
Voor wie is ‘De Mondenboom’ ?

‘De Mondenboom’ is gemaakt voor kinderen vanaf 9 jaar. Al verzinnend zag ik ze voor me: twee vriendinnen 
op woensdagnamiddag met een uur later een opvoering voor mama, een jongen in zijn eentje uitproberend 
voor de spiegel, drie kinderen in de klas die al vlug klaar zijn met rekenen en nog tijd hebben om samen een 
bladzijde uit ‘De Mondenboom’ te kiezen, of een les waarin kinderen gewoon de kans krijgen om in dit boek 
te bladeren...

Maakproces van ‘De Mondenboom’

In het maakproces van ‘De Mondenboom’ was het contact met kinderen uit de doelgroep van het boek voor 
mij essentieel. Toen de eerste ontwerpen voor het boek vorm kregen, ging ik bij heel wat klassen langs om 
het materiaal uit te proberen. Wat ‘werkte’ bleef, wat ‘niet werkte’ sneuvelde onherroepelijk. Op basis van 
suggesties van kinderen en leerkrachten en uit observatie van de manier waarop beiden met het materiaal 
omgingen, herschreef ik teksten en verscherpten de illustratoren hun beelden.

 
kortom voor iedereen die met kinderen werkt

Voor leerkrachten, 
theatermakers, 
jeugdwerkers,



De uitprobeersessies

De manier waarop ik werkte in de klassen met het boek, was nauw verbonden met wat voor mij het 
uitgangspunt is van ‘De mondenboom’: kinderen uit zichzelf laten spelen, zeer dicht bij hun eigen 
verbeelding en leefwereld. De docent – zoals ikzelf tijdens deze ‘uitprobeermomenten’- blijft aan de zijlijn als 
spelcoach.
Dit uitgangspunt vertaalt zich in het concept van het boek: het boek richt zich niet naar leerkrachten maar 
naar de kinderen zelf, de kinderen worden rechtstreeks aangesproken, zowel in beeld als in tekst, en bij elke 
bladzijde kunnen ze de opdracht naar hun hand zetten. 

In de ‘uitprobeersessies’ op scholen was mijn werkwijze zeer eenvoudig:
• Elk kind kiest welke bladzijde hem het meest aanspreekt en waar hij het liefst mee wil werken,
• Op deze manier ontstaan er ‘groepjes’. Soms 1 kind met een bladzijde, soms 2 of meer.
• Elk groepje gaat zelfstandig aan de slag met zijn bladzijde. Lezen en uitproberen wat er staat. 
• Het resultaat van dit zoeken wordt getoond aan de rest van de klas.
• Ik bespreek het resultaat met de spelers en de rest van de groep. 
• Ik coach op wat ik de kinderen heb zien spelen en neem hierin opmerkingen mee uit het nagesprek 

met de groep.
• De kinderen spelen nog een keer en proberen in hun spel een aantal van mijn tips en van die van de 

groep op te nemen. 

Door het zelfstandig werk en de kans voor elk kind een eigen keuze te maken, is het spelplezier én de 
eigenheid van elk stukje verzekerd. Vanuit het (korte) nagesprek met de groep en de spelcoaching die daaruit 
volgt, bereiken kinderen de achterliggende doelen van de gekozen bladzijde.

Elke bladzijde staat voor een belangrijk item in spel of in theater: verbeelding, gebruik van subtekst, suggestie, 
mise-en-scène,... Deze items vormen de inhoud om vanuit te coachen.

Hoe tewerk gaan

Onder spelcoaching algemeen vind je een aantal algemene tips omtrent spelcoaching.
Per bladzijde uit het boek zoomen we in op de rol die je als spelcoach bij deze specifi eke opdracht kunt 
spelen.
Eerst en vooral formuleren we zo helder mogelijk de essentie van iedere opdracht. Vervolgens overlopen we 
een aantal mogelijke valkuilen zoals wij ze tegenkwamen wanneer kinderen met de opdracht aan de slag 
gingen en tot slot geven we een aantal tips bij de coaching van het soort spelscènes die deze bladzijde kan 
opleveren.

Spelcoaching algemeen:

- Kies na het bekijken van de scène één aandachtspunt waarvan je het gevoel hebt dat er nog meer uit te halen 
valt. Eventueel kun je de andere kinderen bij deze keuze betrekken.
- Vertaal dat aandachtspunt zo concreet mogelijk naar de kinderen. Misschien krijgt ieder kind een ander 
aandachtspunt. Eén punt per kind is voldoende.

- Kies een moment uit de scène dat de kinderen gemakkelijk opnieuw kunnen doen. Een hele scène herhalen 
is meestal niet nodig, door een duidelijk afgelijnd moment te kiezen kunnen de kinderen zich extra 
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concentreren op het aandachtspunt.
Laat de kinderen dat moment herhalen, nu met extra concentratie op hun aandachtspunt.

