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Voor de voorstelling

Het verhaal
Hoeveel weet je eigenlijk over het verhaal van 
Antigone? Misschien veel, misschien weinig. La-
ten we je een beeld geven wat er in ieder geval 
aan het verhaal van Antigone vooraf ging.

Een lang verhaal kort. Oidipous was de koning 
van Thebe. Zijn vrouw Jocaste bleek helaas 
ook zijn moeder te zijn. Jocaste vond dit zo 
verschrikkelijk, dat ze na de ontdekking zelf-
moord pleegde. Oidipous besloot zijn ogen uit 
zijn hoofd te steken en buiten de stad te gaan 
wonen in de wildernis. Zijn vier kinderen brengt 
hij onder bij Kreon, de broer van zijn vrouw. De 
twee zoons mochten elk jaar om de beurt over 
Thebe heersen. Eteokles had de smaak van het 
heersen goed te pakken en besloot de troon na 
een jaar niet aan zijn broer Polyneikes  te geven. 
Dit vond Polyneikes niet zo tof en besloot een 
leger te verzamelen om zijn broer aan te vallen. 
In de oorlog komen de tweeling broers uitein-
delijk letterlijk tegenover elkaar te staan in de 
strijd. Dikke pech, de twee broers steken elkaar 

Antigone
Een koppig familiedrama 

Wat leuk dat je komt kijken naar de voorstelling Antigone van theatergroep Aluin. Deze lesbrief is be-
doeld als introductie op de voorstelling. Het bevat een aantal opdrachten en fi lmpjes die tijdens een 
les behandeld kunnen worden. Het geeft jou en je klas een idee over het onderwerp en wat jullie er 
zelf mee kunnen. Heel veel plezier!

tegelijkertijd dood. Nu geen van de twee broers 
meer over Thebe kan heersen wordt Kreon, 
de oom van de twee broers, de nieuwe ko-
ning. Hij besluit dat Polyneikes geen begrafenis 
mag hebben, omdat hij tegen de stad Thebe 
heeft gevochten. Als straf moet zijn lichaam 
in de openlucht wegrotten. Wie dat wel doet, 
wordt ter dood gebracht. De twee zussen van 
de tweelingbroers Antigone en Ismene zijn het 
hier niet mee eens. Vooral Antigone is er super 
kwaad over. Zij vindt de regels van de goden 
belangrijker dan die van de nieuwe koning. Ze 
probeert haar broer te begraven volgens de 
regels die de goden aan de mensen hebben 
geven. Antigone wordt door de soldaten gegre-
pen die de wacht bij het lijk hielden.

Koning Kreon vindt dat hij de doodstraf van zijn 
nichtje moet uitvoeren, omdat hij die regel heeft 
bedacht. Wat moet het volk wel niet denken als 
hij zijn nichtje van die regel uitzondert. Antigone 
vindt dat de regels van de goden veel belang-
rijker zijn dan die van haar oom en moet er niet 
aan denken dat haar broer nooit in het hierna-
maals terecht zal komen. 

Filmpje over Oidipous 10 minuten
Bekijk hier het grappige stop-motion fi lmpje over 
Oidipous gemaakt met groenten. 

Zoekopdracht Youtube: Oedipus the Movie

https://www.youtube.com/watch?v=8OkMqp_a188


Antigone gaat tegen de regels in, omdat ze 
denkt dat het juist is. Antigone strijdt in haar een-
tje tegen de koning, de stad en dus de overheid. 
Koning Kreon wil tegen alle adviezen in toch zijn 
nichtje ter dood veroordelen. Dit terwijl zijn beste 
raadgevers hem adviseren dit niet te doen. Dit 
‘één tegen iedereen’ element van het verhaal 
zie je ook terug in gebeurtenissen van vroeger. 

Filmpje over Muhammad Ali 2 minuten
Bekijk het fi lmpje maar eens van Muhammad 
Ali. Hij was ooit de Amerikaanse wereldkampi-
oen boksen. Hij moest van zijn land meevechten 
in Vietnam. Hij was net als Antigone en koning 
Kreon vastberaden en luisterde niet naar advie-
zen van anderen.

