Verhalen van de tweelingbroers
Binnenkort komt bij u op school verteller Walter Roozendaal (Muze Muzette)
met de vertelvoorstelling Verhalen van de Tweelingbroers, naar het
gelijknamige boek van Tonke Dragt, uitgegeven door Uitgeverij Leopold.
Hierna vindt u:
•
•
•
•

informatie over de organisatie van de vertelvoorstelling en wat u daar aan
kunt bijdragen;
de korte beschrijving van de voorstelling uit de folder
wat de leerlingen vooraf moeten weten
lessuggesties voor ná de voorstelling

Ik wens u en uw klas veel plezier met deze voorstelling!
Walter Roozendaal
contactinformatie:
www.muzemuzette.com
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Verteller op school: organisatie
Ik kom een uur vóór aanvang op uw school aan, zodat er ruim tijd is voor de
opbouw van muziekinstrumenten, geluidsinstallatie en publieksopstelling.
Graag uw hulp bij in- en uitladen.
Daarnaast vraag ik uw aandacht voor wat organisatorisch zaken:
•
•
•

•
•
•
•

Er is vooraf afgesproken in welke ruimte de voorstelling plaatsvindt. Vaak
is dat de speelzaal voor de onderbouw, of een aula zonder doorloop, en in
een enkel geval een gymzaal.
Ik maak in mijn vertelvoorstelling muziek, o.a. op een grote accordeon. Ik
vraag u voor een stevige tafel te zorgen, van normale hoogte (ca. 75 cm),
waar de accordeon en ik samen op kunnen zitten.
Op die tafel leg ik meer muziekinstrumenten en geluidenmakers klaar.

Meestal zet ik de tafel tegen de muur (soms een wandrek) aan de lange
kant van de ruimte, zodat de leerlingen er in weinig brede rijen voor
kunnen plaats nemen, op korte afstand van het speelvlak.
Vóór het tafeltje is ca. 2 x 2 meter speelvlak nodig.
De kinderen kunnen daar in halve cirkels omheen zitten. Wanneer meer
dan één klas de voorstelling bezoekt kunt u met banken, hogere stoelen en
tafels een tribune-effect opbouwen.
Ca. 10 minuten voor aanvang is het handig om met wat oudere leerlingen
de publieksopstelling definitief te maken en af te stemmen op het dan
opgebouwde speelvlak.

Een intieme sfeer draagt veel bij aan vertellen. De opstelling is daar een
onderdeel van.
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Over de voorstelling
Verhalen van de tweelingbroers
Naar het gelijknamige boek van Tonke Dragt, verschenen bij Uitgeverij
Leopold. Over Laurenzo en Jiacomo, die ieder meester in een vak werden:
edelsmid en meesterdief. Mooie dingen maken of avontuur?
In een wereld van boogschieten, paardrijden en fonkelende zilveren bekers
spelen tegengestelde belangen en broederliefde hun rol. Van zonnige stad
naar mistige hoogvlakte, van het spel van de liefde naar eenzame duistere
kerkers, en wie is dan wie? Als argeloze toeschouwer weet je nooit met welke
van de twee gezichten je te maken hebt...
De verhalen spelen zich af in een niet helemaal te duiden tijd, en zijn vol
motieven uit legendes, mythen en sages. Kenmerkend voor Tonke Dragt —
prachtig materiaal voor een verteller en wereldmuzikant!
Wonderlijke verhalen met wonderlijke melodieën: Walter Roozendaal speelt ze
en zijn accordeon vertelt ze mee!

