
LESMAP

TINSOLDAT
INTRO

Beste leerkracht,

Binnenkort kom je met je leerlingen kijken naar Tinsoldat. Met deze lesmap geven wij je enkele
suggesties om met je leerlingen voor en na de voorstelling aan de slag te gaan. Als
theatermakers merken we dat het belangrijk is dat kinderen goed voorbereid in de zaal zitten.
Dat maakt de ervaring voor de kinderen waardevoller én het is voor de acteurs ook fijner
spelen. Het is voor de leerlingen ook goed om nadien in klasverband nog tijd te hebben om de
opgedane ervaringen te verwerken. Bedankt om hier de nodige aandacht aan te besteden.

Veel plezier bij Tinsoldat!

de Waancel

CONCEPT

Tinsoldat is een bewerking van het bestaande sprookje 'De Standvastige Tinnen Soldaat' van
Hans Christian Andersen. De makers van Tinsoldat waren geboeid door het oorspronkelijke
verhaal, en ze zijn ermee 'aan de slag gegaan': ze hebben het sprookje van Hans Christian
Andersen als vertrekpunt genomen en hebben van daaruit hun eigen voorstelling gemaakt.

Misschien wil je het originele sprookje al eens bekijken of beluisteren in de klas voor je naar
Tinsoldat komt kijken? Dat mag!

CREDITS

spel Wouter Deltour, Patricia Goemaere en Peter Pype
regie Jan Sobrie
muziek Peter Spaepen
kostuum Isa Janssens
techniek Arthur De Vuyst
dramaturgie Frederika Del Nero
met dank aan Geert Kockelbergh, Ruben Brabers, Freek De Craecker, Femke Platteau, Eline 
George en Jakob Verstichel
in samenwerking met Kopergietery, Walpurgis en GC De Kroon

INHOUD

Hierna volgen enkele opdrachten die je kan gebruiken voor of na de voorstelling.

Veel plezier ermee!

de Waancel



1) EEN DENKBEELDIGE VRIEND

Muzische vorming – Beeld

1.6 tactiele, visuele impressies, ervaringen, gevoelens en fantasieën 
op een beeldende manier weergeven

 

INZICHT

In TINSOLDAT sluit het hoofdpersonage vriendschap met een stukje speelgoed; de tinnen 
soldaat. Het jongetje, dat zijn papa mist, heeft nood aan een vriendje en kiest hiervoor het 
tinnen soldaatje. Het vriendje helpt het personage om te ontsnappen aan de realiteit: om niet te
hoeven denken aan zijn papa. Samen beleven ze avonturen op een reis die hen dit gemis doet 
vergeten. De tinnen soldaat is dus het denkbeeldig vriendje van de jongen. 

OPDRACHT

Maak je eigen denkbeeldige vriend. Teken, knutsel, film, boetseer,... een figuurtje waar 
jullie vrienden mee kunnen zijn. Hoe zou die eruit zien? Hoe zou die praten? Wat voor karakter 
zou dat vriendje hebben: is die eerder speels, nors, opgewekt, speelt hij graag spelletjes,...? 
Gebruik al jullie verbeelding en breng dit vriendje tot leven! 

Denk ook aan een omgeving waarin jullie denkbeeldige vriend leeft. Gebruik jullie fantasie en 
bedenk een decor dat het beste past voor jullie vriendje: leeft hij in een bos of woont hij in een 
uitgeholde pompoen? Knutsel, boetseer, schilder,... jullie speciale decor en plaats het 
denkbeeldig vriendje erin! 

Neem hiervan een foto. Of maak van deze foto de kaft van jouw eigen sprookje. Geef het een 
leuke titel en teken met je naam! 



2) SPEEL GOED MET SPEELGOED

Muzische vorming-Drama

3.5 ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën uiten in spel.

Mens & maatschappij

3.9* tonen belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst,
hier en elders.

INZICHT

Hans Christian Andersen, de schrijver van dit sprookje, leefde bijna 200 jaar geleden. Hoe zag 
de wereld er toen uit?
De rijke mensen reden rond in koetsen, getrokken door paarden. In sommige landen reed al een
stoomtrein (van Mechelen naar Brussel, bijvoorbeeld, de eerste trein op het Europses 
vasteland!). Het zou nog honderd jaar duren alvorens elektriciteit in de huiskamers kwam. Beeld
je in: overal kaarsen. Stinkende WC’s, kleine huisjes (meestal van hout),  en altijd werkende 
ouders. Je zou voor minder op straat gaan spelen. Hoewel- straat? Dat bestond ook nog niet. 
Zandwegen, weiden, en - een groot verschil met vandaag: héél veel open natuur.

