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INLEIDING  

Beste docent, 
 
Binnenkort bezoekt u met leerlingen de 
voorstelling Caligula van Theater Utrecht. Deze 
lesbrief geeft u informatie en ander materiaal 
om klassikaal te lezen, behandelen, bespreken 
en bekijken. Zo kunnen het verhaal, het 
hoofdpersonage Caligula en de thema’s uit de 
voorstelling al voor het theaterbezoek in de 
klas gaan leven. 
 

Wat maakt het leven de moeite waard?  
Is kunst de ultieme vorm van vrijheid?  
 
Caligula - sectie op de ziel 
Caligula is het eerste toneelstuk van Albert 
Camus (1913 -1960) de jongste Nobel-
prijswinnaar voor de literatuur ooit. Camus 
begon eraan in 1938 toen hij 25 was. De eerste 
versie was af in 1941 maar hij zou er zijn hele 
leven aan blijven schaven. Hij vertelt er het 
verhaal mee van een jonge keizer die door het 
verliezen van zijn zus (die ook zijn minnares is) 
geconfronteerd wordt met vragen over leven en 
dood, met rouw en de tijdelijkheid van 
verbintenissen en zo heel plotseling, als 
donderslag bij heldere hemel, volwassen moet 
worden. Het stuk Caligula is daarmee niet alleen 
het coming of age verhaal van het 
hoofdpersonage Caligula, maar ook van Albert 
Camus zelf als schrijver.  
 
Deze lesbrief geeft aanknopingspunten om via 
de thematiek van de voorstelling met elkaar na 
te denken over zin en waanzin. Een 
gedachtenuitwisseling waardoor leerlingen 
meer te weten kunnen komen over de 
drijfveren van Caligula en ze zelf een antwoord 
mogen formuleren op de vraag: Heeft het leven 
zin?  
 
 
 
 
 
 

Wilt u daarnaast in de klas met uw leerlingen 
stilstaan bij de volgende praktische punten? 
- jas én tas in de garderobe van het theater 

- niet eten en drinken tijdens de voorstelling   

- niet naar het toilet tijdens de voorstelling   

- mobiele telefoons uit tijdens de voorstelling   
- duur: 1 uur en 40 min (er is geen pauze) 
 
Heeft u vragen of opmerkingen over deze 
lesbrief stuur ze naar: hanna@theaterutrecht.nl  
Er is ook een workshop beschikbaar bij deze 
voorstelling waarin leerlingen met de disciplines 
theater en spoken word zelf aan de slag gaan.  
 
Ik wens u een goede voorstelling en een 
inspirerende voorbereiding toe! 
 
Hanna Jansen - hoofd educatie  
Theater Utrecht & DOX 
 
 

 
 
 
 
 

‘’Ik heb alleen maar behoefte aan 

iets onmogelijks. De dingen lijken 

me niet bevredigend zoals ze zijn.‘’  

Caligula 



 
 

 

HET VERHAAL 
De jonge keizer Caligula is 25 jaar oud als hij in 
het jaar 37 op de troon komt. Ondanks zijn 
jonge leeftijd is hij een voorbeeldig keizer maar 
dat verandert als zijn zus én minnares Drusilla 
een jaar later plotseling overlijdt. Caligula weet 
niet hoe hij met dit verlies om moet gaan. Hij 
vlucht zijn paleis uit en komt pas drie dagen 
later weer terug naar Rome. Hij is een ander 
man geworden. “De mensen sterven en zijn niet 
gelukkig.” Tot dit verpletterende inzicht is hij op 
zijn drie dagen durende omzwervingen 
gekomen en hij besluit zijn onderdanen in de 
consequenties van dit inzicht te onderwijzen. Er 
verstrijken drie jaar van een steeds grimmiger 
wordend regime van terreur waarin Caligula zelf 
de willekeur van het lot vertegenwoordigt. Of 
zoals hij het zegt: “Eindelijk hebben jullie 
begrepen dat je niet noodzakelijkerwijs iets 
verkeerds moet hebben gedaan om te worden 
gedood”. Als de adel het eindelijk allemaal wel 
genoeg vindt en onder leiding van zijn grootste 
tegenstander Cherea een samenzwering tegen 
hem op touw zet, dan keert Caligula zich één 
voor één van zijn laatste medestanders af: zijn 
minnares Caesonia, de jonge dichter Scipio en 
zijn trouwe dienaar, de ex-slaaf Helicon. 