Over Walter Roozendaal
Muze Muzette is Walter Roozendaal, die sinds 1990 optreedt als soloacteur/muzikaal verteller van verhalen, maar al langer regisseur,
theaterdocent en onderwijsbegeleider is.
Hij werkt nu meer dan 30 jaar aan het Conservatorium van Amsterdam. Daar
schreef hij het “Handboek Podiumpresentatie” voor musici, koren en anderen
die voor publiek optreden. Hij coacht koren, zangers, vertellers, en regisseert
schoolconcerten en muziektheater.
Tot 2010 was hij in Midden-Kennemerland theaterconsulent, en begeleidde de
cultuureducatie op scholen.
Daarna werd hij docent aan de Pabo’s in Hoofddorp en Haarlem.
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Wat de leerlingen vooraf moeten weten
Verwachtingen van de leerlingen
Het is belangrijk dat de leerlingen een juiste verwachting van een
verhalenvoorstelling hebben. Walter Roozendaal is een soort toneelspeler,
alleen is hij alléén. Hij vertelt dus in z’n eentje het verhaal, maar als je goed
kijkt zie je dat hij alle rollen uit het verhaal ondertussen wel uitbeeldt. Je kan
dus steeds zien en horen wie er aan het woord is.
Er is geen decor. Walter gebruikt maar heel weinig ruimte, hij zou het verhaal
bijna op één vierkante meter kunnen vertellen.
Verder speelt hij tussendoor muziek die bij de verhalen past.

De Drie Theaterregels
Van belang
Theaterregels:

zijn

de

Drie

1. Vóór de voorstelling plassen
Walter Roozendaal begint
liever iets later dan dat er
kinderen
tijdens
de
voorstelling weg moeten
lopen....
2. Tijdens de voorstelling anderen
niet storen
Natuurlijk mag je lachen
— maar wanneer je met
elkaar er doorheen gaat
praten kunnen anderen
niet
meer
van
de
voorstelling genieten...
3. Na de voorstelling klappen

Tonke Dragt: één van onze beroemdste schrijfsters
Wanneer u daar tijd voor heeft draagt het bij aan de nieuwsgierigheid en
vooral: de betrokkenheid van de leerlingen wanneer u een kort gesprek met
hen voert over Tonke Dragt.
Kennen de leerlingen Tonke Dragt of haar boeken?
Het is de moeite waard daar wat aandacht aan te besteden.
Mijn ervaring is, dat in een klas misschien enkele kinderen Verhalen van de
tweelingbroers kennen. Maar veel meer kinderen kennen het boek of de
verfilming van De brief voor de koning. Tonke Dragt heeft er niet alleen veel
prijzen mee gewonnen, het boek is ook buiten Nederland een topper. In 2004
5

Verhalen van de tweelingbroers — www.muzemuzette.com

werd De brief voor de Koning bekroond met de Griffel der Griffels, als mooiste
boek van de voorafgaande 50 jaar.
Verhalen van de tweelingbroers was haar allereerste boek. De eerste druk
verscheen in 1961. Bijzonder is, dat ze een beeldend kunstenaar is, die van
kinds af aan altijd ook de mooiste verhalen fantaseerde. De illustraties in haar
boeken maakt ze dan ook vrijwel altijd zelf.
Tonke Dragt werd geboren in 1930 en is nu dus ouder dan 85 jaar!
Als meisje zat ze, in Indonesië in de Tweede Wereldoorlog, gevangen in een
Japans kamp. Daar miste ze al haar boeken. Samen met een vriendinnetje
verzon ze toen haar eigen boeken met hun eigen verhalen.
Jaren later vond ze de landkaart van het land Babina terug. De kaart die ze als
kind getekend had. De Verhalen van de tweelingbroers spelen zich in dat land
af. De volledige titel van het boek is ook eigenlijk ‘Verhalen van de
tweelingbroers, vrij naar Babinase balladen’.
Informatie over Tonke Dragt is o.a te vinden op de website van uitgeverij
Leopold: www.tonkedragt.nl
Daar staan bijvoorbeeld de omslagen van al haar boeken afgebeeld, per
leeftijdsgroep. De Verhalen van de tweelingbroers staat in de categorieën 8-10
en 8-12 jaar.
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Na de voorstelling: lessuggesties
Hierna vindt u lessuggesties over de volgende onderwerpen:
•

Zijn tweelingen echt hetzelfde? — SOVA.
Met behulp van het kaartspel ‘Eigenwijsjes’ praten en denken
over wat mensen kunnen en hoe ze zich dan gedragen.