Zoekopdracht Youtube: Muhammad Ali stripped

Filmpje over Edward Snowden 10 minuten
Niet alleen lang geleden, maar ook tegen-
woordig, vinden er gebeurtenissen plaats die 
veel lijken op het verhaal van Antigone. Bekijk 
maar eens dit fi lmpje van Edward Snowden. Hij 
gaat tegen de regels van Amerika in. President 
Obama besluit uiteindelijk net als koning Kreon 
zijn daad te veroordelen.

Zoekopdracht npo.nl: citizenfour

Een testje 30 minuten
Veel mensen lijken dus een beetje op Antigone 
of koning Kreon: iemand die net als koning 
Kreon het niet eens is met de rest of iemand 
die net als Antigone nee zegt tegen de regels. 
Met wie ben jij het eigenlijk eens? Misschien ken 
je wel iemand uit je familie die op een van de 
personages lijkt. 

-Ga in groepjes van maximaal 5 personen 
bepalen met wie jullie het eens zijn. 

-Maak met elkaar een korte presentatie/uitleg, 
waarin je vertelt waar jullie het meest op lijken.

Je kan de stellingen hiernaast goed gebruiken 
om een mening te vormen.

-Je moet je altijd
 aan de wet houd

en
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mij wat ik moet do

en

-Voelt het goed 
om te doen, dan i

s het goed 
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koning en zijn fam
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-Mijn regels zijn bela
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school

-Je moet altijd n
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ouders luisteren

https://www.youtube.com/watch?v=nfCFpVyXnE8
http://www.npo.nl/citizenfour-het-verhaal-van-edward-snowden/23-11-2014/WO_NOS_713636


Na de voorstelling

“Eén iemand die tegen de gevestigde orde 
ingaat”. “Zo koppig zijn dat je naar niemand 
meer luistert”. Het zijn twee voorbeelden van 
thema’s die in Antigone voorkwamen. Misschien 
heb jij nog wel andere thema’s voorbij zien ko-
men in de voorstelling. Bijvoorbeeld: “je kunt het 
lot niet ontlopen”, “hoogmoed komt voor de 
val” en “trots die tot ondergang leidt”. Veel ver-
halen van vroeger bevatten dat soort thema’s. 
Vaak waren die thema’s een soort levensles of 
een waarschuwing. Veel van die thema’s zijn 
zelfs zo interessant dat veel van die verhalen 
worden hergebruikt. Kijk maar eens naar deze 
fi lmtrailers van het verhaal Roodkapje.

Filmpje van de fi lm Red Riding Hood 2 minuten
Zoekterm Youtube: Red Riding Hood Trailer

Filmpje van de fi lm Rood 5 minuten
Zoekterm Youtube: Red Riding Hood Trailer

Het originele verhaal van Roodkapje ken je mis-
schien niet eens. Daarin is Roodkapje een meisje 
dat net haar eerste menstruatie heeft gehad en 
als teken daarvan een rood kapje mag dragen. 
Ze is een heel knap meisje en erg aantrekkelijk 
voor de mannen. Zeker voor de bad boys (de 
wolf). Roodkapje wordt gewaarschuwd niet 
van het rechte pad af te gaan, maar doet dat 
toch en ontmoet de wolf. Hij verleidt haar en 
eet haar uiteindelijk op. Als je er meer van wilt 
weten, moet je maar eens kijken op: 
www.abedeverteller.nl/sexy-roodkapje/
Hier staat het originele verhaal helemaal uitge-
legd, zoals het bedoeld was.

https://www.youtube.com/watch?v=PM8V3cHdSC4
https://www.youtube.com/watch?v=Fu7stSg5RIw


Boodschap in verhalen 30 minuten
Roodkapje is dus zo’n oud verhaal, waarin een 
soort levensles zit. Daarnaast zit het vol met 
thema’s. Het leuke is dat je dit zelf ook kunt ont-
dekken met elkaar.