HISTORISCHE ACHTERGROND 
De historische Caligula (12-41 n. Chr.) was de 
achterkleinzoon van keizer Augustus. Zijn 
officiële naam is Caius (Gaius) Julius Caesar 
Germanicus. Zijn bijnaam Caligula ontleent hij 
aan de verkleinde vorm van het woord caliga de 
sandalen waarop de Romeinse legionairs liepen 
en betekent ‘laarsje’. Hij werd zo genoemd 
omdat hij er altijd op rondliep in het legerkamp 
waar hij als klein kind werd opgevoed. In het 
jaar 37 wordt hij keizer op een leeftijd van 25 
jaar. Al gauw zijn de heersende klassen 
ontevreden over zijn leiderschap. Het is niet 
geheel duidelijk of dit het gevolg is van zijn 
leeftijd (te jong), een slechte voorbereiding (zijn 
kansen op keizerschap waren lang verre van 
vanzelfsprekend) of een verkeerde entourage. 
Hij probeerde zijn positie te verbeteren door het 
volk aan zich te binden maar toen dat niet 
succesvol bleek regeerde hij uiteindelijk als 
tiran. In januari 41 is hij vermoord.  

Camus baseerde zich voor zijn stuk onder meer 
op het boek Keizers van Rome van de Romeinse 
schrijver Suetonius uit 121 na Chr. Camus zei 
hierover: ‘Terwijl ik de geschiedenis van deze 
grote en tragische acteur (comédien) las, zag ik 
het al op een podium.’ 

PERSONAGES 

 
Caligula: Vincent van der Valk (rechtsboven) 
Caesonia: Sylvia Poorta (linksonder) 
Cherea: Martijn Nieuwerf (middenboven) 
Scipio: Abdulaal Hussein (rechtsonder) 
Helicon/Lepidus: Bram Gerrits (linksboven) 

Credits 
Tekst: Albert Camus  
Vertaling: Leonard Nolens 
Regie, bewerking en muziek: Thibaud Delpeut  
Dramaturgie: Joris van der Meer 
Scenografie: Roel van Berckelaer 
Lichtontwerp: Casper Leemhuis 
Video- en geluidontwerp: Pim van den Heuvel 
Kostuumontwerp: Wojciech Dziedzic i.s.m. 
Dymph Boss 



 
 

 

 
ALBERT CAMUS 
Albert Camus, de jongste Nobelprijswinnaar 
(1957) voor de literatuur ooit, leefde van 1913 
tot 1960. Hij werd geboren in een arbeiderswijk 
in Mondovi in Algerije en bracht zijn jeugd door 
in zoals hij zelf zei: “een wereld van armoede en 
van licht”. Zijn vader, een landbouwarbeider, 
stierf als soldaat in de Eerste Wereldoorlog toen 
Camus nog geen één jaar oud was. Camus, zijn 
oudere broer en zijn ongeletterde en praktisch 
dove moeder trokken in bij zijn oma, een 
autoritaire en kille vrouw, in een appartement 
zonder stromend water en elektriciteit in 
Algiers. Albert was een bijzonder intelligent kind 
en het is aan twee docenten te danken dat hij 
zijn talent heeft kunnen benutten, iets wat voor 
kinderen uit zijn sociale klasse destijds beslist 
niet vanzelfsprekend was. In 1940 verhuist de 
ambitieuze Camus naar Parijs en na het einde 
van de Tweede Wereldoorlog in 1945 speelt hij 
een centrale rol in het Franse intellectuele 
leven. Albert Camus komt op het toppen van 
zijn kunnen op een tragische manier aan zijn 
einde. Hij overlijdt in 1960 op 47-jarige leeftijd 
bij een auto-ongeluk, terwijl hij, toevalligerwijs, 
op weg was naar Nederland met een geldig 
treinkaartje voor dezelfde reis in zijn zak.  
 

