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 INLEIDING 

Deze lesmap biedt omkadering bij de theatermonoloog De 
binnenzak van de ziel. Je vindt er lesideeën om je groep 
voor te bereiden op de monoloog. Ook vind je twee 
mogelijke nabesprekingen en materiaal om dieper in te 
gaan op het thema ‘asiel en migratie’.
De monoloog kan ook bij jou op school doorgaan! Meer 
informatie vind je op http://www.koortzz.be/nl/artiesten/
kurt-defrancq/ .

Colofon

Concept lesmap: Marjan Verplancke en Thomas Desloovere
Concept theatermonoloog: Kurt Defrancq
Lay-out : Anna Groth
Met dank aan: Simon Schepers
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 VOORAF 

Doelstelling
• De leerlingen weten wat ze kunnen verwachten van 

een  theatermonoloog
• De leerlingen kunnen informatie over de auteur, de 

acteur en het ontstaan van het stuk opzoeken en 
verwerken 

Materiaal
• Voorbeelden van een theatermonoloog (projecteren)
• Affiche
• Internettoegang voor de leerlingen
• Interview met Kurt Defranq (korte versie)
• Interview met Kurt Defranq (lange versie)

Stappenplan

Stap 1

Toon de leerlingen enkele korte fragmenten van 
monologen. Bespreek met hen wat een monoloog inhoudt. 
Wat hebben deze theaterfragmenten met elkaar gemeen? 
Weet je hoe het heet als er maar één acteur op het podium 
staat? Weet je waar het woord ‘monoloog’ vandaan komt? 
Hoe lang duurt een monoloog? Stel dat je zelf een 
monoloog moest schrijven en opvoeren, welke technieken 
zou je dan gebruiken om de monoloog boeiend te maken 
voor je publiek?

Voorbeelden
Odysseus van Homeros, vertaald door Patrick Lateur, 
gespeeld door Bruno Vanden Broeck
https://www.youtube.com/watch?v=tZJQ7Z3orkk 

Het is over van Annie MG Schmidt gespeeld door Han-
neke van Holland
https://www.youtube.com/watch?v=gKpVglIBpOs 

Hamlet (Bedrijf 3 Scène 1) van William Shakespeare 
gespeeld door Royal Shakespeare Company
https://www.youtube.com/watch?v=--tWffBTyqM

“Stilte is ook een taal”

Nice to know 
Monoloog is Grieks: ‘monos’ betekent ‘alleen’, ‘logos’ 
betekent ‘woord’. In het theater is het een stuk waarbij 
slechts één acteur aan het woord is. Dat komt vaak voor. 
Het lijkt wel of de acteur zijn gedachten voor zichzelf 
hardop uitspreekt. Een monoloog kan een deel van een 
groter toneelstuk zijn. Zo komt de meest bekende 
monoloogregel uit het toneelstuk Hamlet (1600) van 
William Shakespeare: “To be, or not to be; that is the 
question.” Maar je hebt ook toneelstukken die volledig 
door één acteur gedragen worden. Die noemen we een 
‘monodrama’ of dus een monoloog. Om een monoloog 
boeiend te maken voor het publiek, kan de theatermaker 
heel wat technieken gebruiken: een meeslepende tekst, 
een goede acteur, een bijzonder decor, een speciale 
belichting, voorwerpen, geluiden, het betrekken van het 
publiek, ... 

Stap 2

De binnenzak van de ziel’ is ook een monoloog. Bespreek 
samen met de leerlingen de affiche. Wat zie je op de 
affiche? Waaraan moet je denken als je dit beeld ziet? 
Waarover zou, op basis van de affiche, de monoloog 
kunnen gaan? Wie heeft de monoloog geschreven? Wie 
speelt de monoloog? Kijk eens op internet. Welke rollen 
heeft deze acteur nog gespeeld? Waarom denk je dat hij 
graag een stuk over dit soort thema wilde maken?
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 Stap 3 

Laat de leerlingen het gesprek met Kurt Defrancq lezen. 
Oudere leerlingen kunnen de ‘Vier vragen aan Kurt 
Defrancq’ lezen, voor jongere leerlingen is er een 
samenvatting in ‘Twee vragen aan Kurt Defrancq’. Je kan 
beide versies via deze linken downloaden en afdrukken.  
Eventueel kan je de leerlingen in groepen laten werken. 
Elke groep leest dan een fragment en vat dit samen voor de 
rest van de groep. Bespreek de antwoorden van Kurt 
Defrancq samen. 

Gebruik eventueel deze vragen:
• Wat was de aanleiding voor Kurt Defrancq om dit stuk 

te maken? Ken je het museum waar hij over spreekt? 
Ben je er al geweest? Weet je meer over de geschiedenis 
van de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog? 

• Welke gelijkenissen en welke verschillen ziet Kurt 
Defrancq tussen vroeger en nu? Ben je het met hem 
eens? 

• Kurt Defrancq wil dat de voorstelling vragen oproept. 
Welke vragen heb je zelf nu al rond deze thema’s? 

Stap 4

Laat de leerlingen zelf een korte monoloog (1 à 2 minuten) 
schrijven en opvoeren over een thema dat aansluit bij het 
thema van De binnenzak van de ziel (oorlog, vluchten, 
mensen in nood helpen, ...) Doe na de opvoeringen een 
grondige nabespreking. Wat vond je moeilijk? Op welke 
manier heb je je publiek proberen te boeien? Is theater 
volgens jullie een geschikte vorm om zo’n thema’s 
bespreekbaar te maken? Waarom wel, waarom niet?

