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#hetgebeurtinBrussel

KVS, het Brussels stadstheater, start een nieuw verhaal.  Met een nieuwe directie 
en een nieuwe artistieke ploeg, die verder bouwt op wat goed was en nieuwe 
wegen uitstippelt.

Onze ambitie? De veelkleurige, veelgelaagde en meertalige stad stem geven in 
de kunsten. Vanuit Brussel een positief en wervend verhaal de wereld in sturen. 
Met een intercultureel, intergenerationeel en genderdivers ensemble gaan 
wij de dialoog met stad en wereld aan. Een grote familie van makers, spelers, 
choreografen en podiumkunstenaars... Met vertrouwde én nieuwe KVS-gezichten. 
Een open ensemble dat organisch evolueert, mensen niet vasthoudt maar ze door 
de wereld laat zwerven om hen daarna terug thuis te verwelkomen, rijker en 
gretiger, met andere verhalen en verrassende gezichtspunten. 

Wij doen er in KVS alles aan om onze voorstellingen meertalig aan te bieden of te 
boventitelen. Soms spelen de voorstellingen in het Nederlands, soms in het Frans 
of in het Engels, soms komen er helemaal geen woorden aan te pas.
Taal mag nooit een drempel worden.

Dat is onze kracht, in het hart van het meertalige universum dat Brussel is.  
Op het snijvlak van stad en wereld. Welkom in Brussel. Welkom in KVS. 

Michael De Cock 
Artistiek leider KVS
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Beste leerkracht, beste begeleider,

Deze lesmap heeft tot doel het theaterbezoek van jou en je klas of groep een boost te geven. 
Het tracht een leidraad te zijn in de voorbereiding en nabespreking van het stuk door het 
aanbieden van achtergrondinformatie, methodieken en nuttige links. Graag wijzen we erop 
dat het niet onze bedoeling is op voorhand alles uit de doeken te doen, we willen slechts 
tools aanreiken om het stuk beter te begrijpen, als een extra ‘luik’ bij de voorstelling. Je kan 
uiteraard zelf beslissen in welke mate je met deze lesmap aan de slag gaat en welke thema’s 
je verder met de klas wil uitdiepen. Wat vakoverschrijdende termen betreft is Kamyon een 
uitstekend stuk om te werken rond de socioculturele samenleving.

We wensen jullie een prettig theaterbezoek !
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Kamyon is een monoloog verteld door een jong meisje waarvan we naam noch origine kennen. 
Al luisterend komen we te weten dat ze naar de lagere school ging met haar zus, Ghazul. Haar 
studies kon ze niet afmaken omdat haar school vernietigd werd door de oorlog. Het land 
waarvan ze afkomstig is kennen we niet maar we weten dat het om een land in oorlog gaat gaat 
‘waar mannen uit het buitenland gekomen zijn om alles te vernietigen’. De stad waar ze woonde 
was een mooie stad, tussen zee en bergen, en een woestijn waar veel wind was. Ze woonde 
er met haar moeder, haar vader en haar kleine zus. Haar grootmoeder woonde verderop in 
dezelfde straat. 
Salmon is haar beste vriend, een voetballer die zeer slecht is in verstoppertje spelen.
Over deze personages leren we weinig maar ze spelen een belangrijke rol in het leven en de 
herinneringen van het jonge meisje. 

Het meisje heeft een enorme belangstelling voor het universum, de sterren en de ruimte! Ze 
heeft er veel over geleerd terwijl ze een groot boek las dat ze in haar kamer hield. In haar fantasie 
is de rit in de camion een reis door de ruimte, op zoek naar een nieuwe thuis. Haar moeder is 
met haar mee maar ze praat niet. Het meisje vertelt hoe ze eindelijk tegen het einde van de reis 
is ingeslapen. E is veel lawaai buiten de camion maar haar moeder ontwaakt niet.

Nog een ander personage dat we leren kennen door de ogen en de verhalen van het meisje is 
Snor, maar dat is niet z’n echte naam. Hij vraagt zelf om zo genoemd te worden. En dat is geen 
toeval… Snor is de trotse bezitter van een enorme snor! Hij is een man die ervoor zorgt dat het 
meisje en haar moeder de oorlog kunnen ontvluchten, in ruil voor geld.

