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Ik ben X.

Net zoals Malcolm getransformeerd.
Bekeerd.
..
Niet alleen strijder, ook een poëeet.
hoer
geen
our,
Een troubad
die elk lichaamsdeel masseert.

Ik sta recht.
Niet voor de klant
Maar voor de onderkant
voor de mensen aan de rand
heb ik toegezegd
om eindelijk te beginnen aan mijn gevecht.

Ik ben X.

Wat betekent mijn naam?
Wanneer staat X in de gratie?
Ik ben niet slim, ik ben niet grappig,
ik ben geen vechter,
ik ben een psychopaat van deze natie.
En dat is handig.
De psychopaat in mij maakt mij zelfstandig.

Ik sta recht.

Ja, jij bent sterker? Vast wel, maar ik zit vol haat.
Klaar om te beginnen met de daad.
Toch wil ik je bedanken voor de goede raad.
Bedankt om mezelf te leren haten.
en mijn kop vol te steken met gaten.
Enkel omdat jij de mandaten had om te zeggen
hoe ik mij moet gedragen.

Ik ben X.

Ooit gevangen in een slachthuis van prestatie.
Een vroegere knecht van deze natie.
Met cipiers die mij bewaken.
Die mij hebben geleerd om mezelf te haten.
En alles het liefst bij het oude willen laten.
Schuldig verzuim noemen ze zulke hiaten.

Ik ben X.
Bij mij draait het niet om vechten.
Ik steek neer, enkel om mijn rechten.
Ik ben een kopman, ik denk er niet aan om te
knechten.
Geen coach, geen manager, niemand die me zegt wat
ik moet doen.

Ik sta recht.
Voor wie niet wil horen, ik bijt oren.
De andere sullen, smullen lullen
Want de enige daadkracht is de kracht van hun maag.
Door al het onrecht dat ze slikken.
En toch blijven ze nederig knikken. Gedwee en traag.
Dankoewel mineer.
Dankoewel mefrouw.
Zulke mensen moeten eigenlijk dood.
met zulke woorden belemmeren ze hun eigen nood.

Ik ben X.
Die hoger wil mikken.
oog om oog.
gedaan met snikken.
Heel de dag train jij je droog.
Voor wat?
Om op bezoek te gaan bij een psycholoog
Voor dat?
,
Om achteraf te zeggen: Wat heb ik gedaan?
Wat was nu mijn betoog?’
Ik steek deze vinger opnieuw in je oog:
je leefde in de waan van een ordinair gevecht
je proefde van de overwinning, je was eraan gehecht
Maar uiteindelijk was je niet meer dan een gerecht
Van degene die je niet eens lustten.
En ik weet dat het in je hoofd blijft rusten.
Als een gevaarlijk, wit spook.
Hopelijk kan mijn gestook
hem eindelijk doen vluchten

Ik sta recht.

Iemand die liever hoopt op een grootschalige rel.
In plaats van vast te zitten in zijn isoleercel.
Ik wil dat het hier ontploft.
Zodat al jullie lichaamsdelen worden afgestoft
Wel, sta ik nog altijd recht.
Of begin ik wat te hangen?
En kun je met al dat loshangend vlees niets aanvangen.
En nu we dit hebben besproken
en ik mijn vinger in je oog heb gestoken.
Wil ik nog een ding vertellen.

Ik ben X en ik sta recht .

Net zoals Malcolm getra nsform eerd.
Bekee rd.
Niet alleen strijd er, ook een poë e.. et.
Een trouba dour, geen hoer
die elk lichaam sdeel masse ert
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#hetgebeurtinBrussel
KVS, het Brussels stadstheater, start
een nieuw verhaal. Met een nieuwe
directie en een nieuwe artistieke ploeg,
die voortbouwt op wat goed was en
nieuwe wegen uitstippelt.
Onze ambitie? De veelkleurige,
gelaagde en meertalige stad stem geven
in de kunsten. Vanuit Brussel een
positief en wervelend 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 KVSgezichten. 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,
Dit educatief pakket heeft tot doel het
theaterbezoek van jou met je klas of
groep een extra boost te geven. Het
tracht een leidraad te zijn in de
voorbereiding en nabespreking van
het stuk door achtergrondinformatie,
methodieken en nuttige links aan te
bieden. Graag wijzen we erop dat het
niet onze bedoeling is op voorhand
alles uit de doeken te doen: we willen
slechts tools aanbieden om het stuk
beter te begrijpen, als een extra ‘luik’
bij de voorstelling. We reiken
verschillende thema’s aan en werpen
vragen op die ons nuttig lijken. Wel
moet vermeld worden dat deze lesmap
gericht is aan een zo breed mogelijk
schoolpubliek. We hebben geen
rekening gehouden met ASO-, TSOof BSO-niveau omdat u als leerkracht
zelf het best weet hoe uw klas te

benaderen. Het theaterstuk Malcolm
X leent zich uitstekend voor een
vakoverschrijdend project rond
Nederlands, godsdienst, geschiedenis
en Engels. Malcolm X is de
geschiedenisboeken ingegaan als een
van de belangrijkste voormannen van
de vrijheidsstrijd van de zwarte
bevolking in de Verenigde Staten. De
mix van religie, geweld en politiek
waar hij voor stond is ook vandaag de
dag een complex gespreksonderwerp,
en daar zijn we ons ook terdege van
bewust. We hopen dat dit theaterstuk
de kans biedt dit onderwerp een
prominente plaats te geven in uw klas
of groep en wensen u alvast veel plezier
met de boeiende gesprekken.

