
LESBRIEF

DE KLOKKENLUIDER 
VAN ROTTERDAM  



BESTE DOCENT, 
 

Binnenkort gaat u met uw klas naar de voorstelling ‘De Klokkenluider van 
Rotterdam’. Met deze lesbrief kunt u het voorstellingsbezoek alvast met uw 
leerlingen voorbereiden. De lesbrief bestaat uit:

Hoofdstuk 1:  Toelichting lesbrief
Hoofdstuk 2:  Opdrachten voor in de klas
Hoofdstuk 3:  Theaterworkshop
Hoofdstuk 4:  Informatie over de afdeling educatie
Hoofdstuk 5:  Bijlage 

Veel plezier bij de voorbereiding, en graag tot ziens bij Jeugdtheater Hofplein!



HET VERHAAL: 
DE KLOKKENLUIDER VAN ROTTERDAM

In deze voorstelling worden de leerlingen meegenomen op ontdekkingsreis door 
Rotterdam. De klokkenluider van Rotterdam wordt een muzikale, eigentijdse, maar 
bovenal een echte Rotterdamse voorstelling!

In het bovenste puntje van de Euromast schijnt een verschrikkelijk en lelijk monster 
opgesloten te zitten. Hij wordt daar gevangengehouden door Frollo, de wethouder van de 
stad. Maar dát mag niemand weten! Quasimodo is trouwens helemaal niet zo 
verschrikkelijk en lelijk, maar hij ziet er gewoon net even anders uit dan de andere 
Rotterdammers. En alsof alle Rotterdammers zo op elkaar lijken?! Al lijken we in één ding 
wel op elkaar: we hebben allemaal dromen en wensen voor de toekomst. Ook Quasimodo 
heeft een droom: beneden tussen de mensen wonen, zonder dat hij zich anders hoeft voor 
te doen.  

 
 
1. TOELICHTING LESBRIEF

Een goede voorbereiding op het voorstellingsbezoek zorgt voor een nog completere 
ervaring voor iedere leerling. Niet iedere leerling is gewend aan een bezoek aan het 
theater. Daarnaast is onze ervaring dat het vooraf samen nadenken over de thematiek van 
de voorstelling verdiepend werkt, en het kijkplezier vergroot. 

Wanneer u niet genoeg tijd heeft om het hele pakket opdrachten uit te voeren kunt u er 
zelf voor kiezen om een opdracht over te slaan.



2. OPDRACHTEN VOOR IN DE KLAS 

OPDRACHT 1 – INTRODUCTIE OP HET VERHAAL | DUUR: 10 MINUTEN 

1: Lees onderstaande regels voor aan de leerlingen:
Rotterdam heeft een groot geheim, waarvan niemand weet of het echt waar is. In het 
puntje van de Euromast schijnt een monster te wonen. Een monster dat elke avond, zodra 
de zon onder is, de lichtjes in de stad aan doet. 
 
2: Speel het fluisterspel
De leerlingen zitten in een kring. De docent fluistert een zin in het oor van de eerste 
leerling, deze leerling fluistert het in het oor van de volgende leerling, totdat de hele kring 
rond is. De laatste leerling mag de zin hardop zeggen. Klopt de zin? 

Zin 1:   Het monster van Rotterdam heet Quasimodo
Zin 2:   Het is een verschrikkelijk lelijk afschrikwekkend monster
Zin 3:   Wethouder Frollo houdt het monster gevangen in de Euromast
 
3: Lees de onderstaande regels voor aan de leerlingen:
Het geheim van het monster in de Euromast is echt waar. Het monster Quasimodo, van 15 
jaar, wordt opgesloten door wethouder Frollo. Quasimodo is zo lelijk, die mag niet tussen 
de gewone mensen leven, vindt wethouder Frollo. Gelukkig heeft Quasimodo drie 
vrienden: twee duiven en een meeuw. Die vrienden vertellen Quasimodo iedere dag het 
nieuws uit de stad. Vandaag is er speciaal nieuws, er komt een heel leuk festival. De 
vrienden van Quasimodo halen hem over om naar dit festival te gaan. Quasimodo twijfelt, 
want hij mag absoluut niet naar buiten van zijn baas Frollo. Maar, het is wel zijn 
allergrootste droom om ook tussen de mensen te kunnen leven. Quasimodo besluit zijn 
noodlot te doorbreken, en de vrijheid op te zoeken. Deze keuze zal de stad voor altijd 
veranderen...

