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[IEEL I
[IE THEATERVO[IRSTELLIN[ï

VOORGESCHIEDENIS

Drie jaar geleden liet Eduard Leuw, een van de dove acteurs van Handtheater. mij het ver

haal van zijn moeder, Elly Davidson, lezen over wat zij, haar man en drie kinderen tijdens

de oorlog hebben meegemaakt. Omdat zij de Nederlandse Gebarentaal niet machtig was,

heeft zij ervoor gekozen om het verhaal voor Eduard op papier te zetten. Twintig pagina's

op een oude typemachine uitgetypt. Deze vorm had haar voorkeur boven het verhaal aan

hem te vertellen, face tot face, zodat hij haar spraak zou kunnen afzien. Hem tijdens het

verhaal te moeten aankijken, was voor haar te pijnlijk.

Toen ik het manuscript las , was ik onmiddellijk getroffen door de inhoud. Niet dat de

inhoud mij onbekend was - ikzelf ben in het kielzog van de oorlog geboren - maar in de

eerste plaats trof de schaal van het verhaal mij. In dit verhaal ging het niet om zes mil

joen doden, niet om dertigduizend Nederlandse joden die de oorlog overleefden, maar om

een vader, een moeder en drie kleine kinderen. Met een gezin kan men meeleven; zij heb

ben een gezicht. Meeleven met zes miljoen mensen zonder gezicht is onmogelijk.

In de tweede plaats ging het nu niet om de onvoorstelbare gebeurtenissen in de kampen,

maar om de dagelijkse beslommeringen van de onderduik. Ten onrechte is er aangenomen

dat de mensen in de kampen meer te lijden hebben gehad dan degenen die als onderdui

kers de oorlog zijn door gekomen.

Miehal Citroen heeft in de lezing die zij op 4 mei ]999 in de Hollandsche Schouwburg in

Amsterdam naar aanleiding van haar boek 'U wordt door niemand verwacht' het verge

lijkbare en het onvergelijkbare tot uitdrukking gebracht: zij die in de kampen zaten , kre

gen te maken met de verschrikking van de zekerheid; zij die ondergedoken waren met de

verschrikking van de onzekerheid .

Omdat de Nederlandse Gebarentaal de eerste taal is van doven - en dus ook van Eduard 

hebben we ervoor gekozen het verhaal te bewerken tot een monoloog in de Nederlandse

Gebarentaal.

PUBLIEKSGROEP EN DOELSTELLING

Het publiek van Handtheater bestaat van oudsher uit twee groepen, doven en horenden, in

een verhouding van respectievelijk veertig tot zestig procent.

Ook op andere criteria is het publiek divers, van jong tot oud, van \aag- tot hoogopgeleid.

en van verschillende etnische achtergrond.

4



Resultaat

Omdat Versteend Verdr iet het persoonlijke verhaal is van de acteur, hebben we ervoor

gekozen om hem eerst een aantal keer te laten spelen in de beslotenheid van het

eigen theater alvorens met de voorstelling naar buiten te gaan .

Versteend Verdriet is in de periode van 15 oktober 1999 tot en met 2 juni 2000 zes

tien maal opgevoerd . De voorstelling is door 966 mensen bezocht, van wie 351 doven

en 615 horenden (een verhouding van zesendertig tot vierenzestig procent).

De voorstelling is gespeeld in kleine en middelgrote zalen, in Amsterdam, Eindhoven,

Groningen en Nijmegen.

Daarnaast heeft er een schoolvoorstelling plaatsgevonden in De Graanschuur in

Zoetermeer voor 99 dove leerlingen van Effatha en hun leerkrachten.

Doof publiek

Uit de concentratiekampen is niet een dove Nederlander teruggekeerd. De barre omstan

digheden waren voor doven nog eens extra zwaar, omdat zij door hun handicap niet alert

en adequaat konden reageren op bevelen en ook de nodige informatie misten om zich te

kunnen handhaven. Velen zijn dan ook omgekomen.

Uit de onderduik zijn slechts enkelen teruggekeerd, op twee handen te tellen. Een van hen

is Eduard Leuw.

In de Nederlandse Gebarentaal is nog niet eerder een 'joods' verhaal verteld.

Ook al lezen doven boeken, kranten en tijdschriften - zij het met moeite - toch leek het

ons voor hen een totaal andere ervaring om een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog in de

eigen taal te zien.

Resultaat

Hoewel we het vermoeden hadden dat het dove publiek het op prijs zou stell en om

een verhaal als Versteend Verdriet in de eigen taal te kunnen beleven, overtreffen de

reacties onze verwachtingen. Enkele citaten van dove bezoekers:

Films heb ik gezien, boeken heb ik grIezen, //laar ee» persoonlUke getuigenis op het

toneel bood me een nieuwe kijk op de oorlog. Omdat ik via de gebarentaal IIU ook de

emoties zag, die normaal gesproken door ondertiteling of papier op afstand toerden

gehouden.

Marije Scîuidce, beleidsambtenaar VWS

Each persall has a story to teil and there are JIIany that prove educationat and enligll

tcninq. Such /Vas toniqht's experienceJor »re,

Bob Daniels, Los Angeles Verelligde Staten, regisseur

Jouw toneel heeft me erg aanqcqtepen. Ik wist niet dat het zo erg was.

Joerie vall Zuilen, Rotterdam, student, 20 jaar
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Ik heb al zoveel boeken en kranten gelezen en films qezie» over de vreselijke periode

van de Tweede Wereldoorlog, met name wat de joodse gemeenschap heeft moeten mee

maken.

En nu iJl versteend Verdriet, daar werd ill gebarentaal verteld hoe de joodse horende

moeder van de dove Eduard de oorlog beleefde. Hoe dat allemaal is beqonnen ell dat

het zo onge/ooflijk precies uitgedacht werd door die enge Duitsers. Dat wist ik nog

niet, stap voor stap de vreselijke beperkingen instel/en en dat werd ill onze

Gebarentaal verteld. 111 anderhalf uur werd mij nog veel meer duidelijk uiat er ill de

oorlog gebeurde. Dankzij Eduard, dankzij het Handtheater.

Jolanda val! Dam, Amsterdam,

voorlichter Stichting Welzijll Doven Amsterdam

Door de voorstelling Versteend Verdriet kali ik daJlk zij de Nedertanäse Gebarentaal

oortoqsuerhaten veel beter begrijpen.

Rene Fabert, Eindhoven, agogisch iuereer

Ik heb Versteend Verdriet qezien ell ik vond dat een prachtiq« vaorsteltinq en ik kon

beqrijpcn waar het over ging. DM is erg belangrijk voor mij.

Rl/dy Plijter, Den Haag, medewerker autoschudcucrstellinq, 22 jaar

Zo mooi el! zo erg aangrijpend dat ik letterlijk zo stil word ell niet meteen kali

applaudisseren (handen nmpperent.

Marie, studente eerste jaar opleiding docent NGT, Utrecht

Ik was op 12 mei bij de voorstelling Versteend Verdriet over de tweede wereldoorlog.

Een dove man verte/de een hele verhaal valluit een boek vall zijn moeder die alles in

de tweede wereldoorlog /wd meegemaakt. Ik kon ectit indruk. voor gevoelens! Ik vond 't

IJlaar zo prachtig.

AH Akbar Snafice, VeeJ/endaal, vluchteling uit Iran

Je moet er lesmateriaal van maken voor dove jongeren. Jij als dove kunt het zo goed

vertellen. Zo goed overbrengen, Zo kunnell dove kinderen eJl jongeren het veel beter

begrijpen dan uit duizendc» boeken.

Barbra

Horend publiek

Hoewel het verhaal over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust in alle toonaarden al is
verteld, in de vorm van getuigenverslagen. romans, films, documentaires, boeken, fototen
toonstellingen enz., toch meenden wij dat een verhaal in de Nederlandse Gebarentaal een
horend publiek in de gelegenheid zou stellen om een oud verhaal met nieuwe ogen te
bekijken.
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Resultaat
Ook hier overtroffen de reacties onze verwachtingen. De voorstelling is door opvallend

veel mensen van joodse afkomst bezocht. Hoewel Versteend Verdriet voor hen geen

onbekend verhaal is, stelt de Nederlandse Gebarentaal hen daadwerkelijk in staat om

het bekende vanuit een andere invalshoek te bekijken en te beleven.

Een zeer indrukwekkende voorstelling. GOUlk Baruch.

Louis de Leeuw, Den Helder.

1'/11 sure you tuil! understand my English. I unit« it better than Dutch, though I under

stand Dutcll uery weIl.

I found the combination offacta! qesture and musical but never over-emotional talie

extremety moviHg. lil foet - stepping back - I fOl/nd the iuho!« production excellent.

The diaqona! backqroiuu! iuitl: the 'Iefl lliggage' on one siäe and the screen for projee

tions was simpte, never boring, neuer intrusive.

The movelllellt - the use oJ space - IIHIS aqain never tOD mucli, simpte and therefore

very movinq.

[-11 the qenera! understatement - of movemellt, ofqesture, oJ tone [uoice] a qreat poiq

nallcy and deep impact was ochieued.

Most impressive, highly memorable.

I think. a piece to see many times, alumys gainillg new illsights.

Wendie Shaffer, Amsterdam,

vertaler Nederiands-Enqets voor het Joods Historisch Museum

Een bijzondere, mooie, oprechte ell ontroerende voorstelling. De qebaren voeqe» - ook

voor een borende toeschoutoer als mijzelf - een extra dimensie aan liet persoonlijk

verhaal toe (dat vergelijkbaar is met andere verhaten ill mijn fam ilie) .

Mie/ta de Haas, Amsterdam (Israël), film er

Indringend door soberheid ell fijllzillllige keuze van woorden, beelden ell motieven uit

het verhaal dat niet vaak genoeg kali worden verteld. Prachtiqe samenspraak.

Drs. Machtelrl Löwellsteijll, Amsterdam

De laatste 7 jaar heb ik oee! met wijn moeder over de oorlog gepraat. Doorjouw ver

haal kan ik mijn moeder veel beter begrijpen, ook wanllet.>r ze ineells stopt midden in

eell zi11.

Stasic, Limmen

Wat eel! voorstelling. Diep respect en bewondering gaan VOII mij uit lIaar de speler eH

zijn mensen eromheen. Dan» voor deze bijzondere maar smartelijke avond.

Erica Polak, Amsterdam, wetenschappelijk medewerker
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Ik vond het heel bijzonder 01/1 met een arm om mijn 1J-jarige zoon geslagen je ver

haa! te zien/horen.

Frans Weisz, Amsterdam, filmregisseur

Omdat we zo onder de indruk van je voorstelling waren, Zijll toe er HU voor de tweede

keer, We hebben I!U ouze kinderen bij OIIS. Het verhaal van je moeder, door jou ver

teld, is beeldender el! indrukwekkender dat a/Je geschiedenisboeken bij elkaar.

