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'HOFPLEIN IS EEN WARM 
HUIS WAAR IEDEREEN 
WELKOM IS!'

BESTE DOCENT,

Je gaat komend seizoen misschien wel met je 
leerlingen naar de voorstelling De club van lelijke 
kinderen. Bij deze voorstelling hebben wij een lesbrief 
ontwikkeld voor docenten, om alvast met de klas te 
kunnen uitvoeren. In deze lesbrief worden thema’s 
uit de voorstelling aangestipt, op een manier die 
bij de voorstelling past: speels en energiek, maar 
tegelijk uitnodigend tot reflectie en gesprek. Hopelijk 
ben je na deze workshop nog nieuwsgieriger naar 
de voorstelling! De lesbrief bestaat uit drie delen, 
deze kunnen direct achter elkaar, maar ook op losse 
momenten worden uitgevoerd. Elke opdracht bestaat 
uit twee delen: 

Opdracht 1 - Korte doe-opdracht en kringgesprek 
over wat ‘mooi of lelijk’ is.  

Opdracht 2 - Grappige tekenopdracht waarbij je 
mooie eigenschappen bedenkt van jezelf en de ander. 

Opdracht 3 - Theateropdracht over ‘lelijke’ 
dingen die volwassenen doen.  
 



Op een dag geeft generaal Isimo het bevel om alle 
lelijke kinderen van het land op te pakken. Weg, 
van de straat ermee. Opgeruimd staat netjes! In een 
opvanghuis voor lelijke kinderen, dáár horen ze thuis. 
Met zijn sluwe plan zet generaal Isimo ouders en 
kinderen op het verkeerde been en krijgt zelfs hun 
medewerking. De generaal is tenslotte de machtigste 
man van het land, hij weet wat goed is voor zijn volk. 
Pas als diezelfde ouders beseffen wat er is gebeurd, is 
het te laat en zijn de kinderen al ver weggestopt. Op 
twee na. Voor hen begint een groot avontuur. 
 
In 1987 schreef Koos Meinderts ‘De club van lelijke 
kinderen’, een spannend jeugdboek over een op hol 
geslagen generaal die het land wil ontdoen van alle 
lelijke kinderen. In 2004 bewerkt hij het verhaal, 
samen met cabaretier en schrijver Harrie Jekkers, 
tot een musical voor Jeugdtheater Hofplein. Een 
voorstelling vol wijsheid en humor, over liefde, 
woede, angst en verlies. Een modern sprookje, een 
verhaal van alle tijden. Ontroerend, subtiel, kritisch, 
actueel en vermakelijk. Speciaal voor het 35-jarig 
jubileum van Jeugdtheater Hofplein trekken we deze 
fantastische voorstelling uit de kast en wordt dit 
mooie verhaal in een nieuw eigentijds jasje gestoken.

HET VERHAAL: 
DE CLUB VAN 
LELIJKE KINDEREN



OPDRACHT 1: WAT IS MOOI EN WIE BEPAALT DAT? 

DEEL 1 - KIES DE MOOISTE VAN DE TWEE 
De kinderen gaan eerst iets dóen. Nadat ze in actieve vorm hebben nagedacht over mooi en lelijk, leggen we de 
link met de voorstelling.  
 

1. De klas krijgt steeds twee plaatjes te zien en vervolgens 5 tellen de tijd om te kiezen. De beelden zijn plaat-
jes van dieren, kunstwerken, kleuren enzovoorts, niet van mensen. De plaatjes vind je in de bijlage, om op het 
digibord te tonen of om te printen.  

2. Vraag vervolgens welke van de twee afgebeelde zaken ze het mooist vinden.  
Ieder kind kiest voor zichzelf: bij de keuze voor plaatje A loop je naar de ene kant van de ruimte en bij de keuze 
voor plaatje B naar de andere kant. Zo is zichtbaar wie welke keuze heeft gemaakt. Spoor de kinderen aan om 
te kiezen op gevoel en zonder te veel nadenken. Benadruk dat er geen goede of foute antwoorden zijn en dat ze 
kiezen wat ze zélf vinden. Niet wat hun vriend of vriendin vindt, daarom liefst zonder overleg.  
 
