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Inleiding 
	  
Dag	  leerkracht,	  
	  
Jullie	  gaan	  binnenkort	  met	  jullie	  studenten	  naar	  de	  voorstelling	  Honger!	  van	  
Theatercompagnie	  DEFDEF	  kijken.	  Graag	  willen	  we	  jullie	  wat	  materiaal	  meegeven	  
waarmee	  je	  hen	  kan	  voorbereiden	  op	  de	  voorstelling.	  	  
We	  raden	  zeker	  aan	  om	  even	  naar	  de	  focus	  van	  het	  stuk	  te	  kijken.	  Hier	  maken	  we	  
duidelijk	  wat	  we	  met	  de	  voorstelling	  willen	  vertellen.	  We	  wijzen	  er	  ook	  op	  enkele	  
manieren	  waarop	  we	  dit	  proberen.	  Daarin	  staat	  het	  jullie	  vrij	  om	  dat	  op	  voorhand	  met	  
de	  leerlingen	  te	  bespreken	  of	  niet.	  
Volgens	  ons	  is	  het	  een	  meerwaarde	  voor	  de	  studenten	  als	  ze	  op	  voorhand	  al	  wat	  weten	  
over	  UBU	  ROI	  en	  Alfred	  Jarry,	  omdat	  ze	  dan	  ook	  kunnen	  zien	  hoe	  onze	  bewerking	  zich	  
verhoudt	  ten	  opzichte	  van	  het	  origineel.	  
Het	  taaltje	  dat	  de	  personages	  van	  Ubu	  Roi	  gebruiken	  is	  heel	  bijzonder	  en	  volgens	  ons	  
kan	  het	  zeker	  geen	  kwaad	  om	  dat	  samen	  met	  de	  leerlingen	  al	  eens	  te	  verkennen.	  Verder	  
in	  de	  lesmap	  vind	  je	  een	  fragment	  uit	  het	  stuk	  waarin	  deze	  specifieke	  taal	  aan	  bod	  komt.	  
	  
De	  lesmap	  bevat	  drie	  thema’s	  die	  voor	  ons	  bij	  het	  maken	  van	  deze	  voorstelling	  zeer	  
belangrijk	  waren.	  Het	  eerste	  thema	  is	  het	  verwerven	  van	  je	  identiteit	  als	  jongere.	  Ons	  
tweede	  thema	  stelt	  de	  vraag	  hoe	  we	  kijken	  naar	  personen	  met	  een	  beperking.	  Het	  laatste	  
thema	  is	  de	  invloed	  van	  ouders	  op	  hun	  kinderen.	  Deze	  thema’s	  kan	  je	  als	  voorbereiding	  
behandelen	  maar	  passen	  ook	  goed	  na	  de	  voorstelling.	  
	  
We	  hebben	  ook	  wat	  videomateriaal	  voorzien	  waarmee	  jullie	  in	  de	  klas	  of	  thuis	  aan	  de	  
slag	  kunnen.	  Hierin	  lichten	  de	  regisseurs	  enkele	  onderwerpen	  toe.	  
Je	  vindt	  alle	  video’s	  op	  onze	  website	  via	  deze	  link:	  	  
http://www.defdef.be/honger-‐lesmap/	  
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De Focus van HONGER! 
	  

a.  Wat willen we met de voorstelling 

vertellen 
	  
Voor	  ons,	  makers,	  is	  de	  belangrijkste	  focus	  van	  de	  voorstelling	  	  
	  
HOE	  JE	  JE	  EIGEN	  WEG	  ZOEKT	  IN	  HET	  LEVEN.	  	  
	  
Dag	  na	  dag	  is	  het	  voor	  de	  mens	  en	  zeker	  voor	  de	  jonge	  mens	  een	  uitdaging,	  een	  strijd,	  
om	  zichzelf	  te	  durven	  ontplooien	  en	  te	  durven	  zijn	  of	  worden	  wie	  je	  wilt	  zijn.	  Het	  is	  niet	  
eenvoudig,	  zeg	  maar	  gewoon	  moeilijk,	  om	  naar	  je	  eigen	  stem	  te	  luisteren	  en	  niet	  toe	  te	  
geven	  aan	  de	  angst	  om	  beoordeeld	  en	  veroordeeld	  te	  worden	  door	  de	  anderen	  rond	  je.	  	  
	  
Je	  wilt	  iets,	  maar	  wat	  zullen	  de	  anderen	  denken,	  verwachten	  van	  jou?	  
	  
Als	  jij,	  als	  jongen,	  een	  felroze	  sjaal	  mooi	  vindt,	  je	  weet	  niet	  waarom,	  maar	  je	  vindt	  hem	  
gewoon	  ongelooflijk	  mooi.	  Durf	  je	  die	  dan	  aandoen	  naar	  school?	  Durf	  je	  hem	  te	  kopen?	  
Durf	  je	  het	  überhaupt	  te	  zeggen	  aan	  iemand,	  of	  het	  toe	  te	  geven	  aan	  jezelf?	  
Als	  je	  als	  meisje	  graag	  voetbalt,	  losse	  truien	  plezant	  vindt,	  het	  liefst	  op	  sandalen	  wandelt,	  
van	  andere	  meisjes	  houdt,	  radio’s	  in	  en	  uit	  elkaar	  draait,	  studeren	  eigenlijk	  helemaal	  nog	  
niet	  zo	  saai	  vindt,…	  zeg	  je	  dit	  dan?	  
	  
Hoe	  groot	  is	  de	  invloed	  van	  anderen	  (je	  vrienden,	  je	  ouders,	  je	  leerkrachten,	  televisie	  en	  
mensen	   waar	   je	   naar	   opkijkt)	   op	   je	   eigen	   keuzes?	   Volgens	   ons	   is	   dit	   niet	   te	  
onderschatten	   en	   is	   het	   een	   levenswerk	   om	   naar	   je	   eigen	   stem	   te	   blijven	   luisteren.	  
Volgens	  ons	  is	  dit	  de	  juiste	  manier	  om	  gelukkig	  te	  worden.	  
	  

b.  Hoe willen we dit vertellen? 
	  
We	  hebben	  bij	  het	  maken	  en	  spelen	  van	  deze	  voorstelling	  een	  aantal	  keuzes	  gemaakt	  die	  
deze	  thematiek	  versterken.	  	  
	  

• Zo	  hebben	  we	  gekozen	  voor	  een	  acteur	  met	  het	  syndroom	  van	  Down	  omwille	  van	  
twee	  aspecten.	  	  

Ten	   eerste	   hebben	   mensen	   met	   een	   mentale	   beperking,	   net	   als	   jonge	  
kinderen,	  veel	  minder	  last	  van	  deze	  “mentale	  beperking	  “.	  Ze	  gaan	  vrijer	  door	  het	  
leven	   en	   voelen	   minder	   die	   druk	   van	   anderen.	   Dat	   kan	   je	   ook	   zien	   in	   de	  
voorstelling.	  Het	  personage	  van	  Jelle,	  onze	  acteur	  van	  Theater	  Stap,	   is	  het	  enige	  
personage	  dat	  zich	  niet	  gebonden	  voelt	  door	  de	  druk	  van	  de	  overleden	  vader,	  de	  
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Staar	  van	  Russenland	  (al	  heeft	  dat	  ook	  nog	  een	  andere	  reden)	  of	  zijn	  dominante	  
broers.	  	  

