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INLEIDING 
 
Het verhaal 
 
“Mijn oma heeft heel veel vel. Veel meer dan eigenlijk op haar hoofd past. 
Daardoor lijkt ze een beetje verfrommeld. Net een rozijntje dat vroeger een druif was. 
Ook zit haar mond los. Ze kan al haar tanden er in een keer uithalen. Ze slapen in een glas water.” 

 
Elke zondag gaat Fien met haar pop bij oma op visite. Ze doen spelletjes en eten koekjes. 
De koekjes zijn veel zachter dan bij Fien thuis. Fien ziet dat haar oma ouder wordt en steeds 
meer begint te vergeten. Wat als oma het allemaal niet meer kan onthouden? Dat ze haar 
eigen naam niet meer weet of dat ze is vergeten dat ze je oma is? Op een dag vergeet oma 
zoveel dat ze moet verhuizen naar een speciaal huis voor vergeetachtige opa’s en oma’s. 
Pop mag een nachtje bij haar logeren, maar als oma niet meer weet waar ze pop gelaten 
heeft, moet Fien in actie komen. 
 
 
De activiteiten 
We volgen in de voorstelling de vriendschap tussen Fien en haar oma en hoe deze 
verandert doordat Oma langzamerhand dement wordt. 
De activiteiten die u kunt doen met uw leerlingen, zowel voor als na de voorstelling, gaan 
over vriendschap, herinneringen en afscheid nemen in verschillende werkvormen. 
 
U kunt zelf een keuze maken uit de activiteiten die u vindt passen bij uw groep. 
Om de leerlingen voor te bereiden is het goed om in elk geval 1 activiteit vóór de voorstelling 
te doen (A, B of C).  
Door met de groep na te praten over de voorstelling kunnen de leerlingen deze vertalen 
naar hun eigen ervaringen en delen met hun groepsgenoten. Hiervoor kunt u activiteit D 
doen en eventueel nog activiteit E. 
Wij wensen u veel plezier bij de voorstelling en de opdrachten. Mocht u nog vragen hebben 
naar aanleiding van deze lesbrief kunt u altijd contact opnemen met ons. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Dorret Pinkster 
 
E. dorret@gnaffel.nl   
M. 06 – 133 52 971 
 

mailto:dorret@gnaffel.nl
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A. Oma is mijn grootste vriendin 

 

EEN “OPA & OMA DAG” OP SCHOOL  
De oma’s of opa’s van de leerlingen komen op school. 
 
Doel:  
De leerlingen en hun grootouders doen gezamenlijke activiteiten en leren hierdoor elkaar 
nog beter kennen. 
 
Een aantal tips voor activiteiten:  
▪ Samen spelletjes doen van vroeger en nu; ganzenbord, scrabble, memory, mens erger 

je niet, kwartetten, rummikub, monopoly, triviant 

▪ Liedjes zingen van vroeger en nu.  

▪ Oma/Opa vertelt aan de groep over vroeger: Opdracht -> wat is je mooiste herinnering? 

▪ Oma/Opa en kleinkind maken samen een schilderij/tekening.  

Duur: een (deel van de) ochtend of middag 
 

In verband met Corona is het wellicht niet mogelijk dit te organiseren. Alternatieve 
activiteiten hiervoor kunnen zijn: 
▪ De leerlingen maken een tekening of schilderij van een activiteit die ze altijd samen doen 

met hun opa en/of opa. 

▪ De leerlingen maken een naambordje voor hun oma of opa. Alle naambordjes worden 

opgehangen in het lokaal en de leerlingen vertellen aan de groep een verhaal over hun 

oma of opa. 
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B. De zwarte vogels 

In de voorstelling nemen de kraaien linten mee uit de grote glazen pot op tafel. Deze linten 
staan voor de herinneringen van Oma. Fien en Oma doen elke zondag een spel: Fien pakt 
een lint uit de pot en dan moet Oma raden van wie ze dit lint gekregen heeft. Aan het einde 
van de voorstelling is de pot leeg. 
 

