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FILM EN EDUCATIE 

... in het vertoningscircuit van Lessen in het donker, in het kader van Filmfestival Open 

Doek, ter gelegenheid van een workshop verzorgd door Jekino of van een film in de 

klas...  

Het medium film kreeg een plaats in het lessenpakket van heel wat scholen, daarom 

zorgen wij graag voor een degelijke programmatie en pedagogische omkadering. We 

maken jaarlijks een pittige selectie van een 30-tal films uit het afgelopen seizoen, 

organiseren op heel wat plaatsen vertoningen en zorgen voor kant-en-klare lesmappen 

voor een boeiende verwerking in de klas. Daarbij spelen we in op de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen.  

In elke lesmap streven we naar een filmtechnische en inhoudelijke benadering van de 

film en focussen we op één filmterm.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEEDBACK! 

We horen graag je reactie op de film, de bespreking en lesmap. Surf naar 

www.lesseninhetdonker.be om een evaluatiefiche in te vullen. Ook de leerlingen kunnen 

hun reactie kwijt op de pagina van de film die ze zagen. 
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FILMFICHE 
 

 

Regie   Vincent Bal 

Scenario  Tamara Bos 

Productie  Burny Bos 

Camera  Walther Vanden Ende 

Montage  Peter Alderliesten 

Art Direction  Vincent de Pater 

Muziek   Peter Vermeersch 

Met o.a. Carice van Houten (Juffrouw Minoes), Theo Maassen (Tibbe), Sarah 

Bannier (Bibi), Pierre Bokma (Meneer Ellemeet), Hans Kesting (Harrie de 

Haringman), Olga Zuiderhoek (Mevrouw van Dam), Jack Wouterse 

(Burgemeester) en de stemmen van o.a. Wim T. Schippers, Katje 

Schuurman, Paul Haenen en Hans Teeuwen 

 

Nederland/ 2001/ 90 minuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET VERHAAL 
 

Tibbe werkt als journalist bij de Killendoornse Courant.  Maar voor hoelang nog?  De 

hoofdredactrice heeft het namelijk niet zo begrepen op zijn kattenverhaaltjes en dreigt met 

zijn ontslag als hij niet met een echt verhaal voor de dag komt.  Hij krijgt een laatste kans… hij 

moet informatie gaan verzamelen over de écht belangrijke dorpsperikelen.  Alleen is Tibbe 

hiervoor nogal verlegen.  Dan ontmoet hij de merkwaardige juffrouw Minoes, die hoog in een 

boom zit… 

Juffrouw Minoes is, naar eigen zeggen, vroeger een kat geweest.  En ja hoor, ze gedraagt 

zich nogal kats: ze spint, ze geeft kopjes, ze slaapt het liefst opgerold in een kartonnen doos 

en ze kan met katten praten.  Tibbe heeft eerst zo zijn twijfels over Minoes.  Maar als hij dankzij 

haar en haar kattencontacten aan écht nieuws komt waarmee hij zijn baan kan behouden, 

neemt hij juffrouw Minoes als assistente.  Vanaf dan mag juffrouw Minoes bij Tibbe wonen. 

De „katten-persdienst‟ levert via Tibbe voorpaginanieuws op.  Maar als hij op een dag de 

waarheid schrijft over de duistere zaakjes van meneer Ellemeet, fabrieksdirecteur en geliefd 

weldoener in Killendoorn, raakt de hele stad in paniek en krijgt Tibbe zijn ontslag.  Gelukkig is 

er juffrouw Minoes en haar „katten-persdienst‟.  Zij bedenken een plan om te bewijzen dat 

Tibbe de waarheid schrijft.  Het wordt allemaal heel spannend…  Zou Tibbe gelijk krijgen? 
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WIE IS WIE? 
 

In de film zien we heel wat personages, zowel mensen als katten.  Hier een overzicht van de 

belangrijkste „acteurs‟: 

 

Juffrouw Minoes (Carice van Houten) 

Juffrouw Minoes was vroeger een poes.  Wat er precies gebeurd is, weet ze niet.  Ze vindt het 

heel verwarrend om half mens en half kat te zijn.  Juffrouw Minoes zit ‟s nachts graag op het 

dak en ze spreekt Kats met de katten van Killendoorn.  Alle nieuwtjes die Minoes van de 

katten hoort, fluistert ze door aan haar nieuwe baasje Tibbe. 

Carice van Houten is uitstekend als kattejuffrouw Minoes.  Ze vindt in uiterlijk maar ook gedrag 

precies de juiste balans tussen dier en mens. 

 

Tibbe (Theo Maassen) 

Tibbe is ongeveer 30 jaar, maar voelt zich meer een jongen dan een man.  Hij werkt voor de 

Killendoornse Courant, maar is te verlegen om een goede journalist te zijn.  Met de komst van 

juffrouw Minoes en haar katten-persdienst lukt het Tibbe om echte nieuwtjes te schrijven.  Zijn 

artikels zijn voortaan zelfs voorpaginanieuws.  Tibbe overtreft zichzelf en durft meer dan hij 

ooit gedacht had. 

 

Bibi (Sarah Bannier) 

Bibi is de dochter van meneer en mevrouw van Dam, die hun zolderkamer aan Tibbe 

verhuren.  Tot ergernis van haar moeder zit ze vaak boven bij Tibbe te computeren of ijs te 

eten.  Bibi mag geen huisdieren houden, omdat haar moeder allergisch is.  Daarom voert ze 

de katten van Killendoorn stiekem in de dakgoot. 

 

Meneer Ellemeet (Pierre Bokma) 

Meneer Ellemeet is een geslaagde zakenman van tegen de vijftig, directeur van de 

deodorantfabriek DV Deo. Samen met zijn vrouw en waakhond Mars woont hij in een chique 

villa in Killendoorn.  Hij is zeer geliefd bij de Killendoornse bevolking.  Tibbe ontdekt dankzij 

juffrouw Minoes en de katten-persdienst dat Meneer Ellemeet eigenlijk een echte 

boosdoener is. 

 

Harry de haringman (Hans Kesting) 

Harry is een vrolijke veertiger en heeft al jaren een viskraam.  Hij is een vriend van iedereen. 

