INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN
“We moeten vluchten!”
Onder oorlog zet je niet zomaar een streep.

In mei 1945 werd Nederland bevrijd. Het lijkt lang geleden, geschiedenis, maar is dat wel zo?
De generatie die de oorlog heeft meegemaakt, wordt kleiner en kleiner, maar het verdriet, de
herinneringen komen regelmatig naar boven.
Op dit moment wordt er overal op de wereld nog altijd oorlog gevoerd …
Onder oorlog zet je niet zomaar een streep.

Inhoud
De familievoorstelling “We moeten vluchten!” is gedeeltelijk gebaseerd op waargebeurde
gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Wat maakte een Haags gezin mee tijdens de
bezettingsjaren 1940-1945?
Barbara is een vrolijk meisje. Ze woont met haar pappa, mamma, haar oudere zus en broer in
Den Haag. Haar vader is acteur. Er is al jarenlang crisis. Veel mensen zijn werkloos. Haar
ouders houden van elkaar, maar ze ruziën vaak. Meestal om geld. Als pappa piano speelt,
vallen alle zorgen weg. Het is heerlijk om samen naar muziek te luisteren met je ogen dicht.
Barbara heeft drie schoolvriendinnen: Eva, Wies en Katja. Ze vormen een klavertje vier: vier
blaadjes verbonden door één steel. Een klavertje vier, dat geknakt wordt door de oorlog:
Joodse Eva duikt onder, Wies krijgt een neefje, zoon van een Duitse soldaat, en Katja’s
ouders zijn NSB’ers … Ook het gezin van Barbara wordt niet gespaard.
De Tweede Wereldoorlog zal voor altijd een stempel drukken op het leven van de kinderen.
Barbara schrijft af en toe haar belevenissen in een cahier op …
Het boekje ‘Gekleurde zeeprestjes’ is uitgangspunt voor de voorstelling.
Anita Poolman, voordrachtkunstenares, leest uit Barbara’s schriftje, vertelt en speelt; Quirine
van Hoek, violiste, brengt de muziek ten gehore, die de vader van Barbara graag op de piano
speelde.

Doel
De leerlingen ervaren, wat er gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog, wat de invloed ervan
was op het dagelijkse leven en op het leven na de bevrijding. Door de aangrijpende
herinneringen van de hoofdpersoon, een leeftijdgenootje - afgewisseld met de indringende
muziek - beleven de leerlingen intens de bezettingsjaren mee. Ook horen ze hoe de levens van
de personages na de bevrijding verlopen.
De leerlingen worden geconfronteerd met verschillende aspecten uit de Tweede
Wereldoorlog: oorlogsdreiging, bezetting, racisme, verzet, schaarste, ruilhandel, honger,
bevrijding, etc. Hoe gaan de volwassenen ermee om, hoe de kinderen? Welke uitwerking
heeft de oorlog op hun leven na de oorlog, als er weer vrede is?
Tijdens het nagesprek kunnen de leerlingen vragen stellen en van gedachten wisselen over
wat ze gezien hebben.
Barbara vertelt o.a. over
- de oorlog die op 10 mei 1940 uitbreekt;
- het bombardement van Rotterdam op 14 mei;
- het bord “Voor Joden verboden”;
- onderduiken;
- Radio Oranje;
- ruilhandel;
- de arbeidsinzet;
- de Hongerwinter;
- de bevrijding op 5 mei 1945.
Rekwisieten
De rekwisieten zijn veelzeggend:
- het parelsnoer, dat wordt geruild voor meel en zeep;
- het stapeltje boeken van een Joodse familie, dat verborgen wordt totdat ze
terugkomen;
- de deken, die niet voldoende warmte meer biedt tijdens de hongerwinter.
Doelgroep
groepen 6/7/8 basisonderwijs, brugklassen voortgezet onderwijs.
Script/spel
Viool
Duur

Anita Poolman
Quirine van Hoek
Von Fremden Ländern und Menschen, Schumann; In the mood, Glenn Miller
ca. 60 minuten, excl. nagesprek (aanpassing is mogelijk)
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https://www.facebook.com/wemoetenvluchten

foto Mieke Schlaman
Anita Poolman treedt sinds de jaren
tachtig op met (solo)toneelvoorstellingen, voordrachten en
poëzieprogramma’s. Daarnaast
verzorgt ze educatieve,
maatschappelijke en culturele
taalprojecten voor kinderen en
volwassenen. Leidraad is deze
zinsnede van Louis Couperus:
“In het leven .. en ook in de taal zijn
nuances alles”.

foto Vincenzo D’Innella Capano
Quirine van Hoek studeerde o.m.
aan het Koninklijk Conservatorium en
aan het Utrechts Conservatorium.
Met accordeoniste Ellen Zijm vormt
Quirine het bijzondere duo
‘De Thuiskomst’. Ze is vast kernlid
van het strijkorkest Ciconia Consort,
het barokensemble Camerata Delft en
Combattimento, waar ze geregeld
solistisch in te horen is.

Reacties ‘Gekleurde zeeprestjes’ (september-oktober 2014)
- Ik heb het in één ruk uitgelezen. Het is zo verschrikkelijk herkenbaar. De zus van ons schoonzusje is bij
het Hollands Spoor doodgeschoten.
- Ik denk dat de waarde van het boek meer is dan alleen het vastleggen van een familiale historie. Je
krijgt een compact beeld van hoe vanuit het perspectief van een kind de doorwerking van oorlog en
bezetting ervaren wordt. Doordat op de achtergrond alle grote momenten uit die periode figureren, lijkt
mij het boek zeer geschikt voor toepassing in het onderwijs.

De voorstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Beleef Taal en
mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818 en M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.

