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Theater FroeFroe 

 

 
 

 

 

  

 

 

voelt ge wel eens 

dat ge niet sterk genoeg zijt 

voor uw angsten 

of de waarheid 

denkt ge wel eens 

dat ge hier niet thuishoort 

dat ge een vergissing zijt 

een fabrieksfout of een verkeerde levering 

en verpletterd wordt door de heimwee 

naar dat eiland dat niet bestaat 

droomt ge wel eens 

gewoon te zijn 
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voorwoord 
Deze voorstelling richt zich op jongeren vanaf 9 jaar. 
Fijn dat jullie komen kijken naar onze voorstelling. 

 

 

 

 

de voorstelling 
 

KORTE SYNOPSIS 

Het leven van Jun staat compleet in het teken van de zorgvuldig uitgemeten doelstellingen. En in een tijd 
waarin de uitzondering zonderling is, kan de lat niet hoog genoeg liggen. In een avontuurlijke zoektocht om zich 
te verhouden tegenover deze prestatiegerichte wereld botst Jun op een nest gemuteerde insecten. Word 
meegezogen in een ontdekkingstrip vol slijm, harige buitenbeentjes en bloedstollende zuigsnuiten.  
Krimp met ons tot op je laatste larvehuid.  

 

Een KLEIN EPOS over groeipijnen en maturiteit. Een herkenbaar gevecht met een wereld vol oordelen en 
verwachtingen. Een multi-instrumentalist en vier straffe spelers sleuren je mee in een donkere, monumentale 
en verrassend humoristische trip. Gebaseerd op schrijfsels van F. Kafka, C. G. Jung en ons eigen epische leven. 

 

Kijk ook naar de eerste TRAILER :  https://youtu.be/3Bi2ee2K9U0 

Luister ook naar DE PROLOOG, een impressie – podcast van DE ZENDELINGEN tijdens de repetities. 

Soundcloud: https://soundcloud.com/user-858911295/de-proloog-4-klein-epos-theater-
froefroe?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing  
Spotify: https://open.spotify.com/episode/65rAcNlsLN2GOVcYGCzsoS?si=94b9050a49f94347  
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WOORDJE VAN DE MAKER 
 
Het vertrekpunt voor KLEIN EPOS waren twee vragen die mij geregeld bezighielden: 
 

“Waarom oordelen we zo makkelijk over dingen die we niet voldoende kennen?” 
en 

“Waarom verliezen we onze authenticiteit?” 
 
Iedereen heeft zo zijn bizarre fixaties. Bij mij zijn dat er veel, onder meer een groeiende fascinatie voor 
authenticiteit. In gesprekken ben ik vaak per ongeluk meer gefocust op hoe snel mensen hun oprechte 
persoonlijkheid onbewust laten overschaduwen door een façade. Een masker voor de buitenwereld, volgens C. 
G. Jung: onze ‘Persona’. 
 

authenticiteit 
Iedereen wordt geboren als gezond individu: puur, oprecht en authentiek. Er bestaat geen kleuter die niet 
authentiek is. Maar het leven hakt op ons in, soms onbewust. We leren uit ons lijden. Dwangmatig weren we 
iedere confrontatie met onszelf en onze pijn. We beschermen ons tegen de wereld door een masker te dragen. 
We doen ons beter voor dan we zijn en verdringen zonder het te beseffen onze struggles naar de moddervis 
die diep rondzwemt op de bodem van ons eigen onderbewustzijn. We vegen onze diepe pijn onder de mat, 
want wat we niet zien, bestaat niet. 
 
 oordelen 
Als er in een situatie een haakje wordt uitgegooid met de aas die aanspraak maakt op onze persoonlijke 
onbewuste pijn. Bijt de moddervis en komt het naar boven in de vorm van projecties (antisociaal gedrag als 
oordelen, agressie, liegen, roekeloosheid, narcisme, ongevoeligheid, seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
pesten, opstandigheid, verslaving, …) Dingen die we ironisch genoeg als “onmenselijk” beschrijven. 
 
Pas wanneer we zelf accepteren dat dit antisociaal gedrag de stem is van onbewuste eigen struggles, en 
wanneer we de onwaarschijnlijke moed vinden om eerlijk in onszelf te kijken. Kunnen we ons 
individuatieproces beginnen. Een persoonlijk groeiproces waarbij we door zelfreflectie (met of zonder hulp) 
gaan analyseren wat de oorsprong is van die persoonlijke onzekerheden. We zoeken de moddervis, analyseren 
hem, niet om hem af te maken, maar om hem te begrijpen en te integreren.  
 
Alleen door onze eigen handleiding te kennen, te verzoenen met onze eigen onzekerheden, kunnen we 
stoppen met onze pijn door te geven aan anderen (of andere generaties). En alleen zo kunnen we weer 
authentiek worden. 
 
 
 

epos 
Voor deze voorstelling heb ik me vrij gebaseerd op de structuur en patronen die literatuurwetenschappers 
toeschrijven aan het klassieke en minder klassieke epos. Een soort template waar we alle epen onder zouden 
kunnen dissecteren. 
 
