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Hoe is het idee voor de voorstelling
ontsaan?
Toen mijn dochter ongeveer 8 jaar was, had
ze eens een nachtmerrie. In haar droom
woonde ze in een land, waar de koning eens
per jaar zijn onderdanen liet oproepen om
hun talenten te komen bewijzen. Als ze het
goed deden, mochten ze verdergaan met hun
leven als voordien. Deden ze het slecht, dan
veranderde de koning hen in houten poppen,
in baboushka’s. Vandaar ook de baboushka
op de affiche. De nachtmerrie zette mij aan
het denken, want wij deden als ouders net
erg ons best om haar het gevoel te geven dat
ze zichzelf mocht zijn en dat dat goed genoeg
was. Toch leek haar droom ons te vertellen
dat ze zich onder druk gezet voelde om goed
te presteren. Ik vroeg me af waar ze dat
vandaan haalde. Toen ik nadacht over hoe
de wereld waarin zij opgroeit anders is dan
die waarin ik kind was, viel het mij op hoe
vaak we tegenwoordig de boodschap krijgen
dat we “de beste” of “de winnaar” moeten
zijn. Dat zie je in talentenshows zoals “The
Voice” of “Belgium’s got talent”, waarbij het
ook vaak sport is om de afvallers belachelijk
te maken en als ‘losers’ af te schilderen. Ook
sollicitaties worden publiekelijk gevoerd, denk
maar aan K2 zoekt K3 of aan Wie wordt de
nieuwe ketnet-rapper. Daardoor krijgen
sommige kinderen de indruk dat je niet meer
mag falen, want dan lig je eruit.

Mensen houden er toch van om naar
talentenshows te kijken?
Dat is zo. Af en toe kijk ik zelf ook graag naar
een fragment, want je krijgt natuurlijk wel
mooie dingen te zien. WIE NIET GEZIEN IS,
IS WEG is dan ook geen kritiek op de
talentenshows op zich. We gebruiken die
wereld als metafoor voor het gezag, voor de
machthebbers, omdat het dicht aanleunt bij
de leefwereld van de k inderen.
Talentenshows zijn best spannend en
onderhoudend. Alleen schuilt er ook een
gevaar in het van alles een wedstrijd te willen
maken. Kunst of cultuur is nu eenmaal
anders dan sport. Je kan niet precies afmeten
wie de winnaar is en wie de verliezer, want
dat is heel afhankelijk van persoonlijke
smaak. Wat de ene mooi vindt, vindt de

andere lelijk. Daarom laten de makers van
zo’n show vaak de eindbeslissing aan het
publiek over. Zo wint de populairste
kandidaat, of de kandidaat die de meeste
mensen kan mobiliseren om op hem of haar
te stemmen. Of dat dan ook de beste is, dat
kan niemand zeggen. Dat hangt af van het
standpunt van degene die de kunst beleeft.
Maar het wordt pas echt problematisch – en
dus geschikt om als dramatisch conflict in te
zetten – als de inzet van zo’n talentenshow je
eigen leven is. En dat andere mensen het
recht krijgen om daarover te beslissen. In dat
opzicht is het dan een uitvergroting van wat
er zou gebeuren als alleen nog maar het
recht van de sterkste zou gelden. Omdat dat
in zijn realistische vorm nogal hard en
grimmig zou zijn, maken we dankbaar
gebruik van de theatrale mogelijkheden  die
het gegeven van een talentenshow ons biedt.

Waarom vond je dat gegeven belangrijk
genoeg om er een voorstelling over te
maken?
Voor ik begin te schrijven, doe ik altijd eerst
onderzoek naar wat anderen al over het
onderwerp bedacht of geschreven hebben.
In dit geval stootte ik op het boek “Identiteit”
van klinisch psycholoog Paul Verhaeghe.
Daarin schrijft hij dat wij als mens bepaald
worden door de context waarin wij leven. Op
dit moment bepaalt die context volgens zijn
onderzoek: wie geen succes heeft zal ziek
zijn. Vanuit zijn ervaring als psychotherapeut
laat hij zien hoezeer de veranderde
maatschappij doorwerkt in de hedendaagse
individuele psychische problemen. De
dwang tot succes en geluk blijkt een
keerzijde te hebben: het leidt tot verlies van
zelfbesef, tot desoriëntatie en vertwijfeling.
De mens is eenzamer dan ooit.
De nachtmerrie van mijn dochter was dus
geen toeval. Onbedoeld had ze in haar slaap
een prachtige – zij het ietwat extreme -
metafoor bedacht voor onze samenleving.
Als ik naar andere kinderen keek, merkte ik
dat hun gedrag vaak geproblematiseerd
werd, omdat ze niet volgens verwachtingen
presteerden. Zo kregen bijvoorbeeld steeds
meer kinderen de diagnose ADHD en terwijl
Rilatine slechts voor een heel klein aantal
onder hen écht noodzakelijk is, kregen heel
veel van hen het voorgeschreven.
Er gingen ook stemmen op om kinderen
systematisch op vroege leeftijd een IQ-test



te laten doen. Hoewel dat in een beperkt
aantal gevallen nuttig kan zijn, vond ik die
veralgemening toch wel verontrustend.
Kinderen moeten volgens mij de kans krijgen
om zich in hun eigen tempo – traag of snel –
te ontwikkelen, voor er gemeten wordt of ze
wel voldoen, of ze goed genoeg zijn voor
onze maatschappij. Meestal geven kinderen
zelf heel goed aan wat ze aankunnen.