Ze vertelt hoe Snor de details van de reis heeft uitgelegd aan haar ouders. Erna verstopt hij 
moeder en dochter achter een paard, Knol genaamd, in de camion. Knol blijft de hele reis bij 
hen en begint zelfs een conversatie met het meisje waarin we wat meer over het personage te 
weten komen, zijn ervaringen en visie op hetgeen zich in de wereld afspeelt.

Korte inhoud en personages
1. Kamyon

04

 Het meisje
 Haar moeder
 Ghazul, de zus
 Salmon, de beste vriend
 Knol, het paard
 Snor, de mensensmokkelaar
 Haar grootmoeder en haar vader



Kamyon is gebaseerd op de tekst Two small bags and ten million dreams van Michael De Cock, 
artistiek leider van de KVS. De voorstelling wordt gespeeld in de laadbak van een vrachtwagen 
die werd omgebouwd tot een klein theater. Met deze camion reizen de makers en de acteurs net 
zoals het hoofdpersonage doorheen Europa. Telkens speelt een andere actrice de voorstelling 
in de taal van het land waar de vrachtwagen halt houdt. In veelkleurig en meertalig Brussel 
presenteert KVS Kamyon in vijf verschillende talen (Nederlands, Arabisch, Turks, Engels en 
Frans). Ondertussen stopte de camion al in Italië, Frankrijk, Hongarije, Turkije en België.

Traject

Credits
TEKST & REGIE MICHAEL DE COCK MET JESSICA FANHAN (FR), DENIZ POLATOGLU (EN/NL/TU), ALICE 
SPISA (IT), VIKTÓRIA MAKRA (HO) CONCEPT & CREATIE MICHAEL DE COCK, RUDI GENBRUGGE, MESUT 
ARSLAN, DENIZ POLATOGLU DRAMATURGIE KRISTIN ROGGHE MUZIEK RUDI GENBRUGGE SCENOGRAFIE STEF 
DEPOVER KOSTUUM MYRIAM VAN GUCHT TECHNIEK KVS LAURENCE DE LAFONTAINE-MOCKEL ANIMATIEFILM 
DENIZ POLATOGLU PEINTURE LUCA KORTEKAAS DIRECTEUR PRODUCTION NADIA EL MAHI, NELE DRUYTS 
PRODUCTIE KVS COPRODUCTIE T,ARSENAAL MECHELEN, PLATFORM 0090, LES FRANCOPHONIES EN 
LIMOUSIN, EX-PONTO FESTIVAL LJUBLJANA
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‘Dat is de route naar de toekomst,’ fluisterde mama. ‘De route naar onze nieuwe thuis.’

Migratie en in het bijzonder de vluchtelingenproblematiek is een overheersend thema in de 
voorstelling. Het hoofdpersonage ontvlucht, zoals zoveel mensen, samen met haar moeder een land 
in oorlog. Snor, de mensensmokkelaar, regelt een verborgen tocht in de laadbak van een camion.

Migratie en vluchtelingen
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Deze lesmap biedt een aantal tips en opdrachten om voor de voorstelling met de leerlingen van 
gedachten te wisselen. En na de voorstelling dieper in te gaan op wat ze te zien gekregen hebben.

Deze tips zijn uiteraard vrijblijvend. Misschien past de voorstelling binnen het kader van een 
lessenreeks of hebben jullie zelf nog ideeën, andere invalshoeken of een andere focus.

Verder wordt er ook een opdeling gemaakt tussen vragen en opdrachten die voor de voorstelling 
gevraagd kunnen worden en erna. 

Deze lesmap zal zich op de overheersende thema’s richten:

 Migratie en vluchtelingen
 Verlies en keuzes maken
 De ruimtereis

2. Thematiek



ACHTERGRONDINFORMATIE

Migratie is de verplaatsing van een groep mensen van de ene plaats naar de andere. Wanneer we dit 
terugbrengen naar het begin van de mensheid kunnen we stellen dat de mensheid door migratie over 
de gehele aarde verspreid is geraakt. De mensheid is immers slechts in beperkte gebieden ontstaan. 
Migratie is dus van alle tijden en plaatsen. Het gebeurt door allerlei mensen in allerlei richtingen, en 
er zijn veel verschillende oorzaken en redenen aan verbonden. 

