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Beste leerkracht of begeleider 
 
Met dit lesmateriaal kunt u uw leerlingen (vanaf 15 jaar, 2e en 3e graad secundair onderwijs) in 1 à 2 
lesuren extra ondersteuning bieden bij het toneelstuk ‘Razen’. Dit materiaal is ook geschikt om bij 
volwassenen een introductie of nabespreking te verzorgen. We raden scholen aan om, vanwege de 
thematiek, niet geheel onvoorbereid naar het theater te komen. Maar u hoeft met het lesmateriaal 
niet al te schools om te gaan. We willen de leerlingen niet het gevoel geven dat naar het theater 
gaan iets schools is. Ze komen vooral om te genieten van cultuur, terwijl we hen tegelijkertijd aan het 
denken willen zetten. 
 
Twee thema’s vallen op in dit stuk: homoseksualiteit en discriminatie (antisemitisme). Laat de 
voorstelling vooral aanleiding zijn om hier met elkaar over te praten. We doen suggesties om dat 
goed te begeleiden. 
 
Hoe betrekken we de toeschouwers bij dit stuk? 
 
In de eerste plaats door identificatie. We zorgen voor herkenning, en dus empathie: men moet een 
verband zien tussen zichzelf en de voorstelling. Pas dan kan de theaterervaring de toeschouwer 
prikkelen en hem dieper laten nadenken over zichzelf en de wereld om hem heen. In ‘Razen’ gebeurt 
dat aan de hand van: 
- een jonge acteur 
- hedendaagse muziek die jongeren aanspreekt 
- het rechtstreeks aanspreken van het publiek 
 
In de tweede plaats zorgen we voor gelaagdheid. Het is onze bedoeling om élke toeschouwer, van 
welk niveau ook, te boeien en emotioneel te raken. De symboliek van de planeet Venus of bepaalde 
metaforen zal niet iedereen (meteen) begrijpen, maar dat is geen voorwaarde om het verhaal te 
kunnen volgen. 
 
En ten derde halen we de toeschouwers weg uit de dagelijkse realiteit, naar een nieuwe wereld. Die 
vervreemding dwingt de toeschouwer afstand te nemen van zijn dagelijkse leven en die vanuit een 
ander perspectief te ervaren. In ‘Razen’ wordt er bijvoorbeeld gespeeld met tijd en ruimte. Het 
heden en verleden lopen door elkaar, we springen heen en weer tussen vandaag en vroeger via 
flashbacks en herinneringen. 
 
We weten graag wat u van onze voorstellingen vindt. Vul daarom ons online evaluatieformulier in, 
eventueel samen met de leerlingen. U vindt het formulier op onze website onder het kopje 
‘evaluatie’ of via deze link: https://forms.gle/t11bBvUog3Jk2xKv7. 
 
We wensen u een prettige voorstelling. Graag tot binnenkort! 
 
Peter Schoenaerts 
dagelijkse leiding 
 

 
 

Bij de creatie van de theaterproductie ‘Razen’ kreeg ‘Theater van A tot Z’ steun van 
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Even voorstellen 
 
Theater van A tot Z 
 
‘Theater van A tot Z’ ontstond in 2015 als nieuw gezelschap uit het Educatief Theater 
Antwerpen en theatergroep Fast Forward. We hebben sinds begin 2016 meer dan 600 
voorstellingen gespeeld en bijna 100.000 toeschouwers bereikt. We traden op en gaven 
workshops in 12 landen. Sinds het voorjaar van 2018 zijn we ook coördinator van het 
Europese project B.I.G. D.E.A.L., waarmee we in heel Europa initiatieven rond niet-formeel 
leren ondersteunen. En dat alles doen we met één doel voor ogen: mensen van alle 
leeftijden op een laagdrempelige manier enthousiast maken voor kunst en cultuur, zelfs als 
ze daar weinig ervaring mee hebben. We blijven inzetten op artistieke kwaliteit, maar: 
zónder ons publiek uit het oog te verliezen. Iedereen kan ons uitnodigen. We spelen in 
cultuurcentra, scholen en bibliotheken.  
 