 
 
Dries De Win 
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het theater 
 
 

WIE DOET WAT 
 

Dries De Win 
  concept/tekst/regie  

De regisseur van een voorstelling zegt eigenlijk tegen zijn medewerkers, acteurs, componist, decorbouwers, 
kostuummensen etc., wat ze moeten maken, spelen of doen. In deze voorstelling is de regisseur ook de 
schrijver en verzinner van het verhaal. Hij heeft ook alle teksten, geschreven. 

 

Dijf Sanders 
  livemuziek 

De muziek in deze voorstelling wordt live gebracht. Dijf is de 
componist, dat wil zeggen, hij heeft de muziek gemaakt.  
Hij speelt die ook live terwijl jullie de voorstelling zien.  

Dijf maakte voor deze voorstelling zelfs een soort electronische harp 
die naast hem op het verhoog staat. Hieruit komen de meest 
vreemde klanken die de sfeer van deze voorstelling mee bepalen. 
 

 

 

 

 

 

Aïcha Cissé, Gert Dupont, Stan Martens  
 & Anastassya Savitsky 
  spel 

Deze vier artiesten zijn de spelers en poppenspelers van de 
voorstelling. Jullie zien ze acteren, met hun poppen spelen en 
dansen.  

Aïcha & Stan zijn acteur van opleiding. Gert is een 
beroepspoppenspeler en Anastassya is eigenlijk afgestudeerd als 
danseres maar acteert de laatste tijd ook veel.  

 

 

 

 

 

 

prof. Peter Adriaenssens 
  kinder- en jeugdpsychiater 

Omdat het een voorstelling is met een donkere en zware thematiek, vroeg de schrijver raad bij een expert. 
Professor Adriaenssens is een gekend Jeugdpsychiater die boeken schreef over opvoeding. 
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Margerita Sanders, Patrick, Jan & Marc Maillard,  
 Nina Dupont, Rio De Bie & andere collega’s zijn samen het FroeFroe-atelier 
  poppen 

Vier maanden is er gewerkt aan al wat jullie zien op de scène. Vooral de poppen vragen veel handwerk. 
Daarvoor hadden we echt een hele ploeg kunstenaars, poppenmakers, nodig om alles wat jullie zien te 
verzinnen en te maken. De poppen moeten er niet alleen mooi uitzien maar ze moeten ook sterk zijn zodat er 
weken me kan gerepeteerd en gespeeld worden zonder dat ze stuk gaan. 

 

Sjim Rijnhout 
  electronica 

De mug wordt rood als ze het bloed van Jun opzuigt. Dat is bijvoorbeeld zo’n truc met lichtjes die Sjim gemaakt 
heeft voor deze voorstelling. Sjim is een handige kerel die veel van electronica en computers kent. 

 

 

Chris Snik & Eli Verkeyn 
  kostuums 

Ook alle kostuums moeten gemaakt worden. Je kan dat niet zomaar allemaal in een winkel kopen dus ook hier 
zijn een paar mensen, dagen aan bezig. 

 

 

Bruno Smeyers & Koen Vanhoecke 
  decor 

Het decor is eenvoudig maar de muzikant moet daar stevig bovenop staan en de grote trap hangt er aan vast 
en kan op en neer bewegen met tegengewichten.  
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Lies Van Loock 
  lichtontwerp 

Het licht van de voorstelling wordt gemaakt met spots en speciale lampen. Als je rondkijkt, boven en naast het 
speelvlak, dan zie je ze hangen en staan. Speciale kleuren worden gemaakt met filters uit een soort 
warmtebestendige plastiek waar het licht doorheen schijnt. Alles wordt via een computerprogramma, dat 
“Schamsys” noemt, bediend. 

 

 

Jo Heijens  
  geluid 

Ook de klankversterking, microfoons, muziek, samples, geluidseffecten en dergelijke, worden via computer 
geregeld. Elke acteur heeft zijn zend-microfoon aan zijn hoofd vastplakken. Daardoor versta je hun tekst, ook 
als de muziek wat harder staat.  

 

 

Marc Maillard 
  de directeur 

Marc is de directeur van het theatergezelschap. Hij heeft het poppentheater opgericht, bedacht al ontzettend 
veel voorstellingen en leidt alles in het theater in goede banen. Hij schrijft zelf voorstellingen, regisseert ze en 
maakte mee de poppen. 

 

 

Evelien Alles 
  de alles-regelaar 

Als theatergezelschap met veel verschillende voorstellingen is het belangrijk dat je een goede agenda bijhoudt. 
Zodat het voor iedereen duidelijk is welke voorstelling op welk moment in welk cultuurhuis of theater speelt. 
Zonder Evelien wordt het een zootje.  
Ze heeft op elke vraag een antwoord als je haar een mailtje stuurt. 