Migratie wordt gestuurd door verschillende factoren die opgedeeld kunnen worden in ‘push’- en 
‘pull’- factoren. 

‘Pull’-factoren zijn de factoren die mensen naar een bepaald gebied aantrekken. Dit kunnen veel 
verschillende redenen zijn gaande van werkgelegenheid tot de liefde.

‘Push’-factoren zijn de oorzaken die mensen wegdrijven uit de plaats waar ze vandaan komen: oorlog, 
onveiligheid, honger, onvrijheid … 

Het is onder dit soort omstandigheden dat het meisje met haar moeder wegvlucht uit haar land.

Veel mensen migreren en worden dus migranten genoemd maar niet iedereen die naar een ander 
land vertrekt is daarom ook een vluchteling. 

Vluchtelingen, zoals het meisje, worden erkend wanneer:

 ze gevlucht zijn uit hun land en zich buiten de grenzen van hun land bevinden
 als ze een terechte vrees hebben vervolgd te worden omwille van hun ras, godsdienst, nationaliteit, 

politieke overtuiging, partnerkeuze (holebi) of omdat ze horen bij een groep
 als ze geen bescherming kunnen aanvragen in eigen land.

 Bron:  www.vluchtelingenwerk.be

Meer info over vluchtelingen vindt u hier.

Vaak wanneer we over het over vluchtelingen hebben denken we aan ‘de ander’. Vluchten is iets dat 
niet van toepassing lijkt op Belgen of Europeanen. In een niet zo heel ver verleden was dat echter 
anders. Daarom kan het interessant zijn om met de leerlingen even stil te staan bij de Belgen die hun 
land ontvluchtten tijdens WOI.
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http://www.vluchtelingenwerk.be
http://www.vluchtelingenwerk.be/system/tdf/wat-is-een-vluchteling.pdf?file=1&type=document


Vluchtende Belgen tijdens WOI:

Tijdens WOI gingen 2 miljoen Belgen op de vlucht, ze kwamen vooral in Frankrijk, Engeland en 
Nederland terecht waar ze eerst onthaald worden als helden. Het neutrale Nederland wordt de eerste 
weken van oktober 1914 overrompeld: een miljoen Belgen trekt over de grens. Wie niet in eigen 
onderhoud kan voorzien, moet naar een tenten- of barakkenkamp. Ook in Nederland werken velen 
bij boeren, in fabrieken, in mijnen. Vier jaar lang zou het land 80.000 Belgische vluchtelingen van 
alle standen en rangen opvangen. In 1915 zijn er in Groot-Brittannië 200.000 Belgen. Het eerste jaar 
zijn de zeer welkom maar daarna komen er problemen. De taal, het verschil in gewoontes, ze rijden 
rechts met de fiets, kinderen drinken bier. 

Het gaat beter als de Belgen aan het werk kunnen. Velen in de wapenindustrie en de scheepsbouw. Er 
komen zelfs een paar Belgische bedrijven, Antwerpse diamantairs richten enkele ateliers op. Slechts 
zo’n 5.000 Belgen zullen na de wapenstilstand in Engeland blijven. In Frankrijk zijn er in 1921 60.000 
Belgen meer dan vóór de oorlog, in Nederland willen 100.000 Belgen onmiddellijk na het eind van 
de oorlog terug.”

 Bron:  http://www.knack.be/nieuws/boeken/de-vlucht-van-de-belgen-in-de-eerste-
wereldoorlog/article-normal-102544.html)

Voor meer info over de migratie van Belgen tijdens WOI kan u het boek ‘Augustus 1914 –  
België op de vlucht’ van Misjoe Verleyen en Marc De Meyer raadplegen.

DE ROUTE

Er zijn twee hoofdroutes: Turkije-Balkan-Duitsland en Libië-Italië-Duitsland.

De eerste helft heeft een korte en minder gevaarlijke zeetocht van ongeveer een half uur tot twee uur, 
maar een lastige reis over land die tussen de zeven en veertien dagen duurt.
De tweede route heeft een langere, zeer gevaarltijke zeetocht van ongeveer 6 tot 12 uur maar de reis 
daarna over land duurt slechts een dag. Tijdens de eerste tien maanden van 2015 zijn er volgens 
de Internationale Organisatie voor Migratie al meer dan 3.329 vluchtelingen gestorven in de 
Middellandse Zee.