Auteur 
 
Stephen Laughton is een Britse toneelschrijver en producer. Hij studeerde aan de Londense 
Central School of Speech and Drama. Hij was één van de producers van de voor een 
Academy Award genomineerde documentaire ‘Unknown White Male’. Zijn toneelstuk ‘Run’ 
(het originele ‘Razen’) werd in 2016 succesvol onthaald op het Engelse Vaults Festival, 
waarna het stuk op tournee ging. ‘Run’ werd genomineerd voor twee Off-West End Theatre 
Awards: beste acteur en beste productie. In 2019 kreeg Laughton de JB Priestley Award voor 
beloftevolle jonge schrijvers. 
 
Regisseur 
 
Peter Schoenaerts studeerde Taal en Letterkunde (Nederlands en Engels) aan de KU Leuven 
en volgde een acteeropleiding aan de American Academy of Dramatic Arts in New York. Hij 
gaf les aan het Instituut voor Levende Talen in Leuven en schreef mee aan verscheidene 
Nederlandse taalmethodes en publicaties. Daarnaast werkte Peter als eindredacteur bij het 
weekblad HUMO en als taalexpert bij de Taalunie. Tegenwoordig acteert en regisseert hij 
vooral. Recente producties waar hij aan meewerkte zijn ‘Hotel Hallo’,’Gelukkig zijn’, 
‘Lachland’ en ‘Romeo en Julia’. Hij vertaalde en bewerkte ‘Run’ tot ‘Razen’. Peter is de 
dagelijks leider van 'Theater van A tot Z'. 
 
Acteur-danser 
 
Roman Van Houtven studeerde aan P.A.R.T.S., de dansschool van Anne Teresa De 
Keersmaeker in Brussel. Tijdens zijn opleiding engageerde hij zich o.a. bij fABULEUS, Impuls 
Company, Dancingkids (Rosas Education). Na zijn studie werkte Roman bij Impulstanz, 
Galacticamendum en De Studio in Antwerpen. Sinds 2015 is hij actief als danser in 'Un Sacre 
du Printemps' (Hiatus), als dansdocent (o.a. op de Kunsthumaniora Brussel) en choreograaf 
(‘It’s Frankenstein, Stupid!’ van Bronks/De Munt). Van 2016 tot in 2019 speelde hij in de 
Bronks-voorstelling ‘Us/Them’ (‘Wij/Zij’ / ‘Nous/Eux’) die wereldwijd op tournee ging. 
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Voorbespreking 
 
Introductie 
 
In ‘Razen’ zien we de liefde van Yonni voor Adam. Yonni is niet alleen. Drie tot acht procent 
van de bevolking is holebi. Dat is een niet te onderschatten deel van de samenleving. Dat 
betekent dus ook dat eenzelfde percentage van uw leerlingen en collega’s holebi zijn. Je 
hoeft dus zelf geen holebi te zijn om met het thema in aanraking te komen.  
 
Zowat alle leerlingen kennen wel een aantal holebi’s in hun omgeving. Niet enkel hun 
favoriete actrice, maar ook hun beste vriend, hun broer, tante, buurman of ouder kan holebi 
zijn. Holebi-jongeren voelen zich niet altijd goed in hun vel. Sommigen worstelen met hun 
zelfaanvaarding, anderen zijn bang om het te vertellen aan hun omgeving. Depressieve 
gedachten en gevoelens komen bij deze leerlingen vaak voor. Ook holebi-leerkrachten 
bevinden zich soms in een moeilijke positie. De school is echter ook de ideale plek om het 
holebi-thema bespreekbaar te maken, attitudes bij te stellen en stereotypen te doorbreken.  
 
Çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+-mensen en koepel van LGBTI+-
organisaties, heeft heel wat educatieve materialen die in de klas gebruikt kunnen worden 
om het holebi- (en transgender)thema bespreekbaar te maken. Deze worden gebundeld op 
de educatieve website www.schooluitdekast.be. 
 
Aansluitend bij de voorstelling ‘Razen’ kunt u - afhankelijk van uw doelgroep - één of meer 
van de volgende extra lesmaterialen/methodieken gebruiken. (Het materiaal is naar keuze in 
te zetten voor of na het theaterbezoek.) 
 
