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Beste leerkracht, 
 
Binnenkort komt u met uw klas kijken naar onze voorstelling Den Uyl. 
Om dit theaterbezoek voor te bereiden in de klas en om de 
voorstelling achteraf te kunnen bespreken, hebben wij voor u deze 
educatieve map samengesteld.  
U vindt in deze map informatie over de voorstelling en de ploeg. 
Enkele van de hoofdthema’s die in de voorstelling aan bod komen, 
zullen we kort belichten.  
We vragen u om ook gebruik te maken van onze website: 
www.ultima-thule.be. Hier vindt u filmpjes over het gezelschap en 
naar aanleiding van het repetitieproces van de voorstelling.  
 
Omdat deze voorstelling bezocht wordt door leerlingen van 
verschillende leeftijden, vindt u misschien niet alles in deze lesmap 
even relevant voor uw eigen klasgroep. Uiteraard rekenen wij op uw 
expertise als leerkracht om een interessante selectie te maken. 
Wij wensen u veel plezier met Den Uyl en met de voorbereiding 
ervan in uw klas. 



	        

1. ULTIMA THULE, het gezelschap 
 
Ultima Thule brengt figurentheater voor jongeren en volwassenen. 
Noem het teksttheater waarbij niet enkel de acteurs spreken. Alles 
wat niet te heet of te zwaar is kan bijdragen tot het vertellen van het 
verhaal. 
De acteurs bedienen zich van poppen, voorwerpen, rommel, 
projectie, muziek, kunstwerken en van zichzelf om te vertellen of te 
tonen wat er te vertellen of te tonen valt. Daarbij ligt de nadruk op 
het zoeken naar suggestiviteit.  
 
Onze voorstellingen vertellen nooit de Grote Verhalen, de 
klassiekers, maar zoeken naar kleine vertellingen over herkenbare 
dagdagelijkse dingen. Ook als dat gebeurt tegen een uitgesproken 
maatschappelijke achtergrond die we relevant vinden, maar die we 
niet met de moraliserende vinger willen benoemen.  
 
Den Uyl is een uitzonderlijke voorstelling voor Ultima Thule. Ze kadert 
binnen een erfgoedproject. Onze ploeg ging aan de slag met 
teruggevonden materiaal van een poppentheater van weleer: Het 
Brugsch poppenspel Den Uyl. De speelstijl met de poppen en de 
poppen zelf zijn dus niet die van Ultima Thule. Dat blijkt zeer mooi uit 
de verschillende filmpjes en trailers die te vinden zijn op onze 
website. 
 
Met Den Uyl krijg je dus geen typische voorstelling te zien van ons 
gezelschap, maar een voorstelling die kadert binnen een groter 
geheel, dat uitgewerkt werd door de erfgoedcel Brugge en 
Bruggemuseum. Meer informatie over dat volledige project staat op 
www.poppenspeldenuyl.be  
 
 

2. DEN UYL, de voorstelling 
 
Erfgoedcel Brugge kwam een tijd geleden op het spoor van het 
Brugsch Poppenspel Den Uyl uit Assebroek. Een figurentheater 
opgericht in 1942 dat in de jaren ’50 internationale roem verwierf in 
West-Vlaanderen. Een pak historisch materiaal werd teruggevonden. 
Aan Ultima Thule werd gevraagd om aan de slag te gaan met dit 
erfgoed en er zijn eigen stempel op te drukken.   
 
‘Den Uyl’ werd een voorstelling over de beginperiode van het 
gezelschap, de oorlogsjaren en de jaren erna. Over de Vlaamse 
ontvoogding, over collaboratie, het verzet en de menselijke verhalen 
en conflicten die zich tegen die achtergrond afspelen. Maar 
daarnaast ook over het maken van voorstellingen, de torenhoge 
ambities en de kleinmenselijke verhoudingen in zo een gezelschap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partners: Bruggemuseum, Erfgoedcel Brugge,  CC Brugge, Vlaamse 
gemeenschap, provincie West-Vlaanderen, Provincie Oost-
Vlaanderen, Stad Gent, Stad Brugge, Musea Brugge en Arsbroek. 
 



