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MUZIEK-THEATERVOORSTELLING
OVER KINDEREN
IN DE TWEEDE
WERELDOORLOG
EN DE
HOLOCAUST

Muziektheatervoorstelling
‘Ik ga op reis…’
Een familie-, school- & een vertelvoorstelling over
twee kinderen in de oorlog en over de Holocaust
Reacties direct na de
voorstelling:
Indrukwekkend;
verdrietig;
onverwacht;
soms spannend;
wat erg;
zielig;
leuker dan verwacht;
heel mooi;
is het echt gebeurd?;
wat leuk dat we nu
ook vanuit twee kinderen de verhalen hebben gehoord;
interessant;
mooi;
je wordt er stil van...

Verhaal ‘Ik ga op reis...’
Een indrukkend verhaal over de vriendschap tussen twee buurkinderen, Esther en Pieter (10
en 11 jaar), tijdens de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam-Kralingen. Ondanks de verschillende culturele achtergronden – christelijk en Joods – gaan ze veel met elkaar om en kennen
elkaars wereld. Zij vertellen het verhaal van de oorlog vanuit hun leefwereld.
Met het bombardement van Rotterdam komt de oorlog hun leven binnen. De vriendschap
houdt stand. Maar Esther moet plotseling ‘op reis’ en vraagt Pieter op haar viool te passen ‘totdat ik weer terug ben!…’ Diverse thema’s passeren de revue, zoals het leven van alledag, de
bezetting, het bombardement, de jodenster, verraad, onderduiken, verzet, hongerwinter, bevrijding. Tot het eind van de voorstelling lijkt het allemaal nog goed te komen, maar tijdens
het bevrijdingsfeest blijkt dat: ‘Ik ga op reis…’ voor Esther een enkele reis naar Auschwitz geweest te zijn (verder in deze brochure een samenvatting van het verhaal).
De titel is ontstaan naar aanleiding van het kinderviooltje van Alida van Strien uit Amsterdam,
dat haar ouders aan de buren hadden gegeven om voor haar te bewaren. Alida ging ook op
reis, maar werd in 1943 vermoord in Bergen-Belsen – 6 jaar oud. Haar viooltje staat nu in een
vitrine in het Holocaustmuseum. Dit ontroerende gegeven vormt de rode draad in het verhaal en zorgt voor de muzikale dimensie van de voorstelling.
‘Ik ga op reis...’ is een verhaal om de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging levend te houden. Verteld door kinderen, wat het extra indringend maakt. Het is
een verhaal van toen met betekenis voor nu, over inzicht en wat we kunnen doen om het
‘nooit weer’ te laten gebeuren. Het heeft daarom andere accenten dan veel verhalen over
oorlog en verzet.
Het verhaal is uitgewerkt in de vorm van een theatervoorstelling, een vertelvoorstelling, een
boek en een luisterboek.

Theatervoorstelling
De voorstelling wordt gespeeld door 2 kinderen, Esther en Pieter/Johan (dubbelrol), door
grootvader Pieter en door violist Joris. Pieter als de jonge uitgave van grootvader Pieter. Dat
kinderen de hoofdrollen spelen, maakt de voorstelling toegankelijk en overtuigend en ook
herkenbaar en invoelbaar voor jong en oud. De voorstelling is meeslepend en afwisselend
door de combinatie van vertellen, acteren, livemuziek en korte filmfragmenten (flashbacks uit
de herinnering van de grootvader, vooraf opgenomen op historische locaties uit het verhaal
en door dezelfde kinderen gespeeld). Daardoor wisselt de voorstelling regelmatig tussen
toen en nu en is het niet alleen maar een ‘historisch verhaal’. Kleinzoon Johan zorgt voor de
verbinding met deze tijd.
Je leeft snel mee met de personages in het verhaal. Situaties zijn herkenbaar, ook al is het
lang geleden. Ondanks de serieuze thematiek en het dramatische einde van Esther is het
geen ‘zware’ voorstelling. De voorstelling wordt alleen in theaterzalen gespeeld van 150-220
plaatsen (zie onder ‘zaaleisen’)