- ‘LGBTQI: wat is dat allemaal?’ Hetero, holebi, transgender, cisgender, LGBTQIA, ...? In 

deze basisles worden enkele termen aangereikt en uitgelegd in verband met seksuele 
oriëntatie, genderidentiteit en geslacht. Gratis downloaden:  
https://schooluitdekast.be/leerkrachten-secundair-onderwijs/methodieken/lgbtqia-wat-
dat-allemaal 
 

- ‘Opdelen: onschuldig?’ Onze samenleving zit vol opdelingen, waarvan we sommige zo 
gewoon zijn dat we ze niet ter discussie stellen. Soms hebben die opdelingen echter 
(onnodig) negatieve gevolgen voor bepaalde mensen. Het opsporen en onderzoeken van 
die opdelingen: daar gaat deze les over. We vertrekken daarvoor van berichten over 
kapsalons waar zwarte mensen meer betalen dan blanke en vrouwen meer betalen dan 
mannen. Gratis downloaden: https://www.schooluitdekast.be/leerkrachten-secundair-
onderwijs/methodieken/opdelen-onschuldig 

 
- ‘Situatiekaarten vooroordelen en discriminatie’ Met deze kaarten breng je op een 

veilige manier het gesprek over vooroordelen en discriminatie op gang. Leerlingen 
rangschikken zelf in groepjes de verschillende situaties van discriminatie en krijgen al 
doende meer inzicht in het ontstaan van vooroordelen. Gratis downloaden: 
https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/72/situatiekaarten-over-vooroordelen-
en-discriminatie/ 
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- ‘#SoWhat?! The Gayme’ Aan de hand van veertig illustraties gaan tieners in gesprek met 

elkaar. Al spelenderwijs maken ze kennis met gevoelige thema's in de maatschappij. Het 
spel maakt onderwerpen als seksualiteit, holebi en transgender bespreekbaar en 
doorbreekt het taboe. Vooral voor jongeren tussen 12 en 16 jaar en hun begeleiders. 
Gratis ontlenen via: http://www.weljongniethetero.be/sowhatthegayme 

 
- ‘Fair Play’ (onlinegame over vooroordelen, discriminatie en groepsdruk) Via Fair Play 

worden leerlingen geconfronteerd met moslimdiscriminatie, homodiscriminatie en 
antisemitisme. Fair Play daagt uit na te denken over hun eigen handelen. Leerlingen 
krijgen zo inzicht in hun eigen houding en het effect van hun uitspraken. Online spelen 
via: https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/27/fair-play-nederlands/ 

 
- ‘Gender in de Blender’ Een educatieve map en dvd bieden concrete methodieken om 

met leerlingen te werken rond het thema genderdiversiteit en transgender. Downloaden 
of bestellen via https://www.sensoa.be/materiaal/gender-de-blender-over-
genderdiversiteit-en-transgender 

 
- ‘Tussen de lakens’ Met dit lespakket kunt u vorming geven over relaties en seks aan 

jongeren van 10 tot 17 jaar. Komen aan bod: de thema's lichaam, anticonceptie, seksueel 
overdraagbare aandoeningen en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Gratis 
downloaden: https://www.sensoa.be/tussen-de-lakens 

 
- ‘Recht op Liefde. Seksuele diversiteit bespreekbaar maken binnen etnische 

minderheden’ Deze handleiding werd ontwikkeld door Ella vzw en Merhaba vzw om op 
een laagdrempelige manier rond seksuele en genderdiversiteit te werken met mensen 
met een migratie-achtergrond. De handleiding kost 10 euro en is te bestellen via 
http://www.merhaba.be/kenniscentrum/educatief-materiaal 

 
Heel wat jongeren hebben vragen over de eigen seksuele en/of genderidentiteit. Het 
bijwonen van de voorstelling kan bij sommige leerlingen dan ook heel wat losmaken. Çavaria 
ontwikkelde brochures die gratis te bestellen zijn. Naar aanleiding van ‘Razen’ zijn volgende 
publicaties wellicht inzetbaar bij uw leerlingen:  
 
