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Beste docent
U gaat binnenkort met uw leerlingen naar de voorstelling Snackbar. Snackbar gaat over 
een neef en een nicht die bij hun oom verhaal gaan halen over zijn wegkijken bij seksueel 
misbruik. Zij doen dit in de Snackbar waar hun oom altijd patat voor hen haalde. 

Voorbereiding 
Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat uw leerlingen meer uit de voorstelling halen. 
Snackbar gaat over loyaliteit, schaamte en de moed die ervoor nodig is om een geheim te 
doorbreken en de confrontatie op te zoeken. 

Tijdens de voorbereiding schrijven leerlingen een SMS gedicht aan iemand die hen ooit 
verdriet heeft gedaan. Een SMS gedicht is een nieuwe dichtvorm gebaseerd op het 
maximaal aantal tekens van een SMS: 160. De beperking zorgt ervoor, dat leerlingen hun 
woorden heel bewust zullen kiezen en het gemak waarmee je het gedicht zou kunnen 
verzenden, laat hen nadenken over of zij de confrontatie willen aangaan of in sommige 
gevallen liever mijden.

De voorstelling en het naprogramma 
Snackbar bevat complexe thema’s over sociaal, lichamelijk en mentaal welzijn.  
Wij adviseren u om de mentor of vertrouwenspersoon van de klas mee te nemen naar de 
voorstelling.

Seksueel misbruik komt in Nederland ontzettend veel voor. Uit de statistieken blijkt 
dat seksueel misbruik steeds meer online plaatsvindt en dat (daarmee) de leeftijd van 
zowel slachtoffers als daders steeds lager wordt. Misbruik komt voor in alle lagen van 
de bevolking en in alle etnische groepen. Zowel meisjes als jongens kunnen slachtoffer 
worden van seksueel misbruik. Het is een beladen onderwerp dat meestal in het 
verborgene blijft. Wij hebben ons bij het schrijven van de voorstelling en bij de educatieve 
omkadering laten begeleiden door een psychiater gespecialiseerd in jeugdigen en 
gezinnen. Zij benadrukt het belang om dit onderwerp uit de taboesfeer te halen en 
adviseerde ons hoe wij dit zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Naast de voorbereiding verzorgen wij na afloop van de voorstelling een nagesprek waar 
in ieder geval aan de orde komt waar de leerlingen die dit willen, kunnen doorpraten als 
ze nog vragen hebben. U kunt ook een workshop boeken, wanneer u behoefte heeft aan 
extra omkadering. De workshop is een spelworkshop, waarin we ongemakkelijke scenes 
maken. Een vrolijke opmaat voor een serieus gesprek over het stellen van grenzen en je 
rol als omstander.

Ik wens jullie veel plezier met de voorbereiding, voorstelling en workshop. Wanneer u nog 
vragen heeft, kunt u mij altijd bellen of mailen.
 
Hartelijke groet,
Martien Langman
 
Toneelmakerij | Lauriergracht 99c | 1016 RJ Amsterdam | 020 522 60 79
martien@toneelmakerij.nl | www.toneelmakerij.nl

foto > Jan Hoek
ontwerp > Es & Zn - Esther de Boer
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Ik wil het zeggen.
Ik wil het ontkennen.
Ik wil het zeggen. 

Laatste bloemblad
en wat blijft van de 
bloem. Ontzetting op
een steeltje. Verbreek
deze stilte. Ik h

(Mark Boog)

U vraagt > 
> Waarover denken jullie dat dit gedicht gaat? (De schrijver wil waarschijnlijk iets 

heel moeilijks bespreekbaar maken maar weet niet hoe.)
> Waarom is het laatste woord niet afgemaakt?
> Welk woord had er kunnen staan?

U vertelt >
Jullie gaan binnenkort naar Snackbar. Snackbar gaat over een neef en een nicht die 
verhaal gaan halen over nare dingen die in het verleden met hen zijn gebeurd. Zij doen dit 
in de Snackbar waar hun oom altijd friet voor hen haalde. 

Veel mensen houden het voor zichzelf als ze een moeilijke periode doormaken en neef en 
nicht hebben ook lang niet gepraat over wat hen is overkomen. Ze besluiten na jaren hun 
oom hier alsnog mee te confronteren.