Ben jij dan voorstander van een soort
‘hippiecultuur’, waarin alles mag en niets
moet?
Niet echt, maar de vraag is terecht. Bij
voorstellingen die over onze maatschappij
gaan, bestaat er altijd het gevaar dat je te
pamfletair schrijft, dat je je grote gelijk wil
bewijzen. Dat is een evenwichtsoefening.
Door dit onderwerp aan te snijden, neem ik
als theatermaker natuurlijk wel een
standpunt in, maar ik nodig tegelijkertijd uit
om andere mogelijkheden te onderzoeken.
Ik heb geprobeerd om de verschillende
standpunten te belichten, zonder een
sluitend antwoord te formuleren. Het publiek
hoeft het niet met mij eens te zijn. Mijn doel
is eerder om vragen op te roepen, om ervoor
te zorgen dat mensen even bij dit onderwerp
stilstaan. Ik hoop ook dat de voorstelling als
uitlaatklep kan dienen voor de druk die een
aantal kinderen blijkbaar toch wel voelen in
onze hedendaagse wereld. Ik wil begrip
tonen voor de moeilijkheden die zij soms
ondervinden in hun zoektocht naar wie zij
zijn  en welk plekje ze in onze wereld willen
innemen. Via televisie en internet laten we
een heleboel beelden op hen los, ook van
minder fijne dingen, zoals oorlog en
armoede. Informeren is natuurlijk goed, maar
soms vergeten we dat we hen ook een kader
moeten bieden, om die informatiestroom te
kunnen verwerken. Theater kan daarin
helpen en troost bieden. Hopelijk slagen we
daar met onze voorstelling ook in.

Is het dan zo verkeerd om naar succes te
streven?
Nee, op zich niet. Het wordt pas een
probleem als je er op een extreme manier
mee omgaat, als alles ervoor moet wijken en
je bereidt bent om over lijken te gaan. Zoals
bij veel dingen is het ook hier zaak om een
evenwicht te zoeken. Het is niet mijn
bedoeling de kinderen een alternatief als enig
mogelijke waarheid door hun strot rammen.

Theater dankt zijn bestaan aan conflict en
daarom is het belangrijk om uitersten met
elkaar te confronteren, zodat het
dramturgisch interessant blijft. Het einde kent
ook geen uitgesproken winnaar op
ideologisch gebied. Beide werelden, of liever,
de twee extremen van de wereld in WIE NIET
GEZIEN IS, IS WEG blijven bestaan. Zo gaat
het ook in het echte leven vaak. Een
maatschappij helt al eens meer naar de ene
of de andere kant over, maar in een
democratie kiezen de bewoners toch meestal
voor een middenweg, waarin de
aangehouden spanning tussen politiek links
en rechts voor een regulerend evenwicht
zorgt. In dictaturen kan het wel gebeuren dat
een extreem standpunt kunstmatig in stand
wordt gehouden.

Maakt zo’n onderwerp de voorstelling niet
te zwaar voor kinderen?
We hebben bewust voor een speelse
theatervorm gekozen. Dat geeft een grappig
en luchtig contrast met de inhoud. We willen
niet alleen informeren en verwarren, maar
ook entertainen en verwonderen. De muziek
helpt daar bij. Het decor is ook een element
dat zijn eigen verhaal vertelt. Omdat we geen
budget hadden om deze voorstelling te
maken, stelde de scenografe voor om met
afval te werken. Op die manier kreeg het idee
van de wegwerpmens ook zijn beslag in het
theaterbeeld en ontwikkelden we allerlei
ideeën over wat de personages met het
gegeven afval en recyclage konden doen. Dat
non-verbale wordt is heel direct en eenvoudig
te begrijpen.

Bedoel je dat er veel lagen in de
voorstelling zitten?
Inderdaad. Het is oorspronkelijk een
familievoorstelling, waarin we jong en oud
w i l l e n  i n t e r e s s e r e n .  V o o r  d e
schoolvoorstellingen hebben we een aantal
dialogen aangepast, zodat iedereen op zijn
minst de algemene verhaallijn kan volgen.
Daarnaast bleek uit de try-out dat kinderen
vaak veel meer begrijpen dan we denken.



TIPS OM ZELF AAN DE SLAG
TE GAAN – DEEL 1

VOOR DE VOORSTELLING.

Voor je met de leerlingen naar de voorstelling
komt, kan je al een aantal activiteiten met hen
doen, om hen te prikkelen, nieuwsgierig te
maken of om hen al een beetje voorkennis
mee te geven. Onder het motto ‘Wat ze zelf
doen, begrijpen ze beter’.

De eerste twee tips hebben een muzisch
karakter, de laatste drie richten zich op het
inhoudelijke, meer specifiek op termen uit de
economie. Het is niet nodig die termen te
kennen om het stuk te begrijpen, maar het
kan een mooi aanknopingspunt zijn om de
systemen waarrond onze economie is
georganiseerd bij de leerlingen aan te
kaarten.

MUZISCH.

1. Maak met de klas een eigen rap! Ter
voorbereiding vraag je aan de kinderen om
een appel mee naar school te brengen. Die
appel wordt hun ritmisch instrument.

De Beat maken

Stap 1: Vertel de kinderen dat ze zo meteen
een forse hap uit hun appel gaan nemen,
maar dat je graag wil dat ze, terwijl ze dat
doen, aandachtig luisteren naat het geluid dat
ze daarbij maken. Op jouw  teken nemen de
kinderen een stevige hap uit de appel.

Stap 2: Vervolgens vraag je de kinderen om
te luisteren naar het geluid van het kauwen
op het stukje appel dat ze in hun mond
hebben. Vraag hen de kauwbewegingen
groot te maken.