De meest gebruikte route heeft als startpunt West-Turkije (omgeving Izmir). Van daar leidt een korte 
en relatief veilige boottocht (10-20 kilometer) naar EU- en Schengenland Griekenland. Vervolgens 
gaat iedereen Schengen- en de EU weer uit bij Macedonië en verder via de Balkan. In Kroatië gaat 
men de EU weer in en vanaf Slovenië zijn de mensen ook weer in de Schengenzone. Daarna door 
naar Duitsland of andere West-Europese landen. Sinds de zomer nemen dagelijks gemiddeld tussen 
de 5000 en 8000 mensen deze route. In totaal hebben ongeveer 520.000 mensen deze routen gebruikt 
in 2015, het merendeel in de tweede helft van dit jaar.
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http://www.knack.be/nieuws/boeken/de-vlucht-van-de-belgen-in-de-eerste-wereldoorlog/article-normal-102544.html
http://www.knack.be/nieuws/boeken/de-vlucht-van-de-belgen-in-de-eerste-wereldoorlog/article-normal-102544.html


 Bron: http://multimedia.tijd.be/vluchtelingen/
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De tweede route heeft als beginpunt West-Libië. Vandaar is het ongeveer 300 kilometer met de boot 
naar Italiaanse eilanden, waarvan Lampedusa de bekendste is. De bootreis van Libië naar Italië is 
veel langer en gevaarlijker dan van Turkije naar Griekenland. Maar als je in EU- en Schengenland 
Italië bent aangekomen, kan je wel in een keer doorreizen naar Duitsland omdat alles Schengen is. 
Ongeveer 150.000 mensen hebben deze route gebruikt in 2015.

http://multimedia.tijd.be/vluchtelingen/


VRAGEN EN OPDRACHTEN VOOR DE VOORSTELLING

 Bespreek het begrip ‘vluchteling’. Wat stellen de leerlingen zich voor bij een vluchteling? 
Wie zijn de vluchtelingen? 

 Ken je vluchtelingen? 
 Waarom gaan mensen op de vlucht?
 Vanaf wanneer zou jij vertrekken uit je land? (Bij oorlog? Financiële crisis? Wanneer je niet 

mag zijn wie je bent?) 
 Stel dat Belgen naar een ander land moeten vluchten. Welke van onze gewoontes zouden 

vreemd kunnen zijn voor de mensen uit dat land?
 Heb je zelf ooit al een culturele shock ervaren? Hoe gingen jullie om met die situatie?
 Stel de vraag aan je ouders of grootouders of zij ervaringen hebben met migratie en vluchtelingen.
 Is jouw eigen familie ook verhuisd?
 Wat is de situatie anno 2016? Waar komen de vluchtelingen vandaan? Is er opvang voor hen? 

Waarom vluchten ze?
 Wat kunnen jullie zelf doen?
 Opdracht: Print een artikel uit de krant over het thema en bespreek het in de klas.
 Wat is het verschil tussen een migrant en een vluchteling?

VRAGEN EN OPDRACHTEN NA DE VOORSTELLING

 Is er iets veranderd aan de manier waarop je naar vluchtelingen kijkt? 
Zo ja, wat en waarom?

 Kon je je inleven in de wereld van het meisje? 
 Het stuk heeft een goede afloop. Het meisje komt aan op haar bestemming zonder ontdekt 

te worden. Geef de leerlingen de opdracht om een vervolg te schrijven aan haar verhaal. 
Wat gebeurt met haar op het moment dat ze uit de camion komt? Wat moet er allemaal 
gebeuren voor ze in haar land van bestemming kan blijven?

 Geef de kinderen de opdracht een tekening te maken van het ideale land voor het meisje. 
 Was het verhaal herkenbaar? Welke elementen waren herkenbaar, welke minder?
 Heb je het gevoel dat de voorstelling een realistisch beeld schept van hoe het voelt om je 

land te moeten verlaten? Welke thema’s mochten meer of minder aan bod komen?
 Van waar denk je dat het meisje afkomstig is? Waarom?
 Welke route denk je dat ze neemt? Waaraan kan je dat afleiden?
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Kiezen en verliezen

‘Als je moet kiezen,’ vroeg mama. ‘Als je echt moet kiezen… Wie neem je dan mee? De beer met de 
te kleine jas. De aap met de geelgroene tas… De eend met één oog en de grote bek. Of de kapitein 
met het grote kompas om zijn nek?’