•

De landkaart van Babina — beeldende vorming en wereldoriëntatie.
Over de fantasie van Tonke Dragt en het onstaan van de
Verhalen van de tweelingbroers.

•

Schaamte — SOVA en dramatische vorming.
Een gevoel dat iedereen kent. Hoe ging Jiacomo daar mee om?
En hoe beeldt een acteur dat uit?

•

Extra: informatie over de accordeon — muzikale vorming.

Bij de voorstelling neemt Walter Roozendaal een set van het kaartspel
‘Eigenwijsjes’ mee.
De voorstelling biedt eventueel aanknopingspunten voor meer onderwerpen
en thema’s, waar u activiteiten bij kunt maken. Bijvoorbeeld:
•

•
•
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Het tijdsbeeld met:
o kasteel (gedachte: de kastelen van de Katharen in de
Pyreneeën lijken op dat van Talamoera),
o stadsmuur (schitterend Frans voorbeeld: Carcassonne),
o boogschieten,
o paardrijden,
o in de leer gaan bij een meester, het gildenstelsel,
o edelen en dienaren,
o marskramer,
o te voet door het land reizen,
o omgang met dieren (aten ze echt duiven? — oude stillevens
met maaltijden).
Tonke Dragt en haar boeken (een prachtige bron is het boek ‘ABC
DRAGT — De werelden van Tonke Dragt’, zie pagina 17 en
www.tonkedragt.nl ).
Besmettelijke ziekte: historische als de pest en de Spaanse griep, of
modernere en manieren om deze ziekten te bestrijden (Pasteur en
inentingen, antibiotica). Voor Tonke Dragt kan de Spaanse griep (19141917) bekend familieverleden zijn geweest.
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Zijn tweelingen echt hetzelfde?
•
•

Leerlingen koppelen positieve beschrijvingen van gedrag aan de rollen
uit het stuk.
Leerlingen zien hoe hetzelfde gedrag bij verschillende mensen op een
andere manier zichtbaar kan worden.

De kunstenaar Rien van Holland (1930-2014) maakte schitterende portretten.
Op zijn website staat: Het meest bekend is Rien van zijn (kinder)portretten, die
hij vrijwel altijd naar ‘het leven’ vastlegt. ‘Zonder het contact met de persoon
zelf is het moeilijk zijn diepste zijn op het doek te krijgen’, volgens Rien
(www.rienvanholland.nl).
Vooraf klaar leggen

U heeft bij deze opdracht de spelkaarten ‘Eigenwijsjes´ nodig.
Bij de voorstelling neemt Walter Roozendaal een pak met 52 kaartjes mee:
‘Eigenwijsjes’. Op elk kaartje staat een positieve beschrijving van gedrag.
Bijvoorbeeld: Ik zorg goed voor mezelf! of Ik vertrouw op mijn gevoel! of Ik
neem de tijd die ik nodig heb!
Verder heeft u deze lesbrief nodig, om de portretten op bladzijde 18 en het
lesmateriaal op bladzijde 19 en 20 op het digibord te kunnen projecteren.

Twee portretten
Laten zien

U projecteert de twee portretten van bladzijde 18 op het digibord.

Vertel

Walter Roozendaal heeft thuis deze twee portretten aan de muur hangen,
naast elkaar.

Gesprek

Soms vragen mensen aan Walter of hij één of twee dochters heeft. Of is het
een tweeling? Of is het één meisje, op verschillende momenten waarop ze zich
verschillend voelt?
Wat denken de leerlingen?
Welke overeenkomsten zien ze? Welke verschillen?
Aan het eind van dit gesprekje kunt u het raadsel oplossen: het zijn twee
portretten van hetzelfde meisje, twee weken na elkaar gemaakt. Het is
Walter’s dochter Rebekka, die later ook een toneelopleiding heeft gevolgd. Zij
heeft bij deze voorstelling geholpen met regie-adviezen.
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Hoe zit dat in de voorstelling? Daar hebben we twee jongens, die als twee
druppels water op elkaar lijken en hun hele leven alles deelden, en er achter
komen dat ze toch ook verschillen.
Welke verschillen hebben de leerlingen in de voorstelling gezien tussen
Laurenzo en Jiacomo?