Ten	   tweede	   hebben	   net	   mensen	   met	   een	   beperking	   te	   maken	   met	   heel	  
sterke	  vooroordelen	  over	  hun	  kunnen	  en	  hun	  zijn.	  Hoewel	  er	  tussen	  mensen	  met	  
een	   beperking	   ongelooflijk	   grote	   verschillen	   bestaan,	   net	   zoals	   tussen	   andere	  
mensen	   eigenlijk,	   worden	   ze	   vaak	   afgeserveerd	   als	   lieve	   dommerikjes	   waar	   je	  
niet	   te	   veel	   naar	   moet	   luisteren	   en	   waar	   je	   vooral	   traag	   en	   luid	   tegen	   moet	  
spreken.	  In	  de	  voorstelling	  laten	  we	  de	  broers	  die	  blik	  van	  anderen	  uitspelen.	  Ze	  
zetten	  hun	  jongere	  broertje	  letterlijk	  op	  het	  achterplan,	  ze	  luisteren	  maar	  amper	  
naar	  wat	  hij	  zegt	  en	  praten	  vaak	  over	  zijn	  hoofd	  heen,	  alsof	  hij	  er	  zelf	  niet	  bijstaat.	  

	  
• Wat	  is	  de	  functie	  van	  Ubu	  Roi	  in	  Honger!	  

	  
Het	  toneelstuk	  Ubu	  Roi	  is	  bij	  Honger!	  een	  stuk	  in	  een	  stuk.	  De	  vier	  broers	  gaan	  dit	  
toneelstuk	  inoefenen	  voor	  de	  komst	  van	  de	  Staar	  van	  Russenland.	  Het	  toneelstuk	  
Ubu	  Roi	   fungeert	  hier	   als	  uitvergroting	  van	  hun	  eigen	  angsten	  en	  worstelingen.	  
De	  oudste	  Youri,	  die	  denkt	  dat	  hij	  de	   rol	  van	  vader	  moet	  overnemen	  en	  dus	  de	  
leiding	  moet	  nemen	  hoewel	  hij	  dit	  eigenlijk	  niet	  kan,	  krijgt	  hier	  de	  rol	  van	  Ubu,	  
een	   zeer	   bazige	   maar	   totaal	   incompetente	   leider.	   De	   Youri	   die	   Ma	   Ubu	   speelt	  
worstelt	  met	  haar	  seksualiteit.	  Mag	  ze	  een	  meisje	  zijn	  of	  niet?	  Ook	  de	  komst	  van	  
de	  Staar,	  waar	  ze	  stiekem	  verliefd	  op	  is,	  maakt	  haar	  vrouwelijke	  gevoelens	  los.	  De	  
Youri	  die	  Kapitein	  Karrot	  speelt,	  houdt	  helemaal	  niet	  van	  eten	  maar	  moet	   in	  de	  
keuken	  werken	  en	  koken	  en	  speelt	  nu	  ook	  het	  enige	  personage	   in	  Ubu	  Roi	  met	  
een	   naam	   als	   een	   groente.	   In	   het	   personage	   Kapitein	   Karrot	   sluipen	   ook	   hoe	  
langer	  hoe	  meer	  de	  wensen	  van	  het	  personage	  Youri.	  Zo	  wilt	  de	  Kapitein	  beloond	  
worden	   met	   een	   Porche	   Carrera	   en	   maakt	   hij	   zich	   kwaad	   over	   vernielde	  
Matchboxautootjes	  die	  hem	  zeer	  dierbaar	  zijn.	  Zijn	  liefde	  voor	  auto’s	  kan	  hij	  hoe	  
langer	  hoe	  minder	  voor	  zichzelf	  verstoppen.	  

	  
	  

• De	   vier	   broers	   heten	   alle	   vier	   Youri.	   Dit	   versterkt	   volgens	   ons	   het	   anonieme	  
karakter	  van	  de	  broers.	  Ze	  hebben	  zich	  nog	  niet	  durven	  uitspreken.	  Ze	  volgen	  nog	  
gedwee	  de	  wil	  van	  de	  anderen.	  Ze	  hebben	  nog	  geen	  eigen	  stem,	  nog	  geen	  eigen	  
naam/identiteit.	  

	  
• De	   druk	   van	   de	   anderen	   op	   je	   eigen	   ontwikkeling	   hebben	   we	   verpersoonlijkt	  

door	  de	  afwezige	  vader	  en	  de	  afwezige	  Staar.	  Net	  door	  deze	  personen	  afwezig	  te	  
maken,	  vergroot	  dat	  volgens	  ons	  de	  focus	  op	  je	  eigen	  gevecht.	  Het	  is	  niet	  iemand	  
die	  je	  moet	  overwinnen	  of	  waar	  je	  niet	  naar	  mag	  luisteren.	  Het	  is	  een	  gevecht	  met	  
jezelf.	  

	  
• Het	  absurde	  karakter	  van	  de	  voorstelling	  werkt	  volgens	  ons	  vooral	  abstraherend.	  

Je	   blijft	   daardoor	   uit	   de	   anekdotiek	   die	   de	   boodschap,	   ons	   inziens,	   zou	   kunnen	  
kapotmaken.	   Doordat	   we	   een	   absurde	   situatie	   creëren	   kan	   je	   de	   inhoud	  
gemakkelijker	   op	   je	   eigen	   leven	  projecteren.	  Wordt	   ze	  universeler.	  Want	  dat	   is	  
onze	  boodschap	  wel,	  universeel.	  We	  willen	  toch	  allemaal	  gelukkig	  worden,	  niet?	  
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Thema’s 

a.  thema 1 Mensen met beperkingen en hun 

mogelijkheden 
	  
Zie	  video	  thema	  1	  op	  de	  website	  
	  
In	  Honger!	  is	  een	  van	  de	  acteurs	  een	  persoon	  met	  een	  beperking.	  Hij	  wordt	  zowat	  de	  
hele	  voorstelling	  letterlijk	  en	  figuurlijk	  op	  de	  achtergrond	  gezet	  door	  de	  andere	  acteurs.	  
“Hij	  weet	  niks,	  kan	  niks	  en	  kan	  zich	  maar	  beter	  met	  de	  onbelangrijke	  zaken	  bezig	  
houden.”	  Onterecht	  zo	  blijkt	  op	  het	  einde.	  Hij	  is	  namelijk	  diegene	  die	  “vrij”	  durft	  te	  
denken	  en	  dromen	  en	  de	  andere	  laat	  inzien	  dat	  er	  ook	  andere	  mogelijkheden	  zijn,	  dat	  er	  
andere	  keuzes	  kunnen	  en	  mogen	  gemaakt	  worden	  en	  dat	  er	  veel	  mogelijk	  is	  als	  je	  het	  
ook	  écht	  zelf	  wil.	  
	  
Idioot,	  kreupele,	  achterlijke,	  invalide,	  andersvalide,	  gehandicapten,	  persoon	  met	  een	  
handicap,	  met	  een	  beperking,	  met	  mogelijkheden,	  met	  andere	  mogelijkheden:	  allemaal	  
benamingen	  die	  in	  de	  loop	  van	  de	  jaren	  de	  revue	  zijn	  gepasseerd.	  Welk	  van	  deze	  
benaming	  het	  meest	  gepast	  is,	  zou	  een	  onderwerp	  van	  gesprek	  kunnen	  zijn.	  	  
	  
