
Voorstelling Van Horen Zeggen 

Theatermaker René Hildesheim heeft verhalen van mensen die kind waren in WO II bewerkt 

tot verhalende scènes. De verhalen uit de voorstelling zijn allemaal gebaseerd op 

waargebeurde belevenissen van kinderen uit die tijd. Deze kinderen – waaronder de vader 

en tante van René – zijn ondertussen overleden, of heel oud. Kinderen van deze tijd kennen 

amper nog de verhalen over de oorlog. Om de nieuwe generatie op een aansprekende 

manier te informeren en ze hiermee mogelijk te betrekken bij herdenkingen, heeft René 

verhalen bijeengezocht en er een prachtige voorstelling van gemaakt. De voorstelling duurt 

40 minuten en wordt gespeeld voor max. 90 leerlingen van groep 7-8.  

René heeft de verhalen opgetekend en gevisualiseerd. De verhalen spelen bijna allemaal af 
in de regio Brabant. In een theatrale omgeving worden de kinderen meegenomen in de rijke 
wereld van de fantasie. Zoals het verhaal van wiegje van Roos van de Molenstraat uit 
Veghel. Verder zijn er de verhalen over Paula (baadkaat), het onderduikmeisje Hanneke en 
Tante Zus.  

“Roos en haar ouders woonden de Molenstraat daar waar het nu Hoogstraat heet, en tijdens 
een van de bombardementen in de buurt, schuilden zij in de kelder samen met de buren, ze 
waren met meer dan twintig in die kelder, volwassenen en kinderen en Roos. Omdat Roos 
ergens moest blijven legden ze haar op het randje van een kelderplank daar waar ook 
weckflessen stonden, en bij elke inslag of trilling lag Roos heerlijk in het aardappelkistje 
tussen de rinkelde flessen. 

Toen na het luchtalarm haar ouders weer naar boven gingen, vonden ze een nieuwe gast in 
het wiegje van Roos. Een granaat een blindganger was zo recht door het dak, recht door het 
plafond, zo in het wiegje geland, en lag daar als een grote baby in de wieg die door haar 
pootjes was gezakt. De bom was niet ontploft. Alleen het Sprei, was verbrand.”   
(Annette Barten 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Nederlandse militairen tijdens de mobilisatie in 

Veghel (fotoarchief Barten) 



Jopie en zijn familie. Opa is dan al opgepakt. De 

rest van de familie op de foto vlak voor de invoering 

van de Jodenster (herfst ’40).  

(fotoarchief Hildesheim) 

Voorbereiding op de voorstelling 

Samen met uw groep gaat u naar de Verteltheatervoorstelling 'Van Horen Zeggen’.  
Om de leerlingen op het bezoek voor te bereiden kunt u het volgende vertellen en afspreken: 
 
De voorstelling wordt gespeeld door René Hildesheim, ondersteund door Jasmine de Vries. 
Poëtisch verteltheater door René Hildesheim met minimale middelen. In een theatrale 
omgeving worden de kinderen meegenomen in de rijke wereld van de fantasie. Verhalen 
ondersteund door echte foto’s van de hoofdpersonen. 
Theatermaker René heeft verhalen van mensen die kind waren in WO 2 bewerkt tot 
prachtige verhalende scènes. Speciaal is dat deze verhalen gebaseerd zijn op een waar 
gebeurde belevenissen van kinderen uit die tijd. Deze kinderen, waaronder zijn René zijn 
vader, zijn ondertussen overleden of heel oud. 
 
Het is een solovoorstelling waarbij door middel van decor- en kledingwisselingen 
verschillende plaatsen, verschillende personen en verschillende tijden worden aangegeven. 
 
De leerlingen gaan naar een theatervoorstelling en gedragen zich dan als 'publiek'. Tijdens 
de voorstelling blijft het publiek zitten en luistert in stilte naar het verhaal. Het publiek kan 
alleen vooraf en na afloop naar de wc. 
 
Voor scholen waar de voorstelling speelt:  

We komen met twee mensen, de verteller en een Technica. 

Opbouw tijd: minimaal 1 uur, we komen graag zo dicht mogelijk bij de school, wellicht kan  
bij aankomst iemand met sleutels van hek aanwezig zijn? 

We gebruiken stroom, randwaarde 2 verschillende groepen. 

En kopje koffie /thee wordt erg gewaardeerd. 

Als het mogelijk is graag de middag ervoor (na schooltijd opbouwen) en waar mogelijk graag 
een sleutel om lokaal af te sluiten tijdens pauzes ed. 

Na afloop van de laatste voorstelling op een dag hebben 45 minuten nodig om alles op te 
ruimen en in te pakken. 

Tijdens de voorstelling is het prettig als er geen andere klassen voorbij hoeven te komen 
(bijv. in de Aula) of tegen het lokaal pauzes houden is dat mogelijk? 

 

  

 

 

 


