
 

Voorbeeld van een succesles door Bas Jacobs  -  t.b.v. VONKC Werkgroep drama/theater 1 december 2022 

 

Titel van de les:  EEN PIJNLIJKE STILTE LATEN VALLEN  
Oftewel De kunst van het afgaan:  
Bedoeld voor klas : 2 

Niveau Havo/vwo 

Doel: schakelen, incasseren 

Beschrijving van de opdracht(en)  

Vooraf 1: kringgesprek met de vraag: Wat is het domste wat jij ooit gedaan hebt toen je 
klein was (kinderverhalen)? 
Eerst in duo's vertellen daarna aan de klas vertellen. 
BV:   
De afstandsbediening is weg, ik kon  hem nergens vinden…hij ligt in de koelkast. 
Ik legde een vis op de centrale verwarming, omdat ik dacht dat hij het koud heeft. 
Peter Pan gooit zand op dingen en dan gaan ze vliegen, ik gooide zand op computer en toen 
was die stuk/ haar afknippen van vriendinnetje/ stunten met vuurwerk/ 
Een jongen zei tegen mij: Je krijgt 10 euro als je van deze trap afspringt…heb ik gedaan…veel 
pijn, maar de jongen was al weg. 
  
Vooraf 2: Ontmoetingen met pijnlijke stiltes: (in twee rijen tegenover elkaar staan tegelijk 
de volgende ontmoetingen spelen) 

• Bij de kassa geen geld bij je hebben...o, nee hoe kan dat nu  
•  Op de markt zie je iemand lopen, je denkt dat je hem kent, Je slaat hem op de 
rug, hij draait zich om ….o…het is heel iemand anders  

Aanwijzing: In de stilte draai je van de ander af naar het publiek toe...deel de pijn, rek de 
stilte zo lang mogelijk op, dan wordt het erger. Als de tegenspeler hoge status heeft wordt 
het ook erger.    
 
Opdracht: speel een scene waarin een lange pijnlijke stilte valt. Daarna zeg je iets wat het 
alleen maar erger maakt, waardoor je je nog meer schaamt.          
   
Voorbeelden van Pijnlijke stilte:  
Pijnlijke stilte....je bent aan het bellen ...roddelen...dan staat er iemand achter je die het 
hoort.  
Stelen en iemand vraagt mag ik uw bonnetje even zien.  
Nieuw op je werk...de computer doet het niet...aiii…..de stekker zit er niet in.  
Chirurg vraagt na operatie waar is de scalpel…aii….(in de buik van de zieke). 
Roddelen over sexavonturen van de directeur …aii….de intercom staat aan, Wil je met hem 
trouwen…..(stilte)  
  
FEEDBACK op  
Verstaanbaar (= + energie)  
Opengedraaid  (deel de pijn met het publiek) 
Schakelen  
Intense stilte  
  
 


