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Voor de leerkrachten. 
 
 
Beste leerkrachten,  
 

Binnenkort komt u met de klas kijken naar de voorstelling Tribunal door BRONKS en Ballet Dommage.  
 
In deze voorstelling wordt het publiek getuige van een dag uit het leven van 4 figuren, ambtenaren 
binnen justitie, een bedrijf, of een gemeenteraad met heel kleinmenselijke eigenschappen.    
Ze kennen en volgen perfect de vorm en de geldende afspraken en regeltjes, maar tegelijkertijd 
rammelt er serieus wat qua efficiëntie. Dát weten ze - of proberen ze toch - handig te verdoezelen 
door zich druk druk druk met al hun vezels over te geven aan het systeem waar ze deel van uitmaken 
en aan de stress die dat met zich mee brengt.  
 
TRIBUNAL speelt in een tribune aan weerskanten van het speelvlak: op die manier wordt het 

theatergegeven overstegen in de hoop het publiek het gevoel te geven dat ze ergens aan hebben 

deelgenomen. 

De plaats van handeling in de voorstelling mag dan wel een tribunaal zijn, maar had evengoed een 
vergaderzaal van een belangrijk bedrijf kunnen zijn, het parlement, een zitting in de gemeenteraad….  
 
Vandaag op de agenda in het tribunaal: konijnen…!  (houd dit detail best nog even geheim voor de 
kinderen!)  
Waar het in de reële wereld draait om besluitvorming rond budgetten, gezondheid, welzijn, … draait 
het in de voorstelling rond konijnen.  
Door deze keuze te maken, wordt het verhaal dat de makers willen vertellen ook bevattelijk voor 
kinderen: het gaat immers niet om het konijn, maar om de absurditeit waarin mensen werken, de 
manier waarop zowel in de politiek als in het bedrijfsleven vaak bruutweg beslissingen genomen 
worden, zonder degelijke fundamenten…  
 
In deze surplus willen we de kinderen kort inwijden in het begrip “tribunaal”, hen laten nadenken 
over zinvolle en bizarre regeltjes en wetten en last but not least ook als spelers even uit hun tent 
lokken.  
 
Wie graag meer leest over Tribunal, vindt interviews en recensies op 
https://bronks.be/en/program/4755/tribunal 
 
 
Ook na de voorstelling is het goed om even stil te staan bij hoe de kinderen de voorstelling beleefden.  
Wij wensen jullie alvast veel plezier bij het voorbereiden en het bijwonen van deze voorstelling.  
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Tine Melens 

https://bronks.be/en/program/4755/tribunal
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Over de voorstelling en de makers…  
 

Zak niet in elkaar. 
Hap naar adem. 
Loop op de toppen van je tenen. 
Laat het achterste van je tong niet zien. 
Voer uit en doe voort. 
Laad op en versnel. 
Bevries. 
Val vooral niet te hard op. 
 
Of net wel … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welkom in TRIBUNAL. 

 

een uit de hand gelopen universum 

waar orde en overzicht wordt 

bewaard, hoe chaotisch ook.  
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‘Waar zijn we eigenlijk mee bezig?’ 
 
In een Nederlandse documentaire zegt 1 op de 3 werknemers een bullshit-job te hebben. Zowel in 
bedrijven als in de politiek zien we scheeflopende zaken verdwijnen onder dure woorden, vaak 
uitgesproken door mensen met holle functietitels. Kinderen zien hun ouders druk- druk- druk bezig 
maar hebben geen flauw benul waarmee eigenlijk, … 
TRIBUNAL  gaat uit van een bureaucratisch systeem waarin alles draait rond prestaties en zo efficiënt 
en productief mogelijke resultaten. 
 
Vier personages zijn heel druk bezig maar allerlei zaken. Af te lezen uit hun handelingen, 
gedragingen, interacties, … lijkt het heel gewichtig, bijna sacraal wat dit viertal doet. Deze geoliede 
machine draait vlekkeloos op routine, maar vertoont gaandeweg meer scheurtjes, blutsen en builen. 
Het publiek zit op een soort van openbare tribune naar deze bedrijvigheid te kijken en wordt 
hierdoor meer ooggetuige en deelgenoot dan passieve toeschouwer. 
 
