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Liefde is een schaduw. 
 
 
“De waarheid is het enige wat een mens nodig heeft. 
Maar in het hoofd van Don Quichot niet. 
Zijn waarheid is anders. 
Zijn waarheid is Dulcinea. 
Voor haar krabbelt hij recht na elke verloren slag. 
Voor haar vecht hij met zijn fantasie. 
En dan verklaren ze hem zot. 
‘Maak het de wereld bekend! 
Dames en heren, voor u staat de nieuwe Don Quichot! 
We vermorzelen de ouwe!’ ” 
 
Brent Vandecraen (19) bewerkte het originele verhaal van Miguel de Cervantes van 
de dolende ridder DON QUICHOT en schreef zijn verhaal.  
Het verhaal van een jongen met een beperking die vecht tegen deze wereld waarin 
hij straks onbestaanbaar zal zijn.  
Over het verlangen naar liefde als je leeft met een beperking.  
Over de zoektocht naar het geloof in jezelf.  
Een schreeuw om liefde, een kreet voor menselijkheid. 
 
Brent droomt er al jaren van om acteur te worden, maar zat gevangen in het 
buitengewoon onderwijs, zijn rolstoel en looprek. Tot hij kennismaakte met Stefan 
Perceval, wat uitmondde in 33 solovoorstellingen van ‘Wortel van glas’ en de 
voorstelling ‘Henry V’ met HETGEVOLG. Brent is ondertussen in dienst bij 
HETGEVOLG, via het GTB-traject dat mensen met een arbeidshandicap ondersteunt 
in hun zoektocht naar werk. 
 
Eugenia Quarshie (17) droomt er ook al jaren van om actrice te worden en kwam 
zes jaar geleden uit Ghana naar Turnhout. Ze volgt Zorg bij het CVO 
Noorderkempen en sloot zich aan bij Dun Velleke, de groep acteurs van 
T’ANtWOORD, de vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting. Later maakte ze 
bij HETGEVOLG de indrukwekkende monoloog ‘Eugenia’s wereld’.  
 
Ehsan Rahimi Tembi (43) had een theatercarrière van 27 jaar in Iran toen hij als 
politiek vluchteling in ons land en HETGEVOLG belandde. Hij werkte hier 18 
maanden via de wettelijke maatregel artikel 60, maakte het wondermooie ZOOO en 
hielp mee aan verschillende projecten. Ondertussen is hij een HETGEVOLG-antenne 
opgestart in Geel waar hij workshops geeft om mensen via de kunsten toe te leiden 
naar de arbeidsmarkt. 
 
 
 
 
Fijn dat u de tijd neemt om deze lesmap te bekijken. Hopelijk vindt u in deze 
map verschillende opdrachten die het theaterbezoek zowel voor u als uw 
leerlingen op een positieve manier kan aanvullen. Als u opmerkingen of 
vragen heeft, mag u altijd een e-mail sturen naar marit@hetgevolg.be. 
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1. DON QUICHOT  
(deze opdracht kunt u doen voor het zien van de voorstelling) 

 
 
Deze voorstelling is gebaseerd op een beroemd boek geschreven door Miguel de 
Cervantes: ‘De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha’. Het is in 1605 
geschreven, maar nog steeds een zeer geliefd en populair verhaal.  
Hier iets meer informatie over dit boek: 
 
‘De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha’ vertelt de komische 
reisavonturen van een oude edelman die denkt dat hij een dolende ridder is.  
Hij verlaat onder de naam Don Quichot van La Mancha zijn huis en begint een 
dwaaltocht over de wegen en het platteland van Spanje.  
Gezeten op zijn 'strijdros' Rocinante, in feite een oude, uitgemergelde boerenknol 
die hij ophemelt tot raspaard, en gehuld in een oud verroest harnas en een papieren 
helm, trekt hij ten strijde tegen alle soorten van onrecht en onrechtvaardigheid.  
 