Delphine Somers
PUBLIEKSWERKER
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MALCOLM X

MALCOLM X
KORTE INHOUD
Malcolm X, de Amerikaanse
burgerrechtenactivist die in de jaren
’50 en ’60 furore maakte, is tot op
vandaag bron van controverse en
inspiratie. Met straffe statements en
een onmiskenbaar charisma eiste hij
gelijke rechten en kwam hij op voor
zijn islamitische overtuiging. Hij had
voor- en tegenstanders, vrienden en
vijanden. Zijn bewogen leven en
scherpe speeches spreken nog steeds
tot de verbeelding en thema’s als
identiteit, empowerment en religie
zijn hier en nu springlevend.
Met de muziektheatervoorstelling
Malcolm X palmen meer dan 20
artiesten van verschillende generaties
en diverse komaf de grote zaal van
de schouwburg in. In woord en
muziek vertalen ze de strijd van
Malcolm X naar de stad van vandaag.
Europ es e g ro otste den zijn
t e g e nw o o r d i g
veelkleurig,
multireligieus en superdivers. Maar
de strijd tegen ongelijkheid en
racisme is nog niet gestreden. Op
broeierige beats en jazzy soundscapes
brengen de performers de geest van
Malcolm X tot leven met slam
poetry, rap, jazz en dans. Spoken
word-artiesten houden tegelijk zijn
erfenis en de hedendaagse
samenleving tegen het licht. Malcolm
X is een multidisciplinair en
meertalig (NL-ENG-FR-AR)

spektakel, dat de energie en de
spanning van de hedendaagse stad
ademt. Deze voorstelling is de
tweede productie van de Brusselse
KVS onder leiding van Michael De
Cock en getuigt van een nieuwe wind
in de Koninklijke Vlaamse
S chouw burg . A ls Br uss els
stadstheater haalt KVS makers in
huis die met beide voeten in de
stedelijke realiteit staan. Regisseurperformer Junior Mthombeni en
auteur Fikry El Azzouzi zijn beiden
lid van het open ensemble van KVS
en zullen er de komende jaren elk
seizoen een voorstelling maken.
Junior Mthombeni, die zich voor zijn
eerdere voorstelling Rumble in da
Jungle al liet inspireren door een
icoon uit de zwart-Amerikaanse
geschiedenis (Muhammad Ali), staat
in voor de regie. Fikry El Azzouzi
zorgt voor de teksten waarmee
performers uit Brussel, Antwerpen,
Amsterdam en Londen aan de slag
gaan. De muzikale leiding is in
handen van César Janssens, een
merkwaardig veelzijdig componist
die samen met andere topmuzikanten
als Frank Vaganée (Brussels Jazz
Orchestra) en Pieter Van Bogaert op
zoek gaat naar kruisbestuivingen
tussen jazz – waar Malcolm X grote
fan van was – en hedendaagse
vormen van hiphop en electronica.

MALCOLM X EDUCATIEF PAKKET 
 7

IN HET KORT
Wie is Malcolm X?
Geboren als Malcolm Little op 19
mei 1925.
Op zesjarige leeftijd wordt zijn vader
vermoord door witte suprematisten.
In zijn jeugd een flamboyant figuur
die enkele criminele feiten pleegt.
Tijdens zijn tijd in de gevangenis
raakt hij gefascineerd door de Islam.
Een van de meest strijdvaardige
zwarte nationalistische leiders die de
VS gekend heeft, en voorvechter van
het panafrikanisme.
Een van de leiders van de Nation of
Islam tot hij zijn eigen bewegingen,
Muslim Mosque, Inc. en Organization
of Afro-American Unity, opricht.
Begin 1965 wordt hij tijdens een
toespraak vermoord door leden van
de Nation of Islam.
Zijn achternaam X refereert aan het
slavernijverleden van de AfroAmerikaanse gemeenschap, waarbij
velen de familienaam van hun
eigenaren kregen. De X staat voor
het verlies van identiteit.
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MALCOLMS JONGE JAREN
Malcolm X werd geboren als Malcolm
Little op 19 mei 1925 in Omaha,
Nebraska. Zijn ouders, Louise Helen
Little en Earl Little, kregen in totaal
zeven kinderen. Malcolms vader was
een predikant van het baptisme en zowel
hij als zijn echtgenote waren fervente
aanhangers van Marcus Garvey, een
vrijheidsstrijder die ijverde voor de
rechten van de zwarte bevolking.
Daarnaast was Earl de plaatselijke leider
van Garvey’s Universal Negro
Improvement Association (UNIA) en
Louise reporter voor de Negro World,
UNIA’s krant. Van jongs af aan leerde
Louise Malcolm en zijn broers trots te
zijn op hun huidskleur.
In 1926 verhuisden de Littles naar
Milwaukee, Wisconsin wegens
bedreigingen van de Ku Klux Klan, en
niet lang daarna naar Lansing, Michigan.
Telkens opnieuw kreeg de familie te
maken met bedreigingen die steeds
agressiever werden. In 1929 werd hun
huis in brand gestoken, en niet veel later
kwam Earl Little om. De officiële uitleg
heette een tramongeluk, maar na de vele

bedreigingen was kwaad opzet een
logischere oorzaak. De jaren nadien
kreeg Malcolms moeder het financieel
erg moeilijk, wat psychisch zwaar op
haar woog. In 1938 werd ze opgenomen
in een psychiatrische instelling en
werden de kinderen over verschillende
pleeggezinnen verdeeld.
Hoewel hij op school goede resultaten
behaalde, merkte Malcolm dat er voor
hem niet dezelfde toekomst was
weggelegd als voor zijn blanke
klasgenoten. Na enkele jaren verliet
Malcolm zijn pleeggezin en trok hij naar
Boston om bij zijn halfzus, Ella Collins,
te gaan wonen. Daar maakte hij voor
de eerste keer kennis met het nachtleven.
Bij een volgende verhuis, naar New
York, kwam hij in Harlem in het
criminele circuit terecht. Malcolm werd
een ‘hustler’ en toen hij in 1945 naar
Boston terugkeerde, werd hij gevat en
kreeg hij een gevangenisstraf van acht
jaar opgelegd. Bimbi, een celgenoot,
introduceerde hem tot de Islam.
Malcolm begon zichzelf te onderwijzen
en werd een aanhanger van het geloof.

MALCOLM EN NATION OF ISLAM
Malcolm werd voor de eerste keer tot
de visie van de Nation of Islam
ge ï nt ro du c e e rd
d o or
een
medegevangene genaamd Bimbi.
Tijdens zijn opsluiting had Malcolm de
tijd hun gedachtegoed grondig te
bestuderen en correspondeerde hij met