Dat	  de	  benaming	  in	  de	  loop	  van	  de	  tijd	  steeds	  verandert	  duidt	  in	  ieder	  geval	  op	  een	  
evolutie	  in	  de	  manier	  van	  denken.	  Deze	  evolutie	  zien	  we	  ook	  in	  de	  “zorg”	  voor	  
“gehandicapten”.	  Na	  het	  wegstoppen	  en	  isoleren	  als	  bescherming	  tegen	  zichzelf	  en	  de	  
maatschappij,	  kwam	  er	  het	  idee	  dat	  iedereen	  moest	  genezen	  worden	  en	  dat	  na	  medische	  
ingrepen	  en	  medicatie	  alles	  kon	  gefixt	  worden.	  Ondertussen	  kwam	  integratie	  op	  de	  
voorgrond	  te	  staan	  waarbij	  de	  gedachte	  primeerde	  dat	  iedereen	  zo	  normaal	  mogelijk	  
moest	  kunnen	  leven.	  Dit	  evolueerde	  verder	  naar	  de	  inclusie-‐gedachte	  “iedereen	  heeft	  in	  
meer	  of	  mindere	  mate	  een	  beperking	  in	  het	  functioneren,	  en	  dus	  ook	  dezelfde	  rechten	  en	  
plichten".	  Iemand	  met	  een	  erkende	  handicap	  is	  niet	  meer	  of	  minder	  dan	  iemand	  zonder	  
handicap.	  Deze	  inclusie-‐gedachte	  is	  niet	  enkel	  voor	  mensen	  met	  een	  handicap,	  maar	  
staat	  op	  zich.	  
	  
Hoe	  sta	  jij	  tegenover	  deze	  gedachte	  van	  inclusie?	  Kan	  dit?	  Is	  dit	  haalbaar?	  Waar	  zie	  je	  of	  
voorzie	  je	  moeilijkheden?	  	  
Wat	  vind	  jij	  dat	  mensen	  met	  een	  beperkingen	  zelf	  moeten	  kunnen	  beslissen/bepalen	  
betreffende	  hun	  eigen	  leven?	  Stel	  jezelf	  eens	  in	  de	  plaats	  van	  iemand	  met	  een	  handicap.	  
Hoe	  zou	  jij	  dan	  in	  het	  leven	  willen	  staan?	  
Wat	  is	  volgens	  jou	  dan	  “de	  ideale	  wereld”?	  	  
Opdracht	  
Teken/creëer/knutsel	  zelf	  “een	  wereld/gemeenschap”	  waarin	  je	  deze	  mensen	  een	  
plaats	  geeft:	  waar	  wonen	  ze,	  waar	  werken	  ze,	  wat	  doen	  ze,	  …	  en	  waar	  wonen,	  werken	  en	  
leven	  “de	  anderen”,…..	  
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Hier	  volgt	  inspirerend	  materiaal	  om	  je	  te	  helpen	  een	  beeld	  te	  vormen	  bij	  het	  creëren	  van	  
deze	  wereld/gemeenschap.	  

 

Tim’s	  restaurant	  
	  
Tim	  droomde	  er	  altijd	  van	  een	  eigen	  restaurant	  te	  
runnen.	  Hij	  maakte	  zijn	  droom	  waar!	  
	  
	  
	  
http://youtu.be/y6He0FWoFj0	  
http://youtu.be/PQ0-‐SL3_2Qc	  

 

	  
	  
Yo,	  tambièn	  
	  
Daniel	  heeft	  het	  syndroom	  van	  Down,	  maar	  
functioneert	  	  op	  hoog	  niveau.	  Nadat	  hij	  als	  eerste	  
persoon	  met	  zijn	  aandoening	  ooit	  een	  
universitaire	  graad	  haalt,	  gaat	  hij	  werken	  op	  een	  
departement	  voor	  sociale	  voorzieningen.	  Daar	  
loopt	  hij	  op	  zijn	  eerste	  dag	  al	  tegen	  misverstanden	  
aan.	  Zijn	  nieuwe	  collega	  ziet	  hem	  in	  eerste	  
instantie	  namelijk	  aan	  voor	  een	  doorsnee	  Down-‐
patiënt	  die	  per	  ongeluk	  een	  verkeerde	  afdeling	  is	  
opgewandeld.	  Terwijl	  Daniel	  zich	  inzet	  voor	  
mensen	  die	  aan	  hetzelfde	  syndroom	  lijden	  als	  
hijzelf	  en	  als	  ervaringsdeskundige	  probeert	  begrip	  
te	  kweken	  voor	  hun	  behoeftes,	  merkt	  hij	  dat	  de	  
buitenwereld	  moeite	  heeft	  om	  zaken	  te	  accepteren	  en	  faciliteren	  waarvan	  hij	  vindt	  dat	  hij	  en	  zijn	  
lotgenoten	  er	  net	  zoveel	  recht	  op	  hebben	  als	  ieder	  ander	  mens.	  

Trailer	  Yo	  tambien:	  http://youtu.be/m2r4Y3rvnwo	  
	  
Gabrielle	  
	  
Gabrielle	   en	   Martin,	   2	   jonge	   mensen	   met	   een	  
handicap,	  houden	  van	  elkaar,	  diepe	  en	  echte	  liefde...	  ze	  
zouden	  zo	  graag	  hun	  liefde	  aan	  de	  buitenwereld	  willen	  
tonen	   en	   toekomstplannen	   willen	   bedenken.	   Maar	  
niets	   is	   eenvoudig	   voor	   hen:	   strenge	   regels	   in	   de	  
instelling	  waar	   ze	   verblijven	   en	   ouders	   die	   het	  maar	  
half	   of	   helemaal	   niet	   begrijpen.	   De	   film	   stelt	  
intimistische	   en	   eerlijke	   vragen	   over	   de	   bemoeienis	  
van	   de	   maatschappij,	   de	   familie	   en	   alle	   andere	  
instanties	   die	   terecht/onterecht	   personen	   met	   een	  
handicap omkaderen.	  

Trailer	  Gabrielle:	  http://youtu.be/4l4cV6KjlxU	  
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Aaltra	  
	  
Een	  film	  waarin	  twee	  mensen	  hun	  handicap	  gebruiken	  om	  er	  voordeel	  uit	  
te	  halen.	  Ze	  gaan	  heel	  erg	  misbruik	  maken	  van	  het	  vooroordeel	  van	  
anderen	  dat	  gehandicapten	  zielig	  zijn.	  Twee	  lamme	  klootzakken	  ipv	  
goedzakken,	  zeg	  maar.wadisda?	  
	   	  
	  
Scene	  uit	  de	  film	  waarin	  misbruik	  duidelijk	  wordt:	  
http://youtu.be/h8X6EyvkqdE	  

 

 

Le	  huitième	  jour	  
 
Op	  een	  verlaten	  landweg	  rijdt	  Harry	  Georges	  aan,	  een	  jongeman	  met	  het	  syndroom	  van	  Down.	  Georges	  wil	  
niet	  terugkeren	  naar	  de	  instelling	  waaruit	  hij	  uit	  ontsnapt	  is.	  En	  dus	  beleven	  de	  heren	  een	  wonderlijke,	  
soms	  komische	  maar	  vooral	  ook	  leerrijke	  
week	  samen.	  
	  
