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Lesmateriaal
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Voorwoord 

Beste docent, 
Binnenkort bezoekt u met uw klas de voorstelling No Joke van theatergezelschap TEN 
Producties. Onze ervaring leert dat jongeren met meer aandacht en plezier naar een 
voorstelling kijken als ze vooraf over thema’s uit de voorstelling hebben nagedacht en de 
voorstelling kunnen betrekken op zichzelf. Deze lesbrief is bedoeld om leerlingen goed voor te 
bereiden op het voorstellingsbezoek. 
De lesbrief bevat een inleiding de voorstellingen, informatie over TEN Producties, een les ter 
voorbereiding op de voorstelling en handvatten om in de klas op de voorstelling te reflecteren. 
Wij wensen u en uw leerlingen veel plezier met de lesbrief en de voorstelling. 

Het lesmateriaal bestaat uit: 

Over No Joke    blz. 3    
Theaterregels    blz. 3 
Les voor het voorstellingsbezoek  blz. 4 
Les na het voorstellingsbezoek blz. 8 
Bijlagen    blz. 9 
Colofon    blz. 11 

Hartelijke groet, 

Corien Feikens en San Jonker 
Artistiek- en Zakelijk Leider TEN Producties
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Over No Joke 
In No Joke volgen we acteurs Adina, Kevin en Scott en hun (hoofd)personages Kaya, Damian 
en Mees. Drie leerlingen van het Grossius College. Op deze school is op vrijdagochtend een 
jongen neergestoken. De dader van de steekpartij is onbekend, maar Kaya, Damian en Mees 
worden verdacht. Alledrie hebben ze een motief. Tussen de verhoren van de leerlingen komt 
het publiek steeds meer te weten over de gebeurtenissen die zich in de week voor de 
steekpartij hebben afgespeeld. Ook spelen de acteurs bijpersonages, zoals de buurvrouw, de 
conciërge en de conrector. Het publiek zal naar aanleiding van alle informatie een keuze gaan 
maken wie van de drie de dader zal zijn. Maar waar is dat op gebaseerd? En klopt die 
aanname? 

TEN Producties 
Wij maken sinds 2015  voorstellingen voor kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen. Over 
belangrijke thema’s die een rol spelen in hun turbulente wereld. Wij brengen taboes onder de 
aandacht en willen gangbare denkpatronen doorbreken. Zo wordt de drempel verlaagd om 
thema’s als discriminatie, geaardheid en seksisme bespreekbaar te maken. 
Met onze voorstellingen houden wij de toeschouwer een spiegel voor, over gedrag en thema’s 
die ons verbinden. Waar ligt jouw verantwoordelijkheid, en wat doe je daarmee? We creëren 
bewustzijn door in gesprek te gaan met ons publiek. Hier zoeken we samen naar antwoorden 
op vragen over je identiteit en die van anderen, menselijk gedrag en de maatschappij. Door 
middel van (auto-) biografische, taboedoorbrekende voorstellingen brengen wij het gesprek op 
gang, laten we ons publiek reflecteren.  

Uniek aan No Joke is dat deze is ontstaan in de repetitieruimte. De voorstelling is als collectief 
geschreven door de acteurs en regisseur zelf. Veel van de verhalen die je hoort in de 
voorstelling hebben de acteurs zelf mee gemaakt. 

Theaterregels 
Wellicht hebben niet al uw leerlingen ervaring met theaterbezoek. Daarom is het belangrijk 
om met hen te bespreken hoe het er in het theater aan toegaat. Zo kan de kennismaking met 
het theater voor iedereen een positieve ervaring zijn die hopelijk bijdraagt aan een blijvende 
interesse. 
Vragen die u vooraf kunt stellen aan de klas: 
- Wat is het verschil tussen het kijken naar een film en het kijken naar een voorstelling? 
- Welke regels zou jij bedenken voor je publiek? 

De basisregels bij No Joke: 
- Mobiele telefoons op stil en niet gebruiken tijdens de voorstelling. De acteurs worden 

hierdoor afgeleid omdat jouw gezicht wordt opgelicht door het beeldscherm. 
- Geen jassen en tassen mee de zaal in (in opdracht van de brandweer). 
- Niet eten en drinken in de zaal. 
- Zo dicht mogelijk op het speelvlak gaan zitten. 
- Tijdens de voorstelling kan je niet de zaal uit voor wc-gebruik, doe dit vooraf! 
- Na het applaus blijf je zitten voor het nagesprek. 