Doede Et Yvolllre Eraman Schmidt-Le Febure

Het publiek. dat uit doven en niet-doven bestond, reageerde bij de twee voorstellingen

die ik zag, uitermate positief Dit is het eerste toncelstuk in de Nederlandse

Gebarentaal over de vervolgin9 van de joden jn de Tweede Wereldoorlog. Voor zover ik

weet is in andere gebarentalen /log nooit een toneelstuk over de Holocaust opgevoerd.

Versteend Verdriet was dus ook internationaal gezien een primeur!

Dr J.B.H. Abram, Amsterdam, hoogleraar

In Versteend Verdriet worden verschil/ende talen - lichaamstaal, gebarentaal ell een

simultaan uertalint; ill gesproken woord - op bijzonder subtiele wijze geïlltegreert/.

Drs Carry van Lanervel», Amsterdam.

vice-voorzitter Auscluoitz Comité en Internationaal Auschwitz Comité.

voormalig adjunct-directeur van het Amsterdams Historisch Museum

Ook horenden die - voor zover wîj weten - geen joodse achtergrond hebben,

zijn getroffen door de impact van de voorstelling.

The production Versteend Verdriet was oJ a quality to a/Jow it to be performed allY

wltere, in a professiona! context, Jor a wide pubtic - hearing. non-hearing or mixed.

It was also suitable for young people.

11/ dcalinq Wit/I emotionatiy stronqïy-Ioaded matter, tne direction. performance oud

design showed rare skill and restmint. a/Jowing tne audience to jully accept its diffi

cult content. For tbe heoring members oJ tite public, myself iuclutled, fitis rvas by 1/0

means mere 'theatre Jor the dea];

Rictiard Blake, Amsterdam, theatcrreqisseur

Wij beoben dit jaar tweemaal eell voorstellinq vall Versteend Verdriet gezien en waren

tweemaal onder de indruk. Wij vonden het ee» kleinood vall een voorstelling niet eell

eenvoudige en zeer effectieve compositie. Hoewel wij voor de verstaanbaarheid volledig

afJlUllkelijk waren val/ de simultaanvertaling voor horenden, voelden wij ons toch

deelgenoot van de eigen culturele wereld van de doven. Het was een verriikende ont

dekkillg waar wij toe moesten worden 'verleid' omdat wij ons VGlI te voren niet (vol

doende) bewust uiaren van de kracht van de dovencultuur.

lek Boetes-Hulshcff Pol, docent Hogeschool van Am sterdam, supervisor

Pieter Boetes, nooqleraar te Leiden, advocaat
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We waren allemaal zeer ouder de indruk va11 je verhaal. De Humier waarop je liet ver

telde maakte het lIog extra indrukwekkend. Hoe druk we voor de voorstelling waren,

zo rustig zijn we nu.

Sandra, Marielte, Michelle, Sandra, Mirunn, studenten tolkenopleiding, Utrecht

Je leest over de oorlogstijd en hoort verholen, maar op deze manier komt het veel

indrinqender over.

Josine Kuys, Limmen, verpleegkundige

Mijn mening is dot de voorstelling Versteend Verdriet een grotere landelijke bekend

heid verdient.

Marianne van der Staay, Amsterdam, theatermaker De Parade

Naast de qetuiqenisscn van Elie Wiesel en Primo Leui, waarvan de eerste de relatie

met zijn vader en de allder die met zijn lotgenoten ill de kampen beschrijft, is dit het

verhaal van eell vrol/w en moeder. Zij alle drie beschrijven op huiveringwekkende

wijze situaties die voor mij nauwelijks voorstel- en invoelbaar zijn. Ik heb het immers

zelf niet meegemaakt. (...)

De eenvoud van een zoveel zeggend decor, de dia's en de lIankledillg. Hel was zó

alleen dat Haaf mijn gevoel dit verhaal verteld kon worden.

Margo Poppink. Leiden

Als moeder van Jari {J jaar} en Tobias (2 jaar) huilt mijn hart als ik via jou zie en

voel wat jij, je zusjes til je moeder en vader hebben meegemaakt. (...) Omdat jij het nu

vertelt, laat zien, het verhaal van je moeder, komt naast de ontzetting de liefde weer

op haar troon.

Lot Zwaai, Amsterdam, therapeut.

Heel veel waardering voor deze prachtiqe, indrukwekkende en ontroerende voorstel/ing.

Saskin Bruines. Amstenuim. wethouder van Cultuur

WERKWIJZE

Familieberaad

Versteend Verdriet is voornamelijk gebaseerd op het waar gebeurde verhaal van mevrouw

Davidson, haar man en drie kinderen. Het is niet wenselijk om zo'n persoonlijk verhaal

voor het voetlicht te brengen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de direct betrok

kenen . In de eerste fase van het project hebben we uitvoerig overlegd met de zusters van

Eduard Leuw en hun mening gepolst over het bewerken van de tekst tot een vertelling in

de Nederlandse Gebarentaal. Bertje en Reneé Leuw zijn van het begin af aan intensief bij

de ontwikkeling van het project betrokken. Voor de familie is een besloten voorstelling

gehouden aan het begin van het seizoen.
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Onderzoek

Leo Davidson, oud-journalist van het Algemeen Dagblad en neef van Eduard, was al enige

tijd bezig met het onderzoek naar de familie Davidson en hun lot in de Tweede Wereld
oorlog. Van zijn documentatie hebben we gebruik mogen maken. Hij heeft tevens gehol 
pen met het zoeken naar familiefoto's en het script gecontroleerd op onwaarheden en
onzorgvuldigheden. Tevens heeft hij een volledig overzicht gemaakt van alle anti-joodse
maatregelen, een unicum in Nederland.

Eduard Leuw en ik hebben met medewerking van het Joods Historisch Museum en het

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie een selectie gemaakt uit historische beelden.

Script

Het script is gebaseerd op de oorspronkelijke tekst van mevrouw Davidsen en op een
interview dat mevrouw Bloerne Evers met haar heeft gehouden ten behoeve van haar boek

Geschonden Bestaan . Mevrouw Bloeme Evers heeft verschillende boeken gepubliceerd over

het wel en wee van joodse kinderen in de onderduik, hun ouders en pleegouders.

Verder is een aantal anti -joodse maatregelen uit het overzicht van Leo Davidson in de
voorstelling verwerkt.

Vertaling

Het script is vertaald door Sarah Muller. Zij is hiervoor de aangewezen persoon omdat de
Nederlandse Gebarentaal letterlijk haar moedertaal is (haar beide ouders zijn doof) en zij
bovendien joods is.

Voor niet alle begrippen bestond een gebaar of was ons het gebaar niet bekend. We heb

ben contact gezocht met joodse doven in Israël die ons een aantal gebaren aan de hand
hebben gedaan, zoals voor chanoekia, menorah en Holocaust. Voor andere begrippen heb
ben we gebaren bedacht, Tim de Graaf, een dove tekenaar, heeft van deze gebaren teke
ningen gemaakt die gebundeld aan het dove publiek voorafgaand aan de voorstelling

worden uitgereikt. Het gaat daarbij om gebaren als 'Spert ', SS, Sobibor, Auschwitz en
Westerbork, en om naamgebaren voor de personages die in de vertelling voorkomen
'Eduard' (HÜ wiens naam op 'leeuw' lijkt), Renee (Zij met het krullende haar) en Bertje
(Zij die spiegelt).

Van de platte vertaling is uiteindelijk een gedramatiseerde versie gemaakt, waarbij de

mogelijkheden van de gebarentaal (waaronder ruimregebruik, handvormen, ritme en
beweging) zijn uitgebuit.
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Dramatisering

Voor Versteend Verdriet is gebruikgemaakt van 'rol nemen', een van de unieke eigen
schappen van gebarentalen. Rol nemen is een van de manieren om een verhaal te vertel
len. In plaats van de rol van alwetende en neutrale verteller op zich te nemen, kruipt men
even in de huid van de personages die in het verhaal voorkomen door het gedrag, de hou
ding, de gezichtsexpressie tijdelijk over te nemen.
Eduard vertelt voornamelijk vanuit zijn eigen perspectief en dat van zijn moeder, maar
daarnaast ook vanuit de Duitse bezetter die de anti-joodse maatregelen afkondigt, een col
laborerende politieman en zijn tante.

Decor

Het decor bestaat uit twee 'wanden' die diagonaal op het speelvlak staan, een metalen
stellingkast gevuld met koffers en dekens, en een projectiescherm, Op het scherm worden
afwisselend historische beelden en familiefoto's geprojecteerd.
Rechts van het midden staat een stoel, de denkbeeldige plaats en aanwezigheid van de
moeder.
Het decor suggereert meerdere situaties : de wachtkamer van een station, een opslagplaats,
een plaats tussen vertrek en aankomst, onderweg.

Resultaat

Op enkele uitzonderingen na werd de eenvoud en soberheid van de vormgeving,

de dramatisering, het decor en het spel gewaardeerd, zoals uit eerdere draten moge

blijken. De afwezigheid van toeters en bellen bij een verhaal dat in al zijn stilte

oorverdovend is, werd door menigeen expliciet genoemd.

VERVOLG

De voorstelling Versteend Verdriet wordt het komende seizoen gecontinueerd . Op stapel
staan twee voorstellingen in samenwerking met Herdenkingseemrum Kamp Westerbork,
schoolvoorstellingen voor het Rudolf Mees Instituut in Rotterdam, voorstellingen in Israël,
zowel voor de gemeenschap van Israëlitische doven als voor de gemeenschap van
Nederlands-joodse horenden.
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[IEEL 11
HET LESMATERIAAL

UITGANGPUNTEN

Als uitgangspunt voor de lessen rondom de voorstelling Versteend Verdriet wordt de tekst

'Opvoeding na Auschwitz, ook voor jonge kinderen' van professor dr. [do Abram gebruikt,
uiteraard met zijn toestemming. Deze tekst wordt uiteindelijk in de vorm van een brochu

re ter beschikking gesteld aan degenen die de voorbereidende en evaluerende lessen rond
om Versteend Verdriet begeleiden.

Deze voortreffelijke tekst geeft aan dat alleen via empathie voorkomen kan worden dat

Auschwitz zich zal herhalen. En daarmee wordt uitdrukkelijk bedoeld : niet alleen de

empathie met de slachtoffers, maar ook met de daders en de omstanders .

LESOPZET

De les is als volgt opgebouwd:

- Kennismaking aan de hand van het IK-boek
- Spel 'Iedereen heeft billen'

- Spel 'Wat doe je?'

- Vragenlijst over de Tweede Wereldoorlog

- Informatie over de voorstelling Versteend Verdriet

15 minuten
15 minuten
25 minuten

25 minuten

10 minuten

De les duurt 90 minuten, opgesplitst in tweemaal 45 minuten met een pauze ertussen.

VOORBEREIDING

- De mentoren/leerkrachten lezen het stuk Opvoeding na Auschwitz .

- De begeleider en de mentoren/leerkrachten bespreken het uitgangspunt van de les en

de lesopzet.
- De begeleider vult het IK-boek in.
- De mentoren vulIen het IK-boek in.

- De mentoren laten de kinderen het JK-boek invullen. Eventueel helpen ze door

bepaalde begrippen toe te lichten in de Nederlandse Gebarentaal.
- De kinderen kunnen de ingevulde boeken van de begeleider en de mentoren bekijken.

