STILLE TRANEN – Richard III, Othello,
Een geliefde beklaagt zich

Een lesbrief rondom de installatie
Stille Tranen. Deze lesbrief heeft een
sociaal/persoonlijk thema en
stimuleert leerlingen de onderwerpen
uit Stille Tranen te vertalen naar hun
eigen leefwereld. Deze lesbrief kan
gebruikt worden voor de lessen CKV,
Nederlands en Maatschappijleer.

LESBRIEF 1
Een persoonlijk advies

Een persoonlijk advies, Stille Tranen
“No, leave me alone. Please. I can’t get out of bed. Please, leave me alone”

In deze lesbrief staat de installatie Stille Tranen centraal. U vindt hier een aantal handvaten om Stille
Tranen te bespreken en te relateren aan de belevingswereld van uw leerlingen.
Het thema van Stille Tranen is verborgen verdriet. Dit thema wordt uitgewerkt in drie onderwerpen:
vriendschap, ouderschap en verliefdheid. Dit zijn allen onderwerpen die dagelijks aan de orde zijn bij
uw leerlingen. Deze lesbrief is er op gericht de onderwerpen met uw leerlingen te bespreken en ze te
vertalen naar hun eigen leefwereld en ervaringen.
Aan de hand van de filmpjes, extra achtergrondinformatie en discussievragen kunt u Stille Tranen
klassikaal bespreken. Vervolgens kunt u de discussie afsluiten met een praktijkopdracht waarin de
leerlingen zelfstandig of in groepjes aan de gang gaan.

Wanneer de bespreking en de opdracht volledig in de les wordt uitgevoerd, staat voor het
behandelen van de lesbrief ongeveer 2 lesuren. U vindt eerst een overzicht van de discussievragen en
de opdracht en daarna extra achtergrond informatie over de gebruikte werken van Shakespeare en
de interpretatie van Stille Tranen regisseur Annemarie de Bruijn.

Voordat deze lesbrief behandelt wordt, is het belangrijk dat alle leerlingen de filmpjes gezien
hebben.

1. Discussievragen

Een geliefde beklaagt zich - liefdesverdriet
In het eerste filmpje zien we een meisje huilend in bed liggen. Ze heeft liefdesverdriet en haar leven
is verwoest. Dit filmpje is geïnspireerd op Shakespeare ’s A lovers’ complaint. Een aantal
voorbeeldvragen voor een discussie:
1. Wat vind je van het meisje?
2. Begrijp je haar?
3. Heb je zelf wel eens liefdesverdriet gehad?
4. Hoe verwerkte je dat?
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5. Het origineel speelt zich af aan een rivier. Waarom denk je dat de regisseur voor deze setting
heeft gekozen? Wat vind je daarvan?
6. Vroeger was het een schande wanneer een vrouw met een man sliep voordat ze getrouwd
waren, hoe sta je daar nu tegenover?
7. Is dat hetzelfde voor mannen als voor vrouwen?

Jago (Othello) – vriendschap en liefde
In het tweede filmpje zien we Jago, die er net achter is gekomen dat zijn beste vriend (Othello) met
zijn vrouw (Emilia) heeft geslapen. Aan het eind van het filmpje horen wij hem vertellen over zijn
wrede wraakacties. Vanuit het stuk weten wij dat Jago Othello misleidde en hem liet geloven dat zijn
vrouw Desdemona een affaire had met zijn vriend Cassio. Dit leidde tot de dood van Desdemona,
Othello, Emilia en uiteindelijk ook Jago zelf.
1. Begrijp je Jago?
2. Wat zou jij doen, wanneer je zoiets overkomt?
3. Hoe ver zou jij gaan voor wraak?
4. Wat vindt je belangrijker, vriendschap of liefde?
5. In de tragedie Othello is het bedrog van Othello en Emilia slechts een gerucht, toch neemt
Jago wraak. Wat vindt je daarvan?
6. Jago weet Othello er van te overtuigen dat zijn vrouw is vreemdgegaan, maar Othello is
degene die haar vermoordt. Is Jago net zo schuldig aan Desdemona’s dood als Othello?
7. Othello speelt zich af in de 16e eeuw, zou zo iets nog steeds kunnen gebeuren?