	        

3. DE PLOEG 
 
ACTEURS 
 

 
 
Els Trio… 
…speelde na haar studies aan de HoGent in diverse gezelschappen 
(NTGent, Malpertuis, FroeFroe, Tank,…) Ze geeft les aan de 
academie van Tielt en regisseerde o.a. Terminaal van Gino Sancti en 
een aantal voorstellingen met amateurs bij Rembert Torhout 
waaronder Sneeuwwit met een groep anderstaligen. Ze werkte ook 
mee aan sociaal-artistieke projecten met jonge delinquenten in 
Beernem en Ruislede. Bij Ultima Thule was Els al vaak te gast, zowel 
als actrice als in de rol van coach en regisseuse. Els toert momenteel 
ook met haar eigen succesvolle kindervoorstelling Roomvlekpieternel. 
 

 
 
 
 
 
Kurt Defrancq… 
…speelde na zijn studies aan het conservatorium in Brussel bij 
verschillende gezelschappen (KVS, NTGent, Malpertuis, De Werf, Het 
gevolg, De Vlaamse Opera,…) Hij maakte en speelde ook veel zeer  
uiteenlopende solovoorstellingen en was regelmatig te zien op 
televisie (Thuis, Modest, FC De Kampioenen,…) Kurt is al jarenlang 
verbonden aan de universiteit van Gent. Momenteel toert hij met 
Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus, Au Coeur Volant, De 
buitenkant van meneer Jules en Gebroeders Degraeve. 
 
 
REGIE    
Wim De Wulf… 
…is al jarenlang actief als acteur, regisseur en tekstschrijver. Hij 
verdiende zijn sporen bij Kommil Foo, Theater Antigone en Ultima 
Thule. Als artistiek leider van Ultima Thule tekent Wim De Wulf al 
jarenlang het artistiek parcours van het gezelschap uit. Lange tijd 
deed hij dat vooral als auteur en regisseur. Maar met de 
voorstellingen Oosterlengte en Troebel Water kreeg hij de smaak van 
het spelen opnieuw te pakken. Op vraag van Bruggemuseum en de 
erfgoedcel Brugge ging hij aan de slag met het oude tekstmateriaal 
van Poppenspel Den Uyl en regisseert hij het stuk.   
De Wulf is ook betrokken als regisseur bij Kapitein Winokio, heeft 
net zijn derde cd opgenomen en toert samen met Wigbert van Lierde 
met een muziektheatervoorstelling.   
 
 
 



	        

TECHNIEK en zoveel meer… 
 
Rupert Defossez  
Rupert Defossez studeerde animatiefilm aan het K.A.S.K. in Gent. Hij 
is een vaste medewerker bij Ultima Thule en is verantwoordelijk voor 
het lichtontwerp, de uitvoering ervan en de techniek van alle 
voorstellingen die de laatste jaren gemaakt werden. Vaak wordt zijn 
lichttovenarij gelauwerd in de pers naar aanleiding van een 
première. Zijn vakmanschap is van onschatbare waarde bij een 
specifiek vak als figurentheater. Omdat Den Uyl waarheidsgetrouw 
wil zijn, was het deze keer een grote uitdaging om de juiste 
decorstukken en details bijeen te sprokkelen. Bovendien was dat niet 
de enige uitdaging. Voor Den Uyl zit Rupert immers op de scène en 
schittert als het ware in de rol van zijn leven.  
 