Ook van de katten van Killendoorn.  Hij is de penningmeester van de bloeiende Vereniging 

van Dierenvrienden. 

 

Mevrouw van Dam (Olga Zuiderhoek) 

Zij is de overbezorgde moeder van Bibi.  Ze is kampioen schoonmaken en is zeer nieuwsgierig 

wat er allemaal gebeurt op het zolderkamertje bij Tibbe. 

 

Jakkepoes (Annet Malherbe) 

Jakkepoes is een grijze zwerfkat en minstens twee maal per jaar in verwachting. Jakkepoes 

woont al jaren in een oude caravan op het onbebouwde landje naast de deodorantfabriek. 

Ze heeft een brutale mond, maar met het hart op de goede plek.  Ze is de leidster van de 

katten. 
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Mevrouw Pastoor (Paul Haenen) 

Mevrouw Pastoor is de kat van Meneer Pastoor.  Ze is een mooie goed verzorgde lichtgrijze 

kat, die haar halsbandje met kruisje vol trots draagt.  Ongetwijfeld de dapperste kat. 

 

Tante Moortje (Loes Luca)  

Tante Moortje is de tante van Minoes, een langharige Perzische kat van zeer goede komaf. 

Ze woont in de woning van de burgemeester.  Tante Moortje is Minoes‟ enige familielid die 

nog contact met haar heeft.  Ze schaamt zich dood voor haar nichtje in dat rare mantelpak 

en helpt juffrouw Minoes zodat ze snel weer kat kan worden. 

 

Tinus (Hans Teeuwen) 

Tinus is de roodharige redactiekat van de Killendoornse Courant.  Hij is een echte 

vrouwenversierder met een enorm nageslacht. Vader van de jongen van Jakkepoes. 
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HET BOEK 
 

In Nederland is Pluk van de Petteflet waarschijnlijk Annie M.G. Schmidts beroemdste boek.  In 

de rest van de wereld is dat ongetwijfeld Minoes, dat onder andere is vertaald in het Frans, 

Duits, Engels, Spaans, Catalaans, Italiaans, Noors, Zweeds, Ijslands, Grieks, Hebreeuws en niet 

te vergeten Japans.   

Minoes werd in 1971 bekroond met een Zilveren Griffel. 

 

Het boek Minoes (1970) was een verhaal van katten en mensen, op de rand van de jaren 

zestig en zeventig.  Het was een verhaal over zelfstandige  vrouwen en arrogante mannen, 

kattige moeders en goedige, poezelige vaders, maar het ging ook over milieuproblemen.  

De strijd tussen mens en natuur speelt zich zelfs op microniveau af in de „katse‟ juffrouw 

Minoes.  Minoes gaat er ook over hoe moeilijk het is om van een meisje een vrouw te worden 

en een man een kus te geven.  Want „wij poezen neusie-neusieën meestal!‟. 

 

Verschil tussen boek en film? 

De film is nooit helemaal zoals het boek.  Dat stelt mensen soms teleur.  Ze hebben in hun 

hoofd verzonnen hoe juffrouw Minoes eruitziet.  Maar film bestaat nu eenmaal uit beeld.  En 

iemand die een film maakt, moet beslissen: zò ziet juffrouw Minoes eruit.  Soms wordt er ook 

iets uit het boek weggelaten.  Of wordt er iets bij verzonnen.  „Het boek is heel anders!‟ roept 

iedereen dan.  Ja, het boek is anders.  Want film is nou eenmaal anders dan een boek. 

 

Wanneer je kinderen vraagt naar de verschillen tussen boek en film krijg je antwoorden zoals 

een boek lees je, een film bekijk je; bij het lezen van een boek kan je fantaseren hoe de 

personages en decors eruit zien; een boek lezen duurt weken, een film heb je op anderhalf 

uur gezien; … 

  

De filmmakers wilden met de film Minoes zo dicht mogelijk bij het boek van Annie M.G. 

Schmidt blijven.  Toch zijn er kleine verschillen vast te stellen.  In het boek blijft de precieze 

toedracht van de wonderlijke transformatie van kat in mens heel vaag.  Er is enkel sprake van 

dat Minoes „iets vreemd‟ heeft gegeten uit een afvalbak.  De knusheid van de jaren zeventig 

(in het boek) is overgegaan in een tijd waarin je op je laptop typemachine-geluiden kunt 

installeren.  De vooroordelen en het geroddel blijken dan wel weer van alle tijden te zijn.  De 

boze meneer Ellemeet van de deodorantfabriek met zijn geheime giflozingen blijkt een 

kinderschurk en dierenhater te zijn.  Hij is een schurk van vertrouwde signatuur: grotesk, 

gemeen en erop wachtend om ontmaskerd te worden. 

 

Wie is Annie M.G. Schmidt? 

 

“ De leeftijd die ik zelf altijd gehouden heb is acht.  En ik schrijf toch eigenlijk voor 

mezelf.  Ik denk dat dat het punt is.  Ik ben acht.” (Annie M.G. Schmidt) 

 

Anna Maria Geertruida Schmidt werd in 1911 in Kapelle, op Zuid-Beveland, geboren.  Eerst 

werkte ze in een bibliotheek, daarna ging ze voor de Amsterdamse krant „Het Parool‟ 

werken.  Ze schreef er stukjes voor volwassenen en versjes voor de kinderen. 

Ze werkte ook samen met Fiep Westendorp.  Samen maakten ze strips.  Zo ontstond haar 

beroemde Pluk van de Petteflet.  Later verschenen Abeltje, Minoes en Otje.  Deze boeken zijn 

nu klassiekers geworden.  Annie heeft ook legendarische musicals geschreven zoals Heerlijk 

duurt het langst, En nu naar bed, Ping Ping,…  Ze werkte ook voor radio en televisie, ze 

schreef hiervoor vervolgseries zoals Pension Hommeles en Ja zuster, nee zuster. 
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Annie M.G. Schmidt kreeg veel waardering voor haar werk: de Constantijn Huygensprijs en 

de Staatsprijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur.  Maar het mooiste was toch toen zij in 1988 uit 

handen van Astrid Lindgren de hoogste internationale prijs kreeg die er voor kinderboeken 

bestaat: de Hans Christian Andersenprijs. 