Een overheersend thema in de voorstelling is keuzes maken, verplichte keuzes. En bij kiezen 
hoort verliezen. In dit geval een land, een familie, je vrienden, je thuis, je favoriete spulletjes.

VRAGEN EN OPDRACHTEN VOOR DE VOORSTELLING

 In hoeverre is vluchten naar een ander land een keuze? Kan je kiezen als er opeens oorlog uitbreekt? 
 Welk land zou je kiezen mocht je vluchten? Aan welke voorwaarden zou een land moeten voldoen?
 Wat laat je allemaal achter wanneer je je land moet verlaten?

VRAGEN EN OPDRACHTEN VOOR DE VOORSTELLING

 Heeft iemand al verplichte keuzes moeten maken? Hoe voelt dat? 
 Wat kan het meisje wel kiezen? Wat kan ze niet kiezen?
 Hoe voel je je bij deze voorstelling?
 Opdracht: De leerlingen mogen één (kleine) rugzak vullen met spullen die ze zouden 

meenemen mochten ze vluchten. De keuzes worden in de klas besproken.
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De ruimtereis

‘Wij zijn op weg naar een ander land. Daarom hebben we dit ruimteschip genomen. We gaan een 
nieuwe thuis vinden. En we zullen blijven zoeken tot we hem vinden. Snor heeft alles voor ons 
geregeld. Snor is slim. Je kent Snor toch?’

Het meisje is gepassioneerd door astronomie en maakt van de reis in de camion een ruimtereis, 
op zoek naar een nieuwe thuisplaneet. Net zoals Laïka, de kleine hond die de ruimte ingestuurd 
werd aan boord van de Sputnik 2, bereid ze zich voor op de reis van haar leven. 

Aan de hand van kostuums, animatiefilm en de tekst neemt het meisje ons met zich mee in 
haar fantasie. Haar verbeelding haalt de scherpe randjes van de realiteit, een ander soort vlucht 
waardoor de rit in de camion een avontuurlijke reis door de ruimte wordt. Een ontdekkingsreis 
op zoek naar een nieuwe planeet.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Er bestaan verschillende manieren van vluchten. Het meisje vlucht niet enkel van een 
oorlogssituatie naar een betere toekomst in een ander land maar ook van een pijnlijke situatie 
naar een fantasiewereld. In de psychologie heet zoiets een copingstrategie, verwijzend naar de 
manier waarop iemand met problemen en stress omgaat.

Er zijn heel veel manieren om dat te doen, men kan het probleem rechtstreeks proberen oplossen 
of men kan zichzelf aan het probleem aanpassen. Wanneer je geen controle over de situatie hebt 
kan je beter je gevoelens of je gedrag proberen aanpassen.
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Copingstrategieën worden op verschillende manieren ingedeeld. Veel toegepaste indelingen 
zijn die naar emotie- en probleemgerichte coping, of die naar primaire en secundaire coping. 
Probleemgerichte coping uit de ene indeling is daarbij tamelijk vergelijkbaar met primaire 
coping uit de andere.

In dit geval probeert het meisje aan de hand van haar fantasie de vlucht draaglijker te maken. Het 
gaat dus om een emotiegerichte coping waarmee ze probeert om de gevoelens die het probleem 
veroorzaakt te veranderen.

VRAGEN EN OPDRACHTEN VOOR DE VOORSTELLING

 Geef de leerlingen de opdracht om te letten op het kostuum van het meisje tijdens het stuk. 
Ga hier achteraf verder op in.

 Stel je tijdens het stuk de vraag of het om een realistisch of surrealistisch stuk gaat. Leg na de 
voorstelling uit waarom je voor het één of het ander kiest.