HERINNERINGSLINT MAKEN  
 
Doel:  
De leerlingen denken na over de herinneringen die ze hebben aan hun opa en/of oma en 
proberen deze te verwoorden en te verbeelden. 
 
Activiteit: 
De leerlingen maken een lint met herinneringen aan Oma en/of Opa. 
Dit kan in tekst: “Lieve oma/opa, ik hou van jou” | “mijn oma/opa kan heel goed ……..” 
Of in beeld: een boswandeling, een beeld van een vakantie samen (de zee, hut bouwen), 
koekjes eten, een gevoel, een cadeau wat je hebt gekregen. 
 
Duur: 30 minuten 
 
Materiaal:  
▪ Lange stroken stof, zelf te knippen van katoen, linnen, zijde 

▪ Textielstiften, textielverf, textielspuitverf, stempels 

 
Extra:  
▪ De leerlingen maken een foto van het lint en sturen deze naar Gnaffel. Eventueel met 

een korte tekst erbij. Wij plaatsen alle foto’s op onze website. 

▪ Maak een expositie in de klas: hang alle linten aan een waslijn of in een grote tak. 

▪ Stop alle linten in een pot. Haal elke dag 1 lint uit de pot en vraag de leerling wiens lint 

het is iets te vertellen over zijn of haar vriendschap met oma/opa. 
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C. Vroeger is al heel lang geleden 

 

EEN INTERVIEW MET OMA EN/OF OPA THUIS 
 
Doel:  
De leerlingen gaan in gesprek met hun opa en/of oma en leren elkaar zo nog beter kennen.  
 
Maak een foto of een filmpje van het gesprek 

• Stuur een foto met een tekst of een filmpje van het interview naar Gnaffel. Elke week 

verloten wij onder de inzendingen het boek van “Oma, mag ik mijn pop terug?”, 

geschreven door Mark Haayema. 

• Neem de foto of het filmpje mee naar school en vertel erover in de groep. 

 
Zie bijlage I. Voorbeeld vragen voor een interview 
 
 

D. Oma is vergeten wakker te worden 

In de voorstelling moet Oma afscheid nemen van haar geheugen en uiteindelijk neemt Fien 
afscheid van Oma. U kunt na de voorstelling in de groep praten met de leerlingen over 
afscheid nemen in de vorm van een filosofisch gesprek. 
 

FILOSOFISCH GESPREK OVER ‘AFSCHEID NEMEN’ 
Afscheid nemen van spullen, een situatie, een huisdier, een plek, een persoon…  
Dit kan afscheid van een knuffel zijn, afscheid van je klas, of afscheid van je ouders die 
zonder elkaar verder gaan. Alle kinderen krijgen ermee te maken, maar hoe ga je ermee 
om? Soms gaat afscheid over het grootste verlies dat denkbaar is: dat van een dierbare.  
 
Doel:  
De leerlingen praten met elkaar over het thema afscheid en leren om woorden te geven aan 
hun ervaringen en emoties. 
 
Duur: 30 minuten 
 
Zie bijlage II. Lijst met filosofische vragen 
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E. Dit is mijn pop 

 

GESPREK OVER ‘IETS VAN JEZELF WEGGEVEN AAN EEN ANDER’ 
In de voorstelling geeft Fien aan het einde haar pop aan Oma. Waarom doet ze dat? 
Vraag aan de leerlingen:  
“Zou jij iets van jezelf, wat voor jou heel belangrijk is, weg kunnen/willen geven aan iemand 
anders en om welke reden zou je dit doen?” 
 
Doel:  
De leerlingen denken na over de waarde en betekenis van spullen en proberen zich te 
verplaatsen in een ander. 
 
Duur: 15 minuten 
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BIJLAGE I. VRAGEN VOOR HET INTERVIEW MET OMA EN/OF OPA 

Deze vragen zijn voorbeelden. U kunt ook met de leerlingen in de groep samen vragen 

bedenken. 

