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,Rosa. 
TG VGVR & Brussels Experimental 
 

 
 

LESMAP 
 
Beste leerkracht, 
 
Binnenkort komt u met uw klas naar de voorstelling ,Rosa. van TG VGVR. In de voorstelling ,Rosa. brengen we 
het levensverhaal van pacifiste, feministe & politiek denkster Rosa Luxemburg. De moord op Rosa in Berlijn in 
1919 was zowat het kantelpunt van de moderne geschiedenis. Tegelijk kunnen haar woorden ons tot vandaag 
inspireren om een goed mens te zijn. 
 
,Rosa. is een uitdagende muziektheatervoorstelling, zowel in vorm als in inhoud. De leerlingen krijgen heel wat 
informatie, beelden en niet alledaagse muziek te verwerken. Toch kiezen we er voor om dit ongefilterd aan hen 
voor te leggen. We benaderen de leerlingen daarin doelbewust als volwassenen en presenteren hen een stevig 
stuk hedendaags theater en modern-klassieke muziek in de hoop hen te verrassen en hen te inspireren. Omdat 
niet alle leerlingen even thuis zijn in de theatercodes die nodig zijn om ten volle van de voorstelling te genieten 
is enige voorbereiding in de klas wel aan te bevelen.  
 
De voorstelling kan bovendien een aanleiding zijn in de klas om een aantal gesprekskanalen te openen rond de 
inhoud en het is niet onbelangrijk om de leerlingen achteraf te laten ventileren over wat ze in de voorstelling 
hebben meegemaakt. Een goede omkadering is erg belangrijk om deze voorstelling maximaal zinvol te laten 
zijn voor uw leerlingen. Daarom ontwikkelde TG Vagevuur deze lesmap met daarin een aantal concrete 
aanzetten voor voor- en nawerking in de klas. 
 
Als u graag zelf wat inleest, -luistert of -kijkt in de materie, dan kan u via onze website heel wat extra materiaal 
vinden: 
https://www.tgvagevuur.be/rosa-voor-leerkrachten/ 
 
Tot in de voorstelling! 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Koen Boesman – regisseur 
Peter Spaepen – componist 
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‘INFLUENCING’  anno  1900 
 
 
 
 

CULTUREEL BEWUSTZIJN 
 
16.3 
De leerlingen analyseren het zintuiglijk waarneembare van kunst- en cultuuruitingen in 
interactie met de bedoelingen en de onderwerpen ervan. 
 
 
 
 
1 LEREN 
 
Het internet is pas ontstaan zo’n eeuw na Rosa’s geboorte. Hoe heeft zij dan zo veel invloed 
kunnen hebben in haar tijd? Zonder TikTok, Youtube, Instagram,..?  
 
Onrechtstreekse beïnvloeding: niet de massa, maar bepaalde individuen met op hun beurt 
cruciale invloed. Dit heet ‘lobbyen’. Dit gebeurt momenteel nog op massale schaal, vaak 
verborgen achter de schermen. Denk aan de tabaksindustrie, automobielsector,.. 
https://www.bruzz.be/politiek/peter-teffer-ontmaskert-lobbywerk-bij-de-eu-uber-co-
investeren-sterk-2020-02-09 
 
Rosa deed dit door brieven te schrijven aan sleutelfiguren, mensen op relevante 
machtsposities.  
 
Rechtstreekse beïnvloeding: via middelen, soms enkel uit die tijd, soms tijdloos, die 
iedereen aanspreken: 
Liederen - Ken je nu nog een ‘strijdlied’? (CASA De PAPEL ‘Bella Ciao’) 
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https://www.youtube.com/watch?v=46cXFUzR9XM 
 
Affiches – herinner je de spandoeken van Greenpeace en 
de volgeplakte muren tijdens verkiezingen. 
Reclamepanelen.  
Weet je deze nog? 