de leider van de Nation of Islam, Elijah
Muhammad. Na zijn vrijlating in 1952
ontmoette Malcolm Elijah Muhammad
in levenden lijve in Chicago. Het was
op dat moment dat hij zijn achternaam
door een X verving als teken van verzet
tegen de blanke overheersing.
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Gaandeweg begon Malcolm een steeds
grotere rol te spelen in de organisatie,
hij slaagde erin verschillende nieuwe
‘temples’ te openen en het ledenaantal
op te voeren. Door zijn vurige speeches
waarin hij zijn eigen levensweg als
voorbeeld gebruikte, werd hij al snel
beschouwd als de tweede man van de
Nation of Islam. In 1958 trouwde hij
met Betty Dean Sanders, alias Betty
Shabazz, in Lansing, Michigan. Samen
kregen ze zes dochters, waarvan een
tweeling geboren werd na Malcolms
dood in 1965. Betty, verpleegster en
trouwe volger van de Nation of Islam,
was erg belangrijk voor Malcolm en
stond tot zijn dood aan zijn zijde. Na
zijn dood bleef ze actief in de strijd voor
burgerrechten.
Twee jaar voor zijn dood ontstonden
de eerste spanningen tussen Malcolm
en Elijah. Malcolms populariteit werd
een doorn in het oog voor Elijah, die
vreesde dat Malcolm de macht overnam.
In 1964 richtte Malcolm zowel de
Muslim Mosque, Inc. als de Organization
of Afro-American Unity op en keerde

zich zo verder af van de Nation of Islam.
De eerste was een religieuze organisatie
die sterk aanleunde bij de visie van de
Nation of Islam, terwijl de tweede eerder
socio-politiek geïnspireerd was. Op 21
februari 1965, in Manhattan’s Audubon
Ballroom, werd Malcolm neergeschoten
toen hij net aan een speech begonnen
was. De drie mannen die
verantwoordelijk werden geacht voor
zijn dood waren alle drie leden van de
Nation of Islam.
Dit is een beknopte samenvatting van
Malcolms leven. Wilt u Malcolms
geschiedenis op een uitgebreidere
manier bespreken, dan kan u het boek
Malcolm X: Make It Plain van William
Strickland gebruiken.
Als u liever met filmmateriaal werkt,
dan is de documentaire Make It Plain
van regisseur Orlando Bagwell een
goede keuze. Heeft u liever een
toegankelijkere film, dan kan u voor
Malcolm X van Spike Lee kiezen.
Opgepast: beide films duren zo’n twee
uur: enkele fragmenten selecteren is
ook een optie.

KERNBEGRIPPEN
GARVEYISME

Marcus Garvey, geboren in Jamaica,
was een van de belangrijkste
voormannen in de strijd voor gelijke
rechten voor de zwarte bevolking in
de Verenigde Staten. Hij richtte in 1914
de Universal Negro Improvement

Association (UNIA) op, waarvan hij
twee jaar later de eerste afdeling buiten
Jamaica in Harlem opstartte. Garvey’s
missie was het verenigen van alle
Afrikanen over de landsgrenzen heen.
Hij ijverde voor de dekolonisatie van
Afrika en de repatriëring van de
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Afrikaanse diaspora naar hun landen
van oorsprong in Afrika. Malcolms
ouders waren fervente aanhangers van
het Garveyisme.
NATION OF ISLAM

De Nation of Islam werd opgericht
door Wallace D. Fard in het jaar 1930.
De Nation of Islam was een militante
religieus-politieke vereniging die
verkondigde dat de meeste AfroAmerikanen de islam beleden voor ze
uit Afrika werden weggerukt. Door
zich opnieuw te bekeren, zouden ze
kunnen terugkeren naar hun
oorspronkelijke culturele waarden. De
Nation of Islam ijverde voor een aparte,
onafhankelijke staat voor zwarten
binnen het kader van de Verenigde
Staten. Na Fards verdwijning in 1934
nam Elijah Muhammad het roer over.

MUSLIM MOSQUE INC. & ORGANIZATION
OF AFRO-AMERICAN UNITY

Na een steeds groter wordende onenigheid
tussen Elijah Muhammad en Malcolm X
verliet die laatste de Nation of Islam in
1964. Hij stichtte zelf de religieuze
organisatie Muslim Mosque, Inc., en wat
later de seculiere beweging Organization
of Afro-American Unity, die pleitte voor
het panafrikanisme. Tijdens die periode
ondernam Malcolm verschillende reizen
naar Afrika, waaronder een bedevaart naar
Mekka. In Mekka kwam hij in contact met
moslims “of all colors”, wat hem opnieuw
aan het denken zette over huidskleur en
de scheidingen die ze opwerpt. Hij
veranderde zijn naam voor de tweede keer
en koos nu een traditionele islamitische
naam: El-Hajj Malik El-Shabazz. Na zijn
dood zouden beide bewegingen na geringe
tijd ophouden te bestaan.

BELANGRIJKE VROUWEN IN MALCOLMS STRIJD
Gedurende heel zijn leven werd
Malcolm door krachtige vrouwen
omringd. Beginnende bij zijn moeder,
Louise Little, zelf een activiste en
journaliste, die hem van jongs af aan
leerde fier te zijn op zijn identiteit. Ook
zijn halfzus Ella Collins was een sterke,
vrijgevochten vrouw, die hem in huis
nam nadat hij de middelbare school
voor Boston omruilde. Malcolm was zo
onder de indruk van Ella dat hij haar
zou omschreven hebben als “the first
really proud black woman I’ve ever
seen”. Jaren later zou Ella ook zijn
bedevaart naar Mekka bekostigen. Ook
zijn eigen vrouw, Betty Shabazz, past in
het rijtje. Afgestudeerd als verpleegster

kwam ze in New York in contact met
Malcolm, die ondertussen al een
belangrijk figuur in de Nation of Islam
geworden was. Vanaf dan werd ze een
steeds groter deel van zijn leven, en
vroeg hij haar vaak om advies. Ook na
zijn dood bleef ze een voorvechtster van
gelijke rechten voor de zwarte bevolking.
Naast de vrouwen in zijn naaste
omgeving waren er nog tal van andere
vrouwen in de mensenrechtenbeweging
die hem beïnvloedden. Vrouwen als
Audley Moore, Maya Angelou en
Shirley Graham Du Bois vormden zijn
visie op verschillende vlakken, zoals
(inter)nationaal zwart nationalisme,
gender en het man-vrouwevenwicht.
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MALCOLM X EN MARTIN LUTHER KING
In zijn strijd voor gelijke rechten zat
Malcolm X niet altijd op dezelfde
golflengte als andere vooraanstaande
figuren. Malcolm X wordt vaak aanzien
als een radicale leider met extreme
ideeën, onder meer door zijn krachtige
taal (“by any means necessary”) en
omdat hij oorspronkelijk ijverde voor
een complete scheiding van AfroAmerikanen en blanken. Martin Luther
King wordt beschouwd als een
gematigder leider die vooral het
beëindigen van de segregatie in de

Amerikaanse samenleving tot doel had.
Malcolm X zou van mening geweest
zijn dat Martins beweging te traag
vooruitgang boekte, terwijl over Martin
geschreven wordt dat hij ervan overtuigd
was dat Malcolms sterke taal gematigde
blanken dan weer zou afschrikken.
Merkwaardig is dat beide mannen
elkaar slechts één keer ontmoet hebben:
op 26 maart 1964, toen ze een debat
over de Civil Rights Act bijwoonden in
de Senaat. Net lang genoeg om deze
iconische foto te nemen!

