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Het verhaal van een zwarte vogel. 

Dit is het verhaal van Sam, een jongen of een meisje, 
we weten het niet echt… Sam gaat op zoek naar nieuwe 
vleugels voor mama. Het is een verhaal over veerkracht, 
verdriet maar ook over vreugde, moed en hoop.

Sam is de naam van het kind wiens verhaal wij 
vertellen, een naam dat zowel mannelijk als vrouwelijk 
is voor een personage dat wij universeel wensen. 
Een kind dat zowel moedig als gevoelig is, dat niet 
bang is van emoties en ze niet uit de weg gaat.

Een ZwartVogel is iemand die ondanks het verdriet, ondanks 
donkere wolken, toch het leven kan omhelzen en vieren.

Tijdens de voorstelling begeleiden drie actrices (de 
ZwartVogels) Sam op reis op een zachte en discrete 
manier. Eigenlijk is het niet echt belangrijk om nieuwe 
vleugels te vinden: als je ziek bent, zal het nooit 
meer als vroeger zijn, en tevergeefs zoeken naar die 
oude werkelijkheid is misschien niet zo goed.

Misschien gaat het erom hoe we samen een nieuwe 
werkelijkheid kunnen opbouwen? Hoe we de 
moed vinden om nieuwe wegen in te slaan? Hoe 
we gebruik kunnen maken van wat er nog is, en 
onze armen, ons hart, onze ogen openen?

De ZwartVogels begeleiden Sam (en het publiek) op 
een zachte en onopdringerige manier en helpen Sam 
een ZwartVogel te worden dankzij het verhaal.

Dit pedagogisch dossier is bedoeld als reisgezel, als 
gereedschapskist om de voorstelling met uw klas te 
benaderen, zij het voor of na het theaterbezoek.

Volgende elementen worden hier voorgesteld:

• De verschillende lezingen van het verhaal
• Behandelde thema’s
• Praktische hulpmiddelen (kinderalbums 

en voorleesverhalen)
• Handmatige activiteiten

Veel leesplezier!
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Vreugde, verbazing, woede, 
angst, afkeer, verdriet...
Onze emoties uiten zich via ons lichaam 
door onze lach, onze tranen, onze blik, onze 
gebaren... en kunnen ons soms overweldigen.
Dit gebeurt ook wanneer iemand 
dierbaar ziek wordt. 
Onze wereld kan van de ene dag op de andere 
veranderen en ons sprakeloos achterlaten.

Tijdens onze voorbereidende workshops 
en uitwisselingen met scholen hebben wij 
twee soorten kinderen gezien: kinderen 
die geconfronteerd worden met het verlies 
van iemand en zich ervan bewust zijn 
dat alles van de ene dag op de andere 
kan ophouden, en kinderen die nog geen 
naasten door de ziekte verloren hebben.

Het verbaasde ons dat kinderen die het 
verlies van een ouder door ziekte niet 
hadden meegemaakt, zich daar niet al te veel 
zorgen over maakten. “Je bent ziek, je kunt 
er niets aan doen, het hoort bij het leven, 
je neemt medicijnen en je wordt beter.”  

Wij zagen ook dat, terwijl ziekte een 
enigszins abstract begrip was dat niettemin 
als deel van het leven werd aanvaard, 
het concept van vallen voor hen veel 
tastbaarder en concreter was.  Vallen is iets 
dat hen verontrust, hen doet reageren.
En als het een volwassene is die valt, is het nog 
meer buitengewoon, nog meer verontrustend.

Een lerares vertelde ons dat een moeder 
in de klas gevallen was en dat haar kind er 
elke dag over sprak, alsof het niet begreep 
waarom of hoe. Een moeder valt niet!
Tegelijkertijd beseften wij dat zij een groot 
besef hadden van de kwetsuren van de ziel, 
van woorden die kwetsen, van het hart dat pijn 
doet, en dat dit echte wonden kan veroorzaken.