Vier vragen aan acteur Kurt Defrancq

Hoe ben je op het idee gekomen om deze voorstelling 
te maken? 
Een tweetal jaar geleden bezocht ik Kazerne Dossin. Dat 
museum toont wat er in die oude Mechelse kazerne 
gebeurde meer dan zeventig jaar geleden. Tussen 1942 en 
1944  werden er Joden en Roma en Sinti opgesloten en 
weggevoerd om gedood te worden. Het verhaal van die 
mensen en ook van hun vervolgers én hun redders bleef 
door mijn hoofd spoken onderweg naar huis.
Het regende pijpenstelen. Op de snelweg moest ik plots 
mijn ruitenwissers in de hoogste stand zetten, omdat een 
voorbijrijdende vrachtwagen een plas water tegen mijn 
voorruit spatte. “Stel u voor dat er vluchtelingen in die 
vrachtwagen zitten!” dacht ik. Op de een of andere manier 
was dat beeld van mensen in zo’n vrachtwagen voor mij 
een echo van wat ik net in Dossin gezien en gevoeld had. 
Twee totaal verschillende contexten natuurlijk, maar toch.  
Op de vlucht moeten en nergens terecht kunnen, nergens 
welkom zijn. Op de een of de andere manier heeft de mens 
precies nog niet veel bijgeleerd. Vanaf dat moment wist ik 
dat ik een voorstelling wilde maken. 
Toen ik thuiskwam belde ik mijn vriend Herwig De Weerdt 
op. Hij is een acteur en regisseur en ik werkte al veel met 
hem samen. We begonnen samen te brainstormen en De 
binnenzak van de ziel was geboren. 

Wat voor voorstelling is De binnenzak van de ziel? 
Ik zie mezelf vooral als een verhalenverteller. Deze 
monoloog is dus een vertelling. Ik vertel geen chronologisch 
verhaal. Ik dwaal de hele tijd af. Zo krijg je een mozaïek van  
verhalen te horen. Over hoe ik er als kleine jongen onder 
leed dat niemand me wilde vertellen waarom mijn opa 
door de nazi’s was vermoord. Over hoe mijn dokter me wist 
te genezen met een palindroom. Over het 
scheppingsverhaal dat een Afghaanse man me vertelde. 
Over hoe mijn pad dat van een jonge vluchteling kruiste. 
Het zijn allemaal bloedserieuze verhalen, maar toch lacht 
het publiek veel. Want ik toon mezelf zoals ik ben: zoekend 
en vaak niet-begrijpend. En veel mensen herkennen zich 
in mij. 

Wat hoop je met deze voorstelling te bereiken? 
Eerst en vooral hoop ik dat de mensen een mooie tijd 
hebben wanneer ze naar de voorstelling komen kijken. 
Voor mij is de voorstelling geslaagd als de mensen bij het 
buitengaan meer vragen hebben dan toen ze de zaal 
binnen kwamen. En dat ze dan zelf daarna op die vragen 
antwoorden gaan zoeken.
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Twee vragen aan acteur Kurt Defrancq 

Hoe kwam je op het idee voor deze voorstelling? 
Ik ging op bezoek in Kazerne Dossin in Mechelen. Dat is 
een museum over de Tweede Wereldoorlog. In die kazerne 
hebben de nazi’s bijna 26 000 mensen opgesloten omdat 
ze Joods of Roma waren. Deze mensen werden in treinen 
weggevoerd naar Auschwitz-Birkenau. Bijna niemand 
keerde levend terug. 
In dat museum zag ik hoe veel van die mensen nog voor 
de oorlog op de vlucht waren gegaan.  Ze voelden zich 
niet meer veilig omdat er zoveel haat tegen hen was. Maar 
de meeste landen vonden het geen goed idee om deze 
vluchtelingen onderdak te geven. 
Dit deed me denken aan vandaag. Ook vandaag zijn 
mensen op de vlucht. Ze vluchten voor andere dingen dan 
de mensen toen. Dus je kan de situatie niet echt 
vergelijken. Maar toch vond ik de manier waarop mensen 
soms wegkijken voor hun vraag om hulp herkenbaar. Toen 
wist ik dat ik een voorstelling wilde maken. 

Wat voor voorstelling is De binnenzak van de ziel? 
Ik ben een verhalenverteller. Als je naar de voorstelling 
komt kijken, hoor je dus veel verhalen. Een verhaal over 
hoe ik als kleine jongen veel verdriet had omdat mijn opa 
in de oorlog gestorven is. Een verhaal over mijn dokter. 
Een verhaal uit Afghanistan over de schepping van de 
aarde. Over mijn ontmoeting met een een jonge 
vluchteling. Het zijn allemaal ernstige verhalen, maar toch 
zal je vaak moeten lachen. Want ik vertel zoals ik ben: 
verwonderd over de mooie en grappige kant van de 
dingen. En veel mensen herkennen zich in mij. 
Als verhalenverteller gebruik ik stukjes van verhalen die ik 
hoor of lees. Die smelt ik samen met mijn eigen ervaringen. 
Sommige dingen zijn waargebeurd. Andere dingen zijn 
ook waargebeurd, maar niet met mij. Het had allemaal zo 
kunnen gebeuren, dat is wat voor mij telt. 
Met mijn verhalen wil ik in jouw hoofd vragen oproepen. 
Dat je gaat nadenken. Dat je je afvraagt: “En wat wil ik hier 
nu mee doen?” 

Bron: Gesprekken met Kurt Defrancq en “Kurt Defrancq toont 
de binnenzak van de ziel aan grootouders en kleinkinderen en 
alles daartussen” door Rudy Tollenaere in Nieuwsblad, 
04/03/2019 

Ieder moet zijn eigen vragen bedenken. Maar dit zijn de 
mijne: Hoe kan het dat anno 2019 mensen nog steeds in 
zo’n vreselijke omstandigheden leven dat ze alles willen 
achterlaten en vluchten?  Waarom wil niemand ze hebben, 
die vluchtelingen? Vroeger niet en nu niet? En hoe komt het 
dat er toch ook telkens weer helpers zijn die durven zeggen: 
“Bij mij ben je veilig”?

Zijn alle elementen uit de voorstelling waar gebeurd? 
Als professionele verhalenverteller put ik inspiratie uit 
verhalen die ik tegenkom op mijn weg. Die verhalen 
combineer ik tot mijn eigen verhaal. Sommige dingen zijn 
waargebeurd, andere dingen zijn waargebeurd, maar niet 
met mij. Dat mensen willen ontrafelen wat wel tot mijn 
leven behoort en wat niet, begrijp ik. Maar het is eigen aan 
theater om daar een beetje vaag over te blijven. Het had 
allemaal zo kunnen gebeuren, dat is wat voor mij telt. 