  
 
 

4. BRUGSCH POPPENSPEL DEN UYL: een korte geschiedenis 
 
Assebroek 1942. Pastoor Jules Faes richt samen met enkele 
creatievelingen het Brugsch Poppenspel Den Uyl op. Onder de leuze 
‘Voor godsdienst, taal en vaderland’ is de culturele verheffing van 
de gewone Vlaming het hoogste doel. De ambitie van de Brugse 
poppenspelers is hoog. Zij willen het poppentheater verheffen tot 
een volwaardige vorm van kleinkunst, voor jong én oud.  
Den Uyl staat in de beginjaren bekend als één van de meest 
vooruitstrevende en best uitgeruste poppentheaters van Vlaanderen. 
Die faam heeft het te danken aan zijn prachtige in hout gesneden 
poppen, kunstige decors en een - voor die tijd - indrukwekkend 
klank- en lichtspel. Op het programma staan zowel nieuwe creaties 
als bewerkingen van bestaande verhalen.  
De meeste stukken hebben een volks karakter, met een vleugje humor 
en een moraliserende ondertoon. De poppen spreken ‘Algemeen 
Beschaafd Nederlands’. 
Aanvankelijk is Den Uyl een rondreizend poppentheater. In 1947 
krijgt het gezelschap een vast theatertje ter beschikking in het 
centrum van Brugge. Rond het midden van de jaren vijftig hangt de 
eerste generatie spelers de poppen aan de wilgen. Tien jaar later 
begint Den Uyl een tweede leven; als bedrijfstheater van 
metaalfabriek La Brugeoise. De frequentie van de voorstellingen ligt 
duidelijk lager dan in de eerste periode en men richt zich 
hoofdzakelijk op kinderen. In 1982 treden de poppen van Den Uyl 
voor het laatst op. 
 
 



	        

5. ALGEMEEN TIJDSKADER 
 
Na de Eerste Wereldoorlog valt de Vlaamse Beweging uiteen in 
twee grote strekkingen: ten eerste de minimalisten, die trouw bleven 
aan de Belgische staat en het Belgisch koningshuis, en die nadruk 
leggen op goede en gerespecteerde taalwetten. Daarnaast heb je 
de maximalisten, die streven naar een onafhankelijk Vlaanderen, en 
die bijgevolg ‘anti-belgisch’ waren. Van een culturele strijd voor de 
erkenning van het Nederlands als officiële taal, maken zij ook een 
politieke strijd. Een deel van die laatste groep gaat in de jaren 
1930 de rechts-autoritaire en fascistische toer op. Zij geloven niet 
langer in de parlementaire democratie. Deze vleugel van de 
Vlaamse Beweging stort zich tijdens de Tweede Wereldoorlog 
opnieuw in de collaboratie.  
 
Om de voorstelling ten volle te begrijpen is het van belang dat de 
leerlingen een idee hebben van de algemene sfeer voor en tijdens 
de tweede wereldoorlog in een Vlaams dorp en van de verschillende 
posities die door ‘de gewone man in de straat’ werden ingenomen. 
Niet enkel een positie ten opzichte van Vlaanderen en België, maar 
ook ten opzichte van de ‘keuze’ verzet versus collaboratie. Dat dit 
alles zich afspeelde terwijl veel mannen opgeroepen werden om mee 
te vechten, is niet onbelangrijk. In een kleine dorpsgemeenschap 
werd de balans tussen mannen en vrouwen immers danig verstoord. 
Wat met zich meebracht dat vrouwen steeds vaker ‘mannentaken’ 
mochten opnemen. Geen principiële keuze, maar een noodzaak die 
zich opdrong. In Den Uyl werden er plots vrouwen toegestaan op 
scène. Dit issue wordt is ook aan de orde in de voorstelling.  
 
Het spreekt voor zich dat persoonlijke conflicten en meningsverschillen 
hoog kunnen oplopen in een woelige periode als deze. In de 
voorstelling zien we deze tegenstelling tussen de twee 
hoofdpersonages. Belangrijk hierbij is echter ook te zien dat hun  
 

 
 
persoonlijk verhaal doorweegt in het maken van grote 
maatschappelijke keuzes. Dit is zeker een onderwerp dat relevant is 
om vandaag de dag in klasverband te bespreken met jongeren. 
 
Thema’s die van belang waren in die periode komen uiteraard terug 
in de voorstelling. We geven hieronder een paar voorbeelden van 
dergelijke thema’s en een eerste aanzet om hiermee aan de slag te 
gaan in de les.  
 