 

CAMUS & FILOSOFIE  
Beoordelen of het leven de moeite waard is 
geleefd te worden of niet is volgens Camus de 
fundamentele vraag van de filosofie. En zijn 
antwoord is een volmondig ‘ja, dat is het’. Hij 
liet dat zien in zijn beroemde essay De Mythe 
van Sisyphus dat hij kort na de eerste versie 
van Caligula schreef.  
 

 
Sisyphus was een koning in het oude 
Griekenland. Als straf voor zijn 
ongehoorzaamheid jegens de goden moest hij in 
het hiernamaals tot het einde der tijden een 
steen een berg oprollen om die dan, als hij bijna 
boven is, weer naar beneden te zien vallen. Het 
is een veel gebruikte metafoor om iets te 
zeggen over de zinloosheid van het leven. 
Camus gebruikt dit verhaal echter om aan te 
tonen dat het leven misschien geen zin heeft, 
maar wel zin kan krijgen. Camus heeft zich 
namelijk, als de theaterman die hij ook was, het 
lot van Sisyphus in zijn dagelijkse herhaling 
voorgesteld: het omhoogduwen van dat 
rotsblok en die rots naar beneden zien vallen, 
daar dan weer achteraan moeten lopen en 
opnieuw die rots omhoogduwen om hem 
opnieuw naar beneden te zien vallen 
enzovoorts, enzovoorts. Het is een vreselijk 
beeld. Maar wie zich werkelijk in de rol van 
Sisyphus verplaatst, zal zich uiteindelijk 
realiseren dat er in die eindeloze, zinloze, zich 



 
 

 

eeuwig herhalende opdracht pauzes zitten. 
Momenten van vrijheid - la pause (de pauze) 
noemt Camus het dan ook - waarin Sisyphus 
zonder last op zijn schouders bergafwaarts kan 
wandelen en simpelweg kan zijn. Maar toch is 
het pas als Sisyphus zich echt bij de 
uitzichtloosheid van zijn taak neerlegt, dat hij 
zich ermee kan verzoenen, dit omdat zijn 
bestaan anders een voortdurende staat van 
teleurstelling zou zijn. En daarom is voor Camus 
de vaststelling dat het leven zinloos is geen 
eindpunt maar een startpunt met allerlei 
mogelijke positieve uitkomsten.  

 
CAMUS & KUNST 
Camus was van mening dat je je kritiek op de 
wereld het beste in kunst kon vormgeven. In 
fictie kon Camus het experiment van zijn 
Caligula namelijk uitvoeren zonder 
daadwerkelijk slachtoffers te maken. In de 
voorstelling komt ‘kunst’ als onderwerp 
verschillende keren voorbij. Naast de vraag hoe 
je nu het beste om kunt gaan met het feit dat 
de mensen sterven en niet gelukkig zijn, is de 
vraag naar de functie van kunst in een wereld 
zonder zin of betekenis, steeds aanwezig 
geweest bij het maken van deze voorstelling.  
 
Camus verwijst in zijn toneelstuk vooral naar de 
kunstvormen poëzie en theater. Zo kun je 
zeggen dat Caligula als ‘verlosser’ vanaf het 
begin van het tweede bedrijf voortdurend ‘in 
character’ is, een rol aan het spelen is, namelijk 
die van onderwijzer. Soms gebeurt dat ‘spelen’ 
zelfs heel nadrukkelijk, zo kun je de zogenaamde 
Venus-scène en later nog een dans zien als 
‘performances’ van Caligula. Regelmatig legt 
Camus zo de nadruk op de theatrale kant van 
Caligula, zowel die van het personage als van 
het stuk in zijn geheel. 
 

 

Regisseur Thibaud Delpeut heeft ook zelf allerlei 
verwijzingen en voorbeelden uit de kunst aan de 
voorstelling toegevoegd: uit film, architectuur 
en techniek maar vooral uit de beeldende kunst 
en de muziek, van het schilderij Victory Boogie 
Woogie van Mondriaan tot John Cage’s 
beroemde compositie 4'33" (uitspraak: vier 
minuten en drieëndertig seconden of vier 
drieëndertig). Dit muziekstuk uit 1952 gaat als 
volgt: de pianist loopt naar de piano, gaat zitten, 
zet zijn timer aan maar raakt, verdeeld over drie 
delen, in 4 minuten en 33 seconden geen enkele 
toets aan. 
 