	  
Scene	  uit	  de	  film	  “Moi	  je	  veux	  chaussures!”:	  
http://youtu.be/mfvzsAr-‐mLU	  
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a.1  Theater Stap, wa-is-da? 

	  
	  
Zie	  video	  Theater	  Stap	  op	  de	  website	  
Theater	  Stap	  is	  een	  professioneel	  theatergezelschap	  dat	  voorstellingen	  maakt	  waarin	  
mensen	  met	  een	  mentale	  handicap	  centraal	  staan.	  De	  acteur,	  Jelle	  Palmaerts,	  die	  
meespeelt	  in	  Honger!	  is	  een	  van	  de	  acteurs	  bij	  Theater	  Stap.	  	  

Zij	  nemen	  door	  deze	  zeer	  specifieke	  keuze	  van	  acteurs	  een	  unieke	  positie	  in	  en	  staan	  in	  
de	  theaterzalen	  geprogrammeerd	  naast	  andere	  professionele	  gezelschappen.	  Theater	  
Stap	  gelooft	  dat	  artiesten	  met	  een	  handicap	  kwaliteiten	  hebben	  om	  als	  
podiumkunstenaar	  te	  ontroeren.	  	  

Om	  dit	  alles	  mogelijk	  te	  maken	  hebben	  ze	  naast	  het	  theatergezelschap	  ook	  een	  
dagcentrum	  opgericht.	  Zo’n	  dagcentrum	  biedt	  een	  zinvolle	  dagbesteding	  aan	  personen	  
die	  niet	  of	  niet	  langer	  betalend	  werk	  aankunnen.	  Op	  deze	  manier	  bieden	  zij	  de	  optimale	  
omkadering	  waarin	  de	  acteurs	  hun	  talent	  kunnen	  ontwikkelen	  en	  hun	  individuele	  
artistieke	  carrières	  kunnen	  uitbouwen.	  	  

Theater	  Stap	  bestaat	  uit	  een	  vaste	  spelersgroep.	  De	  acteurs	  maken	  de	  keuze	  om	  zich	  
voor	  meerdere	  jaren	  te	  bekwamen	  in	  de	  podiumkunsten.	  	  Er	  wordt	  vertrokken	  vanuit	  
een	  gelijkwaardigheid	  die	  vooropstelt	  dat	  mensen	  met	  een	  handicap	  met	  acteertalent	  dit	  
talent	  tot	  volledige	  ontwikkeling	  moeten	  kunnen	  brengen.	  In	  deze	  optiek	  is	  de	  
spelersgroep	  niet	  enkel	  de	  te	  verzorgen	  partij,	  maar	  zijn	  zij	  biedende	  partij	  als	  
cultuurproducent.	  	  
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b.  Thema 2: Jongeren met mogelijkheden 
	  
Zie	  video	  thema	  2	  op	  de	  website	  
	  
Als	  jongere	  sta	  je	  in	  de	  startblokken	  om	  de	  wereld	  te	  veroveren.	  
Maar	  waar	  droom	  jij	  nu	  eigenlijk	  van?	  Hoe	  ziet	  jouw	  toekomst	  eruit?	  
Wacht	  jij	  keurig	  het	  startschot	  af?	  Ben	  jij	  bang	  een	  valse	  start	  te	  nemen?	  Of	  ben	  jij	  
iemand	  die	  zich	  helemaal	  in	  strijd	  gooit?	  
En	  waar	  droomde	  jij	  van	  toen	  je	  8	  jaar	  was?	  Hoe	  zag	  toen	  je	  toekomst	  eruit?	  Ben	  je	  van	  
gedacht	  veranderd?	  En	  waarom	  dan	  wel?	  
	  
Durf	  wild	  te	  dromen!	  Geen	  beperkingen,	  alles	  kan,	  alles	  mag!	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Hoe	  onmogelijk	  is	  deze	  droom?	  Op	  welke	  manier	  zou	  je	  
hem	  toch	  kunnen	  realiseren?	  
Hoe	  kan	  je	  dit	  bereiken?	  Welke	  stappen	  moet	  je	  daarvoor	  
zetten?	  Wat	  houd	  je	  tegen?	  Of	  wie?	  
	  
Opdracht	  
Maak	  een	  stappenplan	  op	  of	  veel	  leuker	  nog:	  
neem	  een	  selfie,	  plak	  deze	  op	  een	  groot	  stuk	  papier	  en	  
maak	  er	  een	  collage	  rond	  van	  wat	  er	  allemaal	  in	  jouw	  hoofd	  
rond	  spookt.	  
	  
Een	  ideaal	  moment	  om	  hier	  beroepskeuzes	  aan	  te	  koppelen!	  
Meer	  info	  hieromtrent	  vind	  je	  op:	  
	  
http://onderwijs.vlaanderen.be/voorbereiding-‐van-‐je-‐klasbezoek	  
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c)  Thema 3: Ouders met beperkingen 
	  
Ouders,	  het	  zijn	  ook	  maar	  mensen.	  Ze	  hebben	  het	  beste	  met	  hun	  kinderkoters	  voor.	  
Maar	  is	  het	  beste	  ook	  het	  juiste	  én	  is	  het	  beste	  wel	  goed	  genoeg	  voor	  jou?	  
Hoe	  je	  het	  ook	  draait	  of	  keert,	  ouders	  nemen	  een	  belangrijke	  plaats	  in	  in	  het	  leven	  van	  
een	  jongere.	  Ze	  betalen	  de	  rekeningen	  en	  nemen	  heel	  wat	  lasten	  van	  je	  schouders!	  	  
	  
En	  dan	  is	  er	  nog	  die	  
onvoorwaardelijke	  liefde!	  
Toch	  eens	  een	  momentje	  vrij	  
maken	  om	  hier	  bij	  stil	  te	  staan.	  	  
Een	  bewustwordingsproces,	  
zeg	  maar.	  
	  
Welke	  impact	  hebben	  je	  
ouders	  tot	  nu	  toe	  op	  jouw	  
keuzes	  gehad?	  
Vind	  je	  dit	  ok?	  Is	  dit	  steeds	  van	  
een	  leien	  dakje	  gegaan	  of	  zijn	  
hier	  ook	  ooit	  conflicten	  over	  
geweest?	  Hoe	  hebben	  jullie	  dat	  
aangepakt?	  Hoe	  zijn	  jullie	  eruit	  
geraakt?	  Heeft	  dit	  conflict	  iets	  
opgeleverd,	  baanbrekend	  
werk	  verricht?	  Of	  had	  je	  het	  
allemaal	  liever	  anders	  zien	  
evolueren?	  
Zou	  je	  graag	  meer	  of	  minder	  
“input”	  van	  hen	  hebben?	  
Bemoeien	  ze	  zich	  te	  veel?	  
Maken	  ze	  zich	  soms	  zorgen	  
over	  jou	  en	  over	  je	  toekomst?	  
Wordt	  hier	  over	  gesproken	  of	  
is	  het	  enkel	  “voelbaar”?	  
	  
Hoe	  zien	  jouw	  ouders	  je	  toekomst?	  Weten	  zij	  het	  beter?	  In	  welke	  mate	  volg	  jij	  hun	  
advies?	  	  
Speelt	  het	  feit	  dat	  ze	  jouw	  rekeningen	  betalen	  mee	  voor	  jou	  in	  het	  maken	  van	  keuzes	  en	  
hun	  voorkeur	  hierin?	  
Wil	  je	  worden	  als	  je	  ouders?	  Denk	  je	  eraan	  om	  hetzelfde	  beroep	  uit	  te	  oefenen	  of	  een	  
gelijkaardige	  richting	  uit	  te	  gaan?	  Waarom	  zou	  je	  die	  (zelfde)keuze	  maken?	  Wat	  zou	  jou	  
op	  andere	  gedachten	  kunnen	  brengen?	  
	  