Gemiddeld werden er 10 kinderen per gezin grootgebracht. In arme gezinnen waren er 
gemiddeld meer kinderen dan in rijke gezinnen, in verband met de oudedagsvoorziening. Er 
waren in die tijd hele andere gedachten over het opvoeden van kinderen, zoals dat kinderen 
geslagen mochten worden als ze niet wilden luisteren. Van kinderen werd verwacht dat ze zich 
snel volwassen zouden gedragen. Ook moest een groot deel van de kinderen uit de arme 
gezinnen werken doordat het salaris van de beide ouders niet genoeg was om van te leven.

En, vooral: er bestonden nog geen speelgoedwinkels. Geen LEGO, geen Playmobil, en al zeker 
geen computerspelletjes! Heel rijke ouders konden aan de timmerman of de smid vragen om 
een poppenhuis te maken, of... tinnen soldaatjes. Maar dat ‘speelgoed’ was niet echt bedoeld 
om mee te spelen, maar om te ‘leren’: hoe je soldaat kon worden (jongens), of voor kindjes kon
zorgen (meisjes). Zoals de ouders van Andersen: zijn moeder moest voor de kleine Hans 
zorgen, terwijl zijn vader ging vechten in het leger van Napoleon. 

OPDRACHT

Breng morgen je lievelingsspeelgoed mee. 
Er zijn maar twee regels: 
1) het mag niet op elektriciteit zijn. Geen batterijen, geen stekker, geen schermpje. Zo 
komen we toch een beetje in de sprookjeswereld van Hans Christian Andersen.
2) het mag geen bal zijn. Gewoon, om te plagen – nee, omdat anders iedereen een bal 
meeneemt. (eigenlijk, probeer iets mee te nemen dat geen sport is.)

Vertel morgen even over het speelgoed dat je meebracht:
Wanneer / waar heb je het gekregen / gevonden / zelf gekozen ? 
Speel je er vaak mee?
Speel je samen met andere kinderen? 
Hoe speel je: gebruik je je fantastie? Een verzinner van avonturen? Breng je het speelgoed tot 
leven? Of ben je meer een bouwer : maak je werelden, uitvindingen, machines, …?



3) OEI, RUZIE!

(dit lesidee kan je best aanpakken NA het zien van de voorstelling.)

Mens & Maatschappij 
Sociaal-culturele verschijnselen

2.7* De leerlingen kunnen er in hun omgang met leeftijdgenoten op discrete 
wijze rekening mee houden dat 
niet alle kinderen in hetzelfde type gezin wonen als zijzelf.

INZICHT

In Tinsoldat heeft de mama het niet gemakkelijk. Haar zoon is boos op haar en wil de hele tijd 
piano spelen (weet je nog waarom ze dat niet leuk vindt?), en met zijn papa maakt ze de hele 
tijd ruzie aan de telefoon. Ook Hans Christian Andersen moest zijn ouders missen: zijn moeder 
moest steeds werken: de was doen van rijke mensen, in de rivier. En zijn vader, die een 
schoenmaker was die veel verhaaltjes vertelde aan zijn zoon, moest gaan vechten in het leger 
van Napoleon.
H. C. Andersen zocht dan, net zoals de jongen in de voorstelling, troost in de fantasie. Hij 
verzon verhalen, las boeken en speelde dagenlang met papier en allerlei gevonden spulletjes op 
straat. Op die manier werd hij later wel een groot schrijver. 

OPDRACHT

Klasgesprek aan de hand van een paar ‘kapstok-‘ vragen:

Op het eind van de voorstelling vertelt de jongen over ‘in de rechtbank’. Weten jullie waar dat 
over ging? Wat heeft een rechtbank te maken met ruzie?

De moeder in de voorstelling telefoneert vaak met de afwezige papa om allemaal dingen te 
regelen. Het oudercontact, het verjaardagsfeest,.. wie regelt bij jullie thuis alles? Wordt er dan 
ook zo vaak getelefoneerd?