Annie M.G. Schmidt stierf op 21 mei 1995, in de nacht na haar vierentachtigste verjaardag. 

 

@ Meer informatie over deze fantastische schrijfster vind je terug op haar eigen website 

www.annie-mg.com. 
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WAAROVER GAAT DE FILM? 
 

 

Juffrouw Minoes: mens of kat? 

 

Na een serieus gesprek met de hoofdredactrice van de Killendoornse Courant slentert Tibbe 

treurig door de stad.  Opeens gebeurt er iets…  Een deftige dame vlucht voor een grote 

hond een hoge boom in.  Als de hond weg is, helpt Tibbe de bange juffrouw naar beneden.  

Dit is zijn eerste ontmoeting met juffrouw Minoes. 

 

Tibbe is verdrietig omdat hij geen nieuwtjes vindt voor in de krant.  Ook juffrouw Minoes heeft 

niet de tijd van haar leven.  Eigenlijk is deze juffrouw een poes.  Ze is door het eten van 

chemisch afval uit de vuilbak van de deodorantfabriek een mens geworden.  Een echte 

ramp voor een kat!  Juffrouw Minoes ziet er misschien wel uit als een mens, toch heeft ze nog 

veel katse manieren.  Minoes is dol op vis, ze slaapt het liefst opgerold in een doos, ze spint 

wanneer ze blij is, ze geeft kopjes en ze spreekt nog steeds Kats…  Maar ze draagt kleren, 

ruikt naar mens en ze heeft geen staart meer, zelfs geen knobbeltje.  Het is een vreemde 

juffrouw, die Minoes.  Ze is kats, niet kattig! 

 

Juffrouw Minoes vindt het verwarrend om half mens half kat te zijn.  Ze twijfelt: „was ik maar 

weer poes, met mijn staart omhoog, op jacht in een tuintje,…  Maar juffrouw zijn heeft ook zijn 

prettige kanten.‟ 

Tibbe vertelt haar dat het ook niet altijd gemakkelijk is helemaal mens te zijn… 

 

Juffrouw Minoes wil de Killendoornse katten bewijzen dat ze van binnen nog steeds kat is.  Ze 

zingt de grote Mauw Mauw- song.  Wanneer alle katten meezingen voelt Minoes zich weer 

helemaal kat.  Of toch niet helemaal?  Tibbe vindt dat Minoes teveel op de daken zit, dat 

kan niet voor een mens.  Ze zou wat meer onder de mensen moeten komen.  Tibbe stuurt 

Minoes naar de winkel.  Ze doet haar best om als een echte juffrouw te wandelen…   

 

Minoes is, op zijn Annie M.G. Schmidts gezegd, een verhaal van weifels en twijfels.  Juffrouw 

Minoes moet een beslissing nemen: moet ze voor altijd mens blijven of wordt ze toch weer 

een kat?   

Annie M.G. Schmidt heeft er in haar boek voor gekozen om Minoes een mens te laten blijven, 

maar eigenlijk moet dat voor de schrijfster een soort horrorscenario geweest zijn.  Ze was dol 

op katten en had het er regelmatig over dat zo‟n poezenleventje haar wel wat leek.  Ze had 

het wel eens over zichzelf als een achtjarige in een grotenmensenlichaam.  Net als veel van 

haar verhalen is Minoes een soort vlucht uit de volwassen wereld.   

 

 

Neusie-neusie 

Neusie-neusie is een kus voor poezen.  Katten neusie-neusieën in plaats van kussen.  Net als 

eskimo‟s.  In de film moest Sarah (Bibi) neusie-neusie doen met Carice (juffrouw Minoes).  Dat 

vond ze heel grappig: „Carice wreef haar neus heel wild tegen die van mij.  Ik moest daarom 

steeds lachen, maar ik kon het gelukkig inhouden.‟ 

 

Op het einde van de film zien we hoe Tibbe en juffrouw Minoes elkaar op deze katse manier 

„kussen‟. 
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Katten-persdienst 

 

Tibbe is journalist bij de Killendoornse Courant.  Hij heeft een probleem: hij is te verlegen om 

elke dag met nieuwtjes te komen.  Daarom schrijft hij eigen verhalen, meestal over katten.  

Zijn baas is niet meer tevreden met zijn zelf verzonnen verhaaltjes.  Katten zijn geen nieuws!  

Tibbe moet echt nieuws in de krant schrijven: een brandje, een winkeldiefstal,… .  Dan is er 

juffrouw Minoes… 

 

Tegen Tibbes wil komt Minoes  op zijn zolderkamertje logeren.  Daar krijgt hij geen spijt van.   

Juffrouw Minoes praat met de buurkatten en krijgt zo allerlei nieuwtjes uit de stad te horen.  

Die vertelt ze door aan Tibbe.  Dankzij deze katten-persdienst wordt Tibbe opeens de beste 

journalist van de krant.  Zijn nieuwtjes halen zelfs de voorpagina van de Killendoornse 

Courant. 

 

Als journalist mag je niet te verlegen zijn.  Het nieuws ligt op straat, je moet mensen durven 

aanspreken om hen allerlei vragen te stellen.  Tibbe moet dit leren, hij moet „leren durven‟!  

Ook juffrouw Minoes moet „leren durven‟.  Ze moet leren durven onder de mensen te komen. 

 

 

Lafaard 

 

Tibbe is eigenlijk een groot kind, een verlegen man die niet echt opgewassen is tegen de 

grote wereld en liever met zijn buurmeisje Bibi speelt of krantenstukjes schrijft over katten.   

Een goede journalist ontdekt niet alleen leuke, maar ook vervelende nieuwtjes.  Helaas!  Via 

de Jakkepoes ontdekt juffrouw Minoes dat Meneer Ellemeet, de directeur van de 

deodorantfabriek, een echte gemenerik is, die dieren mishandelt.  Minoes brengt Tibbe 

hiervan op de hoogte.  Hij wil hier echter geen artikel over schrijven.  Meneer Ellemeet is 

immers de weldoener van de stad, niemand zal Tibbe geloven.   