Op zijn trektocht wordt Don Quichot vergezeld door zijn buurman en dienaar Sancho 
Panza. Sancho is een kleine boer, analfabeet maar niet dom, die vooral van veel en 
lekker eten houdt.  
Sancho weet dat z'n meester niet helemaal goed bij z'n hoofd is, maar toch volgt hij 
hem. Sancho luistert rustig naar zijn gekke ideeën en antwoordt er nuchter en 
voorzichtig op.  
 
Door het stellen van goede daden hoopt Don Quichot beroemd te worden en zo in de 
gunst te komen van zijn grote liefde, de wonderschone Dulcinea. De zoektocht naar 
deze prachtige prinses is zijn ideaalbeeld van Aldonza Lorenzo, een eenvoudige 
boerendochter die hij nog nooit heeft gezien, en die misschien niet eens bestaat. 
 
Al reizend ontmoeten Don Quichot en Sancho veel verschillende personages, van 
herders tot edelen, van misdadigers tot priesters. 
Dat Don Quichot behoorlijk in de war is blijkt als hij herbergen aanziet voor kastelen, 
geestelijken voor schurken, windmolens voor reuzen, een hoertje voor een prinses, 
een kudde schapen voor een leger.  
(Eén van de beroemdste scènes uit het boek is als Don Quichot en Sancho vechten 
tegen de windmolens.)  
 
De botsing tussen een ideale, verzonnen wereld en de wereld zoals hij is, is het 
belangrijkste thema van het verhaal.  
 
Don Quichot is zo uitgegroeid tot het stereotype van de idealist, een dwaze held die 
zich met zijn goede bedoelingen maar onpraktische daden min of meer belachelijk 
maakt.  
Hij en zijn daden zijn zelfs zo beroemd dat ze in ons taalgebruik terechtgekomen zijn 
met onder meer deze uitdrukkingen: 
 

- tegen windmolens vechten — een denkbeeldig gevaar bestrijden, of ook: 
proberen te veranderen wat niet te veranderen is, een hopeloze strijd voeren. 
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- een Don Quichot — iemand die een hopeloze strijd levert, iemand die 
nutteloze doelen nastreeft of een onbereikbare liefde najaagt, iemand die 
buiten de werkelijkheid staat. 

 
- donquichotterie — een dwaas, idealistisch optreden. 

 
- een dulcinea — een geïdealiseerde, onbereikbare vrouw. 

 
- een rossinant — een slecht paard. 

 
 
1.b Brent’s Don Quichot 
 
Brent Vandecraen (19) werd gepakt door het verhaal van Don Quichot; door de kloof 
tussen mooie dromen en de harde werkelijkheid.  
 
Brent liep een hersenletsel op bij zijn geboorte en zit in een rolstoel, maar hij koestert 
ook een bijzondere passie voor theater. Als hij op het podium staat, blaast hij 
iedereen van zijn sokken. 
Hij bewerkte het origineel naar zijn eigen verhaal; over wat je nodig hebt om normaal 
te zijn in deze wereld. Over het gemis van een liefde als je leeft met een beperking. 
Over het gevecht met zijn lijf, zijn moeder en zijn verlangens.   
 
 
OPDRACHT 1: De wereld willen verbeteren. 
 
Bekijk de spreekwoorden nog eens goed.  
Wat zou jij aan de wereld willen verbeteren? 

- Stel de bovenstaande vraag aan iedereen in de klas. Laat de leerlingen er 
even over nadenken. Het mag iets (bijna) onmogelijks zijn; de droom mag 
groots en ‘dwaas’ zijn (zoals Don Quichot zou dromen, zoals Brent droomt van 
nieuwe benen).  

- Laat ze deze grootse wens in één zin op schrijven. 
- Zonder de wensen al aan elkaar te vertellen, verdeelt de klas zich in groepjes 

van drie. 
- Als iedereen in een groepje zit, lezen de leerlingen aan elkaar hun zin voor; 

wat ze graag willen verbeteren aan de wereld. 
- De groep verzint samen voor alle drie de wereld-verbeter-wensen een eerste, 

concrete stap. Het maakt niet uit hoe klein die stap is, als het maar NU al 
gebeuren kan of ondernomen worden door de leerling zelf.  
Een tweede en een derde stap erbij verzinnen mag natuurlijk altijd, zolang ze 
maar concreet en uitvoerbaar zijn. 