Meer info over het werk van Kurt Defranq
http://www.kurtdefrancq.be/bio.php

Meer info over het werk van Herwig Deweerdt
https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Herwig_de_Weerdt
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 ACHTERGROND VOOR DE LEERKRACHT

Korte inhoud

Kurt is de verteller van het stuk. In eerste instantie voert hij 
ons mee naar het verleden. Als kleine jongen lag hij erg in 
de knoop met het verzwegen verleden van zijn grootvader 
‘Pee’. Op zijn talloze vragen kreeg hij nergens antwoorden. 
Tot hij op latere leeftijd ontdekte dat zijn grootvader stierf 
in gevangenschap. Hij was opgepakt door de nazi’s omdat 
hij Joden en deserteurs onderdak gaf. In het deel dat volgt, 
staat zijn ontmoeting met de jonge Noron centraal. We 
weten niet veel over Noron, alleen dat hij op de vlucht is en 
de verteller om hulp vraagt op een parking langs de 
autostrade.  Enkele dagen leven ze samen onder hetzelfde 
dak. Uiteindelijk verdwijnt Noron even plots als hij gekomen 
is. Hij laat maar één ding achter: een jas waarin verschillende 
schatten verborgen zitten. 

Historische feiten

Het feit dat de monoloog niet volledig autobiografisch is, 
wil niet zeggen dat de aangehaalde gebeurtenissen niet 
gebaseerd zijn op historische feiten. 

In het scenario staat een scène waarin Kurt beschrijft wat 
er met zijn grootvader is gebeurd. 

“Midden in die oorlog, op 12 september 1943 om kwart na 
elf s avonds om precies te zijn, is het gebeurd. Op die nacht 
zijn ze het huis van mijn grootvader binnengevallen, ze 
hebben alles ondersteboven gegooid en de boel aan 
stukken geslagen. Ze hebben mijn grootmoeder 
vastgebonden op een stoel en mijn grootvader geboeid 
meegenomen en in een legercamion van de Duitsers 
gegooid. Volgens mensen die achteraf hebben willen 
getuigen is hij daarna op een trein gezet, richting Duitsland.”

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn heel wat mensen 
wegens verzetsdaden, zoals het redden van Joden, 
gearresteerd en weggevoerd. Velen overleefden dat niet. 
Op Belgium WWII, een virtueel platform over België en zijn 
inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog, vind je heel wat 
achtergrondinfo in tekst, beeld en film. 

Zeer geschikt om de leerlingen zelf op onderzoek te laten 
gaan. 

https://www.belgiumwwii.be/nl/ 

Ongetwijfeld waren er in de buurt van de school ook 
mensen die op een of andere manier aan verzet deden. 
Misschien kunnen de leerlingen nagaan wat er valt te 
achterhalen over personen die een rol speelden in het 
verzet in de gemeente van de school? Daarvoor kan je 
terecht bij de plaatselijke archiefinstelling of heemkundige 
kring, maar ook bij het rijksarchief of het CegeSOMA. 

“Soms is dood dood, maar soms is 
dood ook het begin van nieuw 

leven.”



Achtergrond voor de leerkracht 7

“Het lijkt wel of de vrede er alles 
aan doet om zichzelf aan 
gruzelementen te slaan.”

Moeilijke woorden

Dit zijn woorden die in het geschreven scenario 
voorkomen. Dat wil niet zeggen dat alle woorden steeds in 
het stuk voorkomen. Met deze lijst kan je bekijken of jouw 
leerlingen vooraf nog wat toelichting nodig hebben bij 
bepaalde begrippen. Je kan deze woordenlijst ook via 
deze link downloaden.

Oorlog en Conflict

De zwarte brigade
De zwarte brigade was een groep Vlamingen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog aan de kant van de nazi’s stonden. Zij droegen een 
zwart uniform en verklikten mensen die niet deden wat de nazi’s 
zeiden. 

PKK
De PKK is de Koerdische Arbeiderspartij. In Turkije streed de PKK 
jarenlang met terreur voor meer rechten voor de Koerden. Nu is er 
een wapenstilstand tussen de Turkse
overheid en de PKK. 

Golfoorlog
De Golfoorlog van 1990-1991 was een oorlog waarbij Irak Koeweit 
veroverde, en waarbij de Verenigde Staten samen met o.a. Egypte, 
Canada en Nederland later Irak weer uit Koeweit verdreven. 

Oorlog in Korea
De Korea-Oorlog of Koreaanse Oorlog was een oorlog tussen Noord- 
en Zuid-Korea van juni 1950 tot juli 1953.

Oorlog in Syrië 
Dit is een burgeroorlog tussen president Bashar al-Assad en zijn leger 
(gesteund door Rusland en China) en de rebellen (gesteund door het 
Westen en de Verenigde Staten). De oorlog begon in 2011 en duurt 
tot op de dag van vandaag voort.

Religie

Bijbel
De Bijbel is het heilige boek van de christenen. 
De Bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament. 

 

De witte brigade
De witte brigade was een groep Vlamingen die zich tijdens de Tweede 
Wereldoorlog verzette tegen de nazi’s. Ze moesten in het geheim 
werken. Ze verdeelden anti-Duitse propaganda, legden lijsten van 
collaborateurs aan, gaven informatie aan de Britse overheid. 

De Koude Oorlog 
De Koude Oorlog (1945-1991) was een periode van gewapende 
vrede na de Tweede Wereldoorlog. Een gewapende vrede is een tijd 
van vrede, terwijl er zo weer oorlog kan komen. De twee grote blokken 
die tegenover elkaar stonden, waren de Verenigde Staten en de 
Sovjet-Unie, en hun verschillende bondgenoten. 

Aanslagen van IS 
I.S. (Islamitische Staat, voorheen ISIS (Islamitische Staat in Irak en 
Syrië)), is een terreurbeweging, die een eigen radicale staat wil 
maken. Islamitische Staat is verantwoordelijk voor vele dodelijke 
aanslagen, onthoofdingen, en het vernietigen van oude gebouwen, 
kerken en moskeeën.

Oorlog in Vietnam 
De Vietnamoorlog (1 november 1955 - 30 april 1975) was een oorlog 
tussen het door de Verenigde Staten gesteunde Zuid-Vietnam en het 
door de Sovjet-Unie en China gesteunde Noord-Vietnam. De oorlog 
was een onderdeel van de Koude Oorlog.