The Duchesse of York – ouderschap
In het derde filmpje zien we de moeder van Richard III, op het moment dat hij een tiener is. Ze vertelt
ons dat ze ziet dat er iets niet goed is met haar zoon, dat hij haar angst aanjaagt, dat hij misschien
wel kwaadaardig is. Zij worstelt met deze gedachtes, want een moeder hoort van haar zoon te
houden. In het stuk Richard III leren wij dat hij wanneer hij volwassen is gewetenloze plannen smeedt
en velen vermoordt om op de troon te komen.
1. Hoort een moeder altijd van haar kind te houden?
2. Wat zou jij doen als je in haar situatie zat?
3. Wat zou jij doen als je een broer of zus had zoals Richard?
4. Is een vader of moeder verantwoordelijk voor de acties van zijn of haar kind?
5. En als het kind volwassen is?
2

6. Vind jij dat een kind in alles het advies van zijn ouders moet opvolgen?
7. Kan je een voorbeeld noemen van iemand als Richard III vandaag de dag?
8. Hadden zijn of haar ouders moeten ingrijpen? Wat hadden ze kunnen doen?
9. In de Tv-serie Dexter zien we een gelijksoortig dilemma met een totaal andere uitkomst. In
deze serie leert een vader zijn psychopathische zoon om zijn moordlust te richten op
moordenaars. Is dat een goed alternatief?

2. Praktijkopdracht
Ga naar: link vimeo. Hier vindt u een filmpje van de regisseur Annemarie de Bruijn. In dit filmpje
vraagt zij uw leerlingen om advies. Wat zouden zij één van de personages adviseren?
Laat uw leerlingen het filmpje bekijken. Vervolgens gaan ze in groepjes aan de slag en verzinnen een
advies voor een personage naar keuze. Ten slotte filmen zij dit (bijvoorbeeld met hun smartphone).
De filmpjes kunt u via WeTransfer opsturen naar educatie@vijfdebedrijf.nl. Wij plaatsen de filmpjes
online (beschermd met een wachtwoord). Zo kunt u gezamenlijk de filmpjes terugkijken en ze
vergelijken met die van andere scholen.
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3. Achtergrondinformatie
Over de gebruikte stukken van William Shakespeare
1. Een geliefde beklaagt zich / A lover’s complaint
In het gedicht Een geliefde beklaagt zich ziet de verteller een meisje huilend aan de waterkant zitten,
waar zij brieven, ringen en andere aandenkens aan haar geliefde in het water gooit. Een
voorbijkomende oude man vraagt haar naar de reden van haar verdriet. Het meisje vertelt dat ze
voor een man gevallen is, die een verleider bleek en haar hart brak. Aan het eind van het gedicht
bekent het meisje dat, mocht de verleider terugkomen, ze weer voor hem zou vallen.
2. Othello
Othello start in Venetië, waar de Moor Othello trouwt met Desdemona, dochter van een senator.
Rodrigo, stiekem verliefd op Desdemona, is hier kapot van. Jago, de beste vriend van Othello, belooft
Rodrigo om hem te helpen, aangezien hij stiekem een hekel heeft aan Othello. Othello wordt
uitgezonden naar Cyprus om tegen de Turken te vechten. Op Cyprus weet Jago Othello ervan te
overtuigen dat Desdemona hem bedrogen heeft met Cassio, Othello’s luitenant. Othello gaat kapot
van verdriet en jaloezie en vermoordt Desdemona. Wanneer hij er achter komt dat het bedrog van
Desdemona slechts een leugen was van Jago pleegt Othello zelfmoord.
3. Richard III
Aan het begin van Richard III is Richard de hertog van Glouchester. Zijn oudere broer, Edward IV zit
op de troon. Richard is fysiek misvormd en heeft een op macht belust en bitter karakter. Hij zet zijn
zinnen op de troon en via een spel van list, bedrog en moord belandt hij daar uiteindelijk. Onder zijn
gewelddadig gezag keert zijn volk zich tegen hem en sluit de adel zich aan bij Richmond, die vanuit
Frankrijk een aanval op de troon voorbereidt. De nacht voor de bepalende veldslag verschijnen de
geesten van alle personen die hij vermoord heeft aan Richards bed en voorspellen hem dat hij de
volgende dag zal sterven. Tijdens de veldslag komt deze voorspelling uit en wordt Richard III gedood
door Richmond, die terplekke gekroond wordt tot Koning Henry VII.
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Over de installatie Stille Tranen
Stille tranen / Sorrow in Silence
De filmpjes zijn Engelstalig en voorzien van Nederlandstalige ondertiteling.
Een video installatie. Drie hokjes die individueel te betreden zijn. De televisie gaat aan en u wordt
getuige van een moment van groot verdriet. Gênant, te pijnlijk, dat wat je niet deelt met een ander;
uit schaamte, uit zwakte, uit eenzaamheid. We zien het verdriet van een moeder die de hoop verliest
in een van haar kinderen, een man wiens leven op losse schroeven komt te staan door verraad van
een vriend en een meisje die zichzelf gegeven heeft aan een jongen die haar liefde niet waard bleek.
Geïnspireerd op: Richard III, Othello en het sonnet A lover’s complaint
Tekst en regie: Annemarie de Bruijn
Camera en montage: Hans Paulides
Spel: Isabella Chapel, Kare Conradi en Martine Dukker
Geluidsdecor: Carl G. Beukman,
Kostuums: Jookje Zweedijk
Ontwerp en uitvoering huilhokjes: Reier Pos

