EDUCATIEMATERIAAL

MATROSE DUIKT IN
DE ZUIDERZEEWET

Beste docent,
Wat ontzettend leuk dat u met uw klas naar de voorstelling
MATROSE duikt in de Zuiderzeewet komt kijken.
De eerste vier punten kunt u voorafgaand aan de voorstelling met uw
leerlingen klassikaal doornemen. De laatste twee punten kunt u na de
voorstelling uitvoeren met uw klas.
We wensen jullie veel plezier bij de voorstelling.
Wij hebben er zin in!
Grote groet,
Jordy, Manon en Marieke

AFSPRAKEN TIJDENS DE VOORSTELLING

Het is handig om de kinderen voor te bereiden op wat ze gaan zien.
Soms gaan ze naar een andere school om samen met andere kinderen te gaan
kijken. Of de kinderen gaan naar een theater. Dan is het zeker goed om hier
vooraf iets over te vertellen, te vragen. “ Wie is er wel eens naar theater geweest? Wat heb je toen gezien?”
Wees max. 15 en min. 5 minuten voor aanvang aanwezig. Tenslotte kan het zijn
dat er jassen opgehangen moeten worden, u de weg in een andere school moet
zoeken enz.
Zorg dat de kinderen vooraf naar de WC zijn geweest en vertel ook dat dat tijdens de voorstelling niet kan.
Snoep en drinken horen niet tijdens de voorstelling.
Praten is niet alleen vervelend voor de spelers, maar ook voor de kinderen die
wel aandachtig zijn.
Theater is geen TV of Netflix, je kunt de verteller niet op pauze zetten en je kunt
ook tussendoor niet even wat anders gaan doen.
Mobiele telefoons zijn uit en de regels voor de kinderen gelden ook voor de
ouders.
Indien u foto’s wilt maken, overleg dit met MATROSE
Applaus na afloop van de voorstelling is een compliment voor de spelers.
De kinderen verlaten rustig, op aangeven van de leerkracht de zaal.
In het theater is het verstandig te wachten tot het zaallicht aan is.
Controleer bij vertrek of er geen spullen zijn achtergebleven.

MATROSE bestaat uit Jordy, Manon en Marieke.
Afgestudeerde theatermakers van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en drie dikke maten met een
voorliefde voor klassieke toneelliteratuur. MATROSE brengt deze klassiekers op toegankelijke wijze in de
publieke ruimte. In rechtstreeks contact met het publiek,
het verhaal en elkaar. Voor de onbevangen kijker en de hardcore theaterliefhebber. Samen proberen zij
met het verleden in het vizier te reflecteren op het heden. Om ons te troosten met de gedachte dat we al
jaren op dezelfde manier om proberen te gaan met hoe we moeten leven.
De Zuiderzeewet is een beeldende vertelling. De drie spelers van MATROSE vertellen het verhaal van de
Zuiderzee en duiken af en toe in de situatie. Ze transformeren van verteller naar de personages door gebruik te maken van een simpel voorwerp, door fysiek te transformeren en hun stem te veranderen. Hierdoor is het verhaal en de personages duidelijk te volgen voor de kinderen. Ze spelen letterlijk tussen, voor
en achter de kinderen. Het decor bestaat uit twee ladders en stapels witte papieren.

CORNELIS LELY | EIBERT DEN HERDER
Vroeger was alles anders.
Ruim 100 jaar geleden bestonden er nog geen telefoons,
kon je absoluut nog geen Fortnite spelen
én dachten mensen dat de aarde plat was.
Maar Nederland was ook echt anders.
Nederland had namelijk niet 12 maar 11 provincies.
Flevoland bestond nog helemaal niet.
Daar was water.
Daar was de Zuiderzee.
Totdat Cornelis Lely geboren werd. Hij wilde die Zuiderzee weghebben en
wel zo snel mogelijk. Hij vond de zee gevaarlijk door de vele overstromingen
die de zee veroorzaakte. Hij ging wel ff die Zuiderzee droogleggen en Flevoland bouwen.
Totdat Eibert den Herder geboren werd. Hij was een visser en verdiende zijn
geld door te vissen in de Zuiderzee. Hij wilde helemaal niet dat de Zuiderzee
weg zou gaan, dan zou hij geen werk meer hebben.
Dit is het verhaal over twee mannen.
Twee mannen die niet saai zijn.
Twee mannen die door het vuur gaan.
Twee mannen die strijden tot het bittere end.

