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Beste leerkracht, 
 
Binnenkort  komt  u  met  uw  klas  kijken  
naar  Door de muur.  Om dit theaterbezoek 
voor te bereiden en om de voorstelling 
achteraf te kunnen bespreken met uw 
leerlingen, hebben wij voor u deze 
educatieve map samengesteld.  We 
belichten kort enkele van de 
hoofdthema’s. 
 
Op onze website www.ultima-thule.be 
vindt u foto- en videomateriaal en andere 
informatie.  
Heeft u opmerkingen,  tips  of  
bedenkingen over onze voorstelling? Stuur 
dan een mailtje naar info@ultima-
thule.be.  Laat u ook uw leerlingen weten 
dat zij online kunnen reageren?  
 
Wij wensen u een boeiende voorstelling 
toe.  
 
De spelers en medewerkers van Ultima 
Thule. 
 

  

2015. Of 2014. Of 2016. 

Na een blitzcarrière in London keert een 
man terug naar het dorp waar hij zijn 
vakanties doorbracht. Naar het huis dat 
zijn ouders daar gekocht hadden. Zeelucht 
was goed voor hem. 

Het dorp is leeg, een puinhoop bijna. 

Op het strand ontmoet hij Michael. Een 
kerel vol idealen, vol plannen. En Julia. Zij 
is de school beu. Ze wil het proberen in de 
showbizz. Als Amy Winehouse! Haar 
moeder was daar fan van. 

Hier weggaan. Maar waarheen? Naar het 
noorden, of net naar het zuiden? 

In Door de muur treffen drie mensen 
elkaar. Het botst! Toch hebben ze meer 
met elkaar gemeen dan je op het eerste 
gezicht zou vermoeden. 

Tekst en regie: Wim De Wulf 
Spel: Dominique Collet, Kurt Defrancq, Sven Ronsijn 
en Sander Van den Broeck 
Muziek en soundscape: Tom Wolf 
Poppen en kostuums: Evelyne Meersschaut  
Scenografie en licht: Rupert Defossez 

   

 

 

  



VOOR (EN DEELS NA) DE VOORSTELLING 
 
Bespreek het begrip ‘suggestiviteit’ met de leerlingen. 
 
Ultima  Thule brengt figurentheater voor jongeren en volwassenen in een eigen, specifieke vorm. De 
nadruk ligt op het zoeken naar suggestiviteit. Onze voorstellingen willen geen Grote Verhalen, geen 
klassiekers brengen, maar zoeken integendeel naar kleine vertellingen over herkenbare dagdagelijkse 
dingen, ingebed in een groter maatschappelijk geheel.  
Ook in Door de muur is dit zo. We vertellen de verhalen van een man, Julia en Michael. De verhalen 
komen samen, de drie personages zijn aan elkaar gelinkt. Hun persoonlijke verhalen spelen zich af in 
een socio-economische context die allesbepalend is, maar die we nooit met de moraliserende vinger 
willen benoemen.  
Aan de leerlingen kan gevraagd worden erop te letten in welke mate die socio-economische context 
aanwezig was en bepalend is voor de voorstelling. Ook op het decor kan gelet worden: wat willen we 
suggereren met het decor? 
In de nabespreking kan dieper ingegaan worden op bepaalde aspecten die in de voorstelling 
gesuggereerd worden. Hoe interpreteren de leerlingen het einde van de voorstelling? (zie hieronder) 
Eenzelfde voorstelling kan voor elke toeschouwer verschillende betekenissen hebben. 
 
Vooraleer naar de voorstelling te komen kan ook gevraagd worden aan de leerlingen wat zij 
verwachten van figurentheater. Een blik op onze website leert dat ons figurentheater het klassieke 
‘poppentheater’ overstijgt. In de nabespreking kan verder ingegaan worden op de gebruikte 
materialen, de aankleding van de poppen, de hantering ervan. (zie hieronder) 
 
 
 
NA DE VOORSTELLING 
 
 
SPELTECHNIEK en MATERIALEN 
 

- Hoe heb je de interactie tussen de acteurs en de poppen ervaren? 
- Werd elke pop door één specifieke acteur bediend of wisselde dit? 
- Hoe worden uiterlijk en kostuum gebruikt om de innerlijke gevoelswereld van de personages 

uit te drukken? 
- Waarom denk je dat de regisseur en de poppenmaakster gewerkt hebben met figuren die uit 

elkaar gehaald kunnen worden? Wanneer werd dit gedaan? Waarom? Wat was het effect? 
 
Een getuigenis van Evelyne Meersschaut, die de poppen en kostuums ontworpen en gemaakt heeft, 
kan helpen bij het bespreken van bovenstaande vragen: 
 