- Flyers en affiches van Lumi, waar iedereen telefonisch, per mail of per chat terecht kan 

met vragen over seksuele voorkeur en genderidentiteit. Hang een poster op in de klassen 
en/of gangen en zorg ervoor dat de flyers op een discrete manier meegenomen kunnen 
worden. Flyers en affiches kunt u gratis bestellen: https://shop.cavaria.be/ 

 
- De brochures ‘Alles wat je altijd wilde weten over holebi’s / transgenders’ zijn wellicht 

ook bruikbaar in de klas en/of om ter beschikking te stellen van de leerlingen. Deze 
brochures kunt u gratis downloaden: https://kliqvzw.be/nl/basisvorming/brochures 

 
- De Schoolklimaatenquête biedt onderwijsprofessionals een duidelijke kijk op de situatie 

van holebi- en transgenderjongeren in het Vlaamse onderwijs: 
https://cavaria.be/sites/default/files/2019-04/scholierenenquete_2017_nl.pdf 



© Theater van A tot Z - www.TheaterAZ.be 

 
Onderwijsprofessionals kunnen steeds bij Çavaria terecht voor persoonlijk advies met 
specifieke begeleidingsvragen of over hoe het holebi- en/of transgenderthema in de klas en 
op school te implementeren. Mailen kan daarvoor naar: onderwijs@cavaria.be. Via ditzelfde 
mailadres kunnen ook vormingen aangevraagd worden om onderwijsprofessionals te 
ondersteunen het holebi- en transgenderthema in de klas en op school te implementeren.  
 
Jongeren die na de voorstelling met vragen zitten en daarover in gesprek willen gaan, 
kunnen steeds terecht op het JAC. Het JAC is het jongerenonthaal van het CAW, het Centrum 
voor Algemeen Welzijnswerk. Jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen er vrijwillig, gratis en in 
vertrouwen terecht. Ze beslissen zelf om te komen, waarover ze willen praten en wat ze met 
de info of het advies doen. Sommige JAC’s geven zelf ook workshops of komen zichzelf 
voorstellen in de klas. Neem contact op met het JAC in uw buurt voor meer info: 
www.jac.be. 
 
 
Op de volgende pagina’s vindt u een aantal opdrachten. U kiest daaruit zelf wat volgens u 
nuttig en passend is als motiverende voorbereiding voor de klas of groep die naar de 
voorstelling komt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acteur-danser Roman Van Houtven en regisseur Peter Schoenaerts (foto: Pablo Cepeda)	
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Algemene inleiding: de thematiek van het toneelstuk ‘Razen’ 
 
 
1) Start een klasgesprek op basis van het affichebeeld. 
 
U kunt de affiche en flyer hier downloaden: https://theateraz.be/theater/razen.html 
 
De vragen hieronder helpen u op weg. Laat vooral de verbeelding werken: er zijn geen goede 
of foute antwoorden. 
 
- Wat zie je? Wat valt op? 
 

Bv: 
Een jongen lijkt te zweven of te dansen in het universum, er zijn grote planeten zichtbaar 
(linksboven: Venus, linksonder: de aarde, rechtsonder: Jupiter), er is een gezicht zichtbaar 
in de achtergrond (is hij het zelf, iemand anders?) … 

 
- Wat zou dat allemaal kunnen betekenen? 
 

Bv: 
Het heelal strekt zich oneindig uit, het is onmetelijk 
Dit is een dansvoorstelling 
Die jongen verlaat de aarde: is hij high? 
Droombeelden? Nachtmerries? 
We verlaten tijd en ruimte? 
Venus is de Romeinse godin van de liefde (in het Grieks: Aphrodite) 
Jupiter is de Romeinse koning der goden (in het Grieks: Zeus) 

 
2) Laat vervolgens het fragment op de volgende bladzijde lezen. We voegen ook het 
Engelse origineel toe. Bespreek daarna de vragen hieronder. (Antwoorden hoeven niet 
correct te zijn) 
 
Vragen bij het fragment uit ‘Razen’ (vertaling: Peter Schoenaerts) 
 
- Welke sfeer voel je hier? (verliefdheid, spanning, euforie,…) 
- Wie zijn deze personages? (twee tienerjongens, maar dat hoeft niet duidelijk te zijn) 
- Waar bevinden ze zich, denk je? (ze zijn op kamp, de wasruimte bij de slaapzaal) 
- Waaraan zie je dat ze verliefd zijn? 
- Welke zinnen vind je mooi? Waarom? 