VRAGEN EN OPDRACHTEN NA DE VOORSTELLING

 Waarom doet het meisje alsof ze in een ruimteschip zit? 
 Wat zijn jullie favoriete thema’s? Waaraan denk je om vrolijk te worden?
 Schrijfopdracht of tekenopdracht: Beschrijf de fantasiewereld waar je in zou vluchten mocht jij 

in dezelfde situatie als het meisje terechtkomen.
 Op het einde van het stuk opent het meisje de deuren van de camion en ziet ze de wereld in de 

verte. Schrijf een kort verhaal over de plaats waar ze aangekomen is vanuit het standpunt van 
haar fantasiewereld. Hoe ziet de nieuwe planeet eruit?

 Wat zijn de voordelen van de parallelle fantasiewereld waar het meisje in zit? Kunnen er ook 
nadelen zijn? 

 Kunnen jullie verschillende lagen ontdekken in het verhaal?
 Wat is realiteit, wat is fantasie? Is die grens in het leven altijd zo duidelijk?
 Kies een planeet waar jij graag naartoe zou verhuizen. Verzamel zoveel mogelijk informatie.

Afstand, grootte, kleuren van de lucht, klimaat, leven er andere wezens?
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Het muzikale universum

Muziek is een leidraad in dit stuk. Rudi Genbrugge, muzikant en componist, gebruikt de muziek 
om een universum te creëren dat eigen is aan het meisje en het verhaal.

De geografie van de reis wordt in de voorstelling niet tekstueel aangeduid. We weten niet uit 
welk land het meisje precies vlucht, wat haar route is en waar ze heengaat. Rudi Genbrugge heeft 
dit opgelost door gebruik te maken van verschillende instrumenten. Deze verwijzen telkens 
naar de geografie van het verthaal.

 Korthals Baglama of saz, is een traditionele Ierse fluit die we telkens horen wanneer er 
flashbacks zijn naar het thuisland van het meisje.

 De accordion hoort bij snor en geeft een Balkan gevoel aan het stuk.
 De elektrische gitaar hoort bij de ruimtereis.

De voorstelling heeft ook een eigen lied. Het Kamyonlied, geïnspireerd door Oost-Europese 
muziek en de films van Emir Kusturica. Het opzwepende ritme van het nummer en de tekst 
‘KAMYON, KAMYON SUPERMACHINE !’ voert ons aan een sneltempo mee door Europa. 
Het is geschreven in een fictieve taal, jabbertalk en is het lied van Snor.
 
Het lied kan hier beluisterd worden voor jullie de voorstelling bijwonen.

3. Vormgeving

https://soundcloud.com/kvs-brussels/kamyon-kamyon


De scenografie

De scenograaf beslist samen met de regisseur over alle onderdelen van een toneelproductie die 
de scène maken tot wat ze moet zijn om de correcte sfeer van de voorstelling te bewerkstelligen. 
Dit gaat van belichting tot kostumering tot rekwisieten en achtergrondgeluid.

Voor de scenografie van dit stuk werd beroep gedaan op Stef Depover. Bijzonder aan dit stuk is 
dat niet alleen de scène waarop gespeeld word maar ook de ruimte waarin gespeeld wordt deel 
uitmaakt van de scenografie.

Het stuk speelt zich af in een camion die langs beide kanten met grafitti bewerkt is.
De ene kant toont een wilde zee en het opschrift “just two small bags”. De andere kant een meisje 
die in de verte kijkt en een rij mensen die naar een boot wandelen om aan boord te gaan. Op de 
boot staat geschreven ‘ I like to live at home’, ‘Ik leef graag thuis’. 

In de camion zijn banken geïnstalleerd voor het publiek en een klein podium waar de actrice 
haar monoloog voert. Op scene staan plastiek kratten waar het meisje zich achter verstopt, 
net zoals er in echte camions ook vaak gestapelde kratten staan. De rol van paard wordt niet 
ingenomen door een echt paard maar door een videoprojectie. De stem van het paard Knol en 
de muziek worden dan weer gebracht door Rudi Genbrugge die achteraan in de camion zit. 

Er zit ook een animatiefilmpje in het stuk verwerkt over het thuisland en de reis van het meisje: 

 animatiefilm

De belichting voor dit stuk is ook bijzonder. In plaats van gebruik te maken van klassieke 
theaterbelichting gebruikt de actrice een looplamp en een zaklamp.

