


Beste leerkracht,

Binnenkort bezoek je met je leerlingen de voorstelling Oorlog, een voorstelling met een 
korte titel en een heel groot onderwerp. In deze brief vertellen we je iets over de voorstelling 
en over de manier waarop je de leerlingen kan voorbereiden op het bezoek en hoe je Oorlog na 
afloop samen kunt verwerken. 

Sorry,
we zouden zo graag iets zinnigs zeggen.
Maar een oorlog is ook voor ons te groot.
Wij maken slechts een voorstelling. 

Iets met een ballon die leegloopt, een neus die bloedt, helikoptertjes die uit een boom vallen, een 
douche die huilt, een publiek dat schiet en drie soldaten op rolschaatsen die achterstevoren 
praten. 

Huh?
Kom maar kijken 

In de voorstelling proberen  drie acteurs zich te redden in een vijandige ruimte. Er vallen 
dingen om, ze worden beschoten door de leerlingen en onderling zijn ze het ook niet altijd 
met elkaar eens. In 28 (of meer) scènes wordt OORLOG
 ontleed. En aan het einde van deze reis wordt het dan eindelijk vrede, of toch niet? Een 
voorstelling vol verbeelding en absurdisme, spannend maar niet gevaarlijk. In de bijlage vind 
je een interview met regisseur Jetse Batelaan waarin hij vertelt over de voorstelling. 

In de voorstelling zijn er geen geweren of ander militair materiaal en de acteurs dragen heel 
ouderwetse soldatenpakken. Maar er zijn wel harde geluiden van omvallende decorstukken, er 
wordt ruzie gemaakt en de kinderen wordt gevraagd om schietgeluiden te maken. 

Rond deze voorstelling werkt Theater Artemis samen met War Child. War Child is een organisatie 
die zich inzet voor een beter leven van oorlogskinderen. Ze helpen ze met het verwerken van 
ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen 
van zelfvertrouwen. Aan kinderen in oorlogsgebieden geeft War Child lessen over omgaan 
met een conflict. War Child stelt dat conflict een natuurlijk deel is van ons menselijk bestaan. 
Mensen hebben verschillende waarden, ideeën en interesses die van tijd tot tijd met elkaar 
kunnen botsen. Zolang we het gesprek met elkaar open houden, kan een conflict ook iets 
positiefs teweeg brengen. 

Voor het maken van deze lesbrief hebben we ons laten inspireren door War Child en de lessen 
die zij aanbieden aan kinderen die uit conflictgebieden komen.

Wij wensen je een bijzondere voorstelling en horen graag hoe jij en je leerlingen het vonden.

Met een hartelijke groet,
educatie  Theater Artemis 

Erica van de Kerkhof en Maikel Veerman



Educatie krijgt  vorm in een hink-stap-sprong (voorbereiding-voorstelling-verwerking). 

In deze hink -stap - sprong willen we je uitnodigen om met je leerlingen te praten over 
conflict en oorlog. Niet om ze nieuwe kennis over oorlog bij te brengen of om ze met 
opgeheven vinger te wijzen op wat er allemaal aan de hand is in de wereld. We houden het 
dicht bij wat ze al weten. Kinderen weten meer dan we soms denken (of willen) over oorlog, 
Syrië, IS en met wat voor wapens mensen elkaar bestrijden. Met de voorstelling en deze 
lesbrief willen we leerlingen de ruimte bieden om te ervaren, te verbeelden en dat op een 
veilige manier met elkaar te delen.

In de hink gaan we in op Oorlog, of eigenlijk conflict: dichtbij en ver weg. De realiteit. 
We zullen hierbij gebruik maken van vier verschillende fases van conflict. Op deze manier 
onderzoek je met je klas stapsgewijs wat conflict is en hoe je er mee om kan gaan. 

Tijdens de stap bezoeken de leerlingen de voorstelling. Hier ontdekken ze de verbeelding van 
OORLOG van Theater Artemis. 
 