Stap 3: De kinderen gaan nu met veel
overgave de vermaalde stukjes appel
doorslikken, terwijl ze ook nu weer luisteren
naar het geluid dat ze daarbij voortbrengen.

Stap 4: De voorgaande stappen worden nog
een keer herhaald in één vloeiende
handeling.

Stap 5: Leg nu de appels aan de kant en
boots met klanken de geluiden van het
happen, het kauwen en het slikken na.

Stap 6: Breng hier een dansant ritme in. Laat
de kinderen op jouw  teken versnellen of
vertragen, verstillen of luider worden.
Verdeel de groep in happers, kauwers en
slikkers en laat ze op jouw  teken invallen,
wegvallen, in canon werken, wat je maar wil.
Experimenteer tot je beat box koor zo klinkt
dat het als basis voor een rap kan dienen.

De tekst schrijven

Overleg met je klas over welk thema de rap
zal gaan. Alles is mogelijk, liefde, haat, geld,
verdriet, macht, onmacht, oorlog, sport,
school, ouders, broers en zussen, feesten,
wat dan ook. Kies iets waar je leerlingen
enthousiast over zijn.

Stap 1: Laat de leerlingen vrij associëren
over het thema. Schrijf alle woorden die in
hen opkomen op, tot ze er geen meer kunnen
bedenken.

Stap 2: Maak subthema’s door woorden die
bij elkaar horen te groeperen. Als je rap over
de liefde gaat, dan zouden subthema’s
kunnen zijn ‘lieve woordjes’, ‘jaloezie
woorden’, ‘boze woorden’, ‘de-liefde-is-voorbij
woorden’, enz.

Stap 3: Verdeel nu de leerlingen in groepjes
en wijs elk van die groepjes een subthema
toe. Laat elke groep nu twee zinnen
bedenken, waarbij ze gebruik maken van de
woorden die bij hun subthema passen.

Stap 4: De leerlingen geven nu hun papier
met de zinnen en de resterende woorden van
hun subthema door aan een volgende groep.
Die vullen de tekst op hun beurt met twee
zinnen aan, alweer gebruik makend van de
woorden die bij dit subthema horen.
Ga zo door tot alle subthema’s door elk
groepje zijn behandeld.

Stap 5: Breng alle teksten bij elkaar en kies
samen de beste zinnen eruit. Maak met deze
zinnen een nieuwe tekst, in de volgorde die
jullie het beste vinden passen.

Breng de tekst en de beat samen en oefen tot
jullie rap megacool klinkt!

2. Wat theater in vergelijking met film of
televisie zo anders maakt, is dat er met
suggestie wordt gewerkt, eerder dan alles
realistisch weer te geven. Daarin schuilt ook
meteen de kracht en de poëzie van theater,
omdat suggestie van het publiek verlangt om
dat wat niet letterlijk wordt aangeboden, met



de eigen verbeelding in te vullen. Er is dus
een voortdurende wisselwerking tussen
acteurs en publiek aan de gang, een
uitwisseling van energie en speelse
aandacht. Om dit abstracte denken voor de
leerlingen concreet te maken, kan je hen zelf
actief laten ontdekken hoe suggestie
werkt.

Daarvoor kan je rond deze vraag werken:
Hoe praat je tegen iemand die er niet meer
is? Hoe maak je de afwezige tastbaar?

In Wie Niet Gezien Is, Is Weg is de mama
van Flo er niet meer. Alles wat van haar
overblijft is een doorzichtige plastic fles, die
Flo overal met zich meedraagt en waar ze
haar bezorgdheden en geheimen mee deelt.

Vraag aan de leerlingen of je nog met iemand
kan praten die er niet meer is en hoe je dat
dan doet? Daarna laat je hen dat ook echt
doen, aan de hand van de volgende stappen:

Stap 1: Beeld je in dat diegene die er niet
meer is, een sterretje aan de hemel is, waar
je tegen kan praten. Dat kan iemand zijn die
je kende die overleden is, of ook gewoon een
figuur uit de geschiedenis of een fictief
personage. Wat zou je aan het sterretje
vertellen of vragen? Verzin daarna wat het
sterretje zou terugzeggen, als het kon praten.
Welke raad zou het sterretje jou geven?

Stap 2: Voorzie kleine doosjes, of laat de
kinderen zelf doosjes uit papier vouwen, waar
ze een foto van hun mama of papa, of een
tekening van hen op kleven. Dit is hun
gedachtendoosje. Laat de leerlingen
gedachten opschrijven en die in hun doosje
stoppen.

Stap 3: Laat de leerlingen per twee een
scene spelen, waarin de ene het doosje van
de andere in de vuilbak gooit. De andere
moet duidelijk maken waarom het doosje niet
mag weggegooid worden, dat het geen afval
is, maar net een heel kostbaar en belangrijk
iets. Spoor de spelers aan om alles in te
zetten om de andere te overtuigen het doosje
weer uit de vuilbak te halen.

De leerlingen hebben nu zelf ondervonden
hoe je een onzichtbare band met een
afwezige toch tastbaar maakt.

Stap 3 illustreert ook heel mooi de idee van
de wegwerpmens dat in het stuk aan bod
komt. Wat voor de ene partij overbodige,
nutteloze mensen zijn die nergens voor
kunnen dienen en waar men zich best zo snel
mogelijk van ontdoet, zijn voor Flo de
belangrijkste personen in haar leven, namelijk
haar ouders. Wie bepaalt de waarde van een
mens? Waaraan meet je dat af?