Dit lijkt vanzelfsprekend. Toch blijkt dat jongeren zich vaak onvoldoende realiseren wat het 
betekent dat acteurs zich live voor hen inspannen.
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Les voor het voorstellingsbezoek (duur 50 min.) 
Vooroordelen en discriminatie, bewust of onbewust, zit diep in onze maatschappij geworteld. 
Pas sinds een aantal jaren zijn we ons hier meer bewust van en merken we dat onze normen 
en waarden aan het verschuiven zijn. Niet alles kan zomaar meer gezegd worden zonder 
mensen te kwetsen. Wij willen werken aan gelijkheid tussen geslachten en huidskleuren. 
Toch blijft dat moeilijk. Alles wat we leren of geleerd hebben op school komt vanuit een wit 
perspectief. Onze geschiedenisboeken werden door witte mensen geschreven.  

In No Joke gebruiken we de termen wit en zwart. De reden hiervoor wordt aan het begin van 
de voorstelling uitgelegd: 

SCOTT 
Ik mag geen ‘blank’ meer zeggen. Blank is niet meer van deze tijd, als het al ooit geschikt 
was. Blank betekent helderwit, blinkend, glanzend, maagdelijk, niet rijmend, niet gekleurd, 
ongelakt. Blank staat voor alles dat rein en kleurloos is. Neutraal.  

ADINA 
In tegenstelling tot zwarte of gekleurde mensen.  

SCOTT 
Net zoals ik het woord neger niet meer gebruik, gebruik ik ook het woord blank niet meer. 
Twee woorden die als een tweeling onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn.  

KEVIN 
Woorden vergeten niet waar ze zijn geweest.  

SCOTT 
Als ik blank zeg suggereer ik misschien dat ‘blanke’ mensen geen kleur, etniciteit of cultuur 
hebben en daar dus ook niet door beïnvloed kunnen worden. Zij zijn neutraal, schoon en 
onbevlekt, de oerknal, daar waar alles begon, het baken waaruit het licht der objectiviteit 
stroomt. En zo worden blanke mensen in de taal als superieur gesteld tegenover anderen. 

ADINA 
Die in principe niet ‘de anderen’ zijn, omdat  ze een groter deel uitmaken van de 
wereldbevolking. Ik noem jou dus wit om taalkundig recht te zetten wat ooit krom was.  

Verder behandelen we in de voorstelling diverse stigma’s. Een stigma (volgen de Dikke van 
Dale)  

De stigma’s die in de voorstelling worden behandeld zijn: geaardheid, vrije seksualiteit, 
praktisch opgeleid zijn en afkomst.
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Wie speelt wie? 
In No Joke spelen drie acteurs. Deze acteurs spelen op sommige momenten ‘zichzelf’ en op 
andere momenten spelen ze personages. Op het moment dat ze zichzelf spelen spreken ze 
het publiek heel direct aan en zal het zaallicht een klein beetje aangaan. 
Bij deze ook een overzicht van de personages die ze spelen. 

Als de zaaldeuren open gaan zijn de acteurs al op het toneel. De acteurs zijn op dat moment 
Kaya, Damian en Mees. Op een gegeven moment stellen ze zich voor en dan zijn ze zichzelf: 
Adina, Kevin en Scott. Vervolgens transformeren ze weer naar hun personages. Dit zie je 
doordat Scott zijn capuchon op zet en daardoor Mees wordt en Adina trekt haar vestje aan en 
wordt daardoor Kaya.  
In één van de eerste scenes schminkt Kevin een blauw oog bij zichzelf, hoe hij daar aan komt 
merk je vanzelf.

Adina Macpherson. 
Is een Vlaamse actrice van Portugese/Zuid-
Afrikaanse afkomst. 

Ze speelt Kaya, de ex vriendin van het slachtoffer. 
Daarnaast speelt ze ook de conciërge: meneer 
Teunissen. Hij is te herkennen aan de plaksnor. 
En de vertrouwenspersoon: mevrouw Prinssen. Die 
is te herkennen door het brilletje dat ze dan opzet.