- De lesruimte is van te voren ingericht: stoelen langs de kant, rest van de vloer leeg.
Een kleine verhoging of podium voor de begeleider om op te staan.
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UITVOERJNG

Vooraf:
Het is essentieel dat de volwassen begeleiders aan ieder onderdeel van de les meedoen.

IK-boek maximaal 15 minuten

De begeleider (hiermee wordt zowel een vrouwelijke als mannelijke begeleider bedoeld)
introduceert zichzelf aan de hand van zijn IK-boek.
Hij vertelt dat hij nieuwsgierig is naar wat de leerlingen hebben ingevuld en stelt enkele
vragen, bijvoorbeeld:
- Wat is jullie lievelingskleur?
- Wat is jullie lievelingsdier?
- Wat is jullie lievelingshobby

Spel 'Iedereen heeft billen' maximaal ]5 minuten

De begeleider nodigt alle leerlingen en begeleiders uit om in de kring te gaan staan.
Hij legt de regels van het spel uit.
De begeleider noemt steeds een uiterlijk kenmerk, bijvoorbeeld: gele sokken.
Iedereen met gele sokken gaat in het midden van de kring staan. Er wordt geteld: bijvoor
beeld 7 mensen met gele sokken. De mensen met gele sokken gaan weer op hun plaats
staan.
Daarna noemt de begeleider bijvoorbeeld; bruine ogen.
Iedereen met bruine ogen gaat in het midden van de kring staan. Ze worden geteld, bij
voorbeeld 9 mensen met bruine ogen.
Daarna noemt de begeleider achtereenvolgens bijvoorbeeld:
- horloge
- kort haar
- bril
- sportschoenen
- bruine huid
- spijkerbroek
- korte rok
- gehoorapparaat
enz.
AIs laatste noemt hij: iedereen met billen.
Het resultaat is niet moeilijk te raden: iedereen gaat in het midden van de kring staan.
Belangrijk bij dit spel is om van te voren een lijst te maken met uiterlijke kenmerken en
geen kenmerken in de lijst op te nemen die tot pijnlijke situaties kunnen leiden. Welke
kenmerken dat zijn is niet in het algemeen te zeggen, maar afhankelijk van de samenstel
ling van de groep. Het kenmerk 'dik zijn' ligt bijvoorbeeld bij jongeren nogal gevoelig.

13



Ook het kenmerk 'bruine huid' kan tot pijnlijke situaties leiden, tenzij er meerdere jonge

ren van niet-Nederlandse afkomst in de groep zitten.

Spel 'Wat doe je?' maximaal 25 minuten

Het spel 'Wat doe je?' bestaat uit 46 kaartjes, 16 gele kaartjes voor jongeren in de leeftijd

van 10 tot en met 13 jaar, 30 kaartjes voor jongeren van 14 tot en met 18 jaar.

Op iedere kaart staat aan de ene kant een situatie beschreven en aan de andere kant drie

mogelijke reacties (A, B en Cl. De mogelijke reacties zijn ingedeeld volgens de indeling

van professor Abram: slachtoffers, daders en omstanders.

De begeleider legt in de ruimte verspreid een grote A, B en C neer.

Hij legt de spelregels uit. Het is belangrijk een sfeer te creëren waarin leerlingen oprecht

hun keuze kunnen maken. Voorkomen moet worden dat een leerling door medeleerlingen

aangekeken wordt op een bepaalde keuze. De begeleider kan een bijdrage daartoe leveren

door een eigen ervaring te vertellen.

De begeleider gebaart de eerste vraag. De leerlingen en begeleiders maken hun keuze en

gaan bij de letter van hun keuze staan.

Vervolgens vraagt de begeleider aan een of twee leerlingen (en aan een leerkracht) per

groep (A, B en Cl waarom ze die keuze hebben gedaan.

Daarna gebaart hij de volgende vraag. Enzovoort.

De begeleider houdt de tijd in de gaten en let op de mate van concentratie van de leerlin

gen. Afhankelijk daarvan behandelt hij alle of enkele vragen.

De begeleider let erop dat er geen sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven en

speelt - als dat wel het geval is - advocaat van de duivel.

Vragenlijst over de Tweede Wereldoorlog maximaal 25 minuten

De begeleider verdeelt de grote groep in kleine groepjes van vier leerlingen per groepje.

Hij geeft ieder groepje een vragenlijst en een viltstift.

De begeleider en de leerkrachtfen) lopen rond om de vragen eventueel in NGT te gebaren.

Ze helpen niet bij de inhoudelijke beantwoording! Als kinderen het antwoord niet weten,

stellen de begeleiders hen gerust: het is geen proefwerk!

De leerlingen krijgen vijftien minuten om de vragen in te vullen.

Daarna vertelt de begeleider de juiste antwoorden (aan de hand van de ingevulde vragen

lijst op A-3 formaat).
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Informatie over Versteend Verdriet maximaal 10 minuten

De begeleider vertelt:

- Het verhaal is geen fantasie, maar echt gebeurd.

Eduard (introductie naamgebaart is als kleine jongen met zijn zusjes Bertje (introductie

naamgebaar) en Renee (introductie naamgebaar) gevlucht voor de Duitsers en onderge

doken (uitleggen onderduiken).

Eduards moeder heeft opgeschreven wat ze in de Tweede Wereldoorlog heeft

meegemaakt.

Eduard vertelt het verhaal van zijn moeder.

Eduard speelt twee hoofdrollen: zich zelf (staand), zijn moeder (zittend op stoel). Verder

speelt hij nog drie bijrollen: een Duitse soldaat (in blauw licht), zijn tante (staand

achter stoel) en de politieman.

De begeleider laat een paar gebaren zien (zie bijlage) .

Tenslotte vraagt de begeleider aan de leerlingen en leerkrachten waarom het toneelstuk

Versteend Verdriet heet. Wat denken ze?

RESULTAAT

Het lesprogramma is eenmaal proefgedraaid op het Instituut voor Doven Effatha te

Zoetermeer, Aan deze proefles hebben twee groepen leerlingen, ingedeeld naar onder- en

bovenbouw, in totaal 99, deelgenomen, van wie 37 van niet-Nederlandse afkomst.

Alle leerlingen hebben van te voren een IK-boek ontvangen en ingevuld onder leiding

van hun mentoren .

Niet alle mentoren hebben het basisstuk Opvoeding na Auschwitz gelezen . De conclusie

die we hieruit trekken is dat het noodzakelijk is om voorafgaand aan de les met de leerlin

gen een bijeenkomst te hebben met de leerkrachten/mentoren over de uitgangspunten van

de les. Zeker omdat ook niet alle mentoren/leerkrachten het IK-boek hebben ingevuld

omdat ze ervan uitgaan dat dat 'voor de kinderen is' en niet voor hen. Leerlingen voelen

haarfijn aan als volwassenen zich ergens boven verheven voelen en zullen dan ook min

der van zichzelf laten zien .

Ook het feit dat enkele mentoren/leerkrachten de les gebruikten om even bij te praten met

elkaar en onderonsjes te hebben beïnvloedde de sfeer negatief.

Vooroverleg is dus niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk.

Het spel 'Iedereen heeft billen' is vervallen vanwege tijdsgebrek. Toch willen we een vol

gende keer erop toezien dat de volgorde van de lesinhoud wordt gevolgd. Dit spel is een

belangrijke schakel in het geheel die niet gemist kan worden.

Het spel 'Wat doe je?' leidde in aanvang tot sociaal wenselijke antwoorden maar na inter

ventie van de begeleider (die voorbeelden gaf uit eigen ervaring) veranderde dit.

Leerlingen die minder sociale kanten van zichzelf lieten zien, kregen hiervoor de ruimte.
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Bij de invulling van de vragenlijst over de Tweede Wereldoorlog waren de leerlingen uit

op 'een 10 halen', een reactie die niet verwonderlijk is op een school waar het halen van

goede cijfers nu eenmaal tot de prioriteiten behoord. Er werd zelfs 'afgekeken'! Het gedrag

van sommige leerkrachten was hier debet aan.

Ook deze waarneming bevestigt de noodzaak van vooroverleg.

Door tussenkomst van de begeleider is ook dit in goede banen geleid.

De uitleg over de inhoud en opbouw van het toneelstuk. en de gebruikte gebaren werd

door de leerlingen met belangstelling gevolgd.

De schoolvoorstelling werd bijgewoond door 110 mensen, 99 leerlingen en 11 begeleiders.

Opvallend was hoe geconcentreerd en stil de leerlingen waren.

Helaas moesten de leerlingen meteen weer terug met de bussen die op hen stonden te

wachten waardoor napraten niet mogelijk was.

Wel hebben meerdere leerlingen een verslag geschreven van de voorstelling.

Door de aard van de vraagstelling zijn deze verslagen helaas vooral feitelijk van aard. Dat

betekent dat er een vragenlijst moet worden gemaakt die meer ingaat op de beleving en

eigen ervaringen van leerlingen.

Reacties van leerlingen en leerkrachten

Daar is erg bee! prachtig toneel gebarentaal. Ik voel me echt leuk dat Eduard hee!

goed met handen gebarentaal doet en op toneel be/vegen. Maar wat vreselijk voor de

ouders en de kinderen. Kijk goed achter die foto . Zo waren vroegerjoden in de oorlog.

Ze Zijll echt onschuldig. En ze doen niets. En die drie kinderen zijn heel 11100; om te

zien en schat is de moeder.

Ghudissa Bensallam, J 6 jaar

De voorstelling vun het Handtheater werd door de leerlingen als indrukwekkend erva

ren. Het riep veel vragen op. In de klas hebben lVe IJ ier uitgebreid over gepraat.

Ik heb het zelf, als horende leerkracht, ook erg boeiend gevonden. Gelukkig was er

gesproken tekst.

Met name voor de dove leerlingen bleek dit een uitstekende manier 01/1 theater als

educatieve vorm te gebruiken (om het ver/wal over te brengen).

Thea van Zeideren, qroepsïcerkracht

Ik vind Versteend Verdriet heel //looi toneel spelen en goed toneel. Horende mensen

{lerares} vinden he! heel inreressant.

Het is zielig toneel. Heel goed mimiek.

Ik vind zo knap toneel kan spelen.

Selda MeIse, 13 jaar
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versteend Verdriet, dat is echt gebeurd. Ik vind het spannend verhaal over jou. Wat jij

zelf hebt meegemaakt. Het is jouw leven ell jouw familie . Die foto is echt van joutu

familie. Ik hoop dat jou doorgaan. Bedankt voor dat verhaal Over JOIi.
Ger; Albertina, 17 jaar

Ik vind Handtheater mooi toneel, past bij dovencultuur. Als Handtheater blijven, ik

ben erg blij mee. Ik !leb versteend Verdriet gezien. Ik voel zielig voor Versteend

Verdriet. Ik ben beetje verdrietig.

Zenep Ales, 13 jaar

VERVOLG

- Van de tekst van 'Opvoeding na Auschwitz' van professor Abram wordt een brochure

gedrukt.