VRAGEN EN OPDRACHTEN VOOR DE VOORSTELLING

 Vraag aan de leerlingen zich in te beelden wat voor geluiden je allemaal hoort in een camion. Kom 
hier na de voorstelling op terug en maak de vergelijking met wat ze tijdens het stuk gehoord hebben.

 Geef de leerlingen voor ze het stuk gaan bekijken de opdracht om tijdens het stuk op alle geluiden 
te letten die ze horen. Ga na het stuk dieper in op wat ze allemaal gehoord hebben en hoe dat hun 
beleving heeft beïnvloedt. Welke geluiden horen bij de camion, welke bij de ruimtereis? Welke bij 
het thuisland? Hoe beïnvloedt de muziek je beleving?

 Tijdens het stuk speelt Rudi Genbrugge live muziek. Welke instrumenten kan je ontdekken? 
Waarom koos hij precies voor deze instrumenten?
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4. Het Theaterbezoek

Voor sommigen is naar theater gaan de normaalste zaak ter wereld, voor anderen is de theaterzaal 
dan weer totaal onontgonnen terrein. Om het bezoek goed te laten verlopen, hebben we hier 
enkele tips:

Zorg voor voldoende begeleiders om de groep te vergezellen
Herinner de groep voor de voorstelling nog even aan de do’s-and-don’ts:

 Gsm uit
 Geen snoep of drank tijdens de voorstelling. Als er een pauze is, wordt dat op voorhand 

meegedeeld.
 Stilte en aandacht zodra de lichten uitgaan.
 Respect voor andere toeschouwers, acteurs en technici. Alles gebeurt live op de scène en 

vergt dus heel wat concentratie.
 Als je de voorstelling geslaagd vond, mag je dat de acteurs zeker laten weten door 

te applaudisseren op het einde van de voorstelling. Zelfs als de acteurs van het podium 
verdwijnen, mag je blijven applaudisseren, zo lok je ze nog eens terug om te buigen ter 
bedanking.

 Neem tussen de kinderen plaats.

Om de nabespreking te vergemakkelijken, raden we aan tijdens of onmiddellijk na de 
voorstelling aan je leerlingen te vragen wat ze van de voorstelling vonden. Zulke spontane 
reacties leveren je heel wat informatie op om in de klas op verder te bouwen.

VRAGEN EN OPDRACHTEN VOOR DE VOORSTELLING

 Geef de opdracht aan de leerlingen om goed naar de camion te kijken voor ze de voorstelling 
bijwonen. Zowel naar de binnenkant als de buitenkant. Kom er na de voorstelling op terug. Wat 
hebben ze allemaal opgemerkt? Waarom speelt het stuk zich af in die setting? Wat is de invloed van 
de scenografie op de beleving van het stuk?

VRAGEN EN OPDRACHTEN NA DE VOORSTELLING

 Waarom gebruikten de theatermakers deze structuur? Wat is de impact ervan? 
 Hoe beïnvloedt de scenografie het verhaal?
 Tekenopdracht: Stel dat er een poster was voor deze voorstelling. Hoe zou deze eruit zien?
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5. Vakoverschrijdende 
eindtermen (VOET’en)

Naar theater gaan is de uitgelezen kans voor leraren om aan vakoverschrijdende eindtermen 
te werken, ongeacht de leeftijd of studierichting van de leerlingen. Het leren kennen van kunst 
en cultuur is slechts één van deze VOET’en, maar dikwijls valt het thema van de voorstelling 
ook nog aan andere VOET’en te linken: politieke, socio-economische, religieuze  en andere 
thematieken worden in het  theater niet uit de weg  gegaan.
Voor deze voorstelling zijn volgende VOET’en het meest relevant: 

CONTEXT 7

1  De leerlingen beschrijven de dynamiek in leef-en omgangsgewoonten, opinies, waarden en 
normen in eigen en andere sociale en culturele groepen.

2  De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen
3  De leerlingen trekken lessen uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, 

racisme en xenofobie
4  De leerlingen geven voorbeelden van de potentieel constructieve en destructieve rol van 

conflicten
5  De leerlingen gaan actief om met de cultuur en kunst die hen omringen

6. Evaluatie

Zowel jouw reacties als die van je klas of groep zijn voor ons erg waardevol. Heb je bemerkingen 
of ideeën? Contacteer ons op publiekswerking@kvs.be.
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Bijlage
Interview: actrices Jessica Fanhan en Deniz 
Polatoglu over Kamyon: “Vergeten is geen optie.”