INHOUDELIJK
Wereldoriëntatie-economie-wiskunde

2. Succes wordt vaak afgemeten aan
hoeveel geld iemand bezit. In de voorstelling
zitten dan ook referenties naar de economie.
Hoewel de kinderen de betekenis ervan
grotendeel uit de context kunnen halen, kan
je het begrip van de scene over speculatie
voor de leerlingen verdiepen, door de
begrippen uit de verklarende woordenlijst in
bijlage met hen door  te nemen. Aan de hand
van voorbeelden kan je hen meegeven op
welke manier geld zelf ook weer geld kan
opbrengen, naar gelang je meer of minder
risico neemt. Het geeft ook een idee van de
invloed die de spaarder op de samenleving
heeft, afhankelijk van welke keuzes hij maakt.
Deze begrippen komen aan bod:

• sparen
• beleggen
• investeren
• verzekering afsluiten
• speculeren
• rendement
• crisis

3. Extra handvaten om met deze toch
wel complexe materie in de klas aan de slag
te gaan vind je op de site Wijzer In
Geldzaken. Onder de vorm van kant-en-klare
lespaketten, video’s, online materiaal, een
app, online gastlessen en zelfs een heuse
soap vind je er alles wat je nodig hebt om
geldzaken stapsgewijs en laagdrempelig in
de klas te introduceren. Bovendien is het
helemaal gratis!

Je kan rechtstreeks naar
http://www.wijzeringeldzaken.nl surfen, maar
om het nog makkelijker te maken hebben we
alle relevante items per niveau gegroepeerd
op:
www.sarahbaur.com/pro/lesmappen



Van daaruit kan je rechtstreeks verderklikken
en terugklikken.

Kijk zeker eens naar deze titels:

Voor het lager onderwijs:
De wereld van het geld
Sparen en vooruitkijken
Verzekeren
Alles heeft zijn prijs
Help ik heb geld
Hoe word ik rijk
Reclame rakkers
SpangaS leergeld

Voor het middelbaar onderwijs:
SpangaS leergeld
Edgie the movie
Geld genoeg?
Ik en geld

4. Rollenspel: De leerlingen krijgen een
bepaald bedrag dat ze zo goed mogelijk
moeten besteden. Ze moeten daarbij kiezen
uit meerdere bankproducten. Een ander kind
speelt bankdirecteur en geeft advies. Dat kan
in het voordeel van de klant of in het voordeel
van de bank zijn. Details zijn hierbij niet
belangrijk, het gaat meer om een algemeen
begrip van de verschillende belangen.
Achteraf wordt besproken hoe het gesprek
verliep.



TIPS OM ZELF AAN DE SLAG
TE GAAN – DEEL 2

NA DE VOORSTELLING.

Wie Niet Gezien Is, Is Weg biedt vele
aanknopingspunten om na het bekijken van
de voorstelling dieper met de leerlingen op in
te gaan. De tips zijn weer opgesplitst in een
inhoudelijk deel, met mogelijkheden voor
zowel Levensbeschouwelijke Vakken als
Wereldoriëntatie. Het andere deel behelst
materiaal om in Muzische Vorming mee aan
de slag te gaan.

INHOUDELIJK
Levensbeschouwing-Wereldoriëntatie

4. Het stellingenspel. In de voorstelling
worden de verschillende standpunten
radicaal tegenover elkaar gesteld. Een
middenweg is  ver  te  zoeken.
In het stellingenspel kunnen leerlingen
oefenen om zelf een mening te vormen over
iets en die met argumenten te verdedigen.
Door het klaslokaal loopt een denkbeeldige
lijn. De leerlingen vertrekken steeds weer
vanop die lijn, om dan te kiezen aan welke
kant ze willen gaan staan, volgens ze het
eens of oneens zijn met de stelling die de
leerkracht uitspreekt. Telkens worden twee
leerlingen uit het tegengestelde kamp
gekozen, die dan hun mening toelichten en
verdedigen in een kort gesprek. De leerkracht
is bemiddelaar of advocaat van de duivel, in
het geval er een te grote eensgezindheid is
bij de kinderen. Volgende stellingen sluiten
aan bij de thema’s uit de voorstelling:

• je kan alles bereiken, als je
maar hard genoeg je best doet

• als je geen succes hebt, dan is
dat je eigen schuld

• als je mensen teveel hulp
biedt, worden ze lui

• geld maakt wel/niet gelukkig
• als je geen winnaar bent, ben

je een loser (een verliezer)
• alles in het leven is een

wedstrijd
• kunst is een wedstrijd
• je kan niet aan sport doen,

zonder dat het een wedstrijd is

5. In Wie Niet Gezien Is, Is Weg, bepalen
de spelregels van de show wie mag blijven
leven en wie niet. Mercedes en Pepsi zijn als
juryleden de vertegenwoordigers van d e
macht . Macht roept vaak tegenstand op,
maar lijkt een noodzakelijk kwaad. Filosofeer
met de leerlingen rond dit thema.

Stap 1: Bespreek met de leerlingen wie er in
ons land de macht heeft? Vraag hen te
fantaseren over hoe het zou zijn als zij de
macht zouden hebben over een land. Hoe
zouden zij het dan doen? Wat zouden ze
anders doen?

Stap 2: Laat de leerlingen allerlei rare regels
te verzinnen voor ‘hun’ land. Bijvoorbeeld dat
iedereen in het groen moet gekleed zijn of dat
men het woord ‘Nee’ niet mag uitspreken.
Hoe gekker, hoe beter.