- De teksten van de kaartjes worden in Nederlandse Gebarentaal vertaald en op video

gezet. Dat geldt ook voor de vragenlijst over de Tweede Wereldoorlog.

- Er wordt een lijst gemaakt met vragen voor leerlingen die gebruikt kunnen worden ter

evaluatie van de voorstelling.

- Er wordt een opzet gemaakt voor de voorbespreking met mentoren en of leerkrachten.

- Met de scholen voor doven is overleg gaande over de voorstelling en de lessen ter

voorbereiding en evaluatie van de voorstelling.
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[IEEL III
FINANCIEEL VERSLAG

HONORARLA
Onderzoek
Script
Regîe
Vertaling
Verteller
Ontwerp licht en geluid
Decor ontwerp
Decor uitvoering
Kleding
Vormgeving
Fotografie
Video
Produktie
Ontwikkeling lesbrief
Vormgeving lesbrief

2.000,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

2.500,00

2.500,00

3.000,00

1.000,00

1.500,00

2.500,00

1.200,00

500,00

2.500,00

5.000,00

1.500,00

ZAALHUUR
Zaalhuur repetities

DECOR EN KLEDING
Decor materialen
Kleding materialen
Onderzoekskosten

Subtotaal honoraria

6.093,75

Subtotaal zaalhuur

2.696,45

1.096,85

192,02

Subtotaal decor en kleding
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33 .200,00

6.093,75

3.985,32



BEELD- EN GELmnSMATERIAAL
Video materialen

Huur video apparatuur

Fotomaterialen
Dia's

Carrousel en lenzen

Scherm

312,22

500,00

481,74

1.816,62

685 ,38

2.244,00

PUBLICITEIT
Drukkosten kaart
Porti

Internet

MATERIAAL LESBRIEF

Basismateriaal lesbrief

Subtotaal beeld- en geluidsmateriaal

3.200,00

1.665,03

1.500,00

Subtotaal publiciteit

6.039,96

6.365,03

250,00

REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN

Reiskosten

Verblij fskosten

Represe ntatiekosten

533,95

964 ,29

127,37

Subtotaal reis- en verblijfskosten

KANTOOR EN ADMINISTRATIEKOSTEN

1.625,61

Kantoor huur

Accountancy

Kantoor en admin.kosten

Verzekering

2.031,25

1.500,00

1.237,00

618.74

Subtotaal kantoor- en administratiekosten 5.386,99

Totaal uitgaven 62.946,66
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INKOMSTEN

Ministerie VWS
VSB Fonds
Prins Bernhard Cultuur fonds
Fonds Vorming Ct Educatie

Totaal

RECAPITUlATIE

Totaal inkomsten
Totaal uitgaven

Resultaat

30.000,00

10.000,00

12.900,00

\0.000,00

62 .900.00

62 .900,00

62 .946,66

46 ,66-
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Tekst

Grafische vormgeving

Foto omslag

Ontwikkeling spelmateriaal

Grafische vormgeving

Productie

© Handtheater, Amsterdam, juli 2000

Mieke Julien

Hilde Salverda

Syll Schaap

Mieke Julien

Hilde Salverda

Handtheater

Voor informatie Handtheater

pfa Theater 't OOG

Bilderdijkkade 60

1053 VN Amsterdam

T 020 4J2 38 21

rr en F 020 689 56 57

E-mail info@handtheater.nJ

Website www.handtheater.nJ





ME[IEU~ERKERS

spel

tolk

onderzoek

script en regie

vertaling naar NGT

toneelbeeld

licht en geluid

kleding

grafisch ontwerp

productie

Eduard Leuw

Mieke Julien

Leo Davidsen

Mieke Julien

Sarah Muller

Jacques Kriek ontwerp

John van Gelder uitvoering

John Neufeld ontwerp

Jean Couptie uitvoering

Teja Vossen

Hilde Salverda

Handtheater
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fduard leuw werd in de oorlo~ ~eboren. Dat hij nog leeft, is eigenlijk een wonder. ~duard is namelijk

joods. Voor de oorlog waren er 140.000 joden in Nederland. Na de oorlog nog maar JO.OOO, onder wîe

5.000 kinderen. Eduard was een van die drie duizend kinderen. Ook zijn twee zusjes en zin oUder~

overleefden het. in net toneelstUk 'Yersteend verdriet' dat deze maand voor net eerst wordt gespeeld,
0-=-,i vertelt hij daarover. Hij speelt daarin zowel zichzelf als zijn moeder.
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Door Aukj& Bljlsma

Misschien wasdit toneelstuk er nooit
geweest als Eduardniet doof was. "MIjn
moederheeft een boek geschreven over
wat zij in de oorlog meegemaakt heeft. Dat
heeft zedrie jaar geledenspeciaal voor mij
geschreven. Zewilde dat ik wist wat er
gebeurd wasin de oorlog, maar ze vond
het moeilijk om dat aan mij te vertellen.
Decommunicatie tussen ons verliep niet
zo soepel. Daaromschreef ze het op."

"Ik heb het gelezen en toen in de kast
gelegd. Ik was er van geschrokken. Ik
durfde er niet goed met haar over te pra
ten, dat vond ik te pijnlijk. Mijn vader
heeft overigens nooit gepraat over wat er
in de oorlog gebeurd was. Eén jaar gele
den overleed m'n moeder. Ik ben het boek
toen weer gaan lezen. Bij de tweede keer
dat ik het las, keek ik er met heel andere
ogen naar. Ik was diep onder de indruk
van wat ze geschreven had. Door mij en
m'n zusje te laten onderduiken, hebben
we de oorlog overleefd. Mijn ouders heb
ben op vijftien verschillende adressen
ondergedoken gezeten. Ik had er spijt van
dat ik haar niet uitvoertges verteld heb
dat ik bewondering heb voor wat zij
gedaan heeft."

Deouders van Eduard waren drie jaar
getrouwd toen de oorlog begon. Op I

november 1940kregen ze hun eerste kind:
Renée, Op 6 september 1942 werd Eduard
geboren.Op 27 mei 1943 verliet het gezin
hun huis in Amsterdam. Ze lieten alles
achter en doken onder. Dat werd na een
tijdje gevaarlijk want er dreigde verraad.
Deouders van Eduard besloten dat het
beter wasom voor de kinderen via de ver
zetsgroep een ander onderduikadres te
vinden. Voor Renée werd een pleeggezin
gevonden.

Citaat uit 'Versteend verdriet':

'Ze LVil nier we!1. Ze klampt zich aan me
vaót. Ze ió zo bang dat ze weer van mij
gel>cheiden wordt. Wat moet ik doen.? Wat
moet ik haar vertel!en? Ze ló pal> drie
jaar. Hoe kan ik een kmd van drie jaar

uitleSBen wat er aan de hand ió?'

- .(>0 '

Wat later werd ook voor Eduardeen
onderduikadres gevonden. Eduards
ouders mochten nier weten waar hiJ naar
toe ging.

'Ik vermoed dat je doot bent. Vaak Ma ik

achter je wieS en klap in mijn handen. Je
reageert niet. Ik óchrijt een briebje aan de
meneen die je gaan uerzorgen met het
venoek om mei je naar een KNO-artó te
gaan. '

Eduard: "Voor mij werd een onderduik
adres gevonden in Limburg. Daar ben ik
tOt het einde van de oorlog gebleven. Ik
heb daar weinig herinneringen aan want
ik was {oen heel klein. Maar na de oorlog
heb ik wel contact gehoudenmet m'n
pleegouders. Voor mijn moeder was dat
pijnlijk, maar aan de andere kam was ze
heel blij dat ik dankzij die mensen nog
leefde. Mijn pleegouders hadden zelf geen
kinderen. Na de oorlog hebben m'n
ouders drie maanden lang naar mij
gezocht.Zezijn helemaal naar Haarlem
gelopen omdat ze dachten dat Ik daar
was. M'n vader ging elke dag naar het
Bureau voor Oorlogspleegkmderen om te
vragen of ze daar iets van me wisten. Via
via hebben ze ontdekt dat ik in limburg
zat."

In 'Versteend verdriet' zegt Eduards
moeder:
'We bellen aan en je pleegmoeder doet

.open. Ik vertel dat weJOuw ouden zijn.

maar ze geloobt het niet. Ik heb een brlet
bij me van het Bureau van

Oorlogópleegklnderen en een toro. Ze ziet
nter dat jij op mij lijkt. Ze wil je nter aan
mij geven. '
Daarna spreekt Eduardzelf: 'Mijn pleeg
moeder komt me halen uit de tuin . Cr

ercun twee vreemde mensen voor me. Ik

herken ze nier. Hoekan dat ook? Ik wal>
dertien maanden toen ik In Umbu1]
kwam. Mijn moeder wil me optillen, maar

ik verdchui/ me achter de rokken uan mijn
pleegmoeder. '

Eduardheeft in het toneelstuk twee rol
len, die van zijn moeder en die van zich
zelf. Zo wordt het verhaal vanuit twee
perspectieven verteld. Eduard: "Ik heb het
boek aan Mieke Julien van het
Handtheater gegeven en die ts op het idee
gekomen om er een toneelstuk van te
maken. En ze wilde dat ik daarin ging
spelen. Ze heeft me ervan overtuigd dal
ik het kon."

Voor Eduard zelf was 'Versteend verdriet'
een SOOrt zoektocht naar z'n joodse iden
titeit. Samen met Mleke Julien, die het
script schreef en de regie doet, is hij op
zoek geweest naar boeken en foto's in het
Joods HIstorisch Museum. "Ik was blij en
verdrietig tegelljk . Blij omdat ik daar veel
te weten kwam over wat er in de oorlog
met mijn familie is gebeurd. Maar ook
verdrietig. Van mijn moeders familie heb
ben 184 mensen de oorlog niet overleefd
en van mijn vaders kant 56."

Eerder zei Eduard dat hij graag langer met
zijn moeder over haar boek had willen
pralen. Met 'Versteend verdriet' brengt
hij een postuum eerbetoon aan haar.

Versteend verdriet is o.a. te zieninTheater
't OOG inAmsterdam.
Een actuele lijstmetspeeldata is
verkrijgbaar b~j liet Han_lIter,
teksttelefoon en.fax: 020 . 689 56 57,~
foon: 020·412 38 21,
e-mail: jrifolëlhandtbeater.al



Auschwitz Bulletin
een uitgaue uan het Nederlands Auschwitz Comité
43ste jaargang, 5 december 1999

Versteend Verdriet
Ode aan de moeder van Eduard Leuw

Tijdens de oorlog was Eduard Leuu/
nog een kind. Ook aan een klein
kind konden de verschrikkingen van
de oorlog onmogelijk ongemerkt
voorbijgaan. Maar de werkelijke
tragiek van de gebeurtenissen in die
tijd . die tot op de dag van vandaag
zelfs voor volwassenen nauwelijks te
begrijpen zijn, kon hij zich op dat
moment niet realiseren . Hij maakte
er een toneelstuk over.