19

Kamyon herinnert ons eraan dat we alle-
maal mensen zijn. En miljoenen onder ons 
zijn op de vlucht. In Kamyon krijgt één 
vluchteling een stem, een leven, bijna zoals 
u en ik. Onder anderen Jessica Fanhan en 
Deniz Polatoglu vertolken het kleine meisje 
dat opgesloten in een vrachtwagen door 
Europa reist. Ook de voorstelling doorkruist 
het continent. Deniz Polatoglu creëerde mee 
het stuk. Jessica Fanhan speelt de Franse 
versie. Fanhan herinnert zich nog leven-
dig haar eerste voorstelling in Frankrijk, 
september 2015: “Het was twee weken na 
de foto van Aylan, het dode aangespoelde 
jongetje. Heftig. De realiteit overtreft de 
fictie altijd. Sinds dat moment heb ik het 
gevoel dat vluchtelingen in ons collectief 
bewustzijn gekropen zijn. Dat we niet meer 
kunnen wegkijken.” 

Ze beseft – en soms doet het haar twijfelen 
– dat het ‘maar’ theater is. En toch vervaagt 
die grens: het publiek zit ook letterlijk in 
een vrachtwagen, dicht op elkaar en dicht 
bij de actrices. Fanhan: “Als Kamyon iets 
doet met het publiek, dan is het wel dat het 
hen ontroert. Tot tranen toe soms.” Polatog-
lu speelde de voorstelling in Istanboel: “Ik 
eindigde met een vrachtwagen vol huilende 
mensen die me na de voorstelling wilden 
knuffelen.”

Achteraf wordt er vaak gediscussieerd en 
wat Fanhan opvalt, is dat vooral jongeren de 
voorstelling aangrijpen om te praten. Fan-
han: “Hoe hartverscheurend het verhaal ook 
is, jongeren begrijpen het. Zelfs hele kleine 
kinderen leven mee.”
Empathie. Daar draait het om. Fanhan: “Het 
meisje wiens leven ik vertel, lijkt op ons. 
In de media zien we vaak vluchtelingen, 

met hun zakken en vuile kleren, met wie 
we denken weinig gemeenschappelijks te 
hebben. We vergeten dat ze ook in huizen 
leefden, dat ze van voetbal houden, mooie 
kleren droegen. Net zoals jij en ik.”
Fanhan heeft zelf een migratieverleden, zij 
het niet als vluchteling. Ze is geboren in 
Guadeloupe en toen ze twee was, is ze naar 
België verhuisd. “Ik zou dat meisje kunnen 
zijn.” Polatoglu, zelf van Turkse afkomst, 
vult aan: “Het verhaal vertellen door de 
ogen van dat meisje van acht, maakt vluch-
telingen weer menselijk. Dát vertelt Ka-
myon: het zijn mensen, met alle kleine en 
grote dingen die mensen tot mensen ma-
ken, en ze vluchten voor oorlog. Laten we ze 
alstublieft niet reduceren tot cijfers.” 
Hoop. Ook daar draait het om. En de kracht 
van een mens om te overleven. Fanhan: 
“Het meisje vertelt verhalen, duizenden 
als het moet, om overeind te blijven. Zo 
beschermt ze zich tegen de harde realiteit.” 
Een vlucht in een vlucht. Polatoglu: “Een 
kind past zich aan elke situatie aan. Het 
meisje zit niet in een vrachtwagen, maar in 
een ruimteschip. Volgens haar dan toch. Die 
simpele kinderlijke manieren om te overle-
ven, maken het alleen maar tastbaarder en 
schrijnender.”

Fanhan: “Ik hoop dat Kamyon mensen 
aanzet tot nadenken, en wie weet wel tot 
actie. Het mooie aan spelen op locatie is dat 
alle mensen kunnen komen, niet alleen de 
doorwinterde toneelgangers. In Marseille 
kwam er een man langs die nog nooit naar 
het theater was geweest. Veertig jaar. Die 
dag is hij drie keer komen kijken.”  
 

Interview door Kris Kuppens