Koran
De Koran is het heilige boek van de moslims. 
Hoofdstukken in de koran worden soera genoemd. 
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Per omnia secula seculorum
Deze Latijnse zin komt uit de katholieke mis. De woorden betekenen 
“tot in de eeuwen der eeuwen” en wil dus zeggen dat God er voor altijd 
zal zijn.  

Hemel – hel – vagevuur
In heel wat religies wordt geloofd dat mensen die goed en vroom 
geleefd hebben, naar de hemel mogen waar ook God is. Mensen die 
dan slecht geleefd hebben, komen in de hel terecht. In de Rooms-
katholieke leer heb je ook nog het vagevuur: dat is een plek waar 
gelovige mensen die gezondigd hebben gezuiverd worden vooraleer 
ze naar de hemel mogen.

Roomse kerk
De Rooms-Katholieke kerk is een onderdeel van het Christendom. 
Over heel de wereld zijn mensen lid van deze kerk. Leden van deze 
kerk worden katholieken genoemd. Ze geloven in Jezus-Christus.

Zonde
Zonde is wanneer je iets doet wat niet mag van je godsdienst. Een 
zonde begaan noemen we zondigen.

Cultuur

Lederhosen
Lederhosen is letterlijk een ‘leren broek’. Het kledingstuk wordt 
traditioneel in Zuid-Duitsland gedragen. 

Afghanistan
Afghanistan is een land in Centraal-Azië. Het is een prachtig land dat 
echter veel problemen kent zoals armoede, geweld, terrorrisme, ...

Farsi
Farsi is een ander woord voor Perzisch. Perzisch is de taal die 
gesproken wordt in onder meer Afghanistan.

Algemeen

Morse
Morse is een code om te communiceren. Er worden korte of lange 
signalen uitgezonden. Dat kan met geluid of met licht. Elke letter heeft 
zijn combinatie. Morsecode wordt nog steeds gebruikt op boten.

SOS
SOS is het internationale noodsignaal. Het staat voor ‘Save our souls’. 
In morse wordt dat ...---... (kort kort kort lang lang lang kort kort kort). 
 

De ‘sossen’ 
De ‘sossen’ is een spotnaam voor de socialistische partij. Socialistische 
partijen streven naar een samenleving die gebaseerd is op gelijkheid 
en solidariteit.  

Adam en Eva
Adam en Eva waren volgens het Hebreeuwse scheppingsverhaal de 
eerste mensen, rechtstreeks door God geschapen. Ook in de 
christelijke bijbel en de koran komt dit verhaal voor.  

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa
Deze Latijnse uitdrukking komt uit de katholieke mis en betekent ‘door 
mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld’. Het is een 
traditionele formule om je fouten aan God toe te geven.

Missionarissen
Een missionaris is een geestelijke die naar andere volkeren trekt om 
die tot zijn godsdienst te bekeren (vroeger) of om vanuit zijn geloof de 
gemeenschap te dienen (nu). Er zijn christelijke, islamitische en 
boedhistische missionarissen.

Dolce far niente
Dolce far niente is Italiaans voor ‘het zoete niets doen’. Het betekent 
zorgeloos genieten. 

Vivre comme Dieu en France
Vivre comme Dieu en France of ‘leven als God in Frankrijk’ is een 
spreekwoord om aan te geven dat iemand een heerlijk en zorgenloos 
leven heeft.

  

Palindroom
Palindromen (zoals lepel, redder) zijn woorden die je in de twee 
richtingen kan lezen en hetzelfde betekenen.

Telegraaf
Voor de telefoon bestond, kon je een bericht versturen via het 
telegraaftoestel. Dan zette de telegrafist jouw bericht om in een code 
die hij naar een andere telegrafist verstuurde. 

Parabel
Een parabel is een kort verhaal waarin een idee dat moeilijk te 
begrijpen valt, vergeleken wordt met een gebeurtenis uit het dagelijks 
leven. (vb. De parabel van de barmhartige Samaritaan legt uit dat je 
verder moet kijken dan vooroordelen). 
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Aristoteles
Aristoteles (4e eeuw voor onze jaarrekening) was een van de 
bekendste filosofen in het oude Griekenland. Hij heeft heel veel 
teksten geschreven over verschillende thema’s zoals bv. wiskunde, 
politiek en onderwijs. Zijn teksten
worden vandaag nog bestudeerd.

Rascisme en vooroordelen

De ziel van ‘Indianen’ - 1550
In het midden van de 16e eeuw vonden in Valladolid in Spanje 
vergaderingen plaats rond één vraag: hebben de oorspronkelijke 
inwoners van ‘de nieuwe wereld’ (Zuid-Amerika) een ziel? Als duidelijk 
werd dat deze mensen een ziel hadden, moest hun zware uitbuiting en 
mishandeling stoppen. Het ‘dispuut van Valladolid’ eindigde onbeslist.  
 
L’étranger, c’est mon ami
Deze Franse zin betekent “De vreemdeling is mijn vriend”. Het is een 
liedje uit 1994 van Raymond van het Groenewoud dat vooroordelen 
over ‘vreemdelingen’ wilde doorbreken.

Asiel en migratie

Vluchteling
Vluchtelingen zijn mensen die hun land noodgedwongen verlaten 
omdat ze er niet veilig kunnen leven. De conventie van Genève (1951) 
bevat voorwaarden waaraan je moet voldoen om officiëel als 
vluchteling erkend te worden. Ook mensen die op de vlucht zijn voor 
oorlog in hun land worden als vluchteling beschermd. Economische 
vluchtelingen (mensen die hun land ontvluchten omdat ze er in diepe 
armoede leven) worden niet erkend als vluchteling. 

Asielzoekers
Asielzoekers zijn vluchtelingen die bij de Belgische overheid de vraag 
gesteld hebben om asiel en bescherming te krijgen. Daarvoor worden 
zij ondervraagd over de reden van hun vlucht. Als ze een ‘positieve’ 
beslissing krijgen, mogen ze (soms tijdelijk) in België blijven. 