THEMATIEK
Het thema van de voorstelling is strijden. Het gaat over twee mannen die allebei strijden voor hun
idealen. Cornelis wil de Zuiderzee laten verdwijnen en Eibert wil de Zuiderzee behouden. Ze gaan door
het vuur en vergeten daarbij nog wel eens de mensen om hen heen.

“Als de bladen met
vette letters melden
hoeveel doden er zijn
gevallen.
Denk dan aan de
visser uit Harderwijk,
die dat alles heeft
voorzien en er dertig
jaar lang voor
gewaarschuwd
heeft.”
- Eibert Den Herder

NAGESPREK
1. Wat vond je van de voorstelling en waarom?

2. Welk moment uit de voorstelling is je het meest bijgebleven en waarom?

3. Waar gaat de voorstelling voor jou over?

4. Toen Cornelis Lely stierf stuurde heel veel mensen rouwkaarten en brieven
naar de familie. Wie weet welke plekken er allemaal zijn naam gekregen hebben?

5. Wie heeft er weleens ergens voor gestreden?
Wat was dat en is dat gelukt?

6. Voor wat zou jij nu willen strijden?

7. Waarom werd Mies ( de vrouw van Cornelis) zo boos op Cornelis? Zou jij
boos worden?

8. Heb je weleens andere mensen gekwetst omdat je jouw doel wilde behalen. ?

9. Vinden jullie Cornelis een held of juist Eibert? Waarom?

OPDRACHTEN

BATTLE
De leerlingen staan in twee rijen tegenover elkaar. Één rij is Eibert en de andere rij is Lely. Elke Eibert en Lely gaan een battle
met elkaar houden. Ze gaan om de beurt schelden met groenten en fruit. Eibert begint. Bijvoorbeeld: “Wat ben jij een gele,
kromme banaan!” Lely laat de woorden binnenkomen en voelt zich gekwetst. Dan mag Lely: “nee jij dan, jij bent een rode
aardbei!” Dan mag Eibert weer. De leerlingen mogen alle soorten groenten en fruit gebruiken.
Nadat ze een aantal keer gescholden hebben, wensen Eibert en Lely elkaar een “prettige dag”.
Tip: zorg ervoor dat de leerlingen echt de woorden incasseren die de ander zegt, daardoor ontstaat spel en krijgt diegene
tijd om iets te bedenken om terug te zeggen.
Tip: laat de leerlingen niet schelden met “verrotte, stinkende, lelijke etc”. De kunst zit hem in; met mooie woorden iemand uitschelden.

STORMTABLEAU
Verdeel de klas in groepjes van vier. Elk groepje gaat drie tableaus maken (stilstaand beeld van 5 sec.) van de storm uit de
voorstelling. Probeer een begin, midden en eind te maken, zodat er echt een verhaal ontstaat. Je mag de vertelling MATROSE
gebruiken als inspiratie.
“Metershoge golven overspoelen de dijken. Water stroomt de straten in, de huizen in, de kamers in. Metershoge golven overspoelen de dijken. Water breekt de dijken, breekt de dieren, breekt de mensen. Metershoge golven overspoelen de dijken.”
Eventuele vervolgopdracht: laat de leerlingen een vloeiende scene maken tussen de tableaus door te spelen en waardoor
het verhaal duidelijker wordt.

WETSVOORSTEL INDIENEN
Laat de leerlingen in tweetallen werken. Laat ze nadenken over de vragen:
Wat wil jij anders in Nederland?
Wat vindt jij belangrijk?
Zou je daar voor willen strijden en hoe zou je dat aanpakken?
Schrijf dit samen op. Daarna gaat het duo het presenteren aan een ander duo. Het andere duo “speelt” het parlement en zegt
steeds: “nee”. Het duo dat het wetsvoorstel voorleest moet met zoveel mogelijk argumenten komen totdat het andere duo,
het parlement, “ja” zegt. Wissel daarna om.
Tip: let op dat het parlementduo niet steeds maar “nee” blijft herhalen om het nee zeggen (zoals in de voorstelling), maar
daag ze uit om echt naar de argumenten te luisteren en “ja” te zeggen wanneer ze het er mee eens zijn.