De voorstelling ZwartVogels dompelt ons onder 
in de emoties van Sam, een kind dat hulpeloos 
toekijkt hoe zijn/haar mama ten val komt.
Deze val, die zowel wordt gedanst als 
uitgebeeld in collages (op een scherm 
geprojecteerd), symboliseert de ziekte van 
een dierbare, waarmee kinderen soms al op 
jonge leeftijd mee worden geconfronteerd.
De metafoor in beelden stelt de fysieke val 
voor, maar ook de emotionele beving.

“Uit een groot aantal onderzoeken in 
de onderwijswetenschappen en de 
ontwikkelingspsychologie blijkt dat een 
belangrijke bepalende factor voor de emotionele 
ervaring van kinderen en volwassenen hun 
vermogen is om emoties te begrijpen, zowel 
hun eigen emoties als die van anderen.” (1)

Zelf al kunnen ze emoties begrijpen, vinden 

kinderen niet altijd de ruimte in hun omgeving 
om hun verdriet of woede te uiten wanneer 
zij geconfronteerd worden met de ziekte 
of het overlijden van een dierbare.
Door dit (taboe) onderwerp aan te kaarten 
voor kinderen van 6 tot 9 jaar, probeert 
de voorstelling een deur te openen 
en de verbeelding vrij te maken.
In Zwartvogels is de moeder een zonnig 
personage die zo veel mogelijk van 
het leven probeert te genieten.

“Als ze stapt, lijkt het alsof ze zweeft. Als 
ze rent, lijkt het alsof ze vliegt” en “Als ze 
danst, lijkt het alsof ze vleugels heeft”.

Tijdens haar val verliest mama haar veren.

Rond zes jaar worden kinderen zich ervan 
bewust dat de dood onomkeerbaar is. Het besef 
dat mensen van wie ze houden kunnen sterven, 
maakt hen angstig. Het is een leeftijd waarop 
zij proberen te begrijpen en om informatie 
vragen. Tegelijkertijd hebben ze nog niet de 
emotionele capaciteit om met verandering 
om te gaan en dit maakt hen kwetsbaar. Ze 
hebben nog steeds een “magisch denken” 
en het schuldgevoel komt vaak terug. (2)
 
Sam wordt dus ondanks zichzelf volwassen en 
gaat op zoek naar nieuwe veren voor mama. 
En tijdens de zoektocht vindt Sam andere 
bronnen dan degene die hij/zij zocht. 
Middelen die hem/haar in staat stellen om héél 
lange armen te hebben, én een groot hart, zodat 
hij/zij kan doorgaan op zijn/haar persoonlijk 
pad, terwijl hij/zij de nieuwe realiteit van mama 
integreert. Soms zoek je iets dat je niet kan 
vinden en vind je in plaats daarvan iets anders. 
Dit vereist vaak een verandering van 
perspectief en het overwinnen van angsten.
En soms moet je de open armen van de mensen 
om je heen aanvaarden en in hen kunnen rusten.

De voorstelling gaat niet over ‘Het zal wel 
weer als vroeger zijn’, maar over ‘Hoe is het 
om een zieke mama te hebben? Hoe ga je 
ermee om? Hoe word ik geen schaduw van 
mijn vroegere zelf en hoe behoud ik mijn 
levenslust ondanks de omstandigheden? Hoe 
kan ik mijn moeder en mezelf tegelijkertijd 
helpen, door mij te beschermen tegen dit 
verdriet? Hoe kan ik me niet schuldig voelen 
over wat er met haar gebeurt en me niet 
schuldig voelen zodat ik nog kan lachen?

“Emotionele ontwikkeling betekent dat het 
kind veel emoties toont, van verdriet tot woede 
en vreugde, en leert ze te beheersen en te 
uiten. Deze fase helpt bij het opbouwen van 
eigenwaarde en leidt tot de ontwikkeling van 
diepere kwaliteiten zoals sympathie, medeleven, 
veerkracht, assertiviteit en empathie, alsook het 
vermogen om met het leven om te gaan. (3)

1. Pedagogische intentienota

(1) https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-associes-1---les-emotions---une-ressource-pour-l-ecole-N-22217-42114.pdf
(2) http://www.continuingcare.be/pdf/BrochureEnfantsDeuil.pdf
(3) https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/developpement/7-8-ans/fiche.aspx?doc=7-8-ans-affectif

Een moeder valt toch niet...
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2. Behandelde onderwerpen 
DE ZOEKTOCHT
• De ontmoeting
• Praten met anderen
• Solidariteit, wederzijdse hulp

Het concept ‘ZwartVogels’ is een belangrijke as: 
drie actrices helpen Sam’s verhaal te vertellen. Zij 
helpen Sam inzien dat ook hij/zij een ZwartVogel kan 
worden. Dit onderstreept het vermogen tot solidariteit 
tussen mensen wanneer zich ongelukken voordoen.