Fabel
Een fabel is een kort verhaal waarin dieren de hoofdrol spelen. Een 
fabel geeft de lezer een les mee. (Bvb De fabel van de krekel en de 
mier leert ons dat we voorzienig moeten zijn).

“Neger”
“Neger” (van het Latijn ‘niger’ – zwart) was  vroeger een woord voor 
mensen met een donkere huidskleur gebruikt. Omdat dit woord 
rechtstreeks uit de slavernij komt, wordt het bijna niet meer gebruikt. 
Neutraler is ‘zwarte’ of ‘iemand van Afrikaans origine’.

Transmigranten
Transmigranten zijn vluchtelingen die geen asiel willen aanvragen op 
Belgisch grondgebied. Zij zijn hier tijdelijk zonder papieren en willen 
de oversteek maken naar Groot-Brittanië. 
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NAVERWERKING - OPTIE 1 

Terwijl het stuk in volle ontwikkeling was en toen al 
vaststond dat het plot zou draaien rond een oude jas met 
geheime vakken, las auteur Herwig Deweerdt dit artikel in 
de krant. Het was alsof de werkelijkheid zijn fantasie 
inhaalde. Je kan dit artikel gebruiken om na het stuk met 
de leerlingen terug te komen op het thema van de 
voorstelling.

Doelstelling

• De leerlingen staan stil bij hun beleving van de 
voorstelling en brengen onder woorden wat dit bij hen 
teweegbracht. 

• De leerlingen kunnen het thema van de voorstelling 
koppelen aan de hen omringende actualiteit. 

• De leerlingen oefenen zich in het kritisch analyseren 
van bronnen die gaan over vluchtelingen en 
asielzoekers. 

Materiaal

• Emotiekaart: google ‘emotions charts’
• Krantenartikel “Zijn kostbaarste bezit...”: https://www.

nieuwsblad.be/cnt/dmf20190120_04116296

Stappenplan

Stap 1

De leerlingen zitten in een cirkel.  In het midden liggen 
prints van de emotiekaart, een kaart met gezichten met 
verschillende uitdrukkingen. De centrale vraag is: wat was 
jouw overheersende emotie bij het zien van dit stuk? De 
emotiekaart kan een aanzet zijn om die emotie onder 
woorden te brengen. Welk gezicht past het best bij jouw 
emotie? Waarom? Voor jongere kinderen kan een kaart met 
emoji’s eenduidiger zijn.  Voor de oudste leerlingen kan het 
gebruiken van een emotiekaart overbodig zijn.

Stap 2

Bespreek met de leerlingen de actuele relevantie van het 
stuk. Je kan daarvoor deze vragen gebruiken: 
• In het stuk was er sprake van een jongeman op de 

vlucht. Is dit volgens jou een realistisch gegeven? Zou 
zo’n ontmoeting op een parkeerplaats kunnen 
voorvallen? 

• Wat zijn redenen voor mensen om op de vlucht te 
gaan? Wat nemen mensen volgens jou mee op de 
vlucht? 

• Kom jij zelf vaak in contact met dit thema? Uit eigen 
ervaring of via school, kranten, sociale media? Wat valt 
je op? Vind je dit een moeilijk thema? Vind je dit een 
belangrijk thema? 

Stap 3

Lees en bespreek samen met de leerlingen het 
krantenartikel “Zijn kostbaarste bezit op weg naar een 
beter leven...” 
• Welke linken en verschillen zie je met de voorstelling? 
• In het stuk worden twee zaken samen gebracht: het 

helpen van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog 
(zoals Pee deed) en het helpen van vluchtelingen 
vandaag (zoals Kurt Noron helpt). Welke gelijkenissen 
zie je tussen die twee situaties en welke verschillen? 

“Geld, dat is een arme manier om 
rijk te zijn”
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Stap 4

Voor de oudere leerlingen: berichtgeving over vluchtelingen 
en asielzoekers is zelden neutraal. Afhankelijk van wie 
schrijft, worden vluchtelingen voorgesteld als indringers of 
als slachtoffers (zie het onderzoek van Baldwin Van Gorp 
over ‘Framing asiel’). Mensen die vluchtelingen beschrijven 
als indringers willen vooral angst opwekken, wie hen 
beschrijft als slachtoffers is op zoek naar medelijden. 

• Ga op zoek naar voorbeelden van beide frames. Je kan 
zoeken in kranten of op de sociale media van publieke 
figuren of politici. Aan welke elementen op vlak van 
titelkeuze, woordkeuze, beeldkeuze, ... kan je merken 
dat het over het éne of het andere frame gaat? (Let op 
uitdrukkingen als ‘zwermen’, ‘parasieten’, op foto’s van 
kleine kindjes, ...)

• Herschrijf zelf een paragraaf uit het artikel in beide 
frames. Gebruik zoveel mogelijk technieken die je in de 
andere berichten bent tegen gekomen. 

• Maak de leerlingen bewust van het vaak ontbrekende 
frame in mainstream media, dat van de vluchteling als 
mens, met talenten en gebreken. Op welke manier 
zouden we dat frame vaker naar voren kunnen halen? 

• Meer informatie over recent onderzoek naar deze 
frames: 
 · https://www.11.be/wat-doet-11-11-11/

campagnes/campagne-migratie-2018/item/
politieke-partijen-spreken-eenzijdig-over-
migratie-en-migranten 

 · https://promotie.kwbeensgezind.be/pers/
intercultureel-communiceren/

Zijn kostbaarste bezit op weg naar een beter 
leven had hij in zijn jas genaaid, maar die tocht 
werd hem fataal

20/01/2019 om 18:09 door lbo | Bron: rtl, la repubblica
 

Geen gezicht, geen naam, geen leeftijd. Het is het lot van 
veel vluchtelingen die de gevaarlijke oversteek op zee 
wagen op zoek naar een beter leven. De Italiaanse 
Cristina Cattaneo schreef er een boek over: “Naufraghi 
senza volto”, of, vrij vertaald: Drenkelingen zonder 
gezicht. 

Cristina is wetsdokter en moest de voorbije jaren vaak 
lichamen van bootvluchtelingen die in zee verdronken 
identificeren en onderzoeken. In het boek probeert ze het 
verhaal van de vluchtelingen te vertellen.