Bladzijde per bladzijde

De mondenboom

De essentie:
De mondenboom gaat over een type spelen. Een rol spelen, waarbij je lichaam en je stem sterk overdrijven, 
maar toch geloofwaardig blijven.

Valkuilen:
Kinderen vinden het soms moeilijk om een type ‘vast te houden’. Ze kopiëren de vorm van een mond, 
houden die een tijdje vast, maar laten hem gaandeweg los. 
Ze kopiëren de mond alleen op de momenten dat ze niets moeten zeggen, en laten hem los wanneer ze 
praten. 

spelcoaching:
Is de ‘ nieuwe mond’ duidelijk een uitvergroting of een overdrijving ? Of is er weinig verschil met hun 
gewone manier van praten ?
Blijft het kind verstaanbaar ?
Wordt die nieuwe mond consequent volgehouden tijdens de hele scène ?
Past het knd zijn fysiek aan bij de nieuwe mond ?
Kan het kind de veranderingen in fysiek volhouden tot het einde van de scène?

Ik zie, ik zie wat jij ook ziet 

De essentie:
Ik zie, ik zie wat jij ook ziet gaat over verbeelding. Op toneel gebruik je dat de hele tijd: je doet alsof.
 ALLES kan op toneel.
Je wil een leger Romeinen één voor één verslaan: het kan.
Je wil windsurfen op de hoogste golven die er zijn: het kan.
Je wil dansen met een dinosaurus: het kan.
We zien jou moeite doen om jezelf recht te houden en hopen dat je niet valt. e golven en de surfplank denken 
we er vanzelf bij. We zien je dansen en tegelijkertijd angstig omhoog kijken. We zien een enorme dinosaurus...

valkuilen:
Kinderen willen het onzichtbare toch zichtbaar maken op de scène, door het zelf te gaan spelen: ‘ jullie twee 
spelen de boot, dan speel ik dat ik jullie zie aankomen’.
Kinderen benoemen bij  het begin van de scène het voorwerp of de persoon waar het om draait, om het extra 
duidelijk te maken : ‘ Kijk, een boot ! ‘

coaching:
Kunnen de kinderen hun voorwerp of persoon tot leven wekken zonder hem uit te beelden of hem te 
benoemen ?
Maken zij hiervoor gebruik van hun eigen spel en verbeelding ? 
Weet het publiek na het zien van de scène welk voorwerp of persoon de spelers gekozen hebben ?
Hebben de kinderen concrete en specifi eke keuzes gemaakt over hun persoon of voorwerp, of blijft het 
heel algemeen ? Weten we of het om een reusachtig schip gaat of om een klein vissersbootje ? Komt het uit 
Noordelijke richting of uit zuidelijke ?
Wordt de aanwezigheid van de denkbeeldige persoon of voorwerp volgehouden tijdens de hele scène ?
Wie ben jij ?



essentie:
Het spelen van heel veel rollen. 
Zelf ben ik zeer veel ‘ikken’ tegelijk: ik als klant in de supermarkt, ik als vriendin, ik als buurvrouw, ik als zus, 
ik als mama, ik als... Altijd ik natuurlijk maar altijd een beetje anders. Altijd een andere rol.
Wie kan je allemaal zijn op toneel? Rollen die dichtbij jezelf staan als mens of als acteur en rollen die verder 
van je af staan. 
Bij deze bladzijde gaan kinderen op zoek naar hoe ze een rol kunnen vormgeven.

valkuilen:
Vaak hebben kinderen zo’n zin in een bepaald personage, dat ze er liever één uitkiezen dan er met hun ogen 
dicht één aan te duiden. Voor het verdere verloop van de opdracht maakt dat echter niet uit.

coaching:
Gebruikt het kind een taal die bij het personage past ?
Horen bewegingen, houdingen, stem... bij het personage ?  
Houdt het kind dit de hele scène vol ?
Gebruikt een kind zijn verbeelding om zich echt voor te stellen dat hij dat personage is ?
Kan het kind tijdens de scène nuances aanbrengen in beweging en taal ?

Ken je rol

essentie:
Veel acteurs doen het: een ‘rolbiografi e’ schrijven. Zoveel vragen stellen over 
je rol tot je die net zo goed kent als jezelf. Zo kan je van je rol een echt 
personage maken.

valkuilen:
Kinderen bedenken bij de extra vragen enkel vragen die niet meer 
informatie opleveren over de leefwereld van een personage.

coaching:
Kan het kind de antwoorden op de vragen gebruiken als inspiratiebron voor de scène 
?
Kan het kind een personage vormgeven aan de hand van de antwoorden op de 
vragen ?
Kan een kind vragen bedenken die betekenisvolle informatie opleveren voor het 
personage ?