Als laatst maken de leerlingen de sprong. De leerlingen delen hun ervaringen van de 
voorstelling, om vervolgens zelf aan de slag te gaan met hun eigen vertaling ervan.

HINK  
duur: ongeveer 60 minuten 

War Child ontleedt conflict in vier fases. Stapsgewijs gaan we in de hink aan de slag met 
deze fases: van het kleine verhaal over conflict en ruzie in hun directe omgeving naar het 
grotere verhaal, oorlog.

Fase 1 Intrapersoonlijk: Gedachtes, ideeën en emoties die conflicteren binnen een individu.
Fase 2 Interpersoonlijk: Een conflict tussen twee of meer individuen.
Fase 3 Intragroep: Een conflict binnen een sportteam, familie, gemeenschap of klas.
Fase 4 Intergroep: Een conflict tussen verschillende gemeenschappen, bendes of etnische 
groeperingen.

In de volgende oefeningen ervaren de kinderen deze fasenb van conflict. 

Vertel de kinderen om te beginnen dat jullie binnenkort naar een voorstelling gaan die 
Oorlog heet. Laat kinderen daar kort op reageren, maar ga er nog niet te veel op in. Vertel ze 
dat je een aantal oefeningen met ze gaat doen rond oorlog en conflict / ruzie. 

HINK - STAP - SPRONG



OPDRACHT 1
over fase 1

het intrapersoonlijk conflict
gedachtes, ideeën en emoties die conflicteren binnen een individu. 

Nodig: 
- 1 vragenlijst per kind  (zie bijlage) 
- 1 antwoordenblad per kind  (zie bijlage) 

Doel: De gedachten van de leerlingen laten twijfelen over de keuzes die ze hebben.

1. We starten met een moeilijke toets. Alleen degene die alles goed heeft krijgt wat lekkers. 
(overdrijf een beetje, het is echt een moeilijke toets… ) Alle leerlingen krijgen een  vragenlijst 
en antwoordenblad (omgekeerd op tafel). Ze krijgen 5 minuten om de vragen te beantwoorden, 
daarna kunnen ze het nakijken met het antwoordformulier (niet spieken, natuurlijk...). 

2. Verlaat met een excuus het klaslokaal: De leerlingen mogen niet praten, niet van hun plek 
en vooral niet spieken als jij weg bent. (ook hier OVERDRIJF! Het gaat er om twijfel in hun 
hoofd op gang te brengen.) 

3. Na vier minuten kom je terug. De leerlingen schrijven hun naam op de blaadjes en leveren 
het in. (Het werk wordt niet nagekeken, het gaat in deze oefening immers niet om de toets…)

4.  Wie heeft er gespiekt? Op het antwoordenblad? Of gepraat met een ander?  Het helpt als 
je bekent dat je zelf ook gespiekt zou hebben. Het is niet erg als een leerling heeft gespiekt.  
Daarover gaan jullie nu in gesprek.

Vragen
•	 Was het moeilijk om de keuze te krijgen om wel of niet op het blaadje te kijken?
•	 Heeft er iemand op het blaadje gekeken? En met welke reden heb je dat dan gedaan?
•	 Is er iemand die heel lang getwijfeld heeft over spieken of niet spieken?
•	 Maakte het vooruitzicht van wat lekkers het extra lastig?

5. Maak nu de verbinding met conflict / ruzie. Is er in deze oefening sprake van conflict? Hoe 
zit dat dan? Een conflict in het klein, in je hoofd ...Leg de leerlingen uit wat een 
intrapersoonlijk conflict is.



OPDRACHT 2
over fase 2

het interpersoonlijk conflict: een conflict tussen twee of meer individuen.

Nodig: 
- Vier appels (of vier dezelfde voorwerpen)

Doel: De leerlingen in conflict brengen met elkaar en ze vervolgens zelf met oplossingen te 
laten komen.

1 . De leerlingen schuiven alle tafels aan de kant en gaan met hun stoel in een grote kring 
zitten. Laat dit zo gestructureerd mogelijk verlopen (dat helpt bij opdracht 3.) 