 

 

We zijn vast en zeker nog mensen vergeten die geholpen hebben bij de realisatie van deze voorstelling.  
Onze dank hiervoor. 

 
DE HOUTWORMEN 
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het epos 
 

We zeggen vaak: “Wow, da’s echt epic!”  
Het is een veelgebruikt bijvoeglijk naamwoord voor iets wat we, 'geweldig', 'machtig', ‘onvergetelijk’ of 
'awesome' vinden. Bijvoorbeeld een fantastische film, een lekker broodje, een betoverende zonsondergang of 
een onvergetelijke reis. “Mijn vakantie was epic!” 

Maar waar komt dat woord vandaan?  
‘Epic’ is de engelse vertaling van ‘Epos’. Een onvergetelijk en bovenmenselijk heldenverhaal. 

 

 

WAT IS EEN EPOS 

samengevat 
Een held neemt deel aan een cyclische reis of zoektocht, wordt geconfronteerd met tegenstanders die hem op 
zijn reis proberen te verslaan en keert aanzienlijk getransformeerd terug naar huis. De epische held illustreert 
eigenschappen, verricht daden en is een voorbeeld van bepaalde moraal voor de samenleving. 
 
 

ontstaan 
Als we gaan kijken wanneer het epos ontstaan is, moeten we teruggaan tot de vroegste menselijke 
beschavingen - zowel Europees als Aziatisch. De bekendste epen ontstonden in het oude Griekenland. 

 
 
kenmerken 
Epen of heldendichten variëren afhankelijk van culturele gewoonte. 

Oude Griekse en Latijnse heldendichten: meestal in dactylische hexameter. 
Oud-Germaanse (inclusief Oud-Engels): meestal niet-rijmende alliteratieve verzen.  
Latere Engelstalige: Spenseriaanse strofen en blank vers.  

 
Een epos heeft de volgende kenmerken: 

- Het wordt geschreven in een formele stijl.  
->  Bijvoorbeeld door het gebruik van epitheton: 'de listige Odysseus' of 'de koe-ogige Hera'. 

- Is voorzien van lange en formele toespraken. 
- Wordt verteld in de derde persoon door een alwetende verteller. 

 
- Begint met een verklaring van de inhoud.  (statement of the theme) 
- Begint in het midden van de verwikkelingen.  (in medias res) 
- De verteller vraagt vaak een muze om inspiratie en begeleiding.  (epic invocation) 

->  De muzen waren Griekse godinnen die de kunst en de wetenschap beschermden. 
 

- Gaat over een held met enorme moed en vastberadenheid. 
- Personages die de waarden van de beschaving belichamen.  (personificatie) 

 
- Speelt zich af in een tijdperk waar niemand levende herinneringen aan heeft. 
- Het verhaal omvat een reis door verschillende omgevingen, werelden of onderwerelden. 
- In het verhaal zitten bovennatuurlijke obstakels en omstandigheden, goddelijke tussenkomsten in 

menselijke situaties, waardoor de held het opneemt tegen bijna onmogelijke kansen.  
- Een epos kijkt altijd met zorg naar de toekomst van een beschaving of een cultuur. 
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✎ KEN JE VERHALEN ZOALS EEN EPOS 

Het Epos is in de loop van de tijd niet minder modieus geworden. We kennen heel veel heldenverhalen en films 
die zich afspelen in andere werelden. Enkele bekende moderne epen zijn bvb; Lord of the Rings, Harry Potter, 
The Revenant, Star Wars, … 
 

 
 

VERHALEN WAARIN MENSEN IN EEN ANDERE WERELD TERRECHT KOMEN 

KLEIN EPOS, deze voorstelling dus, is gebaseerd op boeken van F. Kafka, C. G. Jung en kinderqueestes 
van onder andere M. Ende, F. van Eeden, G. Bomans. 

ALICE IN WONDERLAND is waarschijnlijk het bekendste verhaal waarin het hoofdpersonage in een 
andere wereld terrecht komt. Alice valt in een konijnenhol en komt allerlei vreemde figuren tegen. 
Het zijn verbeeldingen van de karakters uit haar dagelijkse realiteit maar dan extreem en absurd 
uitvergroot. (hier bestaat ook een tekenfilm-versie van.)  
Tim Burton heeft met BEETLEJUICE en CORPS BRIDE nog een paar intrigerende animatiefilms 
gemaakt waar de personages in een andere wereld terrecht komen.  

Een leuke is ook ENCHANTED waarin een tekenfilm-prinses ineens in onze echte wereld terrecht 
komt. De inzet van dit verhaal is dat ook de naïeve feelgood moraal van tekenfilms overeind kan 
blijven in onze harde realistische wereld.  

THE CRONICLES OF NARIA – The Lion, The Witch and The Wardrobe kennen jullie ook natuurlijk. C.S. 
Lewis was een beroemd Iers auteur en verhalen verteller met meer dan 200 boeken op zijn naam. 
Hier lopen de kinderen zomaar een nieuwe wereld in door in de “kleerkast” te stappen. 