Het is fijn als er duidelijk twee kanten zijn met ruimte ertussen (lijnen van tape, of muren die vrij zijn van spul-
len), zodat er echt gelopen moet worden en de keuzes duidelijk zichtbaar zijn. Het is een spel - houd de sfeer 
speels. Maak het keuzemoment belangrijk door af te tellen van 5 naar 0 of door een opzwepend 
muziekje aan te zetten tijdens de keuze. Als het muziekje stopt moeten de kinderen een kant hebben 
gekozen, er is geen neutrale optie. 

3. Na elk keuzemoment vraag je aan elke kant één of twee kinderen om een reden voor hun keuze. Houd deze 
gesprekjes nog kort – het gaat nu nog om het doen, het nagesprek volgt zo. 

DEEL 2 -  KRINGGESPREK: WAT IS MOOI EN WIE BEPAALT DAT? 

Bespreek in de kring: 
-  Hoe was dit om te doen?
- Kon je makkelijk de keuze maken? 
- Wanneer is iets eigenlijk mooi? 
- Wie bepaalt of iets mooi is? 
- Is het voor ieder persoon hetzelfde, wat mooi is?
- Verandert het voor jezelf wel eens, wat je mooi vindt: dus dat je eerst iets mooi vond en nu niet meer of andersom?  
  Geef eens een voorbeeld...
- Was er net tijdens het spel een moment waarop je eigenlijk wel kon begrijpen dat niet iedereen hetzelfde koos als jij? 
- Welk moment was dat? Leg eens uit…  
- Op welke manieren kunnen mensen mooi zijn, behalve hun uiterlijk? Leg eens uit, geef eens een voorbeeld… 

Het gaat in het gesprek niet om het ‘goede antwoord’, hier is geen duidelijke waarheid. Het gaat erom dat de 
kinderen actief hun gedachten over de vragen laten gaan en verschillende ideeën van elkaar horen. De docent is 
vooral facilitator van een gesprek waarin de kinderen aan het woord zijn. 

Link met de voorstelling:
Vertel de kinderen kort over de voorstelling ‘De club van lelijke kinderen’. Bij Jeugdtheater Hofplein wordt na de 
zomer de voorstelling ‘De club van lelijke kinderen’ gespeeld. Het is een grappige en spannende voorstelling, die 
gaat over een gemene generaal, generaal Isimo. Hij wil graag de macht over het land. Hij houdt van keurigheid, 
rust en regels. Hij voert een nogal vreemde regel in, namelijk dat alle lelijke kinderen moeten worden meegeno-
men, naar een plek waar niemand ze kan vinden. 



Het lied dat generaal Isimo in de voorstelling zingt:  
Als ik aan de macht kom
Zal er rust en orde zijn
Dan wordt het hele land weer schoon
En veiligheid weer doodgewoon
Zowel op straat als in de trein!

Als ik aan de macht kom
Volgt er een tijd van wijs bestuur
Alles wat krom is wordt weer recht
En wat vals is wordt weer echt
En geen graffiti op de muur!

Wat zal dat zalig zijn
Weer respect voor mijn en dijn
En op straat
Waar je gaat of staat
Is alles keurig opgeruimd
Niemand die zijn plicht verzuimt
Niemand lelijk, lui, afwijkend, vies of dom

Als ik aan de macht kom
Als ik aan de macht kom
Als ik aan de macht kom
 
Generaal Isimo denkt blijkbaar dat hij in zijn eentje kan bepalen wat mooi en lelijk is. En daarbij kijkt hij alleen 
maar naar hoe de kinderen eruit zien en niet naar hoe ze zíjn. In het verhaal komen twee kinderen er gelukkig 
achter wat hij van plan is. Zij willen daar een stokje voor steken. De voorstelling gaat over hun avontuur. 