Een van de verhalen is dat van een jonge vluchteling, een 
tiener. Hij werd dood teruggevonden in april 2015. Ze 
onderzoekt zijn lichaam en concludeert dat het slachtoffer 
zo’n 14 jaar moet geweest zijn. Hij had geen enkel 
document op zak waarmee hij zou geïdentificeerd kunnen 
worden. Maar hij had wel iets anders opmerkelijk bij zich. 
Aan de binnenkant van de jas van de bootvluchteling, vindt 
ze iets dat voor de tiener zo kostbaar was dat hij het aan 
zijn vest had vast genaaid: een deel van zijn rapport. 
“Waarschijnlijk hoopte hij dat hij hiermee de deuren van 
een school zou kunnen openen. Dat hij zou kunnen tonen 
dat hij goeie punten had in het land waar hij vandaan kwam 
Het was een document dat zo waardevol was voor zijn 
toekomst. Maar dat rapport werd nu gereduceerd tot een 
hoopje papier doordrenkt met water.”

Ergste scheepsramp op Middellandse Zee
De jongeman uit Mali liet het leven toen een boot met 
vluchtelingen in de nacht van 18 op 19 april 2015 zonk in 
de Middellandse Zee, een boot die vertrokken was vanuit 
Libië. Aan boord van die boot zaten meer dan 800 
vluchtelingen. Een Portugees vrachtschip had de 
vluchtelingenboot opgemerkt toen die op zo’n 210 
kilometer van het Italiaanse eiland Lampedusa vaarde. Het 
Portugese vrachtschip hoorde hulpgeroep van de 
migranten. Die zouden bijna allemaal aan één kant van het 
schip zijn gegaan om hulp te roepen en aandacht te 
trekken. Maar daardoor kapseisde de (overladen) boot. 
Veel opvarenden waren opgesloten in het ruim van het 
schip. Mensensmokkelaars hadden de deuren afgesloten 
om te verhinderen dat de vluchtelingen naar buiten 
konden. Slechts 28 van de 800 opvarenden overleefden 
de ramp. Het is daarmee de ergste scheepsramp in de 
Middellandse Zee.
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“Blijkbaar hebt ge veel water 
nodig om miserie en verdriet van 

u af te spoelen.”

 Stap 2

Iemands identiteit is een samenstelling van verschillende 
deelidentiteiten. In haar onderzoek naar intersectioneel 
denken formuleerde Helma Lutz veertien verschillende 
‘secties’. In deze oefening opteren we voor een 
vereenvoudigde categorisering met tien ‘assen’. Link iedere 
categorie aan een kleur. Bijvoorbeeld: verblijfstatuut op het 
gele lint en gezondheid op het blauwe lint. Noteer dit op 
het bord of projecteer het op een scherm.

a. Verblijfstatuut
b. Gezondheid
c. Religie
d. Leeftijd
e. Bezit
f. Cultuur
g. Nationaliteit
h. Seksuele oriëntatie
i. Geslacht
j. Huidskleur

Stap 3

Laat de leerlingen op ieder lint noteren wat die as precies 
betekent in hun eigen leven. Hierna mogen de leerlingen 
hun linten inkorten naargelang belangrijkheid. Hoe 
belangrijker de specifieke deelidentiteit voor hen is, hoe 
langer ze het lint laten.

Stap 4

Vervolgens werken de leerlingen in duo’s. Ze vertellen aan 
de hand van hun lintwaaier aan hun buur wat iedere 
deelidentiteit voor hen betekent. Je kan dat gesprek meer 
structuur geven door op voorhand enkele gerichte vragen 
vast te leggen. Bijvoorbeeld: “Wat is jouw langste lint?” of 
“Welke linten vinden we allebei belangrijk in ons leven?”.

Stap 5

Na het duogesprek laat je klassikaal enkele leerlingen aan 
het woord. Wat vonden ze verrassend? Waren er secties die 
zij als vanzelfsprekend beschouwden? Kunnen ze 
deelidentiteiten benoemen die niet aan bod kwamen in 
deze oefening? Denk bij voorbeeld aan een vereniging, een 
studiekeuze of een hobby.

NAVERWERKING - OPTIE 2

Kurt Defrancq vertelt tijdens de opvoering een parabel. 
“Een soort fabel, maar dan zonder dieren”, zoals hij zelf 
aangeeft. In die parabel over het scheppingsverhaal 
worden er verschillende landen opgevoerd. De inwoners 
van die landen worden hierbij op een stereotiepe wijze 
voorgesteld. Zo is de Chinees een kleine man die de letter ‘r’ 
steeds uitspreekt als een ’l’. Deze vereenvoudigde 
voorstelling komt natuurlijk niet (volledig) overeen met de 
werkelijkheid. Ieders identiteit is lasagne-gewijs 
opgebouwd uit meerdere lagen. In deze oefening zoomen 
we dieper in op die meervoudigheid van onze identiteit.

Doelstelling

• Leerlingen erkennen dat de eigen identiteit, maar ook 
die van anderen meervoudig is.

• Leerlingen doen aan zelfreflectie.

Materiaal

• Gekleurde linten
• Pen
• Schaar

Stappenplan

Stap 1

Geef iedere leerling 10 stoffen linten. Zorg ervoor dat ieder 
lint een andere kleur heeft. De leerlingen hebben voor deze 
opdracht ook een pen/stift en een schaar nodig.
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“Iedereeen is van de wereld en de 
wereld is van iedereen...”

VERDER WERKEN ROND HET THEMA 
VLUCHTEN

Er is heel wat zinvol materiaal ontwikkeld rond het thema 
van vluchten, asiel en migratie. Een selectie.

Test of Civilisation: Herhaalt Europa de 
verschrikkingen uit het verleden?