Juffrouw Minoes vindt Tibbe een echte lafaard.  Ook Bibi denkt hier zo over: „Het spijt me 

Tibbe, maar ik vind je superlaf!‟ 

 

 

Ontslag 

 

Op een dag ontdekt Tibbe, dankzij de katten, dat Meneer Ellemeet de jonge katjes van de 

Jakkepoes wil doden in een vuilniszak.  Tibbe wordt zo boos dat hij alles wat hij van de katten-

persdienst over Meneer Ellemeet heeft gehoord in de krant schrijft.  Het nieuws haalt de 

voorpagina…  Zoals Tibbe voorspelde, is er niemand die gelooft dat hij de waarheid spreekt.  

Dus wordt hij door de hoofdredactrice ontslagen. 

 

 

Katten-plan 

 

Hoe moet het nu verder met Tibbe?  Juffrouw Minoes, de katten uit de stad en het kleine 

meisje Bibi bedenken een plan om Tibbe te helpen.  Met de hulp van Bibi en haar camera 

(die ze gewonnen heeft met de tekenwedstrijd) verzamelen Minoes en de Killendoornse 

katten bewijsmateriaal om aan te tonen hoe slecht meneer Ellemeet wel is.  Zou hun 

plannetje lukken? 
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HOE WERD DE FILM GEMAAKT? 
 

Hoe beginnen we aan een film?  Eerst en vooral hebben we een verhaal nodig.  In dit geval 

het boek Minoes van Annie M.G. Schmidt.  De scenarist bewerkt dit boek en maakt hier een 

scenario of filmverhaal van.  De regisseur beslist hoe alles eruit zal zien op het witte doek.  We 

hebben natuurlijk ook acteurs en katten nodig die de personages uit het verhaal zullen 

vertolken.  Maar katten kunnen toch niet praten?  In deze film wel!  Hiervoor zorgen de 

mensen van de „special effects‟.   

Een film is beeld èn geluid.  De geluidstechnici zorgen voor achtergrondgeluiden, muziek, 

stemmen en ook stiltes af en toe. 

Een film heeft natuurlijk ook altijd een titel.  De titel wordt in deze film op een leuke manier 

voorgesteld, we zullen jullie verklappen hoe de filmmakers zoiets maken.  

 

 

Vincent Bal: de regisseur 

 

Vincent Bal is de regisseur van Minoes.  De regisseur is de baas op de filmset.  Hij beslist hoe 

alles eruit zal zien.  Hij kiest wat we te zien krijgen, hoe de personages er zullen uitzien,…  Het is 

zijn taak om wat op papier staat zo goed mogelijk in beelden om te zetten.   

 

Wie is Vincent Bal ? 

Vincent Bal is een Vlaamse regisseur om in de gaten te houden.  Hij debuteerde met Man 

van Staal.  Deze film gaat over hoe het voelt je vader te verliezen, 14 te zijn en voor de eerste 

keer verliefd te zijn. 

Vincent Bal was vroeger eerder een stripfanaat en hij speelde veel toneel.  Via via speelde hij 

soms een rolletje in een film.  Hij vond dat zo‟n filmset wel iets had.  Film boeide hem.  In film 

maken komen twee dingen samen: je hebt acteurs en je moet visueel een verhaal vertellen; 

iets wat eigenlijk met stripverhalen ook gebeurt. 

 

Vincent Bal over Minoes 

Een film maken met katten én kinderen is moeilijk of niet? 

V. Bal: Werken met kinderen is niet zo moeilijk, als ze maar begrijpen dat ze een personage 

moeten uitbeelden, dat het een film is waarin ze acteren.  Maar katten weten niet wat een 

film is, dus dat interesseert hen geen fluit. 

 

Wat hield je over aan het beroemde boek waarop Minoes gebaseerd is? 

V. Bal: Heel veel; het is ook zo‟n knap boek.  Hier en daar hebben we wat gesleuteld (bv. met 

het personage Bibi) of de dingen wat moderner gemaakt: de schrijfmachine van Tibbe werd 

natuurlijk vervangen door een computer. 

 

Hoe moeilijk was het voor Carice van Houten een kattenvrouw te spelen? 

V. Bal: Vreselijk moeilijk, denk ik.  Maar het was niet haar bedoeling om echt te veranderen in 

een „kattenvrouw‟; ze deed gewoon wat voor het verhaal het beste was: ze speelde een 

heel fatsoenlijke, aardige jonge vrouw, die wel plotseling haar nagels kon uitslaan of een muis 

verslinden. 

 

 

Acteren 

 

Toneelspelen op school is leuk.  Acteren in een echte film is natuurlijk nog veel leuker.  Maar 

hoe word je acteur?  Heel simpel volgens Sarah Bannier (Bibi): gewoon doen! 



Pedagogisch dossier MINOES   11 

 

Wat moet je doen om in een film te mogen spelen? 

Je kan je inschrijven op een kindercastingbureau of gewoon reageren op een advertentie.  

Sarah Bannier reageerde gewoon op de advertentie van Minoes, ze moest daarvoor drie 

screentests doen.  De filmmakers kunnen dan zien wie je bent en hoe je acteert. 

 

Wat is acteren? 

Je moet net doen alsof je iemand anders bent.  Sarah vindt dat Bibi erg veel op haarzelf 

gelijkt.  Dat was gemakkelijk, want eigenlijk kon ze dus gewoon haarzelf spelen.  Maar 

natuurlijk loopt Sarah in het echte leven niet over de daken. 

 

Wat gebeurt er tijdens de opnames? 

Op de filmset vertelt de regisseur de acteurs hoe ze moeten acteren en neemt de teksten 

door, zodat je weet wat je moet zeggen.  Eerst spelen de acteurs een paar repetities om te 

oefenen.  Als die goed verlopen, beginnen de echte opnames.  Wanneer het fout gaat, 

omdat iets valt of een acteur zegt zijn tekst verkeerd, doen ze het gewoon een keertje 

opnieuw.  En misschien nog een keer en nog een keer en nog een keer… 

Sarah vond dit helemaal niet saai, want ze vond het gezellig op de set. 