 
OPDRACHT 2 – VRIJHEID | DUUR: 15 MINUTEN  
NODIG: IETS OM OP TE SCHRIJVEN (SMARTBORD OF GROOT VEL PAPIER)

1: Wat is vrijheid?
Quasimodo zit opgesloten in de Euromast en voelt zich niet vrij. Zijn vrienden, de meeuw 
en de duiven, voelen zich juist heel vrij. Zij kunnen overal naartoe vliegen, waar ze maar 
willen. Wat is voor jouw vrijheid? Wanneer voel jij je vrij? Op het (smart)bord of op een 
groot vel papier schrijven we zoveel mogelijk dingen op die voor de leerlingen “vrijheid” be-
tekenen. Alles mag en alles is goed. Van vakantie...tot kunnen vliegen...tot volwassen zijn.

2: Foto’s van vrijheid
De groep wordt ingedeeld in groepjes van 3 tot 5 leerlingen. (Afhankelijk van de groeps-
grootte) Ieder groepje kiest een woord van het bord/papier. Bij het woord gaat ieder groepje 
samen drie stilstaande beelden maken. De groepjes krijgen 5 minuten om het te bedenken, 
en daarna laten ze de 



OPDRACHT 3 – FILOSOFISCH GESPREK OVER VRIJHEID | DUUR: 30 MINUTEN

1: Als een dorpeling in de stad
Luister samen met de klas naar ‘Als een dorpeling in de stad’, een lied uit de 
voorstelling. Vraag de leerlingen om heel goed naar de tekst te luisteren en deel de 
liedtekst (bijlage 1) eventueel uit. Geef de leerlingen ook de volgende context:

Jullie gaan naar een lied luisteren uit de voorstelling. Het lied wordt gezongen door 
Quasimodo en een groepje hangjongeren uit de stad. Quasimodo is voor het eerst naar 
buiten geweest, tussen de “gewone’’ mensen. Hij heeft daar lieve mensen leren kennen, 
maar hij is ook uitgescholden om hoe hij eruitziet. Hij kon dus niet zichzelf zijn. 
De hangjongeren weten hoe het is, hoe Quasimodo zich voelt. De hangjongeren voelen 
zich niet gewenst in de stad.

2: Als een dorpeling in de stad
Wat bedoelen ze precies met deze zin? Zowel Quasimodo, als de hangjongeren voelen zich 
“als een dorpeling in de stad”. Vraag de leerlingen in tweetallen te bedenken wat ze hier 
mee bedoelen. Het is belangrijk om eerst uit te leggen dat er geen goed of fout is. Bespreek 
een paar van de bevindingen met de hele klas. 

3: Stellingen
Hieronder volgen een paar stellingen die te maken hebben met vrijheid. Schrijf een 
stelling op het bord, en laat de kinderen die het met de stelling eens zijn gaan staan. Geef 
een leerling, die het eens is met de stelling, de beurt om uit te leggen waarom hij of zij het 
eens is met de stelling. Vraag daarna een ander leerling om hierop te reageren. Doe dit met 
iedere stelling. 

Stelling 1:  Niemand is helemaal vrij
Stelling 2:  Je mag zeggen wat je wilt, ook al kwets je iemand daar mee
Stelling 3:  Op school ben ik niet vrij
Stelling 4:  Ik durf mijzelf te zijn, ondanks wat anderen van mij denken
Stelling 5:  Ik kan worden wie ik wil zijn

3. THEATERWORKSHOPS 
Naast het voorstellingsbezoek kunt u ook een aanvullende theaterworkshop afnemen. 
Tijdens de 1,5 uur durende workshop gaan de leerlingen spelenderwijs zelf de vloer op. 