2. Vier leerlingen komen in het midden staan met hun rug tegen elkaar en hun ellebogen in 
elkaar gehaakt. Voor elke leerling ligt een appel waar diegene niet onmiddellijk bij kan. 
Zonder te praten en terwijl ze vast zitten moeten ze de appel voor zich pakken. Stop de 
opdracht wanneer deze niet lukt.

3. De leerlingen vertellen wat ze hebben gezien. 

Vragen
•	 Hoe verloopt de opdracht?
•	 Wat zouden de vier kunnen doen om het te verbeteren? Tips?

4. Elke oplossing wordt geprobeerd door vier andere leerlingen. Als de oefening is gelukt 
gaan jullie daarover in gesprek.

Vragen
•	 Hadden de leerlingen die bezig waren met de oefening iets aan de aanwijzingen?
•	 Welke aanwijzingen misten jullie nog?
•	 Is het lastig om je aan de gemaakte afspraken te houden? 
•	 Ben je dan liever een volger of liever tegendraads?
•	 Als je aan de kant zit: Wil je dan helpen? Of kijk je liever toe?

5. Maak de verbinding met conflict. Is er een overeenkomst met de vorige oefening? Leg de 
leerlingen uit wat een interpersoonlijk conflict is.
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OPDRACHT 3 
over fase 3 

het conflict intragroep: een conflict binnen een sportteam, familie, gemeenschap of klas. 

Nodig: 
- Kaartjes met opdrachten (zie bijlage) 

Doel: De gehele klas in conflict met elkaar laten komen om vervolgens op zoek te gaan naar 
oplossingen.

1. Alle stoelen en tafels moeten weer terug naar hun plek. De leerlingen worden in zes 
groepjes verdeeld. Geef aan elk groepje het kaartje met daarop de opdracht.

2. De leerlingen voeren hun opdracht uit. Grijp alleen in wanneer er een gevaarlijke situatie 
ontstaat. De chaos is onderdeel van deze oefening en vormt later de basis voor het gesprek.

3. Stop na 5 minuten de opdracht en laat alle leerlingen met een briefje vertellen welke     
opdracht dat groepje had.

Vragen
•	 Kunnen al deze opdrachten tegelijkertijd worden uitgevoerd?
•	 Wat gebeurt er dan?
•	 Op welke momenten vond je het niet prettig om jouw opdracht uit te voeren?
•	 Welke afspraken zou je met elkaar kunnen maken om jouw opdracht wel te kunnen uitvoeren?

4. Wijs een leerling als leider aan. Met de gemaakte afspraken zet de rest van de klas alle 
stoelen en tafels terug op hun oorspronkelijke plek.

5.  Samen met de leider herinner je de leerlingen aan de gemaakte afspraken op het moment 
dat ze zich er niet aan houden. Als iedereen weer zit op hun eigen plek bespreek je met de 
leerlingen wat er gebeurde. 

Vragen
•	 Hoe was het om allemaal een opdracht uit te voeren waarin je elkaar tegenwerkt?
•	 Had je het gevoel dat het uiteindelijk gelukt was of zou het voor eeuwig zo doorgaan?
•	 Is het lastig om je aan de gemaakte afspraken te houden?
•	 Wat was er anders toen jullie de vorige keer, bij fase 2, alles moesten verschuiven?
•	 Wat gebeurt er op het moment dat iemand de leiding neemt?
•	 Heb je zelf wel eens meegemaakt dat je met iemand anders iets aan het doen was en dat je 

elkaar alleen maar aan het tegenwerken was?
•	 Is er iets hetzelfde in deze oefening en de oefeningen hiervoor? Zo ja, wat dan?

6. Maak de link met voorgaande opdrachten en conflict. Leg de leerlingen uit wat een 
conflict intragroep is.



OPDRACHT 4
over fase 4 

het conflict intergroep: Een conflict tussen verschillende gemeenschappen, bendes of 
etnische groeperingen.

Doel: Ontdekken wat de leerlingen weten en denken over oorlog.