120 verhalen per uur

essentie:
Hoe snel kan je verzinnen? Wat inspireert je en hoe?

valkuilen:
Kinderen denken lang na over een verhaal nadat ze een plaats hebben aangeduid.

coaching:
Kan een kind meteen beginnen vertellen ?
Kan een kind zich laten inspireren door wat er op de prent te zien is ?
Kan een kind zijn eigen verbeelding gebruiken om specifi ek en gedetailleerd te vertellen over personages, 
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plaatsen of gebeurtenissen ?
Kan het kind spanning in zijn verhaal brengen door het woord ‘plots’ te gebruiken ?
Kan het kind een slecht einde verzinnen voor zijn verhaal ?
Kan het kind een verhaal omzetten naar een spelscène ? 

Begin !

essentie:
Het maken van een spannende tekst kan beginnen met een goed idee 
of gewoon met één sterke zin.

valkuilen:
Kinderen denken dat ze de hele tekst van buiten moeten kennen voor ze kunnen beginnen spelen.
Kinderen denken dat het verhaal lang moet zijn.

coaching:
Kan het kind een beginzin gebruiken als inspiratiebron bij het vertellen van een verhaal ?
Hoort de rest van het verhaal bij het begin ?
Begint de monoloog met de beginzin ?
Gebruikt het kind emotie bij het brengen van de monoloog ?

De waslijn

essentie:
Ik zit op mijn knieën, zoek de ring van mijn vriendin en vraag of het een dure ring is.
Ik zit in de trein. Plots een luide knal. Ik schrik zo hard dat ik de arm van de man naast mij vastpak en vraag 
‘wat was dat?’
Zondag, twee uur ’s middags en bloedheet. Ik lig op mijn rug in het gras , kijk naar de lucht en telefoneer met 
mijn zus.
Al eens geprobeerd om te praten zonder iets te bewegen? Gruwelijk moeilijk...
In het dagelijks leven gaan ze samen: praten en bewegen. 
Niets is zo saai als een voorstelling waarin acteurs alleen stilstaan en praten.
‘De waslijn’ is een oefening om je spel fysiek te maken zodat wat je doet ook klopt bij wat je zegt. 

valkuilen:
kinderen verliezen het fysieke in hun spel, en vervallen opnieuw in ‘staan en praten’.
kinderen zien het begin van een scène ook automatisch als het begin van de situatie, terwijl het vaak 
spannender is om de spelscène te beginnen op het moment dat er al emotionele spanning is tussen de 
personages.

coaching:
Kan het kind inspiratie halen uit de houdingen van ‘de waslijn’ om een situatie te bedenken ?
Kan het kind de situatie ook omzetten in een spelscène ?
Kan het kind vanuit de emotionele spanning tussen  de personages de scène beginnen ?
Kan het kind het fysieke in zijn spel doortrekken tot aan het einde van de scène ?

Verborgen verhalen:

essentie:
Elke scène heeft personages, er gebeurt iets, op een bepaalde plaats, op een bepaald tijdstip, op een bepaalde 
manier en met een reden. Als je antwoord hebt op al deze vragen, heb je genoeg elementen om een scène te 
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kunnen spelen. De inspiratie voor een scène vind je dikwijls vlakbij, door je af te vragen welke verhalen er 
verborgen zitten achter alles wat je elke dag ziet. Belangrijk is dat de kinderen zich laten inspireren door iets 
heel eenvoudigs.

valkuilen:
Kinderen blijven vaag in hun verbeelding, en kunnen daardoor moeilijk tot een concrete spelsituatie komen.

coaching:
Kan een kind een antwoord geven op de vragen ‘ Wie speelt er mee ? ‘, Wat gebeurt er? Wanneer gebeurt het? 
Waarom doen de personages wat ze doen? Waar gebeurt het
Kan een kind open vragen formuleren om voldoende informatie te vergaren voor een spelscène?
Kan het kind de verzamelde informatie omzetten in een spelscène?

Een rommeltje gevoelens:

essentie:
Emoties durven tonen in spel maakt het herkenbaar voor de toeschouwer. Ik denk niet dat ik me ooit alleen 
maar bang voel of alleen maar blij of alleen maar verdrietig. Bij mij is het meestal een rommeltje: ik voel me 
én kwaad én verdrietig én verward of bang én onzeker of blij én verliefd én kwetsbaar... Probeer in het spelen 
het voor jezelf ook zo ingewikkeld en rommelig te maken zoals het in het echt ook is. 

valkuilen:
Het uitvergroten van de emoties mondt vaak uit in alleen maar woede. Kinderen vinden het vaak moeilijk 
om door te gaan in een andere emotie.

coaching:
Kan het kind de gekozen emotie(s) intensief maken ?
Kan het kind dit consequent doorzetten ?
Kan het kind de emotie opbouwen en doseren ?
Is het kind in staat om in de spelscène meerdere emoties of nuances van een emotie aan bod te laten     
komen ?
Kan het kind een gelaagdheid spelen in zijn emoties ? 
bv. kwaad en tegelijk ook wat verdrietig