 
 

https://www.hln.be/style/kussende-religieuzen-en-aidspatienten-kledingmerk-benetton-
neemt-omstreden-fotograaf-terug-in-dienst-
br~ae8bc7d8/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 
 
Toespraken – wanneer zag je 
laatst nog een toespraak? Had ze 
effect? 
Ken je deze nog? : 

https://www.youtube.com/watch?v=OFPwDe22CoY 
 
+ de angst voor influencers! - Wat Rosa Luxemburg betreft: 
Het fraaie herinneringsplakkaat dat tot voor kort op haar geboortehuis in Zamosc hing, werd 
onlangs door de Poolse autoriteiten verwijderd, in een poging de hernieuwde belangstelling 
voor haar leven en werk in de kiem te smoren.  
In het -nota bene Communistische- China is er dit aan de hand: 
https://www.chinatalk.nl/bnr-china-podcast-hoeveel-censuur-is-er-op-chinese-sociale-
media/ 
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2 DENKEN 
 

• Door de overdaad aan (reclame)boodschappen hebben Vlaamse jongeren meer 
dan ooit nood aan mensen die zij vertrouwen en die hen in deze jungle van 
informatie houvast bieden. Influencers kunnen deze behoefte invullen. 

• Onder influencers verstaan de bevraagde media zowel hun eigen (bekende) 
journalisten of presentatoren, als experts waarop zij geregeld een beroep doen, 
columnisten die in hun bladen publiceren, maar ook bands of muziekgroepen die 
in radio- of televisiestudio’s komen aandraven en 
natuurlijk vloggers en instagrammers die enkel op social media actief zijn. 

• Instagram blijft met stip de nummer één qua bereik voor influencers. YouTube 
volgt. Facebook krijgt het op dit vlak erg moeilijk en is qua bereik verwaarloosbaar 
(aan het worden).  

• Bijna de helft van de Vlaamse jongeren kent twee tot vijf Vlaamse influencers en 
evenveel jongeren volgt Vlaamse influencers.  

• Gevraagd naar welke ‘Vlaamse influencers gelinkt aan Vlaamse mediamerken’ zij 
kennen, noemen jongeren vijf namen het vaakst: Jamie-Lee Six (gelinkt aan het 
digitaal jongerenmagazine Tagmag), Elodie Gabias, Average 
Rob (samenwerkingen met Humo en Stubru), Flo Windey (Stubru) en Julie Van 
den Steen (presentatrice MNM). 

 
Wat verkondigen ze? Producten? Levenswijsheden? Politieke meningen?  
http://blog.arteveldehogeschool.be/nl/vlaamse-media-influencers-de-hype-
voorbij/?_ga=2.149162294.1683527674.1634070112-1380147345.1634070112 
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https://www.finn.agency/nl/de-nieuwe-influencers-13-opinieleiders-van-morgen-met-
marokkaanse-roots 
 
Welke politiekers zijn het vaakst actief op sociale media? Welke heb je ooit al bezig gezien 
op die manier? Had dit invloed op jou? 
 
Wie zag je ooit bezig? Wat heb je ervan onthouden?.., of, zelfs…: ken je hun namen?  J J 

 

 
 
3 DOEN 
 
DE ABSURDE VERKIEZINGEN. 
 
 Probeer de school te overtuigen. Verzin een ‘nonsens’- voorwerp/dier/woord waar de 
leerlingen voor moeten ‘kiezen’.  
 
KIES SANSEVERIA / KIES CAVIA / KIES LUCHTMATRAS 
 
Bvb aan de schoolpoort mensen gaan overtuigen, … 
 
Je mag géén sociale media gebruiken.  
Of: één groep mag dat wel. Helpt het écht? 
 
Na een week zijn het verkiezingen. SUCCES ! 