 

 

Special effects 

 

Met de computer lieten de filmmakers katten praten, roddelen, zingen op de daken van 

Killendoorn.  Je kan hieronder lezen hoe de filmmakers dit klaar speelden. 

Hoe Bibi tijdens het touwklimmen naar beneden valt zonder zichzelf te bezeren, leggen we 

jullie hier kort uit.  

 

Katten zijn net echt 

  

“De poezen zijn volgens Thomas heel goed gedaan: ‟het lijkt net alsof ze echt kunnen 

praten‟.  Ook juffrouw Minoes komt geloofwaardig over.  „Ze is zo katachtig‟, vertelt 

Martin, „dat is heel grappig.‟” 

 

Het verhaal zit vol pratende katten.  Het was heel belangrijk om deze katten geloofwaardig 

te laten zijn.  De special effects-mensen hadden dus hun handen vol.  Katten laten praten is 

niet gemakkelijk, het heeft meer om het lijf dan alleen een bekje op en neer laten bewegen.  

Dat zou er heel eng uitzien omdat katten van die scherpe tanden hebben.  Je moet dus iets 

van menselijke expressie toevoegen.  Het was de kunst om een balans te zoeken: waar is het 

nog een kat en accepteer ik dat hij praat, en waar wordt het een monster. 

 

De katten in de film Minoes waren „professionele‟ katten, die ook in reclamespotjes 

verschijnen.  Enkele katten waren volgens de filmmakers echt heel goed, bij hen stond het er 

soms in twee of drie takes op.  Vooral in het begin bleek het nogal moeilijk te zijn om de 

katten aan de filmploeg te laten wennen.  Ook omgekeerd was er enige gewenning nodig: 

hoofdrolspeelster Carice van Houten (juffrouw Minoes) bleek op de set allergisch te zijn voor 

katten. 

 

Hoe leren katten acteren? 

De katten hadden speciale kattenbegeleiders.  Deze hadden een zwarte plastic stok met 

daaraan kattenvoer.  Er zat ook een geluidje in die stok.  Elke keer als de stok „biebte‟ 

kwamen de katten ernaar toe.  Als de begeleiders bijvoorbeeld achter de camera stonden, 
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kwamen de katten naar de camera toe lopen.  Helaas doen ze niet altijd wat je wil, dus het 

moest heel vaak overgedaan worden.   

Sarah (Bibi): „Als ik een scène met een poes moest doen, was er meestal geen echte kat.  Er 

zat een stukje tape op de plek van de poes.  Dan zat ik dus tegen een stuk plakband te 

praten, ha, ha.  Dat is best wel lastig want je hebt niemand voor je en je praat gewoon in de 

lucht.‟ 

 

Bibi valt: een stunt of een trucje met de camera? 

Herinner je je nog de scène waar Bibi tijdens het touwklimmen in de turnles naar beneden 

valt?  Deze val werd in stukjes opgenomen, dus Sarah (Bibi) hoefde niet echt van heel hoog 

te vallen.  We verklappen jullie nu hoe dat wel gebeurde…  Eerst werd Sarah vastgemaakt 

aan een touw en opgehesen.  Daarna lieten ze haar heel hard vallen, zonder dat ze echt 

viel.  Toen werd ze weer opgetrokken en werden haar voeten gefilmd.  Als laatste moest ze 

op de knoop onder in het touw gaan staan, er afspringen en net doen alsof ze viel. 

 

 

De titel 

 

In het boek Minoes blijft de precieze toedracht van de wonderlijke transformatie van poes 

Minoes in een juffrouw vaag.  Er is hooguit sprake van, dat Minoes „iets vreemds‟ heeft 

gegeten uit een afvalbak.  Tijdens het schrijven van het scenario hebben de filmmakers nog 

even gespeeld met de gedachte om die gedaanteverwisseling op een of andere wijze te 

tonen. Hoe ze het ook zouden tonen, het resultaat zou altijd een soort van sciencefiction 

worden. Daar waren de filmmakers niet voor te vinden, ze besloten dus maar zo dicht 

mogelijk bij het boek te blijven.  En dus veranderde Minoes niet in een dametje in een groen 

mantelpak door middel van omslachtige trucages, maar bijna terloops in de charmant 

geanimeerde titelsequentie. 

Hoe deze titel geanimeerd werd vertellen we jullie in „je eigen animatiefilm maken‟ (Minoes in 

de klas). 

 

 

Muziek 

 

Peter Vermeersch schreef voor de film Minoes korte jazzy stukjes die de avonturen verklanken 

van het hoofdpersonage „juffrouw Minoes‟ en die emoties verwekken. 

In totaal schreef Vermeersch 41 stukjes muziek voor de film Minoes.  Deze stukjes duren 

gemiddeld nauwelijks een minuut (track 14 is zelfs niet langer dan 4 seconden).  Samen met 

de Flat Earth Society en een strijkkwartet speelt hij op de soundtrack zelf op vibrafoon, klarinet 

en saxofoon. 

Tijdens het trouwfilmpje op het  einde van de film horen we een Frans liedje. 

 

Tijdens de eindgeneriek wordt het volgende lied gezongen: 

  

 Ik heb zo lang gezocht naar wat ik moest 

 naar wie ik was en wat ik wou 

 Ik heb zo lang gezocht 

 maar alles, alles, alles valt nu op z‟n plek door jou 

 Nooit meer bang voor lange nachten 

 Nooit meer bang alleen te zijn 

 Nooit meer bang voor niks te wachten op de allerlaatste trein. 