Wil je ook Martin Luther Kings geschiedenis in beeld brengen?
 Bekijk dan de film “Selma” van regisseuse Ava DuVernay.
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MALCOLM X

CRUCIALE SCÈNES
Deze voorstelling is geen didactische
weergave van het leven van Malcolm
X. Gebeurtenissen lopen door elkaar
en de hoofdstukken zijn eerder
thematisch aan elkaar verbonden. De
volgorde van de feiten is achterstevoren.
We beginnen met Malcolm net voor
hij neergeschoten wordt. Het moment
dat hij afstand neemt van zijn mentor
en na een reis naar Mekka zich ook
distantieert van een duidelijk zwartwit wereldbeeld. Vervolgens passeren
we langs zijn onrustige jeugd en

criminele verleden en eindigen we waar
voor Malcolm de strijd begon: met de
dood van zijn vader die vermoedelijk
gelyncht werd door racisten. Het lied
‘Strange Fruit’ van Billy Holliday
verwijst naar de lichamen die als
vreemde vruchten in de bomen hangen.
In dit deel van de lesmap hebben we
enkele scènes voor u uitgekozen en kort
toegelicht. U kan aan deze scènes zowel
voor als na de voorstelling aandacht
geven.
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SCÈNE: LOUTERING
De eerste scène verwijst naar een brief
die Malcolm X een jaar voor zijn dood
schreef. Na een bedevaart naar Mekka
kwam hij tot de conclusie dat het wel
mogelijk was voor mensen van alle
soorten origine om samen te leven in
een soort broederschap. Op dit moment
had hij gebroken met Elijah Muhammad
omwille van zijn wanpraktijken met
betrekking tot jonge vrouwelijke leden
van de gemeenschap. Het stuk begint dus
bij het einde van Malcolms leven.

displayed all around me by people of
all colors.

FRAGMENT UIT DE TEKST VAN FIKRY

There were tens of thousands of pilgrims,
from all over the world. They were of all
colors, from blue-eyed blonds to blackskinned Africans. But we were all
participating in the same ritual,
displaying a spirit of unity and
brotherhood that my experiences in
America had led me to believe never could
exist between the white and non-white.

EL AZZOUZI:

Het is tijd voor een geloof in het goede.
Het is tijd voor een geloof in de mens.
Het is tijd voor een geloof in God.
Ik geloof in een geloof
dat in de strijd gelooft
om tot een doel te komen.
(…)
Ik geloof niet in een geloof
dat tegen alle vormen van identiteit is.
(…)
In tijden van haat en pijn
is kunst het laatste ritueel.
UIT EEN BRIEF VAN MALCOLM X (1925-

I have been blessed to visit the Holy City
of Mecca. I have made my seven circuits
around the Ka’ba, led by a
young Mutawaf named Muhammad. I
drank water from the well of the Zam
Zam. I ran seven times back and forth
between the hills of Mt. Al-Safa and AlMarwah. I have prayed in the ancient city
of Mina, and I have prayed on Mt. Arafat.

You may be shocked by these words
coming from me. But on this
pilgrimage, what I have seen, and
experienced, has forced me to rearrange much of my thought-patterns
previously held, and to toss aside some
of my previous conclusions.

1965) VANUIT MEKKA, 1964:

Never have I witnessed such sincere
hospitality and overwhelming spirit of
true brotherhood as is practiced by people
of all colors and races here in this Ancient
Holy Land, the home of Abraham,
Muhammad and all the other Prophets
of the Holy Scriptures. For the past week,
I have been utterly speechless and
spellbound by the graciousness I see

This was not too difficult for me.
Despite my firm convictions, I have
always been a man who tries to face
facts, and to accept the reality of life
as new experience and new
knowledge unfolds it. I have always
kept an open mind, which is
necessary to the flexibility that must
go hand in hand with every form of
intelligent search for truth.
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SCÈNE: SUKINA DOUGLAS, BLACK GIRL TWIRL
KRUISPUNTDENKEN & DE ROL VAN DE VROUW
Sukina Douglas maakt samen met Muneera Rashida (ook op de scène van
Malcolm X te bewonderen) deel uit van het Britse spoken word-en hiphopduo
Poetic Pilgrimage. Ze toeren wereldwijd. Het internationale televisienetwerk Al
Jazeera maakte in 2015 de spraakmakende documentaire Hip Hop Hijabis over
Poetic Pilgrimage. Beluister hun muziek hier.
Hieronder hebben we een aantal fragmenten uit het gedicht van Sukina Douglas
uitgekozen. De scène biedt een goede invalshoek om het met uw leerlingen te
hebben over de onderbelichte rol van de vrouw in de geschiedenis. Specifiek
binnen dit verhaal maar ook in het algemeen. Er wordt verwezen naar de theorie
van het kruispuntdenken, waar we dieper op ingaan rechts van het gedicht.

FRAGMENT UIT GEDICHT ‘BLACK GIRL TWIRL’ VAN SUKINA DOUGLAS:

The most dangerous words to have ever been uttered
To women who grace the face of this Earth
Is that your existence is a curse
Your presence drenched with the stench of insignificance
Such fatal words. It’s even worse
If the sun has a thing for the skin that you’re in
Black, Brown, Gold and glistening
Becomes a prison that you’re living in
Your worth lessens as you increase in melanin
Exoticised and denigrated, characteristics exaggerated
Culture appropriated, you are paraded, like a savage
Until your Blackness becomes high fashion
Vogue Magazine, Kim Kardashian, next season
Exploitation of Africans on the runway
Until they find another culture to play with
My culture ain’t nothing to play with
It’s even worse, if you’re a woman
who frequents the Mosque or Church
Synagogue or nature reserve in Search of God,
in search of the Sacred
Backwards and unintelligent, brainwashed and submissive
Is the brush she is painted with
In contrast to the construct of ‘white, male and atheistic’
A black female who’s tasted the Greatness of God
Is seen as the bottom tip of an inverted pyramid
One step lower and you cease to exist
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VRAGEN VOOR DE LEERLINGEN
 Sukina Douglas heeft het over verschillende niveaus van
discriminatie in dit fragment. Welke?
 Op basis waarvan worden mensen zoal gediscrimineerd?
Etniciteit, seksualiteit, gender, sociale klasse etc.
 Vinden jullie dat elk van deze kenmerken apart bekeken
moeten worden of beïnvloeden ze elkaar?