-Ga in groepjes van maximaal 5 personen zitten 
en kies één van de onderstaande verhalen.
-Zoek naar de thema’s die in jullie verhaal zitten. 
Wat kan je allemaal vinden?
-Bedenk een nieuwe levensles die je bij dit ver-
haal vind passen.

En nu Antigone 40 minuten
Nu doen we hetzelfde met het verhaal van 
Antigone. Neem er de tijd voor, want er zit veel 
meer in dan je denkt.

-Ga in groepjes van maximaal 5 personen zitten.
-Zoek naar de thema’s die in het verhaal zitten. 
Wat kan je allemaal vinden?
-Met welk waargebeurd verhaal kan je jullie 
verhaal vergelijken en waarom?

-Maak met elkaar een korte presentatie/uitleg 
van jullie ontdekkingen.

De haas en de schildpad

De haas moest altijd lachen wanneer hij de 
schildpad zag lopen, want het ging zo lang-
zaam. “Ik begrijp niet waarom jij nooit naar iets 
onderweg gaat,” zij hij pesterig. “Als jij eindelijk 
aankomt, is het altijd te laat en alles is dan al 
lang voorbij.”

De schildpad lachte een beetje. “Vlug ben ik 
niet,” zei hij, “maar toch durf ik te wedden, dat 
ik eerder aan de overkant van dit veld ben dan 
jij. Zullen we een wedstrijd houden? Dan kun je 
het zien.”

“Goed!” riep de haas en meteen sprong hij er 
vandoor, zo snel als hij kon. De schildpad ging 
heel rustig op weg.

Nu was het die dag erg warm weer met een 
brandende zon, en de haas werd halverwege 
moe en slaperig. “Weet je wat,” dacht hij. “Ik 
doe even een tukje onder die heg hier. Zelfs als 
die schildpad me onderwijl voorbij loopt, heb ik 
hem in een fl its weer ingehaald.” De haas ging 
in de schaduw liggen en sliep in.

De schildpad kroop gestaag voort onder de 
warme zon.

Pas na lange tijd werd de haas wakker. Het was 
veel later dan hij dacht en hij keek eens rond. 
Geen schildpad te bekennen. “Nou nou,” mom-
pelde hij, “waar zit dat vriendje? Wacht maar, ik 
zal hem eens wat laten zien.”

Als een pijl uit een boog schoot hij weg, door 
het korte gras, door het koren, over sloten, langs 
braamstruiken, en bij de laatste bocht bleef hij 
even staan om te zien waar de eindstreep lag. 
Daar! En nog geen halve meter ervoor kroop 
de schildpad, langzaam maar zeker, stap voor 
stap, dichter en dichter naar het eindpunt.

Met een geweldige sprong stoof de haas erop 
af. Maar hij was te laat. Toen hij de lijn passeer-
de, was de schildpad hem juist voor geweest.

“Zie je nou wel,” zei de schildpad.

Maar de haas had geen adem meer om te kun-
nen antwoorden. 
Maar de haas had geen adem meer om te kun-
nen antwoorden. 



Het lelijke jonge eendje

Aan de waterkant zat een eend al een hele tijd 
op haar nest te broeden. Een voor een kwa-
men de kuikens uit hun ei tevoorschijn. Eindelijk 
barstte ook het grootste ei open. Verschrikt 
keek de moedereend naar het kuiken dat eruit 
kwam. Dat is toch wel een verschrikkelijk groot 
eendenkuiken! En zo grijs, dacht ze. 

“Gaan jullie mee, kinderen,” zei de moeder-
eend. “Dan zal ik jullie aan de dieren op de 
boerderij voorstellen”. “Jakkes, wat ziet dat ene 
jong er lelijk uit,” zeiden de dieren op de boer-
derij. En ze begonnen hem te pesten. Gelukkig 
beschermde de moedereend hem. 