“Wanneer een regisseur mij vraagt om poppen en kostuums te maken voor zijn voorstelling, lees ik 
eerst de tekst door en bespreken we die onderling. Ook ben ik gedurende enkele weken tijdens het 
creatieproces van een voorstelling aanwezig zodat ik weet hoe de personages zijn, hoe ze denken.  
De poppen in Door de muur moesten voor mij in de eerste plaats een haveloze en afgeleefde indruk 
opwekken.  
Voor de kostuums heb ik me gebaseerd op het werk van fotografen zoals Jimmy Kets, Hans 
Eikelboom en Valerie Jouve.  Hun foto’s zijn realistische beelden van mensen in de straat. Ik heb naar 
de combinatie gezocht om dit gevoel uit te drukken. De man bijvoorbeeld draagt een deftig kostuum, 
maar door dit te combineren met een afgedragen regenjasje krijgt het geheel iets triestigs. Daardoor 



gaat het ogenschijnlijk chique, het succes, een heel ander verhaal vertellen.  
Om dit effect te verkrijgen bij Julia heb ik gewerkt met felle, schelle, haast fluorescerende kleuren 
van het jurkje.  
De onderlinge verhouding tussen de poppen is ook belangrijk. Qua basisvorm zijn ze verschillend en 
daardoor afzonderlijk herkenbaar. De schooldirecteur, bijvoorbeeld, zag ik als een ‘onderuitgezakte 
papzak’ en dit vertaalde ik dan in het peervormige lijf. De vader en moeder drukken dan weer een 
eenheid uit. Hun beide lijfjes zijn blokvormig. De bankdirecteur daarentegen diende een imposant 
figuur te zijn. Hij heeft een klein lijfje, maar de autoritaire en hautaine houding wordt uitgedrukt door 
de driehoekige vorm van het lijf en de V-vorm van de borstkas.  
Uniek aan deze produktie is ook het feit dat de ledematen van de poppen onderling uitwisselbaar zijn 
en dat er met de afzonderlijke elementen kan gewerkt worden. Ik denk hierbij aan de ‘zwemscène’ 
waar de acteurs enkel de ledematen animeren. Daarvoor heb ik een kliksysteem voorzien waarmee 
de ledematen aan de ramp kunnen bevestigd worden.” 
 
 
INHOUD en THEMATIEK 
 

- Wie was volgens jou het hoofdpersonage? 
- Wie was jouw favoriete personage? Beschrijf uiterlijke kenmerken en karakter. Wat is de 

relatie tot de andere personages? 
- Sommige personages hadden geen naam. Wat is de reden daarvoor? 
- Het verhaal speelt zich aan zee af, maar in welk land? Denk je dat de regisseur een bepaald 

land voor ogen had? Of is dit niet belangrijk? 
- Op verschillende momenten wordt naar de economische crisis verwezen, soms impliciet, dan 

weer explicieter. Haal enkele van die momenten aan. Welke boodschap wil de regisseur ons 
meegeven? Ga je hiermee akkoord? 

- Zowel Michael als zijn vader vragen aan de vader-van-de-man of zij zijn grond mogen 
bewerken. Hij weigert. Waarom en wat heeft dit voor gevolgen voor Michael en zijn vader? 

 
- Tijdens de voorstelling wordt gesprongen in de tijd. Je ziet de personages ook ‘groeien’. Vond 

je dit verwarrend of vormde dit geen probleem? 
 

- In de aankondigingstekst wordt gezegd dat Michael vol idealen zit, vol plannen. Zie je dit ook 
zo? Wie is volgens jou het meest optimistische personage? Wat wil Michael eigenlijk doen? 

- Hoe ziet Julia haar toekomst? 
- Waarom is de man teruggekeerd naar het dorp? 

 
 
HYPOTHESES 
 

- Hoe eindigt de voorstelling? Hoe zou het verder aflopen met de personages? 
- Wat vond je van het einde van de voorstelling? Geeft dit einde jou hoop of net niet? 
- Wat weet Michael over de vader van de man?  
- Indien het tot een confrontatie tussen de man en zijn vader zou komen, wat zou er dan 

gezegd worden? 
 
 
 
 
 



MUZIEK 
 

- Wat vond je van de muziek? Vond je het een meerwaarde dat de muzikant op scène stond? 
- Was de muziek opvallend aanwezig? 

 
Hieronder lees je een getuigenis van Tom Wolf, muzikant en ‘bruiteur’ over het makingsproces van de 
voorstelling. 
 
“Uit de eerste gesprekken met Wim De Wulf begreep ik dat hij me voor Door de muur had 
aangesproken als 'bruiteur' en niet als liedjesschrijver of zanger. Dus heb ik de tekst aandachtig 
gelezen en heb ik mij ondergedompeld in de toon van het stuk - een vrij grimmig verhaal met een 
plot die zich niet zomaar prijsgeeft. Wanneer we kennismaken met de personages op die 
onbestemde plek ergens in het zuiden, werd ik gegrepen door de uitzichtloosheid van de conflicten 
en de sfeer van magisch realisme. Dankbaar materiaal om mee aan de slag te gaan. Een 
'geluidscollage' is het resultaat.   
Voor de 'bruitage' gebruik ik recente field-recordings uit Portugal: opnames van cafés en 
dorpspleinen, van de zee die beukt op de kliffen van Zambujeira do Mar en van de nacht in Aljezur. 
Sommige field-recordings gebruik ik zonder te bewerken, andere worden onherkenbaar gemaakt 
door ze digitaal te vervormen en te boetseren.   
Naast de geluidseffecten is er ook 'muziek' die de 'mood swings' van het stuk in de verf moeten 
zetten. Die muziek is een collectie van geprogrammeerde logaritmes die 'drones en tones' en 
stemmingen genereren in synthesizers. Eenmaal geprogrammeerd hoef ik amper tussenbeide te 
komen tijdens de uitvoering ervan, vandaar de naam generatieve muziek. Toeval speelt een grote rol 
in die stukjes.    
Tenslotte zijn er een paar 'ballads' (van Nino Rota en de Franse charmezanger Christophe), clichés die 
net door ze in dit stuk te plaatsen niet zoet, maar onheilspellend gaan klinken. 
 
 



 