Deze manier van kijken naar
discriminatie wordt kruispuntdenken
genoemd:
Kruispuntdenken is een manier van
denken over verschil die vertrekt vanuit
de samenhang en verwevenheid van
kenmerken die mensen en groepen
doen verschillen van elkaar. Dit
perspectief stelt dat wij mensen geen
maatschappelijk vrij-zwevende
subjecten zijn, maar allen een
maatschappelijke positie toegewezen
krijgen aan de hand van factoren zoals
gender, etniciteit, klasse, nationaliteit,
seksualiteit ... (Lutz, 2002)
Kortom, elk individu is gesitueerd op
het kruispunt van verschillende
machtsassen of dimensies: die van
gender en etniciteit, maar ook die van
klasse, seksualiteit, leeftijd ... Die
verschillende assen komen allemaal
samen, kruisen elkaar op meerdere

vlakken en bepalen zo ieders positie
alsook de organisatie van de
samenleving. Het kruispuntmodel
bekijkt dus al de verschillende assen
samen die deel uitmaken van onze
identiteit. Het is kijken en denken
vanuit een multidimensioneel
perspectief. Het kruispuntmodel laat
zien hoe bv. sociale achtergrond
invloed heeft op ons vrouw- of manzijn of hoe ons geslacht mee de
invulling van onze etnische identiteit
bepaalt. Kruispuntdenken richt de
aandacht op vragen als: wat zegt dit
spreken over mij, of welk onderscheid
zit impliciet besloten in de
probleemstelling, welke groepen
worden ingesloten door dit discours
en welke uitgesloten? (Saharso, 2002)

 MEER INFORMATIE OVER
KRUISPUNTDENKEN VINDT U HIER.
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MALCOLM X

SCÈNE: TWIJFEL
Een aantal scènes uit de voorstelling verwijzen naar cruciale momenten uit het leven
van Malcolm X waarin hij begint te twijfelen aan de integriteit van Elijah Muhammad
en de Nation of Islam. Die twijfel leidt uiteindelijk tot een breuk tussen de twee. Op
scène wordt Elijah Muhammad vertolkt door Sabri Saad El Hamus en Malcolm X
door Junior Mhtombeni. Betty Shabazz, de vrouw van Malcolm X, wordt gespeeld
door Jessica Fanhan. Les Mybalés vertolken de vrouwen die misbruikt werden door
Elijah Muhammad.
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SCÈNE: TWIJFEL
Hieronder vindt u een fragment uit de tekst waarin duidelijk wordt hoe de leider
van Nation of Islam jonge vrouwen misbruikte.
Elijah Muhammad: Zoon, wie luistert er naar verdwaalde hoeren? Er zijn
demonen die hen dingen influisteren, daarom willen ze niet meer luisteren.
Betty Shabazz: C’étaient des femmes respectables. Et toi, père, tu as trahi leur
confiance. Même maintenant, en les faisant passer pour des putes.
Elijah Muhammad: Des femmes respectables. Wat scheelt er met je? Ben je
jaloers? Wou jij die meisjes ook neuken? Had dat gezegd. Ik wist niet dat het bij
jou ook kon jeuken.
Betty Shabazz: Tu sais qu’elles étaient jeunes ?
Elijah Muhammad: Hoe jonger, hoe liever. Eens ze op dreef zijn, dan zijn ze
als kleine katjes, steeds intensiever. Miauw.
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MALCOLM X

SCÈNE: HET GEWETEN
Pitcho Womba Konga neemt in deze scène het voortouw. Pitcho Womba Konga is
rapper, producer en acteur. In de jaren ‘80 vluchtte de multidisciplinaire Belg met
Congolese roots samen met zijn vader weg van het totalitaire regime van Mobutu.
Afgesneden van zijn wortels, zoekt hij onafgebroken naar zijn ware identiteit. Hij
vindt een uitlaatklap in wat hij schrijft en in de hiphopcultuur. Pitcho heeft drie
soloalbums uitgebracht en staat wereldwijd op de planken.
In deze scène vertolkt Pitcho ‘het geweten’, daarbij verwijzend naar Bimbi, de man
die Malcolm X tegenkwam tijdens zijn periode in de gevangenis en die hem in
contact bracht met de Islam. Bimbi spoorde Malcolm X aan om te lezen en te studeren.
Dat betekende voor Malcolm X de overgang van losbandige crimineel naar Moslim,
intellectueel en activist.
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Voilà l’animal, le macaque sauvage
Le macaque puant qui s’est enfermé lui-même dans sa cage.
Alcoolisé jusqu’à l’extremités de ses poils,
il a oublié les vraies raisons de sa rage.
Le visage enfariné parce que son gros nez de négro a pompé
la moitié de la Colombie.
Ce n’est plus un homme mais un zombie.
Ce n’est plus un homme mais un zibie.
A l’image de tout les zibies des mafieux qu’il a sucés.
Il pensait qu’être comme eux lui rapporterait le succès.
Voilà, voilà l’animal,
voilà voilà comment tu es.
(…)
La lumière ou les ténèbres (éternelles) à toi de choisir
Suis le prophète ne reste pas ici comme un chien errant
qui tourne autour de sa queue (A toi de choisir)
Qui je suis ? Non, la vraie question c’est qui tu suis
Suis le prophète, (ne reste pas ici).
Suis le prophèèèèèèèèète.
FRAGMENT UIT MALCOLM X.
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MALCOLM X

SCÈNE: ‘THE CHICKENS COME HOME TO ROOST’
“The Chickens come home to roost” is een spreekwoord dat betekent dat slechte
daden of woorden altijd terugkeren naar de dader.
Malcolm X gebruikte deze uitspraak in een reactie op de moord op president
J.F. Kennedy. Daarmee bedoelde hij dat die moord het resultaat was van het
haatklimaat waar de Verenigde Staten in verkeerde. De uitspraak werd bedoeld
als kritiek op de buitenlandse politiek van de VS en hoe het geweld dat men
elders pleegt als een boemerang terugkeert. In het toneelstuk wordt die uitspraak
hernomen en toegepast op de reeks aanslagen waar men in Europa het slachtoffer
van is.
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HIERONDER VINDT U EEN FRAGMENT UIT DE THEATERTEKST:

On est mardi 11 septembre, 8h46 en Amérique. Le premier avion s’encastre
dans une des Tours du WTC à New York. 17 minutes plus tard, le deuxième
avion s’écrase dans les tours. Pour échapper aux flammes, les gens sautent des
tours. Aaaaaah. Puis, les tours s’écroulent. Comment est-ce possible ?
The chickens come home to roost.
(…)
We all chicken. 7 juillet 2005. Le matin, à l’heure de pointe, Londres est secouée
par 4 explosions. Nombre de morts : 56, dont les 4 coupables.
Comment est-ce possible ?
The chickens come home to roost.
(…)
We all chicken. 22 mars 2016. Bruxelles.
Des hommes partis en Syrie, qui aimaient prendre le taxi et le métro. Des
hommes partis en Syrie, avec de grands rêves d’avenir. Avec toutes leurs
aspirations, ils n’ont pas laissé que des bombes, mais aussi 31 victimes. Disparus
leurs rêves.
Comment est-ce possible ?
The chickens come home to roost.

OEFENING
Hier kan u de reactie van Malcolm X beluisteren.
Bespreek dit stuk met de leerlingen.
 Waarom wordt in het stuk deze uitspraak gebruikt met
betrekking tot de aanslagen?
 Waarom vinden de aanslagen plaats volgens de leerlingen?
 Hoe kan de buitenlandpolitiek van de VS daarmee te maken
hebben?
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ACTUALITEIT
RACISME, DE HEDENDAAGSE SITUATIE IN AMERIKA
EN HET DEKOLONISEREN VAN DE GEEST

De thema’s die Malcolm X aanvocht in
de jaren vijftig van vorige eeuw zijn nog
steeds razend actueel. Zijn stempel op
de geschiedenis is nog steeds
uitdrukkelijk merkbaar in de huidige
samenleving en hij inspireert nog steeds
nieuwe leiders. Malcolm gaf de zwarte
bevolking een stem om haar ongenoegen
uit te drukken en protest te voeren tegen
de witte onderdrukker. Hij hernieuwde
de link tussen de Afro-Amerikaanse
gemeenschap en haar Afrikaanse roots,
en verspreidde ook de islam. Vanaf het
einde van de jaren ’60 ontstonden er
steeds meer activistische organisaties die
zich lieten inspireren door Malcolms
ideeën. De Black Panther Party, Black

Arts Movement en dergelijke vonden
toen allemaal hun oorsprong. Ook
vandaag nog vindt zijn visie weerklank:
Black Lives Matter ontstond in 2013 als
reactie op het politiegeweld tegen de
zwarte bevolking in de Verenigde Staten.
Zwarten hebben daar drie keer zo veel
kans om door de politie gedood te
worden als hun witte landgenoten. In
2016 was 30 % van de zwarte slachtoffers
ongewapend, tegenover 19% van de witte
slachtoffers. De beweging, die
ondertussen een internationale
reikwijdte heeft, strijdt tegen het
institutioneel racisme dat zo verankerd
is in de (Amerikaanse) samenleving,
waar ook Malcolm X al tegen streed.

 Wil u meer info over politiegeweld in de Verenigde Staten?
Neem een kijkje op http://mappingpoliceviolence.org/.
 Wil u meer info over Black Lives Matter?
Laat de leerlingen op de computer meer info opzoeken over hun beweegredenen
en hun acties op http://blacklivesmatter.com/
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De meest recente uiting van raciale
spanningen in de Verenigde Staten vond
plaats op 12 augustus 2017 in Charlottesville.
Wat is er gebeurd in Charlottesville?
In het Amerikaanse Charlottesville
(Virginia) liepen demonstraties van
extreemrechtse groepen en tegendemonstranten op zaterdag 12 augustus
2017 enorm uit de hand.
De dag ervoor waren witte nationalisten,
aanhangers van de ‘alt-right’-beweging en
neonazi’s samengekomen in Charlottesville
om te protesteren tegen de plannen om het
standbeeld van generaal Robert E. Lee weg
te halen (Lee was de aanvoerder van de

zuidelijke staten in de Amerikaanse
burgeroorlog). Het motto van de mars was
‘Unite the right’. Er werden leuzen als ‘You
will not replace us’, ‘White lives matter’ en
‘Blood and soil’ gescandeerd. Er liepen veel
mensen rond met fakkels, een verwijzing
naar de Ku Klux Klan.
Op zaterdag komt het tot een gewelddadige
confrontatie tussen de extreemrechtse
groeperingen en de tegendemonstranten.
Een auto rijdt in op de protestmars en een
32-jarige vrouw komt om het leven.
Negentien andere mensen raken gewond
en nog vijf anderen verkeren in een kritieke
toestand. De dader is de 20-jarige James
Alex Fields uit Ohio.

OEFENING
 Waarom gebeurt zoiets?
Sta met de leerlingen stil bij deze quote van James Baldwin:
“History, as nearly no one seems to know, is not merely something to be read.
And it does not refer merely, or even principally, to the past. On the contrary, the
great force of history comes from the fact that we carry it within us, are
unconsciously controlled by it in many ways, and history is literally present in all
that we do. It could scarcely be otherwise, since it is to history that we owe our
frames of reference, our identities, and our aspirations.” - James Baldwin
 Wat bedoelt James Baldwin daarmee?
 Naar welke gebeurtenissen in de geschiedenis verwijst hij?
 Op welke manier is dit citaat van toepassing op de situatie in Charlottesville?
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OEFENING
THE STORY OF O.J. VAN JAY-Z
Na het incident in Charlottesville werd het lied ‘The Story of O.J.’ van Jay-Z uitvoerig gedeeld
op sociale media.‘The Story of O.J.’ is een nummer dat in juni 2017 verscheen op het nieuwe
album 4:44 van Jay-Z. In zowel de tekst als de clip wordt het heden en het verleden van de
zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten tegenover elkaar geplaatst en vergeleken.

OEFENING
Bekijk samen met de klas de clip van ‘The Story of O.J.’ van Jay-Z.
 Beluister hier het lied van Jay-Z.
 Waarnaar verwijst de tekenstijl van de animator?
 Aan welke periode uit de geschiedenis wordt gerefereerd?
 Welke personen/types/gebeurtenissen herken je?
 Wat probeert Jay-Z ons te vertellen?
 Waarom werd dit lied belangrijk na Charlottesville?
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Rassensegregatie na de afschaffing van de slavernij: een wettelijke regeling waarbij
groepen mensen van elkaar gescheiden worden op grond van hun vooronderstelde
ras. Deze wet werd pas in 1964 afgeschaft.