Wat	  herken	  je	  van	  je	  ouders	  in	  jezelf?	  Wat	  kunnen	  toekomstgericht	  pluspunten	  zijn	  van	  
deze	  karaktertrekjes	  en	  wat	  zijn	  misschien	  valkuilen?	  	  
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Denk	  je	  dat	  je	  het	  beter	  gaat	  hebben	  als	  je	  ouders?	  Wil	  je	  het	  beter	  hebben?	  Wat	  zijn	  hun	  
idealen	  en	  wat	  zijn	  jouw	  idealen?	  
	  
Opdracht	  
Hoe	  zien	  jouw	  ideale	  ouders	  eruit?	  
Stel	  een	  aantal	  workshops	  voor	  die	  jouw	  ouders	  best	  eens	  kunnen	  volgen	  om	  aan	  dit	  
ideaal	  beeld	  tegemoet	  te	  komen.	  Of	  geven	  jouw	  ouders	  misschien	  deze	  workshops	  en	  
wat	  houden	  deze	  dan	  in?	  
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Literatuur 
	  

a.  Een stuk in een stuk… 

 
In	  Honger!	   zijn	  vier	  broers	  op	  zoek	  naar	  zichzelf	  en	  proberen	  ze	  het	   restaurant	  dat	  ze	  
van	   hun	   vader	   erfden	   draaiende	   te	   houden.	   Omdat	   hun	   enige	   klant,	   de	   Staar	   van	  
Russenland,	  graag	  een	  toneelstuk	  wil	  zien	  tijdens	  het	  eten,	  oefenen	  de	  broers	  tijdens	  het	  
koken	  het	  toneelstuk:	  Ubu	  Roi	  van	  Alfred	  Jarry.	  Dit	  stuk	  is	  een	  van	  de	  grote	  stukken	  uit	  
de	  toneelgeschiedenis.	  
	  
	  

b.  Wie is Alfred Jarry? 
	  
Zie	  video	  Alfred	  Jarry	  	  en	  Alfred	  Jarry	  en	  Theater	  op	  de	  website	  
	  
Alfred	  Jarry	  (1873-‐1907)	  was	  een	  van	  de	  beruchtste	  bohémiens	  van	  de	  Fin	  de	  siècle	  in	  
het	  negentiende	  eeuwse	  Frankrijk.	  In	  zijn	  schrijven	  verzette	  Jarry	  zich	  tegen	  het	  toen	  
gangbare	  bourgeois	  theater.	  Een	  ‘keurig’	  theater	  met	  vele	  regeltjes	  voor	  ‘fatsoenlijke’	  
mensen.	  Jarry	  wilde,	  net	  als	  zijn	  hoofdpersonage	  Ubu,	  dit	  deftige	  wereldje	  
omverwerpen.	  Hij	  wilde	  geen	  steracteurs	  op	  de	  vloer,	  en	  als	  ze	  toch	  speelden,	  was	  het	  
beter	  dat	  ze	  een	  masker	  opzetten	  om	  onherkenbaar	  te	  blijven.	  Hij	  pleitte	  voor	  een	  
neutraal	  decor	  en	  niet	  het	  fancy	  pansy,	  dure,	  realistische	  decor	  dat	  ze	  in	  de	  theaters	  van	  
die	  tijd	  belangrijk	  vonden.	  Ook	  wilde	  Jarry	  niet	  weten	  van	  realistische	  kostuums.	  Je	  kon	  
beter	  overdrijven	  of	  helemaal	  niks	  aantrekken.	  Vandaag	  de	  dag	  zou	  je	  kunnen	  zeggen	  
dat	  theater	  niet	  moet	  proberen	  om	  de	  realiteit	  na	  te	  bootsen,	  zoals	  film	  dat	  vaak	  doet,	  
maar	  net	  zijn	  kracht	  vindt	  in	  het	  abstraheren	  van	  die	  realiteit.	  	  
	  
Net	  als	  zijn	  hoofdpersonage	  Ubu,	  was	  Jarry	  in	  het	  dagelijkse	  leven	  een	  opvallend	  
persoon.	  Hij	  begon	  te	  spreken	  in	  de	  aparte	  taal	  van	  Ubu	  waarbij	  hij	  een	  fiets	  ‘dat	  wat	  
rijdt’	  noemde	  en	  de	  wind	  ‘dat	  wat	  waait’.	  Hij	  dronk	  liters	  wijn	  en	  absint,	  een	  zeer	  
alcoholische	  drank,	  zo	  straf	  dat	  je	  er	  blind	  van	  kon	  worden.	  Er	  wordt	  ook	  verteld	  dat	  hij	  
ontsnapte	  panters	  in	  een	  dierentuin	  terug	  in	  hun	  kooi	  gejaagd	  heeft	  met	  enkel	  een	  glas	  
wijn	  in	  de	  handen.	  Waarop	  hij	  zei	  ‘Beesten	  hebben	  net	  als	  volwassen	  mensen	  schrik	  van	  
een	  leeg	  glas’.	  
Jarry	  stierf	  op	  jonge	  leeftijd,	  niet	  aan	  het	  overmatig	  drankgebruik,	  maar	  aan	  tuberculose.	  	  
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Alfred	  Jarry	  is	  van	  grote	  invloed	  geweest	  op	  het	  latere	  Dadaïsme	  en	  Futurisme.	  Maar	  ook	  
op	  zijn	  tijdgenoot,	  de	  dichter	  en	  schrijver	  Guillaume	  Appolinaire.	  Bekend	  van	  het	  
prachtige	  gedicht	  Pont	  de	  Mirabeau	  
	  Le	  pont	  Mirabeau	  
	  
	  	  	  	  Sous	  le	  pont	  Mirabeau	  coule	  la	  Seine	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Et	  nos	  amours	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Faut-‐il	  qu'il	  m'en	  souvienne	  
	  	  	  	  La	  joie	  venait	  toujours	  après	  la	  peine	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vienne	  la	  nuit	  sonne	  l'heure	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  jours	  s'en	  vont	  je	  demeure	  
	  
	  	  	  	  Les	  mains	  dans	  les	  mains	  restons	  face	  à	  face	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tandis	  que	  sous	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  pont	  de	  nos	  bras	  passe	  
	  	  	  	  Des	  éternels	  regards	  l'onde	  si	  lasse	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vienne	  la	  nuit	  sonne	  l'heure	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  jours	  s'en	  vont	  je	  demeure	  
	  
	  	  	  	  L'amour	  s'en	  va	  comme	  cette	  eau	  courante	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L'amour	  s'en	  va	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Comme	  la	  vie	  est	  lente	  
	  	  	  	  Et	  comme	  l'Espérance	  est	  violente	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vienne	  la	  nuit	  sonne	  l'heure	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  jours	  s'en	  vont	  je	  demeure	  
	  