De twee broers
Laten zien

U laat de kaartjes op bladzijde 19 op het digibord zien. Dit zijn voorbeelden
van het kaartspel ‘Eigenwijsjes’.
Het zijn de kaartjes:
• Ik kan het!
• Ik verander alles wat ik anders wil!
• Ik ben mijn eigen beste vriend(in)!
• Ik mag een eigen mening hebben!

Deze kaartjes en Jiacomo

Op de kaartjes staan positieve gedachten, die je over jezelf kan hebben.
•
•
•
•

Welke gedachte zou Jiacomo van zichzelf kunnen zeggen?
Alle vier?
Of is één het beste?
Welke past het minst bij Jiacomo?

Vertel over zo’n kaartje ook bij welk moment van de voorstelling het past.
En als je één van deze kaartjes kiest bij Jiacomo:
•
•
•
•
•

In groepjes

9

Zou datzelfde kaartje ook bij zijn tweelingbroer Laurenzo passen?
En op welk moment van de voorstelling?
En is dat dan precies hetzelfde als bij Jiacomo, of past het kaartje bij
Laurenzo op een heel andere manier?
Of bij misschien nog bij iemand anders uit de verhalen?
Eventueel: wie weet een situatie waarin je hetzelfde over jezelf zou
kunnen zeggen?

Maak groepjes van 4 à 6 leerlingen.
• Verdeel de 52 kaartjes over de groepen.
• Samen kiezen de leerlingen één kaartje uit, dat goed bij Jiacomo zou
passen.
• Ze noemen ook een moment in de voorstelling op, waar dat kaartje
goed past.
• U kunt hier het werkblad op pagina 20 voor gebruiken (afdrukken of
op het digibord projecteren).
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Meer over de ‘Eigenwijsjes’
De kaartjes zijn uitgegeven bij ‘Dubbelzes Uitgeverij’.
Het bijzondere aan de kaartjes is, dat ze niet etiketteren (jij bent ...), maar in
positieve termen concreet gedrag beschrijven (ik kan/wil/mag/doe/...!). En
concreet gedrag hoeft niet altijd hetzelfde te zijn, en verdient niet een etiket
waar je dan opeens aan vast zit.
Op hun website staan suggesties, hoe de kaartjes op meer momenten ingezet
kunnen worden in de klas. Zie:
•
•

http://www.dubbelzes.nl/home.html
http://www.dubbelzes.nl/special-edition/

en zie ook:
•
•
•
•
•
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http://www.ekkomi.nl/eigenwijsjes/
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/eigenwijsjes/
http://www.educatheek.nl/Eigenwijsjes_3625.html
http://www.schoolmaterialen.nl/eigenwijsjes.html
http://keukentafelcounselling.nl/eigenwijsjes/voorbeeldeneigenwijsjes
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De landkaart van Babina
•
•
•

Vooraf opzoeken

U kunt deze opdracht verlevendigen met bijvoorbeeld:
•
•
•
•

Vertel

Leerlingen maken een landkaart van Babina (spreek uit: Bábina).
Op de landkaart rangschikken ze elementen uit het verhaal.
De opgeroepen ‘verbeeldingswereld’ wordt daarmee concreter
verbeeld en herinnerd.

Een kaart met Indonesië en Japan op het digibord (zoals: u zoekt in
Google Maps Jakarta en zoomt dan uit tot heel Indondesië, met
daarboven Japan en daaronder Australië, zichtbaar is).
Boeken met een kaart als voorbeeld, zoals Brief aan de koning of
boeken van Tolkien (Hobbit, In de Ban van de Ring).
De illustraties uit het boek op pagina 21 op het digibord.
Verder maakt u later in de les een lijst op een flap of het bord.