Kevin Klein. 
Is een Surinaamse acteur. Zijn moeder is zwart en 
zijn vader is wit.  

Hij speelt Damian, een vijand van het slachtoffer. 
Daarnaast speelt hij de nieuwslezer. Die is te 
herkennen aan de microfoon. 
En de vader van Mees: meneer van Rijswijk. Die is 
te herkennen doordat hij zegt ‘je moeder en ik (…)’

Scott Beekhuizen. 
Is een Nederlandse acteur. Beide ouders zijn wit. 

Hij speelt Mees, de beste vriend van het slachtoffer. 
Daarnaast speelt hij de buurvrouw: Mevrouw de 
Vries. Zij is te herkennen aan het hondje. 
En de conrector: meneer Swinkels. Dit is te 
herkennen aan het colbert wat hij aantrekt.
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Opdracht 1  
Mensen voelen zich automatisch veilig en begrepen bij iemand die op hen lijkt. Een groot deel 
van de gekleurde Nederlanders is in Nederland geboren, maar wordt toch alleen door de 
huidskleur als ‘anders’ gezien en behandeld. Hoe voelt het om te worden beoordeeld op je 
huidskleur terwijl je leeft in een samenleving waar ‘wit’ de standaard is?  
En, besef jij je dat het perspectief van de samenleving vaak een witte is? Dat wanneer iemand 
wil is, men anderen vaak als anders ziet? 

Maak groepjes van 5. Het liefst leerlingen met verschillende kleuren. Laat hen onderstaande 
vragen bespreken.* 

1. Wat was de eerste keer dat je besefte dat je wit/zwart bent? 
2. Hoe vaak per dag wordt je geconfronteerd met het feit dat je de huidskleur hebt die je 

hebt? 
3. Hoe vaak zie je mensen die op jou lijken positief in de media? 
4. Hoe vaak zie je mensen die op jou lijken negatief in de media? 
Het is aannemelijk dat voor de witte leerlingen in de klas huidskleur tot dit moment een 
onderwerp is dat niet of nauwelijks speelt. Laat de gekleurde leerlingen (als zij dit willen) iets 
vertellen over hun ervaringen. Stel de witte leerlingen in de klas de onderstaande vraag: 
5.    Hoe vaak sta je erbij stil dat jouw antwoorden niet gelden voor mensen van kleur? 

*Ook als alle leerlingen in de klas wit zijn kan deze oefening gedaan worden, sta dan met de 
klas uitgebreider stil bij vraag 5. 

Opdracht 2 
Het personage Mees in de voorstelling schrijft in zijn vrije tijd beats en teksten. In de 
voorstelling zitten 3 raps van hem. Een daarvan gaat over de vergelijkingen tussen zwart en 
wit. Luister de rap van MAZE via https://youtu.be/T51HKuxay_M  
Lees met de hele groep de tekst van het Witvoetje (in bijlage) Bespreek met de groep hoe deze 
tekst op hun overkomt. Wat wordt er mee bedoeld? Is het positief of negatief? 

Onderstaand vindt u enkele tekstfragmenten uit het nummer. Maak groepjes van 4 en laat uw 
leerlingen bespreken wat zij denken dat Scott (die Mees speelt) bedoelde met de tekst. 
Bespreek uiteindelijk met de hele klas waar ze per groep op zijn uitgekomen.  

Gelukkig ben ik wit met jou 
Maak jij me zwart maak ik je koud 

Zwart als de nacht als ik boos op je ben 
Is het zo ver zal ik jou verwittigen 

Woorden over kleur hebben we zwart op wit staan 
Maar die zwarte bladzijde daar beginnen we niet aan 

https://youtu.be/T51HKuxay_M
https://youtu.be/T51HKuxay_M
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Opdracht 3 3 

Bekijk met de klas de trailer van de voorstelling. Deze is te vinden op ons youtube kanaal. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=9n-g97MSZXQ&t=8s  

Bespreek na het kijken de volgende punten met elkaar: 
1. Wat voor sfeer zet de trailer neer? 
2. Wat weet je nu al over de voorstelling 
3. Heb je nu al een idee wie de dader zou kunnen zijn? 
4. Waar komt dat door? 
5. Waarom denk je dat de voorstelling No Joke heet? 