De moeder begint ook te dansen, te zingen met een glas champagne in de hand. Waarom deed 
ze dat? 

Als Tinsoldat met zijn verrekijker naar de papa kijkt ziet hij dat die zijn gsm stukgooit. Waarom 
zou dat zijn? Worden er bij jullie thuis ook gsm's tegen de muur gegooid? 
 



4) TIN, WASDA?

Wetenschappen & techniek

2.6 kunnen illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op 
kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen;

INZICHT

Tin is een buigzaam, kneedbaar en zeer kristallijn zilverachtig-wit metaal. Tin wordt opgegraven
in tinmijnen, vooral in het Verre Oosten.

In vroeger eeuwen werd tin vaak gebruikt om borden, bekers, kannen en bestek te maken. Het 
gesmolten tin werd door een tingieter in vormen gegoten. Sinds de 18e eeuw is het tinnen 
tafelgerei wat in onbruik geraakt en vervangen door porselein, aardewerk en glas. Tegenwoordig
wordt tin nog gebruikt voor de vervaardiging van sierbekers, -borden en miniatuurfiguren zoals 
tinnen soldaatjes.

Om verschillende stukken metaal aan elkaar vast te solderen gebruik je soldeertin. Tin is een 
metaalsoort die mensen al heel lang gebruiken. Wanneer tin aan koper wordt toegevoegd 
ontstaat er namelijk brons. Tin is een handig metaal voor het solderen, omdat het smelt bij een 
temperatuur van 232 graden Celsius.

Toepassing van tin
• Tin wordt aangebracht als beschermlaag op andere metalen. Blik is vertind ijzer en de 

bekendste toepassing is het conservenblikje.
• Tin is een belangrijke legeringselement. Brons is een koper/ tin-legering en soldeer een 

tin/lood-legering..
• Tin is vroeger gebruikt om borden, bekers, kannen en bestek te maken omdat het niet 

door voedsel aangetast wordt, nu worden deze producten als decoratie gegoten.
• Tin is hoofdlegeringselement in witmetaal (babbitmetaal).
• Tinzout wordt op glas gespoten als elektrisch geleidbare coating (licht)panelen en 

schermen.

 In de voorstelling wordt het ‘tinnen soldaatje’ in speelgoed-formaat 
voorgesteld door een opwind-soldaatje uit blik. Blik is ijzer met tin in, zodat 
het niet roest. Zijn broertjes zijn allemaal echte tinnen soldaatjes. Op deze 
manier laten we extra zien dat de tinnen soldaat een ‘buitenbeentje’ is. 

OPDRACHT

Zelf werken met (soldeer)tin in de klas? Tips, bruikbare ideën en video’s vind je op deze 
websites:

http://slimme-handen.nl/2015/01/leren-solderen-op-school/

https://www.tinnenfigurenmuseum.nl

http://www.tin.tollernet.nl/init.htm

http://www.tin.tollernet.nl/init.htm
https://www.tinnenfigurenmuseum.nl/
http://slimme-handen.nl/2015/01/leren-solderen-op-school/


5) WAAROM DE JONGEN OP DE PIANO RAMT

Muzische vorming – muziek

2.5 vanuit het eigen muzikaal aanvoelen praten over musiceren

INZICHT

De jongen in Tinsoldat heeft veel fantasie. Hij verzint een vriendje: Tinsoldat, de tinnen soldaat. 
Hij verzint ook een liefje voor hem: de ballerina. Hij wil graag dat Tinsoldat zijn vader gaat 
zoeken zodat het thuis weer zoals vroeger is. Want nu is er voortdurend ruzie.
 
De piano waar de jongen op speelt is van zijn papa. Omdat zijn papa weg is, speelt hij er veel 
op, zo is hij toch een beetje bij hem. 