Vaak, als Tonke Dragt een nieuw verhaal verzon, begon ze met het tekenen
van een landkaart. Dat is heel wat puzzelwerk. Want wat moet er dan op die
kaart?
Maar als je aan zo’n kaart begonnen bent heb je opeens al een hele wereld
waar je over kan schrijven en fantaseren!
En terwijl je schrijft komen er natuurlijk ook weer nieuwe dingen op de kaart
bij.
Tonke Dragt is in 1930 geboren in Batavia. Tegenwoordig noemen we die stad
Jakarta, de hoofdstad van Indonesië. U kunt hier de landkaart laten zien.
In de tweede wereldoorlog werd Indonesië bezet door de Japanners.
Op 12 november 1942 (Tonke Dragts 12e verjaardag!) moest ze met haar
moeder en zusjes naar een kamp. Het was daar overvol — en ze had geen
boeken meer.
Samen met haar vriendin Tineke Straub ging ze toen zelf boeken schrijven. Op
alle restjes papier die ze konden vinden. Of oude schoolschriften, die ze eerst
leeg gumden.
Samen kozen de naam Tito Drastra, alsof ze samen één schrijfster waren.
Eerst schreven ze De jacht op de Touwkleurige, over een boef met touwkleurig
haar. Later begonnen ze nog aan ‘De Florentijnse Ring’, maar dat verhaal
maakten ze niet af.
Die ring komt wel terug in het laatste van de andere twaalf Verhalen van de
tweelingbroers, samen met de naam van Tito Drastra.
Op http://www.pchooftprijs.nl/xhtml/ttprijs.php?laureaat_id=89 staat een
foto van Tonke Dragt als meisje.
In het kamp tekende Tonke Dragt al een kaart van het land Babina. Uren zat ze
daar aan te werken. Meer dan vijftien jaar later schreef ze haar eerste boek:
de Verhalen van de tweelingbroers.

Verzamel
11

Wat weten jullie nu al van het land Babina?
Verzamel dit op een flap of het digibord.
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Suggesties:
• Bainoe is de hoofdstad.
• Die ligt aan een rivier en heeft stadsmuren (zie de afbeelding op pagina
21, wanneer de tweelingbroers de wijde wereld intrekken en Bainoe
achter zich laten).
• De Hoogvlakte van Babina, waar
het bijna altijd mist of regent. Het
is een landschap met rotsen,
bossen en vlakten.
• Aan de rand van de vlakte, aan de
kant van Bainoe, ligt het hutje van
de oude marskramer (weten de
leerlingen wat dat is, een
marskramer?).
• En aan de overkant daarvan ligt
Forpa, de plaats waar Meester
Filippo zijn werk wilde verkopen,
en waar Jiacomo Ricardo naar toe liet verdwalen.
•Bij dat hutje splitst de weg. Naar
rechts loopt de weg naar Forpa, waar
Laurenzo en Meester Filippo elkaar
leerden kennen. En naar links gaat een
weg diep de hoogvlakte in. Na drie
dagen lopen komt Jiacomo daar Jannos
tegen. Die vertelt dat je verderop kan
kiezen of je rechtsaf weer naar de weg
naar Forpa gaat, of linksaf naar
Talamoera.
•Want aan weer een andere kant ligt
het kasteel van Talamoera, halverwege
een berg, met een dorpje aan de voet
van de berg (zie ook pagina 21).
• Dan is er ook nog het verborgen dalletje met het huis van Jannos.
• En het hutje waar de zilveren bekers verstopt waren
• En waar is de herberg waar Laurenzo en Meester Filippo overnachten?