	  	  	  	  Passent	  les	  jours	  et	  passent	  les	  semaines	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ni	  temps	  passé	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ni	  les	  amours	  reviennent	  
	  	  	  	  Sous	  le	  pont	  Mirabeau	  coule	  la	  Seine	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vienne	  la	  nuit	  sonne	  l'heure	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  jours	  s'en	  vont	  je	  demeure	  	  
	  
	  
	  

De	  Mirabeaubrug	  
	  
Onder	  de	  Mirabeaubrug	  schuift	  de	  Seine	  
Moet	  onze	  droom	  
Van	  liefde	  weer	  verschijnen	  
Voor	  vreugde	  moest	  verdriet	  verdwijnen	  
	  
Al	  komt	  de	  nacht	  en	  slaan	  de	  uren	  
De	  dagen	  gaan	  en	  ik	  blijf	  duren	  
	  
Laat	  hand	  in	  hand	  en	  oog	  in	  oog	  ons	  dromen	  
Onder	  de	  brug	  
Van	  onze	  armen	  komen	  
Zo	  loom	  de	  eindeloze	  blikken	  stromen	  
	  
Al	  komt	  de	  nacht	  en	  slaan	  de	  uren	  
De	  dagen	  gaan	  en	  ik	  blijf	  duren	  	  
	  
De	  liefde	  vlucht	  als	  water	  weggedreven	  
De	  liefde	  vlucht	  
Die	  langzaam	  als	  het	  leven	  
En	  onverzettelijk	  is	  als	  het	  Streven	  
	  
Al	  komt	  de	  nacht	  en	  slaan	  de	  uren	  
De	  dagen	  gaan	  en	  ik	  blijf	  duren	  	  
	  
Dag	  na	  dag	  week	  na	  week	  verdwijnen	  
Nooit	  zullen	  tijd	  
En	  liefdeweer	  verschijnen	  
Onder	  de	  Mirabeaubrug	  schuift	  de	  Seine	  
	  
Al	  komt	  de	  nacht	  en	  slaan	  de	  uren	  
De	  dagen	  gaan	  en	  ik	  blijf	  duren	  
	  
	  
Vertaling:	  Paul	  Claes	  

	  



	  

15	  

c.  Ubu Roi 
	  
Zie	  video	  UBU	  ROI	  op	  de	  website	  
	  
Korte	  inhoud:	  
Voor	  deze	  korte	  inhoud	  gebruiken	  we	  gemakshalve	  de	  benamingen	  die	  in	  Honger!	  van	  
toepassing	  zijn,	  deze	  kunnen	  afwijken	  van	  de	  oorspronkelijke	  benamingen	  in	  Ubu	  Roi.	  
	  
Net	  zoals	  bij	  Macbeth	  van	  Shakespeare	  is	  Ubu	  een	  belangrijke	  generaal	  van	  de	  Koning	  
die	  stiekem	  hoopt	  om	  zelf	  koning	  te	  worden.	  Deze	  hoop	  wordt	  hem	  ingefluisterd	  door	  
zijn	  vrouw,	  Ma	  Ubu.	  
Ubu	  is	  allesbehalve	  een	  held	  en	  te	  bang	  en	  laf	  om	  openlijk	  voor	  zijn	  wensen	  uit	  te	  komen.	  
Maar	  Ma	  Ubu	  overtuigt	  hem	  na	  lang	  aandringen	  door	  Ubu	  te	  vertellen	  dat	  hij	  de	  
prachtige	  bollekesmantel	  van	  de	  koning	  mag	  dragen	  als	  hij	  zelf	  koning	  wordt.	  Hierbij	  
speelt	  ze	  in	  op	  zijn	  ongelooflijke	  hebzucht,	  die	  het	  uiteindelijk	  haalt	  van	  zijn	  angst.	  Ze	  
besluiten	  samen	  om	  de	  koning	  te	  vermoorden	  en	  betrekken	  nog	  een	  derde	  man	  in	  hun	  
moorddadig	  plan,	  Kapitein	  Karrot.	  Ook	  deze	  Kapitein	  beloven	  ze	  geld	  en	  macht.	  Deze	  
keer	  in	  de	  vorm	  van	  een	  Porche	  Carrera	  en	  een	  graafschap	  in	  het	  Noorden	  van	  het	  land.	  
Ook	  gebruiken	  ze	  Ma	  Ubu	  lijf	  en	  verleidingskunsten.	  
Daarop	  lokken	  de	  koning	  in	  de	  val,	  vermoorden	  hem	  en	  kronen	  Ubu	  tot	  nieuwe	  koning	  
van	  Russenland.	  De	  prins	  van	  Russenland	  kan	  ontsnappen	  en	  verzamelt	  in	  het	  
buitenland	  een	  leger	  om	  Ubu	  weer	  van	  de	  troon	  te	  stoten.	  In	  plaats	  van	  het	  land	  te	  
regeren	  als	  een	  goede	  koning,	  vermoordt	  Ubu	  alle	  adel,	  zodat	  hij	  hun	  geld	  kan	  afpakken	  
en	  geeft	  hij	  zijn	  handlangers	  niet	  wat	  hij	  hen	  vooraf	  beloofd	  had.	  Hierdoor	  wordt	  de	  
opstand	  totaal	  en	  belanden	  Pa	  en	  Ma	  Ubu	  in	  een	  oorlog	  die	  ze	  hopeloos	  verliezen.	  Er	  rest	  
hun	  niets	  anders	  dan	  te	  vluchten	  naar	  een	  ander	  land.	  
	  

d.  Wat betekende het stuk UBU ROI? 
	  
Ubu	  Roi	  is	  eigenlijk	  ontstaan	  als	  grap.	  Toen	  Alfred	  Jarry	  nog	  op	  school	  zat,	  schreef	  hij	  
samen	  met	  twee	  klasgenoten	  een	  satirisch	  toneelstuk	  over	  hun	  leerkracht	  natuurkunde.	  
Later	  heeft	  Jarry	  dit	  materiaal	  gebruikt	  om	  het	  uit	  te	  werken	  tot	  een	  professioneel	  
toneelstuk	  ‘Ubu	  Roi’.	  
	  
Satire:	  
Ubu	  Roi	  is	  een	  satirische	  toneelstuk.	  Het	  drijft	  de	  spot	  met	  het	  publiek	  van	  zijn	  tijd,	  de	  
Franse	  burgerij.	  Alle	  kleine	  kantjes	  van	  die	  burgerij	  worden	  in	  het	  stuk	  uitvergroot	  en	  
geplaatst	  in	  een	  traditioneel	  koningsdrama.	  
Daarvoor	  haalde	  Jarry	  zijn	  mosterd	  bij	  Sophocles,	  zie	  de	  titel	  Ubu	  Roi	  die	  naar	  Koning	  
Oedipus	  verwijst,	  en	  bij	  Shakespeare.	  De	  plot	  toont	  zeer	  veel	  parallellen	  met	  Macbeth.	  
Het	  resultaat	  is	  het	  monster	  père	  Ubu:	  een	  lui,	  geldzuchtig,	  egoïstisch,	  vraatzuchtig,	  
achteloos	  wreed,	  vulgair,	  dom,	  laf	  en	  geniepig	  persoon.	  Jarry	  confronteert	  de	  
theaterbezoeker	  met	  diens	  laagste	  driften	  en	  behoeften	  en	  maakt	  tegelijkertijd	  diens	  
bezoek	  aan	  het	  toneel	  als	  verheven	  bezigheid	  belachelijk.	  
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Bronnen:	  

• Jarry	  A.,	  Ubu	  Roi,	  Librio,	  Paris,	  2008	  
• Verspoor	  D.,	  Alfred	  Jarry,	  Uitgeverij	  International	  Theatre	  &	  Film	  Books,	  

Amsterdam,	  1993	  
• Wikipedia:	  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ubu_roi	  

	  	  

e.  Wat met de taal? 