Hij gebruikt de piano om zichzelf te helpen bij zijn fantasie. Hij speelt het hele verhaal mee, 
speelt bijpassende muziek als het verhaal droevig is, of spannend, of boos,…:

– Het liedje voor papa: vrolijk, dapper
– De marsmuziek van de tinnen soldaat: kordaat, stoer
– De ontmoeting met de ballerina: teder, fijn
– Boos op de mama: heftig, snel
– Het verschijnen van de boot: magisch, betoverend
– De tuimeling naar beneden: wild, (hier speelt hij samen met Tinsoldat piano! Ze tuimelen

immers samen..)
– Verdwaald in de riool: donker, spannend

OPDRACHT

Probeer zelf een kort verhaaltje te verzinnen bij deze pianomuziek (zie links hieronder). We 
gebruiken muziek uit de tijd van Hans Christian Andersen, dat is dus muziek van bijna 200 jaar 
oud. 
Als je de voorstelling al gezien hebt, kan je proberen elk stuk pianomuziek bij een stuk uit de 
voorstelling te passen:

https://www.youtube.com/watch?v=GwDpCiKBRHQ
(Fréderic Chopin, nocturne nr4):  heel triest

https://www.youtube.com/watch?v=1O4h0AapdbQ
(Frans Liszt: transcendente studie 139): wild, heftig

https://www.youtube.com/watch?v=Yh36PaE-Pf0
(Edward Grieg: Lyrische stukken, nr1): fijn, dansend

https://www.youtube.com/watch?v=GwDpCiKBRHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yh36PaE-Pf0
https://www.youtube.com/watch?v=1O4h0AapdbQ


6) ALLES OP EEN BEEN!

Muzische vorming - beweging

4.4 bewegen op een creatieve manier  en daarbij één of meerdere
basiselementen van de beweging bespelen:

• Lichaamsmogelijkheden

INZICHT

Peter Pype, de acteur die de tinnen soldaat speelt, heeft een lastige taak: hij moet de hele 
voorstelling op 1 been spelen! Hij gebruikt zijn geweer als kruk om op te leunen. 

En, hebben jullie het gemerkt? Op het einde, na de wilde rit in de riool, staat de tinnen soldaat 
plots op twee benen! Dat is om aan te duiden dat hij zich veel sterker voelt nu. Hij heeft de 
liefde gevoeld, en is klaar voor de volgende ‘stap’: het afscheid. Zo leert zijn vriend de jongen 
ook dat je met wat zelfvertrouwen weer verder kan: ook al gaan je ouders uit elkaar.  Daarom 
zegt hij ook vaarwel aan zijn vriend de tinnen Soldaat en de ballerina. Hij voelt zich nu sterk 
genoeg, kan zelf op z’n eigen (twee!) benen staan. 

OPDRACHT

REUZE – HINKEL!
– Alle leerlingen mogen de speelplaats voltekenen met de gekste hinkelparcoursen, aan 

elkaar aansluitend, met opdrachten erbij: ‘hier met twee benen tegelijk’, ‘hier handen 
klappen’, ‘hier draaien, hier ogen dicht’, ‘hier benen hoog in de lucht’,…

– Iedereen mag door elkaar gaan hinkelen, alsof hun leven ervan afhangt: als topsporters, 
geconcentreerd en ijverig. 

– Probeer een manier van hinkelen te vinden die niemand anders heeft. 
– Toon jouw manier, bedenk een kort ‘parcours’ op de Reuze-Hinkel, eindig op je twee 

benen!



7) PIMP YOUR STORY!

INZICHT

De versie van het sprookje dat je gezien hebt, was een bewerking. We hebben het verhaal 
veranderd, gepimpt, zoals je met auto’s kan doen: herken je de echte auto nog?
In deze bewerking van het sprookje ‘de Tinnen Soldaat’ zijn we ver gegaan. Je ziet NIET een 
echt sprookje met een tafel vol speelgoed. Je ziet WEL een container, een maffe moeder en een 
geflipte TINSOLDAT.
Zo’n bewerking kan je dus interpreteren (zie volgend hoofdstuk) en zo komt er meer betekenis 
in het toneel dan alleen het verhaal van het sprookje. 

Een bewerking maken is dus iets bestaands veranderen zodat het iets wordt dat jij leuker, 
mooier, of handiger vindt. Sommige mensen doen dat met auto's, dat heet dan auto-tuning.

OPDRACHT

Nu is het aan jullie om een bewerking te maken. 

1) Teken een fiets. Maak er nu een waanzinnig nieuw soort fiets van:
Stel dat jij een bewerking zou maken van een fiets. Hoe zou die er dan uitzien? Wat zou je 
veranderen of verbeteren om een fiets te maken zoals jij zou willen dat hij is? Zou je er alleen 
mee kunnen fietsen? Of zou je er nog meer mee kunnen doen? Laat je fantasie de vrije loop.