Opdracht

Laat de leerlingen een kaart van Babina maken.
Zo’n kaart gaat echt leven, als ze van alles kleine afbeeldingen maken. Dus niet
een stip voor de stad Bainoe, maar een kleine tekening van een stadje met een
stadsmuur, en een poort naar de weg waar de tweelingbroers over weggaan.
En zou die stad bijvoorbeeld in het midden van het land liggen? Of aan de rand,
aan zee met een haven, terwijl helemaal aan de andere kant van het land
bergen zijn, met de Hoogvlakte van Babina daarvóór?
U kunt hier verschillende vormen voor kiezen:
• Individueel
• Twee- tot viertallen
• Wat grovere tekenmaterialen, als karton en waskrijt
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•
•
•

13

Gemengde technieken: karton en verf of gekleurd papier als
ondergrond; wit papier met potlood en pen voor het daarop
bevestigen van de details.
Of zelfs een grotere plattegrond
met kartonnen huisjes en papieren
bergen in 2D of 3D.
Dat kan in een grote kartonnen
doos ook als een open soort
kijkdoos gemaakt worden, met
bijvoorbeeld de bergen en
Talamoera tegen de achterwand,
de vlakte daarvoor, en helemaal
vooraan de kantelen van de
stadsmuur
van
Bainoe
waaroverheen je de de doos
inkijkt.
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Gevoelens, zoals je schamen... en dan?
•
•
•
•
Werkblad over gevoelens

Gevoels herkennen als lichaamsgevoel
Dat is ook acteren: gevoelens lichamelijk oproepen en laten zien
Schaamte herkennen en erkennen.
Schaamte zien als stimulans voor verandering van gedrag

U kunt bij dit onderwerp het werkblad op pagina 22 en 23 gebruiken.
U kunt er voor keizen dit klassikaal op het digibord te bewerken.
Of als opdracht aan subgroepjes te geven. In dat geval hebt u per groepje één
exemplaar nodig. Of u laat de leerlingen zelf de tekening van een menselijk
lichaam overnemen en invullen.

Gevoelens voel je
Vertellen

We kijken eerst even naar hoe je iets voelt.
Stel je voor: je voelt je heel erg blij met een cadeau.
Hoe voel je dat dan?
Dat is iets geks met gevoelens: die voel je in je lichaam!
Verzamel daar met de leerlingen woorden voor, en wijs ze aan op de tekening
van het werkblad op pagina 22. Bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het werk van Walter

Ik had vlinders in mijn buik
Ik voelde me licht als een veertje
Ik voelde me opeens helemaal breed en ruim
Mijn ogen werden groot
Mijn mond ging wijd open
Ik haalde heel diep adem en zette een stap
achteruit
Ik moest er gewoon van schreeuwen
Ik ging helemaal springen

Dat is het werk van de verhalenverteller: alles wat Laurenzo, Jiacomo en alle
anderen voelden deed Walter Roozendaal zelf ook met zijn lichaam!
En dan gebeurt er iets wonderlijks: dan voelen jullie dat ook een beetje van
binnen mee. We noemen dat ‘meeleven’ met elkaar. Dat kunnen mensen
gelukkig heel goed!
Herinneren de leerlingen zich daar nog momenten van uit de voorstelling?
Dat ze merkten hoe ze meeleefden?

Jiacomo schaamde zich
We gaan verder kijken naar één moment uit de voorstelling: toen Jiacomo zich
schaamde. Herinneren de leerlingen zich nog wanneer dat was?
Het was het moment, dat Meester Filippo ‘Lafaard’ tegen Jiacomo zei.
‘En waarom laat je je gezicht dan niet zien?’
Ja, eigenlijk schaamde Jiacomo zich wel een beetje...
14
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Wat is schaamte precies?

Wanneer je je schaamt kan je allerlei dingen doen.
Sommige dingen zijn niet hetzelfde als je schamen.
Zet het volgende lijstje eventueel op het digibord en laat de leerlingen kiezen
wat ‘je schamen’ is, en wat niet, wanneer iemand iets verkeerds heeft gedaan:
1.
2.
3.
4.
5.