 
3) Na een korte bespreking kunt u vertellen waar het stuk over gaat. 
 
De 17-jarige rebelse Yonni zit niet goed in zijn vel. Terwijl in de loop van de zomervakantie 
alles rondom hem in chaos vervalt, trekt hij ons zijn eigen wereld in – een wereld die tijd en 
ruimte overstijgt. Yonni wil eigenlijk maar één ding: bij Adam zijn. We maken zijn eerste 
liefde mee, redden samen een gestrande walvis en voelen de vernederingen die hij 
ondergaat. ‘Razen’ dompelt ons onder in liefde en pijn, op weg naar volwassenheid.  
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Een fragment uit ‘Razen’ (Stephen Laughton) 
	
We hebben weer wiet zitten roken achter de tennisbanen. 
Zijn terug het gebouw ingeslopen. 
Op onze tenen de kamer door. 
‘Het spookt hier’, zeg je. 
Ik grijns en ga mijn tanden poetsen. 
En je vertelt me iets over een fucked up pastoor die aan het moorden sloeg. 
‘Dat is wat je krijgt’, reageer ik, ‘als je een religie baseert op de erfzonde.’ 
En jij knikt. 
‘Heel goed’ is je antwoord. 
 
En je raakt me lichtjes aan terwijl je passeert en naar het toilet loopt. 
 
Heel zacht. Onverwacht. 
 
En we voelen het allebei. 
 
En als in een flits ben je terug. 
Je gaat je tanden ook poetsen. 
Grinnikt alweer omdat je schaamteloos mijn tandpasta pikt. 
Je hebt nog nooit die met whitening gebruikt. 
Je moeder koopt altijd die voor gevoelige tanden. 
Die schuurt minder blijkbaar. 
 
En ik vang jouw blikken op. 
In de spiegel … 
... en ik weet niet hoe ik ze moet plaatsen. 
Wat ze betekenen. 
 
We spoelen onze mond. We spugen op hetzelfde moment. 
 
Onze armen raken elkaar per ongeluk en opeens pak je mijn hand ... 
Denk ik. Misschien was ik het. Ik weet het niet want de wereld is gestopt en je ogen vragen me of dit 
oké is. 
 
En het is oh my god het is oké, het is zo oké dus doe het gewoon please gewoon doen, doe het 
gewoon please, please. 
 
En de tijd zelf lijkt aangetast door het gewicht van wat er gebeurt. 
 
En je lippen komen dichter. 
En ik adem je in. 
En mijn hart stopt. 
En mijn wereld stopt. 
En mijn 
alles 
 
stopt. 
 
En we kussen. 
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An excerpt from ‘Run’ (Stephen Laughton) 
 
We’ve smoked pot at the end of the tennis court again. 
Crept back into the house 
Tip-toed through the room. 
It's haunted you said. 
I grin as I'm brushing my teeth. 
And you’re telling me about some fucked up murdering vicar dude. 
That’s what you get, I pipe up, when you base a religious system on original sin. 
And you nod.  
Very good, you say. 
 
And you brush past me as you walk into the toilet. 
 
It's gentle. Accidental. 
Fully kinda mental. 
 
And we both clock it. 
 
And quick as a flash you're back. 
Brushing your teeth too. 
Grinning again as you blatantly steal my toothpaste. 
You've never used the whitening before. 
Your mom always buys the sensitive stuff. 
Less abrasive apparently. 
 
And I steal these glances 
In the mirror… 
...and I don't know where to put them. 
What they mean. 
 
We spit at the same time. 
 
Our hands brush and suddenly you take it… 
I think you do. Maybe I do. I don’t know cos the world has stopped and your look asks me if it’s okay 
 
And it is oh my god it’s okay it’s like so okay so just please just do it just like please just do it just 
please. 
 
And time itself feels like it's been affected by the weight of this. 
 