Voordat we verder gaan met de volgende opdracht een laatste vraag: 
- Wat heeft ons keuzespelletje van net te maken met de regel van generaal Isimo? Wie uit de klas kan dat 
uitleggen? 

 
OPDRACHT 2 – ANDERE MANIEREN VAN MOOI 

Deel 1 – Blind tekenen 
Verdeel de klas in duo’s. De duo’s zitten recht tegenover elkaar aan tafel, ieder heeft een vel papier en een pen/
stift/potlood. De uitleg heeft de volgende strekking: Het is niet altijd heel belangrijk of iets er mooi uitziet. We 
gaan zo een opdracht doen – misschien is het resultaat prachtig mooi, misschien ook niet. Het is vooral leuk als 
je het écht probeert. En dat je je aan de spelregels houdt, ook al is het een behoorlijk moeilijke uitdaging.

Als ik zeg ‘start’, dan zet je je pen op je papier. Je kijkt zo goed mogelijk naar de persoon tegenover je en je 
probeert een zo precies mogelijk portret van deze persoon te tekenen. Een paar belangrijke regels: 

1. Je pen of potlood moet op het papier blijven en je moet blijven tekenen. 

2. Je mag niet naar je papier kijken

3. Je stopt pas als ik het zeg 
 
Neem een minuut als richtlijn, eventueel net langer als ze nog lekker bezig zijn. Geef de duo’s, als ze gestopt 
zijn, even een momentje om met elkaar de twee portretten te bekijken. Waarschijnlijk zien de portretten er 
grappig uit. Laat deze nog niet aan de rest van de klas zien, dat komt later.



Deel 2 – Mooie kanten 
Kinderen denken met elkaar na over mooie kanten van zichzelf en hun duopartner. Zoals we al besproken 
hebben bij de andere opdracht, kan ‘mooi’ over meer dingen gaan dan alleen maar over hoe iemand eruit ziet. 
Per team van twee krijg je een momentje om bij ieder van jullie drie mooie kanten te bedenken die echt bij je 
passen: 

1. Waar ben je goed in?

2. Wat is een leuke karaktereigenschap?

3. Waarom ben je leuk om mee om te gaan? 

Laat de kinderen hier echt samen (in duo’s) over brainstormen. Wie weet noemt de ander nog een mooie eigen-
schap waar iemand zelf niet op komt. Als ze drie mooie kanten hebben gekozen, schrijven ze deze in steekwoor-
den op het blad van het portret. De drie eigenschappen komen bij het gezicht van het geportretteerde kind op 
het vel te staan, met ook de naam van die persoon erbij. Dit vel is nodig voor het tweede deel van de opdracht. 

Toonmoment
Er komt steeds een duo voor de klas staan. Na elkaar presenteren de twee kinderen hun kunstwerk (hun portret 
van de ander). Spoor de kinderen aan om de portretten op trotse en spectaculaire wijze te tonen, bijna alsof het 
een reclame is. Daar zit de lol, juist als het misschien niet écht een mooi getekend portret is. Het kind dat pre-
sentator is, gebruikt het volgende tekstje, op enthousiaste toon: 

 'Dit is een prachtig portret van de mooie…'
 'Wat mooi is aan…, is…' (noem de drie ‘mooie kanten’) 
 
Bijvoorbeeld, Sam heeft Sara getekend en zegt:  

 'Dit is een prachtig portret van de mooie Sara.' 
 'Wat mooi is aan Sara is dat ze goed kan voetballen, eerlijk is en leuke spellen kan verzinnen bij het 
  buiten spelen.’ 

Je kunt ervoor kiezen de klas vooraf nog een paar minuten te geven om dit in de duo’s nog even te oefenen. Een 
wellicht overbodige noot, die wel belangrijk is: houd in de gaten dat de sfeer bij het presenteren veilig is. Om de 
portretten mag best gelachen worden, vanwege de onmogelijkheid van de tekenopdracht. Flauw doen op andere 
manieren is hier echt niet de bedoeling. 
 