THE WIZZARD OF OZ dateert al van en is één van de eerste films waarin “speciale effecten” gebruikt 
werden. Het is ook één van de eerste kleurenfilms. Oud dus, heel oud maar wel schattig om nog eens 
terug te zien hoe Dorothy vanop haar terras met een windhoos in een andere wreld binnen vliegt. 
Ook hier zijn de personages die ze tegenkomt reincarnaties van haar familie en vrienden in de echte 
wereld. 

In INTERSTELLAR en STRANGER THINGS komen de mensen zelfs in parrallelle werelden terrecht, ook 
creepie natuurlijk maar vooral heel spannend.  

✎ HEEL VEEL VERHALEN EN FILMS SPELEN ZICH AF IN EEN ANDERE WERELD. WELKE KEN JIJ NOG ? 
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WAAROM WILLEN WE EEN ANDERE WERELD ? 

Het geeft een schrijver of auteur de kans om de zotste fantasieën los te laten.  
Je kan je eigen wereld, je kenissen, familie, vrienden, een spiegel voorhouden en hen in een andere 
vorm laten “zijn” in deze nieuwe wereld.  Onze eigen wereld kennen we heel goed. We weten wat de 
nadelen zijn en we zoeken steeds naar het beste voor ons. 
Het kan altijd mooi weer zijn in deze verzonnen wereld, of iedereen rijk, of ooit meer oud worden… 
Alles kan wat natuurlijk heerlijk is als funfactor maar ook als je inhoudelijk iets wil vertellen over onze 
echte wereld; bijvoorbeeld dat je niet wil dat er ruzie, vervuiling of oorlog is. 

Ook wij, kijkers, lezers, spelers huppelen graag rond in een andere wereld.  
Met onze “avatar” in een game zitten in de werelden van Runescape, Fortnite of Minecraft is het 
favoriete tijdverdrijf van velen onder ons.  
Ook dat zijn “fictieve”, verzonnen werelden.  

 
 
✎ VERZIN ZELF WERELDEN WAARIN WE TERRECHT ZOUDEN KUNNEN KOMEN? 
✎ MAAK EEN TEKENING VAN EEN IDEALE WERELD WAARIN JIJ HELEMAAL GELUKKIG ZOU ZIJN. 
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THE HERO’S JOURNEY -  of de monomythe 
 

De verhaalstructuur van het heldenverhaal werd onderzocht door verschillende literatuurwetenschappers. De 
belangrijkste plot- en patroonstudies werden bekend door Joseph Campbell in 1949. Campbell liet zich voor 
deze studie bijzonder beïnvloeden door de Analytische Psychologie van Carl Gustav Jung.  

 

Campbell's monomythe, of The Hero’s Journey, is een soort template voor epen: een held gaat op avontuur, 
overwint een beslissende crisis en komt veranderd of getransformeerd thuis.   Joseph Campbell in 1949, die  
 

 
 

 

 
 

 

structuur volgens CAMPBELL: structuur volgens KLEIN EPOS: 

 Prooímion 

 Exordium. Het ORAKEL geeft een openingshymne aan de goden, het 
inleidende deel van het epos.  

Akte I. “departure / separation” Akte I. “die Verweigerung” 
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1. call to adventure 
De oproep tot avontuur. Een oproep met nieuwe informatie of een 
uitnodiging die als katalysator fungeert en de alledaagse situatie in de 
normale wereld van de protagonist doorbreekt. 
 

2. refusal of the call 
Weigering van de oproep. De held reageert niet op de oproep of weigert 
deze vanwege persoonlijke onzekerheden, angst, een plichtsbesef in 
zijn leven of een andere reden die de mens in zijn huidige 
omstandigheden vastketent. 
 

3. supernatural aid 
Bovennatuurlijke mentor. Zodra de held zich, bewust of onbewust, 
overgeeft aan de zoektocht, openbaart de bovennatuurlijke mentor 
zich. Een object of persoon die vaak iets meegeeft wat de held later nog 
zal helpen in de zoektocht. 
 

4. the crossing of the first threshold 
De oversteek van de 1e drempel. Dit is het punt waar de held de 
limieten van de eigen wereld achterlaat en zich waagt aan een 
onbekende sprong in het diepe rijk. 
 

5. belly of the whale 
Buik van de walvis. De definitieve scheiding van de eigen wereld en het 
Zelf van de protagonist. De persoon bevindt zich nu tussen de twee 
werelden en toont zich bereid om een metamorfose te ondergaan. 
Mogelijk ervaart die hier al een kleine tegenslag of gevaar. 

1. in media res 
De expositie. De gevierde en inspirerende hulpcoach, BUDDY, 
verschijnt ten tonele, voert een motivational speech die mooi en 
positief start maar wranger wordt naar het einde toe. De mooie 
normen en waarden van de maatschappij worden verheerlijkt en men 
krijgt een les in succes. 
 