And lips almost touch 
And I inhale you. 
And my heart stops. 
And my world stops. 
And my  
everything  

 
just stops. 
 
And we kiss. 
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Identiteitscirkels: iedereen is anders, iedereen is gelijk. 

Een identiteitscirkel maken 

Als je iemand vraagt iets over zijn of haar identiteit te vertellen, dan zal niemand hetzelfde 
antwoord geven. Je identiteit is uniek. Ze hangt samen met de plek waar je bent opgegroeid 
en de cultuur waarin je leeft. Alles wat je al hebt meegemaakt bepaalt jouw identiteit, en 
toch verandert die identiteit ook voortdurend, omdat elk mens zich blijft ontwikkelen. Je 
identiteit is dus samengesteld uit een heleboel factoren, die per persoon verschillen. 

Laat de leerlingen een identiteitscirkel maken. Dat is een segmentencirkel die de identiteit 
van een persoon op een speelse en eenvoudige manier zichtbaar maakt. In de segmenten is 
plaats voor het eigene van de persoon en voor wat hij of zij belangrijk vindt. De segmenten 
kunnen op talrijke manieren verlevendigd worden door ze te illustreren met bijvoorbeeld 
citaten, gedichten, verhalen, tekeningen, muziek, foto’s of filmpjes. 
 
Doelstellingen: 
- Op een speelse manier kennis maken met elkaar en elkaars (meervoudige) identiteit 
- De leerlingen inzicht verschaffen in wat identiteit mee bepaalt 
- Aandacht vragen voor gemeenschappelijke én unieke kenmerken  
- Wijzen op meerlagige/meervoudige identiteit 
- Erop wijzen dat iedereen iets met een ander gemeen heeft, dat je mensen niet enkel 

moet beoordelen op één verschil, dat je soms moeilijk kunt spreken over ‘wij’ vs. ‘zij’ 

Tijdsduur: ongeveer 30 minuten 
Materiaal: stiften + papier, eventueel ook tijdschriften met prenten of eigen foto’s 
 
Verloop: 
Laat iedereen de vraag ‘Wie ben ik?’ beantwoorden. Op een blanco papier kunnen 
trefwoorden worden geschreven. Deze vragen kunnen helpen: 
 
- Wat zijn je bezigheden of hobby’s? 
- Wat zijn jouw talenten? 
- Wie of wat is belangrijk voor jou? 
- Wie bewonder jij? 
- Ben je gelovig? 
- Waar krijg je energie van?  
- Wanneer ben je trots op jezelf? 
- Wat is je familiale situatie? 
- Wat is je land van herkomst? Of dat van je ouders? 
- Hoe verbind je je met de cultuur waar jij bij hoort? 
- Hoe ziet je lievelingsplek eruit?  
- Wanneer voel je je echt thuis?  
- Hoe reageer je op een vervelende situatie? 
- Welke sporen zou jij willen achterlaten? 
- Welke keuzes heb je tot nu toe gemaakt? 
- Voel je de vrijheid en ruimte om jezelf te zijn en je te ontwikkelen? 
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Laat vervolgens de trefwoorden rangschikken in volgorde van belangrijkheid. 
 
De leerlingen verdelen daarna een blanco cirkel in ‘taartpunten’: de belangrijkste 
taartpunten worden groot en de minder belangrijke kleiner. De trefwoorden worden in de 
taartpunten geplaatst. Daarna kunnen nog teksten, tekeningen, kleuren, foto’s, collages, etc. 
worden toegevoegd. 
 
Nabespreking: 
Laat de deelnemers bij voorkeur in een kring gaan zitten. Elke deelnemer stelt zijn of haar 
cirkel voor aan de groep. De andere deelnemers mogen vragen stellen. 
 
Als begeleider kunt u helpen bij de nabespreking: 

- Zijn er gemeenschappelijke/ unieke kenmerken tussen de deelnemers? 
- Welk stukje identiteit is voor anderen het meest opvallend? 
- Op welk aspect word je het meest aangesproken of vastgepind? 
- Hoe komt dat? Hoe voel je je daarbij? 
- Welke aspecten verrassen je in de identiteitskaart van anderen? 
- Welke had de groep nog niet gezien? Hoe komt dat? 
- Zijn de identiteitskenmerken een statisch gegeven of kunnen ze veranderen? Zijn ze 

cultuurgebonden? 