OPDRACHT 3 – ‘LELIJKE’ VOLWASSENEN 
Deel 1 – Volwassenen en hun lelijke kanten
Maak groepjes van drie of vier kinderen. Elk groepje krijgt een blad en een pen voor een korte brainstorm. In de 
voorstelling is er één volwassene die de regels bepaalt, namelijk generaal Isimo. Hij denkt dat hij in zijn eentje 
kan bepalen wat lelijk is. Maar als er íets lelijk is, dan is het misschien wel zijn gedrag of niet!? In het verhaal 
zijn de kinderen eigenlijk wijzer dan deze volwassen generaal.

Kunnen de kinderen uit de klas lelijke of vervelende dingen bedenken die (echte) volwassenen doen? Bijvoor-
beeld: ‘volwassenen werken te veel’ of ‘volwassenen praten te lang over saaie dingen’. Wat kunnen ze nog meer 
verzinnen? Vraag naar een enkel voorbeeld en laat daarna de groepjes met de opdracht beginnen. Ze krijgen 
twee minuten de tijd om (in steekwoorden) zo veel mogelijk voorbeelden op te schrijven. 
 
Tableau 1
Uitleg: van je lijst die je hebt bedacht met ‘lelijke dingen die volwassenen doen’, kies je er eentje uit. Kies iets 
wat leuk is om uit te beelden. Je maakt met je groepje een tableau/een theaterfoto, iedereen van het groepje 
doet daarin mee. In het tableau is het volgende te zien: twee kinderen, één of twee volwassene(n). De volwasse-
nen doen duidelijk het ‘lelijke ding dat volwassenen doen’. De twee kinderen reageren hierop en vinden het niet 
leuk wat de volwassenen doen.



Geef de groepjes per tableau niet te lang de tijd, bijvoorbeeld drie minuten (om de energie erin te houden). Je 
kunt de kinderen coachen op het volgende:
- Zorg dat iedereen op de foto goed te zien is voor het publiek 
- Bedenk precies wat voor houding iedereen heeft
- Laat goed in de gezichten zien wat de personen op de foto van iets vinden/wat ze voelen
- Het helpt als er een handeling/actie in het beeld zit
- Hoe helderder het is wat de foto uitdrukt, hoe leuker om naar te kijken
- Samenwerken
- Dóen, gaan staan, houdingen uitproberen, niet te lang alleen maar zitten en praten

Is de tijd om? Tel af en laat alle kinderen in hun tableau staan. Geef ze mee dat ze het tableau moeten onthou-
den: later gaan de groepjes naar elkaar kijken, nu nog niet.  
 
Tableau 2
Uitleg bij tableau 2: de kinderen zijn het gedrag van de volwassenen zat en nemen de volwassenen mee. Maak 
er een moment van actie van! Verzin een creatieve manier waarop de kinderen de baas worden (geen wapens) 
of laat de kinderen de volwassenen meenemen in een vervoersmiddel. Je speelt dezelfde persoon als in het vori-
ge tableau.  
 
De groepjes verzinnen tableau 2, opnieuw binnen drie minuten. Tel af, nu staan alle groepjes tegelijk in tableau 
2 onthoud ook dit tableau! 
 
Tableau 3
Uitleg: in het derde tableau worden de volwassenen door de kinderen opgevoed. Hoe ziet dat eruit? Misschien 
moeten ze wel precies het tegenovergestelde leren van dat ‘lelijke ding’ wat ze altijd doen. Hoe kun je dat zo 
duidelijk mogelijk uitbeelden? Zorg nog steeds dat iedereen op de foto goed te zien is en duidelijk kiest wat hij 
met zijn gezicht en lijf doet. Na drie minuten opnieuw afronden en allen tegelijk in tableau 3 staan. Leid de 
groepjes nog even kort door alle drie de tableaus heen, zodat ze het echt onthouden:  

Tableau 1:   Volwassenen doen iets lelijks  
Tableau 2:   Kinderen nemen volwassenen mee 
Tableau 3:   Kinderen voeden volwassenen op

Toonmoment 
Nu kunnen alle groepjes na elkaar hun tableaus aan de rest van de klas laten zien. Geef als docent bij elk 
groepje duidelijk het startmoment aan en de wissels naar het volgende tableau. Laat de kinderen per beeld 
steeds echt een paar tellen in een goede freeze staan. Leuk met muziek, bijvoorbeeld de muziek van Raymond 
Scott, de componist van Tom en Jerry tekenfilmmuziek. 