- Als iedereen ten minste één eerste concrete stap per wens in het groepje 
verzonnen heeft, mogen die groepjes die willen hun wensen en stappen 
komen vertellen voor de klas.  

- Als deze opdracht enthousiast onthaald wordt door de leerlingen, kan er zelfs 
een volgende les kort over gesproken worden of de leerlingen die eerste 
concrete stap ook echt hebben ondernomen. 
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2. DRAAI DE WERELD OM. 
(deze opdracht doet u het best na het zien van de voorstelling) 

 
Lees het interview met Brent op de volgende pagina’s.  
 
In het interview zegt Brent: 
‘Stefan Perceval heeft me uit mijn rolstoel gehaald met zijn mooie woorden en 
positieve gevoelens. ‘Komaan, Brent, komaan!’, zei hij steeds. Stap voor stap heeft 
hij me verder gebracht. De eerste keer dacht ik: ‘Wat zeg jij nu? Dat lukt toch niet.’ 
Maar ik deed het. Een mirakel vind ik een groot woord. Er is ook wilskracht voor 
nodig.’ 
 
‘Ik heb altijd gedacht dat het beter is dat ik geboren ben met een hersenletsel. Was 
mij dit later overkomen door een ongeval bijvoorbeeld, dan was het veel moeilijker 
geweest om het te aanvaarden. Ik had dan geweten wat het was om normaal te 
kunnen rondlopen. Maar nu is het andersom: nu kende ik alleen het leven in een 
rolstoel en mag ik leren stappen. Ik maak van iets negatiefs iets positiefs. Begrijp je?’ 
 
Brent heeft zijn met zijn eigen ervaringen en gevoelens de tekst bewerkt. In 
de voorstelling zegt zijn personage DON QUICHOT dit: 
 

‘De mensen verstaan mij niet. 
Mijn wereld is één grote warboel, in hun hoofd. 
Ik wil liefde. 
Ik wil laten zien wie ik echt ben. 
Wat ze denken is niet de waarheid.  
De waarheid is het enige wat een mens nodig heeft om hèt te kunnen zijn. 
Maar in mijn hoofd is het niet zo. In mijn hoofd ligt het anders. Mijn waarheid is 
anders. En dan verklaren ze  mij maar zot. Ik krijg alles naar mijn hoofd 
gegooid wat slecht is. Als ik over ’t straat loop, roepen ze zonder reden.. 
stomkop, idioot, halvegaren, pastoor, stuk onbenul, spast, debiel, zot, 
gehandicapte isoleercel!’ 
…. 
‘als ik benen had 
als ik benen had was ik niet zo bijzonder voor mezelf. 
Als ik benen had voelde ik de onderkant van de wereld. 
Als ik benen had was ik jouw ideaal.  
Als ik benen had zou iedereen me vragen hoe ik over de wereld denk.  
Als ik benen had zou ik duizend stappen zetten in 1 minuut.   
Als ik benen had, als ik benen had.’ 

 
 
OPDRACHT 2.1: draai de wereld om. 
Iedereen heeft wel een soort beperking. Bij sommige mensen is dat iets opvallends, 
iets fysieks (zoals bij Brent), bij andere mensen is dat niet goed kunnen lezen, een 
slecht gehoor hebben of niet handig zijn.  
Don Quichot en Brent lijken in die zin op elkaar: ze zien hun ‘beperking’ niet als 
beperking, maar als een mogelijkheid om de wereld anders te zien en zo verder te 
groeien.  
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- Wat is jouw beperking? Of, waar krijg je altijd veel commentaar op (van 
bijvoorbeeld je ouders, je vrienden, de leerkrachten, van jezelf)?  Dat mogen 
meerdere kleine (onbelangrijke) dingen zijn, zoals: slordig, stil zijn, te laat 
komen, niet stil kunnen zitten, veel praten, enz.. 

- Laat de leerlingen hun ‘beperkingen’ voor zichzelf opschrijven. Schrijf er ten 
minste 2 op. Meer mag altijd. Het kan helpen er een aantal klassikaal te 
benoemen. 