 
 



	        

6. THEMA’S 
 
In de voorstellingen komen verschillende thema’s aan bod, uiteraard 
veel meer dan degene die wij hier zullen aanhalen. Voor elk thema 
geven we een korte eerste aanzet tot uitwerking ervan in de klas. 
Afhankelijk van de interesse van de leerlingen kan dit aangevuld 
worden met eigen opdrachten of informatie.  
Deze thema’s kunnen kort besproken worden voor de voorstelling, 
zodat ze het kader waarin het verhaal zich afspeelt goed begrijpen. 
Een diepere uitwerking waarin linken gelegd worden met vandaag 
kan beter na de voorstelling gebeuren.  
 
 
Centraal thema: ontwikkeling van een Vlaamse identiteit en de rol 
daarin van het poppenspel 
 
De jaren 1930 zijn de hoogdagen van het Vlaamse nationalisme, dat 
zelfbewust een eigen culturele identiteit ontwikkelt. De Vlaamse 
Beweging huldigt het idee van een diep in het verleden gewortelde 
volksgemeenschap, die reëler is dan de artificiële Belgische identiteit. 
De eigenheid van deze Vlaamse cultuur wordt geconstrueerd op 
basis van zogenaamde invented traditions: allerlei symbolen, rituelen 
en gebruiken die worden voorgesteld als cultuuruitingen van een 
specifiek Vlaamse ‘volksaard’. Vaak wordt dit ‘specifiek karakter’ 
uitvergroot of zelfs geheel verzonnen. Vandaar de term invented 
traditions.  Ook het poppenspel behoort hiertoe. 
 
Vanaf de jaren 1880 ontdekken Vlaamse kunstenaars en 
volkskundigen de expressieve kracht van het traditionele 
poppenspel. De folkloristen hebben belangstelling voor alle uitingen 
van de volkscultuur, omdat ze daarin de zuivere expressie van de 
volksaard menen terug te vinden, onaangetast door ‘vreemde’, 
internationale en moderne invloeden. 
 

 
 
Maar poppenspel is eigenlijk helemaal geen typisch “Vlaamse” 
traditie. De evolutie van het poppenspel is het resultaat van een 
voortdurende culturele uitwisseling tussen Europese landen met 
invloeden van zelfs ver buiten de Europese grenzen.  
 
De Vlaamse beweging roept niet alleen een eigen vorm, maar ook 
eigen helden in het leven: Tijl Uilenspiegel is hier een mooi voorbeeld 
van. Brugsch poppenspel Den Uyl ontleent zijn naam aan Tijl 
Uilenspiegel. Hiermee laten de stichters meteen uitschijnen dat zij de 
Vlaamse Beweging welgezind zijn. Ook de kleuren van het 
narrenpak van de Tijl-pop, zwart en geel, spreken voor zich. Tijl 
treedt op als directeur van het theater, die het verhaal inleidt en de 
poppen voorstelt. 
Streven naar een nationale eenheidspop. Zoals Duitsland zijn Kasperl 
heeft, Italië zijn Pulchinella en Nederland zijn Jan Klaassen, zo willen 
de Vlaams-nationalistische poppenspelers ook één hoofdpop die de 
incarnatie is van de Vlaamse volksziel. Daarvoor zien zij Tijl 
Uilenspiegel als de ideale figuur. In het nog jonge België geniet Tijl 
nochtans de reputatie van een nationale held, die de 
onafhankelijkheidsstrijd van het Belgische volk symboliseert. Maar dit 
wordt door de Vlaamse beweging in één adem naar een Vlaamse 
held vertaald. (crf. Invented traditions) 
 
 
 
⇒  Babbelstof voor in de klas… 
 
♦ Hoe zit het vandaag met die Vlaamse of Belgische identiteit?  
♦ Welke middelen worden vandaag gebruikt om deze te versterken, 
af te zwakken, te relativeren?  
♦ Welke politieke partijen staan aan welke kant van dit verhaal? 
 