Zie Spotifylinks:  
spotify:track:4omNON8KxhwP00dBeajLW4
spotify:track:2sxHdQ376DVcd4DgdGRExn

Laat de kinderen in het publiek in stilte en met aandacht naar de anderen kijken, dat is het prettigst voor de 
spelers en dat is gelijk een oefening voor straks in het theater. Geef de kinderen een kijkvraag mee: kunnen ze 
zien wat het ‘lelijke ding’ is wat de volwassenen doen op de eerste foto? En wat leren ze op het eind? Niet de 
antwoorden gaan roepen tijdens de scene, dat bespreken we achteraf.

Als iedereen zijn tableaus heeft laten zien, kun je nog afsluiten met een kort vraagmoment. We hebben nu een 
aantal grappige voorbeelden gezien: 
- Kunnen volwassenen echt van kinderen leren? 
- In welke dingen kunnen volwassenen van kinderen leren?

https://open.spotify.com/album/5DCG6oumDvLvBWdA5gfk7z?highlight=spotify:track:4omNON8KxhwP00dBeajLW4
https://open.spotify.com/track/2sxHdQ376DVcd4DgdGRExn


TEAM EDUCATIE 
Wij geloven dat theater inspireert om te leven vanuit je 
hart en daarmee bijdraagt aan een betere wereld.

Hofplein Rotterdam vindt cultuureducatie essentieel 
voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. 
Cultuureducatie helpt kinderen betekenis te geven 
aan de wereld om hen heen. Hoe ervaren zij hun eigen 
leven, met welke blik kijken zij naar de wereld hoe doen 
anderen dat? Een sterk ontwikkeld cultureel bewustzijn 
helpt kinderen om met een open, respectvolle en 
verdraagzame houding in het leven te staan. 

De afdeling Educatie ontwikkelt bij iedere 
Hofpleinproductie een passend educatief aanbod, 
zoals lesbrieven, voor- of nagesprekken en workshops. 
We willen dat kinderen niet alleen kijken naar de 
voorstellingen en zich verwonderen, maar vooral ook 
beleven, doen en verbeelden. Je vindt het aanbod van 
dit seizoen op www.jeugdtheaterhofplein.nl.

Ons aanbod bestaat uit zowel voorstellingen in het 
theater als voorstellingen op school. Ook is het mogelijk 
om een kijkje achter de schermen te nemen tijdens 
een ‘backstage tour’ in het Hofpleintheater. Naast 
ons voorstellingsaanbod adviseren wij u graag als 
u geïnteresseerd bent in theaterworkshops bij u op 
school. Wilt u bijvoorbeeld een speciale workshopdag 
organiseren voor uw leerlingen of docenten? Is er 
op uw school een bepaald thema dat binnen een 
van de vakken wordt behandeld en dat u graag in 
theaterlessen terug zou zien komen in een korte 
lessenreeks? Vindt u het belangrijk om uw leerlingen 
een doorlopende leerlijn theater te bieden die aansluit 
bij de visie van uw school? Wij leveren maatwerk en 
bespreken graag de wensen! 

U kunt via onderstaande gegevens contact met ons 
opnemen. 

Annelies, Carla, Jacqueline, Nikki, Patricia & Ragnhild  
Educatie 
010 - 754 00 15
educatie@hofpleinrotterdam.nl 

http://www.jeugdtheaterhofplein.nl


BIJLAGE - AFBEELDINGEN 
 
DIER A              DIER B

 

KLEUR A       KLEUR B 



 
 
HUIS A              HUIS B

 

AUTO A          AUTO B



KLEDING A          KLEDING B

 

 