- Iedereen geeft nu zijn papier met de paar ‘beperkingen’ erop aan zijn of haar 
buurman of buurvrouw. 

- Denk nu eens anders; zoals Brent en Don Quichot. Denk eens om.  
Wat zou de positieve kant van die ‘beperkingen’ kunnen zijn?  
(Bijvoorbeeld; als je heel stil bent, ben je misschien een meester-observator? 
Of als je niet stil kunt zitten, ben je misschien een ideale gangmaker en 
initiatiefnemer? Of als je slordig bent, misschien is dat omdat je zo veel ideeën 
in je hoofd hebt?) 
Zoals Johan Cruyff zei (een Nederlandse voetbalgrootheid): ‘Elk nadeel heeft 
zijn voordeel’. 

- Verzin dus waarom die ‘beperking’ eigenlijk een kenmerk is van een talent. 
(Om de leerlingen op weg te helpen, kunnen een aantal beperkingen 
klassikaal besproken worden. Ook kunnen de leerlingen elkaar in groepjes 
van 3 helpen). 

- Lees er zeker een aantal klassikaal voor.  
 
 
OPDRACHT 2.2: Als ik benen had, dan.. 
 
DON QUICHOT wil graag benen, zo zegt hij in de tekst (zie hierboven). Want als hij 
benen had, dan was alles ‘normaal’ geweest. Gelukkig weet Brent zelf wel beter.  
 

- laat de leerlingen de zin ‘als ik…, dan…’ aanvullen. (Dit moet een positieve 
wens zijn; iets dat ze graag zouden willen).  

- Vraag ze de zin op te schrijven.  
- Vraag hen om hun zin eronder verder uit te leggen. Waarom willen ze dat? 

Wat maakt het verschil met nu dan zo groot?  
- De leerlingen onderbouwen hun wens met ten minste één argument. Meer 

mag altijd. 
- Vraag de leerlingen vervolgens om eens na te denken of ze het niet zonder de 

‘als’ kunnen verweeslijken?  
- De leerlingen schrijven er vervolgens ook één argument bij waarom ze de ‘als’ 

niet nodig zouden hebben.  
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3. DULCINEA – de (onbereikbare) liefde 
(deze opdracht kunt u het best doen na het zien van de voorstelling) 

 
Eugenia, een jonge vrouw afkomstig uit Ghana, speelt zijn al of niet imaginaire 
(verzonnen) liefde. Zij sust hem, houdt van hem, maar is ook streng voor hem. Ze 
staat altijd achter hem; zou ze er wel echt zijn? Of leeft ze in zijn hoofd?  
 
Lees nog eens de onderstaande tekstfragmenten: 
 
DON QUICHOT: 
“ik hou van u Dulcinea 
jij leeft in mijn hoofd. 
De mooiste waanzin die er bestaat. 
Als ik ’s morgens opsta, zie ik jou. 
Ik weet dat jij er bent. 
Jij bent het enige dat echt is in mijn hoofd.’ 
….. 
‘elke seconde verlang ik naar iemand. Iemand die diep in mij kijkt en die mijn ziel 
opneemt in haar leven. Is ze hier? Hoort ze mij? Respecteert ze mij? Negeert ze 
mij?’ 
…. 
Ik zie haar overal: 
Op een stoel 
In de garage 
In de lift. 
Ik zie haar in mijn spiegelbeeld. 
Ik geef mij over. 
Ik ben van u. 
 
 
DULCINEA: 
Ik wil iemand met bruine ogen 
ik wil iemand met kleine oren 
ik wil iemand met een baard 
niet te veel. 
Iemand met een mooi lichaam. 
Iemand die sociaal is 
Iemand die van mij houdt 
Iemand die mij helpt 
Iemand die graag werkt 
Iemand die niet saai is 
Ik wil niet iemand die dik is.  
Ik wil iemand die hier leeft.  
Here and now! 
Do you hear me?  
Do you hear me? 
Don Quichot!
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OPDRACHT 3: liefdesverhaal 
 
Iedereen, met of zonder beperking, zoekt naar liefde. Het liefst naar de ware liefde. 
Voor iedereen is dit een uitdaging en brengt het veel onzekerheid met zich mee. Als 
je een beperking hebt, maakt het dat (misschien) een stuk ingewikkelder. Zou Don 
Quichot zijn ware liefde vinden? Zal de liefde ook beantwoordt worden?  
 