…als familievoorstelling
Geschikt voor alle leeftijden van 11-80+. Duur ruim één uur.
In de foyer is na afloop een kleine expo over de voorstelling, de omgeving en de achtergronden en kunnen vragen gesteld worden aan Esther en Pieter/Johan en aan de grootvader. In
de slotact van de voorstelling krijgen alle kinderen persoonlijk het boek over de voorstelling
overhandigd door de acteurs en vrijwilligers
Toepassingen
• rond de 4 en 5 mei herdenkingen
• rond de Holocaustherdenking op 27 januari
• randprogrammeringen oorlogs- & verzetsmusea, holocaustmuseum, ed. (hele jaar )
• vredesdiensten kerken (hele jaar door), vredesweek Pax (derde week september)
• programmering theaters, bibliotheken, vormingscentra, ed. (hele jaar door)

…als schoolvoorstelling
Geschikt voor groep 7 +8 BO en voor brugklas VO. Duur iets minder dan één uur (ingekort).
Voorwaarde is, dat in groep 7 WOII in het leerplan geschiedenis aan de orde is geweest. Dan
kunnen de kinderen het verhaal van ‘Ik ga op reis…’ in een breder kader plaatsen. Als dat niet
het geval is verstrekken wij een compacte leermethode, die in de groep alsnog behandeld
kan worden. Gezien de emoties, die de voorstelling oproept bij veel kinderen is een nagesprek in de klas gewenst. Wij verstrekken daarvoor een format en stellen het zeer op prijs, als
een samenvatting hiervan aan ons als feedback beschikbaar wordt gesteld. Voor de brugklas
hebben we modellen van workshops, waarin de problematiek van groepsvorming en uitsluiting op speelse wijze aan de orde komen.

Vertelvoorstelling.
Inhoudelijk gelijk aan de theatervoorstelling, maar nu spelen Pieter en Esther niet mee en
wordt het verhaal geheel verteld en gespeeld door de grootvader met livemuziek door de
violist. Wel zijn er enkele extra filmfragmenten.
Uitvoering in vlakke zalen van 75-125 plaatsen in school, buurthuis, kerk, etc. (zie onder ‘zaaleisen’)

Zaaleisen
Bij theatervoorstellingen een zaal met ca. 150-220 oplopende zitplaatsen (tribune, amfitheater), vlakke speelvloer, verduisterbaar, met licht + geluidinstallatie en groot beeld-beamer. De
intimiteit van de voorstelling leent zich niet voor uitvoering in een grotere zaal met een hoog
podium.
Bij vertelvoorstellingen een zaal met ca 75-125 plaatsen met een vlakke vloer. Verduisterbaar.
Max. 12 stoelrijen i.v.m. zichtafstand. Indien geen licht + geluidsinstallatie en beamer aanwezig is, zorgen wij daarvoor.
In beide gevallen komt de eigen technicus voor geluid & beeld mee. Hij kan ook de lichttechnicus van de zaal instrueren met script/draaiboek/cuelist en assisteren. Wij nemen voor de
spelers headsets + mengtafel mee, die aangesloten wordt op de zaalinstallatie. Microfoons
zijn niet nodig. Wel een afkijkmonitor voor de spelers.
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We leven in een
heerlijk land, Johan.’
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Het boek ‘Ik ga op reis…’ is fraai uitgevoerd in ‘bewaarkwaliteit’,
gebonden, harde kaft, full colour, 60 pagina’s, met:
• de leesversie van de tekst van de voorstelling;
• getekende illustraties;
• kaders met aanvullende/verdiepende informatie die refereert
aan passages in het verhaal;
• link naar een digitaal bedieningspaneeltje op mobiel of tablet,
waarmee alle audio & videofragmenten uit de voorstelling afgespeeld kunnen worden tijdens het (voor)lezen. De fragmentnummers zijn het boek zijn de betreffende passages
aangegeven. Hierdoor beleven de kinderen tijdens het lezen de voorstelling
opnieuw en intens. Ook komt zo de educatieve boodschap telkens opnieuw
binnen. Daarnaast zorgt het voor een sterke stimulans voor het lezen van
boeken in het algemeen.
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Met de opzet: ‘voorstelling + boek’ zijn zeer positieve ervaringen opgedaan bij
een eerdere voorstellingen-reeks ‘Tobias en zijn kameel’, een muzikaal kerstsprookje. Zie tobias-en-zijn-kameel.nl. Meer dan 61 % van de kinderen las het
boek, vaak meerdere keren.
Een boek voor ieder kind is in de prijs van de voorstelling inbegrepen onder
voorwaarde, dat we hiervoor een sponsor vinden.