	        

 
Poppenspel als medium om het volk te bereiken 
 
Tijdens het interbellum ontdekt een nieuwe generatie het plezier en 
de uitdrukkingskracht van het poppenspel. Het gaat vooral om 
onderwijzers, pastoors en (klein)kunstenaars die de volkse traditie 
van het poppenspel nieuw leven willen inblazen en tot een hoger 
artistiek niveau brengen. Ze hebben daarbij de ‘culturele opvoeding’ 
van het volk voor ogen. 
 
Cultureel gezien was Vlaanderen in die periode zowat de woestijn: 
‘de Hogere Cultuur’ was voor de bourgeoisie, en meestal in het Frans. 
Poppenkast, zo dacht pastoor Faes (oprichter van Den Uyl), is een 
volks medium waar een breed publiek mee bereikt kan worden. Een 
goed platform van waarop ‘het volk’ naar een hoger niveau getild 
kan worden. Dus Brugsch Poppenspel Den Uyl was een feit. 
De katholieke wereld omarmt de traditie van het poppenspel als een 
krachtig, toegankelijk medium om morele waarden over te brengen. 
De jeugd dient imers beschermd te worden tegen de gevaren van de 
modernisering, zoals jazzmuziek, dansrages, onzedige kledij en de 
verafgoding van filmsterren. Jeugdbewegingen zoals de Katholieke 
Arbeidersjeugd (KAJ), de Katholieke Studentenactie (KSA), de 
Katholieke Scouts en de patronaten willen de jongeren discipline, 
wilskracht, godsdienstige bezieling en Vlaamse overtuiging 
bijbrengen. Hun voorbeelden zijn de middeleeuwse ridders, de 
volkshelden van 1302, de helden van de Boerenkrijg, de Vlaamse 
soldaten in de IJzervlakte, missionarissen en heiligen. Ook tradities 
als volksdans, volkszang en vendelzwaaien leven weer op, als 
tegengif voor de verderfelijke cinema en de moderne dansen. 
 

 
 
 
⇒  Babbelstof voor in de klas… 
 
♦ Welke media worden er vandaag gebruikt om ‘het volk’ te 
bereiken?  
♦ Bestaat er nog zoiets als ‘het volk’? 
♦ Hoe zit het vandaag met ‘verderfelijke cinema en moderne 
dansen’?  
♦ Welke waarden en normen worden er vandaag meegegeven via 
populaire media?  
 



	        

ABN 
 
In het volkse poppentheater van de negentiende eeuw (bv. de 
poesjenellenkelders in Antwerpen en de spellekes in Gent) komen de 
spelers en de toeschouwers uit de allerarmste bevolkingslagen van 
de stedelijke volksbuurten. Zij spreken dezelfde taal: het dialect.  
 
De poppen van Brugsch Poppenspel Den Uyl spreken ‘Algemeen 
Beschaafd Nederlands’, of dat is tenminste de bedoeling. Hierachter 
schuilt een educatieve bedoeling. Het gebruik van het zogenoemde 
ABN geldt in het interbellum als een instrument van ‘verheffing’ van 
het Vlaamse volk. Om vooruit te komen in het leven dient men 
verzorgd Nederlands te spreken, zo werd met stelligheid beweerd.  
Stekvooie, het hoofdpersonage van het stuk dat in Den Uyl 
gerepeteerd wordt, vloekt zelfs beschaafd: in plaats van “nondeju” 
en “godmiljaar” zegt hij “nondeknul” en “potvermille”. Alleen op 
enkele onbewaakte momenten haalt hij zijn beste Brugs boven.  
 
 
⇒  Babbelstof voor in de klas… 
 
♦ Hoe belangrijk is het Vlaams vandaag?  
♦ Welke wetten, regels en meningsverschillen bestaan hierover?  
♦ In vergelijking met zeventig jaar geleden wonen er veel meer 
anderstaligen in Vlaanderen. Hoe wordt daarmee omgegaan in ons 
land/jullie dorp/jullie school? 
 