Vanaf die dag werd het arme eendje dat het 
laatst uit het ei gekomen was en er zo lelijk uit-
zag, door de andere eenden gebeten, geduwd 
en voor de gek gehouden. Op den duur deden 
zelfs zijn broertjes en zusjes lelijk tegen hem. Zelfs 
zijn moeder wilde hem niet meer. Toen besloot 
het eendje om weg te gaan. 

Hij kwam bij een groot moeras, waar wilde 
eenden woonden. Daar bleef hij de hele nacht. 
Hij was moe en verdrietig. Toen de eenden hem 
de volgende morgen zagen, riepen ze uit: “Wat 
ben jij lelijk!” Ver van alle andere dieren bleef 
het eendje in het moeras wonen. 

Op een avond in de herfst kwam er een hele 
vlucht prachtige grote vogels overvliegen. Het 
eendje had nog nooit zulke mooie dieren ge-
zien. Het waren zwanen. Die winter werd het 
vreselijk koud. Het eendje probeerde zolang mo-
gelijk te blijven zwemmen. Maar hij werd zo moe 
dat hij stil bleef liggen en in het ijs vastvroor. 

De volgende morgen vond een boer hem en 
nam hem mee naar huis. In de warme keuken 
kwam het eendje weer bij. De kinderen wilden 
met hem spelen, maar hij dacht dat ze hem 
kwaad wilden doen. Hij vloog naar buiten terug 
naar het moeras. Moederziel alleen zwierf het 
kleine eendje de rest van de winter door de 
wijde wereld.

Eindelijk werd het lente. Het eendje sloeg zijn 
vleugels uit. Ze ruisten veel meer dan vroeger. 
Hij kwam ook veel sneller vooruit. En voor hij het 
wist was hij in een grote tuin beland. In de vijver 
van die tuin streek hij neer. 

Uit het struikgewas zag hij drie prachtige witte 
zwanen komen. Het eendje zag dat het net 
zulke vogels waren als hij lang geleden had zien 
overvliegen. Hij zwom de zwanen tegemoet. 

Toen hij vlak bij hen was, boog hij zijn kop. Maar 
wat zag hij in het heldere water? Hij zag zijn 
eigen spiegelbeeld. Dat was geen onhandig, 
donkergrijs kuiken meer. Hij was zelf een zwaan 
geworden! Wat was hij blij. Er kwamen een paar 
kinderen naar de kant van de vijver. Ze gooiden 
brood in het water. “Er is een nieuwe bij!” riep 
het kleinste kind en de anderen juichten: “Ja! En 
hij is het mooist van allemaal!” 

Toen voelde hij zich verlegen. Hij dacht eraan 
hoe hij gepest was, en nu vonden de kinderen 
hem de mooiste! Zijn veren ruisten, hij strekte zijn 
slanke hals en dacht blij: Van zoveel geluk had 
ik niet kunnen dromen, toen ik nog een lelijk 
jong eendje was.



Pinokkio

Er was eens een poppenmaker Geppetto hij 
maakte een speciale pop en noemde hem 
Pinokkio. “Ik wens dat je een echt jongen bent” 
zei Geppetto bedroefd. “Want ik ben zo al-
leen”. Die nacht kwam de Blauwe Fee naar 
Geppetto’s werkplaats.

“Goed Geppetto” zei ze, “Je maakt andere 
altijd gelukkig, je verdient het dat je wens uit-
komt”. Lachend raakte de Blauwe Fee het 
popje aan met haar hand. “Klein popje, ge-
maakt van hout. Wordt wakker”. En in een oog-
wenk, bracht zij Pinokkio tot leven. “Pinokkio, als 
je braaf, eerlijk en aardig bent, word je op een 
dag een echte jongen,” zei de Blauwe Fee.