Stap 3: Vraag de leerlingen wat ze zouden
doen als ze in een land zouden leven met
regels waar ze het niet mee eens zijn.
Gebruik eventueel de voorbeelden uit Stap 2.

Stap 4: Laat de leerlingen antwoorden op de
vragen of ze:

• De houding van de mama van Flo
kunnen begrijpen? Zij koos de weg
van het radicale verzet. Ze offerde er
zelfs haar eigen leven voor op en liet
haar dochter moederloos achter om te
strijden voor een betere wereld.

• De houding van de papa van Flo
kunnen begrijpen? Hij probeert stand
te houden in een wereld vol regels die
hij niet onderschrijft, door zo
onopvallend mogelijk zijn eigen ding
te doen en zich alleen aan de regels
aan te passen als het écht niet anders
kan en dan nog vooral om zijn dochter
te beschermen. Hij volgt de weg van
het gematigd verzet.

• De houding van Pepsi kunnen
begrijpen? Pepsi maakt deel uit van
het systeem dat de macht in stand
houdt, maar wisselt van kamp als ze
beter geïnformeerd is over de staat
van hun samenleving, na de
ontmoeting met Flo en haar papa.
Daardoor gaat ze meevoelen met
degenen die ze voorheen hielp
vernietigen.



6. In een gezin neemt ieder een eigen
rol op zich. De papa gedraagt zich op een
andere manier dan de mama. Soms is het
vooral de papa die met de kinderen speelt en
de mama die hen troost, soms is het net
andersom. We hebben met elk van hen een
andere soort relatie. Zelfs in gezinnen met
twee mama’s of twee papa’s is het zo dat je
niet op helemaal dezelfde manier met hen
omgaat. Laat de leerlingen vertellen wat er
anders is aan hun moeder en vader.
Flo praat nog regelmatig met haar overleden
mama. Vraag aan de leerlingen om zich voor
te stellen hoe het zou zijn als één van hun
ouders zou wegvallen, wat ze het meest aan
hen zouden missen en wat ze samen beleefd
hebben dat ze nooit zullen vergeten.. Laat
hen dan een brief aan één of beide ouders
schrijven, waarin ze hen dat vertellen.

MUZISCH.

7. De papa van Flo vindt het moeilijk om
een goede act te bedenken voor de
talentenshow. Ga samen met de leerlingen
nadenken over een act die zij in een
talentenshow zouden kunnen brengen.

Stap 1: Laat elk kind iets bedenken waar het
goed in is. Begin met iets heel eenvoudigs,
iets dat bijna onozel lijkt. Bijvoorbeeld: “Ik kan
heel goed potloden slijpen”, of “Ik kan heel
goed het puntje van mijn neus aanwijzen” of “
Ik kan heel goed op één been staan. Vraag
hen om het zo spannend mogelijk te maken,
door met opperste concentratie de act uit te
voeren, alsof ze iets ontzettend moeilijk of
gevaarlijk doen. Spoor hen daarbij aan traag
te werk te gaan en het ultieme moment zo
lang mogelijk uit te stellen.

Stap 2: Als dat gelukt is, vraag je er een
tweede leerling bij, die als presentator de act
zal introduceren, daarbij gebruik makend van
wervende taal,  met woorden als
“spectaculair”, “nooit eerder gezien”, “uiterst
moeilijke act”. De presentator kan ook om
stilte vragen om de concentatie van de artiest
niet te verbreken en bij het kijken zelf ook zijn
adem inhouden, om zo de spanning nog te
verhogen.

Stap 3: Daarna vraag je de artiest om nog
een extra moeilijkheid aan de act toe te
voegen. Deze keer zal de artiest bijvoorbeeld
het puntje van zijn neus aanwijzen, terwijl hij

ook nog een heel moeilijk woord uitspreekt,
zoals “hottentottententententoonstelling” of
“supercallifraglilisticexpialidoucious”.

Stap 4: Elke nieuwe moeilijkheid wordt
uitvoerig door de presentator aangekondigd.

Stap 5: De overtreffende graad van
moelijkheid is dan de act uitvoeren, terwijl
een moeilijk woord wordt uitgesproken en de
artiest ook nog op één been staat of zijn
tenen beweegt.

Stap 6: Als de act gelukt is, neemt de artiest
een opgelucht ontspannen houding aan en
neemt uitgebreid het applaus in ontvangst.

8. In het eerste deel van Wie Niet
Gezien Is, Is Weg, zien we Flo een
avontuurlijke tocht van haar tentje op de
puinhoop naar de stad maken, om daar de
koopwaar van haar papa te verkopen. Het is
de eerste keer dat ze zo ver alleen op reis
gaat en we zien haar vele angsten uitstaan,
maar uiteindelijk vermant ze zich en gaat ze
moedig de strijd aan met de - al dan niet
ingebeelde - gevaren die ze onderweg
tegenkomt.

De kinderen kunnen nu zelf ook zo’n tocht
verbeelden, bijvoorbeeld ’s nachts in het
donker vanuit hun kamer naar de keuken om
een glas water te drinken.

Stap 1: Vraag hen om zich echt elke stap
eerst in hun hoofd in te beelden en het traject
precies zo af te leggen zoals ze het in hun
hoofd zien.

Stap 2: Als ze dat gedaan hebben, vraag je
hen om de weg opnieuw af te leggen, maar
er deze keer een emotie aan toe te voegen.
Laat hen spelen dat ze bang zijn, of net heel
stoer.