 

1. Toen u net zo oud was als ik nu ben, wat deed u toen het liefst? 

2. Vond u het leuk om naar school te gaan? 

3. Welke uitvindingen heeft u meegemaakt? 

4. Had u vroeger een bijnaam? Wie gaf die aan u en waarom? 

5. Wat heeft u geleerd van uw ouders? 

6. Hebt u moeilijke beslissingen moeten maken? 

7. Waar bent u het meest trots op? 

8. Wat zou de titel zijn van een boek zijn over u? 

9. Wanneer was u het gelukkigst? 

10. Waar hebt u een hekel aan? 

11. Waar bent u het meest trots op? 

12. Wat vind u het leukst om te doen? 

13. Welke banen had u vroeger? 

14. Wat is het mooiste en wat het ergste wat u hebt meegemaakt? 

15. Waar kwam u vaak toen u jong was? 

16. Hoeveel broers en zussen hebt u? 

17. Had u vroeger vrienden en wat deed u samen? 

18. Waar droomde u van? 

19. Wat wilde u worden? 

20. Wie was uw beste vriend en hebt u die nog? 

21. Bent u een doener of een denker? 

22. Welk advies zou u uw kleinkinderen geven? 

23. Was u vroeger streng of heel makkelijk voor uw kinderen? 

24. Wat vond u het leukste en het moeilijkste aan opvoeden? 

25. Deed u het anders dan uw ouders? 

26. Wat was uw eerste afspraakje? 

27. Waar hebt u uw man, vrouw ontmoet? 

28. Is hij de ware liefde? 

29. Wat herkent u in uw kleinkinderen? 

30. Hebt u nog dromen voor de toekomst? 
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BIJLAGE II FILOSOFISCHE VRAGEN 

U kunt zelf kiezen welke vragen u stelt en in welke volgorde. En/of uw eigen vragen 

bedenken. Het gesprek zou een andere kant op kunnen gaan dan u van tevoren misschien 

heeft bedacht. Dit is prima. Het belangrijkste is dat de kinderen hun gevoelens en ervaringen 

vertellen aan elkaar. 

 
1. Wanneer heb jij voor het laatst van iets of iemand afscheid genomen? Van wat of wie? Hoe 

voelde je je toen? Wat heb je toen gedaan? 

2. Ben jij iemand die zegt en laat zien wat je dwars zit of keer je je eerder naar binnen? 

3. Hoe zou je willen dat jouw grafsteen er later uitziet? Maar er een tekening van. Wat staat er op 

jouw steen geschreven? 

4. Ben je wel eens naar een begrafenis geweest? Wie werd er begraven? Hoe ging dat? 

5. Op wat voor manier zou jij wel willen voortleven als je er niet meer bent? 

6. Geloof jij dat er leven is na de dood? 

7. Welke kleur, klank en geur hoort voor jou bij verdriet? 

8. Kun je aan iemand zien of hij verdrietig is en hoe zie je dat? 

9. Heb jij lievelingsspullen waarvan je het heel erg zou vinden als je die kwijt zou raken of als ze 

stuk zouden gaan?  

10. Heb jij een van deze dingen wel eens meegemaakt: de dood van iemand, een scheiding, een 

verhuizing, een nieuwe school? 

11. Ben jij blij met jouw leven? Over welke dingen wel en over welke niet? 

12. Denk jij wel eens na over de dood? Wat voel en denk je dan? 

13. Wat zegt doodgaan over het leven? 

14. Welke grote verandering heb jij voor het laatst meegemaakt en hoe was dat voor je? 

15. Hoe word jij zelf graag getroost? 

16. Wat doe jij als je iets of iemand mist?  

17. Wat doe je als iemand die jij kent verdriet heeft? 

18. Waar gaat iemand heen als hij/zij dood gaat? 

19. Kan een overleden iemand toch nog bij je zijn, al is dat niet in fysieke gedaante? 

20. Wat is afscheid nemen, wat betekent dat? Wat is voor altijd? 
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BIJLAGE III RECENSIE 