Het universum van Ballet Dommage is absurd-komisch. Ze zeggen zelf dat wat ze maken redelijk 
realistisch is en de realiteit vrij absurd. En inderdaad, iedereen zal wel iemand (her)kennen in de 
uitvergrote personages. De absurditeit legt de onderhuidse grondlaag van de samenleving bloot. 
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I. Suggesties voor voorbereiding: 
 

1. Tips voor een aangenaam verloop van de voorstelling: 
 
Het is goed om de kinderen ook voor te bereiden op het theaterbezoek “an sich”. Zo zijn ze niet 
alleen nieuwsgierig naar de voorstelling door wat u vooraf in de klas met hen deed, maar weten ze 
ook wat van hen als theaterpubliek verwacht wordt. Daarom hieronder enkele tips:  

 

 Theaterbezoek begint niet pas “als de lichten doven in de zaal”. Zeker niet in schoolverband. Een 
goede voorbereiding in de klas maakt de kinderen nieuwsgierig, helpt hen om met een open 
geest en een open blik de voorstelling bij te wonen.  

 

 Bij die voorbereiding is het – naast het nieuwsgierig maken naar de voorstelling zelf – belangrijk 
de kinderen voor te bereiden op hun rol als publiek. Zeker als de kinderen nog erg jong zijn en 
geen of weinig ervaring hebben met theaterbezoek. M.a.w. kennen ze de gedragscodes die 
gangbaar zijn in theater? Kunnen ze in dit verband bijvoorbeeld verschillen en overeenkomsten 
aanhalen tussen een bezoek aan de cinema en in theater?  

 

 In theater is de live aanwezigheid van de acteurs hierbij erg belangrijk. Waarom zou je 
bijvoorbeeld in een cinemazaal wel een zakje popcorn mogen oppeuzelen en waarom mag dat 
niet tijdens een theatervoorstelling? (Het is niet enkel storend voor wie naast de snoeperd zit, 
het kan ook erg storend zijn voor de acteurs.) In theater is – naast de kwaliteit van het 
theaterstuk en de acteerprestaties van de acteurs – de wisselwerking tussen de zaal en de 
acteurs immers mee bepalend voor het welslagen van de voorstelling.  

 

 Bespreek met de kinderen ook dat in het begin van de voorstelling de zaallichten uit zullen gaan 
en de spots daarna op de acteurs worden gezet. Hoewel het zaallicht bij voorstellingen voor 
kleine kinderen bij voorkeur zacht gedimd wordt, terwijl de speellichten aangaan, wekt dit bij 
sommige kinderen een schrikreactie of de foutief aangeleerde reactie van te beginnen gillen. Het 
moment waarop het zaallicht uitgaat, is net het moment voor het publiek om tot rust te komen 
en de zintuigen te scherpen. Het moment om je nog even goed in je stoel te nestelen, je oren en 
ogen goed open te zetten en te genieten van wat er te zien en te horen valt.  

 

 Voor de rust van de kinderen is het belangrijk goed op tijd aan te komen: zo hebt u ook de tijd 
om ze rustig allemaal nog even naar het toilet te laten gaan. Belangrijk is ook de kinderen zo 
rustig mogelijk naar hun plaatsen te begeleiden  

 

 Leerkrachten kunnen best tussen de kinderen in gaan zitten. Zo is het makkelijker om de 
kinderen weer tot rust aan te manen als ze even verstrooid zijn geraakt. Spreek bijvoorbeeld ook 
van tevoren met je collega’s af welke kinderen je dicht bij je in de buurt laat zitten.  

 

 Vraag eventueel enkele ouders om het theaterbezoek mee te begeleiden.  
 

 En voor de leerkrachten… vergeet u niet uw GSM uit te zetten voor u de zaal binnen gaat. 
 