2. doorlichtingsprocedure & toekomstanalyse 
De confrontatie. JUN voelt zich buiten de maatschappij staan. Hij ziet 
en voelt de dingen anders aan. Hij heeft ernstige leerproblemen, 
strugglet met de sociale regels en die achterstand maakt hem onzeker. 
Ondanks zijn oprechte inzet behaalt hij niet het niveau om als 
volwaardig deel te worden aanvaard door deze analytisch gezonde en 
berekende maatschappij. Hij voelt zich niet begrepen. BUDDY en de 
PEDAGOGEN zijn bang dat zijn programmeringsfouten het systeem 
verzieken en ontnemen hem zijn dromen en wilskracht. Ze ketenen 
JUN aan de operatietafel, waar hij geherstructureerd wordt. 
 

3. der prozess 
Het oordeel. JUN wordt achtergelaten. Uit de rechtplank waarop hij 
ligt komen HOUTWORMEN uitgevreten. Het zijn de magistraten van 
de rechtszaak waar JUN niks van afweet. Dit is het punt waar hij 
terechtkomt bij de grens van zijn eigen bewuste wereld. 

Akte II. “A - descent” Akte II. “die Konfrontierung” 

6. the road of trials 
De weg der beproevingen. Een reeks testen of opdrachten, vaak in 
drievoud, die de held moet overwinnen om zijn waarde te bewijzen. 
Vaak faalt de held hier maar hij doorstaat ze. 
 

7. the meeting with the goddess 
Ontmoeting met de godin. De held ervaart de onvoorwaardelijke kracht 
van liefde, zo puur is als moederliefde. Een belangrijke stap, vaak 
vertegenwoordigd door dat waar de held het meest van houdt. Hier 
worden ook items verworven die hulp zullen bieden in de toekomst. 
 

8. the woman as a temptress 
De vrouw als verleider. De held wordt zo diep geconfronteerd met 
verleidingen dat die tot het punt komt de queeste ervoor in te ruilen. 
The Woman, niet noodzakelijk een vrouw, is een metafoor voor de 
fysieke of materiële verleidingen van het leven. De ingepakte held kan 
zijn eigen lust drift niet erkennen. 
 

9. atonement with the abyss/the father 
Verzoening met de diepte/de vader. De held wordt geconfronteerd met 
wat de ultieme macht en gewicht in diens leven heeft. In veel mythen is 
dit een vaderfiguur die de macht heeft over leven en dood, maar deze 
kracht hoeft niet mannelijk te zijn. Dit is het middelpunt van de reis. 

4. point of no return 
De oversteek. De MUG brengt JUN naar een veilige plek, al kan JUN nu 
door deze oversteek niet meer terug. JUN is dankbaar om haar 
interventie, maar de MUG wil iets in return. De MUG heeft bloed 
nodig om eieren te leggen. JUN wil zich niet laten leegzuigen, maar het 
is onvermijdelijk, ze bijt en JUN blijft alleen achter. 
 

5. de tegenstand I 
Obstakels. JUN komt een koppel grofgebekte LIEVEHEERSBEESTEN 
tegen, die hem vertellen over het HET, de dreiging die als een schaduw 
op hun afkomt. Ze waarschuwen JUN voor de gevaren en zetten hem 
aan om te vluchten. 
 

6. de tegenstand II 
Obstakels. JUN ontmoet een leugenachtige DUIZENDPOOT. 

Akte II. “B - initiation” Akte III. “die Akzeptierung” 

10. apotheosis 
Na de grote kracht te overleven, bekomt de held een punt van grote 
wijsheid. De held ontspringt maar nipt aan de dood en is opgelucht bij 
de terugkeer uit de dood. Gewapend met de nieuwe kennis en 
perceptie, is de held vastbesloten om door te zetten. 
 

11. the ultimate boon 

7. het vliegend hert 
De mentor. Een KEVER helpt JUN. 
 

8. het onheil 
Een RUPS waarschuwt JUN voor het HET. 
 

9. de battle 
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Het ultieme zegen. Het doel van de queeste wordt bereikt. In veel 
mythen gaat het om een transcendente zegen: een elixir, een 
bijzondere plant of heilige graal. 

De unificatie. JUN gaat het gevecht aan met het HET (zichzelf). Hij kijkt 
de duisternis recht in de ogen, begrijpt het en verzoent ermee. JUN 
geeft zich over, stopt met vechten en laat zich gewillig inwikkelen. 

Akte III. “return” Akte IV. “die Wiedergeburt” 

12. refusal of the return 
Weigering der terugkeer. Na deze ervaringen van geluk en verlichting 
zint het de protagonist niet om weer terug te keren naar de normale 
wereld. Of weet het niet hoe de wijsheid of de zegen moet overgebracht 
worden. 

 

13. the magic flight 
De magische vlucht. De vlucht met het zegen. Avontuurlijk en soms 
gevaarlijk als het iets is wat de goden angstvallig hebben bewaakt. 
 