Ga voor meer informatie naar https://jeugdtheaterhofplein.nl/primair-onderwijs/. 

https://www.youtube.com/watch?v=oZcu9-j1Z_c&feature=youtu.be
https://jeugdtheaterhofplein.nl/primair-onderwijs/


4. AFDELING EDUCATIE

Jeugdtheater Hofplein 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 en 
hoe doen anderen dat? Een sterk ontwikkeld cultureel bewustzijn helpt kinderen en 
jongeren om met een open, respectvolle en verdraagzame houding in het leven te staan.

De afdeling educatie ontwikkelt bij veel Hofpleinproducties een passend educatief 
programma: lesbrieven, voor- of nagesprekken en workshops. U vindt het aanbod van dit 
seizoen op https://jeugdtheaterhofplein.nl/educatie. 

Ons programma bestaat uit zowel voorstellingen op school als voorstellingen in het 
theater. Ook is het mogelijk om een kijkje achter de schermen te nemen tijdens een 
backstage tour in het Hofpleintheater. Naast het voorstellingsaanbod adviseren wij u 
graag, als u geïnteresseerd bent, over theaterworkshops (spel, zang en dans) bij u op 
school.

Vindt u het belangrijk om uw leerlingen een doorlopende leerlijn theater aan te bieden, die 
aansluit bij de visie van uw school? Wij leveren maatwerk en luisteren graag naar uw 
wensen. 

Neem gerust contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken. 
 
 
Hartelijke groet, 

Annelies, Jacqueline, Kim, Koos, Patricia & Ragnhild 
Team Educatie Jeugdtheater Hofplein

010 – 754 00 15
educatie@jeugdtheaterhofplein.nl 

https://jeugdtheaterhofplein.nl/educatie
educatie@jeugdtheaterhofplein.nl


5. BIJLAGE 
LIED - ALS EEN DORPELING IN DE STAD 
Quasimodo:
Ik zie alles van de bovenkant
Ieder mensje als een stip
Zonder kleur, een mening, woorden; ik vergat
Dit zijn mensen in een grote stad
Ik bleef veilig op een afstand 
Onbewust met onbegrip
Maar nu weet ik dat het waar is wat ik dacht
‘k ben een dorpeling in de stad

Whoa oh, ik ben een vreemdeling, ik ben een verre vreemdeling
Als een dorpeling in de stad x2

Esme:
Ik woon tussen alle stipjes in
En toch voel ik mij geen stip
Ik heb kleur, een mening, woorden; ik vergat
‘k ben een dorpeling in de stad

Whoa oh, ik ben een vreemdeling, ik ben een verre vreemdeling
Als een dorpeling in de stad x2

Straatschoffies:
Whoa oh, ik ben een vreemdeling, ik ben een verre vreemdeling
Als een dorpeling in de stad x2

Angst, emotie, jaloezie dat maakt een mens beperkt misschien
Een vreemdeling die zie je al van ver
Heb geduld dan zal je zien, je zult verbaasd zijn bovendien
Een stip is van dichtbij misschien een ster

Allen:
Wees jezelf, en laat de ander zijn
Wees jezelf, en laat de ander zijn
Wees jezelf, en laat de ander zijn

Wees jezelf, en laat de ander zijn 
(oh, ‘k ben een vreemdeling, ik ben een verre vreemdeling)
Wees jezelf, en laat de ander zijn (Als een dorpeling in de stad)
Wees jezelf, en laat de ander zijn 
(oh, ‘k ben een vreemdeling, ik ben een verre vreemdeling)
Wees jezelf, en laat de ander zijn (Als een dorpeling in de stad)
Wees jezelf, en laat de ander zijn 
(oh, ‘k ben een vreemdeling, ik ben een verre vreemdeling)
Wees jezelf, en laat de ander zijn (Als een dorpeling in de stad)

https://www.youtube.com/watch?v=oZcu9-j1Z_c&feature=youtu.be