HET MAGISCH DENKEN
Kinderen hebben een magisch denken: zij geloven 
dat zij de oorzaak zijn van gebeurtenissen. 
Daarom kunnen ze zich heel schuldig voelen 
wanneer ze een ernstige ziekte krijgen of 
bij een overlijden, omdat zij denken dat het 
komt door iets wat ze gedaan hebben. 
Het is van cruciaal belang hen uit te 
leggen dat het niet hun fout is.

VEERKRACHT BIJ 
KINDEREN
De term veerkracht kreeg ruime bekendheid na het 
boek “Un merveilleux malheur” van Boris Cyrulnik 
(Editions Odile Jacob). 
Veerkracht is het vermogen om de verschillende 
trauma’s die we hebben opgelopen te boven te 
komen: vroege rouw, verlating, misbruik, seksueel 
geweld, oorlog, enz.
Het woord “veerkracht” is fysiek. Het verwijst naar 
het vermogen van een lichaam om een schok te 
weerstaan. Toegepast op de sociale wetenschappen 
betekent het: “Het vermogen om met succes positief 
te leven en zich te ontwikkelen, op een sociaal 
aanvaardbare manier, ondanks stress of tegenspoed 
die normaliter een ernstig risico op een negatieve 
uitkomst inhoudt.” 1)

EMOTIES BEGRIJPEN
Inzicht in en regulering van emoties worden samen 
ontwikkeld in de sociale omgeving waarmee 
kinderen dagelijks worden geconfronteerd́.
Het klaslokaal is de omgeving waarin ze bijna 
50% van hun wakkere tijd doorbrengen. Daarom 
is het belangrijk na te gaan hoe deze omgeving 
kan bijdragen tot hun emotionele ontwikkeling. 
Of het nu informeel is in de interactie 
tussen leerkrachten en leerlingen, of tussen 
leerlingen onderling, of op een meer formele 
manier, door emoties aan te kaarten in de 
klas, via lezingen, discussies, debatten. 
In die zin stelt het bezoek aan een voorstelling 
ons in staat bepaalde onderwerpen te 
bespreken die zonder een tussenpersoon veel 
moeilijker te behandelen zijn. De uitstap maakt 
het mogelijk een gesprek op te starten. 
 

METAFOREN
DE SPIN / DE DROMENVANGER
Angst wordt vertegenwoordigd door de spin: 
zowel literaal (de angst voor het dier) maar ook 
op een meer metaforische en symbolische wijze 
(de spin vertegenwoordigt alle angsten van Sam: 
de ziekte, de angst om mama te verliezen).
Angsten overwinnen, de hulp van de spin aanvaarden, 
is de angst als motor aanvaarden, om onze sombere 
alsook vrolijkere kanten te leren aanvaarden.
De spin maakt een web om zich te beschermen, 
om de angsten op te vangen zoals een 
dromenvanger. Op dezelfde manier als ‘ziekte breit 
zorgen’, breit de spin iets positiefs en moois: 
een hemel waar we gemeenschappelijke 
herinneringen, leukere momenten en verzachtende 
gedachten kunnen ophangen, zodat we ons kunnen 
richten op hoop en veerkracht kunnen opbouwen. 