Wijs op de gelijkenissen (daar waar misschien grote verschillen verwacht werden) en op de 
verschillen (daar waar misschien grote gelijkenissen verwacht werden). Wijs er ook op dat 
identiteit niet altijd gaat om zichtbare zaken, en dat het geen vaststaand iets is.  
 
Tips: 
- Sta als begeleider stil bij uw eigen identiteit. Het is belangrijk om de groep te laten 

zien wat jullie gemeenschappelijk hebben. 
- Gebruik voorbeelden die de groep kent, en beeldmateriaal waar de groep zich in 

herkent. 
- Ga knelpunten of moeilijke vragen niet uit de weg, benoem ze en bespreek ze met de 

nodige nuance.  
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Voorbeelden: 
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Nabespreking en opvolging 
 
 
Op de volgende bladzijde vindt u een algemene klassikale nabespreking die leerkrachten of 
begeleiders kunnen gebruiken als leidraad om na te praten na het zien van ‘Razen’. Die 
wordt gevolgd door een pagina met nuttige websites voor jongeren. U kunt beide pagina’s 
dubbelzijdig kopiëren, ook als u enkel de vragen in de klas wilt behandelen. De extra 
websites geeft u op die manier mee, zodat jongeren die er behoefte aan hebben zelf verder 
naar informatie op zoek kunnen gaan. 
 
Hieronder staan nog enkele extra opvolgingsmogelijkheden. 
 
Nabespreking met de acteur 
 
U kunt als school ook vragen om direct na de voorstelling een nabespreking te doen met de 
acteur. Die duurt ongeveer 20 minuten. Graag minimaal één maand van tevoren aanvragen 
via info@theateraz.be. 
 
Natraject op school  
 
De tijd dat vrouwen thuisbleven om voor de kinderen te zorgen en enkel mannen 
buitenshuis werkten is gelukkig al lang verleden tijd… of toch niet? Er zijn immers nog altijd 
heel wat ongeschreven regeltjes die bepalen hoe mannen en vrouwen zich horen te 
gedragen. Wie die regeltjes niet volgt valt buiten de norm. Onder andere holebi’s en 
transgenders passen niet altijd binnen dat traditionele plaatje. Waarom vinden we 
sommigen dingen normaal en andere niet? Hoe komt het dat de norm is wat hij is? 
 
Wens je meer uitleg over specifieke terminologie en de positie van holebi’s en transgenders 
in de maatschappij? Wil je in gesprek gaan met leerlingen en ingaan op hun vragen en 
noden? Neem contact op met onderwijs@cavaria.be. Prijzen zijn op aanvraag (en afhankelijk 
van de duur van de workshops). Bekijk een aantal mogelijkheden via deze websites: 

• https://www.cavaria.be/wat-doen-we/onderwijs 
• https://www.schooluitdekast.be/leerkrachten-secundair-onderwijs/vormingen 
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‘Razen’: bespreek met je klasgenoten 
 
De voorstelling 
- Wat vond je van de voorstelling? Waarom? 
- Wat vond je interessant? Waarom? 
- Wat vond je (niet) leuk? Waarom? 
- Kun je vertellen wat het personage Yonni allemaal heeft meegemaakt? 
- Welke personages komen aan bod zonder dat ze zelf in beeld komen? 
 
De acteur 
- Wat vond je van de acteur? 
- Heb je emoties gevoeld tijdens het spel van de acteur? Welke? 
- Kon je meeleven met het personage? Waarom wel/niet? 
- Kon je begrip opbrengen voor het personage? Wanneer wel/niet? 