Als kind uit een joods gezin was hij

jarenlang, vaak gescheiden van zijn

ouders, op de vlucht. Nu ve rt el t

Eduard hoe zijn moeder die tijd heeft
beleefd. Vanuit het perspectiefvan de

moeder, die haar kind vertelt wat er

werkelijk is gebeurd. Eduards moeder
is enkele jaren geleden overleden. In

deze « Ode aan mijn moeder" vertel t

hij haar verhaal. "opdat het niet wordt

vergeten". Op indringende wijze laat

hij nier alleen zien hoe zwaar z.ij het

gehad moet hebben, maar too nt hij

tegelijkertijd hoe ook hijzelf in die

periode voor het leven werd getekend.

Het decor is eenvoudig. Een lang rek

met koffers en ingepakte spullen. een

stoel in het midden en op de
achtergrond een scherm waarop dia's

worden geprojecteerd. Zieeend op de

s toel verrelt Eduards moeder haar

zoon hoe zij de oorlog is door

gekomen. Vanaf het moment dat de

Duitsers binnenvielen rot ver na de

nd

bevrijding op 5 mei 1945. Eduard

hoon het aan en loopt door de kamer.

Zo nu en dan vult hij het verhaal van

zijn moeder cijfermatig aan.

Bijvoorbeeld door een overzicht te

geven van de maatregelen die de
Duitsers in de loop van de oorlog

namen om de joden in Nederland het

leven onmogelijk te maken. OFdoor



te venellen hoe veel Nederlandse
joden na de oorlog niet terug
kwamen. Her maakt van "Ventund
Verdriet" nier alleen een persoonlijk
verhaal, maar het rrachr ook het
publiek een klein beetje een idee re
geven van de verschrikkingen die veel

joodse geZ-inne.n in Nederland desrijds
ondergingen.

Nooit meer normaal

Met de koffer in de hand staar

Eduards moeder op. Her gezin had

besloten onder re duiken. Twee jaar

lang verh uisde zij van her ene
onderduikadres naar het andere.

Telkens weer die angst ontdekt te

worden . Telkens weer die angst dar
her mis zou gaan tijdens zo'n

"verhuizing". En telkens weer de

onzekerheid of er wel een adres zou
worden gevonden. Voor de oorlog

waren ze altijd goede vrienden
geweest, maar om nu een joods gezin

onderdak re geven was toch wel erg

gevaarlijk .... . En dan nog die
gastgezinnen die duidelijk misbruik
maakten van de situatie. . . ..
Bovendien werd her gezin meermalen

gescheiden. Eduards moeder. haar

man en de drie kinderen waren niet
altijd met hun vijven welkom. Zo

werd Eduard gescheiden van de rest

en hoorde hij derhalve pas achteraf

her verhaal van zijn moeder. Jong als
hij was hechtte hij zich vanzelf

sprekend aan zijn pleegouders. Na de
oorlog. toen zijn moeder hem kwam
halen en hij zijn zusjes Ontmoette,
herkende hij hen nier eens.

Nu hij later aJ deze verhalen als
volwassene uit de mond van zijn
moeder hoort, beseft hij pas hoe ook

hij als kind heeft geleden. Hoe ook

hij beroofd is van een gewone jeugd.
Van zijn moeder hoon hij dar ze

eigenlijk nooit meer normaal verder

heeft kunnen leven. hoewel ze wist

--,

dat ze verder moest. De angst. het
verdriet, ze zou ze voor altijd met zich

meedragen. En Eduard beseft ook dar
her verdriet, een halve eeuw later, in

hem voort bestaat. De oorlog in hem
is nooit verdwenen en evenmin het
verdriet dar zijn moeder de rest van

haar leven heeft gevoeld .

Eduard beeldt op prachrige wijze uit

hoe zijn moeder de oorlog heeft
beleefd. De tranen zijn nooit weg

gespoeld, ze bestaan nog altijd en
vormen een "Versteend Verdriet".

Ray Jadi



Marije
Schadee

~ .

, ~r
~. -,

i

Versteend verdriet
Ik ben gaan kijken naar 'Ver&teend

Verdriet'. waarin fduard Leuw het

verhaal doet van zijn moeder tijdent.

de Tweede Wereldoorlog. Ik had er

niet echt veel vertrouwen in . moet ik

zeggen. fen man die zeventis minu

ten lang zichzelt én zijn moeder

ópeelt. zoots i n de vooraankondiging

Mond - dat leek me behoorlijk Mai.

Wat lIad ik het mit.!

Het verhaal van een jonge jood6e

vrouw die de oorlog moet zien te

overleven met haar man en drie kin 

deren . boeide me mcretoos. fduord

Leuw óleepre me gelleel mee in zijn

vertelling. een ontroerend mengt.el

van te iten en gevoelen6. Dit toneel

ó/uk ómaakre naar meer.

film6 heb ik gezien. boeken heb ik

gelezen. maar een peróOonlijke getui

genió op het toneel bood me een

nieuwe kijk op de oorlog. Omdat ik

via de gebarentaal nu ook de emo

tiet. zog. die normaal ge&proken door

ondertiteling ot papier op at6!and

gehouden worden.

/6 ner dan niet zo dat er veel meer

tonee(6!ukken moeten komen in de

Nederlandt>e Gebarentaat. ze/áge

óchreven ot vertaald? Zodat doven

toegang krijgen tot de wondere

wereld van vertellingen. waarge

beurde ob verzonnen.
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MaxArian
Ontsnappen aan vervolging

en massamoord

De Amerikaan se opera- en toneelregisseur Peter Sellars

gebruikt in bijna al zijn voorstellingen gebarentaal. Dat

doet hij niet om doven en hardhorenden een plezier te

doen. In zijn voorstelling van Sofokles' Ajax had hij tien

jaar geleden de hoofdrol aan een dove acteur gegeven. Die

speelde ongemeen expressief zijn rol in gebarentaal. Sinds

die tijd gebruikt Sellars deze eigen dovemaal om een extra

dimensie aan zijn voorstellingen te geven. Soms is het

enigszins gekunsteld of stereotiep, als twintig mensen op

het toneel dezelfde gebaren maken. Vaker is het fraai, intri

gerend of ontroerend om de gesproken tekst met een extra

visuele lading benadrukt te zien.

In Nederland moeten doven nog altijd strijden voor offici

e1eerkenning van de Nederlandse Gebarentaal, een visuele

taal mee een eigen grammaticale structuur en lexicon. Si

multane vertal ing in en uit deze eigen taal van doven zie je

op de Nederlandse televisie of bij grote evenementen bijna

nooie. Misschien komt daar verandering in, nu de Neder

landse regering een aantal stappen heeft gezet op weg naar

TitusMulzelaar.MaOlrten Claeyssens Foto:Hermansergelces

officiële erkenning van de taal. Je ziet in Nederland ook

maar zelden dat deze taal artistiek wordt uitgebuit, zoals

bijvoorbeeld een aantal jaren geleden bij een ballet van de

Duitse choreografe Pina Bausch de Amerikaanse song 'The

Man I Love ' in gebarentaal werd uitgebeeld - heel grappig

en bijna direct te herkennen. Gebarentaal zou misschien,

denk ik wel eens, de mogelijkheid in zich hebben een uni

versele taa l- met nationale variaties - te worden, die ieder

een kan begrijpen, omdat veel gebaren op begrippen zijn

gebaseerd die internationaal herkenbaar zijn. Maar mis

schien ben ik nu aan het dromen.

Sinds kon bestaat in Amsterdam het Handthearer; dat

voorstellingen maakt in de Nederlandse Gebarentaal die

voor niet-doven simultaan getolkt wordt in het gesproken

Nederlands. Het is dus de doventaal die primair is. Als de

speler een vergissing maakt of een stukje overslaat of iets

verandert in zijn tekst, is ook de vertaling naar de gespro

ken taal anders. De meest recente voorstelling van bet

Handtheater is 0 Amor Notural op basis van de beroemde

erotische gedichten van de Braziliaanse dichter Carlos

Drummond de Andrade. Ik heb die nog niet gezien, maar

deze ged ichten lijken me in hun heftige lichamelijkheid

prachtig vertaalbaar naar gebarentaal.

Dubbel gehandicapt
Een voorstelling die ik wel zag en ontroerend vond , is Ver

steend verdriet, gespeeld in gebarentaal door Eduard Leuw,

geregisseerd en simultaan getolkt naar de gesproken taal

door Mieke Julien. Eduard Leuw vertelr ons in zijn eigen

taal het verhaal van zijn moeder, zoals zij dat voor hem

heeft opgeschreven. Hij speelt afwisselend zijn moeder en

zichzelf, in een decor van lege koffers, aangevuld met histo

rische dia's. Eduards moeder en haar man moesten zich
verbergen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij waren joden.

Hun twee kinderen, Eduard en zijn zusje , waren geschei

den van hen en van elkaar ondergedoken. Aan het einde

van de oorlog wordr er in de onderduik zelfs nog een klein

zusje geboren. Het is een hoogst persoonlijk verhaal van

wat deze mensen meemaakten, een verhaal van vervolging,

onzekerheid, angst en hoop op redding. Die redding komt

er, zeer uitzonderlijk, VOOt alle vijf de leden van het gezin.

Je zou kunnen zeggen dat her verhaal daarom niet repre-
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sentarief is voor de meeste joodse gezinnen in Nederland

rijderis de oorlog. Maar weinig gezinnen werden in hun

geheel gered. Je zou aan de andere kam ook kunnen zeggen

dat er meer verhalen van onderduikers zijn verteld en dac

dit verhaal daar niet al te zeer van afw ijkt, Het is het ver

haal van één joods gezin, van één moeder, van deze drie

kinderen. Maar er is een heel eigen dimensie. Eduard is nier

alleen joods, maar ook doof, dus gehandicapt, In de ogen

van de Duitse nazi's was zijn leven in dubbel opzicht min

derwaardig. Daarom laar Eduard Leuw des re indrukwek

kender zien, Iereerlijk en figuurlijk, dat zijn leven dubbel

waardevol is, om hemzelf en om war hij bewijst, door in

zijn eigen taal zijn eigen verhaal aan ons te vertellen. De

bescheiden, mooie en aangrijpende voorstelling Versteend

Verdriet is van september 2.001 tot februari 2.002. op veel

plaatsen in Nederland te zien.

Bloedbad
Zo bescheiden en sober als de voorstellingen van het

Handtheater zijn, zo spectaculair, theatraal en luguber is

her stuk waarmee Ivo van Have in her begin van dit jaar

zijn werk als directeur van de prestigieuze Toneelgroep

Amsterdam is begonnen. Maar ook Tbe Massacre ofParis

gaat over vervolging en massamoord. Wij zijn de gods

dienscoorlogen die Europa in de zestiende eeuw teisterden,

een beetje vergeten, De katholieke kerk en de proresrantse

kerkgenootschappen hebben in onze tijd al genoeg moeite

hun zieltjes bij elkaar re houden, een felle strijd russen

katholiek en protestant is nu nier opportuun. Toch kan

iedereen die boven de vijftig is, zich nog de tijd herinneren

dat katholieken en protestanren elkaar haatten en weder

zijds boycotten, ook al vermoordden ze elkaar sinds enkele

eeuwen niet meer rechtstreeks .