• PS deze ‘nonsens’-partij verklaarde zelfs de oorlog aan België.  Zo fanatiek 
hoeven de studenten dan ook weer niet te worden.  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neushoornpartij_van_Canada 
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IN UW KOT  IN UW HOOFD 
EN DE VERGETEN KUNST VAN HET BRIEVEN SCHRIJVEN 

 
ZELFBEWUSTZIJN 
 
16.7 
De leerlingen beleven plezier aan het creëren vanuit hun verbeelding en intuïtie.  
 
1 LEREN 
 
Zeker anno ’22, na de voorbije 2 jaar krijgt dit thema een heel nieuwe lading: ‘in uw kot 
(moeten) zitten’. Rosa Luxemburg zat de helft van haar leven in de gevangenis.  
Weliswaar als politiek gevangene  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politiek_gevangene  
 
( = omwille van haar koppige en ‘afwijkende’ mening – niet omwille van moord ofzo). Dus ze 
kreeg soms wat ‘privileges’: papier, inkt, zelfs even een eigen moestuintje.  
 
De brieven die ze daar schreef (héél veel!) kunnen we onderverdelen in: 

1) Mijmeringen aan vriendinnen – vond ze ook wel heel belangrijk. Rosa was een 
gevoelsmens.  

2) Bevelen aan collega’s – meestal in code, vol opdrachten aan strijdmakkers die nog 
vrij rondliepen. Artikelen, redactie van artikelen, in een ‘ondergronds verzet’ sfeer.  

3) Studiewerk – artikelen, ‘papers’, ‘thesissen’, over allerlei sociaal-economische 
onderwerpen. Hier werkte ze het langste en grondig aan.  

4) Liefdesbrieven – ah ja. De meest bewaarde zijn aan haar ‘eeuwig lief’ Leo Jogiches. 
 
De titel van onze voorstelling verwijst ook naar het 
telkenmale ondertekenen van die brieven:  
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 Steeds hanteerde ze daarbij een uiterst 
verzorgde ‘stijl’, zoals tot op de dag van 
vandaag verwacht wordt bij het opstellen 
van brieven. Een oude kunst, erg mooi en 
persoonlijk. 
 

https://www.vlaanderen.be/taaladvies/bin-normen-brief-zakelijke-brief 
 

 
2 DENKEN 
 
Rosa schreef in haar brieven vaak een ‘verslag’ van haar dagelijks 
leven: ze hoorde de laarzen van de bewakers, ze zag een hommel 
sterven op haar vensterbank, ze zag hoe een buffel een zware last 
bracht. Dit noemen we ‘BLIK NAAR BUITEN’: observaties, anekdotes 
die vaak leidden tot filosofische en romantische mijmeringen. 
Evengoed had ze het heel vaan over haar ‘BLIK NAAR BINNEN’ : wat ze 
dacht, voelde en beredeneerde. Ze bleef immers ook nog heel veel 
wetenschappelijk en politiek denkwerk verrichten. 

 
Een klassikale uitdaging: scroll een paar minuten door je whatsapp / instagram / messenger 
berichten. Zet streepjes per ‘categorie’ berichtje (we volgen even de zelfde categorieën als 
Rosa) :   
Was je berichtje 

1) Een observatie / mijmering (“Jeez. Die mens naast mij stinkt”) 
2) Een zakelijke boodschap (“ik ga 15 min later zijn”) 
3) Een uitgebreide boodschap (“over gisteravond/nacht: ik vond dat je… etc”) 
4) Een relatie-kwestie, liefdes-, vriendschap,.. (“sorry”) 

 
De voorbije 2 dagen – berichtjes (en verder heeft er niemand zaken mee) : 

OBSERVATIE ZAKELIJK BOODSCHAP RELATIE 
III IIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIII 

 
https://www.dropbox.com/s/7j09vnur5xdjz8g/Rosa%20Luxemburg%20%281904-
17%29%3A%20Brieven.pdf?dl=0 
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3 DOEN 
 
Op de speelplaats is een 
‘gevangenis-wandeling’ 
uitgetekend. Met krijt, paaltjes,.. in 
een strak vierkant.  
 
