
 

Intro 

In Mise en Place valt ik uiteen in elf stukken. Of elf ikken. Waar begint 
de ene ik en eindigt de andere? Zie jij nog het verschil? 

Mise en Place is een heerlijk absurde voorstelling vol humor over de 
grenzen van ons ‘ik’. Het stuk is een samenwerking van twee 
theatergezelschappen: cie barbarie en Theater Stap. 

Cie barbarbie is een theatergroep bestaande uit zeven vrouwen. Vijf van 
hen spelen in en maken Mise En Place. De voorstellingen van cie barbarie 
zijn absurd, grappig en erg beeldend. Ze proberen onze blik op bestaande 
clichés en vooroordelen te veranderen. 

Theater Stap is een professioneel theatergezelschap dat voorstellingen 
maakt waarin mensen met een mentale beperking centraal staan. Zes 
acteurs van Stap spelen mee in Mise en Place. 

Leer hier de 11 ikken beter kennen: 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/655308423?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=25847918


 

Welkom op MiseEnPlace.spot! 

• Filosoferen. Wasda? 
• Hoe ziet jou IK eruit? Als Flemmerzak? 
• Kom binnen als jezelf. Makkelijker gezegd dan gedaan! 
• Allemaal grote vragen, weet jij een antwoord? 
• Voor je juf/meester/mama/papa/babysit: we helpen je op weg 

om samen te filosoferen met kinderen. 

Wie de hoofdrol heeft en wie een rol zonder hoofd verklapte de cast al 
tijdens de Toots sessies op Canvas en ook ATV kwam een kijkje nemen 
voor het programma 100% cultuur. 

Credits 

concept: Liesje De Backer, Karolien De Bleser, Amber Goethals, Lotte 
Vaes, Sarah Vangeel en Renée Goethijn 
spel: Liesje De Backer, Karolien De Bleser, Amber Goethals, Lotte Vaes, 
Sarah Vangeel, Ann Dockx, Jan Goris, Luc Loots, Leen Teunkens, Rik Van 
Raak, Anke Verwaest 
regie: Renée Goethijn 
regie-assistentie (stage): Marie-Christine Verheyen 
scenografie: Michiel Van Cauwelaert 
muziek: Ciska Thomas 
kostuum: Viviane Van der Poel 
geluid en techniek: Saul Mombaerts, Koen De Saeger 
productie en technische realisatie: hetpaleis, cie barbarie, Theater Stap, 
BRONKS – Brussel, KOPERGIETERY – Gent 
met steun van: Tax Shelter van de Belgische Federale Overheid via Casa 
Kafka 

 

 

 

 

 

 

https://www.spothetpaleis.be/spot/spot-mise-en-place/wat-is-ik/
https://www.spothetpaleis.be/spot/spot-mise-en-place/wie-is-ik/
https://www.spothetpaleis.be/spot/spot-mise-en-place/waar-is-ik/
https://www.spothetpaleis.be/spot/spot-mise-en-place/waarom-is-ik/
https://www.spothetpaleis.be/spot/spot-mise-en-place/filosoferen-voor-leerkrachten-ouders/
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/de-toots-sessies/3/de-toots-sessies-s3a10/
https://www.youtube.com/watch?v=_CLqMwyFjlQ


 

Wat is IK? 

Wat is dit? 

 

  

 

  

 

 

 

 

Dit is een stoel. 
Dat weet toch iedereen, zou je 
denken. Maar ben je wel zeker? 

 

Als een stoel een schuilplaats wordt, 

is het dan nog een stoel? 



 

 

  

  

WAT IS EEN STOEL  ????????? 

Is een omgedraaide stoel ook een stoel? 

Is een stoel zonder poten en leuning een stoel? 

Wanneer is een stoel een stoel en wanneer is het geen stoel? 

 

 

Filosoferen = nadenken over en het in 
vraag stellen van wat mensen normaal 

vinden 

 
 

 

 

 

Is een stoel met 2 poten nog steeds 
een stoel? 

 



 

Dit is een mens 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Is dit een mens? 

 

Is dit een mens?? 

 

Is dit een mens??? 

 



 

Wat is ik ? 

In de voorstelling Mise en Place draait alles rond IK IK IK IK IK … 

  

Kan je IK vastpakken? 

Als IK in je lichaam zou zitten, waar precies zou het zich bevinden? 

Hoe ziet IK eruit? 

Zijn/hebben dieren ook een IK? 