 Het nemen van foto’s verstoort de voorstelling: op eenvoudig verzoek kan je foto’s verkrijgen via 
info@bronks.be  

 

mailto:info@bronks.be
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2. Aan de slag met de kinderen.  
 

1. Tribunal: wat is dat?  
 

Tribunal is niet alleen de titel van de voorstelling, de kinderen zullen als publiek ook echt getuige zijn 
van een tribunaal.  
 
In het tribunaal van de voorstelling moet niet echt iemand veroordeeld worden, maar moet een 
belangrijke beslissing genomen worden, een belangrijke wet hard gemaakt worden…  
De voorzitter van het tribunaal en zijn medewerkers zullen op “democratische” wijze tot een besluit 
komen betreffende het probleem… Dit betekent dat uitvoerig over de pro’s en contra’s gedebatteerd 
zal worden, alvorens tot de stemming over te gaan.  
 
Kunnen de kinderen van de klas een probleem of situatie bedenken waarin verschillende partijen 
met verschillende ideeën uiteindelijk tot een overeenkomst of tot een besluit moeten komen.  
 

Bijvoorbeeld:  
Bedenk samen met de 
kinderen een nieuwe 
schoolregel waar sommige 
mensen voor, andere 
mensen tegen kunnen zijn. 
Met andere woorden… een 
stemming wordt 
onontbeerlijk!  
Bv. De grote vakantie moet 
korter. 
Bv. Nog maar 4 dagen per 
week school.  
Bv. Alle kinderen blijven op 
school tot hun huiswerk 
helemaal af is.  

 

Werkwijze:  
1. Laat de kinderen eerst in kleine groepjes argumenten zoeken pro of contra.  
2. Per groepje zal nu iemand bij de voorzitter van het tribunaal de argumenten gaan uitleggen. 

(je kan zelf de voorzitter spelen of een kind uit de klas aanduiden)  
De voorzitter leidt het debat tussen pro en contra.  
De andere kinderen van de klas luisteren aandachtig naar alle argumenten, kunnen ook nog 
vragen stellen, maar gaan niet in meer mee in het debat.  

3. Aan het einde volgt de stemming met de ganse klas.  
 
Na afloop kan je nog evalueren met de kinderen of iedereen tevreden is? Is stemming altijd de 
beste manier om knopen door te hakken? Is de beslissing van de meerderheid altijd de beste 
beslissing?  
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2. Regels en wetten…  
 
Ga na met de kinderen welke wetten en regeltjes zij kennen.  
Thuis? Op school? Elders? 
Kennen ze naast zinvolle regels ook absurde, zinloze regeltjes en wetten?  
Kunnen ze ook goede argumenten geven waarom ze die regels zinvol, absurd of zinloos vinden?  
 
Hoorden de kinderen ooit al van Kafka? De makers van de voorstelling zijn erg geïnspireerd door 
Kafka en zijn werken.  
Kafka was een Tsjechische schrijver. In zijn boeken blijken wetten, regeltjes en paperassen vaak 
belangrijker dan de echte noden van de mens.   
Hierdoor verliest het individu greep op zijn eigen werkelijkheid, op zijn eigen leven. 
Zoiets voelt heel bevreemdend aan… net zoals het zou voelen dat je in een droom terecht komt waar 
behalve jij iedereen op handen en voeten rondloopt… en dat wordt ook van jou verwacht. Alleen 
weet je eigenlijk niet waarom dat zo moet…  
 
Ook in de voorstelling zijn de personages druk bezig met proberen om zich aan de regels, vorm en 
wetten te houden. Of ze zich daar goed bij voelen is nog maar de vraag….  
 
 

 
 

 
 
 

Naast Kafka putten de makers ook inspiratie uit het gemak en de brutaliteit waarmee machtige 
mensen soms besluiten nemen boven de hoofden van de mensen, zonder zorgvuldig stil te staan bij 
de consequenties van hun beslissingen.  
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3. Stress of… van een mug een olifant maken… : spel 
 
Theatermakers zijn keien in het spelen en vaak ook uitvergroten van  emoties…  
Ook de makers van Tribunal kunnen er wat van!  
 