 Nooit meer bang iets doms te zeggen 

 Nooit meer lopen langs de gracht 
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 Nooit meer bang dat iemand om me lacht 

 Ik heb zo lang gevonden dat ik niet mezelf kon zijn 

  Want ik ben niet zoals jij 

 Ik heb zoveel gevonden en alles, alles, alles valt nu op z‟n plek 

 Nooit meer bang voor lange nachten 

 Nooit meer vechten om een prooi 

 Nooit meer bang voor niks te wachten 

 Nooit meer slapen in het hooi 

 Nooit meer bang iets uit te leggen 

 Nooit meer water bij de wijn 

 Nooit meer bang om bang te zijn 

 

 (tekst: Tamara Bos) 

 

 

Filmpje in film 

In de film Minoes zien we verschillende keren een filmpje.  Zo zien we hoe mevrouw Ellemeet 

met de camera in hand een promotiefilmpje maakt van haar man en zijn Deo-fabriek.  Later 

wordt dit filmpje tijdens het referendum vertoond aan de inwoners van Killendoorn.  Maar 

dan is er Bibi met haar camera…  Samen met Minoes en de Killendoornse katten hebben ze 

hun eigen filmpje gemaakt… 

Helemaal aan het einde van de film Minoes zien we het „trouwfilmpje‟ van Tibbe en juffrouw 

Minoes.  Het filmpje toont ons leuke en grappige beelden van Tibbe, juffrouw Minoes, Bibi, de 

Killendoornse katten en andere personages die we reeds eerder in de film zagen.   
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MINOES IN DE KLAS 
 

Hier volgen enkele opdrachten voor in de klas. 

 

Boek & film 
 

Wat heb je allemaal nodig om van een boek een film te maken?  De eerste stap is natuurlijk 

het boek lezen. Vervolgens gaan we vertrekkende van het boek een filmverhaal of een 

scenario schrijven. Het verhaal moet voor een film in beelden en dialogen veranderen.  Om 

alles in goede banen te leiden hebben we een regisseur nodig, hij/zij is de baas op de filmset.  

De regisseur beslist hoe alles wordt opgenomen, hoe de acteurs moeten spelen, wat er wel 

en niet in beeld komt.  Hij/ zij bepaalt de inhoud en de stijl van de film. 

Voor elke rol moet een acteur of actrice gevonden worden.  En we hebben natuurlijk ook 

locaties en decors nodig.  De cameraman/vrouw zal de beelden opnemen.  De 

geluidstechnici zorgen voor de nodige achtergrondgeluiden, muziek, stemmen en stiltes.  Tot 

slot worden alle beelden aan elkaar geplakt, dit noemen we montage.  En klaar is onze film! 

 

 
- Zijn er verschillen tussen boek en film?  Welke? 

- Wat heb je allemaal nodig om van een boek een film te maken? 

- Zou je graag meewerken aan een film?  Wat zou je het liefst willen doen? 

 

 

 

  
1. Schrijf zelf je scenario 

De scenarist schrijft het scenario, het verhaal van de film.  Het scenario is het 

hele verhaal met alle handelingen, dialogen, plaatsen,…   

   

  Elke lln. of elk groepje lln. zet de bladzijde uit het boek om in een scenario. 

 

  Materiaal: bladzijde uit boek Minoes (zie werkboekje lln) – blad papier – pen 

 

2. Regisseer je eigen film 

De regisseur is de baas op de filmset.  Hij/zij beslist hoe alles eruit zal zien.  Hij/zij 

kiest wat we te zien zullen krijgen, hoe de personages er zullen uitzien,…   

Het is de taak van de regisseur om wat op papier staat zo goed mogelijk in 

beelden om te zetten.  Daarom maakt de regisseur voor hij/zij op de filmset 

komt eerst een storyboard.  Dit is het hele scenario van zin tot zin omgezet in 

tekeningen (zoals een stripverhaal). 

 

De lln. lezen het stukje tekst uit het boek en maken van dit fragment een 

storyboard (zoals een stripverhaal!).   
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Materiaal: tekstfragment uit boek Minoes (zie werkboekje lln) – storyboard - 

potlood 

 

 

Acteren 
 

Acteren is net doen alsof je iemand anders bent.  In deze film moeten niet alleen mensen 

maar ook katten acteren.  Dit is niet zo gemakkelijk!  Probeer dit zelf maar eens… 

 

 

 
- Welke zijn de belangrijkste „personages‟ in de film? 

- Welke „personages‟ vind je leuk en welke niet?  Waarom? 

- In deze film spelen verschillende katten mee: welke karaktertrekken zou je aan 

deze katten toeschrijven? 

- Katten doen precies als mensen…   

* Wanneer de katten onder elkaar samen zijn, gedragen ze zich net als 

mensen.  Welke typische „menselijke trekjes‟ heb jij bij de Killendoornse katten 

gezien. 

* Juffrouw Minoes is half kat, half mens.  Welke trekjes heeft ze van een kat en 

welke van een mens? 

- Kennen jullie nog andere films, televisieprogramma‟s waarin dieren zich als 

mensen gedragen? 

- Wie wil er graag acteur/actrice worden?  Waarom? 

 

 

 

  
1. Prenten uit de film 

Bekijk de prenten in het werkboekje.  Wat zie je? 

  

 Materiaal: prenten film (zie werkboekje lln) – pen 

 

2. Acteren als de beste 

Bij de prenten staat een opdracht! 

PRENT 1 

* Neusie-neusie met je buurmeisje/jongen in de klas… zonder in de lach te 

schieten. 

* Speel eens een kat – een half mens/half kat. 

PRENT 2 

Acteren met katten is niet gemakkelijk!  Vaak werden de katten vervangen 

door een stuk kleefband.  Hang een stuk kleefband tegen de muur of op de 

grond.  De leerlingen spelen een personage uit de film en doen alsof ze tegen 

een echte kat spreken. 

 



Pedagogisch dossier MINOES   16 

      Materiaal: werkboekje lln – kleefband – eventueel verkleedkleren 

 

 

 

Film: beeld én geluid 
  

Film is niet alleen kijken…we horen ook vanalles: stemmen van de acteurs, allerlei 

achtergrondgeluiden (zoals het geritsel van de bladeren, regendruppels, het geronk van 

auto‟s,…) en muziek.  Af en toe horen we ook helemaal niets.   

De geluidsmensen volgen met een zeer gevoelige microfoon aan een hengel de acteurs.  Zo 

worden de stemmen van de acteurs opgenomen.  Zinnen en dialogen die tijdens de 

opname niet goed verstaanbaar bleken, moeten achteraf opnieuw ingesproken worden.  