ASO 3e graad / BSO 3e, 4e graad / KSO 3e graad / TSO 3e, 4e 
graad

Test of Civilisation wil mensen meenemen in de tijd om 
even stil te staan bij verschillende historische 
gebeurtenissen en na te denken of er parallellen zijn met 
de Europese actualiteit. Europa kwam tot stand op de 
ruïnes van de Tweede Wereldoorlog. De verwoestingen en 
de gruwel van de vernietigingskampen maakten duidelijk 
dat een Europees fundament noodzakelijk was voor 
toekomstige vrede en welvaart. Op een ogenblik dat er 
krachten aan het werk zijn die dit fundament in vraag 
stellen, is het belangrijk om opnieuw naar het verleden te 
kijken. En dat vanuit een perspectief dat ons wakker 
schudt en duidelijk maakt waar het Europa in wezen om 
gaat: het uitbouwen van een humane, open en tolerante 
samenleving.

http://testofcivilisation.eu/ 

Asielzoekerers & vluchtelingen : Inspiratiegids 
onderwijs

ASO 3e graad / BSO 3e, 4e graad / KSO 3e graad / TSO 3e, 4e 
graad

Wil je zelf aan de slag gaan rond het thema ‘vluchten’ maar 
weet je niet goed hoe? Lees dan deze inspiratiegids. 
Vluchtelingenwerk was maart 2014 curator voor de 
jeugdboekenweek. Het thema was ‘gevaar’. En wie in 
gevaar is, slaat op de vlucht. Samen met Locus moedigden 
ze bibliotheken aan om asielzoekers en vluchtelingen een 
plek te geven in de bib. Het resultaat is deze inspiratiegids 
vol boekentips, workshops en andere leuke activiteiten om 
samen met kinderen en jongeren te werken rond het 
thema asielzoekers en vluchtelingen.

http://www.vluchtelingenwerk.be/publicaties/
inspiratiegids-onderwijs

This is not a game : Bordspel i.v.m. 
vluchtelingen

5e, 6e leerjaar / 1e graad a en b / ASO 2e, 3e graad / BSO 2e, 
3e, 4e graad / KSO 2e, 3e graad / 
TSO 2e, 3e, 4e graad / BuSO alle

This is not a game is een bordspel waarbij leerlingen zich 
inleven in het verhaal van een vluchteling. Veertien 
vluchtelingen, die leefden tussen de middeleeuwen en het 
heden, brengen hun waargebeurde verhaal over hun tocht 
naar en uit ons land. Leerlingen verkennen via 
verhaalkaarten en doe-opdrachten hun parcours. Zo 
krijgen kinderen en jongeren inzicht in wat vluchten is, 
maken ze kennis met enkele basisbegrippen en ontdekken 
ze spelenderwijs de impact van vluchten. In de speldoos 
zitten alle nodige materialen, geschikt om te spelen met je 
klas (verdeeld in groepjes). Een handleiding voor de 
leerkracht geeft ondersteuning bij de naverwerking in de 
klas.
This is not a game is een initiatief van FARO. Vlaams 
steunpunt voor cultureel erfgoed, de Provincie West-
Vlaanderen (Netwerk Oorlog en Vrede) en 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

https://www.woiindeklas.be/this-is-not-a-game.html 

Vluchtelingen in Europa : Educatief dossier en 
quiz

ASO 3e graad / BSO 3e, 4e graad / KSO 3e graad / TSO 3e, 4e 
graad 

Europa kampt met de grootste vluchtelingencrisis sinds de 
Tweede Wereldoorlog. Zowel de lidstaten als de EU zelf 
proberen deze crisis het hoofd te bieden. Hoe groot is het 
aantal vluchtelingen in Europa echt? Welke maatregelen 
schuiven de EU en de aparte lidstaten naar voor? En wat is 
het gevolg van dit beleid? Europahuis Ryckevelde zette al 
deze vragen op een rijtje in een educatief dossier.

https://europahuis.be/nl/over-de-eu/dossiers/
actualiteit/dossier-vluchtelingen-de-eu 



Verder werken rond het thema vluchten 14

PeaceCraft : Game en theaterstuk over jonge 
vluchtelingen

ASO 3e graad / BSO 3e, 4e graad / KSO 3e graad / TSO 3e, 4e 
graad

Peace Craft bestaat uit twee delen. Met de PeaceCraft 
game stap je in de schoenen én de smartphone van de 
Syrische Sara, of de Afghaanse Mohammed. Je beleeft zélf 
hun reis, van thuisland tot ons land, via de bekendste 
smartphone-apps: sms’jes, social media, berichtjes, foto’s, 
maps, enz. Als je batterij en je wifi het onderweg niet laten 
afweten, tenminste….
Anderzijds het PeaceCraft-theaterstuk. Beleef een 
ontmoeting van twee zeventienjarigen uit compleet 
verschillende leefwerelden, de Vlaamse Laura en de 
Irakese Tawfeek. Doorheen het verhaal komen thema’s als 
integratie, samenleven met verschillende culturen en 
onzekerheid naar boven. Het publiek wordt actief 
betrokken tijdens de voorstelling en komt op het podium 
strategieën uittesten.

http://peacecraft.be/ 

The Art of Becoming : Documentaire over drie 
minderjarige vluchtelingen

ASO 2e, 3e graad / BSO 2e, 3e, 4e graad / KSO 2e, 3e graad / 
TSO 2e, 3e, 4e graad

The Art of Becoming is een poëtische documentaire over 
drie minderjarigen uit Afghanistan, Syrië en Guinee. Alle 
drie hopen ze op een stabiele toekomst in Europa: Fattah 
zwoegt in Istanbul en hoopt om zo zijn reis naar 
Griekenland en daarna Italië te kunnen betalen, Saleh leeft 
nu drie jaar in Europa maar smacht naar zijn ouders, en 
Mamadou probeert zijn opleiding en job vol te houden 
ondanks het feit dat hij geen papieren meer heeft. 
Doorheen hun verhalen wordt het volledige proces van 
migratie blootgelegd: onrealistische verwachtingen over 
Europa, het leven in een zorgcentrum en de onophoudelijke 
strijd om uitzetting te vermijden.
De film borduurt voort op het boek ‘Vroeger is een ander 
land’, van Cathérine Vuylsteke. Daarin worden aangrijpende 
portretten geschetst van zeven jongens en één meisje die 
moederziel alleen in ons land aankwamen. 
 
http://theartofbecoming.be/ 

Inclu Acto : Rollenspel over vluchtelingen en 
samenleven

ASO 2e, 3e graad / BSO 2e, 3e, 4e graad / KSO 2e, 3e graad / 
TSO 2e, 3e, 4e graad