Stap 3: Daarna laat je een aantal andere
kinderen precies hetzelfde doen als wat ze
net gezien hebben. Iedereen moet
tegelijkertijd dezelfde beweging uitvoeren.
Dit soort koorwerk wordt in het theater vaak
gebruikt om een stuk te verluchten en om een
deel van het verhaal op een andere manier te
vertellen dan met tekst.

9. Plastieken glimlach of authentieke
boosheid? Pepsi en Mercedes gedragen
zich voor de camera en voor het publiek van
de show als de ideale schoondochters,



zonder dat ze hun echte gevoelens en
gedachten laten blijken. Ze verstoppen zich
achter gemaakte vrolijkheid en een grote
plastieken glimlach. Pas als ze alleen zijn
achter de schermen, kri jg je als
theaterpubliek hun ware aard te zien en toont
vooral Mercedes haar venijnige en berekende
mentaliteit. Pepsi doet op haar beurt alles om
bij haar in de smaak te vallen. Van haar
krijgen we vooral een onzekere kant te zien.

Stap 1: Laat de leerlingen vertellen over
situaties waarbij ze zich anders voordoen dan
ze echt zijn, waarbij ze misschien zelfs kleine
leugentjes gebruiken. Bijvoorbeeld als ze bij
een populair groepje willen horen op de
speelplaats, of als ze iets hebben mispeuterd
en dat proberen toe te dekken, of als een
vervelende tante op bezoek komt en ze
moeten doen alsof ze haar leuk vinden.

Stap 2: Vraag hen daarna een situatie
inoefenen waarbij ze een duidelijk verschil
kunnen maken tussen hoe ze zich echt
voelen en aan wie ze dat laten zien en een
plastieken houding en wie ze daarmee willen
bedotten. Hoe groter de extremen, hoe beter.
Dezelfde situaties kunnen eventueel gebruikt
worden om in te zetten bij het emotiewerk in
de volgende tip.

10. Emot iewerk  heeft als doel het
acteerwerk van de leerlingen expressiever,
gevarieerder en gelaagder te maken.

Stap 1: De kinderen spelen eenzelfde scene
meermaals na elkaar, maar dan telkens met
een andere emotie. Speelt het kind een
bepaalde scene uit zichzelf vanuit een
verdrietig gevoel, vraag het dan om dezelfde
tekst nu een keer vanuit boosheid te spelen,
daarna alsof het bang is en tenslotte heel
uitgelaten en blij.

Stap 2: Bespreek met de leerlingen welke
verschillen ze ervaren en welke emoties ook
werken, ook al hadden ze dat eerst niet
verwacht. Soms kan een tekst een nieuwe
gelaagdheid krijgen als je hem met een
tegengestelde emotie speelt.

Stap 3: Bespreek ook welke emoties ze op
welk moment kunnen inzetten, zodat ze
doorheen de tekst kunnen variëren. Enerzijds
door een emotie te laten groeien in intensiteit,
anderzijds door van emotie te switchen.

Soms kan een bepaalde emotie ook als
ondertoon bij een hoofdemotie gebruikt
worden. Bijvoorbeeld angst als ondertoon bij
boosheid. Dat geeft kleur en reliëf.

Stap 4: De kinderen spelen de scene nu
opnieuw en integreren de variaties die jullie
net besproken hebben in hun spel.

Stap 5: Laat de kinderen vertellen welke
veranderingen ze in hun spel hebben
opgemerkt en hoe dat voor hen was.

Een situatie die je hiervoor zou kunnen laten
spelen is dat de kinderen hun ouders om
toestemming voor iets moeten vragen,
waarvan ze op voorhand eigenlijk weten dat
de kans klein is dat ze die ook zullen krijgen.
Ze willen de woonkamer als zwembad
gebruiken of met een vriendje naar New
York. Ze kunnen zeuren, pleiten, luchtig en
lachend humor als wapen inzetten, zelfzeker
hun eisen op tafel leggen, boos of verdrietig
zijn, alsof hun leven ervan afhangt.

In Wie Niet Gezien Is, Is Weg probeert Flo
haar vader tot meer orde en efficiëntie aan te
zetten. Ze wil hem als het ware opvoeden.
Haar verborgen agenda is om meer succes in
hun leven te verwerven, meer geld. Haar
vader is niet geneigd er in mee te gaan,
omdat hij net voor een ander leven heeft
gekozen. Voor Flo is dat onbegrijpelijk. Ze
gaat van pleiten naar lichte boosheid, over
verwijten, naar stampvoeten en venijnige
opmerkingen, terwijl als ondertoon haar
verdriet om de afwezigheid van haar mama
voelbaar is.

11. In Wie Niet Gezien Is, Is Weg
worden - naast de muziek – ook af en toe
geluiden gebruikt om iets te suggeren, zoals
het onweer in het begin.

Bij het geluidenspel vraag je de kinderen
eerst om hun ogen te sluiten en aan de
geluiden te denken die ze op bepaalde
plaatsen horen, zoals in het bos of in de stad.

Stap 1: Zet nu zelf een geluid in – als je de
stad kiest, kan dat het geluid van een auto
zijn, kies je het bos, zou je een uil kunnen
nadoen. De kinderen voegen daar elk naar
eigen aanvoelen en inspiratie geluiden aan
toe, terwijl ze toch ook oor blijven hebben
voor hoe het geheel klinkt. Ze kunnen de bel



van de tram, toeters van auto’s, gelach op
straat, ruzieënde buren, het ophalen van het
huisvuil nadoen, wat ze maar willen, tot jullie
samen de soundtrack van het bos of de stad
laten horen.