  

Wat vind jij? En wat vinden je vrienden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wie is IK ? 

IK = je naam? 

Zeg  je naam eens luidop. Begin met je voornaam. Past die bij je IK? 

Zeg je naam nu 3 keer achter elkaar. Flemmerzak Flemmerzak 
Flemmerzak. Klinkt je naam nu anders? 

Kan je je naam anders uitspreken? 

 

… 

Vertaal je naam 

Op Google Translate kan je je naam in alle mogelijke talen vertalen. 

Vul je naam links in en kies rechts een taal. 

Klik op het luidspreker-icoon. Tada! Je hoort je naam in een andere taal. 

https://translate.google.com/?hl=nl


 

 

 

Probeer er nu nog eentje, en zeg het zo goed mogelijk na. Klinkt dat nog 
wel als jouw IK? 

  

Je naam veranderen 

De Engelse schrijver Sulaiman Sadiyah-Mebrat veranderde zijn 
achternaam naar de namen van zijn moeder en grootmoeder, omdat hij 
door hen is opgevoed en niet door zijn vader. 

Wie koos jouw naam? Heb je een bijnaam? 

 

 

Stel dat jij een andere naam kon kiezen, 
wat zou dat zijn? 

 

 

IK = altijd hetzelfde? 

Fotografe Lucy Hilmer trok elk jaar op 22 april, haar verjaardag, een foto 
van zichzelf. Dat doet ze in haar ‘birthday suit’: met enkel een onderbroek, 
sokken en schoenen aan. 

Ze begon toen ze 29 was en hield het 40 jaar lang vol. 

Hier kan je enkele foto’s bekijken door op de pijltjes te klikken. (Klik op de 
foto om naar de site te gaan). 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20211209_96569896?&articlehash=U5pKfTEcnOu3%2FiuKfP6rAmadqsJ0BYX4OGbENzTMZ3juMadWl6AchFXahDQbyx3LAQTcvgQX1zL36tRT28SrYUL89LyzJeSZm92uL1KURh6dXedQjQTaZrKbnFFxEU5Jf7S5%2F2K6MLkWXgGJGYANNO157%2BeuDPX10GsjIDkf1QcvQ%2BXxhD9WB7n0zd%2BdnahuJbl1YeFjgidIuFhz3IIHvxDPXiWImtFUeQvrd0cYrRRbJw0yJVPgKRx98oxx7Sl0Zz%2BrxG0cPks0qNL1aHfPTzA3hiz6%2F3B7zvvghMt49zQBD%2BxekJFb8CMt2%2BRA8xk9zQBnsp%2BTc5W6TXllILSSmg%3D%3D
https://www.lucyhilmer.com/Birthday-Suits/1
https://www.spothetpaleis.be/vijfbroek-russisch-2/
https://www.spothetpaleis.be/spot/spot-mise-en-place/wie-is-ik/frommelmans-chinees-2/


 

  

Kijk eens goed, let op de details. 

Verandert Lucy? Is ze nog steeds dezelfde vrouw? 

 

 

Zelfportret 

Ik schilder zelfportretten omdat ik zo 
vaak alleen ben, omdat ik de persoon 
ben die ik het beste ken.” – Frida Kahlo 

 

Veel kunstenaars maken schilderwerken over hun IK. 

https://www.spothetpaleis.be/spot/spot-mise-en-place/wie-is-ik/


 

 

Hoe goed ken jij je IK? 

Stap 1: Maak drie zelfportretten op papier, op drie verschillende dagen. 

Kies voor elk portret een andere kleur. 

Stap 2: Leg nadien je portretten naast elkaar. 

Stap 3: Zoek de 7 verschillen. Verander jij? Of niet? Welke kleur past het 
beste bij je? 

Stap 4: Laat drie verschillende mensen een portret van je tekenen. Je 
mama, buurman, juf of beste vriend, kies maar! Ziet je IK er hetzelfde uit 
voor hen? 

  

IK + IK + IK = IK? 



 

 

 

Fotograaf Greg Sand verknipt en vervlecht twee verschillende portretten 
van dezelfde persoon tot één geheel. Een jonge en een oude foto door 
elkaar. 

Opdracht: Kies één zelfportret en één portret die iemand van je maakte. 
Knip het in lange, smalle stroken en vlecht ze in elkaar. Zo ontstaat er een 
nieuwe IK. 