 
	  
De	  taal	  in	  UBU	  ROI	  van	  Afred	  Jarry	  is	  erg	  bijzonder.	  Jarry	  gebruikte	  voortdurend	  
onbestaande	  woorden	  en	  uitdrukkingen	  waardoor	  hij	  een	  soort	  van	  nieuwe	  taal	  
creëerde	  die	  wel	  op	  het	  Frans	  lijkt,	  maar	  het	  toch	  niet	  is.	  Hiermee	  schept	  hij	  een	  heel	  
nieuw	  universum.	  Tegelijk	  is	  dit	  ook	  een	  slim	  trucje	  van	  Jarry	  om	  in	  de	  theaters	  van	  de	  
negentiende	  eeuw	  toch	  te	  kunnen	  vloeken	  en	  schelden,	  iets	  wat	  in	  die	  tijd	  echt	  niet	  kon	  
op	  een	  podium	  voor	  respectabele	  heren	  van	  stand.	  	  
Zo	  zegt	  Ubu	  niet	  Merde!	  Maar	  Merdre!	  
(cfr.	  Bij	  Reinaard	  de	  vos	  worden	  er	  dieren	  gebruikt	  ipv	  mensen,	  om	  de	  harde	  boodschap	  
wat	  te	  verzachten)	  
	  
Wij,	  van	  DEFDEF,	  hebben	  gekozen	  voor	  een	  verdubbeling	  van	  woorden	  om	  het	  
vervreemdende	  karakter	  te	  bewaren.	  
	  
Fragment	  
	  
MA	  UBU2:	   Ubu	  ge	  gaat	  me	  toch	  niet	  vertelszeggen	  dat	  ge	  content	  zijt	  met	  uw	  eigen	  

zelf?	  
PA	  UBU1:	   Stront!	  Ge	  zou’t	  het	  al	  van	  meerofminder	  zijn!	  Ik	  ben	  miljaardeverdorie	  

vertrouweling	  en	  beste	  kameraardsvriendjes	  met	  de	  KEUNINGSKING!!	  
MA	  UBU2:	   Ah!	  kameraadsVriendjes	  en	  vertrouweling	  en	  dansen	  naar	  de	  pijpen	  van	  een	  

ander	  zijn	  broek.	  Terwijl	  ge	  evengoed	  uw	  eigenzelf	  kunt	  kroonsjuwelen	  en	  
DE	  KREUN	  VAN	  RUSSENLAND	  OVER	  UWEN	  EIGEN	  KLETSENDEKOP	  ZOU	  
KUNNEN	  SCHUIFSTEKEN.	  

PA	  UBU1:	   JA	  MAAR,	  DAN	  MOETEN	  WIJ	  DE	  KEUNING	  EN	  HEEL	  ZIJN	  FAMILIE	  
VERMOORDEN.	  Ze	  zijn	  nog	  gezond	  en	  springboklevend	  en	  staan	  niet	  te	  
lekkerbekken	  om	  mij	  dat	  kroonsjuweel	  over	  de	  knikker	  te	  schuivesteken.	  

MA	  UBU2:	   Stront	  ge	  zijt	  niet	  zo	  Schijtestom	  als	  dat	  ge	  er	  uitziet.	  KEUNING	  UBU	  de	  
ALLEREERSTE!	  

PA	  UBU1:	   KEUNING	  UBU	  de	  ALLEREERSTE!	  
	   Bedenkt	  zich	  

Stront!	  Das	  schijtegevaarlijk!	  Ik	  zou	  zo	  gekoppensneld	  worden	  als	  de	  
keuning	  hiervan	  orenshoort.	  Niks	  van!	  Geen	  harenshoofd	  dat	  daar	  aan	  
denkt.	  Ik	  doe	  niksniet.	  Keuning	  Ubu	  de	  allereerste	  NOOIT!	  

MA	  UBU2:	   Stront!	  Ubu,	  ge	  hebt	  schijteschrik.	  Gij	  wezelvent,	  grijpt	  uw	  ballen	  bij	  elkaar	  
en	  ga	  aan	  het	  moordpartijen!	  En	  dood	  Keuning	  Kooring!	  
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PA	  UBU1:	   Niksniet!	  Stront!	  Ik	  durf	  niet!	  
MA	  UBU2:	  	   Jawel!	  Schijteschrikkerd!	  
PA	  UBU1:	   neenik!	  Ik	  steek	  nog	  liever	  mijn	  gloeiende	  prei	  in	  de	  kolen	  dan	  dat	  ik	  de	  

keuningsking	  zou	  vermoorden.	  
MA	  UBU2:	   Schijtemiljaaar!	  UBU,	  denkepeinst	  ne	  keer	  na.	  Ge	  kunt	  u	  ne	  

bollekesballenmantel	  kopen!	  Gelijk	  nen	  echte	  keuningsking.	  
PA	  UBU1:	   Een	  bollekesballenmantel?	  

Als	  ik	  keuning	  was	  dan	  zou	  ik	  een	  lange	  mantel	  kopen,	  één	  met	  van	  die	  kleine	  
groene	  rolbollekes	  in	  plaats	  van	  knopen.	  Als	  ge	  die	  in	  uw	  mond	  steekt	  dan…	  

	   Bollekes,	  Bollekes,	  stront	  schijt,	  groene	  ronde	  bollekesballen!	  JA	  JA!!	  
PA	  UBU1:	   Ik	  doe	  het!	  Ik	  doe	  het!	  Die	  keuningsking	  gaat	  er	  aan	  er	  af	  en	  erover.	  	  
	  
	  
Schrijfopdracht	   	   	   	  
Hoe	  goed	  kan	  jij	  het	  Ubutaaltje	  schrijven?	  	  
Maak	  zelf	  een	  brief/mail	  waarin	  je	  vrienden	  vertelt	  dat	  je	  jarig	  bent	  volgende	  week	  en	  dat	  
je	  iets	  speciaals	  wilt	  doen	  op	  je	  verjaardag.	  Het	  (ondeugende)	  plan	  verzin	  je	  zelf.	  
	  
Werk	  met	  verdubbeling	  van	  woorden,	  samenstellingen	  en	  creatief	  gebruik	  van	  
uitdrukkingen	  en	  gezegden.	  Vergeet	  er	  zeker	  niet	  een	  stevige	  portie	  schijt	  en	  stront	  aan	  
toe	  te	  voegen.	  
	  
	  
Video-opdracht	  met	  deleted	  scene.	  	  
Zie	  video	  “Video	  maken”	  op	  de	  website	  
	  
Hieronder	  vind	  je	  het	  fragment	  dat	  zeer	  lang	  in	  het	  toneelstuk	  Honger!	  	  heeft	  gezeten	  
maar	  dat	  uiteindelijk	  toch	  nog	  is	  weggevallen	  omwille	  van	  artistieke	  keuzes.	  In	  de	  
voorstelling	  is	  er	  nog	  een	  verwijzing	  naar	  deze	  “ketchupscène”.	  De	  opdracht	  luidt	  als	  
volgt.	  Ga	  met	  deze	  tekst	  aan	  de	  slag	  en	  speel	  de	  scène	  met	  keukenmateriaal.	  
	  