Tot slot 
Wilt u aan het einde van de les de theaterregels met de leerlingen doornemen? 

Veel plezier met de voorstelling! 

https://www.youtube.com/watch?v=9n-g97MSZXQ&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=9n-g97MSZXQ&t=8s
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Les na het voorstellingsbezoek 
Jullie hebben de voorstelling inmiddels gezien. Er is een nagesprek geweest met de acteurs 
en de leerlingen hebben nieuwe inzichten gekregen. Soms komt er heel wat los tijdens en na 
de voorstelling. Dat verschilt per voorstelling. Hieronder treft u opdrachten die naar behoefte 
gebruikt kunnen worden om met de groep nog een vervolg te geven aan wat iedereen heeft 
gezien en ervaren. 

Opdracht 1 
Om in de les met de verwerking van de voorstelling bezig te kunnen volgen hier enkele 
suggesties voor een nagesprek in de klas: 
1. Wat hebben jullie in de voorstelling gezien? 
2. Was de informatie uit de voorstelling nieuw voor je of was dit al bekend? 
3. Wat deed de voorstelling met je? 
4. Wat denken jullie na deze voorstelling? Heb je het gevoel dat je nu anders naar jezelf 

kijkt? Anders naar je klasgenoten? Zo ja, hoe dan? 
5. Zijn er vragen die je je klasgenoten nu wilt stellen? 
6. Ga je nu anders naar anderen kijken? Op welke manier dan? 
7. Hebben je de behoefte om iets te veranderen? Zo ja, wat dan? 
8. Spelen er zaken rondom dit thema in de klas? Wil de klas hier iets mee? Welke afspraken 

kunnen we met elkaar maken? 

Opdracht 2 
In de voorstelling worden best veel stevige uitspraken gedaan. De vraag ontstaat in hoeverre 
die uitspraken wat jou betreft een vooroordeel in zich hebben of discriminerend zijn. Beleef je 
zo’n uitspraak anders nu je de voorstelling hebt gezien? Zou je er op reageren als iemand 
zoiets zegt? 

Lees met de hele groep de monoloog van meneer Teunissen (de conciërge in No Joke) en 
bespreek wat je van deze tekst vindt. De tekst vind je in bijlage 2.  
Mag meneer Teunissen dit zeggen of waar zitten de discriminerende opmerkingen? Kijk je nu 
anders tegen deze opmerkingen aan doordat je de voorstelling hebt gezien? 

Stellingen 
Bespreek de volgende stellingen met elkaar: 

1. In de voorstelling worden de woorden zwart en wit gebruikt. Dit zijn de enige juiste 
woorden. Donker of blank zijn feitelijk discriminerende woorden. 

2.    Zwarte Piet is een traditie en heeft niets te maken met de specifiek Nederlandse identiteit      
       en cultuur, want ook zwarte kinderen krijgen graag cadeautjes en vinden het    
       Sinterklaasfeest even prachtig. 
3.    Nederland is van oorsprong een christelijk, wit land. Mensen met een andere achtergrond    
       op gebied van religie, huidskleur en taal zouden zich hieraan moeten aanpassen. 

Maak met elkaar afspraken over hoe jullie willen dat je elkaar aanspreekt en hoe je met 
elkaar omgaat. Neem hier in mee: geslacht, religie, culturele afkomst, huidskleur, status. 
Schrijf dit op het whiteboard of op een groot vel en hang deze op in de klas. 
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Bijlage 
Rap MAZE 

Wit voetje Zwarte lijst 
Boete als je zwart rijdt 
Maar kom je op je witte paard 
prinsheerlijk goed verklaard 

Gelukkig ben ik wit met jou 
Maak jij me zwart maak ik je koud 
Zwartkijker, witte lach 
dinner op witte donderdag 

Zwart geld geen probleem 
wit gewassen Oke 
Praat money als je met me praat 
Ik zat al lang op zwart zaad 

Zwart als de nacht als ik boos op je ben 
Is het zo ver zal ik jou verwittigen 
Anders kom ik op je af en verhef ik dan mijn stem 
Word jij wit om je neus omdat ik zwarter dan de duivel ben 

Zwart schaap, witte raaf 
Zwarte dag, zwarte slaaf 
Als je bent getrouwd, wit brood, niet meer kuis 
Ben je president woon je in een wit huis 