Informatie

Beschikbaarheid voorstellingen
Het aantal voorstellingen dat kinderen mogen geven is wettelijk beperkt tot 23. Die benutten
we optimaal door de voorstelling alleen uit te voeren in (theater)zalen voor grotere aantallen
bezoekers. Eventueel kunnen twee voorstellingen achter elkaar gegeven worden. Bij grote
vraag vormen we een tweede cast en kunnen er circa 46 voorstellingen worden gegeven. De
beschikbare periode is in principe van januari tot en met mei 2020.
Zowel in het weekend als doordeweeks overdag, met voorbehoud voor beschikbaarheid spelers i.v.m. het krijgen van schoolverlof en het maximum aan voorstellingen. Voor de vertelvoorstelling gelden deze beperkingen niet.

Informatie, reserveren, boeken afspreken, etc.
De voorstelling en het boek worden geproduceerd door de stichting peterlems-stem&theaterproducties, een ideële stichting voor educatief theater, Zwaluwendaal 9, 2914 KL Nieuwerkerk a/d IJssel, KvK 50730339
Informatie en reserveren van data∏peter@lems.nu, 0645390187.
Boeken van voorstellingen via het formulier op de website: www.ikgaopreis.nu
Er kunnen opties genomen worden voor data. Bij definitieve boeking wordt een vooruitbetaling verlangd.

Kosten
De prijs per voorstelling bedraagt € 750,- incl. btw. Een tweede voorstelling op dezelfde
dag/plaats kost € 500,- incl. btw. Indien gewenst wordt de btw apart vermeld op de factuur.
De prijzen zijn inclusief de kosten voor acteurs, musici, technicus, eigen apparatuur en reiskosten binnen 50km rond Gouda, maar exclusief zaalhuur. Indien wij licht en geluidsapparatuur meenemen, worden de huurkosten netto doorberekend.
De prijs is inclusief 1 boek per kind en is deel van het concept: geen kind zonder boek naar
huis…

Aanleiding
In 2020 zal er veel aandacht zijn voor ‘75 jaar vrijheid’ herdenken en vieren van de vrede.
Zowel erkentelijkheid als alertheid ten aanzien van het ‘Nooit weer’. Het levend houden van
de verhalen uit de oorlog is daarvoor een noodzaak. Staatssecretaris Paul Blokhuis en Gerdi
Verbeet, voorzitter Nationaal comité 4 en 5 mei riepen op om ‘Nieuwe vormen te bedenken om
de verhalen door te vertellen. Want ooggetuigen die dat deden zijn er (binnenkort) niet meer’.
Bredere doelgroepen bereiken met ‘lokale geschiedenissen en persoonlijke verhalen’.
Het verhaal; ‘Ik ga op reis…’, de voorstelling, het boek en de verhalen/podcastserie ‘Echo’s uit
de oorlog’ zijn een rechtstreekse invulling van bovenstaande oproep.
Het verhaal is geschreven in februari 2019. De eerste uitvoering van de voorstelling was op 4
mei 2019 in Rotterdam-Kralingen, aansluitend op de dodenherdenking aan de Oudedijk. Er
volgden die week 8 try-out voorstellingen voor circa 1200 schoolkinderen en volwassen. De
reacties waren buitengewoon positief. De feedback werd verwerkt in de definitieve voorstelling, die op 24 september werd gepresenteerd, inclusief het boek. Ook de ‘Echo’s uit de oorlog’ werden gepresenteerd: een reeks korte verhalen, die individueel als podcast kunnen
worden beluisterd, collectief als ‘opluistering’ van herdenkingsceremonies en als vertelvoorstelling voor scholen en andere groepen. Zie: echosuitdeoorlog.nl
Graag overleggen wij met lokale partijen om de activiteiten op elkaar af te stellen en elkaars
inbreng te verstreken om zo tot een waardige herdenking te komen.