De personages in Tribunal hebben nogal wat last van stress: met de stress die hun job mee brengt, 
raken ze wel vaker de pedalen kwijt… 
 
Maar stress speelt ook in heel wat kinderen hun leven een rol: ze kennen het maar al te goed…over 
gestresseerde ouders die thuis komen, de juf of meester die over zijn of haar toeren gaat, wellicht 
kennen ze zelf ook momenten van stress en weten ze van elkaar wie snel strest en wie eerder een 
rustige ziel heeft.  
 
In de volgende oefening gaan we even spelen met deze tegenstelling. We laten ons daarbij leiden 
door de tegenstelling “adagio – presto” in de muziek, waarbij adagio de rust zelf uitstraalt en presto 
uitnodigt tot nerveus spel…  
 
Benodigdheden:  

- 5 stoelen 
- 5 jassen van de kinderen  

- Muziek:  

 Traag/ Adagio: https://www.youtube.com/watch?v=XMbvcp480Y4 Adagio in G 
Minor (Albinoni) 

 Nerveus/ presto: https://www.youtube.com/watch?v=IB5OsPwQVRA Vivaldi - 
Summer – Presto 

 
Werkwijze:  
1.  
Zet een stuk of 5 stoelen vooraan in de klas 
Vraag 5 kinderen om hun jas over de stoel te hangen en zelf ook op de stoel plaats te nemen.  
Vraag hen om dadelijk heel rustig en zonder haast, geleid door de muziek (adagio) recht te staan, 
heel rustig hun jas aan te doen, te sluiten, weer los te maken, weer op de achterkant van de stoel te 
hangen, maar wel heel, heel netjes.  
Als ze klaar zijn, mogen ze weer gaan zitten.  
De andere kinderen kijken toe en observeren wie de jas ook echt netjes over de stoel hing, ze geven 
desnoods nog enkele tips om de jas nog beter en netter over de stoel te hangen?  
 
2.  
5 andere kinderen komen nu vooraan, met hun jas.  
Zelfde oefening, maar… deze keer staan ze enorm onder stress… ze moeten op 1 minuut tijd hun jas 
5 keer aan en uit doen én die telkens onberispelijk over de leuning van de stoel hangen. Er hangt veel 
van af! Wie er niet in slaagt, moet de volgende dag de afwas riskeert de volgende dag de afwas te 
moeten doen van de hele school.  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XMbvcp480Y4
https://www.youtube.com/watch?v=IB5OsPwQVRA
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II. Na de voorstelling  
 

Na de voorstelling is het belangrijk dat de kinderen hun indrukken kunnen ventileren. Soms gebeurt 
dat heel spontaan, misschien al op de bus terug naar school of in de klas in een nagesprek.  
Misschien inspireerde de voorstelling jou als leerkracht om nadien met de kinderen nog aan de slag 
te gaan of zit je hoofd al vol vragen om een klasgesprek te beginnen n.a.v. de voorstelling. 
 

1. Een nagesprek:  
Hieronder alvast enkele suggesties voor het nagesprek: 

 Welke scènes hebben de kinderen geraakt/ zijn hen bijgebleven. 
 Welke elementen in de voorstelling hadden extra vertelwaarde en hoe werden die door de 

kinderen geïnterpreteerd of gelezen? Met andere woorden: vertelden kostuums, decor, 
attributen, belichting, geluid extra dingen over de personages? Over de situatie?  

 Hoe zouden de kinderen de verschillende personages omschrijven?  

 Wat vonden ze van de manier waarop de besluitvorming gebeurde in verband met het 
konijn?  

 Waren er momenten waarop de kinderen dingen herkenden uit hun eigen leven? (thuis, op 
school, elders?)  

 
2. Nog een mogelijke spelopdracht:   

 

De personages in Tribunal zijn de ganse tijd druk bezig. Heel druk bezig!  Maar… Echt veel werk 
verzetten ze niet…  
 

Zoek samen met de kinderen naar: 
 

a. De meest efficiënte manier om de vaat te doen (bv met een aantal borden in de refter, na 
het middagmaal)  

b. De meest inefficiënte manier om de vaat te doen…  
 

Of 
a. De meest efficiënte manier om van de klas een open ruimte te maken (alle banken aan de 

kant en stoelen in een halve cirkel bijvoorbeeld)  
b. De meest inefficiënte manier om dit te doen.  