Iedereen is wel eens pijn gedaan of gekwetst door iemand. Een foute grap ten koste van 
jou, een scheiding waar jij tussen de strijdende partijen in komt te staan, een pesterij 
of misschien wel erger. Vaak weet je op het moment zelf niet goed wat je moet zeggen, 
maar vandaag gaan wij juist hierover een gedicht schrijven. Een SMS gedicht.

SMS-en kan iedereen en is vaak makkelijker dan 'live' je verhaal doen. Het nadeel van 
een SMS is, dat je woorden verkeerd begrepen kunnen worden, vandaar dat we een SMS 
gedicht maken. Een gedicht van maximaal 160 tekens, zodat je je woorden heel precies 
moet kiezen. 

Ik wil het zeggen.
Ik wil het ontkennen.Ik wil het zeggen. 

Laatste bloembladen wat blijft van de bloem. Ontzetting opeen steeltje. Verbreekdeze stilte. Ik h

MB
Mark Boog >

Voorbereiding 

Benodigdheden > 

> timer 
> bierviltjes 
> mobiele telefoons van de leerlingen

Werkwijze > 

Schrijf het gedicht hiernaast ter inspiratie 
op het bord en lees het voor. Vertel uw 
leerlingen dat dit een SMS gedicht is. Een 
nieuwe dichtvorm waarbij het gedicht niet 
meer dan 160  tekens bevat. 
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Werkwijze > 

Deel de bierviltjes uit en pak uw timer erbij, voor de vragen 1, 3, 4 & 5 hebben leerlingen 
per opdracht één minuut de tijd. Vertel leerlingen dat jullie straks naar aanleiding van de 
vragen op het bierviltje gaan brainstormen. Schrijf hierbij zoveel mogelijk woorden op, de 
eerste woorden die in je opkomen. Er is geen goed of fout en je hoeft niet alle woorden 
straks voor je gedicht te gebruiken.

Vertel leerlingen dat ze wanneer zij dit niet willen, ze hun gedicht niet hoeven te delen. 
Het SMSgedicht schrijven ze voor henzelf en eventueel voor de geadresseerde.

1 Vraag uw leerlingen personen op te schrijven, die hen ooit verdriet hebben gedaan. 
Wanneer de tijd om is vraag hen dan één persoon te omcirkelen waar ze een 
gedicht voor gaan schrijven.

2 Schrijf op wat deze persoon heeft gedaan.

3 Wat deed dit met jou? Was je bijvoorbeeld boos of verdrietig, van slag, kon je niet 
meer slapen. Schrijf zoveel mogelijk woorden op.

4 Wat heb je van deze persoon nodig? Bijvoorbeeld een excuus, ander gedrag, 
erkennen dat het gebeurd is, liefde, eerlijkheid.... Schrijf zoveel mogelijk op.

5 Wat zou dit voor jou betekenen?

Vraag uw leerlingen hun mobiele telefoon erbij te pakken.  
Tegenwoordig kan je meer dan 160 tekens typen in een sms bericht, het wordt dan wel als 
2 sms’jes verstuurd en in rekening gebracht.  
Bij een Android telefoon zie je standaard rechts boven je bericht hoeveel tekens je nog 
over hebt in je eerste sms bericht. Zorg dat je gedicht binnen een sms bericht blijft. 
Bij een Apple telefoon kun je het tellen van tekens instellen.
 
Ga naar Instellingen
Vervolgens naar Berichten
Scroll naar beneden en activeer Aantal tekens en Toon onderwerpveld
Je kan nu in het onderwerpveld zien hoeveel tekens je gebruikt hebt. 

Wanneer iedereen het tellen van de tekens heeft ingesteld, gaan we  
een gedicht schrijven.
  

Tips voor je gedicht >
> Kijk naar alle woorden die je hebt opgeschreven en bepaal wat je wil vertellen  

met je SMS gedicht. 

> Maak korte zinnen. Het gedicht hoeft niet te rijmen. 
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> Zorg voor bijzonder taalgebruik. Schrijf met beelden, het ‘show don’t tell principe’, 
wees een camera voor je lezer, zoals T.S. Elliot deed in zijn gedicht Prelude:  
 
De winteravond verstrijkt 
met geuren van biefstukken in gangen 
Zes uur. 
De uitgebrande einden van rokerige dagen... 
De ochtend komt tot bewustzijn 
Van vage muffe geuren van bier.