Vandaag maken we ook veel zelfportretten met camera’s. We noemen 
ze selfies. Heb jij al eens een selfie getrokken? Maak drie selfies met drie 
verschillende filters. Drie versies van je IK. Print ze af en knip ze in lange 
stroken. Vlecht ze in elkaar: hoe ziet dat eruit? 

Papier weven doe je zo: 

 

  

 of bekijk dit instructiefilmpje. 

https://www.youtube.com/watch?v=9_es5tryDaY
https://www.spothetpaleis.be/spot/spot-mise-en-place/wie-is-ik/greg-sand-gewoven-foto/
https://www.spothetpaleis.be/spot/spot-mise-en-place/wie-is-ik/greg-sand-1/
https://www.spothetpaleis.be/spot/spot-mise-en-place/wie-is-ik/greg-sand/


 

Waar is IK ? 

 

Je est un autre. Ik is een ander. 

– Arthur Rimbaud 

 

Kom binnen als jezelf. Of een ander? 

 

Zoek een plek waaruit je tevoorschijn kan komen: 
een deur, een gordijn of teken een lijn op de grond. 

Als je door de deur komt is er: 

• groot applaus 
• klein applaus 
• geen applaus 

Je komt door de deur als: 

• jezelf 
• jezelf gisteren 

https://vimeo.com/656135308?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=25847918


 

• jezelf in de verre toekomst 
• iemand anders 

 

Kan je in de schoenen van iemand anders 
staan? 

 

Maak jezelf onzichtbaar. 

Probeer door de deur naar de andere kant van de ruimte te geraken zonder 
opgemerkt te worden! 

  

Test verschillende technieken: verstoppen, niet praten, niet binnenkomen, 
niet kijken, niet zijn, … Misschien heb je zelf nog betere ideëen? 

 

Ben je er wel als niemand je ziet? 

 

Ondervraag nadien je huis- / klasgenoten: 

• Was je er of was je er niet? 
• Hoe weet je dit zeker? 
• Hoe voelt het om onzichtbaar te zijn? 

 

 

 



 

IK = weg? 

 

 

De fotograaf Vivian Maier werd pas na haar dood ontdekt. In een overvolle 
garagebox werd een verzameling aan spullen uit haar leven 
gevonden:  jurken, hoeden, treinkaartjes en honderdduizend filmrolletjes en 
-negatieven. 

Vivian bleek een heel gesloten en een beetje onzichtbaar persoon te zijn 
geweest. Niemand heeft echt haar echt goed gekend. 

Haar foto’s, vaak van mensen op straat en van zichzelf, zijn de 
puzzelstukken die het verhaal van haar leven vertellen. 

https://www.spothetpaleis.be/spot/spot-mise-en-place/waar-is-ik/vivian-mayer-selfie/
https://www.spothetpaleis.be/spot/spot-mise-en-place/waar-is-ik/vm1953w03394-12-mc/
https://www.spothetpaleis.be/spot/spot-mise-en-place/waar-is-ik/v-mayer/
https://www.spothetpaleis.be/spot/spot-mise-en-place/waar-is-ik/undated-2/
https://www.spothetpaleis.be/spot/spot-mise-en-place/waar-is-ik/kopie_vivian-maier_maloof-collection_courtesy-howard-greenberg-gallery_-new-york-1024x1024/
https://www.spothetpaleis.be/spot/spot-mise-en-place/waar-is-ik/vm19xxw03445-07-mc/


 

Ze is er niet meer en toch is ze wereldberoemd. 

Kan je er zijn zonder er te zijn? 

Wanneer ben je er niet (meer) ? 

 

Opdracht: Maak een museum van jezelf 

• Stap 1: Laad je zakken / rugzak / pennenzak uit. 
• Stap 2: Leg alle spullen mooi naast elkaar, precies zoals jij wilt. 
• Stap 3: Toon bezoekers je museum van jezelf. Ga weg uit de ruimte. 

Ben je er nog? 

  

Deze mama en fotograaf maakte elke dag foto’s van wat er in de zakken zit 
van haar kind. 

 

 

 

Waar begint en eindigt je ik? 

 

Horen deze spullen bij je IK? Denk aan je favoriete spullen thuis, zoals je 
knuffel of favoriete boek. Hoort dat ook bij je IK? 