Antisemitisme 
 
Identiteitsconstructie is het benadrukken van de eigenheid of in de 
taal van 1940: van de eigen volksaard. Zoals hierboven al een paar 
keer aangehaald, was dit van het allergrootste belang in de eerste 
helft van de vorige eeuw. 
Dit leidt onvermijdelijk ook tot het benadrukken van het anders-zijn 
van andere volkeren, culturen en nationaliteiten. In de jaren van Den 
Uyl was vooral het anders-zijn van het Joodse volk dat geviseerd 
werd. Dit sluimerend antisemitisme is zeer aanwezig in theaterteksten 
uit die tijd.  
 
Bij Den Uyl uit zich dat in de figuur van Izaak de Jood. Hij speelt een 
prominente rol in twee stukken van het gezelschap: Stekvooies 
Kerstdag (het stuk dat aan bod komt in onze voorstelling) en Izaaks 
Riemschoenen. De Izaak-pop beantwoordt aan het stereotiepe beeld 
van de Oost-Europese jood tijdens het interbellum: een grote 
haakneus, een lange baard, een lange zwarte jas en een zwarte 
muts. In Izaaks Riemschoenen speelt hij de hoofdrol als Izaak 
Drogekorst, “een echte jood; de gierigste vent dien ik of gij ooit 
gekend hebben”. Hij draagt zijn schoenen op zijn schouders om ze 
niet te verslijten. Door zijn hebzucht en opvliegend karakter 
veroorzaakt hij allerlei ongelukken en misverstanden, waarvoor hij 
genadeloos wordt afgestraft. Het stuk eindigt met een rechtszaak. 
Izaak heeft geen schijn van kans tegenover de partijdige rechter en 
zelfs het publiek wordt gevraagd om te getuigen. In Stekvooies 
Kerstdag, het meest succesvolle spel van Den Uyl, speelt Izaak de rol 
van een harteloze, op geld beluste hotelwaard die onderdak 
weigert aan een arme vrouw en haar blinde zoontje, en aan Jozef 
en de zwangere Maria. 
Het stereotiepe beeld van de gierige joodse handelaar of 
woekeraar deed zijn intrede al in de late middeleeuwen en duikt op 
in tal van verhalen en toneelstukken tijdens het interbellum. Zo voert 
regisseur Anton Van de Velde in zijn toneelstukken Tijl (1925) en Tijl II 



	        

(1930) de figuur John-Ahasveer op. Die staat symbool voor het 
meest harteloze kapitalisme. Ahasveer vertoont veel gelijkenissen met 
Izaak, zowel qua karakter (opvliegend, iedereen afsnauwend en 
obsessief bezig met geld) als qua fysieke trekken (“schoenen van een 
meter lang” en een stevig reukorgaan). 
Na de oorlog verdwijnt Izaaks Riemschoenen van het repertoire, 
maar Stekvooies Kerstdag blijft nog vele jaren het populairste stuk 
van Den Uyl.  
 
 
 
⇒  Babbelstof voor in de klas… 
 
♦ Zou een dergelijke typische uitwerking van personages nog gepikt 
worden vandaag de dag?  
♦ Op welke manier is er vandaag de dag sprake van 
identeitsconstructie?  
♦ Welke vooroordelen zijn vandaag wijdverspreid over bepaalde 
groepen? 
 
 
 
 
 

7. DE PERSONAGES: twee niveaus 
 
Zoals reeds gezegd is Den Uyl geen reproductie van een oude 
voorstelling, maar een voorstelling over een gezelschap dat tijdens 
en na de oorlog voorstellingen maakt. Het publiek kijkt naar acteurs 
die acteurs spelen tijdens een repetitieproces van een voorstelling. 
Bent u nog mee?   
 
Er zijn dus tweeërlei personages.  
De relevante thema’s die hierboven aangehaald werden en die zeer 
levendig waren voor, tijdens en na de oorlog komen – bijna 
archetypisch – tot uiting in de personages.  
 