Doelen
• Een bijzondere voorstelling voor kinderen en ouderen, die lang bijblijft en tot nadenken
stemt. Theater als middel om mensen te bereiken, te boeien en te ontroeren;
• Een eerste positieve kennismaking voor veel kinderen met ‘theater’, in een non-entertainmentsetting.
• 40 voorstellingen, 8000 boeken, 2000 podcasts met x toehoorders;
• Informatie en educatie over WOII en de Holocaust;
• Positionering van een minderheid (Joodse Nederlanders) als deel van een multiculturele
samenleving. Hechte vriendschap tussen twee kinderen uit verschillende subculturen als
uitdrukking daarvan;
• Preventief bijdragen aan het ‘nooit weer’ van oorlog en Holocaust door nadrukkelijke vertaling van het historische verhaal naar het heden.

Herdenken hoe erg het allemaal was, is goed, maar niet genoeg. Nodig zijn inzicht en alertheid ten aanzien van achterliggende mechanismen. Zoals (sluimerende) stereotyperingen,
(groeps-)vooroordelen, meeloopgedrag, angst voor en afzetten tegen ‘de anderen’, uitsluiten
en zondebokken, als voorlopers van discriminatie, racisme, antisemitisme, vervolging van
minderheden en erger.
Deze mechanismen doen zich altijd en overal voor, op grote en op kleine schaal, in de eigen
leefwereld van kinderen en bijvoorbeeld in een schoolklas.
In de voorstelling zie je zowel het passieve – het wegkijken en het meelopen, waardoor zovelen werden gedeporteerd – als het actieve – het heroïsche, zoals verzet en onderduiken,
waardoor (relatief ) weinigen werden gered. Gemakzuchtige stereotypen worden voorkomen,
zoals: de Duitsers, de Nederlanders, de Joden, als resp. de kwaden, de goeden en de slachtoffers. De werkelijkheid is genuanceerder. Goed en kwaad lopen vaak door elkaar. Soms in
één persoon zoals ook in de voorstelling te zien is.

Muziek
Er is speciaal voor deze voorstelling muziek geschreven. Live gespeeld door een violist, met
ingespeelde arrangementen. De muziek dienst als intro van scènes en als sfeerondersteuning
en versterking van emoties. De herkenningsmelodie is van oorsprong een Jiddisch afscheidsliedje, ’Lieve Es, gaat op reis en weet niet waarheen. Komt zij ooit weer veilig thuis?’ Evenals de
vrolijke melodie aan het slot: ’vrij, dat wil ik zijn, niet opgesloten in een hokje klein, vrij dat wil ik
zijn, zingen, spelen, dansen in de zon…!’ Bij schoolvoorstelling wordt dit lied aan het eind van
de voorstelling door de kinderen meegezongen.

Fictie/non-fictie
De Rotterdamse wijk Kralingen vormt de historische omgeving waarbinnen het verhaal zich
afspeelt. De straten, lanen, huizen, winkels, kerken en park staan er nog steeds. Slagerij van
Linschoten ook (inmiddels al 110 jaar!). De omgeving, de context van het verhaal is dus echt.
Je kunt er gaan kijken.
De gebeurtenissen en de personages in het verhaal zijn niet echt,
maar verzonnen. Wel zouden ze heel goed zo bestaan kunnen
hebben of zou het allemaal zo gebeurd kunnen zijn.
Soms gebeurde het ook op vergelijkbare
wijze, maar op andere plekken.
Eventuele gelijkenissen met personen is
toeval. Ook is het verhaal niet autobiografisch. De schrijver, Peter Lems
Roozenburgpark
(1947) kent de oorlog alleen ‘van horen
zeggen’.
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Overzicht scènes

Scène 1.

‘Hier gebeurt het…’

Opa Pieter komt zijn verhaal vertellen over de oorlog, als kind. Laat plaatjes zien van de omgeving, waar hij opgroeide, de context voor het verhaal. Er wordt gebeld...

Scène 2.

‘Opa dagdroomt…’

…Esther staat aan de deur om te zeggen, dat ze plotseling ‘op reis gaat...’ met de familie. Ze
weet niet waarheen. Best spannend. Ze mag maar een koffertje meenemen en vraagt of Pieter haar viool voor haar wil bewaren, ‘totdat ik weer terug ben…!’ . Ze speelt een mooi afscheidsmelodietje voor hem. Pieter geeft de viool een ereplaats. Elke keer als hij ernaar kijkt
hoort hij in zijn hoofd het melodietje. Dat is dan ook de ‘herkenningstune’ van de voorstelling.