  

OPDRACHTEN 
 
Hieronder staan een aantal (filosofische) 
startvragen waarmee u in de klas een gesprek 
kunt openen. Blijf de leerlingen steeds vragen 
of hun meningen, ideeën en argumenten uit 
willen leggen en toe willen lichten.  

1. Welke kenmerken geef je iemand met 
veel macht? 

2. Welke kunstvormen vind je waardevol 
en geven het leven echt betekenis? Kun 
je een voorbeeld geven? 

3. Is een kunstenaar helemaal vrij om te 
maken wat hij wil?  

4. Waar kom jij je bed voor uit?  
5. Wat zou er veranderen als we zouden 

accepteren dat het leven zinloos is? 
6. Zou je het eeuwige leven willen hebben? 

En waarom wel/niet? 

‘’Ik wil dat er in waarheid geleefd 

wordt!’’ - Caligula 



 
 

 

OPDRACHT 1. 
Kijkvragen waarmee de leerlingen de 
voorstelling kunnen ingaan. 

1. Wanneer vind je Caligula waanzinnig en 
wanneer vind je hem juist eerlijk? 

2. Zou het personage Caligula in 
werkelijkheid kunnen bestaan? En aan 
wie denk jij dan?  

3. Wanneer is Caligula duidelijk iets aan 
het spelen? 

 
 + Trailer voorstelling  
(beschikbaar vanaf eind januari 2019, kijk op: 
www.theaterutrecht.nl/voorstellingen/caligula-
albert-camus)  

 
OPDRACHT 2. 
Bekijk onderstaande video’s op vimeo en schrijf 
zoveel mogelijk kunstwerken op die je herkent.  
Bedenk daarna welk kunstwerk jij belangrijk 
vindt om toe te voegen aan deze culturele 
canon omdat jij vindt dat het past bij onze 
huidige tijd. Denk bijvoorbeeld ook aan: muziek, 
videoclips, beeldende kunst, fotografie, tekst.  
Beeldenreeksen uit de voorstelling: 
https://vimeo.com/306142820  
https://vimeo.com/306141969 
wachtwoord: TU@2019 

De volgende voorbeelden kunnen als inspiratie 
dienen voor opdracht 2.  
Wat zeggen deze artiesten / kunstenaars 
hiermee over de wereld? Hoe gebruiken ze kunst 
als middel om macht of status mee uit te 
drukken?  
 
Voorbeeld 1: Joseph Klibansky – Leap of Faith: 
https://www.youtube.com/watch?v=mxFalVqrK
kQ 
Voorbeeld 2: The Carters – Apeshit: 
https://www.youtube.com/watch?v=kbMqWXn
pXcA 
Voorbeeld 3: 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-
media/beyonce-en-jay-z-nemen-het-louvre-
over-en-dwingen-ons-opnieuw-te-kijken-naar-
macht~b7b9d0ad/ 
Voorbeeld 4: Kanye West – Famous: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/27/video-
kanye-west-deelt-bed-met-naakte-sterren- 
a1401417 
Voorbeeld 5: Picasso baby van Jay Z –  
A performance Art video:  
Tekstfragment:  
 
It ain't hard to tell, I'm the new Jean Michel 
Surrounded by Warhols, my whole team ball 
Twin Bugattis outside the Art Basel 
I just wanna live life colossal 
Leonardo Da Vinci flows 
Riccardo Tisci Givenchy clothes 
See me throning at the Met 
Vogueing on these niggas, champagne on my 
breath, yes 
House like the Louvre or the Tate Modern 
Cause I be going ape at the auction 
Oh what a feeling, aw, fuck it, I want a trillion 
Sleeping every night next to Mona Lisa 
The modern day version with better features 
Yellow Basquiat in my kitchen corner 
Go 'head, lean on that shit Blue, you own it 