Staan en kijken

essentie:
Staan en kijken gaat over mise-en-scène. Een principe in theater waarbij de regisseur al dan niet in 
samenspraak met de acteurs kiest wie waar staat op scène en wie waar naar kijkt. Mise-en-scène houdt 
verband met de inhoud van het stuk of de scène en de relatie van de personages tot elkaar. 
Jullie staan heel dicht bij elkaar. Verliefd? 
Er is een grote afstand tussen jullie en jullie kijken elkaar niet aan. Ruzie? Bang om iets tegen elkaar te zeggen?
Eén van jullie zit op de grond en kijkt naar beneden, de rest staat errond en kijkt naar de persoon op de 
grond. Is er iets gebeurd met deze persoon? 
Eén van jullie staat dichtbij het publiek, met het gezicht naar het publiek. De ander staat verder naar achter 
met de rug naar het publiek. Schaamt de achterste zich over iets? Gaat de ander daarover vertellen? 
Door de mise-en-scène goed te kiezen kan je laten zien waar de scène over gaat voor er een woord gezegd is. 

valkuilen:
Kinderen vertrekken vanuit de mise-en-scène (zoals ze in het boek staat) en verzinnen daar een verhaal bij, in 
de plaats van een aangepaste mise-en-scène te bedenken bij hun verhaal.

Staan en kijken gaat over mise-en-scène. Een principe in theater waarbij de regisseur al dan niet in 



Kinderen zien het belang niet in van een goede plaatsing aan het begin van een scène.
Kinderen bakenen hun spelvlak niet af waardoor je niet kunt ziet of een speler in het midden staat of juist 
aan de rand.
Kinderen laten in hun mimiek  overduidelijk zien wat ze voelen (bv. kwaad) terwijl hun positie ten opzichte 
van elkaar en hun kijkrichting ( bv. ruggen tegen elkaar, elkaar niet aankijken) al voldoende vertelt.

coaching:
Kan het kind de spanning tussen personages omzetten in een manier van kijken en een plaatsing ten opzichte 
van elkaar ?
Hoort het beginbeeld bij de inhoud van de scène ?
Kan het kind een aangepaste mise-en-scène bedenken bij een verhaal?
Is het kind ‘precies’ in waar het staat ? Is het  precies in zijn kijkrichting?
Hebben andere kinderen andere ideeën over de mise-en-scène van deze scène ?

Goed liegen

essentie:
Je zegt niet altijd wat je denkt en denkt niet altijd wat je zegt...
‘Hoe is ‘t?’
‘Goed.’
Waarom zijn je wangen zo rood? Schaam je je ergens voor of heb je juist gehuild of gewoon hard gefi etst? 
Goed liegen gaat over het hanteren van subtekst. Deze tekst staat niet letterlijk in een toneelstuk maar 
kan je lezen ‘tussen de regels door’ Een acteur speelt hem door hem te denken. Het spel wordt daardoor 
geloofwaardiger en minder ‘plat’. 

valkuilen:
Kinderen vinden het soms moeilijk om  te laten aanvoelen wat ze bedoelen en toch subtiel te blijven.
Kinderen beperken het gebruik van subtekst tot één zin in de scène.

coaching:
Kan het publiek begrijpen wat een personage eigenlijk bedoelt ?
Maakt het kind bij alle gelegenheden die zich voordoen gebruik van subtekst ?
Kan het kind subtekst uitspelen die past bij zijn personage en de omstandigheden ? bv. Tekst is:‘ Ik vertrek 
om negen uur.’, subtekst is: ‘Ik heb helemaal geen zin om naar dat feestje te gaan.’ De tekst klinkt bijzonder 
geïrriteerd als ik hem tegen mijn partner zeg, en als ik hem zeg tegen degene die mij uitnodigt klinkt hij 
eerder terughoudend.
Kan het kind duidelijk zijn in zijn subtekst zonder te overdrijven ?

Alles kan

essentie:
Alles kan laat je spelen met suggestie. Op toneel kun je niet alles expliciet laten zien. Om toch te kunnen 
vertellen wat je wil vertellen, zul je moeten ‘suggereren’ Je laat een beetje zien en roept daarmee bij de 
toeschouwer het beeld op van datgene wat je wil laten zien.

valkuilen:
Kinderen proberen eerder het probleem op te lossen dan met suggestie een beeld op te roepen. bv. een 
personage moet vliegen: kinderen bedenken eerder een constructie met een katrol dan om hem met de 
handen op de rug en het hoofd naar voren het geluid van de wind te laten nadoen.
Kinderen bedenken iets dat ze op dat moment, met de middelen die voorhanden zijn, niet kunnen uitvoeren.
Kinderen gebruiken teveel verschillende beelden om iets extra duidelijk te maken. Het geheel verliest 
hierdoor aan kracht.