 

https://www.parents.com/news/photographer-beautifully-captures-the-items-from-her-preschoolers-pockets/
https://www.spothetpaleis.be/60f650b9f50f976fc45620d9cf031822/
https://www.spothetpaleis.be/56fa85b21e00008700705889/
https://www.spothetpaleis.be/56fa85b71500002a000b3604/


 

Waarom is IK ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Filosoferen voor leerkrachten / ouders 

Wat is filosoferen met kinderen? 

Filosoferen met kinderen is samen nadenken en praten over filosofische 
vragen. Als begeleider of ouder structureer jij het gesprek maar beïnvloed 
je de uitkomst niet. 

Samen filosoferen is een activiteit mét 
kinderen en geen les vóór kinderen. 

 

Waarom zou je filosoferen met kinderen? 

Kinderen filosoferen vaak al spontaan, zonder het te beseffen en met veel 
plezier. Ze denken na over de wereld die ze al spelend ontdekken en 
stellen dingen in vraag die wij als ‘normaal’ beschouwen. 

Bovendien hebben ze nog niet zo veel vooringenomen ideeën en ligt hun 
wereld nog helemaal open. Dé perfecte filosofen dus! 

Tijdens het filosoferen is het fijn dat kinderen serieus worden genomen. 
Hun mening is even veel waard als dat van een volwassene. Het stimuleert 
hun groei, zowel persoonlijk als emotioneel, waardoor ze sterker in hun 
schoenen staan. Je kan er dus niet vroeg genoeg mee beginnen. 

 

Hoe kan je filosoferen met kinderen? 

Filosoferen met kinderen is makkelijker dan je denkt. Hier vind je al vast 
enkele tips om je op weg te helpen: 

• Wees niet de alwetende ouder of leerkracht. Als jij alle antwoorden 
hebt, smoor je het creatief denken van je kinderen in de kiem. Durf 
twijfel en verbeelding toe te laten, bij hen en bij jezelf. 

• Respecteer het recht op zwijgen. 
• Durf stiltes te laten. 
• Elke mening moet mogelijk zijn. Er zijn geen foute of juiste 

antwoorden. 
• Maak duidelijke afspraken over het gesprek, zeker in groep. Zorg dat 

iedereen elkaar laat uitspreken en goed luistert. 



 

• Stel zo veel mogelijk open vragen. Open vragen waarop geen 
definitief antwoord mogelijk is zoals ‘Waar komen woorden vandaan?’ 
of ‘Wat is echt?’ zijn een goed begin van een filosofisch gesprek. 

Meer uitgebreide tips en tools vind je op de website van denkkaravaan. 

Inspiratievragen 

Per hoofdstuk in deze Spot vind je allerlei vragen om te stellen. Ook deze 
extra vragen komen aan bod in de voorstelling of dienden als inspiratie. 

• Is je IK af? 
• Was je IK er al voor je geboren werd? Was dat dezelfde IK? Waar 

was je IK dan voor je geboren werd? 
• Wat gebeurt er met je IK als je dood gaat? 
• Wanneer ben je er niet (meer) ? 
• Kan jij jezelf zijn? Voel je je ooit niet als jezelf? 
• Zijn er verschillende versies van je IK? Ben je hetzelfde thuis als op 

school? 
• Ben je het altijd eens met je gedachten? Wanneer wel, wanneer niet? 
• Wat als je met je hoofd ergens anders bent? Ben je er dan? 
• Ben je er als niemand je ziet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.denkkaravaan.be/tips-om-te-filosoferen-met-je-kind/


 

Lees- en kijktips 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socrates op de speelplaats. 

Filosoferen met kinderen in de 

praktijk. Richard Anthone en Freddy 

Mortier, 1997,  

Uitgeverij Acco. ISBN 

9789033462917 

 

 

Peinzen. 49 filosofische vragen voor 

kinderen. Richard Anthone, Eddie 

Janssens, Steven Vervoort en Jan 

Knops (red.), 2006,  

Uitgeverij Acco. ISBN 

9789033459412 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kristof Van Rossem, Het 

filosofisch gesprek. De basis, 

Lannoo Campus en ISVW  

Uitgevers, ISBN 

9789401467773 

 

Steve Small, De eend die niet van 

water hield.  

Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, SBN 

9789024593194 

 



 

  

Stine Jensen, Alles over wie ik 

ben.Illustraties door Marijke 

Klompmaker,  

Uitgeverij Kluitman, ISBN 

9789020622461 

 
 

 

Soul, Disney, 2020 

 

 

Inside Out, Disney, 2015 