Zoals op dit schilderij van Van Gogh  
 
De hele klas wandelt in een rijtje, 
stil, dat vierkant opnieuw en 
opnieuw. (Je mag elkaar 
voorbijsteken, blijven staan, hoeft 
niet te ‘militair’. Of gewoon wel 
heel strak, misschien zelfs met Links 
Rechts – commando. Naar believen, 
aanvoelen met de klasgroep) 
 

1) Terwijl je wandelt kijk je 
rondom je heen. Je 
verzamelt in je hoofd alles 
wat je ziet. Details, dingen 
op de grond, in de lucht, 
rondom rond, alles wat ‘in je 
oog springt’ probeer je te 
onthouden. Een dikke tien 
minuten. (voor de durvers, 
doe maar (veel) langer, dan wordt het meestal interessanter, dan begin je dingen te 
zien die je helemaal nog niet opgevallen waren)  

2) Stop met wandelen. Ga naar binnen. Onthou zo veel mogelijk – in stilte, geen 
uitwisseling van wat je gezien hebt.  

3) Schrijf een brief met het verslag van deze wandeling. Objectief, zonder veel emotie.  
 

- Variaties: 
-  Gewoon een gang, op en neer.  
-  Een naburig parkje 
-  Blijven zitten in de klas en zo rondkijken.  
-  … 

 
 
4 TERUGKOPPELING MET DE VOORSTELLING 
 
Zie website en bekijk bijhorend fragment uit de voorstelling op 
https://www.tgvagevuur.be/rosa-voor-leerkrachten/ 
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IK BEN WIE IK BEN.     KOPPIG. 
 

BURGERSCHAP 
 
7.1 
De leerlingen onderzoeken de interactie tussen verschillende lagen van identiteiten. 
7.18° 
De leerlingen komen op voor de eerbiediging van de rechten van de mens en het kind en voor sociale rechtvaardigheid. 
(attitudinaal) 

 
1 LEREN 
 
‘Hier Stehe Ich, ich kann nicht anders’ is een beroemde uitspraak van Luther in de rechtszaal.  
https://www.ensie.nl/betekenis/hier-stehe-ich-ich-kann-nicht-anders-gott-helfe-mir-amen 
 
Rosa gebruikt dit fameus citaat op verschillende momenten om uit te drukken ‘ik ben wie ik 
ben, niets aan te doen’. In alle ootmoed, maar toch ‘ferm’. Ze stond bekend en berucht om 
haar koppigheid. Ze nam een stelling in en liet zich niet ompraten. Ook al moest ze daarvoor 
de gevangenis in, werd ze uit de partij gezet, werd ze zelfs vermoord. Hoe ‘koppig’ 
mag/moet je zijn om iets gedaan te krijgen? Of staat diezelfde koppigheid soms ook 
resultaten in de weg?  
(Trouwens, die uitspraak van Luther, zou eerder gaan over het feit dat hij letterlijk moest 
blijven staan en niet kon gaan zitten door een felle ontsteking aan zijn…) 
 

11/1917, aan Sonja 
“Hoe meer het lage en monsterachtige dat iedere dag voorvalt alle grenzen te buiten 
gaat, des te rustiger en standvastiger word ik.”   (JJH-p14) 

 
2 DENKEN 
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Hoe ‘koppig’ mag/moet je zijn om iets gedaan te krijgen? Of staat diezelfde koppigheid soms 
ook resultaten in de weg?  
Kijk even mee naar de eerste woorden van paus Franciscus. Zo’n massa volk, tegelijk over de 
hele wereld uitgezonden.  
https://www.youtube.com/watch?v=8szDFB30azA . Qua eerste toespraaak: top! Maar hoe 
zijn de verwezenlijkingen, intusssen?... 
Ken je ‘koppige mensen’ van vandaag? Hoe tonen zijn ze hun ‘koppigheid’? En vooral: wat 
levert het op? 
 