- Bedenk een scène waarin Don Quichot zijn ware liefde in Dulcinea vindt. Dat 
doe je in de volgende stappen: 

- Verdeel de klas in groepjes van 3. 
- Laat de groepjes de 5 W’s invullen, namelijk:  

wie? (Dat moeten Don Quichot en Dulcinea zijn, maar daar mogen ook nog 
meerdere personages aan toegevoegd worden) 
wat? (verliefd worden) 
waar? (verzin een toffe plek voor het overslaan van de vonk) 
wanneer? (gebeurt het in het nu? Of in de toekomst als ze oud(er) zijn?) 
waarom? (waarom slaat de vonk ineens over? Of zat het er aan te komen dat 
ze een koppel zouden worden?) 

- schrijf er een kort verhaal met z’n drieën over, of schrijf het uit als een 
scenario met een dialoog (gesprek tussen twee mensen) 

- Werken er leerlingen liever met beeld? Vraag ze dan een fotoreeks van 
minimaal 5 foto’s te maken van deze scène (dat mag met een smartphone 
natuurlijk). 

- Het is leuk om elkaar de verhalen en/of dialogen voor te lezen in de klas, of de 
fotoreeks te laten zien.  
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4. Sancho – echte vriendschap 
 
DON QUICHOT zegt, terwijl hij recht staat en de hand van Sancho vast houdt: 
“zonder jou. 
Zonder jou ben ik niets. Kan ik niets 
Zonder jou heb ik geen gevoel 
Zonder jou kan ik niet denken 
Zonder jou heb ik geen besef van de dingen rond om me heen 
Zonder jou kan ik mijn sokken niet aan doen 
Zonder jou krijg ik het kastje van de badkamer niet open 
Zonder jou word ik niet gewassen 
Zonder jou kan ik niet naar de wc gaan en wordt mijn gat niet afgeveegd 
Zonder jou ben ik bedlegerig 
Zonder jou kan ik niet staan en val ik duizenden keren per dag 
Ik kan mijn onderbroek niet aan doen. Zonder jou krijg ik mijn T-shirt niet aan en 
wordt mijn hemd niet dicht geknoopt 
Zonder jou ken ik geen fierheid 
Zonder jou ben ik de grootste debiel 
Zonder jou ken ik de zin van het leven niet 
Zonder jou ben ik een ongeschoren landloper 
Zonder jou is mijn leven onbestaanbaar 
Ik ben een grote last voor mezelf als jij er niet bent 
Jij bent mijn evenwicht in dit leven 
Jij bent mijn evenwicht in dit leven 
 
 
OPDRACHT 4: echte vriendschap 
Vriend Sancho en de moeder van Don Quichot steunen Don Quichot alle twee uit 
liefde, uit vriendschap. Ze proberen hem beiden op hun eigen manier te beschermen. 
Dat doet Sancho anders dan de moeder van Don Quichot. De moeder zegt: ‘Don 
Quichot, ik hou van je, maar doe maar normaal. Deze wereld is niet gemaakt voor 
jongens zoals jij’. Sancho gaat juist mee met Don Quichot in zijn wereld, maar 
verzorgt hem wel (blijkt uit de tekst hierboven).  
 
Lees bovenstaande tekst voor en bespreek de volgende vragen klassikaal: 

- Wat is het verschil tussen hoe zijn moeder hem probeert te steunen en hoe 
Sancho Don Quichot steunt?  

- Vraag de leerlingen om hun gedachte met ten minste één argument te 
onderbouwen.   

- Herkennen de leerlingen de intense vriendschap? Of de hand van de 
(over)beschermende moeder? Zo ja, kunnen ze een voorbeeld geven?  