Stap 2: Je kan nu je geluidenorkest gaan
dirigeren. Laat het verstillen of luider klinken,
laat het versnellen of vertragen, bijvoorbeeld
bij het vallen van de nacht of het krieken van
de dag.

Stap 3: Probeer daarna ook eens andere
plekken of momenten te suggereren, zoals
een muziekfestival, het einde van de wereld,
of elementen uit Wie Niet Gezien Is, Is Weg,
zoals de show of de reis van de puinhoop
naar de stad.

12. In bijlage vind je de teksten van de
l iedjes  die Piet Maris maakte voor de
voorstelling. Je kan voor deze oefening
eenzelfde soort stappenplan gebruiken als
voor de rap. Kijk daarvoor in deel 1 van deze
tips.

Het familielied is een soort strijdlied dat Flo
en haar papa samen zingen als het leven
moeilijk is. Het geeft hen moed.

In de geschiedenis hebben mensen vaak hun
toevlucht gezocht in muziek en liederen om
zichzelf moed in te zingen. Denk maar aan de
Negro Spirituals van de zwarte slaven, de
liederen van de mannen in de ‘chain gang’,
die tot dwangarbeid waren veroordeeld, of de
verzetsliederen uit de oorlog, waarvan ‘Bella
Ciao’ één van de bekendste is.

Waarom zou je niet samen met de leerlingen
een klaslied schrijven, om jullie moed in te
zingen bij moeilijke of stresserende
gebeurtenissen, zoals toetsenperiodes, lange
wandeltochten, busritten, sportwedstrijden, bij
verlies of rouw. Als je, net zoals in het
familielied van Flo en haar papa vooral
bemoedigende woorden en krachtige
uitspraken gebruikt, kan je het lied op elk
moment inzetten.
Je kan natuurlijk ook gewoon het Familied uit
de voorstelling gebruiken in de klas!

Het punk l ied  staat voor revolutie en
ommezwaai. Met veel agressiviteit wordt het
oude vernield om plaats te maken voor het
nieuwe.

In het punkgenre staat niet het technisch
kunnen van de muzikanten centraal, maar
wel het sociale bewustzijn en de rauwe
emotie waarmee ze dat aan de man brengen.
De weerzin tegen de gevestigde orde had
een doe-het-zelfmentaliteit tot gevolg. Een
groot  aantal punkers voelde zich
aangetrokken tot het anarchisme vanwege
het streven naar een samenleving zonder
macht en autoriteit. Bekende punkbands uit
de jaren ’70 zijn onder andere MC5,
Ramones, Iggy Pop & The Stooges, Velvet
Underground, Patti Smith en Jonathan
Richman & The Modern Lovers. De onvloed
van de punk left tot vandaag nog verder in
andere muziekgenres zoals New Wave,
Grunge en Punkrock

Als je het soort leerlingen in je klas hebt zitten
die wel wat energie kwijt kunnen in een eigen
punklied, dan kan je ze laten brainstormen
over een thema waar ze veel weerstand
tegen voelen, zoals huiswerk, vroeg naar
bed, dierenleed, armoede of toetsen.

Vervolgens benoemen ze wie bij hun thema
de macht heeft, tegen wie ze hun woede
wil len uiten: ouders, leerkrachten,
wereldleiders, dierenbeulen.

Als dat duidelijk is kunnen ze snel en
spontaan een tekst schrijven, waarin ze in
duidelijke en beschuldigende taal hun
ongenoegen uiten. Die gaan ze dan
scanderen, terwijl ze met hun voeten
stampen, in de handen klappen, kortom zo
vee mogelijk lawaai maken en hun hele
lichaam inzetten om hun boosheid over te
brengen. Gillen en grommen is toegestaan.
Denk eraan, techniciteit en mooie melodieën
zijn hier niet aan de orde. De boodschap
bepaalt de vorm en die is rauw.

13. Het decor van Wie Niet Gezien Is, Is
weg bestaat grotendeels uit afvalmateriaal,
vooral plastiek. De papa van Flo recycleert
zakken van plastiek om er knuffelbeestjes en
muziekinstrumenten van te maken.

Het internet staat vol leuke ideeën te
knutselen met afvalmateriaal, maar wij
hebben er alvast een aantal voor je klaar
g e z e t  o n d e r  d e z e  l i n k :
www.sarahbaur.com/pro/lesmappen



VERKLARENDE
WOORDENLIJST

Sparen  is iets niet gebruiken, maar apart
houden voor later. Zo kan men een deel van
het inkomen opzijleggen, zodat men
vermogen opbouwt. Hierdoor heeft men een
financiële reserve, die de mogelijkheid biedt
later meer geld uit te geven dan het inkomen,
zonder dat het vermogen negatief wordt (dus
zonder te hoeven lenen).

Beleggen. Een belegging is een vorm van
investering waarbij geld wordt vastgelegd
voor langere of kortere tijd met als doel om in
de toekomst financieel voordeel te behalen.
Het beleggen wordt ook wel omschreven als
het opgeven van bepaalde zekere bedragen
in ruil voor onzekere inkomsten in de
toekomst.
Iedereen is in de praktijk direct of indirect
belegger. Al maakt men veelal een
onderscheid tussen sparen en beleggen, in
feite heeft men het over vrijwel hetzelfde: we
zetten geld uit tegen een vergoeding en lopen
daarbij risico. Bij sparen is het risico vaak
minder groot, het financiële voordeel dus ook.