Ku Klux Klan: benaming van een aantal verschillende geheime blanke organisaties
in de Verenigde Staten die vooral door hun racistisch geweld bekend geworden zijn.
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Verwijzing naar een bekende foto van gelynchte zwarte mannen. Zie in bijlage ook het
lied “Strange fruit” van Billie Holiday. De moorden werden gepleegd door leden van de
Ku Klux Klan.

Katoen: Veel slaven werkten in Amerika op de katoenplantages.
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TEKST & BETEKENIS

Tekst en beeld van “The Story of O.J.”
contrasteert het verleden en heden van de
zwarte gemeenschap in Amerika en zet aan
tot het creëren van een sterkere
gemeenschap en een betere toekomst.
Jay-Z zelf zegt dat het lied gaat over hoe de
zwarte gemeenschap als een ‘cultuur’ een
plan moet hebben over hoe er vooruitgang
geboekt kan worden. Over hoe je elk type
van succes kan transformeren in iets groter.
Daarmee bedoelt hij vooruitdenkende
communities voor de zwarte gemeenschap
in Amerika.
Noot: Hieronder wordt een deel van de
lyrics geanalyseerd. In de lyrics van het lied
wordt vaak het woord nigga gebruikt.
Omdat dat door sommige mensen als
beledigend kan worden ervaren hebben we
het hier vervangen door n****.

geconfronteerd. Hij pleit dus voor een
sterkere gemeenschap, die elkaar steunt en
erkent dat ze gemeenschappelijke interesses,
doelen en verlangens hebben.
De klassering van de verschillende types
Afro-Amerikanen waar Jay-Z naar verwijst
gaat terug naar tijden van slavernij en de
kolonisatie. Die verdeling kent status toe
aan de hand van rijkdom, de tint van je
huid (een lichtere huid betekent hogere
status), je klasse, enz. Hoewel de slavernij
al 200 jaar afgeschaft is, leeft die klassering
nog steeds in de hoofden van de mensen.
(Zie quote James Baldwin pg. 23)

LYRICS
Light n****, dark n****, faux n****, real n****
Rich n****, poor n****, house n****, field n****
Still n****, still n****
Doorheen het lied benadrukt Jay-Z dat,
wanneer het erop aankomt, zwart nog
steeds zwart is, los van rijkdom, status of
huidskleur. Iedereen uit die verschillende
categorieën is nog steeds zwart en wordt
met dezelfde vooroordelen en met racisme

O.J. like, “I’m not black, I’m O.J.”
Okay
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O.J. Simpson is een controversiële
American Footballspeler en acteur. Hij
werd wereldberoemd naar aanleiding van
de beschuldiging zijn ex-vrouw en haar
vriend te hebben vermoord. Voor die
dubbele moord werd hij na een lange
strafzaak vrijgesproken, maar in een
civielrechtelijke zaak schuldig bevonden.
In 2007 werd hij uiteindelijk voor een reeks
andere ernstige misdaden veroordeeld tot
33 jaar gevangenisstraf.
In 1973 was Simpson de eerste speler die
in een seizoen de 2000 yard-grens
passeerde. Dat record werd later gebroken,
maar Simpson is nog steeds de enige speler
die er slechts veertien wedstrijden voor
nodig had. In 1973 werd Simpson verkozen
tot de waardevolste speler van de competitie.
Het is in die periode dat hij zou gezegd
hebben “I’m not black, I’m O.J.” De
uitspraak refereert aan de gangbare
gedachte dat rijkdom en status de
discriminatie die gepaard gaat met een
Afrikaanse origine overstijgt.
House n****, don’t fuck with me
I’m a field n**** with shined cutlery
Gold-plated quarters where the butlers be
I’mma play the corners where the hustlers be

In dit stuk verwijst Jay-Z naar het verschil
tussen de house negro en de field negro. Ook
dat is een onderscheid dat zijn oorsprong
vindt in de slavernij.
Malcolm X heeft het in een van zijn toespraken
over dat verschil en legt een verband naar hoe
die twee types nog altijd te onderscheiden
vallen binnen de samenleving.
Samengevat kunnen we stellen dat de house
negro een slaaf was die in het huis van de
meester werkte. Iemand die zich
identificeerde met zijn meester en soms ook
straffen uitdeelde aan de andere slaven die
in het huis of op het veld moesten werken.
Hij kleedde zich als de witte meester. Zijn
situatie was fysiek veel minder hard dan die
van de slaven die op het veld werkten, maar
hield wel in dat hij zich tegen hen moest
keren als zijn meester dat wilde.
De field negro was een slaaf die op het veld
werkte en het fysiek het zwaarst te verduren
had. Hij identificeerde zich niet met de
meester, was opstandig en zou vluchten
wanneer hij kon.
Hier kan je de speech van Malcolm X
beluisteren.
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I told him, “Please don’t die over the
neighborhood
That your momma rentin’
Take your drug money and buy the
neighborhood
That’s how you rinse it”
I bought every V12 engine
Wish I could take it back to the beginnin’
I coulda bought a place in Dumbo* before
it was Dumbo
For like two million
That same building today is worth
twenty-five million
Guess how I’m feelin’? Dumbo
*Dumbo is een buurt in Brooklyn, een
voormalige industriële zone waar in de
jaren ‘80 veel kunstenaars en jonge mensen
gingen wonen omdat ze er goedkope lofts
konden kopen. Tegen het eind van de 20ste
eeuw werd het steeds duurder om er te
wonen tot een projectontwikkelaar de buurt
opkocht en er de duurste buurt van
Brooklyn van maakte.
Jay-Z verwijst in dit stuk naar gentrificatie.
Gentrificatie is een proces van opwaardering
van een buurt of stadsdeel op sociaal,
cultureel en economisch gebied, het
aantrekken van kapitaalkrachtige nieuwe

bewoners/gebruikers en de daarmee
gepaard gaande verdrijving van de lagere
klassen uit het stadsdeel.
Hij probeert daarbij mensen niet aan te
sporen tot het verkopen van drugs maar wel
om je verdiende kapitaal, hoe je het ook
verworven hebt, te investeren in je eigen
buurt en die eigen buurt op te waarderen.
(…)
Y’all on the ‘gram holdin’ money to your ear
(instagram) There’s a disconnect, we don’t
call that money over here, yeah
Wat is de contradictie waar Jay-Z het hier
over heeft?
Hij verwijst naar de trend om selfies te
maken terwijl je een stapel geld aan je oor
houdt als een telefoon.
Die selfies verwijzen naar het spreekwoord
‘Money talks’. Geld geeft iemand de macht
en invloed om dingen gedaan te krijgen of
om zijn of haar zin door te drukken.
Wat bedoelt Jay-Z wanneer hij zegt “We
don’t call that money over here?”