 

Of 
a. De meest efficiënte manier om de lessenaars van de kinderen op te ruimen.  
b. De meest inefficiënte manier om dit te doen…  

 

Indien mogelijk: maak er ook een leuke scène van door er een muziekje onder te zetten, door wat 
dingen uit te vergroten. (denk aan slapstick…bv https://www.youtube.com/watch?v=Vf459BccfFI) 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vf459BccfFI
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Interview met de makers: 
 

Absurd theater voor kinderen 
en volwassenen vanaf zes jaar?  
Welkom in Tribunal. Makers 
Katrien Valckenaers en Maxim 
Storms: “Er zijn zoveel regels 
zonder duidelijk nut, zowel op 
een familiefeest als in 
bedrijven of het Vlaams 
Parlement.” 
 

Wij zijn fan van Maxim Storms 
en Katrien Valckenaers. De 
jonge, kleurrijke, uitbundig 
murmelende en onberekenbaar 
absurde theatermakers die 
samen Ballet Dommage 
vormen, gooiden eerder hoge ogen met het alom geprezen Klutserkrakkekilililokatastrof, en zaten 
ook samen in de spetterende verfbom Bonte nacht van Tuning People. Nu gaan ze in Bronks in 
première met hun nieuwe zesplusservoorstelling Tribunal, waarvoor ze samen op het podium staan 
met Hendrik Van Doorn en Lieselotte De Keyzer. Maar als we in hun buurt komen voor het interview 
duiken ze eerst nog snel weg achter de toog van de foyer. Om nog snel af te spreken wat ze ons gaan 
wijsmaken, of omdat ze terugdeinzen voor de hoge verwachtingen na Klutserkrakkekilililokatastrof? 
Maxim Storms: (Aarzelt) “Hoge verwachtingen? Die stellen we onszelf natuurlijk ook. Je moet bij elke 
voorstelling op zoek naar een nieuw universum en iets nieuws om te vertellen.” 
 

Maar omwille van planning, promotie en subsidies moet je tegenwoordig al twee jaar op voorhand 
een titel hebben voor dat nieuwe universum. Is Tribunal nog een beetje van toepassing? 
 
Katrien Valckenaers: Toch ongeveer. Van welk idee waren we ook alweer vertrokken? (Tot Maxim) 
Wat hadden we daarnet gezegd? Een eerste thema was in ieder geval bureaucratie. Iedereen wordt 
wel op een of andere manier geconfronteerd met formulieren, dossiers, klassementen en systemen 
waar je jezelf volledig in kan verliezen. Daarnaast had ik ook een frappante Nederlandse 
documentaire gezien over bullshitjobs. Ongeveer een op de drie werknemers zegt zelf dat zijn of haar 
job bullshit is en niets bijdraagt aan de maatschappij. Veel grote bedrijven vinden almaar nieuwe 
titels en jobomschrijvingen uit voor functies als account manager of communication strategy 
processor. Zelfs bij bedrijven die pakjes bezorgen, zie je dat op het aantal mensen dat de pakjes echt 
moet bezorgen wordt bespaard, terwijl de hogere functies, die in die bedrijven met vergaderingen, 
processen en powerpoints bezig zijn, almaar uitgebreid worden. De vraag is hoeveel nut al die 
figuren eigenlijk hebben. 
Impliciet sluipt er zo ook wat politiek in de voorstelling, in de zin dat we soms het gevoel hebben dat 
niet alleen in bedrijven maar ook in de politiek ofwel heel bruuske beslissingen worden genomen, 
zonder overleg… 
 