--- De acteurs --- 
De twee hoofdpersonages, Jeanine en Armand, nemen een heel 
andere stelling in over het (samen)leven, de oorlog, de toekomst, hun 
land, Vlaanderen,… Zij belichamen de starheid die deze 
tegenstelling met zich meebracht, het wantrouwen, het stilzwijgen en 
de hypocrisie onder de mensen was groot.  
Opvallend is dat er bij beiden een link is tussen hun eigen 
levensgeschiedenis en de stelling die zij innemen in een groot 
maatschappelijk, politiek, ideologisch conflict. Bovendien brengt de 
kunst van het poppenspelen hen tot samenwerken. Ze hebben wat 
dat betreft hetzelfde doel, dat alle andere tegenstellingen dragelijk 
maakt. 
 
--- De personages van de gerepeteerde voorstelling --- 
In de voorstelling wordt het stuk Stekvooies Kerstdag gerepeteerd. 
Zoals blijkt uit alles wat u hierboven las, zijn de personages geen 
toevallige of artistieke keuze, maar dienen zij om waarden, normen 
en overtuigingen over te brengen bij het volk.  
Onderstaande citaten zeggen iets over het karakter van Brugsch 
poppenspel Den Uyl: het soort Nederlands dat werd gehanteerd, de 



	        

katholieke inslag, de moraliserende ondertoon en het latente 
antisemitisme. 
 
Stekvooie: potig en bijdehand, beschermer of wreker, afhankelijk 
van het moment en de situatie.  
"En ik verdien Nondeknul nog de saus niet voor in mijn patatten. 'k 
Zoek allang mijn postje bij die sjacheraar op te geven, maar 'k vind 
nergens beter werk en 'k kan potvermille toch niet leven zonder 
aseme."   
 
Izaak: de jood, ijzerbijter en duitenkliever. 
“Ik heb niets, en ook, ik ken die praat… geen eten, arme weduwe, 
kinders die vergaan van de honger… alle luiaards en schooiers 
spreken alzoo. Ik geef aan niemand iets.”  
 
Kwabette, uiteraard geschikt voor veelvoudig weduwschap. 
“Haaaaa! Gij hebt mij voor den gek gehouden!!! Ik zal uw beiden 
eens een andere zet leeren, wacht!!!” (neemt stoofpan en slaat er 
wild op los) 
 
Pastoor Goegebeur, naar naam en faam. 
“God zij gedankt! De man is van den booze verlost… en het 
huisgezin in vrede hersteld. God zegene u verder, brave menschen.” 
 
Bietebauw, de uitvoerende macht… tussen twee borrels. 
“Tiens, hier zit nog ene die zijn blaveturen opendoet. Hewel 
kameraad, wat hebt g’uitgestoken? Een bokspartij of worstelen … 
vrije stijl!” 
 
Kwak, de puit 
“Ik heb mijn best gedaan en mijn plicht gekweten tegenover mijn 
medeschepselen. God zal ’t loonen. Kwaak! Kwaak!” 
 

 



	        

8. TE ZIEN OP DE WEBSITE 
 
Op de website www.ultima-thule.be zijn er filmpjes te zien die 
gemaakt werden tijdens het maakproces van deze en andere 
voorstellingen. Eenmaal de première achter de rug is, verschijnen er 
ook foto’s, een trailer, recensies,… 
In het geval van Den Uyl valt het verschil op met de andere 
voorstellingen van Ultima Thule. Dat alleen al is een bron aan 
educatief materiaal.   
 

9. WE HOREN GRAAG VAN U… 
 
We krijgen graag feedback over de voorstelling van de jongeren 
die kwamen kijken. Tot voor kort voegden we een kort 
evaluatieformulier bij onze lesmap. Omdat dit de feedback 
inhoudelijk drastisch beperkt, kiezen we ervoor om de leerlingen op 
te roepen om de voorstelling te recenseren. Voor “Den Uyl” is dit een 
hele uitdaging, aangezien het niet enkel om het verhaal van de 
voorstelling gaat, maar evenzeer om het bredere project dat gericht 
is op het levendig houden van het verleden. Benieuwd wat jongeren 
daar vandaag de dag van vinden. 
 
Alles mag gestuurd worden naar: 
Ultima Thule 
Kazemattenstraat 17 
9000 Gent 
 
Of via mail: info@ultima-thule.be 
 
  
 

 

 

 

 

 