http://www.theaterutrecht.nl/voorstellingen/caligula-albert-camus
http://www.theaterutrecht.nl/voorstellingen/caligula-albert-camus
https://www.youtube.com/watch?v=mxFalVqrKkQ
https://www.youtube.com/watch?v=mxFalVqrKkQ
https://www.youtube.com/watch?v=kbMqWXnpXcA
https://www.youtube.com/watch?v=kbMqWXnpXcA
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/beyonce-en-jay-z-nemen-het-louvre-over-en-dwingen-ons-opnieuw-te-kijken-naar-macht~b7b9d0ad/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/beyonce-en-jay-z-nemen-het-louvre-over-en-dwingen-ons-opnieuw-te-kijken-naar-macht~b7b9d0ad/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/beyonce-en-jay-z-nemen-het-louvre-over-en-dwingen-ons-opnieuw-te-kijken-naar-macht~b7b9d0ad/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/beyonce-en-jay-z-nemen-het-louvre-over-en-dwingen-ons-opnieuw-te-kijken-naar-macht~b7b9d0ad/
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/27/video-kanye-west-deelt-bed-met-naakte-sterren-%20a1401417
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/27/video-kanye-west-deelt-bed-met-naakte-sterren-%20a1401417
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/27/video-kanye-west-deelt-bed-met-naakte-sterren-%20a1401417
https://genius.com/Jay-z-picasso-baby-lyrics#note-1942034
https://genius.com/Jay-z-picasso-baby-lyrics#note-1936579
https://genius.com/Jay-z-picasso-baby-lyrics#note-1935573
https://genius.com/Jay-z-picasso-baby-lyrics#note-1942294
https://genius.com/Jay-z-picasso-baby-lyrics#note-1936595
https://genius.com/Jay-z-picasso-baby-lyrics#note-1942073
https://genius.com/Jay-z-picasso-baby-lyrics#note-1936624
https://genius.com/Jay-z-picasso-baby-lyrics#note-1936624
https://genius.com/Jay-z-picasso-baby-lyrics#note-1936873
https://genius.com/Jay-z-picasso-baby-lyrics#note-1935593
https://genius.com/Jay-z-picasso-baby-lyrics#note-1935593
https://genius.com/Jay-z-picasso-baby-lyrics#note-1970954
https://genius.com/Jay-z-picasso-baby-lyrics#note-1942492
https://genius.com/Jay-z-picasso-baby-lyrics#note-1935615
https://genius.com/Jay-z-picasso-baby-lyrics#note-1935615
https://genius.com/Jay-z-picasso-baby-lyrics#note-1935640
https://genius.com/Jay-z-picasso-baby-lyrics#note-1936995


 
 

 

  
 

OPDRACHT 3. 
Wie kan dit lezen en uitleggen wat er staat?  
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In de voorstelling wordt de rol van Scipio 
gespeeld door een Arabisch sprekende acteur, 
Abdulaal Hussein. De teksten van deze rol 
worden in het Nederlands boventiteld op een 
scherm.  
 
De vraag die dit oproept is:  
Hoe kun je iets toch begrijpen als je de taal niet 
spreekt?   
 
Nederlandse vertaling: 

SCIPIO  
Je weet niet goed, hoe goed hij voor mij is. Hoe 

hij mij helpt. Hoe hij mijn familie helpt. Hij 
spreekt met me over mijn werk. Hij geeft me 

goed. Hij zei me dat het leven niet gemakkelijker 
is, maar dat er de kunst is, de godsdienst, en de 

liefde van de anderen voor ons. Hij zei me dat je 
nooit iemand pijn mag doen. Dat dat de enige 

dwaling is. En dat je moet proberen een 
rechtvaardig mens te zijn voor jezelf en voor de 

anderen, en dat je moet proberen te leven in 
harmonie met de wereld.  

MEER INFORMATIE 

Hanna Jansen – hoofd educatie  
Theater Utrecht 
hanna@theaterutrecht.nl 
030-2737300 
 
Over de voorstelling: 
www.theaterutrecht.nl/voorstellingen/caligula-
albert-camus    
 
 

 
 
 
 
 

 
‘’Vandaag ben ik Venus!’’ 

- Caligula 

http://www.theaterutrecht.nl/voorstellingen/caligula-albert-camus
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