Nodig:
- Vijf afbeeldingen (zie bijlage. We hebben gekozen voor heel diverse afbeeldingen, van 
oorlogen in verschillende tijden met voldoende afstand erin) 

1. De leerlingen kijken 60 seconden in stilte naar de vijf plaatjes. Daarna vertellen ze wat ze 
hebben gezien.

Vragen
•	 Wat zien jullie?
•	 Wat hebben de plaatjes met elkaar te maken?
•	 Hebben jullie wel eens oorlog (conflict / ruzie) met jezelf of met elkaar?
•	 Hebben jullie tijdens deze les oorlog met elkaar gehad?
•	 Wat doe je dan? (verwijs ook terug naar de oplossingen bij opdracht 2 en 3) 
•	 Kan dat in een oorlog ook zo? 

2. Haal met de leerlingen de vorige drie fases van conflict terug. Vervolgens vertel je ze over 
de laatste fase. 

Vragen
•	 Herken je de fases van conflict in de opdrachten die je hebt gedaan?
•	 Als je in conflict met iemand bent, zou je één van de opdrachten die je hebt gedaan, kunnen 

gebruiken om tot een oplossing te komen?

Als afsluiting heb je het nog even met de kinderen over de voorstelling: “Oorlog, een 
voorstelling met een kleine titel en een heel groot onderwerp” van Theater Artemis. Het is 
fijn om met de leerlingen te bespreken wat ze verwachten van deze voorstelling. 

Vragen
•	 Is er wel eens iemand naar een voorstelling geweest? En hoe was dat?
•	 Wat verwachten jullie bij een voorstelling die OORLOG heet?
•	 Vinden jullie het ook een heel groot onderwerp? En waarom wel of niet?

Kijk ook even samen naar de teaser op www.artemis.nl/voorstellingen/oorlog-6. Na het zien 
van de teaser bespreek je dit na met de leerlingen.

Vragen
•	 Wat viel er op in de teaser?
•	 Klopt de teaser met de verwachtingen die jullie hebben bij een voorstelling die OORLOG 

heet?



STAP
duur: ongeveer 50 minuten 

Het bezoek aan de voorstelling. Het is fijn als je zelf tussen de leerlingen in gaat zitten, dan 
beleven jullie samen de voorstelling. Misschien juist in de buurt van kinderen van wie je 
verwacht dat ze het spannend zullen vinden. 

Tijdens de voorstelling is het soms donker, zullen er dingen omvallen en maakt het decor 
lawaai. Ook krijgen de leerlingen de opdracht om oorlogs- en schietgeluiden te maken en 
worden ze uitgedaagd om ballen terug te gooien. Dit vraagt om reacties bij de leerlingen 
en dat vinden wij alleen maar fijn. We vragen je om pas in te grijpen zodra de reacties van 
leerlingen de spelers en andere kinderen hinderen (of als ze echt van hun stoelen komen om 
overal ballen te gaan zoeken) 

SPRONG
duur: ongeveer 60 minuten

Tijdens een voorstelling maakt een kind heel wat mee. Het is  belangrijk dat kinderen de 
mogelijkheid krijgen om hun ervaringen te delen en daarmee te verwerken. 
Je kunt dat doen via een gesprek, maar het zelf verbeelden helpt ook om je ervaringen een 
stem te geven.  

Doel: Kinderen verwerken hun ervaringen tijdens de voorstelling door zelf creatief aan de slag 
gaan met materialen. 

Nodig:
- vouwblad van de marmeren muur
- het pakket met materialen uit de voorstelling
- een verzameling “rommeltjes’ uit de klas

1. Bespreek begin, midden en einde van Oorlog.

Vragen:
- Hoe begon Oorlog?  Wanneer was Oorlog het ergst? Hoe eindigde Oorlog? 
- Wat heb je gezien? Wat gebeurde er? 
- Was het echt oorlog? Leek het echt oorlog? (Was er conflict? Met wie dan?) 
- Wat vond je ervan? En vooral: waarom vond je dat?