 
Alle vakjes staan door elkaar. Verbind met pijlen. Bonuspunten voor extra bij-gekribbelde 
informatie.  
(printklare versie als bijlage) 
 
 

 

Altijd en overal 
hetzelfde 
zeggen 

Dossiers kennen The 
Queen of 
England 

Veel geld 
hebben 

Greenpeace 
activisten 

Heel veel fans 
hebben 

 

Honger- 
stakers 

Heel goed 
kunnen 
speechen 

 

Organisaties 
oprichten 

Billie Eilish 
 

Al heel lang 
veel te 
zeggen 
hebben 

Greta 
Thunbe
rg 

Marc Van 
Ranst 

 

Veel media 
halen 

Heel 
kwetsbaar 
opstellen 

Staken en 
betogen 

 

Eerlijk jezelf 
tonen 

Stunts doen 

 

teksten / 
liedjes 
maken voor 
een breed 
publiek 
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Eigen macht 
gebruiken 

Jezelf 
vastketenen 

Marghre
te 

Vestager 

Met veel 
gezag 
spreken 

 
Hebben we koppigaards nodig? Wanneer? Hoe? Welke koppigaards ken je nog? 
 
3 DOEN 
 
1. Stoelen in Stelling 
 
Iedereen staat buiten op de gang. Het klaslokaal blijft even leeg achter. De leerlingen komen 
1 voor 1 binnen en krijgen een ‘stelling’ die ze moeten ‘waarmaken.’ 
Bonus: alles moet in stilte gebeuren.  
 

Volgorde van binnenkomende leerling Hun opdracht, op een papiertje: 
1, 6, 11 Alle stoelen moeten tegen de meest 

noordelijke wand staan 
2, 7, 12 Geen enkele stoel mag de grond raken 
3, 8,13 Alle stoelen moeten schuin staan  
4, 9,14 Op elke stoel moet een potlood stil liggen 
5, 10,15 De helft van de stoelen moet de klas uit 
 … (verzin gerust ‘onmogelijke’ combinaties 

bij) 
 
Deze opdracht verloopt allicht eerder chaotisch in het begin, iedereen gaat koppig voor het 
eigen gewin. Maar zo merkt iedereen de onmogelijkheid van hun ‘stellingname’. Na 
(woordeloos) overleg bestaan er misschien oplossingen. 
Nabespreking: 

1) Ontlading: ‘wat gebeurde er?’ 
2) Was er een probleem? Kan je het benoemen? 
3) Was er een oplossing? Is die gehaald? Hoe? 
4) Heb je het gevoel verloren/gewonnen te zijn? 
5) Hoe kan je dit vertalen naar een politieke / parlementaire kwestie? 

 
Dit stellingenspel kan ook gevoerd worden in een soort debat,  
We halen onze inspiratie uit een kort fragment van de politiek serie ‘The West Wing’ 
https://www.youtube.com/watch?v=J48-3aDwhIc 
 
2. klasopdracht: verdeel 1000 euro over de klas.  
Dit is een debat waarbij niemand op voorhand toont wat zijn opdracht is.  
 

Volgorde van binnenkomende leerling Hun opdracht, op een papiertje: 
1, 6, 11 Krijg meer dan een ander 
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2, 7, 12 Niemand krijgt minder dan het uitgedeelde 
bedrag gedeeld door het aantal leerlingen 

3, 8,13 Zorg ervoor dat de volle 1000 niet 
uitgedeeld wordt 

4, 9,14 Minstens de helft krijgt exact evenveel 
5, 10,15 Beheer, als een bank, het bedrag dat niet 

wordt uitgedeeld. 
 … (verzin gerust ‘onmogelijke’ combinaties 

bij) 
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And finally, … THE ELEPHANT IN THE ROOM: 

KARL MARX .  
Wat doen we ermee. 

AFVOEREN of AFSTOFFEN ? 
 

 
BURGERSCHAP 
 
7.17 
De leerlingen vergelijken politieke partijen en ideologische stromingen. 
7.18 
De leerlingen komen op voor de eerbiediging van de rechten van de mens en het kind en 
voor sociale rechtvaardigheid. (attitudinaal) 
 
 
1 LEREN 
 
Bekijk: 
Iris Van Cauwenbergh kruipt in de huid van Rosa en geeft een felle les ‘marxisme’ op café. 
https://www.tgvagevuur.be/rosa-voor-leerkrachten/ 
 
En/of leer in deze korte hilarische scène de leer van Marx uit de monden van Monty Python: 
https://www.youtube.com/watch?v=t2c-X8HiBng 
 
en/of maak kennis met de filosofie van Marx in deze geestige animatiefilm: 
https://www.youtube.com/watch?v=tmQHaT777lM 
 
en om het geheel te begrijpen: 
https://www.sp.nl/sites/default/files/spanning.pdf 
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Hoewel haar vocabulaire 
inmiddels wat gedateerd 
klinkt, is haar analyse 
nog steeds van 
toepassing. 
 