Inclu Acto, een spel van Caritas International en 
geproduceerd door De Aanstokerij, is een rollenspel over 
vluchtelingen en samenleven. Met Inclu Acto kaart je op 
een ludieke en interactieve manier vragen aan over de 
komst en vestiging van vluchtelingen in België en vooral 
hoe hun komst een impact heeft op het samenleven. Door 
in de huid te kruipen van vluchtelingen of Belgische 
burgers zorgt dit spel ervoor dat jongeren beseffen met 
welke moeilijkheden vluchtelingen in België worden 
geconfronteerd. Inclu verwijst naar inclusie en acto 
verwijst naar actor: we zijn allemaal actoren die streven 
naar een beter samenleven in België.

https://www.caritasinternational.be/nl/projects/
educatie/incluacto/ 

Vluchtelingen in Europa : Workshop

ASO 3e graad / KSO 3e graad / TSO 3e, 4e graad / BSO 3e 
graad 

Nog nooit waren wereldwijd zoveel mensen op de vlucht: 
65 miljoen. Sinds 2015 stroomt een ongezien aantal van 
hen ook de Europese Unie binnen. Zowel de lidstaten als 
de EU zelf proberen deze crisis het hoofd te bieden. Hoe 
groot is het aantal vluchtelingen in Europa echt? Welk 
beleid wordt gevoerd door de landen en wat doet de 
Europese Unie? 
In de workshop ‘Vluchtelingen in Europa’ ontdekken de 
leerlingen de vluchtelingencrisis vanuit verschillende 
perspectieven: wat doet de EU, hoe reageren de lidstaten 
en wat vinden de leerlingen zelf? 

https://europahuis.be/nl/aanbod/secundair-
onderwijs/vormingen-workshops/workshop-
vluchtelingen-europa-aso 
https://europahuis.be/nl/aanbod/secundair-
onderwijs/vormingen-workshops/workshop-
vluchtelingen-europa-bso



Verder werken rond het thema vluchten 15

Bezoek aan Kazerne Dossin

ASO 2e, 3e graad / BSO 2e, 3e, 4e graad / KSO 2e, 3e graad / 
TSO 2e, 3e, 4e graad

In Kazerne Dossin ontdek je dat het thema vluchten van 
alle tijden is. Voor het secundair onderwijs biedt Kazerne 
Dossin tools om te werken aan de sleutelcompetenties 
burgerschap (inclusief samenleven) en historisch 
bewustzijn. Thema’s als Holocaust en mensenrechten 
maar ook groepsdruk, omstandergedrag, polarisatie of 
radicalisering komen aan bod in bezoeken, lezingen en 
workshops.

https://www.kazernedossin.eu/NL/Onderwijs-
vorming/Secundair-onderwijs

Bezoek aan Red Star Line

ASO 2e, 3e graad / BSO 2e, 3e, 4e graad / KSO 2e, 3e graad / 
TSO 2e, 3e, 4e graad

In de historische loodsen van de legendarische rederij met 
de rode ster in de vlag, is vandaag het Red Star Line 
Museum gevestigd. Hier wordt het verhaal verteld van de 
miljoenen Europeanen die moedig of wanhopig genoeg 
waren om hun oude leven achter te laten, op zoek naar een 
beter bestaan. Via een emotionele rollercoaster van hoge 
verwachtingen en diepe teleurstellingen, jagende 
adrenaline en slapeloze nachten gaat het richting droom 
die werkelijkheid wordt. Of niet. De voormalige 
havenloodsen van Red Star Line zijn de perfecte plek om 
de verhalen van talloze reizigers tastbaar en zichtbaar te 
maken. In deze inspirerende omgeving worden hun 
dromen en verzuchtingen tot leven gewekt.
Het Red Star Line Museum is daarom een ideale 
bestemming voor een verrassende klasuitstap rond een 
boeiend en actueel onderwerp. Het verhaal van rederij Red 
Star Line en haar passagiers is een uitstap naar het 
verleden en een ontmoeting met het heden.

https://www.redstarline.be/nl/content/met-de-klas-
naar-het-museum-1

Vluchtelingen : Modulair educatief pakket

ASO 2e, 3e graad / BSO 2e, 3e, 4e graad / KSO 2e, 3e graad / 
TSO 2e, 3e, 4e graad

LeerDok is een initiatief van Amsab-ISG, AMVB, ADVN, 
FARO, FelixArchief, de Koninklijke Bibliotheek van België en 
Letterenhuis. Zij zijn ervan overtuigd dat archieven 
kinderen en jongeren aan het denken kunnen zetten. In 
hun modulaire lespakket rond vluchtelingen krijgen 
leerlingen door middel van unieke archiefbronnen inzicht 
in perspectieven op vluchtelingen en vluchten vanuit een 
historische invalshoek. 
Zo ontwikkelde het Letterenhuis lessen over schrijvende 
vluchtelingen uit alle tijden en alle windrichtingen. Aan de 
hand van het levensverhaal van Leo Poppe, wiens archief 
in het ADVN zit, worden leerlingen aangezet om 
antwoorden te geven op vragen als Is een vluchteling per 
definitie altijd een vluchteling? en Vindt iedere vluchteling 
ooit terug een thuis?. Het AMVB maakt de koppeling tussen 
vluchten en kunst tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
vandaag.
De link tussen vluchten en kunst komt ook aan bod in 
lessen die de Koninklijke Bibliotheek van België heeft 
uitgewerkt. Daarbij maakten ze gebruik van de unieke 
briefwisseling van Paul Lambotte tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. In de lessen van het FelixArchief wordt er 
gewerkt rond de terugkeer van vluchtelingen uit het 
Verenigd Koninkrijk na het einde van de Eerste 
Wereldoorlog. Amsab-ISG werkte een lesuur uit waarin 
voorstellingen van en over vluchtelingen worden bekeken 
en besproken. De bronnen die bij deze lessen worden 
gebruikt zijn vooral afkomstig uit de foto- en 
affichecollectie die het Amsab-ISG bewaart.

https://faro.be/publicaties/vluchtelingen-een-
modulair-educatief-pakket