Stille Tranen 1 - Richard III
De hertogin van York, de moeder van Richard, staat centraal. We gaan terug in de tijd. Richard, haar
derde zoon, is 13 jaar en gehandicapt. En niet alleen aan de buitenkant. Hoeveel liefde zij haar zoon
ook geeft, er klopt iets niet. Hij is wreed, zo anders dan haar andere kinderen. We zien het moment
waarop ze niet anders kan dan in te moeten zien dat haar zoon, uit haar ontsproten, kwaadaardig is.
Een psychopaat, gevaarlijk, gewetenloos. Je moet je kinderen onvoorwaardelijk liefhebben, maar dat
doet ze niet, dat kan ze niet, ze veracht hem en iedere dag meer. Iets wat onverenigbaar is met de
liefde die je als moeder voor je kind hoort te voelen. Het verscheurt haar, en ze kan dit met niemand
delen. Dit kind, uit liefde geboren, is een gevaar voor haar gezin... En alleen zij doorziet dit.

Stille Tranen 2 – Othello
In Othello staan jaloezie en misleiding centraal. De aanstichter van het leed is Jago. Middels een scala
aan listen en het misleiden van goedgelovige bijrollen injecteert Jago de verliefde en gelukkige
Othello met jaloezie. Maar waarom? En hoe kan het dat Jago dit monster dat jaloezie heet zo goed
kent? In het originele stuk wordt er een aantal keer verwezen naar een roddel dat zijn vrouw Emilia
met Othello geslapen heeft. We gaan terug het moment waarop Jago voor het eerst deze roddel
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hoort. Het leven dat hij kende staat, door een injectie van smaad, van het een op het andere
moment op losse schroeven. De vrouw waar hij zoveel van houdt, de vriend die hij zo bewondert en
die hij dient, zouden hem bedrogen hebben? Hij wordt door hen waar hij het meeste van houdt
verraden en vernederd. Dit moment van verwarring, woede en verdriet is waar we getuigen van gaan
zijn in Stille Tranen 2, en in het geval van Jago lees je in Othello waar zo’n vernedering toe kan
leiden...

Stille Tranen 3 – Een geliefde beklaagt zich
Anders dan bij de vorige stukken is er hier gekozen voor een sonnet van Shakespeare in plaats van
zijn grotere werk. In dit hartverscheurende sonnet luisteren we naar een meisje die aan een oude
man haar hartzeer vertelt. Hoe ze in de val gelokt is door een jongen waarvan ze wist dat hij al vele
harten gebroken had. Een traan die al door Shakespeare is geschreven en wij binnen ‘Stille Tranen’
nieuw leven inblazen. Het verhaal van een meisje die verliefd is geworden op een ‘loverboy’, zichzelf
gegeven heeft en vervolgens aan de kant is gezet. Het verdriet dat door de liefde wordt veroorzaakt
mag in deze serie uiteraard niet ontbreken.