> Ook zelfbedachte metaforen werken goed. Een metafoor is een bijzondere 
vergelijking, zoals bijvoorbeeld: voetbal is oorlog of je kamer is een zwijnenstal. 
Zelfbedachte metaforen verrassen de lezer en houden de aandacht erbij. 

> Zoek net zolang naar de perfecte woorden tot je gedicht binnen de 160 tekens 
blijft.

> Om binnen de 160 tekens te blijven kan je ook emoticons of SMStaal gebruiken 
zoals w8 ff.

Wanneer iedereen zijn gedicht af heeft, mogen uw leerlingen uit drie opties kiezen:

   
 Voordragen     Verzenden    Verwijderen

Praat na met de klas >
 

 Voordragen  

Laat leerlingen weten dat u het waardeert, dat leerlingen hun gedicht voorlezen. Hoe 
denken ze dat de gedichten zullen overkomen bij de geadresseerde? Hoe helpt het 
gedicht de zender? (Laten weten wat zijn daad heeft aangericht, erkenning voor zijn pijn, 
gedeeltelijke controle over de situatie terugwinnen)

 
 Verzenden  
 
Wat verwachten de leerlingen die hun gedicht verzonden hebben, dat er gaat gebeuren? 
Wat hopen ze dat er gebeurt?

 
 Verwijderen  
 
Wat hield deze leerlingen tegen om hun SMSgedicht te verzenden? Zouden ze wel op een 
andere manier het onderwerp ter sprake willen brengen met de betreffende persoon? 
Waarom wel/niet? Praten ze hier wel met mensen in hun omgeving over?
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Na de voorstelling 

Na iedere voorstelling is een nagesprek. In de klas kunt u in een veilige omgeving verder 
over de voorstelling praten. Hieronder een aantal suggesties voor vragen. 

> Denken jullie dat oom ooit nog over het misbruik zal praten met neef en nicht? 
Waarom wel/niet?

> Wat zouden jullie willen dat hij tegen hen zegt?

> Wat zouden jullie willen dat hij gedaan had?

> Heeft oom schuld aan de situatie?

> Nicht vindt oom zielig, begrijpen jullie dat? 
(nicht zegt: we kregen ook veel liefde van tante en dat maakt het ook zo verwarrend, 
omdat je veel doet voor liefde, voor liefde doe je alles)

> Vinden jullie dat neef en nicht nog iets moeten zeggen? 

> Wat denken jullie dat deze confrontatie hen heeft opgeleverd?

> Waarom praten neef en nicht nu pas over het misbruik van tante? 
(nicht: je ligt daar met schaamte en je weet niet precies wat de ander denkt en je 
weet niet wat de ander weet en of hij er hetzelfde van vindt, misschien is dit normaal, 
misschien ben ik wel gek, misschien ben ik preuts)

> Nicht zegt: ik ga nog gefreakter naar huis dan dat ik al was, ik krijg allemaal 
herinneringen die ik niet wil. Neef zegt: het doet wel fokking veel pijn ja omdat hij alles 
ontkent maar ik ga niet twijfelen. Ik word alleen maar zekerder.  
Waarom denken jullie dat neef en nicht hier verschillend over denken?

> Nicht gaat psychologie studeren. Zij wil de mens leren begrijpen. Oom zegt daarop 
dat de mens niet te begrijpen is, dat er geen verklaring is voor het kwaad in de 
wereld. Begrijpen jullie oom? Waarom greep hij niet in?

> Denken jullie dat het waar is wat oom zegt, dat de mens niet te begrijpen is?  
Dat het kwaad in de mens zit, dat daar niets aan te doen is. Wat vinden jullie van 
deze uitspraak?

> Nicht zegt: ik geloof niet in slechte mensen, ik geloof alleen in slecht gedrag.  
Wat vinden jullie van deze uitspraak?

Wijs uw leerlingen erop dat u zich kunt voorstellen dat ze hier meer vragen over hebben 
of hierover door zouden willen praten. Ze kunnen dit natuurlijk doen met iemand in hun 
omgeving die ze vertrouwen, maar het kan ook met een vertrouwenspersoon op school, 
de huisarts of ze kunnen gratis en anoniem bellen of chatten (24/7) met  
Centrum Seksueel Geweld (centrumseksueelgeweld.nl/0800-0188)  
of Qpido (qpido.nl/0629338064 ook via whats app).