Om het begrip dromenvanger uit te diepen:
De dromenvanger is een voorwerp dat afkomstig is 
van de inheemse Amerikaanse stammen.
Het is geweven als een spinnenweb en heeft als 
functie het “filteren van dromen”. Elke stam heeft zijn 
eigen verhaal in verband met dit voorwerp, maar dat 
van de Objibway-stam is het meest gangbare. Volgens 
hun legende werden de kinderen beschermd door een 
spin genaamd ‘Asibikaashi’. De spin weefde haar web 
waar ze sliepen, net boven hun hoofd. 
Zo ving het web hun dromen. De slechte dromen, 
gevangen, werden vernietigd door de eerste stralen 
van de zon. De goede dromen, aan de andere kant, 
kregen toegang tot hun geest.

DE VAL/DE SCHADUW
Wat bedoel je met fysiek vallen? Hoe zit het 
met moreel vallen? En emotioneel? 
Deze metafoor stelt ons in staat om 
met de de uitdrukking “de schaduw van 
zichzelf zijn” verder te verdiepen. 

VLEUGELS EN VEREN
Sam gaat op zoek naar veren om nieuwe vleugels voor 
mama te maken, ervan overtuigd dat hij/zij zal slagen.
Maar de zoektocht verloopt niet zoals gepland. 
Sam krijgt niet alle veren waar hij/zij op gehoopt had 
en natuurlijk denkt hij/zij dat  mama teleurgesteld 
zal zijn. Als het kind thuiskomt vertelt mama dat ze 
niet meer zal kunnen vliegen, zelfs niet met nieuwe 
vleugels. Maar dat het niet uitmaakt, want ze heeft 
nog armen om te omhelzen, om aan te raken, om te 
knuffelen. Hoe kan ik, als mama er op een dag niet 
meer is, mijn eigen vleugels uitslaan? 
Hoe krijg ik het voor elkaar, als mama er op een dag 
niet meer is, om altijd een plekje in mijn hart voor 
haar te houden? Hoe kunnen mijn krachten en die van 
mama samenwerken om elkaar te verrijken? 
Hoe slagen we erin, ondanks de ziekte die ons scheidt, 
om samen te blijven? Niet om op elkaars behoeften te 
anticiperen, maar om ze te begeleiden?

(1) https://www.psychologies.com/Famille/Enfants/Epanouissement-de-l-enfant/Reponses-d-expert/Qu-est-ce-que-la-resilience

ZwartVogels
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In de voorstelling is de kunstvorm duidelijk geïnspireerd 
op het werk van de surrealisten en dadaïsten, met 
technieken als collages en associaties van ideeën.

De voorstelling is opgevat als een collage en gaat over het 
surrealisme. Door het op formeel niveau in de klas te introduceren, 
kan men zien hoe de vorm van de collage de inhoud verrijkt.

Om verder te gaan verwijzen wij u graag naar 
volgende video van het Centre Pompidou:  
https://www.youtube.com/watch?v=KAgvZCcJM1k

BEELDENDE KUNST EN 
EMOTIONELE EXPRESSIE

Raoul Haussmann                                           Arp Meret Oppenheim                                       
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Om de thema’s ziekte en veerkracht te behandelen, hebben wij een 
boekentas voor kinderen samengesteld: kinderboeken die het thema op 
verschillende manieren behandelen, zowel verhalend als beeldend.

Ter aanvulling op de voorstelling kunnen zij uitstekende hulpmiddelen zijn zowel 
gedurende voorbereidende workshops als tijdens gesprekken na de voorstelling.

• Silly Billy, Anthony Browne (Engels)
• Wachten op Wolf, Sandra Dieckmann, Christofoor Uitgeverij
• Nooit meer bang, Mélanie Rutten
• Grote boom is ziek, Nathalie Slosse, Pelckmans
• Als Verdriet op bezoek komt, Eva Eland
• Papa Draak wordt niet meer beter, Sascha Groen
• Les nouvelles ailes, Poka et Mine, Kitty Crowther, Ecole des loisirs, Collection Pastel

3. Boekenkast

ZwartVogels
 © Pudding asbl
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4. Artistieke opdrachten

Ter voorbereiding van de vertoning
Tijdens de vertoning is Sam op zoek naar nieuwe vleugels voor zijn moeder.

Opdracht 1: De vleugels

1. Elk kind zoekt een veer en brengt ze mee naar de klas.
2. Waar hebben ze hun veer gevonden? Op school? Op straat? In de tuin of in het park?  