PA	  UBU1:	   Haahaaa!	  Keuningsking	  eindelijk!!	  En	  nu	  meteen	  aan	  de	  slag	  en	  stoot.	  

ADEL!!!	  
ADEL!!!	  Rijkeluismenskoppen!	  Bankenscheppers	  en	  belastingsontduikers	  
grand	  cru.	  

PA	  UBU1:	   Wat	  is	  uw	  naam!	  
MARKIES3:	   Markies	  den	  houwaert	  cuvéé	  jul	  barrique	  
PA	  UBU1:	   Grond	  ?	  

Geld?	  
MARKIES3:	   Mon	  roi,	  mon	  ubu	  

Mon	  vous	  mon	  toi	  
Mon	  coin	  sud	  
Pardonnez,	  donneer	  en	  geef	  
Geef	  en	  neem,	  vergeef	  mij	  
Ontneem	  mijn	  leven	  niet	  
Niet,	  wat	  nietig	  in	  uw	  aanschijn	  
Schijnend	  als	  de	  schitterende	  zon	  
Zonnekeuning	  Louis	  XIV	  
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Een	  tour	  de	  force	  
Een	  tour	  de	  france	  
Gelijk	  lance	  
Armstrong,	  zijt	  ge	  sterk	  
Sterker,	  sterkst,	  sterx	  (dirk)	  
Ik	  reporteer,	  mediateer	  en	  vereer	  
Ik	  maak	  u	  keuning	  van	  de	  RAI	  
Uno,	  due,	  Tre	  
De	  Berluskeuning	  van	  Europa	  
Ge	  zit	  in	  bad:	  Europa!	  
Ge	  hebt	  het	  en	  geeft	  het	  niet	  meer	  af	  
Geven	  en	  nemen	  
Vergeeft	  mij	  en	  ontneemt	  	  
Geen	  leven.	  

	  
PA	  UBU1:	   Kop	  eraf!	  Volgende!	  
DUCHESSE2:	  Duchesse	  Pomme	  au	  Bain	  Marié	  
PA	  UBU1:	   Geld	  
DUCHESSE2:	   Ja	  
PA	  UBU1:	   Grond	  
DUCHESSE2:	   Ja	  
PA	  UBU1:	   Kop	  eraf!	  

Volgende!	  Naam!	  
GRAAF4:	   Graaf	  Niksniegedaanoulos	  
PA	  UBU1:	   Geld?	  
GRAAF4:	   Niet	  meer	  
PA	  UBU1:	   Grond?	  
GRAAF4:	   Niet	  veel	  
PA	  UBU1:	   Hoezo,	  niet	  veel?	  
GRAAF4:	   Alles	  geprivatiseerd,	  ik	  heb	  alleen	  nog	  het	  stukske	  waarop	  ik	  sta.	  Hier	  zo.	  
PA	  UBU1:	   Kop	  eraf!	  Volgende!	  
	  
	  

f.  Andere versies van Ubu Roi 
	  
Jean	  Christophe	  Averty,	  surrealistische	  versie	  uit	  1965	  
http://youtu.be/bQIJiIQjoRU	  
	  
UBU	  SUR	  LA	  TABLE,	  maffe	  figurentheaterversie,	  2011	  
http://youtu.be/uB7M6kktfAs?list=PL7D79B034423504DD	  
	  
Theater	  OOSTPOOL,	  king	  Oeboe,	  2013	  
http://youtu.be/AklsC8Q3m2o	  
	  
2de	  Bachelor	  Rits,	  Brussel,	  2010	  
http://youtu.be/fiks1efPyUA	  
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g.  Russenland vs Rusland 
	   	  
Tsaar,	  Staar,	  Stalin…vader	  
USSR	  rood,	  Muziek	  van	  het	  Rode	  Koor,	  constructivisme.	  Honger!	  zit	  vol	  verwijzingen	  
naar	  het	  historische	  en	  hedendaagse	  Rusland.	  
Opdracht:	  	  
Zoek	  beelden	  van	  tsaren,	  Stalin,	  het	  communisme,	  oktober	  revolutie,	  Bolsjewieken,	  Rode	  
leger…	  maak	  powerpoint	  presentatie	  en	  praat	  beelden	  aan	  elkaar.	  
Of	  maak	  een	  quiz	  over	  deze	  termen/beelden/tijd	  en	  daag	  je	  klasgenoten	  uit!	  
	  

h.  De Personages 
	  
Je	  kan	  in	  de	  klas,	  na	  de	  voorstelling,	  nog	  even	  checken	  of	  iedereen	  de	  personages	  en	  hun	  
motieven	  begrepen	  heeft.	  Waaraan	  kan	  je	  zien	  wat	  iemand	  wilt	  of	  denkt?	  
	  
Youri	  Den	  Baas	  	  
is	  de	  oudste	  van	  de	  broers.	  Hij	  probeert	  de	  boel	   te	   leiden	  en	  de	  plaats	  van	  vader	   in	   te	  
nemen.	   Hij	   denkt	   dat	   dit	   zo	   hoort	   maar	   hij	   heeft	   geen	   idee	   wat	   leidinggeven	   precies	  
inhoudt,	  of	  hoe	  je	  een	  keuken	  moet	  runnen.	  Zijn	  verantwoordelijkheidsgevoel	  maakt	  van	  
hem	  een	  autoritair	  en	  onhebbelijk,	  gestresseerd	  figuur.	  	  
	  
Youri	  Het	  Meiske,	  	  
denkt	  dat	  ze	  geen	  meisje	  mag	  zijn	  omdat	  ze	  anders	  zou	  worden	  opgepakt	  door	  de	  politie	  
van	  Russenland.	  Dat	  verhaal	  heeft	  ze	  vroeger	  gehoord	  van	  haar	  vader	  en	  sindsdien	  doet	  
ze	  alsof	  ze	  een	  jongen	  is.	  Ze	  denkt	  dat	  ze	  de	  enige	  is	  die	  dit	  geheim	  weet	  en	  dat	  zelfs	  haar	  
broers	  denken	  dat	  ze	  een	  jongen	  is.	  Ze	  is	  verliefd	  op	  de	  Staar	  van	  Russenland.	  
	  
Youri	  De	  Kok,	  	  
heeft	  een	  grote	   liefde	  voor	  auto’s	  maar	  belandt	  door	  de	  omstandigheden	   in	  de	  rol	  van	  
kok.	  Hij	  heeft	  een	  heel	  verwrongen	  relatie	  met	  eten	  en	  kan	  absoluut	  niet	  koken,	  maar	  
durft	  niet	  meteen	  in	  te	  gaan	  tegen	  de	  opdrachten	  van	  zijn	  oudere	  broer.	  
	  
Youri	  De	  Mongool,	  	  
wordt	  door	   zijn	  broers	   gezien	  als	  het	  kneusje	  van	  de	   familie.	  Hijzelf	   ziet	  dat	  helemaal	  
anders	  en	  neemt	  eigen	  initiatieven	  om	  vooruit	  te	  komen.	  Hij	  lijkt	  wel	  de	  enige	  die	  weet	  
wat	  hij	  moet	  doen	  met	  zijn	  leven,	  na	  de	  dood	  van	  vader.	  
	  