De Engelse dichter en toneelschrijver Christopher Marlowe

leefde van 1564 tot 1593. toen hij, nog geen dertig jaar,

onder geheimzinnige omstandigheden werd vermoord. Hij

schreef The Massacre at Paris waarschijnlijk russen 1588

en 159" De gebeurtenissen in zijn stuk hadden nog maar

heel koer geleden plaatsgevonden, in feite waren ze nog aan

de gang men hij aan het schrijven was en hoe het precies

zou aflopen, kon Marlowe toen hij stierf, niet weren.

In 1572 vond in Parijs de beruchte Bartholomeüsnachr

plaats, de bloedbruiloft tussen de protestantse Henri van

Navarra en de katholieke Marguerite, zuster van de Franse

koning Charles IX. De bruiloft was bedoeld om een einde

te maken aan de strijd russen katholieken en protestanten,

maar in plaats daarvan werd door de katholieken een gru

welijk bloedbad aangericht, waarbij vele dui zenden voor

aanstaande protestanten in Parijs werden vermoord.

'Paris vaut bien une messe'
Marlowe beginr zijn stuk met deze afschuwelijke gebeurte

nis, maar vat in een aantal korre scènes ook de gebeurtenis

sen van de volgende zeventien jaar samen. De dood van

Charles rx , hoe hij werd opgevolgd door de homoseksuele

Henri II I, die andermaal probeert tor een verzoening mer

de protestanten te komen; hoe ook Henri J1I sterft en uit

eindelijk Henri van Navarra hem in 1589 als Henri IV

opvolgt. Marlowe, die in het prorestante Engeland leefde,

laat zijn stuk triomfantelijk eindigen met het aan de macht

komen van deze protestantse kon ing: ... Rome and all

those poplsh pre/aces there / Shall ome the time tbat e'er

Nouarre was hing JAnd rul'd in France ... Begrijpelijk dar

Marlowe de overwinning van het prorestantisme in heel

Europa zag gloren, maar hij kon door zijn voortijdige dood

niet weten war nu in alle geschiedenisboekjes Staat: dat

Henri [v nu juist de Franse koning zou zijn voor wie Parijs

wel een mis waard was (Paris VOLlt bien une messet. Het

Huis van Bourbon zal dus voortaan als een katholieke dy
nastie in Frankrijk regeren en de scheidslijn tussen katho

liek en protestant blijft dwars door Europa lopen .

Christopher Marlowe heeft een paar sterke tragedies ge

schreven, maar hij blijft de net iets minder geniale tijdge

noor van Shakespeare (volgens sommigen is hij zelfs diens

alter ego) . The Massacre of Paris wordt nauwelijks ge

speeld, naar men zegr omdat het slechrs fragmentarisch is

overgeleverd . Daar geloof ik eigenlijk niet in. Her stuk be

gint heel sterk met het bloedbad in Parijs, de samenspan

ning wordt sterk uitgebeeld, maar de gebeurtenissen daar

na zijn minder interessant en maken op wie de loop van de

geschiedenis kent, een enigszins poinrloze indruk. Her

loopt niet uit op de overwinning van een van de twee par

rijen, maar op een opportunistische knieval voor de macht.

Godsdienstige vetes
Ivo van der Hove heeft gezien dat daar voor onze tijd nu

juist de krachc van her stuk kan liggen. Voor Van Have is

de wereld één groot slagveld, of het nu om de politiek of

om de liefde gaar . De dubbelzinnige samenhang van ver

zoening, wraak, weerwraak en weer pogingen tot verzoe

ning in het stuk van Marlowe komen dicht bij zijn wereld

beeld, maar er is meer. Ook in onze tijd dreigen nieuwe

godsdienstoorlogen, nu tussen de islam en.de christelijke

wereld of misschien nog meer russen de islam en de niet

meer-christelijke wereld. Ook nu worden godsdienstige

verschillen gehanteerd om bevolkingsgroepen tegen elkaar

op te zetten en zijn godsdienstige vetes onderdeel van de

strijd om de macht.

Toneelgroep Amsterdam heeft de Marokkaans-Neder-
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landse schrijver Hafid Bouazza gevraagd de tekst van Mar

lowe te vertal en, te bewerken en waar nodig aan te vullen.

Zonder ook maar een moment letterlijk naar het heden te

verwijzen, heeft Bouazza's tekst een grote kracht en urgen

tic gekregen. Hij heeft het toch. al gruwelijke verhaal nog

ellendiger gemaakt. Hij heeft figuren die Marlowe niet of

slechts schimmig uitwerkt, een grotere aanwezigheid gege

ven. Bij Marlowe zijn de katholieken ondubbelzinnig de

schurken en de protestanten slechts onschuldige slachtof

fers van de katholieke moordzucht. Bouazza brengt meer

evenwicht aan via de figuur van de oude, protestantse

koningin-moeder die in haat en wraakzucht niet onderdoet

voor haar katholieke tegenpool Carherine de Medici, die

bereid is haar zonen te offeren als het om de overwinning

van de katholieke kerk gaat.

Verraad en lafheid zijn er in de visie van Bouazza aan beide

kanten . De aardige Henri van Navarra verkracht zijn bruid

in de huwelijksnacht en hij geeft al een voorproefje van zijn

latere buigzaamheid door om zijn leven te redden graag het

katholieke kruis ce willen kussen. De katholieke Hertog

van Guise is bij Marlowe en ook bij Bouazza de verper

soonlijking van het kwaad, de man die uit louter machts

wellus t over bergen en bergen lijken gaat. Bouazza geeft

echter ook veel aandacht aan diens vrouw die hem bedriegt

met een schandknaap, omdat zij in haar liefde voor hem

wordt teleurgesteld. Zij is, in haar gewone menselijkheid,

uiteindelijk de oorzaak van zijn val en dood .

In Bouazza's tekst is Marlewe's verhaal nog verhevigd

en uitgewerkt. Personages zijn brutaalweg samengevoegd.

Dat levert bijvoorbeeld een homoseksuele schandknaap op

die rondgaat van minnaar naar minnares naar minnaar. Hij

mag een opportunist zijn en op zijn eigen voordeel uit, hij

houdt wel van het leven en hij doet niemand kwaad. Als

we allemaal even opportunistisch en genotzuchtig zouden

zijn, zou de wereld er misschien beter uitzien dan als fana

tici en machtswellustelingen de kans krijgen.

Plooikragen en bodystockings
Muziek en aankleding van deze voorstelling zijn uiterst

spectacula ir. Componist Harry de Wir var de hele produc

tie in een imponerende combinatie van klokkenspel en

electronica . Modeontwerper Waleer van Beirendonck heeft

sensationele kostuums en haardrachten ontworpen die ele

menten uit de zestiende eeuw (plooikragen) combineren

met war je je als toekomstige kleding kan voorstellen

(bodystockings, half kale hoofden). De vrouwen hebben

enorme bollen als rokken gekregen. Ze liggen vast veran

kerd, maar zouden dodelijk kunnen zijn als ze gaan rollen .

Op de witte bol van de Hertogin van Guise wordr haar

hele levensloop en die van haar zoontje geprojecteerd. Als

haar man is gedood, zien wij hem lachend en levend op

haar rok. De acteurs krijgen in zo 'n strak vorm- en geluids 

concept niet zoveel mogelijkheden, maar jonge Vlaamse en

oudere Nederlandse spelers weten er toch een boeiend

schouwspel van te maken.

Het is verrassend en spannend, maar de combinatie van

historische en futuristische elementen is nog iets meer. Die

laar zien dat wat zich in het verleden heeft afgespeeld en

wat we ver weg achten, ook in de toekomst kan gebeuren.

En dar impliceert dat het net zo goed nu kan zijn. Het

gebeurt nu natuurlijk ook. Er zijn nu ner zo goed Hertogen

van Guise aan het werk die er politiek en economisch voor

deel bij hebben als de regenstellingen russen bevolkings

groepen en godsdiensren worden opgefokt en uitgebuit.

Daarom is Tbe Massacre at Paris niet alleen een sensatio

nele, maar ook een belangrijke voorstelling.

Het eindigt in diepe rust. Henri van Navarra is koning

geworden en heeft gezegd dar hij Rome en de paus zal laten

beven. En dan staat hij daar: Sinds lange tijd / Heerst el'

weer stilte, zegt hij in zichzelf. Hij weet ook wel dar deze

per iode van rust niet voor lang zal zijn. Nieuwe oorlogen,

nieuwe moordpartijen, nieuwe periodes van vervolging

staan voor de deur. Spreek niet , / Laat deze / Stilte voortdu

ren. Een zwijgen dat even veelzeggend is als het stille spre

ken van het Handrhearer.

'Tbe Massacre at Paris' wordt op 1.7, 2.8 en 29 september

weer gespeeld in Amsterdam, Stadsschouwburg. Verder op

J 4 november in Leeuwarden, Harmonie; op IS november

in Groningen, Stadsschouwburg; 2.0 november in Breda,

Chassé Theater; 21 november in Tilburg, Schouwburg; en

2.2,23 en 24 november 111 Brussel, Kaaitheater-Luna.

Informatie: Toneelgroep Amsterdam 020 5237800.

'Versteend Verdriet' is op 5 september te zien in Rotter

dam, Theater 't Kapelletje; 8 en 9 september in Amster

dam, Theater 't Oog, Tollensstraat 60; 13 oktober in Cra

ningen, Het Kruithuis; 22 oktober in Alkmam; Prouadya;

9 november 111 Zwolle, Papenstraattheater; 7 december in

Amsterdam, Pleintbeater; 12. december in Rotterdam,

Theater Zuidplein, 1.6 januari 2002 in Den Bosch, Theater

aan de Parade; 2 en 3 februari in Den Haag, Korzo

Theater; 12 februari in Zoetermeer, Stadstbeater: Voor

verdere informatie. Handtheater. Bilderdijkkade 60 ,

telefoon 020 4I238H, teksttelefoon en fax 020 6895657,

e-mail: illfo@halldtheater.nl
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Eduard Leuwe: 'Ik hebhet nu zovaakgespeeld, dat ik meer beter, sterker doorvoel.' (FotoSyll Schaap)



Oorlogsverhaal in gebarentaal
Eduard Leuwe brengt verhaal van zijn moeder
doorMadeleine Rood
Zes maanden was Eduard Leu
we. toen hij naar zijn eerste
onderduikadres werd ge
bracht. Zijn (joodse) moeder
had haar baby afl,?;estaan en ze
ventien onderduikadressen .
en drieënhalfjaar later kwam
haar zoon weer bij haar terug.
Wat zijzelf in de oorlog had .
meegemaakt, haar onderduik
periode en haar grote zorgen
om haar drie kinderen, heeft
Eduard nooit geweten. Totdat
zijn moeder, twee jaar voor
haar overlijden, alles voor
hem opschreef Zijn twee zus
sen wisten wel iets meer,
maar omdat Eduard doof is.
heeft hij haar verhaal nooit
gehoord. 'Ze vond het moei
lijk mij recht aan te kijken en
erover te vertellen.' Nu vertelt
hij haar verhaal op toneel. in
gebarentaal.