Scène 3.

‘Johan komt langs….’

Johan de kleinzoon van opa Pieter komt vragen om hulp bij zijn werkstuk/presentatie voor
school over WOII en de Jodenvervolging, Hij ziet daar tegenop, vanwege jongens in de klas
met andere culturele achtergronden. Zij zijn fel anti-Joods en ontkennen de Holocaust. Johan
is bang voor ze en vindt dat ze hier niet horen en naar hun eigen land terug moeten. Opa
biedt aan: ‘ik zal vertellen, wat ik heb meegemaakt als kind in de oorlog en jij maakt er een
verhaal van. Kunnen ze nooit zeggen, dat het niet gebeurd is!’ Goed plan, opa!
In de volgende scenes vertelt Opa over zijn belevenissen, als de jonge Pieter van elf, die
terugkijkt, vertelt, reflecteert. Veel van zijn herinneringen worden als ‘flashbacks’ geprojecteerd. Die zijn, gespeeld door Esther en Pieter, vooraf op de locaties van toen opgenomen.

Scène 4.

‘De oorlog begint…’

Met het bombardement van Rotterdam komt de echte oorlog het verhaal binnen, de ‘brandgrens’ kwam tot een paar straten van hun woonhuis in de Voorschoterlaan. Aangrijpende verwoesting en oorlogsgeweld. De Laurenskerk, als ruïne symbool van vernietiging, maar ook
van herstel, wederopbouw en veerkracht van de samenleving.

Scène 5.

‘Esther en Pieter…’

Het gewone leven lijkt gewoon door te gaan. Esther en Pieter verkennen elkaars wereld, de
Joodse en de christelijke, de opvattingen, gewoonten en leefstijl. Ze halen een stukje worst
halen bij slager Van Linschoten, de vriendelijke grootvader van Pieter. Ze spelen in het Rozenburgpark. Bezoeken samen de synagoge – de sjoel – van Esther. Daar leest/zingt de Chazan
uit de oude boekrollen. Pieter moet een keppeltje op.

Scène 6.

‘Esther hoort iets….’

Esther vangt een gesprek op van de benedenburen, de lieve ouders van Pieter. Ze hoort, dat
er over Joodse mensen heel anders gedacht werd. Dubbelhartigheid, stereotyperingen, vooroordelen, antisemitisme, Esther ‘kon het gewoonweg niet geloven! Ze zijn altijd zo aardig en dan
nu dit!’.

Scène 7.

‘Pieter en Esther…..’

Samen naar de Avenuekerk van Pieter. Om de hoek. Is dat nu een orgel? Gaan die pijpen op en
neer, als er muziek uitkomt? Is er verborgen kamertje achter het orgel? Ik doe een beetje limonade
in het doopvont!’
De statige dominee in toga leest voor uit de bijbel, uit het boek ‘Esther’. Het leven is nog vrolijk en onbekommerd…

Scène 8.

‘Sterren…..’

Dan verandert het leven voor Esther. Ze moet een Jodenster op. Ze mag niet meer in het Rozenburgpark spelen, niet meer op het bankje zitten, niet meer met de tram mee, niet meer
naar de zelfde school, niet meer fietsen, niet meer… Dan maar een stukje worst halen bij opa
de slager, als troost. Maar dat pakt anders uit: ‘Verboden voor Joden’ staat er nu op de winkelruit.

Scène 9.

‘Pieter hoort iets….’

Er komt iemand lang voor een ‘buurtonderzoek’ bij de moeder van Pieter. Ze heeft niets door
en verraadt door haar argeloosheid en door vooroordelen de bovenburen. Vader snapt het
gevaar direct en brengt de hen in veiligheid op een onderduikadres. ’s Nachts komen Duitse
soldaten om de familie Polak op te halen en te deporteren. Pieter ziet en hoort het van achter
zijn slaapkamerraam. Hij is bang. Maar de soldaten treffen niemand aan. Net op tijd zijn de
vogels gevlogen. ‘Verdammt noch mal’.