‘Superrijken zien 
miljarden verdampen 
door dalende beurzen’ 
kopte de NRC in 
december 2018. Tegen 
het einde van het jaar 
waren wereldwijd de 
beurzen met zo’n 10 
procent gedaald en de 
krant rekende ons voor 
‘dat de vijfhonderd 
rijksten op aarde zo’n 
451 miljard dollar 
hebben verloren’. Het 
zijn absurd 
astronomische bedragen 
die zelfs Rosa 
Luxemburg zich niet had 
kunnen voorstellen.” 
 
- Joke J. Hermsen, ‘Het Tij Keren’, 
Prometeus, p.48 
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2 DENKEN 
 
In Karl Liebknecht (zie affiche 
hierboven), waar Rosa samen mee 
vermoord werd, vond ze haar 
zielsgenoot. Allebei in de ‘Spartakus-
bond (herinner u de slavenopstand van 
Spartakus - of bekijk alle series over dit 
tijdperk! ) zochten ze een ‘haalbaar 
midden’ , altijd in die moeilijke 

spreidstand tussen ‘voor’ en ‘tegen’: ‘ja, maar’..: radicaal mét nuance.  
 
Allebei voor én tegen Marx  

• Voor: de ideeën.  
• Tegen: het geweld en de doctrine.  

Daarvoor had Rosa ook haar (politieke) leven te danken aan de Socialistische Partij, waarvan 
ze zich ook afscheurde (uit koppigheid, zie les 1). Dus ook hier:  

• Voor: een sociale beweging waarbij meer en meer macht kan komen vanuit de 
arbeiders.  

• Tegen: ze gaan meeregeren, doen véél water bij de wijn (salon-socialisme) en 
tekenen zelfs mee een oorlogsverklaring! https://nl.wikipedia.org/wiki/Salonsocialist 

 
Fragment uit de voorstelling: de ‘mannen met baarden’: zie website 
https://www.tgvagevuur.be/rosa-voor-leerkrachten/ 
 

 
Maak duo’s. 1 iemand is ‘radicaal’. De ander zegt ‘ja, maar’.  
Ze proberen samen een helder wetsontwerp te maken, toepasbaar op de school.  
 

RADICAAL JA, MAAR 
Geen suikerhoudende drank meer  Aquarius sponsort onze sportdag 
Openbaar vervoer naar school wordt gratis Wie betaalt de rekening?  
We maken elk jaar een toneelstuk Welke leerkracht zal dit begeleiden? 
Niemand hoeft nog boeken te kopen. Alle 
studieboeken gaan in een deelbibliotheek 

Hoe krijgen we dat georganiseerd? 

We voeren weer een school-uniform in. 
Iedereen gelijk.  

Hoe kan ik mezelf nog tonen?  

… (verzin zelf !) … (verzin zelf!) 
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3 DOEN 
 
Zo laat je economische ongelijkheid ‘voelen’ aan de leerlingen, globaal zelfs. Wat Rosa 
voorspelde. 
 

Een beetje reclame: Een eenvoudig maar beklijvend economisch 
inleefspel,  ‘Wereld Op Stoelen’.  
 
Dit spel vertrekt vanuit de eigen ervaring van de deelnemers. Ze 
beleven de tegenstelling arm/rijk op wereldvlak en zoeken samen 
naar oplossingen.  
 
https://www.klascement.net/nascholing-of-
activiteit/75211/wereld-op-stoelen-spel-over-wereldverhouding-

bevolking-en-inkomen/?previous 
 
 
4 TERUGKOPPELING MET DE VOORSTELLING 
 
De laatste, eenvoudigste opdracht: kom kijken.  
 
 
 
https://www.tgvagevuur.be 
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