Van welk dier is het? Is het gemaakt, getekend, geknutseld? Van welke kleur is het? 
3. Met alle veren die je hebt verzameld, maak je samen een nieuw paar vleugels. 

Je kunt ook andere materialen gebruiken en vleugels maken uit karton of draad.

Klasgesprek 
Ga in een kring zitten: iedereen probeert om beurt de nieuwe vleugels uit.
• Hoe voelt het om vleugels te hebben? Wat zouden we kunnen doen als we vleugels hadden?
• Sam is op zoek naar nieuwe vleugels voor zijn mama. Heeft zijn moeder haar 

oude vleugels verloren? Wat denk je dat er met Sam’s mama gebeurd is?
• Wie zou je vleugels willen geven? En waarom zou je dit doen?

Ter voorbereiding op, of na de voorstelling

Opdracht 2: Cadavre Exquis — ‘De kwaaltjesfabriek’

Maak een “cadavre exquis” met de kinderen. 
U kunt via deze link zien hoe u dit moet: https://vimeo.com/181132544

Het thema van het cadavre exquis is “Maak een kwaaltje”. We gaan in verschillende stappen te werk:

1.  Elk kind vouwt zijn papier in drie delen en tekent een hoofd bovenaan de bladzijde.
2. Geef vervolgens de bladzijde door aan een klasgenoot die op 
het middelste gedeelte een buik en armen tekent. 
3. Geef het weer door aan een derde persoon, die de benen tekent. 
Hoe gekker de tekening, hoe leuker het is! 
Je kunt het hoofd van een mens tekenen, maar ook van een dier, een voorwerp, een fruit, een monster.....
4.  Zodra de drie delen getekend zijn, kan men het ‘cadavre exquis’ openen: 
een surrealistische tekening, getekend door drie handen, verschijnt.
5.  Op basis van de titel “Een kwaaltje” kan elk kind nu de tekening aanvullen met wat nog moet worden 
getekend (bijvoorbeeld de hals met de borst verbinden en lijnen toevoegen; een hoed toevoegen; een 
element dat nodig is voor het kwaaltje;...). Vervolgens plakt elk kind een pleister op het kwaaltje.
Tenslotte noteert het kind de titel op de tekening, volgens het kwaaltje (bv. van de glijbaan 
vallen op een winteravond, mijn hart doet zeer toen ik ruzie had met mijn zus, ....)

Voorbeelden van ‘cadavres exquis’
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Voorbeelden van kwaaltjes verzameld tijdens 
workshops, met gebruikmaking van de surrealistische 
collagetechniek en de ‘cadavre exquis’:

ZwartVogels
 © Pudding asbl
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Ter voorbereiding van de voorstelling of na de voorstelling

Opdracht 3: Surrealistische collage 

Tijdens de voorstelling wordt veel gebruik gemaakt van collage. 
Collage is een kunstvorm waarbij geknipte of gescheurde stukjes papier worden gebruikt, die op steviger 
papier of doek worden gelijmd. Dit resulteert vaak in een bizarre verzameling van voorwerpen, mensen, 
landschappen, kleuren, vormen,...

1. Breng oude tijdschriften, kranten of ander inspirerend (papier) materiaal mee 

2. Knip personages, voorwerpen, dieren, architecturale elementen, 

vervoermiddelen, ... uit om een “beeldenverzameling” te maken.

3. Kies verschillende elementen uit deze collectie en breng ze samen op één blad. 

4. Schik alles op het blad om de compositie grappig, vreemd of verrassend te maken. 

5. Plak alles samen met lijm, plakband of kleefpapier.

6. Verzin een verhaal bij je collage.

Indien de collages na de voorstelling worden gemaakt, kunnen we een extra wending aan deze 
oefening geven: hebben de helden van het verhaal een leven buiten de voorstelling?
Bij het maken van de vertoning hebben de actrices Audrey, France en Oriane een heleboel 
dingen over de personages verteld (Sam, de mama, de eend, de gevederde man, de 
spin, de libel). Dingen die niet noodzakelijk in de voorstelling terugkomen.