14. rescue from without 
Redding van buitenaf. De geheroriënteerde held zal gewond of 
verzwakt zijn, fysiek of emotioneel, en kan bezwijken aan pijn of een 
negatieve houding. De mentor schiet te hulp en kan de gids zijn om de 
held te laten terugkeren naar het eigen leven.  
 

15. the crossing of the return threshold 
De oversteek van de drempel terug. Het enige obstakel is nu nog de 
impact van de wereld te trotseren. De truc bij het terugkeren is de 
opgedane wijsheid te behouden, te integreren in het gewone leven en te 
delen met de rest van de wereld. 

 
16. master of the two worlds 
Meester van twee werelden. De transcendente held moet een balans 
vinden tussen de materiële en spirituele wereld. En is comfortabel en 
bekwaam geworden zowel innerlijk als in de uiterlijke wereld. 
 

17. freedom to live 
Vrijheid om te leven. Meesterschap leidt tot vrijheid van de angst voor 
de dood, wat op zijn beurt de vrijheid is om te leven. Dit wordt soms ‘in 
het moment leven’ genoemd, niet anticiperen op de toekomst of spijt 
hebben van het verleden. 

10. de apotheosis 
Het HET spint JUN in tot een cocon en verdwijnt. 
 

11. de mysterieuze magische ontmoeting 
HET is weg. Drie VLOOIEN in een post apocalyptische wereld komen 
uit hun schuilplaatsen. Ze vechten om de cocon met JUN als laatste 
kracht hap. De eerste krijgt de eerste beet maar stikt zich in de 
vreetbui en laat de cocon eenzaam achter. 
 

12. de wedergeboorte 
De zelfverwerkelijking. De KEVER (de mentor) helpt een sterk 
verzwakte JUN uit de cocon, biedt troost en laat hem terugkeren naar 
het bewuste leven. 

 Epilogos 

 Peroratio. Het opzwepen van het publiek om tot de conclusie te 
komen waartoe het hele epos heeft geleid. Het ORAKEL declameert 
het besluit. 

 

 

 

✎ KUN JIJ EVENTJES EEN EPOS SCHRIJVEN? 
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psychologie 

 
JUNGIAANSE ANALYSE 

Carl Gustav Jung was een Zwitsers psychiater en psycholoog. Hij was de grondlegger van de analytische 
psychologie. 
 
INDIVIDUATIE is een groeiproces (volwassen worden) waarbij de mens zich bewust wordt van zijn uniekheid 
tegenover anderen. Uit dit individuatieproces ontstaat in de psyche een nieuw element: het ego (het ik). 
doel: zelfverwerkelijking, door volgens deze opvatting zichzelf te  leren kennen. 
 
Deze bewustzijnsverruiming is zeer belangrijk bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid. 
Wat er in je zit, zo volledig mogelijk verwerkelijken, is het belangrijkste doel in ons leven: 
 

“Dit individuatieproces beantwoordt eigenlijk aan de natuurlijke loop van het leven,  
waarin het individu datgene wordt, wat het altijd al was.”   

— C.G. Jung: Archetypen p.54 
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9 LESSEN VAN JUNG 

1 - KIJK IN UZELF  “Wie naar buiten kijkt, droomt, wie naar binnen kijkt, ontwaakt.” 
2 - INTEGREER UW TEGENSTAND “Heelheid bereikt men niet door iemands wezen af te snijden, wel door 
integratie.” 
3 - ANALYSEER JE DROMEN “De droom toon de innerlijke waarheid en realiteit van iemand zoals deze werkelijk 
is” 
4 - LEER DE REALITEIT ONDER OGEN TE ZIEN “Hoe meer we ons verzetten en verstoppen, hoe groter de 
problemen.” 
5 - LET OP BIJGELOOF “Het is vaak gunstig om bijgeloof in ons leven te integreren, maar niet koste van ons 
verstand.” 
6 - DENKEN, NIET OORDELEN “Denken is moeilijk, daarom oordelen de meeste mensen.” 
7 - VERMIJDT BUITENSPORIGE TROTS “Door hoogmoed bedriegen we onszelf steeds. Bemoeilijkt 
authenticiteit.” 
8 - WEES BLIJ OM OUDER TE GROEIEN “Life really does begin at forty. Up until then, you are just doing 
research.” 
9 - VERTEL JE VERHAAL “De reden van het kwaad in de wereld, is dat mensen hun verhaal niet kunnen 
vertellen.” 
 

JUN IS ANDERS DAN WAT ER VAN HEM VERWACHT WORDT 
 
Buddy, die in haar peningsspeech een groot pleidooi houdt om je lot in eigen handen te nemen en te 
vechten voor jezelf en je eigen egoistiche geluk zonder rekening te houden met de anderen rondom 
u, vertolkt de visie van een ideaalbeeld waarbij we nog enkel beoordeeld worden op onze prestaties. 
Succes is de sleutel tot geluk en enkel dat moet je nastreven.  
Het neoliberaal credo van geel-zwarte partijen en politici. 
Hieronder vindt je een kort critisch artikel daarover. 
 