Daarna wordt de muziek opgenomen.  Om de sfeer van de film nog echter te maken, 

worden de geluiden van de directe opnamen vervangen door allerlei achtergrondgeluiden. 

 

 

  
- Wat vond je van de muziek in de film? 

- Hoe noemt het lied van de katten van Killendoorn? (de mauw mauw –song) 

- Waarover gaat het lied dat tijdens de eindgeneriek gezongen wordt? 

 

 

 

 
1. Maak je eigen kattenlied 

Verdeel de klas in kleine groepen.  Elk groepje maakt een eigen kattenlied en 

brengt dit voor de klas…als „echte katten‟ natuurlijk. 

 

Materiaal: pen & papier 

 

2. Katten laten praten… 

De stemmen van de katten worden achteraf ingesproken.  Hierbij moeten ze er 

op letten de dialoog zo synchroon mogelijk in te spreken. 

Kies een fragment uit de film.  Zet het geluid af.  De kinderen zorgen nu voor de 

stemmen.  Nadien bekijk je de originele versie met geluid.   

 

Na deze opdracht kan je de lln. Erover laten reflecteren aan de hand van enkele 

vragen: 

- Wat vind je van het resultaat? 

- Lopen beeld en geuid synchroon?  Zien en horen we op hetzelfde moment de 

katten praten? 

- Was het moeilijk om de beelden te volgen en zo de dialogen in te spreken? 

 

Materiaal: TV & video – film Minoes – eventueel kan je op voorhand een stuk 

dialoog op papier zetten (lln. kunnen dit gebruiken bij inspreken van dialogen) 



Pedagogisch dossier MINOES   17 

 

 

 

Journalist voor een dag 
 

Tibbe is journalist bij de Killendoornse Courant.  Eigenlijk is hij te verlegen om een goede 

journalist te zijn.  Hij moet op zoek gaan naar echte nieuwtjes…  Gelukkig is er juffrouw Minoes 

en haar katten-persdienst.  De Killendoornse katten verzamelen nieuws en brengen Tibbe 

hiervan op de hoogte. 

 

 

 
- Nieuws komt uit verschillende landen: hoe komt dat bij de krant terecht? 

- Hoe vindt de verspreiding van de krant plaats? 

- Hoe ging het er vroeger aan toe?  De krant vroeger en nu: drukkunst/ 

lettertype/ bezorging/ het nieuws. 

- Hoe wordt de krant in elkaar gezet?  (drukpers/ indeling in de krant/ het 

werken met de computer bij het schrijven van een tekst) 

- Wat moet een journalist allemaal doen?  Nodig eens een journalist uit in jullie 

klas. 

 

 
  Maak je eigen krant… 

  De leerlingen gaan met hun klas een krant maken. 

   

  Taakverdeling! 

De leerlingen werken in kleine groepen.  Ze denken in hun groepjes na over 

wat er allemaal in hun krant moet staan.  Bv. Sport, weer, TV, regionaal nieuws, 

nieuws van op school, activiteiten,… 

Dit wordt nadien in de hele klasgroep besproken.  Vervolgens worden de 

taken verdeeld.  Welke groep zal waarover schrijven? 

De ganse klas zoekt ook een naam voor hun krant! 

 

In kleine groepen worden de artikels geschreven, fotomateriaal verzameld, 

titels gezocht,… 

 

Iedere groep levert het materiaal in.  De krant wordt gekopieerd en in elkaar 

gezet. 

 

De krant wordt natuurlijk ook bezorg… bij ouders, andere klassen,… 

 

Materiaal: papier & pen – nietjes – kopieermachine – typemachine/ computer 
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Tekenfilm 

Tijdens de begingeneriek wanneer de titel verschijnt zien we hoe een kat plots een 

juffrouw wordt.  We zien geen echte kat en ook geen echte juffrouw.  Wat zien we 

dan wel?  De kat en de juffrouw lijken wel weggelopen uit een tekenfilm…  We zullen 

jullie eens vertellen hoe een tekenfilm werkt: stapels tekeningen, telkens een beetje 

van elkaar verschillend, brengen figuurtjes tot leven.  Het maken van zo‟n film vraagt 

enorm veel geduld.  Duizend maal hetzelfde kattensnoetje inkleuren: je kan je wel iets 

leukers indenken.   

Sommige animatiefilmers zijn erg handig met klei en plasticine.  Ze kunnen er figuurtjes 

mee tot leven wekken.  Zulke filmpjes worden beeld per beeld opgenomen.  Voor elk 

beeldje (foto) wordt een ventje van klei een klein beetje anders gekneed.  Zo komt 

het poppetje tot leven: als je alle foto‟s snel na elkaar bekijkt, lijkt het ventje te 

bewegen. 

 

 

- Hoe wordt een tekenfilm gemaakt? 

- Hoe komt het dat getekende figuurtjes bewegen? 

- Welke is jouw favoriete tekenfilm? 

 

 

 

 

 
1. Twee beeldjes… we zien er maar één 

Om het principe van animatiefilm duidelijk te maken, zijn er heel wat 

knutselactiviteiten mogelijk.  Laten we beginnen met een „eenvoudig‟ toestelletje, 

de thaumatroop.  Dit toestelletje vormt de basis van film.  De afwisseling van twee 

beelden gaat zo snel dat onze ogen niet kunnen volgen.  We zien één in plaats 

van twee beelden.  Ons oog is te traag om telkens twee beelden NA elkaar te 

zien.  Het netvlies houdt het eerste beeld vast terwijl we het tweede beeld zien.  

Hierdoor zien we beide beelden samen in één beeld. 

 

Materiaal: schaar – kleurpotloden – lijm – stokje – prentjes zie werkboekje lln 

 

 

2. Een zoötroop maken 

Zie werkboekje lln 

 

Materiaal: kaasdoosje – stevig zwart tekenpapier – lijm/kleefband – schaar – lat – 

nageltje – tekening zie werkboekje lln 
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WERKBOEKJE 

Voor de leerlingen 
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BOEK & FILM 

 

SCENARIO 

Eerst was er het boek Minoes…dan kwam de film… 

Hoe maak je van een boek een film?  Eerst moet je het boek aandachtig lezen.  Dan schrijf je 

een scenario of filmverhaal.  Proberen jullie dit eens zelf!   