Ik schrik wanneer ik opeens begrijp dat ik iets fout gedaan heb.
Ik probeer net te doen alsof ik het niet gedaan heb.
Ik verzin een smoesje, zodat het net lijkt alsof ik er niets aan doen kon.
Ik voel me eigenlijk naar, omdat ik iets fout heb gedaan.
Ik probeer het gauw weer goed te maken.

Eigenlijk zijn alleen 1 en 4 echt ‘je schamen’.
Beschrijving 2 en 3 zijn vormen van liegen, de waarheid verdoezelen. Het zijn
reacties op het schamen — en vaak maken ze het alleen maar erger...
En 5 is eventueel een volgende stap.
Werkblad invullen

Laat de leerlingen het werkblad invullen, klassikaal op het digibord, of in
subgroepjes. Hoe denken zij dat Jiacomo schaamte voelde?
Dat kan op veel manieren!
Dit deed Walter als Jiacomo in de voorstelling:
•
•
•
•
•
•

Bij Walter voelde Jiacomo de schaamte vooral in zijn buik.
Hij kromp er een beetje van in elkaar en zette een klein stapje
achteruit.
Hij voelde het ook in zijn nek, die ging ook een beetje achteruit, en zijn
hoofd ging daardoor een beetje omlaag.
Hij keek er ook een beetje zoekend bij rond, alsof hij niet wist waar hij
naar moest kijken.
Hij moest ook een klein beetje lachen, alsof hij ‘sorry’ zei.
En toen zei Walter: ‘Ja, eigenlijk schaamde Jiacomo zich wel een
beetje...’

Maar er zijn vast nog meer manieren die de leerlingen kunnen aandragen!
Eventueel tussendoor vertellen
Het is in elk geval een hoop tegelijk.
Bij het instuderen van de voorstelling heeft Walter dan ook hulp gehad.
Een regisseuse heeft meegekeken, of alles wel goed werd uitgebeeld. Dat was
Rebekka, het meisje van de portretten. Walter en Rebekka werken veel samen.
Ze regisseren elkaar om de beurt, met verhalen en toneelstukken!
En een andere collega, verhalenvertelster Anne van Delft, heeft ook
meegekeken. Zij is ‘dramaturg’. Dat is iemand die heel goed weet hoe je een
toneelstuk of verhaal in elkaar zet. Zodat het bijvoorbeeld interessant en
spannend blijft.
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En verder?
Opdracht

Jiacomo schaamde zich. En toen nam hij een besluit:
‘Zegt u maar tegen Laurenzo, dat dit de eerste èn de laatste keer was dat ik
een dief was’.
Vraag aan de leerlingen: kon Jiacomo dat makkelijk zeggen?
Om even over na te denken:
•
•
•
•

Heb jij je wel eens geschaamd over iets wat je gedaan had?
En heb je toen, net als Jiacomo, besloten om het een volgende keer
anders te doen?
En is dat gelukt, of was dat misschien een te moeilijk besluit?
Want iets veranderen is niet altijd makkelijk.

Wat mij betreft hoeven leerlingen hier niet over te vertellen.
Wanneer je je ergens over schaamt wil je meestal niet dat anderen dat weten.
Maar misschien is de conclusie op pagina 23 een goed motto, dat u op het
digibord kan laten zien:
je schamen hoeft niet erg te zijn
het is een kans om het
de volgende keer
(misschien)
anders te doen.
Er staan een paar ‘Eigenwijsjes’ bij, die daarbij kunnen steunen.

Extra: de muziekinstrumenten
Op pagina 24 staat een extra bladzijde voor het digibord, met informatie over
de accordeon die Walter Roozendaal bespeelt.
Alle instrumenten en geluidenmakers waren:
• Accordeon
• Melodica
• Vogelgeluid (soort schroef in hout, verkrijgbaar bij Natuurmonumenten en de bezoekerscentra bij natuurgebieden)
• Spreeuwengeluid (€ 30 in een gespecialiseerde muziekwinkel)
• Houten uilenfluit
• Thundertube (mist, en de kerker waar Jiacomo in werd opgesloten).
Je kan een thundertube zelf maken met een kartonnen rol, blikje (scherpe
randjes wegvijlen!) of pvc-buis, een ‘trommelvel’ van een ballon of breed
doorzichtig plastic plakband, en een spiraalveer.
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Bronnen en mensen
•