Maxim Storms: … ofwel heel veel beslissingen juist extreem lang worden uitgesteld of 'on hold' 
gezet. Ook in Tribunal kom je terecht in een wereld waar er heel veel te doen is om niets. Het gaat 
om het soort bedrijvigheid dat heel belangrijk lijkt, maar in heel veel situaties geen duidelijk resultaat 
oplevert. 
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Valckenaers: Dat klinkt misschien als een thema voor volwassenen, maar kinderen worden ook in 
schoolverband of in de familie geconfronteerd met regels waarvan het nut niet altijd duidelijk is. 
Iedereen in de familie een hand gaan geven, heeft ook iets absurds. Kinderen die hun ouders horen 
babbelen over het werk of hen altijd maar achter die laptop zien zitten, vragen zich af waarover dat  
 

allemaal gaat. En soms hebben ze gelijk dat het ook best wat minder kan. Als je als kind naar het 
journaal kijkt, of als volwassene naar een kinderachtige ruzie in de gemeentepolitiek, of weer eens 
zo'n inefficiënte vergadering, dan vraag je je soms af waarmee we eigenlijk bezig zijn. 

 

Hoe brengen jullie die bedenkingen naar de scène? 
 

Storms: Eerst wilden we die figuren als clichématige machtige mensen neerzetten die ook zo gekleed 
waren, maar het is interessanter om de kleinmenselijkheid te laten zien door eerder knullige figuren 
een hogere functie te geven waar ze vervolgens het slachtoffer van worden. Als ze op een gegeven 
moment struikelen of een kortsluiting krijgen in hun hoofd, moeten ze toch blijven voortdoen. Want 
zodra je zelf toegeeft dat het systeem waarin je meedraait niet deugt, stort je eigen wereld ook in 
elkaar. 
 

Valckenaers: We spelen op een relatief klein speelvlak waar het publiek rond zit. De kijker volgt een 
werkdag van vier mensen die volgens een bepaald schema van afspraken, regels en rituelen verloopt. 
Er zijn vergadermomenten en heel veel fysieke momenten, maar ook heel veel vertragingen. Het 
publiek observeert als getuigen in een tribunaal hoe wij te werk gaan, zoals het publiek bij een 
gemeenteraad naar de zitting kan gaan kijken. De personages zijn zich vaak bewust van dat publiek, 
maar vergeten het soms. En wat op het spel staat, is het in stand houden van het systeem. Het 
publiek kan zich daarbij betrokken voelen, maar het kan ook de onmacht gewaar worden die 
ontstaat als je er op televisie getuige van bent hoe hogere instanties soms geen hol uitvoeren of 
drastische beslissingen nemen waar je niets meer aan kan veranderen. 
 
Wat jullie vertellen, doet een beetje denken aan de ervaringen van de podiumkunstenaars die 
tijdens de protesten tegen de besparingen in de cultuursector de debatten in het Vlaams 
Parlement bijwoonden. 
 

Valckenaers: Inderdaad. Wij stonden buiten te protesteren toen onze collega's binnen in de tribune 
zaten. Wij waren ook gechoqueerd, maar niet echt verrast door de gang van zaken. Toch sluipt die 
zaak zeker niet letterlijk in onze voorstelling, net zoals het ook geen letterlijke satire op Donald 
Trump is. 
Storms: Het is niet zo dat we door de besparingen in de cultuursector nu een kwade voorstelling 
hebben gemaakt. We waren al met dit thema bezig voor dat nieuws er kwam. Het is zelfs geen 
negatieve voorstelling. Je voelt ook liefde voor de personages. 
 

Een geluk dat jullie absurde theater wel aansluiting lijkt te vinden bij onze complexe en 
frustrerende tijden. 
 

Storms: Absurditeit is een fijne vorm om iets over vandaag te vertellen. Hoe absurd het soms is wat 
we spelen, het is altijd herkenbaar. Onze figuren zijn grotesk, maar je ziet ze ook om je heen. In die 
zin is Tribunal geen aanklacht, maar eerder een observatie en een weergave van de wereld. Een 
beetje in de trant van wat Jacques Tati of Franz Kafka deden. 
 

 Uit BRUZZ: 06/02/2020     (Michël Bellon) 