 

Het scenario = het verhaal met alle handelingen, dialogen (wat de acteurs moeten zeggen), 

plaatsen,… 

 

 
Lees deze bladzijde uit het boek Minoes. 

Maak van deze bladzijde uit het boek een scenario! 

 

 

Tekst uit boek 

… 

Als Minoes thuiskwam met een of ander nieuwtje en vertelde hoe ze eraan kwam, riep Tibbe: 

„Wat een organisatie!  De een geeft het door aan de ander… het is een soort 

kattenpersdienst.‟ 

„Ik weet niet of ik dat een leuk woord vind,‟ zei Minoes weifelend.  „Kattenpers… het doet me 

denken aan vruchtenpers.  Uitgeknepen kat.‟ 

„Geen kattenpers-dienst,‟ zei Tibbe.  „Een katten-Persdienst.‟ 

Voor hem betekende deze regeling een redding.  Het ging hem uitstekend. 

Soms, als hij binnenkwam, vond hij Minoes in een hoekje van de zolder.  Dan zat ze doodstil te 

turen n aar een gaatje helemaal onder in de muur, vlak boven de vloer. 

“Juffrouw Minoes!  Alweer iets dat u moet afleren!  Wachten voor een muizengat!  Dat doet 

een dame niet.'‟ 

Ze stond op en gaf hem vleierig een kopje. 

“Ook dat is onjuist,” zei Tibbe met een zucht.  “Een juffrouw geeft geen kopje.  Hoogstens een 

kopje thee.  Ik wou zo graag dat u al die kattige dingen afleerde.” 

“Kattig is geen goed woord,” zei Minoes.  “Het heet kats.” 

“Goed, kats dan.  Maar ik heb het gevoel dat u aldoor katser en katser wordt.  Het zou veel 

beter zijn als u wat meer met mensen in aanraking kwam.  En niet alleen met katten.  U moet 

eens wat minder op het dak en wat meer op straat, overdag. 

“Dat durf ik niet, meneer Tibbe.  Ik ben bang voor mensen.” 

“Onzin, wie is er nou bang voor mensen!” 

Ze keek hem even aan met haar scheve ogen en draaide zich verlegen om. 

… 

 

 

 

 

REGISSEUR 

Het verhaal moet natuurlijk omgezet worden in beelden.  Hiervoor maakt de regisseur altijd 

eerst een storyboard…..  Kunnen jullie dit ook? 

 

Een storyboard = het verhaal omgezet in tekeningen, zoals een stripverhaal. 
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 Lees dit stukje tekst uit het boek Minoes. 

 Maak van deze tekst een storyboard (stripverhaal)! 

 

 

Tekst uit boek 

 

…. 

Op de grond zat het kleine meisje Bibi, tegenover haar zat Minoes ook op de grond, naast 

hen stond een leeg doosje en ze hielden allebei hun hand op iets.  Ze krijsten allebei. 

“Wat is er?  Wat hebben jullie daar?” riep Tibbe. 

“Laat los!” gilde Bibi. 

“Wat is dat dan?” vroeg Tibbe weer.  “Juffrouw Minoes!  Wilt u onmiddellijk loslaten!” 

Minoes keek naar hem op en ze zag er katser uit dan ooit. 

Ze had iets valsigs en moordzuchtigs in haar blik en ze liet niet los.  Ze sloot haar hand met de 

spitse nageltjes nog steviger om dat iets heen. 

“Laat los, zeg ik!”  Tibbe gaf haar een harde klap.  Ze schoof achteruit en ze blies 

kwaadaardig, maar ze liet los.  Het volgend ogenblik had ze hem gekrabd, heel pijnlijk over 

z‟n neus. 

En nu zag Tibbe wat het was: een witte muis.  Nog ongedeerd. 

Bibi nam de muis teder op en zette hem in het doosje, maar ze huilde nog van schrik en 

verontwaardiging. 

“Het is mijn muis…” snikte ze.  “Ik wou „m enkel maar even laten zien en toen sprong zij 

erbovenop…ik ga weg.  En ik kom nooit meer.” 

… 
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STORYBOARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogisch dossier MINOES   23 

ACTEREN ALS DE BESTE 

 

 

Bekijk de prentjes goed.  Wat zie je? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wat doen Bibi en juffrouw Minoes hier? 

 

------------------------------------------- 

 

 

* Probeer dit eens zelf!  Kan je dit zonder in de lach te schieten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hoe leren deze katten acteren? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
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KUNNEN TEKENINGEN BEWEGEN? 

 

 

Hoe wordt een tekenfilm gemaakt? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

2 beeldjes… we zien er maar 1 

 

Knip deze tekening uit.  Kleef de 2 kaartjes met hun rug tegen elkaar en steek er een stokje 

tussen.   

Draai het kaartje snel…  Wat zie je? 
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EEN ZOOTROOP MAKEN 

 

Wat heb je nodig? 

- een kaasdoosje 

- stevig zwart tekenpapier 

- lijm, kleefband 

- een schaar 

- een lat 

- een nageltje 

 

 

Hoe ga je te werk? 

 

1. Knip de tekeningen (op de volgende bladzijde) uit en kleef de stroken naast elkaar 

op een stevig stuk zwart papier. 

 

 

 

 

2. Snij de zwarte strookjes tussen de tekeningen uit.  Zo krijg je gleufjes in je papier. 

 

 

 

 

3. Lijm het papier rond de onderkant van een kaasdoosje.  Zo krijg je een soort 

trommeltje. 

 

 

 

 

4. Om je wondertrommel aan het draaien te krijgen, plaats je hem op het deksel van je 

kaasdoosje.  Bevestig de onder- en bovenkant met een nageltje aan elkaar. 

 

 

 

 

5. Breng je trommel aan het draaien en gluur door de gleufjes. 

 

 

WAT ZIE JE? 
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