 

Theater Gnaffel  |  Oma, mag ik mijn pop terug (6+) 

★★★★☆  
VAN SCHATERLACH TOT ONMACHT 
 

Een voor een verdwijnen de linten uit de bus van de oma van de zesjarige Fien. Elk lint staat 
voor een gebeurtenis die oma niet wil vergeten; een trouwdag, een geboorte, maar ook een 
spel met haar kleindochter. Of waar de telefoon staat en wanneer je het licht moet uitdoen. 
De linten worden gestolen door kraaien die niemand kan zien of horen, terwijl het er wel 
veertig zijn. Al snel helpen ook de wanhopig neergeschreven geheugensteuntjes op gele 
post-its niet meer. Aan het eind vergeet oma zelfs wakker te worden. 
 
Oma, mag ik mijn pop terug is zeker niet het eerste theaterstuk over Alzheimer; halverwege de 
jaren negentig maakte Guy Cassiers al een indrukwekkende toneelbewerking van 
Bernlefs Hersenschimmen. Het bijzondere van deze voorstelling is echter dat we alles meemaken 
door de ogen van het zesjarige meisje Fien dat elke zondag bij haar oma op bezoek gaat. 
Oma is Fiens vriendinnetje, maar wel een oud vriendinnetje. Samen doen ze aan gymnastiek 
(lekker ouderwets via de radio), spelen verstoppertje en dammen. Ook de pop die Fien net voor 
haar verjaardag heeft gekregen mag meedoen. Het excentrieke gedrag van oma zorgt aanvankelijk 
voor vele hilarische momenten, maar wanneer oma meer aandacht voor de pop dan voor Fien 
begint te krijgen, ontstaan de eerste scheuren. Terecht roept Fien boos dat het haar pop is. Toch 
mag pop een nachtje logeren. Maar wanneer oma besluit naar ‘huis’ te gaan en de politie haar 
moet zoeken, zit er niks anders op: verhuizen naar een zorginstelling. 
Ook daar is het een dolle boel. Iedereen rijdt er op wieltjes, Mevrouw Pepermuntje en Meneer 
‘Bommetje!’ zorgen voor plezier en wrange verpleeghuishumor. Ondertussen slaapt en vergeet de 
oma van Fien meer en meer. Het donkerbruine decor heeft plaatsgemaakt voor een kamertje in 
grijstinten en langzaam wordt de foto van haar man – ‘opa in de fotolijst’ – steeds valer, totdat hij 
verdwijnt in het wit. Oma praat eigenlijk alleen nog maar over vroeger en als ze ook nog eens de 
pop kwijtraakt en even denkt dat die een doosje is geworden is het einde onafwendbaar. De 
kraaien hebben alle linten gestolen. 
De symboliek is overduidelijk en het verhaal in wezen doodsimpel. Het is hartverscheurend, juist 
doordat er niets wordt uitgelegd, louter getoond. Niet alleen de schaterlach – oma die danst op de 
tafel of haar dochter belt om te vragen waar ze de telefoon toch heeft gelaten. Maar ook de 
onmacht en woede bij het doorhebben dat herinneringen definitief verdwijnen. Zelfs als oma een 
‘ongelukje’ heeft gehad wordt dat niet weggemoffeld, integendeel, Fien mag op zoek naar de luiers 
– die oma dan weer wel precies weet te vinden. 
In de kern is Oma, mag ik mijn pop terug een liefdevolle voorstelling, zonder het totale verlies aan 
decorum: niemand meer herkennen. Gnaffel slaagt er wonderwel in een pijnlijk onderwerp tot 
vermakelijk én indringend theater te maken, voor ouders en hun (klein)kinderen. En dat alles louter 
met poppen, je zou het werkelijk bijna vergeten. 
Theaterkrant  /  Henri Drost, september 2015 