2) pimp je klas

Bedenk in groepjes van drie of vier wat de klas zou kunnen zijn. Een bunker, een piratenschip, 
of de balie van een parkeergarage. Wie weet mag je echt aan de slag en komt er een 
vingerafdruk-slot naast de klasdeur – ekskuseer: bunker-deur!



NA DE VOORSTELLING

Wat heeft de regisseur ‘gepimpt’ aan het sprookje van Andersen?  

Wat stond er niet in het originele verhaal?

De container
De oma
De ruzie tussen mama en papa
De piano

Wat wel?

Het prinsesje
De tinnen soldaat zelf
De reis
De rat (heb je ze herkend?)
Het vuur (hoe hebben we dat op het toneel gebracht?)



8) LEREN INTERPRETEREN

INZICHT & PRAATOPDRACHT

We gaan de inhoud van het stuk interpreteren: we gaan er zelf betekenis aangeven. Dat is: 
antwoorden op de vraag “waarom…?”
Bij het kijken naar toneel bestaat er iets als ‘interpretatie’: je kan zelf kiezen wat je denkt. Wij 
geven je geen ‘ja’ en geen ‘nee’. Je mag zelf aanvinken wat jouw interpretatie is. 

Doe telkens een klasgesprekje: wat hebben de meeste leerlingen aangevinkt? Waarom? 

1.   De Container

De toneel-betekenis / interpretatie van de container:

Waarom was er een container?

o Wouter woont in een container, een huis dat altijd op reis is
o Wouter sluit zichzelf  op in een container om piano te spelen, weg van het geruzie tussen

zijn ouders. 
o De container is een schip waarmee Wouter zijn vader gaat zoeken
o De container is het huis van de Tinnen Soldaat
o De container is een grote hindernis waar een duiveltje op staat / in woont: Wouter kan 

pas verder met zijn leven als hij dat duiveltje in de ogen gekeken heeft en de container 
opzij geduwd heeft

o De container is nog iets anders: (verzin je zelf een interpretatie?)

De interpratie van de regisseur:
Wouter heeft geen huis, hij zit in een container, de hele tijd op reis tussen mama en papa.  Hij 
gaat met zijn piano op reis, maakt muziek in zijn hoofd. In dat reizend huis heeft hij ook een 
vriendje bedacht: Tinsoldat. 

2.   Tinnen Soldaat: ‘TINSOLDAT’

De toneel-betekenis / interpretatie van TINSOLDAT:

Waarom was er een levend speelgoedsoldaatje met één been? 

o Simpel: het is gewoon het sprookje. 
o Wouter heeft geen vriendjes, hij verzint er één. Zo kunnen ze samen spelen, 

bijvoorbeeld met een raket, de maan,..
o TINSOLDAT is dapperder dan Wouter (hij durft op reis gaan naar papa, zorgt voor stoere 

muziek,…) en dat heeft Wouter nodig
o TINSOLDAT doet wat Wouter niet kan: plezier maken, zingen met mama, verliefd worden
o TINSOLDAT is een beetje Wouters papa: ook een soldaat,  ook streng. 
o Het tinnen soldaatje is nog iets anders: (verzin je zelf een interpretatie?)

De interpretatie van de regisseur:
TINSOLDAT wordt bedacht door Wouter. Hij heeft iemand nodig om mee te spelen. Maar na een 
tijdje wordt TINSOLDAT meer dan alleen een nieuw vriendje: hij wordt een dappere strijder die 
Wouter helpt om op zoek te gaan naar papa, en door een groot avontuur in de riool sterker 
terug thuis te komen. Daarom kan TINSOLDAT op het einde afscheid nemen en weer verdwijnen
in de container: hij is niet meer nodig. Wouter is gegroeid.

Bonus : Waarom heeft TINSOLDAT op het einde plots terug 2 benen?
→  Mama én papa.  Wouter is terug in evenwicht. 



VOORBEELDEN UIT DE (HEDENDAAGSE) OPERA-WERELD

Wat denk je als je deze decors ziet? 

Thomas Adès’s “The Exterminating Angel”
(bedoeld als de hemelpoort) 

Kaija Saariaho, Adriana Mater
(bedoeld als het labyrint van Adriana) 