Toen wendde zij zich tot Jimmy Krekel. “Jimmy,” 
zei ze “jij moet Pinokkio helpen”. Ze vertelde 
Jimmy dat ze hem een hele belangrijke baan 
had gegeven. Hij moest Pinokkio’s “goede 
geweten” zijn. De volgende dag stuurde Ge-
ppetto trots zijn kleine houten jongen naar 
school. “Jimmy Krekel zal je de weg wijzen” zei 
Geppetto. “Doe geen dingen waar je spijt van 
krijgt.” Pinokkio ging weg, maar kwam niet aan 
bij school.

Pinokkio ging op pad met Stromboli, een geme-
ne poppenspeler, die hem beloofde beroemd 
te maken. Die nacht had Pinokkio veel plezier, 
toen hij danste op het podium. Maar daarna 
sloot Stromboli hem op in een kooi, zodat hij niet 
kom ontsnappen. de Blauwe Fee verscheen en 
vroeg waarom hij niet naar school was gegaan.

Pinokkio loog en zei dat hij was ontvoerd. Op-
eens begon zijn neus te groeien. Toen Pinokkio 
de waarheid had verteld, toverde de Blauwe 
Fee zijn neus terug.”Dit is de laatste keer dat ik 
je help, een kind dat jokt, kan net zo goed van 
hout zijn.”

De volgende dag ontmoette Pinokkio een man 
op een koets, getrokken door zielige kleine 
ezeltjes. “Ga met ons mee, naar Plezier Eiland” 
zei de man op de koets. De koets zat vol met 
lawaai makende jongetjes. Pinokkio vond 
het er leuk uitzien. “Niet mee gaan Pinokkio!” 
schreeuwde Jimmy Krekel. Maar toch ging Pi-
nokkio mee, klaar voor avontuur.

Op Plezier Eiland, stopte Pinokkio en de andere 
jongetjes, zich vol met snoepjes. Maar Pinok-
kio’s plezier duurde niet lang. Plotseling kreeg 
hij ezelsoren en een staart! Pinokkio was bang. 
Hij en Jimmy Krekel rende voor hun leven, weg 
van Plezier Eiland. Maar toen ze thuis kwamen 
was Geppetto verdwenen. Pinokkio was erg 
overstuur. Waar kon Geppetto zijn? Opeens 
verscheen er vanuit de lucht een duif met een 
bericht van Geppetto.

Op het briefje stond, dat Geppetto naar zee 
was gegaan om Pinokkio te zoeken, maar Ge-
ppetto was opgeslokt door een Walvis. Pinokkio 
ging direct om Monstro, de Walvis, te vinden 
en zijn vader te redden. En inderdaad Pinokkio 
vond Geppetto in de buik van de grote Walvis. 
Geppetto was zo blij dat hij zijn kleine poppetje 
weer zag.

Maar hoe moeten ze uit de buik van de Wal-
vis komen? Pinokkio had een idee. Samen 
maakten zij een vuur en gebruikte de rook om 
Monstro te laten niezen. Geppetto en Pinokkio 
werden uit de Walvis gegooid en vielen in zee.

Vechtend tegen de golven hielp Pinokkio zijn 
vader in veiligheid. Maar Pinokkio lag met zijn 
gezicht onder water!! Geppetto pakte Pinokkio 
op in zijn armen en droeg hem naar huis. Ge-
ppetto legde Pinokkio in zijn bed en knielde er-
naast. “Kleine Pinokkio, je riskeerde je leven, om 
mij te redden,” huilde hij. Plotseling verscheen 
de Blauwe Fee nog een keer.

Ze zwaaide met haar toverstafje over Pinokkio. 
“Je hebt bewezen dat je een brave, eerlijke 
en aardige jongen bent.” zei ze, “Vandaag zal 
je een echte jongen worden. WORDT WAKKER 
WORDT WAKKER!!!” Jimmy Krekel zag hoe zijn 
vriendje tot leven kwam. Hun problemen waren 
over en Jimmy’s baan zat er op. Uiteindelijk is 
Geppetto’s wens voor een echte zoon in vervul-
ling gegaan.