Lenen. Voor het zakelijk lenen van geld
wordt een vergoeding gevraagd, de rente en
eventueel andere kosten, wat inhoudt dat er
meer moet worden terugbetaald dan er
geleend is. De bedoeling is dat het geld op
termijn wordt terugbetaald (afgelost), in één
keer of in gedeelten. Degene die de lening
verstrekt wordt geldschieter genoemd. Dit is
meestal een bank. Banken hebben de
beschikking over geld dat door spaarders bij
hun in bewaring gegeven is. Die personen
willen daar graag rente over ontvangen. De
bank kan die rente vergoeden als de bank
rendement op het in bewaring gegeven geld
kan bereiken. Dit kan de bank doen door het
geld te beleggen, of door het uit te lenen.

Het beste inzicht in de essentie van lenen
kan worden verkregen door in te zien dat
toekomstige inkomsten naar het heden
worden gehaald door te lenen, net als huidige
inkomsten naar de toekomst worden
verschoven door te sparen.

Bonus. In het bedrijfsleven wordt onder een
bonus verstaan een buitengewone extra

uitkering, bovenop het loon van de
werknemers. Dit kan zijn een kerstbonus of
een winstdelingsregeling van het bedrijf.

Rente of interest, is de vergoeding die
iemand ontvangt voor het uitlenen van zijn of
haar geld en die betaald wordt door degene
die het geld leent. Een bekende vorm is de
rente die consumenten ontvangen
(spaarrente) of betalen (debetrente) op een
rekening bij een bank.

Rendement in algemene zin is de opbrengst
van iets in verhouding tot de kosten.
Rendement is ook een centraal begrip binnen
de beleggingswereld: wat heeft het belegde
vermogen nu opgebracht? Er is een
investering, een belegging geweest; op een
later meetmoment heeft dat een andere
waarde, hopelijk een hogere dan aan het
begin.

Een investering is een opoffering in tijd, geld
of personeel ten behoeve van een doel dat
pas op lange termijn wordt behaald.
Investeren wordt in het dagel i jks
spraakgebruik vaak in een ruimere betekenis
gebruikt, waarbij de nadruk wordt gelegd op
een uitgave nu, die opbrengsten in de
toekomst genereert ('investeren in jezelf en
de toekomst'). Een voorbeeld van een
investering is de bouw van een fabriek door
een bedrijf. Een ander voorbeeld is het
volgen van een opleiding door een leerling.

Een verzeker ing  is een overeenkomst
tussen een verzekeringsmaatschappij en een
verzekeringnemer. Met een verzekering
poogt de verzekeringnemer een risico af te
dekken dat hij zelf niet kan of wil dragen..
Bijvoorbeeld een brand- of autoverzekering.

Speculatie  is een transactie die slechts
bedoeld is om er winst mee te maken door
het goed te zijner tijd weer te verkopen of
terug te kopen. De speculant is niet van plan
de onderliggende waarde zelf te gebruiken,
en neemt met de transactie een zeker risico.
Het grote verschil tussen speculeren en
beleggen zit in de termijn. Beleggen is het
verwerven van aandelen voor de langere
termijn, en speculeren is gericht op een veel
kortere tijdspanne.

Bron: wikipedia



DE LIEDJESTEKSTEN

RENDEMENTSRAP
© 2013 Piet Maris – auteur/componist

Check it out
Be the best
Ik ben beter dan de rest
Kijk omhoog
Nooit omlaag
Recht vooruit is mij te traag

Rendement Rendement Rendement

Wil je snel geld, veel geld, heel veel geld
Wil je veel meer dan die paar eurocent
Nog veel meer dan zo’n zakenvent

Rendement Rendement Rendement

Leen maar geld aan sukkels die je toch niet
kent
Bijvoorbeeld aan een goeie 10%
Je zal zien dat je morgen stinkrijk bent

Rendement Rendement Rendement

Wie niks heeft betaalt de volle procent
X3 X4 X5 X6
Is 50 - 100 - 1000 - Yes!

Rendement Rendement Rendement

Check it out
Be the best
Ik ben beter dan de rest
Kijk omhoog
Nooit omlaag
Recht vooruit is mij te traag

Rendement Rendement Rendement

Je geraakt er mee tot in het parlement
Rendement Rendement Rendement
Wie zegt da’t niet mag is ne zagevent
Rendement Rendement Rendement

Zo rijk dat heel de wereld u kent
Rendement Rendement Rendement
Nog rijker dan heel Brussel en Gent
Rendement Rendement Rendement
Zo rijk dat je’r straks moe van bent
Rendement Rendement Rendement
Be the best!

FAMILIELIED
© 2013 Piet Maris – auteur/componist

We gaan ons niet laten kennen
Ze zullen wel eens zien
Kijk maar goed naar wat wij kunnen
We hebben lef voor tien

Zorgen zijn voor overmorgen
We willen geen gezeur
Zorgen dat we uit het zicht zijn
We komen langs de achterdeur

We gaan ons niet laten kennen
Ze zullen wel eens zien
Kijk maar goed naar wat wij kunnen
We hebben lef voor tien

Zorgen zijn voor overmorgen
We willen geen gezeur
Zorgen dat we uit het zicht zijn
We komen langs de achterdeur

DANS/DANCE
© 2013 Piet Maris – auteur/componist
fragment uit Dans/Dance - Ik en den Theo/Moi et le Théo

Ik hou van dansen, shaken
Moven, breaken,
Springen, draaien,
Duiken, zwaaien en
Dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans,
dans dans!

PUNK
© 2013 Piet Maris – auteur/componist

Eén, twee
Je doet toch mee?
Drie, vier
Je bent nog hier?
Vijf, zes
Blijf bij de les!
Zeven, acht
‘k Had het gedacht!