Op de website van Theater Artemis vind je een aantal foto’s van de voorstelling. Het kan het 
gesprek helpen om die nog eens te bekijken.
artemis.nl/voorstellingen/oorlog-6  onderaan bij “scènefoto’s bekijken”

2. De leerlingen kiezen of ze straks met het begin, midden of eind gaan werken. Welk deel 
vonden zij het grappigst / meest spannend / belangrijkst? 

3. Deel aan iedere leerling het vouwblad uit. Vouw dit gezamenlijk tot een muur die
kan staan.

4. Iedereen verzamelt voor zichzelf materialen om mee te bouwen. Denk aan pennen, plak-
band, gummen, puntenslijpers etc. Spullen die te vinden zijn in het klaslokaal.



5. Voor (en misschien ook achter) de marmeren, ehm, papieren muur bouwen ze hun versie 
van het begin, midden of eind van Oorlog. Zie het als een eigen vertaling van wat ze ervaren 
hebben in de voorstelling.

6. Deel, terwijl de leerlingen aan het bouwen zijn, de extra materialen uit. Een verwijzing naar 
objecten uit de voorstelling. Iedereen krijgt drie verschillende materialen. 
Gebruik dit moment om vragen van de leerlingen te beantwoorden en de fantasie te 
prikkelen van degene die het nog niet helemaal weten.

Vragen:
- Waar moet je aan denken als je aan het begin / midden / einde denkt? Wat zag je toen? 
- Hoe zou je dat kunnen maken met de materialen die voor je liggen?

Als hulpmiddel vind je in de bijlage ook een lijst met de titels van alle veldslagen in de 
voorstelling. Kinderen weten over het algemeen niet meer precies wat er op dat moment 
gebeurde, maar de titels kunnen de verbeelding wel helpen. 

8. Alle leerlingen verzinnen een nieuwe naam voor hun scène.

9. Wijs telkens een leerling aan. Die leerling gaat staan en noemt zijn of haar nieuwe titel.

10. Bespreek enkele beelden van leerlingen klassikaal.

Vragen
- Wat zie je?
- Wat betekent het voor jou?  Is het oorlog? Conflict? Vrede? 
- Aan welk moment uit de voorstelling doet het je denken?  Wat is hetzelfde? Wat is er anders? 



Publicatie : Bossche Omroep op Zondag Regio : s'-Hertogenbosch
Datum : 22 jan 2017 Pagina : 23 Frequentie : week_zo
cm2 : 361 Advertentiewaarde : € 1.004,00 Oplage : 99.000

THEATER ARTEMIS - JEUGDTHEATER GEEN AGENDA

alleen voor intern/eigen gebruik



Veldslag 1: Ten aanval!
Veldslag 2: ten strijde
Veldslag 3: voor volk en vaderland!
Veldslag 4: de bestorming
Veldslag 5: de hinderlaag
Veldslag 6: het conflict
Veldslag 7: het gewapende conflict
Veldslag 8: de schermutseling
Veldslag 9: het grondgevecht
Veldslag 10: de achtervolging
Veldslag 11: het handgemeen
Veldslag 12: de genadeklap
Veldslag 13: de wederopstanding
Veldslag 14: dekking zoeken
Veldslag 15: hergroeperen
Veldslag 16: het bombardement
Veldslag 17: schommelen
Veldslag 18: rolschaatsen
Veldslag 19: tikkertje
Veldslag 20: ijsje eten
Veldslag 21: zwemmen
Veldslag 22: hutten bouwen
Veldslag 23: oorlogje spelen
Veldslag 24: de overlevenden
Veldslag 36: de uitputting
Veldslag 73: we kunnen niet meer
Veldslag 268: we zijn op.
Veldslag 1250: ik heb nog steeds een bloedneus
Veldslag 32653: we zijn gewond
Veldslag 68245: we zijn bang
Veldslag 1200356: de wapenstilstand
Veldslag 53500007: huilen
Veldslag 883400006: vrede
Veldslag 250000000678999: de wederopbouw