Tonke Dragt: Verhalen van de tweelingbroers. Uitgeverij Leopold,
eerste druk 1961. ISBN 978-90-258-5923-7

•

Joukje Akveld & Annemarie Terhell: ABC DRAGT — De werelden van
Tonke Dragt, Uitgeverij Leopold, 2013. ISBN 978-90-258-6114-8

•

L. van Beers & B. Westerkamp, ill. F. de Bell: Eigenwijsjes, 52
coachingkaartjes, Dubbelzes Uitgeverijen, 2002. ISBN 9789080759312

Bewerking tot vertelling, uitvoering van de voorstelling en lesbrief:
Walter Roozendaal, Muze Muzette
Regieadvies:
Rebekka Roozendaal
Regie- en dramaturgisch advies:
Anne van Delft
Kostuumontwerp:
Marjan Boontjes, De Wisseling
Volksmuziek:
• Ouverture: Tarantella, Italië,
• Laurenzo leerling van meester Filippo: Tzaddik K’tamar, Israël,
• Jiacomo op weg naar Talamoera: Russisch wiegelied (melodica),
• Jiacomo gevangen: bitter liefdeslied, Roemenië
De voorstelling wordt bemiddeld door:
Impresariaat Uit De Kunst
www.iudk.nl
Muze Muzette
Walter Roozendaal
Hovenierstraat 75
1825 AB Alkmaar
Tel. 072 561 9011
www.muzemuzette.com
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Werkblad bij de ‘Eigenwijsjes’
Zoek het kaartje uit, dat je het best vindt passen bij Jiacomo. Wat zou hij over zichzelf kunnen zeggen?
•

Schrijf hier de tekst op van het kaartje dat volgens jullie het best bij Jiacomo past:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Op welk moment van het verhaal paste die gedachte goed? Schrijf dat hieronder op:
Dat was toen ....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Laurenzo en Jiacomo zijn misschien wel bijna hetzelfde. Maar niet helemaal. Past het kaartje ook bij Laurenzo?
Omcirkel of jij het ook bij Laurenzo vindt passen: JA / EEN BEETJE / NEE.

•

Als het (een beetje) past: op welk moment van het verhaal paste het kaartje dan ook bij Laurenzo? Schrijf dat hieronder op:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•
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Je kan hetzelfde doen met nog een kaartje.
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Werkblad over gevoelens
Wat voelde Jiacomo toen hij zich schaamde? En waar voelde hij dat?
Kleur die plek, en schrijf hieronder in dezelfde kleur wat je denkt dat hij daar voelde.
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je schamen hoeft niet erg te zijn
het is een kans om het
de volgende keer
(misschien)
anders te doen
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De accordeon van Walter Roozendaal
Accordiola is het merk. Net zoiets als Tesla of BMW.
Deze accordeon heeft 5 koren = er zitten 5 enorme ‘mondharmonica's’
binnenin, waarvan je kan kiezen welke je tegelijk hoort.
Hij heeft 13 registers = de combinaties van die 5 koren (je ziet ze naast de
pianotoetsen).
Met de 120 knopjes kan je, net als op een gitaar, akkoorden spelen. Om
de melodie te begeleiden.
Zie je dat Walter die knopjes niet kan zien! Hij moet ze op z’n gevoel
bespelen.
Met de rode balg blaast en zuigt Walter de lucht door
de toontjes.
Het stuk met de pianotoetsen hangt stil aan riemen
voor Walters buik. Het stuk met de knopjes moet hij
heen en weer bewegen. Dat is zo’n 10 kilo zwaar!!!
Daar moet je goed voor oefenen. Als je begint met
accordeon spelen kan je dus maar beter met een
kleinere beginnen...
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