EXTRA
Als reactie op het lied posten veel mensen filmpjes op youtube. In een
bepaald format vragen zonen aan hun vaders wat ze denken over de inhoud
van de clip. Hieronder een selectie van een paar interessante reacties:
 Dad Reacts to JAY-Z - The Story of O.J.
 PASTOR Reacts to JAY-Z - The Story of O.J.
 Dad Reacts to Jay-Z - The Story of O.J. - First Reaction/Review
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Wil je meer weten over de huidige situatie van de zwarte gemeenschap in de
Verenigde Staten?
13th van Ava DuVernay
Documentaire
De titel 13th staat voor het 13de amendement van de Amerikaanse grondwet. De
documentaire handelt over de maatschappelijke realiteit die schuilgaat achter dit
wetsartikel en werpt een licht op de verborgen geschiedenis van het Amerikaanse
gevangeniswezen. Het bovengenoemde grondwetartikel luidde schijnbaar het
einde van de slavernij in, maar maakte in de realiteit plaats voor een nieuwe vorm
van slavernij: de massaopsluiting van de zwarte gemeenschap in de Verenigde
Staten. De Verenigde Staten herbergt maar liefst 25 procent van alle gevangenen
ter wereld.
 Bekijk de trailer hier.

DEKOLONISEREN VAN DE GEEST
Het koloniale erfgoed bepaalt niet alleen ons
straatbeeld, het zit ook tussen onze oren.
Net zoals Malcolm X duidelijk maakte dat
het afschaffen van de slavernij in de VS geen
einde had gemaakt aan de impact van dat
systeem op het bewustzijn en het samenleven
van de Amerikanen, zo betekende ook het
uitroepen van de onafhankelijkheid van
landen als Congo nog niet het einde van de
kolonialiteit. De mentale infrastructuur die
de kolonisatie schraagde, wordt tot vandaag
immers in stand gehouden. En zolang die
onbewust en onbenoemd blijft, heeft ze een
stevige greep op onze samenleving en de
heersende machtsverhoudingen tussen
mensen. Dat uit zich in hoe we met
vluchtelingen en minderheden omgaan, in

beeldvorming en representatie van diversiteit
in de media, in onze economische relaties
met het Zuiden, in schoonheidsidealen en
schrikbeelden, in politiegeweld en controles
van gekleurde jongeren ... en ook in de
kunsten.
(…)
Het komt erop aan inzicht te krijgen in de
diepe impact van het koloniale denken op
ons dagelijks leven, om ons ervan te kunnen
bevrijden en tegenwicht te bieden.
Fragment uit de tekst van stadsdramaturge
en dramaturge van dit stuk, Kristin Rogghe.
U kan de volledige tekst hier lezen.
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OEFENING
 Bekijk de TED X talk ‘Decoloniser’ van Olivia U. Rutazibwa.
 Wat wordt er in deze lezing beschreven?
 Welke opmerkingen krijgt Olivia? Waar zijn die opmerkingen op gebaseerd?
 Waarom benadert de man Olivia op die manier?
 Olivia voelt dat de man haar door zijn voorkennis niet kan horen of zien.
 Herkennen jullie die ervaring?

 Bekijk de documentaire “Wit is ook een kleur” van Sunny Bergman.
 Stel voor het bekijken van de documentaire de vraag wat het betekent om
wit te zijn.
 Denk je dat mensen privileges hebben omdat ze wit zijn?
 Bekijk het fragment dat begint op 8:30 min. In dat fragment wordt een
groep mensen van verschillende origine, gender en leeftijd op één lijn gezet.
Vervolgens worden vragen aan hen gesteld als ‘Het was voor mij
vanzelfsprekend dat ik ging studeren’ en ‘ Ik hoef niet bang te zijn dat mij
verkrachting of seksuele intimidatie zal overkomen’. Als mensen er ‘ja’ op
antwoorden doen ze een stap vooruit, als ze er ‘nee’ op antwoorden een
stap achteruit. Dat experiment heeft als doel aan te tonen welke groep zich
het meest geprivilegieerd kan voelen. U kan dat experiment herhalen in de
klas of het bekijken en vervolgens bespreken met uw klas.
 Bespreek na de documentaire wat je te zien kreeg.

CAST & CREW
Voor een gedetailleerde beschrijving van de (ongeveer dertigkoppige) cast, verwijs ik graag
naar de KVS-website.
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VOET’en
VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN
Naar theater gaan is een 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 een van die VOET’en, maar dikwijls valt
het thema van de voorstelling ook nog aan andere VOET’en te linken: politieke, socioeconomische, religieuze en andere thematieken worden in het theater niet uit de weg
gegaan.
Voor deze voorstelling zijn volgende VOET’en het meest relevant:

CONTEXT 5:

Politiek-juridische samenleving

3 De leerlingen tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen- en
kinderrechten
CONTEXT 7:

Socioculturele samenleving

2 De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen
3 De leerlingen illustreren het belang van sociale samenhang en solidariteit
4 De leerlingen trekken lessen uit historische en actuele voorbeelden van
onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie
5 De leerlingen geven voorbeelden van de potentieel constructieve en destructieve
rol van conflicten
6 De leerlingen gaan actief om met de cultuur en de kunst die hen omringen
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BIJLAGE
LYRICS STRANGE FRUIT, BILLIE HOLIDAY
Southern trees bear strange fruit
Blood on the leaves and blood at the root
Black bodies swinging in the southern breeze
Strange fruit hanging from the poplar trees
Pastoral scene of the gallant south
The bulging eyes and the twisted mouth
Scent of magnolias, sweet and fresh
Then the sudden smell of burning flesh
Here is fruit for the crows to pluck
For the rain to gather, for the wind to suck
For the sun to rot, for the trees to drop
Here is a strange and bitter crop
Beluister het lied hier.