Scène 10.

‘Het verzet….’

De vader van Pieter zit in het verzet. Pieter op zijn manier ook. Brengt pamfletten rond op de
fiets, verborgen in de framebuis onder het zadel. Wordt aangehouden door een Duitse soldaat, die zijn zadel gaat ‘verstellen’! Spanning, angst... ontdekt hij de krantjes? Maar het loopt
goed af. Ook Duitse soldaten blijken vriendelijk te (kunnen) zijn.

Scène 11.

‘Onderduiken….’

Pieter’s moeder (!) brengt in het geheim ergens eten naar toe. Pieter, zelf hongerig, sluipt er
achteraan en ontdekt dat het naar onderduikers gaat. Het blijken de Polak’s te zijn, de bovenburen, die hij uit het oog had verloren... Ondergebracht in een schuilplaats achter het orgel in
hun kerk ‘om de hoek’. Esther is er dus nog! En veilig! Maar ontmoeten is te gevaarlijk. Wel
mogen Pieter en Esther briefjes uitwisselen.

Scène 12.

‘Briefjes…..’

Ze schrijven elkaar aandoenlijke briefjes, waarbij Esther beschrijft hoe moeilijk het voor haar
is, de beperkingen van het onderduiken, het opgesloten zijn. Pieter schrijft hoe moeilijk het
is, ook als je niet opgesloten zit. De honger, kinderen die doorvriezen. Heel ver moeten fietsen om eten te halen. Allebei verlangen ze hartstochtelijk naar het einde van de oorlog.

Scène 13.

‘De bevrijding….’

Bevrijding, groot feest, op straat en overal. Pieter speelt op zijn trompet. De Polaks komen uit
hun schuilplaats achter het orgel, zo dankbaar dat ze hebben kunnen overleven dankzij Pieters ouders. Pieter is ook blij, maar hij mist ineens Esther..., die was toch veilig? ‘Waar is ze...’
schreeuwt hij. ’Waar is ze..?!’
In een aangrijpende slotscène vertelt de vader van Esther wat er gebeurde in de kerk…
Waarom zij afgevoerd werd naar Auschwitz en daar vergast werd. ‘Op reis...!’ bleek een enkele
reis geweest te zijn.
De feestelijke stemming slaat om in immens verdriet. Dan zegt de vader van Esther: ‘zij is pas
echt dood als je haar vergeten bent. Als niemand meer aan haar denkt. Wat zal je nooit van haar
vergeten?’ ‘Heb je haar viool nog?’ De vader speelt de afscheidsmelodie bij de voordeur, de
tune van de voorstelling. Die gaat over in een feestelijke melodie. ‘Kom Pieter, denk aan Esther,
haar muziek, haar vrolijkheid, haar dapperheid. Zing, dans. Zo blijft ze levend!’ Pieter danst en in
zijn droom danst hij samen met Esther.

Scène 14.

‘Johan’s presentatie…..’

In de slotscène komt Johan terug bij opa en vertelt trots over de tien (!) die hij kreeg voor zijn
presentatie over de oorlog. ‘Top, Johan!’ Opa is benieuwd naar het verhaal. Maar daarin weinig over de oorlog zelf, wel waarom er miljoenen, als Esther, zijn vermoord. Johan snapt
waarom. Hij vertelt over onzekerheid, over de angst voor ‘de anderen’, over het denken in
groepen en over de kwaadaardigheid. Maar hij heeft ook ervaren dat die jongens in zijn klas
helemaal niet zo anders zijn en veel aardiger dan gedacht. Door samen te kickboksen, trompet te spelen en open te staan voor opa’s verhaal. ‘Oprotten’ is geen oplossing. Hij waarschuwt: als we niet oppassen krijgen we ooit allemaal zo’n soort ster. Vandaag zij – morgen
wij. Hij doet een vlammende en indrukwekkende oproep om tolerantie en respect.
Even later komt Johan terug met een verrassing voor opa: het verhaal van zijn presentatie
was zo goed, dat het als boek wordt uitgegeven. Het eerste exemplaar is voor opa. Die is
apentrots... De andere boeken gaat hij uitdelen aan alle kinderen in de zaal…