Zwart fout wit goed 
Sneeuwwitje die een kus moet 
Zwart van de mensen, speel me toe, zwarte piet 
De pot verwijt de ketel al dat ie zwart ziet 

Zwart dat je liegt dus kijk me niet aan 
Zwart van de honger naar de voedselbank gaan 
Woorden over kleur hebben we zwart op wit staan 
Maar die zwarte bladzijde daar beginnen we niet aan 
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Bijlage 2 
SCENE 7 

TEUNISSEN 
Mo? Welke mo? Ze heten hier allemaal Mo...   
Moet je eens luisteren, ik ken alle gezichten wel hiero, maar niet allemaal bij naam. maar ik 
kan je wel vertellen, als ik je naam ken is dat geen goed teken.  
Ja ja ja.. Monaim die ken ik wel. Ja god, wat moet je erover zeggen? Geen gezellige jongen. 
kutmarokkaan eigenlijk...  

Banjert hier door de gangen alsof de hele school van hem is; stootje hier, klapje daar.. duwtje 
zus, trapje zo.  

Moet je nou kijken wat ze hier over elkaar schrijven. ‘vieze slet’. Ja dat zeg je toch niet, het is 
toch hartstikke leuk als die meiden er zo uitzien, Ja toch? 
  
Maar goed dat mag je allemaal niet meer zeggen tegenwoordig. Alles is een belediging lijkt 
wel… Negerzoenen, moorkoppen, wentelteefjes, mag ook allemaal niet meer. Voor je het 
weet wordt Duo-Penotti nog verboden, omdat het de Apartheid zou benadrukken. En weten we 
niet meer of we het op bruin of op witbrood moeten smeren. Vroeger deden we daar allemaal 
niet zo moeilijk over. Konden we nog een beetje lachen.  

Weetje  hier op school is er een groot verschil tussen de jongens van hier en de jongens van 
daar.. Als je begrijpt wat ik bedoel. En sorry dat ik het zeg.. maar het zijn toch wel vaak die 
jongens met een noord-afrikaanse “uiterlijk”, die er een potje van “maken”... ja ik zeg het 
trouwens niet waar ze bij zijn hé, maak je geen zorgen.  
 Dat mes, ja dat lag inderdaad bij mij ja.. Gisterenavond deed ik mijn hokkie op slot en lag ie 
gewoon nog naast mijn pakkie shag en onder mijn tijdschriffie. D’r wordt wel vaker wat 
‘’geleend’’ uit de gevonden voorwerpen bak, doe je niets aan. Ik ben geen politieagent he…  
Hier ‘kankerflikker’. Kanker-flikker, dat zeg je toch niet tegen zo’n anaalridder, zo’n 
kringspiermusketier. 

Terwijl die Dami Jan he, da’s een topknul.. Ja misschien wel een beetje zo van de … andere 
kant he.. mannenliefde.. nou heb ik daar geen problemen mee he, helemaal geen problemen. 
Zolang ze mij d’r nie mee lastig vallen.  

Dami- jan…Kijk, hij is nou zo’n zwartje die het wel heb begrepen. Hij zet zich in voor de school 
met z’n speciale avonden en bijeenkomsten. Plakt posters door de hele school enzo. Niet dat 
ze lang blijven hangen trouwens… 

Maar hij kan ook provoceren. Ik begrijp dat je jeselluf een beetje wil uitte enzo zeker op die 
leeftijd. Maar een hele week met een jurk aan naar school komen. Dat is de kat op het spek 
binden.  

Maar tis ook wel treurig voor die jongen, dat hierdoor zijn project niet door kon gaan. Dat ze al 
zijn posters in de fik hebben gestoken was ook niet nodig. Dat ging veel te ver. 



Colofon 
Dit is een uitgave van theatergezelschap TEN Producties 

Inhoud lesmateriaal: Corien Feikens 

Foto’s en trailer: Erik Franssen 

TEN Producties, Nieuwstraat 148C, 8011 TS Zwolle 
+31 625302591, info@tenproducties.nl 

TEN Producties wordt gesubsidieerd door 
Provincie Overijssel, Gemeente Zwolle en Hervormd Weeshuis 

www.tenproducties.nl
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