- Vraag hen hoe ver ze willen gaan voor echte vriendschap? Wat doe je en wat 
niet meer? En waarom? 
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5. nagesprek 
 
DON QUICHOT: 
Welke ouders geven mij de stem die mijn droom over de wereld verspreidt. 
Welke priester schenkt me een gebed waarmee ik de hemel kan open scheuren. 
Waarom hoor ik niet thuis in deze wereld? 
Welke spieren moet ik gebruiken om zoals jij en jij en jij te zijn? 
Wanneer mag dit gevecht stoppen? 
En kan ik ademen op het ritme van mezelf? 
Ik wil een winnaar zijn in dit leven. 
En iemand die gelooft in mezelf. 
Geen gefluister meer als ik voorbij kom; 
“Daar is de ridder die tegen de windmolens vecht.”. 
Nee, ik wil het ritme van mijn leven  
Dat is het enige wat telt. 
Toe, ik smeek je, zeg me dat je van me houdt. 
Geen harnas meer in dit leven. 
Kijk naar me. 
Kijk naar me. 
Kijk naar me!!! 
 
Ehsan  
Jij bent geen ridder. 
 
Dulcinea 
Yes you are! 
 
Ehsan 
Jijhebtbeperking. 
 
Dulcinea 
You are a knight.  
 
Don Quichot 
Mag ik alsjeblieft een mens zijn? 
 
Ehsan 
Een mens met een beperking. 
 
Don Quichot 
Mag ik de wereld als een spiegelbeeld gebruiken? 
 
Dulcinea 
You are a knight. 
 
Don Quichot 
Mag ik dan alsjeblieft fouten maken? 
Mag ik dan zeggen dat ik niet van je hou ook al weet ik dat jij de enige bent die mij 
verzorgen kan? 
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Dulcinea 
You are a knight. 
 
Don Quichot 
Mag ik je dan alsjeblieft afstoten ook al weet ik dan ik je nodig heb. 
Mag ik alsjeblieft mens zijn en niet de dwaas die tegen zichzelf moet vechten. 
Mag ik de wereld gebruiken als spiegel. 
En wil je dan alsjeblieft over mijn beperking kijken? 
Mag ik fouten maken? 
Alsjeblieft? 
Alsjeblieft? 
Mag ik mens zijn? 
Alsjeblieft? 
Mag ik mens zijn? 
Mag ik mens zijn? 
…. 
 
Brent geeft ons met deze bewerking van Don Quichot inzicht over hoe het is om met 
een beperking te leven. Want zoals hij nooit heeft ervaren hoe het is om ‘normaal’ te 
zijn, of toch te bewegen zonder rolstoel, zo weten wij niet hoe het is en wat er 
allemaal bij komt kijken als je leeft met een beperking zoals Brent. Zo confronteert 
Brent als Don Quichot met zijn idealen en bijzondere ideeën ons met hoe wij over de 
wereld denken en hoe wij ons op deze wereld gedragen. Misschien is zijn imaginaire 
wereld wel veel realistischer en echter dan de harde werkelijkheid? Misschien is zijn 
gekte wel lang zo gek niet; is ‘anders zijn’ lang zo anders niet en zijn wij het, de 
toeschouwers, die eerder gek zijn door vast te houden aan een beeld van iemand 
met een beperking die niets kan of niet geliefd zou kunnen zijn.  
 
OPDRACHT 5: nagesprek 
Bespreek aan de hand van het bovenstaande fragment de volgende vragen met de 
klas over de voorstelling: 
 

- Wat heb je gezien tijdens de voorstelling? 
- Wat is je opgevallen? 
- Wat vond je bijzonder om te zien, zowel positief als negatief? (Motiveer je 

antwoord met ten minste één argument).  
- Wat is je het meeste bij gebleven van wat Don Quichot zei of deed? Of wat 

Sancho of Dulcinea zei of deed? En waarom? Probeer je antwoord te 
motiveren.  

- Is Don Quichot een held of een anti-held? Of kan een anti-held ook een held 
zijn? Zo ja, wanneer is Don Quichot in jouw ogen een held? Zo nee, waarom 
niet? 

 
  

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding  
van de lesmap of de voorstelling? 

Of hebben de leerlingen zulke mooie dingen  
gemaakt of gezegd dat u dat met ons wilt delen? 

We horen het graag! 
Meer info via marit@hetgevolg.be 