“Tegenwoordig ben je volledig zelf verantwoordelijk voor je eigen succes en geluk. De maatschappij 
eist veel van je in de vorm van werk, privé, sociaal leven, uiterlijk en goede beslissingen nemen. Er 
zijn zoveel keuzes mogelijk dat jongeren vaak met levensvragen zitten. Dit kan leiden tot veel 
gepieker en een permanente lamlendigheid waarin sommigen geen keuzes meer durven te maken uit 
angst dat het de verkeerde is. 
Digitalisering speelt ook een grote rol. Het leven wordt digitaler en gaat steeds sneller. Vooral 
kinderen en jongeren voelen veel druk om aan een perfect plaatje te voldoen en om constant 
bereikbaar en online te zijn. Hierdoor is deze generatie constant actief op social media en zijn ze hier 
veelal aan verslaafd. Dit is een voortdurende activiteit in het brein met veel te weinig rustmomenten. 
Jongeren die appen tijdens het eten, de mobiel meenemen naar de wc of ontbijten achter een 
computer zijn eerder regel dan uitzondering. 
Ook lijkt het erop dat de koptelefoon onderdeel van het hoofd is geworden. Lekker veel prikkels dus 
en ook reuze gezellig voor de omgeving. De mens is hier helemaal niet voor gemaakt. Constant is men 
met het hoofd bezig in plaats van met het lichaam, die zich in allerlei herniahoudingen bevindt, 
waardoor jongeren ook daar lichamelijke klachten van kunnen krijgen.” 

✎ VOER EEN KLASGESPREK OVER ANDERS ZIJN, PRESTATIEDRANG, SUCCES, GROEPSDRUK. 
✎ WAT VINDT JIJ HIEROVER, HEEFT BUDDY GELIJK, KAN JE GELUKKIG ZIJN ZONDER “SUCCES” ? 
✎ WANNEER HEB JE SUCCES, HEEFT DAT TE MAKEN MET GELD, EEN MOOIE AUTO ? 
✎ MAAKT SUCCES ALTIJD GELUKKIG ? 
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DE RUPS 

JUN KOMT IN EEN INSECTENWERELD 
Insecten zijn intrigeerde dieren.  
Er zijn meer insecten op deze wereld dan alle andere beesten en mensen, samen.  
Ze zijn meestal klein, en soms echt heel, heel klein. 
Ze zijn niet onze favoriete vrienden. Ze zijn nogal ondoorgrondelijk, niet aaibaar, ze maken geen geluid dat wij 
als praten kunnen interpreteren, ze steken, prikken, bijten en zijn vaak ook niet leuk om aan te raken.  
Soms zijn ze hard, soms nat en slijmerig, soms zelfs giftig. Ze zijn zeker niet leuk of aaibaar. 
Als we insecten van dichtbij bekijken zien we wel schitterend gevormde en gekleurde dieren. Ze zijn helemaal 
anders dan wij. Ze hebben meer poten, ze hebben voelsprieten, rare facetogen, pansers, angels, vleugels...  
Ook hun leefgewoontes zijn niet menselijk. Ze komen uit eieren en coconnen, ze eten mekaar op, ze leven 
soms in megagrote groepen en zijn gewoon niet sympathiek. 

 
De cocon waarin Jun op ’t einde in verzeild geraakt is zo’n typisch insectending.  
Een inspinsel waarin je volledig trasformeert en opnieuw geboren wordt in een verbeterde vorm. Zo gaan 
insecten bijvoorbeeld van rups naar vlinder. Zo verandert Jun van een jongen vol onzekerheid en frustraties 
naar een hernieuwde en vrijere versie van zichzelf. 

 

 
DE VLOOIEN 

Insecten zijn meestal heel onschuldig en toch houden veel meer mensen van een kat of een hond dan van een 
pissebed. Indecten zijn dan ook heel bedreigend voor ons.  
Als ze zo groot als een wij zouden zijn en hun eigenschappen zouden meegroeien konden wij mensen, wel 
inpakken. Ze zouden om te beginnen al met duizenden keer meer zijn als wij en ze hebben eigenschappen waar 
wij van kunnen dromen. 
 
Stel je voor dat jij armen zou hebben van 6 meter lang zoals een spin, of spinnendraad uit je hand toveren.  
Beeld je in dat jij je hoofd helemaal rond kan draaien.  
Ogen die naar alle kanten tegelijk kunnen kijken. 
Zo sterk zijn dat je een vrachtwagen kan tillen en kilometers ververvoeren op je rug. 
Overreden worden door een auto en daarna gewoon verder wandelen. 
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✎ WAT ZOU ER FANTASTISCH ZIJN AAN HEEL KLEIN ZIJN ? 
✎ HEB JE AL GEDACHT WAAR JE ZOU VLIEGEN ALS JE DAT KON ZOALS EEN MUG ? 