Alles kan laat je spelen met suggestie. Op toneel kun je niet alles expliciet laten zien. Om toch te kunnen 
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coaching:
Roept het beeld dat het kind maakt ook dat op wat het wil vertellen ?
Prikkelt het beeld de fantasie van het publiek ?
Is het kind ‘precies’ in de uitvoering ?

Een beetje dood, De schoenpoetser en Tristeza zijn drie dialogen van toneelauteur Herwig Deweerdt. Hij 
schreef ze op vraag voor dit boek.

essentie:
De zoektocht naar hoe je een geschreven tekst kan laten leven op de scène.

valkuilen:
Kinderen komen niet verder dan het opzeggen van de tekst, en besteden te weinig aandacht aan inleving, 
fysiek spel, stilte, samenspel, mise-en-scène,...
Kinderen besteden hun volledige repetitietijd aan het memoriseren en inoefenen van de tekst.

coaching:
Begrijpt het publiek wat een personage bedoelt met wat hij zegt ?
Is een personage geloofwaardig in wat hij zegt en doet ?
Speelt het kind ook als het geen tekst heeft ?
Heeft het kind muziek, voorwerpen,...gekozen die horen bij de inhoud van de scène.
Vormen tekst, handelingen en spel één geheel ?

Een raam. 

essentie:
Een huis waar je niet binnen kunt kijken of maar een beetje kunt zien van wat er achter de ramen verborgen 
zit, maakt nieuwsgierig. Ik doe het spelletje elke dag: kijken naar de huizen waar ik voorbij wandel en me 
vragen stellen: ‘Waarom staat die klok zo dat ik op straat kan lezen hoe laat het is?’ ‘Waarom zijn er planken 
voor dat raam getimmerd? En wie heeft dat gedaan?’ ‘Wat voor iemand woont er bij het raam van de 
bloemen?’
Bij toneel is het publiek nieuwsgierig maken belangrijk om de aandacht te houden. Niet alles tegelijk laten 
zien maar beetje bij beetje. Niet teveel in één keer want als ze alles meteen weten, hoeven ze niet meer te 
kijken. Niet te weinig want als ze er echt niks van snappen, vinden ze het niet leuk. Juist genoeg prijsgeven in 
één keer. 

valkuilen:
Kinderen mimen in plaats van te spelen zonder woorden.
Kinderen zoeken contact met het publiek, omdat ze onzeker zijn over het spelen in stilte. 

coaching:
Kan het kind lang genoeg doorspelen in stilte ?
Gebruikt het kind zijn verbeelding en zijn concentratie optimaal ?
Kan het kind een wereld suggereren die op zichzelf bestaat en waar het publiek alleen maar getuige van is ? 

Hier en nergens anders. 
essentie:
Theater wordt vaak op lokatie gemaakt. Een stuk wat zich afspeelt in een haven ook écht in een haven spelen 
bijvoorbeeld waardoor het publiek ook het geluid van het water hoort en de schepen ziet die voorbij varen. 
Of een verhaal over afscheid nemen en iemand missen in een grote lege fabriekshal spelen waardoor er een 



grote afstand kan zijn tussen de acteurs en het publiek de eenzaamheid van de personages zo ook ziet.

valkuilen:
De kinderen gebruiken een lokatie alleen maar om zijn functie (bv. een voetbalveld daar voetbal je, een 
trap daar ga je naar beneden) in plaats van zich te laten inspireren door de eigenheid van de locatie ( bv. de 
uitgestrektheid van het veld, de modderige plassen) 
Kinderen inventariseren niet wat er specifiek is aan de gekozen lokatie. 

coaching:
Is het kind zich bewust van wat deze lokatie anders maakt dan andere lokaties?
Kan het kind een scène maken die hoort bij de eigenheid van deze plek ?
Heeft het kind nagedacht over de publieksopstelling ?

HELP!
Help ! is een poging om allerlei vragen die tijdens het spelen kunnen opduiken te beantwoorden.

Ook voor jou een poging om de plankenkoorts bij het werken met dit boek te verminderen:

Help ! Ik wil klassikaal werken !
Als je dit boek echt gaat gebruiken, schaf dan enkele exemplaren van het boek aan. Kleurenkopieën kunnen 
natuurlijk ook, maar zijn die echt wel goedkoper dan de boeken zelf? 

Help ! Mijn directie vindt alles zo vlug te duur !
Geen nood: bij vele bladzijden kan je de tekst behouden, maar gewoon een beeld kiezen dat al in de klas 
aanwezig is. ( bv. bij ‘ken je rol’, ‘120 verhalen per uur’ , ‘verborgen verhalen’,...)

Help ! Ik heb geen andere beelden in de klas !
Met de teksten van Herwig De Weerdt kan je zo aan de slag, zonder beelden.