Eduard Leuwe is zijn hele leven
goudsmid geweest. De laatste ja
ren is hij vooral te vinden bij het
Handtheater. waar hij in een
paar producties heeft gespeeld.
Bij Het Handtheater maken
dove acteurs voorstellingen
voor doven en horenden. Edu
ard Leuwe is met zijn 59 jaar
een van de oudste . Zijn voorstel
ling 'Versteend verdriet' is
uniek te noemen. Weinig dove
joden hebben de oorlog over
leefd. Vier. om precies te zijn.
Overleven in de kampen was
moeilijk. aangezien ze de beve
len van de Duitsers niet hoor
den . Ze werden ongehoorzaam
bevonden en strenger gestraft:
of doodgeschoten. Eduard staat
nu met 'Versteend verdriet' op
het podium. Zeventig procent
van het publiek is horend. De
voorstellingen zijn dankzij een
tolk ook goed te volgen.

Eduard Leuwe las het verhaal
dat zijn moeder voor hem had
geschreven en samen met Mie-

ke julien van Het Handtheater
heeft hij er een voorstelling van
gemaakt. Eduard vindt het moei
lijk erover te vertellen. gebaart
hij. Hij vertelt met gebaren. Mie
ke vertaalt: 'Mijn moeder heeft
alles opgeschreven wat er in de
oorlog is gebeurd. Dat vond ze
moeilijk om aan mij te vertel
len. Met mijn zusjes kon ze pra
ten, hoewel ze hen ook weinig
vertelde. Ik moest liplezen. Mijn
moeder moest mij dus aankij 
ken om het mij te vertellen en
daar had ze enorme moeite
mee. Daarom heeft ze het aan
her eind van haar leven voor mij
op papier gezet '

ONZEKERHEID
Ze schreef hoe ze twee kinderen
naar een onderduikadres bracht
en zelf op'dertien verschillende
onderduikadressen heeft geze
ten. voortdurend in onzeker
heid over haar eigen lot en dat
van haar kinderen.Eduard heeft
in Limburg ondergedoken geze
ten .
In het stuk speelt hij de rol van
zijn moeder, zijn tante en ook
die van een Duitse soldaat die de
maatregelen tegen dejoden aan
kondigt . Hij speelt ook zichzelf
als volwassen man.

Mieke julien tolkt zijn gebaren
taal . 'Tijdens het stuk is het als
ofik met een onzichtbare draad
aan Eduard vast zit,' zegt ze. 'Ik
moet hem volgen en ben een
soort ondertiteling, de stem on
der Eduard.'
Hijwil graag het verhaal aan het
publiek doorgeven . 'Want veel
jonge, joodse mensen weten
niets van hun eigen geschiede
nis: Zelf begreep hij weinig van
de oorlog en de geschiedenis
van zijn ouders . 'Toen ik jong
was, vertelde mijn moeder er lie
ver niets over. maar later wilde
ik wel alles weten. Een ding
weet ik nog goed. Ik was een
jaar of acht en elk jaa r gingen

we op 4 mei naar de dodenher
denking. bloemen leggen bij
het monument. Maar ik begreep
niet wat er gebeurde. ledereen
huilde, trams stopten en mijn
moeder zei dat er niets aan de
hand was. Ik was kwaad, emotio
neel en schrok ook. Ik voelde de
sfeer, de invloed, de twee minu
ten stilte.'
Pas een paar jaar voor haar
dood , schreef ze haar verhaal.
voor haar zoon op. Eduard weet
nog goed toen zijn moeder hem .
het boek gaf. 'Ze was bij mij:
thuis , gaf het mij en liep de ka- .
rner uit .' Hij las het niet meteen.
Hij vond het boeiend en eng te
gelijk . was verbaasd en legde
het opzij. Tot zijn moeder drie
jaar geleden overleed . Hij las
het en is nu trots op haar. 'Als je
leest wat ze heeft meegemaakt.
Ze was nergens welkom. werd
steeds weggestuurd. maar heeft
toch haar ster afgedaan en reis
de zonder papieren in de trein .
Zehad durf. 0 ja .Maar na de oor
log durfde ze niks meer. Er was
niks van over.' Mieke Julien
voegt toe: 'Ze heeft alles voor
haar drie kinderen gedaan. De
kracht kreeg ze om haar kinde
ren te redden.'

Kracht krijgt Eduard nu door
haar verhaal op toneel te breng
en. 'Als ik het niet gespeeld zou
hebben, was het minder goed
voor me. Het lijkt op therapie.
Ik hoef niet naar een psychiater,
ik heb het nu zo vaak gespeeld,
dat ik me er beter, sterker door
voel.'
Hij strijkt met twee handen
over zijn hart: 'Ik vind het heer
lijk om haar te spelen. Ik weet
niet precies waarom. Ik was al
tijd dol op mijn moeder.' Mieke
[ulien: 'Als jij haar speelt, lijkt
het alsof ze weer een beetje
leeft .'

Het Handtheater met 'Versteend ver
drlet'. Papenstraattheater Zwolle, vriJ·
dag 9 november, 20 .30 uur.
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1. AANDACHT VOOR DE HOLOCAUST

Er zijn enkele belangrijke redenen te noemen die opvoeders en docenten - èn leerlingen
en andere jongeren! - bewegen, of zouden moeten bewegen, zich indringend met de
Holocaust bezig te houden.

Allereerst om zichzelf, de menselijke soort, te leren kennen. De Holocaust laat zien hoe
slecht 'slecht' kan zijn, maar ook hoe een mens boven zichzelf uit kan stijgen door andere
mensen te steunen. Agressie kennen we allen en zit in ieder van ons.
Opvoeding kan ons leren die agressie te gebruiken om te creëren in plaats van te vernieti
gen, om op te bouwen in plaats van kapot te maken, om conflicten om te buigen in de
richting van dialoog. Met de toevoeging echter, dat er conflicten zijn die onoplosbaar zijn.

Een andere reden is om iedereen, maar vooral de jeugd, te waarschuwen voor vergelijkba
re zaken, die nog steeds plaatsvinden. Of zoals Primo Levi, een overlevende van Auschwitz,
het Formuleerde: "Het is gebeurd en kan dus weer gebeuren. Dat is de kern van wat wij te
zeggen hebben".

Een derde reden is om zich niet in de rijen van de beulen en de ontkenners van de Holocaust
te scharen. Over deze ontkenners zei Roger Errera, een Franse rechter, dat het hun bedoe
ling was "om onze herinnering, het enige graf van de doden, te vernietigen en elk spoor
van de misdaad zelf in ons geheugen uit te wissen".
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2. OPVOEDING NA AUSCHWITZ

In 1966 leidde de filosoof en socioloog Theodor Adorno in zijn opstel Opvoeding na
Auschwitz deze uitdrukking, die tegenwoordig een begrip is, aldus in: "Dat Auschwitz niet
nog eens zal voorkomen, is de allereerste eis die men aan opvoeding dient te stellen".
Opvoeding na Auschwitz betekent twee dingen : lesgeven over de Holocaust, de Sjoa, de
'Endlösung' enerzijds en anderzijds opvoeding in het algemeen.

'Opvoeding na Auschwitz' met de nadruk op het eerste woord: Opvoeding.

1. Opvoeding moet zich richten op ontbarbarisering. Barbarij - zoals Auschwitz - is het
gebrek aan liefde, is het ontbreken van warmte, is kilte, is het onvermogen tot identi
ficatie: het onvermogen je te verplaatsen in andere mensen en andere situaties .
Barbarij is kortom het onvermogen tot empathie.

Opvoeding na Auschwitz is het bevorderen van empathie (het je verplaatsen in andere
mensen en situaties) en warmte [kllmaat van veiligheid, geborgenheid en openheid).

2. Behalve op anderen en andere situaties, moet degene die opgevoed wordt (de jongere)
zich ook op zichzelf en zijn eigen situatie richten. We denken daarbij onder meer aan
zelfbespiegeling, nadenken, de reeds genoemde 'kilte' tot bewustzijn brengen, haat en
agressie in jezelf niet gedachteloos uitleven op andere mensen en andere dingen, zelf
beschikking (eigen keuzes maken), niet automatisch meedoen met de meerderheid.
Dit noemen we autonomie.

Opvoeding na Auschwitz is het bevorderen van autonomie: het vergroten van de
kracht tot
- nadenken
- zelfbeschikking
- niet klakkeloos meedoen (non-conformisme).

'Opvoeding /la Ausch witz' met de nadruk op het tweede woord: /la.

3. De gruwelijkheid van Auschwitz is de gruwelijkheid van onze wereld en de zinloos
heid van de gruwelen van Auschwitz is de zinloosheid van alle gruwelen .
Als de jongere niet inziet dat het Auschwitz van toen een deel van onze wereld nu is,
is de kans op een herhaling van Auschwitz groter dan wanneer hij dat wél inziet.
Een tweede Holocaust hoeft niet te betekenen dat de slachtoffers dan weer joden,
zigeuners, homoseksuelen en gehandicapten zouden moeten zijn of andere groepen ,
die de nazi's toen typeerden als 'vijanden' of 'minderwaardigen'. Het kunnen net zo
goed eenvoudig afwijkende groepen zijn.
Opvoeding na Auschwitz is het bevorderen van empathie met de gruwelijkheid van
Auschwitz, die de gruwelijkheid van deze wereld is.



'Empathie' betekent hier: Auschwitz tot je innerlijk toelaten, Auschwitz niet van je

afduwen. Het betekent ook Auschwitz - en vergelijkbare gruwelijkheden - in onze

wereld plaatsen, en niet erbuiten. Het is gebeurd en kan dus weer gebeuren, dat is

de kern van de zaak.

'Opvoeding na Auschwitz' met de nadruk op het laatste woord : Auschwitz.

4. De jongere moet zich verplaatsen in de daders van de Holocaust Naast de daders

waren er nog twee belangrijke groepen betrokken bij de Holocaust: de slachtoffers

(genoemd in punt 3) en de omstanders. Onder 'omstanders' verstaan we in de context

van het nationaal-socialisme enerzijds degenen die de nazi's hielpen en anderzijds

hen die de vervolgden (de slachtoffers) hielpen, maar onder meer ook de meelopers en

de dwarsliggers (de mensen die verzet boden), en niet te vergeten de vermoedelijk

grootste deelgroep. de passieve toeschouwers. Om de Holocaust te kunnen begrijpen

moet de jongere zich verplaatsen in alle actoren : zowel in de daders als in de slacht

offers als in de omstanders.

Opvoeding na Auschwitz is bet bevorderen van empathie met de daders, de slacht

offers en de omstanders van de Holocaust.

Aangezien Auschwitz het symbool geworden is van velerlei vormen van wreedheid

en agressie, is opvoeding na Auschwitz tegenwoordig ook het bevorderen van empa

thie (inlevingsvermogen) met daders, slachtoffers en omstanders in het algemeen.

Geen mens is een van deze drie rollen vreemd.

5. De jongere moet inzicht proberen te verwerven in de mechanismen en omstandighe

den die onder het nationaal-socialisme (en andere ideologisch gemotiveerde moord

programma's) mensen tot agressors en moordenaars maakten (maken).