Een interview met regisseur Annemarie de Bruijn:
Waarom heb je voor deze personages gekozen?
“Tijdens mijn literatuuronderzoek naar de personages die ik uit zou lichten bij ‘Stille Tranen’ ben ik
opzoek gegaan naar verschillende levensfases en verschillende soorten verdriet. Verschillende
levensfases zodat een zo breed mogelijk publiek zich in ieder geval met een van de filmpjes kan
identificeren en daarnaast hebben jonge mensen op een andere manier verdriet dan volwassenen en
mannen zijn hierin ook weer net anders dan vrouwen. Naast dit criterium ging ik opzoek naar
verschillende ‘verdrieten’. Je kan namelijk verdrietig zijn op een manier waar je echt misselijk van kan
worden (je buik), wanneer je een geliefde verliest bijvoorbeeld of, zoals in stille tranen, je
liefdesverdriet hebt. Je kan ook verdrietig zijn doordat je je wanhopig en machteloos voelt in een
situatie, wat je goed ziet bij de moeder van Richard III. Maar je kan ook verdrietig zijn wat leidt tot
woede. Dat je het verdriet niet accepteert en ‘wraak’ neemt op degene die je pijn hebben gedaan.
Uiteraard zie je dit gebeuren bij Jago uit Othello.
Met al deze gedachtes heb ik het oevre van Shakespeare gaan doorspitten en vond ik het meisje in ‘A
Lover’s Complaint’, de moeder van ‘Richard III’ en Jago uit ‘Othello’. Drie verschillende generaties, en
drie verschillende ‘verdrieten’.
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Waarom heb je het zo in beeld gebracht?
Ik kan me nog goed herinneren toen ik mijn eerste liefdesverdriet had, dat ik me nergens toe kon
zetten, ik onbedaarlijk moest huilen en eigenlijk alleen maar in bed wilde liggen. Voor mij was deze
keus dus duidelijk. In bed, en onder de lakens.
Bij Jago is er een heel radarwerk geactiveerd in zijn hoofd. Hem is iets aangedaan en gaat bijna direct
opzoek naar een manier om wraak te nemen op degene die hem gekrenkt hebben. De locatie waar
we deze scene gefilmd hebben is het oude draaitoneel van de Koninklijke Schouwburg. Het lijkt bijna
een martelwerktuig met allemaal verbindingen die voor mij een metafoor zijn voor zijn hoofd.
Daarnaast draait hij letterlijk ‘het toneel’ (dat wat er gebeurt, het verhaal) naar zijn hand. Hij draait
de rollen om. Van het slachtoffer wordt hij de dader.
De moeder van Richard III heb ik geplaatst voordat het originele stuk van Shakespeare plaats heeft.
Richard is 13 jaar en zijn moeder kan niet anders dan erkennen dat hij anders is dan haar andere
kinderen. Dit is iets wat je als moeder niet ‘mag’ voelen en iets wat je zeker niet deelt met anderen.
De locatie is een kelder. Ik hoop dat je dat er ook aan af ziet. Ik stel mij voor dat zij onder haar huis,
waar boven haar kinderen rondrennen, zich terugtrekt en hier haar verdriet, in eenzaamheid,
beleeft.”
Wat was je inspiratie voor het maken van Stille Tranen?
“Iedereen heeft wel eens verdriet, en soms kan je dit delen met anderen maar niet altijd. Het stille
verdriet wat je voor je houdt, omdat het te pijnlijk is of omdat je je ervoor schaamt of omdat het
taboe is, was waar ik op in wilde zoomen. Shakespeare ’s personages zijn zo rijk. Hij weet ieder
karakter, groot en klein, zo mooi neer te zetten zonder dat hij iedere gedachte die hij of zij heeft
uitwerkt. Hierdoor voel je bij elk karakter een enorme belevingswereld, zonder dat hier dus woorden
aan gegeven zijn. Het in beeld brengen van deze mogelijke innerlijke wereld van personages van
Shakespeare is een rode draad in mijn werk. Geen personage is eendimensionaal, net zoals de mens
dat niet is, en middels deze grote verhalen en juist in te zoomen op het persoonlijke probeer ik iets te
raken wat universeel is. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, maar het verdriet, of de strijd die hij/zij
levert om zichtbaar te zijn in de wereld, of het verlangen naar liefde of iets anders, dat zijn universele
zaken waar een ieder van ons zich in kan herkennen.”
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