Help ! Ik heb geen plaats in mijn klas om toneel te spelen !
Ook ik heb niet eens de moeite genomen om alle banken aan de kant te schuiven, en had toch plaats genoeg. 
Kinderen kunnen vaak repeteren op een vierkante meter, zolang ze daarna maar enige ruimte hebben om te 
presenteren.

Help ! Bij de voorbereiding van de scènes is er zoveel lawaai in mijn klas !
Kinderen hebben de wonderbaarlijke gave om geconcentreerd te kunnen werken in groot tumult. 

Help ! Op het meest chaotische moment komt er net een collega langs !
Glimlach en zeg dat je Kunst maakt.

Help ! Hebben mijn kinderen nu ook iets geleerd ?
Ongetwijfeld. Laat ze aan de hand van de titel van de bladzijde verwoorden wat volgens hen de essentie van 
de opdracht is. Op die manier hebben de kinderen naast de ervaring opgedaan ook een inzicht verworven.

Tanja Oostvogels
Natalie Roymans

Theatermakers én bevlogen docenten



Tanja Oostvogels studeerde aan de toneelschool van Eindhoven, richtte samen met Sandra Broekmans ‘Universiteitstheater De Koffer’ op 
in Tilburg, werkte enkele jaren voor het Speeltheater (De Kopergietery) en begeleidde daar kinderen en jongeren van 6 tot 18 en maakte 
voorstellingen met hen, speelde zelf, en verzorgde de spelregie van kinderen voor twee langspeelfilms (waaronder Science Fiction). 
Momenteel geeft ze les op de kunsthumaniora in Gent, en werkt ze projecten rond theater en drama uit voor CANON, cultuurcel van het 
departement Onderwijs.

De Mondenboom, recent verschenen bij Afijn/Biblion, is het resultaat van zo’n onderwijsproject. Op vraag van CANON werkte Tanja 
Oostvogels aan een boek waarin kinderen op elke bladzijde een idee vinden om uit te proberen. Een idee dat in woord én beeld wordt verteld. 
Geen ‘plaatjes bij praatjes’: Jan en Rik (studio Tween) tekenden en hertekenden, zochten nieuwe combinaties en brachten opnieuw ideeën 
aan. Net als het eerder verschenen Ik heb het tegen jou moest dit boek voor zich spreken: een goede inspiratiebron of werkmiddel voor de 

leerkracht maar evengoed een leuk geschenk voor een kind dat zelf graag toneel speelt (en daar geen leerkracht voor nodig heeft).

foto Sofie Silbermann
Tanja Oostvogels (rechts) tijdens de filmopnames van “25 degrées en hiver”

“Theater: heel intens in het NU 
en straks onherroepelijk WEG. 

Zalig!”

Dirk Terryn sprak met Tanja Oostvogels, auteur van De Mondenboom
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Ik denk dat ik met kinderen niet zozeer bezig ben met ze iets bij te brengen. Zij kunnen een heel aantal 
dingen op het gebied van spelen die ik bij volwassenen of zelfs jongeren niet zie, bijvoorbeeld ze kunnen 
eindeloos in hetzelfde spel blijven zitten en ze hebben niet zo’n behoefte om daar op voorhand oeverloos over 
af te spreken. Ik leerde dat het beter is hen in gang te zetten en dan aan de kant te blijven zitten. Ik kijk dan 
wat er allemaal gebeurt en kies dan enkele momenten uit die dramatisch interessant zijn. Kinderen- ik heb 
het nu over 7-8-jarigen pikken die momenten probleemloos weer op, zelfs in de kleinste details. Als ik aan 
een voorstelling werkte, schreef ik meestal alle handelingen op, uit schrik er enkele te vergeten. Maar iemand 
uit de groep wees me dan steevast op de dingen die ik niet had genoteerd: ‘Ja Tanja, maar we deden dan ook 
dat ik naar haar keek, toen ik dat zei...’ Wat voor hen dan weer moeilijk ligt, zijn de herhalingen (repetities). 
Ze vinden het vlug niet interessant genoeg meer en verliezen daardoor hun spontaniteit in hun spel. Het 
stukje ziet er dan ‘gemaakt’ uit en wordt al vlug vervelend om naar te kijken. Als begeleider moet je dan gaan 
zoeken naar trucs om de scène levend te houden. Oudere kinderen zien die val zelf al liggen: ze zien al in dat 
je als acteur voortdurend je verbeelding kan aanspreken, dat je je rol telkens opnieuw moet invullen.