Opvoeding na Auschwitz is het inzicht verwerven in de mechanismen en omstandig

heden die mensen tot agressors en moordenaars maken, inzicht in de structuur van

de vernietiging.

Dit vijf-punten-programma betekent voor te ontwikkelen educatieve activiteiten, dat bij

het laatste punt bijvoorbeeld voor het paradigma van de historicus Raul Hilberg gekozen

wordt als structuur van vernietiging: eerst markering (definiëring), dan onteigening (bero

ving), daarna concentratie en als laatste stap vernietiging. Ook andere paradigma's kun

nen gebruikt worden.

De pedagogische principes van het vijf-punten-programma zijn warmte, empathie en

autonomie. Het programma schenkt niet alleen aandacht aan de slachtoffers, maar ook

aan de daders en de omstanders. Om iets van de handelingen , ervaringen en overwegin

gen van alle betrokkenen te kunnen begrijpen, is het van belang te weten hoe zij vóór de
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Holocaust leefden en hoe het de overlevenden daarna is vergaan.

Tenslotte zal het programma niet alleen aandacht moeten vragen voor de negatieve

ervaringen vóór, tijdens en na de Holocaust, maar zal het ook plaats moeten bieden aan

thema's als 'solidariteit', 'in verzet komen tegen onrecht' en 'het behouden van de mense

lijke waardigheid in benarde en extreme situaties'.

Zo'n brede context maakt het programma 'warm' in plaats van 'kil ', of beter gezegd : ver

draaglijk in plaats van onverdraaglijk.
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3. DE NOODZAAK VAN EEN BREDE CONTEXT

Het algemene punt van die brede context is dit :

het (uitsluitend) bespreken of tonen van menselijke wreedheid activeert niet

zelden menselijke wreedheid en het leert de jongere in ieder geval niet hoe

die te voorkomen.

Vervolgens :

Relatief te veel aandacht voor extreme wreedheid maakt dat kleine wreedheid minder

erg gaat lijken .

Het laatste is wellicht nog belangrijker dan het eerste. AJs men het extreme tot norm ver

heft, schaadt dat zowel de sensibiliteit als het gevoel voor maat. Dat geldt voor leerlingen

en andere jongeren. maar eigenlijk voor iedereen. We moeten oppassen ons gevoel voor

verhoudingen niet te verliezen door alles wa t er gebeurt aan de maatstaven van het meest

extreme af te meten.

Als de lessen de leerlingen en andere jongeren (en docenten) ongevoelig maken voor het

' kleine leed', het leed dat niet onder extreme vervolging valt, dan hebben die lessen niet

alleen geen zin, maar zijn ze zelfs schadelijk. Ook kleiner leed, het verdrietig of eenzaam

zijn, het je gehaat of overbodig voelen, het honger of pijn hebben, ook dit leed is leed.

Niet een beetje, maar honderd procent. Of zoals de bekende pedagoog Janusz Korczak

(I 878-1942) het formuleerde: "Alle tranen zijn zout. Wie dat begrijpt kan kinderen groot

brengen, wie dat niet begrijpt kan ze niet grootbrengen". Dat gold in zijn tijd en dat geldt

vandaag nog.

Aan de twee argumenten voor een brede context kunnen we nog een derde toevoegen.

Als we de context niet verbreden in de zojuist aangegeven zin, dan is het onmogelijk en

onwaarachtig de stap te zetten van de Holocaust naar hedendaagse, mildere vormen van

vooroordeel, discriminatie en racisme. Daartoe is de afstand te groot tussen het alledaagse

onrecht hier en nu en de Holocaust toen.

Verbreden we de context wél en bevat die ook lichtpunten, dan is die stap niet te groot:

de leerlingen kunnen dan de lessen van (en over) de Holocaust op zichzelf en hun eigen

situatie betrekken en kunnen er persoonlijk door aangesproken worden.

Het getuigt van naïviteit te menen dat door uitvoerig en gedetailleerd te vertellen en te

laten zien hoe erg de slachtoffers van de Holocaust het gehad hebben , de leerlingen meer

van hen zullen gaan houden. Het tegendeel is eerder waar: de meeste mensen, leerlingen

niet uitgezonderd, hebben een hekel aan slachtoffers.

Dit heet in de psychologie 'blaming the victim', het slachtoffer zelf de schuld van zijn of

haar misère geven, zeggen dat het slachtoffer het er zelf wel naar gemaakt zal hebben.

Maar er is nog een reden om niet uitvoerig op die gruwelen in te gaan: ze zijn volstrekt

niet specifiek voor de Holocaust. Ze passen in een lange rij van historische' wreedheden.

die al in bijbelse tijden begonnen is.
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4. LEVENSVERHALEN

De slachtoffers van de Holocaust zijn mensen met een geschiedenis en een levensverhaal,

met een gezicht en een naam. Nooit zijn ze alleen maar slachtoffers. Ze hebben familie,

vrienden en vijanden. Ze zijn lid van clubs en verenigingen. Ze maken deel uit van een

omgeving, die hen soms wél en soms niet accepteert.

Hetzelfde kan over de daders en de omstanders gezegd worden. Ook de daders zijn meer

dan alleen maar daders, de omstanders meer dan alleen maar dat. Ook zij zijn mensen met

goede én slechte kanten en met allerlei ambivalenties in houding en gedrag.

Het bestuderen van levens van daders, slachtoffers en omstanders kan jongeren ervoor

behoeden te eenvoudige, zwart-wit lessen uit de Holocaust te trekken, zeker als die levens

ook verhalen over het voorspel van de Holocaust en zijn nasleep.

Levensverhalen laten zien, dat één persoon in verschillende fasen van zijn ontwikkeling

verschillende rollen kan spelen: de ene keer is hij dader, een ander moment slachtoffer en

meestal omstander.

En soms speelt hij die rollen min of meer afwisselend in één tijdsbestek, zoals de geschie

denis van Oskar Schindler tijdens de Tweede Wereldoorlog treffend illustreert.

Jongeren zijn veelal in authentieke levensverhalen geïnteresseerd. Maar nog belangrijker

is het dat levensverhalen hen de mogelijkheid tot identificatie (empathie) geven, waardoor

zij het leven dat zij nu leiden kunnen vergelijken met de andere levens van toen.
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5. JONGE KINDEREN: OPVOEDING NA AUSCHWITZ ZONDER AUSCHWITZ

Volgens Adorno moet Opvoeding na Auschwitz al in de vroege kindertijd beginnen, maar
hij geeft niet aan hoe zo'n opvoeding eruit zou moeten zien: "Ik kan mij niet aanmatigen
het plan van zulk een opvoeding ook maar schetsmatig te ontwerpen" . Uitgaande van het
bovenstaande vijf-punten-programma komen Abram en Mooren tot drie punten voor
opvoeding na Auschwitz voor kinderen van 3-10 jaar.
Het is eigenlijk een 'Opvoeding na Auschwitz zonder Auschwitz', een opvoeding zonder
gedetailleerde, extreme gruwelijkheden. De eerste twee punten uit het vijf-punten-pro
gramma blijven gehandhaafd. Het derde en vijfde punt vervallen en het vierde punt wordt
ingekort. Zo ontstaat het volgende drie-punten-programma:

1. Opvoeding na Auschwitz is het bevorderen van empathie (het je verplaatsen in
andere mensen en situaties) en warmte (het klimaat van veiligheid, geborgenheid
en openheid).

2. Opvoeding na Auschwitz is het bevorderen van autonomie: het vergroten van de
kracht tot
- nadenken
- zelfbeschikking
- niet klakkeloos meedoen (non-conformisme).

3. Opvoeding na Auschwitz is het bevorderen van empathie (inlevingsvermogen) met
daders, slachtoffers en omstanders. Geen kind is een van deze drie rollen vreemd.

De pedagogische principes van het drie-punten-programma voor kinderen van 3- JO jaar
komen overeen met die van het vijf-punten-programma voor oudere kinderen en jonge
ren: warmte, empathie en autonomie.
Mooren en Abram hebben in een publicatie laten zien boe aan het hier geschetste drie
punten-programma vorm en inhoud gegeven kan worden door gebruik te maken van
prentenboeken.
In het 'kinderrnuseurn', dat in de uitbreiding van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork
een permanente plaats zal krijgen, zullen naast het werken met prentenboeken ook andere
werkvormen voor de leeftijdsgroep van 3-10 jarigen ontwikkeld worden.
Niet als een project dat alleen gebonden is aan dit Herinneringscentrum, maar als een
reeks activiteiten die ook onderdelen bevat die elders voor deze leeftijdsgroep gebruikt
kunnen worden: in andere herinneringscentra, op basisscholen of thuis.
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TWEEDE WERELDOORLOG

- vragenlijst -



Een antwoord is goed! Zet een kruisje voor het goede antwoord.

1. Wanneer was de Tweede Wereldoorlog?

o 1880 - 1885
o 1914-1918
o 1940·1945

2. Welk land is de Tweede Wereldoorlog begonnen?

o Polen

o Duitsland

o Engeland

3. Hoeveel [oden ziÎn er in de Tweede Wereldoorlog
vermoord (in totaal)?

o 6.000.000
o 600.000
o 60.000

4. Hoeveel [oodse doven in Nederland ziÎn teruggekomen
uit de concentratiekampen?

o 43
o 0
o 67

s. Jezus Christus was

o een katholiek

o een jood

o een moslim

o een protestant



Meerdere antwoorden zijn goed. Zet een krui5je voor olie goede antwoorden.

6. Welke groepen werden door de Duitsers vervolgd?

o zigeuners

o gehandicapten

o zwakzinnigen

o joden

o homoseksuelen

7. Wat deden de [oden om zichzelf te redden?

o in het verzet gaan

o een vals persoonsbewijs nemen

o het land uit vluchten

o niets

o onderduiken

8. Hoe zien [oden eruit?

o blanke huid, blond haar, blauwe ogen

o blanke huid, bruin haar, bruine ogen

o blanke huid, rood haar, groene ogen

o donkerbruine huid, krulletjes, bruine ogen

9. Waarom werden mensen lid van de NSB?

o omdat ze bang waren

o omdat ze een hekel hadden aan buitenlanders

o omdat ze hoopten op een beter leven

o omdat ze zelf werkeloos waren



10. Wat was voor [oden verboden?

o naar de bioscoop gaan

o naar de radio luisteren

o reizen

o verhuizen

o naar het zwembad gaan

o in het park zitten

o in een hotel slapen

o naar de dierentuin gaan

o sporten

o naar de bibliotheek gaan

o boodschappen doen op de markt

o autorijden

o met de trein} tram, bus of taxi reizen

o geld sparen

o }s avonds op straat lopen

o telefoneren

o fietsen
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Decor opbouwen, uitlichten en standen maken 6 uur

Handtheater draagt zelf zorg voor een diascherm (doorzicht, 2 x 3 meter) en twee
carrousels met overvloeiapparatuur.
Het lichtplan is opvraagbaar.
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1053 VN Amsterdam
tel. + 31 (0)20 412 38 21
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Contactpersoon: Teja Vossen
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