 
De thematiek 
- Welke thema’s spraken jou het meest aan: de verliefdheid, het verdriet, de relatie met de 
ouders, homoseksualiteit, antisemitisme, leren loslaten …? 
- Is het erg om ‘anders’ te zijn of tot een minderheid te behoren? In dit toneelstuk ging het 
om een jongen van 17 die én een Joodse achtergrond heeft én homo is. 
- Yonni is vaak een slachtoffer of speelbal van de situatie waar hij zich in bevindt, bv. hij vindt 
heeft soms last van chaos in zijn hoofd/overprikkeling, hij heeft het moeilijk thuis, wordt 
weggestuurd op kamp (omdat hij homo is), wordt aangevallen omdat hij joods is, zijn 
geliefde sterft, ... Kies er één situatie uit. Welk advies zou jij Yonni geven om hiermee om te 
gaan? 
- Ken je in je eigen leven voorbeelden van mensen die ‘anders’ zijn? Hoe ga jij daarmee om? 
 
De beeldspraak 
- Waarom denk je dat het stuk 'Razen' (of 'Run' in het Engels) heet? Welke betekenissen kom 
je in het stuk tegen? Vertel! 
- Venus stond symbool voor Adam. Wat weet je over de planeet Venus? En over de godin 
Venus? Ga eventueel op zoek op het internet. 
- Yonni werd door Adam vergeleken met Ganymedes, één van de manen van Jupiter. Ook 
Ganymedes en Jupiter waren Romeinse goden. Kun je iets over hen vinden? 
- Heb je in de voorstelling nog andere symbolen of beelden opgemerkt? Wat zouden ze 
kunnen betekenen?	
 
Algemeen 
- Ga je soms naar theater of concerten? Vertel. 
- Heb je voor jezelf iets geleerd uit dit theaterbezoek? 
	
 
	

Volg ons op Facebook  
en Instagram: theateraz  
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Op zoek naar info of hulp? Hieronder vind je nuttige websites voor jongeren! 
 
Algemene websites 
 
www.awel.be 
Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal, een probleem. Wanneer je 
Awel contacteert, zal een vrijwilliger naar jou luisteren. Het is niet erg als je wat nerveus bent, dat is 
heel normaal. De beantwoorder zal je ondersteunen. Je mag je tijd nemen en vertellen wat je wilt.  
 
www.watwat.be 
Als je jong bent zit je met 1001 vragen. WAT WAT is er voor iedereen die het even niet weet. WAT 
WAT streeft naar een samenleving waar álle jongeren sterk in hun schoenen staan en hun identiteit 
op een positieve manier ontwikkelen, ongeacht sociale of culturele achtergrond. 
 
www.jac.be 
Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen. Problemen thuis? Op 
zoek naar je eigen stek? Vragen over seks? Slachtoffer van geweld of misbruik? Geldproblemen? 
Vragen over drugs? Of over pesten? Informatie nodig om zelfstandig te wonen? Of over je rechten en 
plichten? … Je kan bij het JAC terecht met elke vraag. 
 
www.allesoverseks.be 
Een vraag over relaties, seks, gender, zwangerschap, soa's? Op deze site vind je het antwoord. 
 
www.ikbeslis.be 
Ontdek hier hoe je je privacy het best kunt beschermen en hoe je moet omgaan met sexting. 
 
www.fitinjehoofd.be 
Met deze website leer je controle over je eigen leven te hebben. Je leert jezelf te waarderen.  
Via 10 tips kan je zélf aan de slag met je eigen veerkracht. Deze website is bedoeld voor mensen 
ouder dan 16 jaar. Ben je jonger? Neem dan een kijkje op www.noknok.be.  
 
www.unia.be 
Iedereen die zich gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij Unia aankloppen. We 
informeren je over je rechten en zoeken samen naar een oplossing.  
 
Verenigingen en initiatieven voor holebi- en transgenderjongeren 
 
www.min19.be 
informatie voor jongeren van 13 tot 19 jaar 
 
www.lumi.be 
Lumi is een opvang- en infolijn voor iedereen met vragen over seksuele voorkeur en gender. 
 
www.merhaba.be 
vereniging voor LGBT+-personen met een migratie-achtergrond 
 
http://www.weljongniethetero.be/groepen 
een overzicht van alle lokale LGBT+-jeugdverenigingen 
 
www.t-jong.be 
jeugdvereniging voor transgenderjongeren 
 
De brochures ‘Alles wat je altijd wilde weten over holebi’s / transgenders’ kun je hier gratis 
downloaden: https://kliqvzw.be/nl/basisvorming/brochures 