Aan deze biografische context kan met de leerlingen worden gewerkt. 
De personages in ZwartVogels verschijnen tijdens de voorstelling, zonder enige uitleg, 
alsof ze er altijd al geweest zijn. Maar wie zijn ze precies en waarom zijn ze daar? 

Hier zijn enkele voorbeelden ter inspiratie:

ZwartVogels
 © Pudding asbl

9

Pedagogisch

Dossier



Na de vertoning

Opdracht 4: Maak je eigen dromenvanger, zoals Sam

Gedurende de voorstelling gaat Sam op zoek naar veren voor zijn moeder.
Helaas verloopt zijn reis niet zoals gepland en vindt Sam niet genoeg veren om nieuwe vleugels te maken.
Maar hij vindt EEN veer, EEN groot hart, grote armen, een spin en een vreemde machine.
Al deze elementen stellen hem in staat een soort spinnenweb te maken, 
waarin Sam zijn eigen dromen, zijn eigen hoop kan ophangen.

Kan je ook een dromenvanger maken, zoals Sam?
Volg gewoon het ‘Do It Yourself’ plan hieronder

Materiaal:
• 4 dunne takken
• een stukje touw of wol (in de kleur van je keuze)
• een schaar
• stiften of potloden voor het kleuren van de veer
• een klein stukje papier als je de veer zelf wilt tekenen en niet uitknippen

ZwartVogels
 © Pudding asbl
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Na de vertoning

Opdracht 5: Wat heeft veren?
A. Schrijfoefening + B. Korte presentatie

Tijdens de voorstelling gaat Sam op zoek naar veren. En tijdens zijn reis, ontmoet 
hij verschillende mensen. Hij had andere personages kunnen ontmoeten. 

We stellen voor dat u ons vertelt over een van deze andere mogelijke ontmoetingen. 

1. Elk kind maakt een lijst van dieren, dingen, wezens, personages die veren hebben
2. Kinderen lezen hun lijst luidop voor om ideeën uit te wisselen
3. Elk kind kiest een element van zijn lijst of van elkaars lijst. 
4. Elk kind schrijft een kort verhaal over Sam’s ontmoeting met de gekozen persoon/

dier/ding. De bedoeling van de ontmoeting is dat Sam om een veer vraagt.

Enkele elementen om het schrijven te verrijken: 
• Hoe ontmoeten ze elkaar?
• Waar vindt deze ontmoeting plaats?
• Hoe vraagt Sam om de veer?
• Gaat de persoon/het ding/dier ermee akkoord om het aan hem te geven of niet?
• Hoe nemen ze afscheid?

5.   Iedereen leest zijn verhaal voor aan de groep. 

Op die manier krijgen we een nieuwe reis van Sam, bestaande uit al deze nieuwe ontmoetingen.

B. Om verder te gaan: het geschreven verhaal omzetten in een visueel verhaal

Vervolgens maakt iedereen, met behulp van oude tijdschriften en uit te knippen afbeeldingen, 
aan de hand van zijn of haar geschreven verhaal een collage van zijn verhaal. 
Het idee is om beelden uit te knippen, te plakken en samen te voegen 
om ons te vertellen over de verschillende personages in het geschreven 
verhaal, en ook over de plaats waar de ontmoeting plaatsvindt. 

De technieken zijn divers. 

Kinderen kunnen hun collages op bladen plakken, waarbij elk blad een scène uit hun verhaal vertelt. 
Ze kunnen zelfstandige collages maken, zoals figuurtjes, versieringen, 
enz. die zij kunnen manipuleren en verplaatsen.

Elk kind komt dan zijn visueel verhaal voorstellen, met de hulp van het collage. 
In de voorstelling gebruiken de actrices stukken tekst (via voice-over) om het 
verhaal te vertellen, maar soms ook geluiden en hun eigen stem. 

Elk kind is vrij om zinnen toe te voegen (b.v. “Er was eens”, “Hij deed een bijzondere 
ontmoeting...”) om zijn of haar verhaal te vervolledigen, om zijn of haar collages 
te laten praten, om geluiden te maken en om geluiden te laten horen.

ZwartVogels
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