2
Tijdens de opnames van de speelfilm Science Fiction stond ik in voor de spelregie van de kinderen. De 
regisseur legde heel goed uit aan mij waar elke scène voor stond en hoe hij wilde dat elke kinderrol werd 
ingevuld. Als ik dat allemaal wist, ging ik met elk kind aan het werk. Film is natuurlijk zo anders als theater: 
in het op zoek gaan naar manieren van spelen weet je dat een kind in het theater drie voorstellingen na 
elkaar zelfstandig iets moet kunnen oproepen. Tijdens een opname sta je als het ware naast het kind. Soms 
kan je als coach of regisseur zelfs praten tijdens het filmen omdat je gewoon op zoek bent naar het juiste 
beeld. ‘Sofie, nu kijk je naar het midden, draai maar langzaam mee. OOOH, daar staat hem. ’t Is niet waar!’ 
Wat je als kijker ziet in de film is soms iets heel anders dan wat er op de set gebeurt. Ook het spelen is anders. 
Een kind moet bijvoorbeeld heel gespannen met zijn gameboy zitten spelen. Bij een echte close-up moet je 
bijvoorbeeld niet tegen het kind zeggen: zit eens heel gespannen met die gameboy te spelen. Want dan gaat 
hij zijn gezicht zitten trekken en dat komt al gauw heel onnatuurlijk over in beeld. Als spelcoach gebruik 
ik dan het woord gespannen niet. Ik zeg bijvoorbeeld: speel zo vlug mogelijk op je gameboy. Waarbij ik 
vermoed dat zijn concentratie zo hoog zal zijn, dat er vanzelf wat spanning in zijn gezicht te lezen valt. Als het 
een wideshot is, waarbij de jongen met zijn gameboy in beeld komt samen met de rest van zijn klas, dan kan 
dat ‘uitdrukkelijke’ weer wel. 
En het feit dat er tien takes worden genomen, is natuurlijk op het toneel ondenkbaar. Er wil wel eens iets 
mislopen (zoals een lamp die stukspringt), of de regisseur wil gewoon veel materiaal voor in de montage. 
Een ander kind moest bijvoorbeeld heel hard komen aanrennen. Doe dat maar eens een tiende keer! Je ziet 
al gauw dat er de zoveelste keer niet meer de ziel uit het lijf wordt gerend. ‘Dinosaurussen kunnen geweldig 
hard lopen...’ ‘Probeer dat dan eens. Loop eens zoals een dinosaurus. Of nog harder (als het niet goed genoeg 
is): zoals een dino die kwaad is.’
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Ook in een klas, waar je geen leerlingen selecteert op hun spelkwaliteiten kan je op zoek gaan naar de 
gedrevenheid in elk individu om daarmee te werken. Denk niet dat een kind dat in een film speelt, alles al 
kan. In een casting kijkt men vaak meer naar het uiterlijk dan naar de spelkwaliteiten van een kind. In een 
toneelclub krijg je kinderen die heel gedreven zijn om toneel te spelen, maar de motieven zijn zo verschillend. 
Je moet toch ook op zoek gaan naar het individu met zijn of haar passie naar vorm én inhoud.
Ligt het verschil niet vooral in de begeleiding? In een klas heb je doorgaans geen theaterprofessional. Een 
leerkracht moet nog zoveel andere dingen kunnen. Hoedje af voor elke leerkracht die er zich toch aan waagt. 
Maar boeiend ook, omdat de leerkracht zijn ‘individuen’ er nog beter door leert kennen.
Tijdens de testfase van De Mondenboom, werkte ik in een vijfde leerjaar in het Antwerpse en vroeg ik de 
leerlingen in een opwarming hun moeder na te doen als zij kwaad is: ‘Hoe doet je moeder dan?’ vroeg ik. 
Eerst lijkt het wel bij iedereen hetzelfde: ‘Dan is zij kwaad, he.’ Maar dan vraag ik: ‘Ja, maar, hoe is zij dan? 
Roept zij? Of wordt zij gewoon heel stil en gevaarlijk. Of is zij emotioneel? Ik vroeg hen één woord met één 
beweging te kiezen om aan de anderen te tonen: zo is mijn moeder als zij kwaad is. De opdracht is dan