 

DE 
MUG 

✎ WIE HEEFT LEKKER BLOED EN WIE ZOU JIJ DUS STEKEN ALS JE EEN MUG WAS? 
✎ WIST JIJ DAT MUGGEN DE GEVAARLIJKSTE DIEREN TER WERELD ZIJN, ZIJ VEROORZAKEN JAARLIJKS HET 
MEESTE DODE MENSEN VAN ALLE BEESTEN. 

 

 
DE KEVER 

✎ WIST JIJ DAT KEVERS NIET GEWOON GEBOREN WORDEN MAAR DOOR METHAMORFOSE. 

 

 
DE LIEVEHEERSBEESTJES 

✎ WIST JIJ DAT ER MEER MIEREN ZIJN DAN ALLE ANDERE DIEREN EN MENSEN SAMEN OP AARDE. 
✎ WAAROM VINDEN WE INSECTEN MINDER LEUK DAN ANDERE DIEREN ? 
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DE DUIZENDPOOT 

✎ ZOEK INSECTEN EN HERKEN ZE MET DE APP: OPSINDENTIFI 

 

 

EINDBEELD VAN JUN IN DE ARMEN VAN EEN KEVER = EEN PIËTA 

 
12. de wedergeboorte 
De zelfverwerkelijking. De KEVER (de mentor) helpt een sterk verzwakte JUN uit de cocon, biedt troost en laat hem terugkeren 
naar het bewuste leven. 

 

Een Piëta is een beeld of afbeelding waarbij Jezus op de schoot ligt van zijn moeder Maria.  
Hij is nadat hij gekruisigd werd en dus eigenlijk dood is, van het kruis gehaald en zij weent over zijn 
lichaam. Het is een iconisch beeld van verdriet maar ook een symbool van de christenen omdat Jezus 
gestorven is om het lijden van alle mensen te verzachten. Jezus wordt daarna ook herboren en 
verrijst uit zijn graf. Die werdergeboorte, die reïncarnatie, vieren we met Pasen. Dat geloven dus 
christelijke mensen. 
 
De Piëta van de kunstenaar Michelangelo is een schitterend marmeren beeld dat in de St. 
Pietersbaseliek van Rome staat, de groe kerk en het huis van de paus.  
Dat beeld is de beroemste Piëta maar er zijn honderden gelijkaardige schilderijen, afbeeldingen en 
beeldhouwwerken gemaakt met Piëta’s. 
 

✎ ZOEK OP INTERNET, JE ZULT VERBAASD ZIJN HOEVEEL KUNSTENAARS EEN PIËTA’S GEMAAKT 
HEBBEN. 
✎ BEGRIJP JE WAAROM DE KEVER EN JUN SAMEN EEN PIËTA BEELD MAKEN? 
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EEN VOORSTELLING MET POPPEN 

FroeFroe maakt voorstellingen waar ook poppen de karakters spelen naast en samen met de acteurs.  
Deze poppen worden allemaal zelf gemaakt in het eigen FroeFroe atelier. 
Hieronder staan een paar foto’s uit dat atelier waar de poppen van deze voorstelling gecreëerd 
werden. Jullie zullen ze wel herkennen. 
 
Deze poppen worden gemaakt uit schuimrubber, mousse zoals in een autozetel zit of een matras. 
Daarmee worden de vormen gecreëerd en daarna wordt deze mousse bedekt met een laag rubber 
en doek. Hierdoor blijven de froefroe-poppen flexibel en sterk.  
Het is veel werk en voor deze voorstelling waren er vrij veel grote poppen nodig waar de spelers echt 
in konden kruipen. De meeste van deze “instap-poppen” hangen op een klein harnas, zoals een 
rugzak, vast aan of rond, de bespelers. 
De monden worden dan met de handen van de manipulatoren bewogen zodat de pop kan praten en 
zo levensecht tot leven komen. 
 

 

  

 

 

 

 
DE TRANSFORMATIE 

 
Hieronder staat een reeks foto’s met verschillende stappen in de transformatie van Jun tijdens de 
voorstelling. Jun wordt namelijk hoe langer hoe meer insectachtig. Hoe langer hij in die rare wereld 
van zijn onderbewuste ronddwaald hoe meer hij insectig wordt.  
 
✎ KAN JIJ ONDERSTAANDE FOTO’S IN EEN JUISTE VOLGORDE ZETTEN ? 
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Figuur 1 

 
Figuur 2 

 
Figuur 3 

 
Figuur 4 

 
Figuur 5 
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Figuur 13

 
Oplossing: 6-10-7-8-4-5-13-2-11-9-12-1-3 

 
Wij wensen je veel plezier met de theatervoorstelling van  “KLEIN EPOS”. 
Je mag ons altijd laten weten wat je van deze voorstelling vond. 
Voor meer info of vragen kan je ook altijd een mailtje sturen naar:   dries@froefroe.be  
 
 

Theater FroeFroe – Namenstraat 7 2000 Antwerpen – 0032 3 248 72 21 – info@froefroe.be 
KLEIN EPOS is een Theater FroeFroe productie met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en Tax Shelter van de Belgische federale overheid. 