 zo afgebakend dat leerlingen niet ‘mis’ kunnen doen en de resultaten zijn dan telkens zo verschillend: zo’n 
verschillende moeders en vooral zo’n verschillende kinderen die dat in beeld brengen.
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Goede opdrachten helpen kinderen om bij zichzelf te blijven. Dat kan ook als piraat of prinses. Het komt 
erop aan om niet aan de buitenkant van zo’n rol te blijven. ‘Stel je eens voor dat je echt een piraat zou zijn. Jij 
zelf zit op zo’n boot. Jij moet aan dat geld geraken. Of je kan de komende drie maanden niet eten.’ Als dat aan 
de hand is, dan kom je niet zomaar op dat andere schip. Ik kan de boze fee in sneeuwwitje spelen en denken: 
zo zou ik ook kunnen zijn. Zo mooi maar ook zo jaloers en zo ijdel. Je rol wordt er geloofwaardig door.
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Bij De Mondenboom hield ik die gedrevenheid voor ogen. Ik heb het boek gemaakt en het concept bedacht 
voor bijvoorbeeld twee vriendinnen die op woensdagnamiddag samen zo’n bladzijde willen doen. Of voor 
iemand die in zijn eentje wat wil uitproberen en voor zijn spiegel gaat staan. De momenten dat kinderen 
spontaan in grote groep vertoeven, zijn eerder zeldzaam. Ik merk dat kinderen in het uitproberen in klassen 
ook heel vaak alleen gaan werken, ook bij opdrachten waar dat minder vanzelfsprekend is. Als ik dan 
kinderen aan het werk zie, dan merk ik ook dat hun verlangen groot is om zelf iets uit te werken en zelf iets 
te onderzoeken. Het andere voordeel is dat leerlingen allemaal aan bod komen en dichter bij hun verbeelding 
kunnen blijven. Hoe groter de groep is waarmee je samen aan een scène werkt, des te meer overleg er nodig is, 
des te meer consensus er moet worden gevonden. 
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Wat ik zelf zo leuk vind aan theater? Eigenlijk heeft daar mijn opleiding niets aan veranderd. Al van mijn 
vijftien vind ik het speciaal dat je allemaal ergens op hetzelfde tijdstip moet zijn. Bij fi lm lukt een latere 
voorstelling bijvoorbeeld ook, of je kan de fi lm later op DVD thuis bekijken.
Zowel in een fi lm als in een theatervoorstelling zit je met allerlei mensen in de zaal die je niet kent en je voelt 
een spanning in het publiek hangen, of je voelt dat je samen over iets moet gniffelen... heel apart. Allemaal zo 
verschillende mensen die op eenzelfde manier reageren of eenzelfde emotionaliteit hebben. In theater is dat 
soms heel duidelijk. Het magische dat even in een zaal hangt en daarna onherroepelijk weg is. 
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Ik heb als acteur en docent veel geleerd van Enrique Vargas. Zijn theatergroep ‘Teatro de los sentidos’ maakt 
voorstellingen waarbij het publiek één voor één door een labyrint gaat, bevolkt door acteurs. Het labyrint 
is deels in het donker, deels in het duister. Het publiek legt zelf individueel het parcours af, daarin op weg 
gezet door de acteurs -of ‘de bewoners van het labyrint’ zoals Enrique het zegt.  Het belangrijkste is dat elke 
bezoeker een sterke ervaring heeft door door het labyrint ‘te reizen’. Voorwaarde is dat acteurs niet prominent 
aanwezig zijn maar op de achtergrond en dat ze niet iets tonen maar iets suggereren of keuzemogelijkheden 
bieden.
In het maakproces hielden wij, acteurs, ons bezig met vragen als:
wat is kennis?  wat is een ervaring? wat is chaos en wat is structuur?  hoe maak je iemand nieuwsgierig?  
hoe kan je gevoelig worden voor onuitgesproken wensen van een bezoeker?  hoe kan je een beeld ambigu 
maken?

In mijn lesgeven bijvoorbeeld, ging ik altijd al meer uit van het bieden van kansen om ervaringen op te 
doen dan het bieden van inzicht en kennis. Nu merk ik dat ik dat nog meer doe. Ik blijf veel meer op de 
achtergrond, denk veel verder door over welke prikkels ik leerlingen geef en welke niet, laat ze veel zelf 
uitzoeken, heb daar enorm veel geduld in.
Sturen doe ik niet door oplossingen aan te reiken maar door nieuwe vragen te stellen. En ja hoor, 
aanvankelijk lijkt het trager te gaan maar uiteindelijk ontwikkelen ze meer in hun spel en hun inzicht in 
theater en is die ontwikkeling duurzamer.

Als ik nu naar ‘De mondenboom’ kijk, zit diezelfde zoektocht daarin.
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Kinderen kunnen spelen. Laat dat duidelijk zijn. Maar we kunnen hen wel aanreiken hoe iets werkt op een 
scène of hoe iets overkomt bij een publiek. 
Laat ons vooral kinderen niet afl eren dicht bij hun eigen wereld te blijven. De opdrachten in het boek zijn 
open juist om kinderen inspiratie te bieden om met eigen ‘materiaal’ aan de slag te gaan. De leerkracht 
wordt een coach: hij of zij kijkt of luistert wat elke leerling doet. Laat de ruimte om wat dan ook te doen: de 
bladzijde (her)lezen, erbij wegdromen, schrijven en spelen. We zijn erg verschillend: de één denkt graag, de 
ander is een doener. Als een leerling graag praat om zijn ideeën vorm te geven en daarin vastloopt, vraag ik 
een andere leerling om naar hem te luisteren en vraag ik haar om daar vragen bij te stellen. Een ander kind is 
meer gebaat om eerst zelf te gaan tekenen. En de doeners? Die gaan vanzelf aan de slag. Die vinden al spelend 
wat ze willen vertellen. Moeten we niet af van alles altijd gezamenlijk te willen doen?

   

beeldmateriaal “de mondenboom”  -  studio tween


