
 

Voorstellingen in het kader van 75 jaar  

Airborne / Operatie Market Garden 

 

Theatermaker René Hildesheim speelt 

verhalen over de oorlog! 

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. 

Doelgroep 

Groep 7/8 van het basisonderwijs en 

onderbouw middelbaar onderwijs. 

Speelperiode 

Maandag 26 augustus 2019 tot en met vrijdag 

11 oktober 2019 

Mogelijkheden 

Van Horen Zeggen 1 en Van Horen Zeggen 2 

worden op de volgende pagina uitgelegd. 

 

 

Nederlandse militairen tijdens de mobilisatie 
in Veghel (fotoarchief Barten) 

 

 

Bevrijdingscircus (fotoarchief Hildesheim) 

 

 

VAN HOREN ZEGGEN 
Poëtisch verteltheater door René Hildesheim 



  

Van Horen Zeggen 1 -

voorstelling 

Een voorstelling van 40 minuten.  

Groepsgrootte: 90 leerlingen 

Locatie:  

aula/speellokaal met beamer en/of digibord 

Speeldagen: 

• Maandagochtend 

• Dinsdagochtend en -middag 

• Donderdagochtend 

• Vrijdagochtend 

 

 

 

  

Tarieven: 

• 1 voorstelling € 250  

  (dwz € 2,77 per leerling) 

• 2 voorstellingen op één dagdeel € 400  

  (dwz € 2,22 per leerling) 

• 3 voorstellingen op één dag € 550  

  (dwz € 2,03 per leerling) 

Een lesbrief met voorbereidende activiteit is 

beschikbaar.  

 

 

 

 

Van Horen Zeggen 2 -  

verteller in de klas 
Tijd: 30 tot 50 minuten.  

Locatie: klaslokaal met digibord 

 
Tarieven: 

1 klasbezoek      € 150 (dwz € 5,00 per leerling) 

2 klasbezoeken *€ 225 (dwz € 3,75 per leerling) 

3 klasbezoeken *€ 275 (dwz € 3,05 per leerling) 

4 klasbezoeken *€ 325 (dwz € 2,70 per leerling) 

• * op één dag en één locatie. 

 

 

 



 

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

bewerkt tot prachtige verhalende scènes. Speciaal is dat deze verhalen 

gebaseerd zijn op waargebeurde belevenissen van kinderen uit die tijd. 

Deze kinderen – waaronder René zijn vader en zijn tante – zijn ondertussen 

overleden, of heel oud. René heeft de verhalen opgetekend en 

gevisualiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

De verhalen spelen zit af in de regio Brabant, Belgische en Duitse grens, Amsterdam. In een theatrale 

omgeving worden de kinderen meegenomen in de rijke wereld van de fantasie.  

 

Zoals het verhaal over het hek bij Wyler…… Het verhaal van wiegje van Roos van de Molenstraat uit 

Veghel……. Of het verhaal van de Joodse jongen Jopie (de vader van René)…… De romance van Ferdinand 

en Isabel in de grensstreek met België…… Het verhaal van meisje Plien tijdens de Airborne acties Market 

Garden…… 

 

In dit poëtisch verteltheater gebruikt René Hildesheim minimale middelen. Verhalen worden ondersteund 

door echte foto’s van de hoofdpersonen. 

De voorstelling eindigt met een bewerking van het gedicht “Koffers” van Sjoerd Kuyper en het betrekken 

van het dagboek van Anne Frank. En René geeft richting om naar het hier en nu te kijken. De voorstelling 

heeft een literaire en beeldende inslag. Naast eigen teksten wordt gebruik gemaakt van teksten die voor 

vele ouderen herkenbaar zijn of herinneringen oproepen. René wil kinderen over het verleden informeren. 

Er zijn drie variaties van deze voorstelling, te weten; 

• Van Horen Zeggen, regio Brabant 

(met o.a. waargebeurde verhalen uit Eindhoven, Den Bosch en Veghel rond de bevrijding van Zuid 

Nederland) 

• Van Horen Zeggen, regio Gelderland  

(met o.a. waargebeurde verhalen uit Oosterbeek, Arnhem rond de Market Garden operatie). 

• Van Horen Zeggen, regio Amsterdam 

(met o.a. waargebeurde verhalen vanuit het Joodse leven in Amsterdam tijdens WO II). 

 

Informatie of boeking 

Van Horen Zeggen kan een mooie bijdrage zijn ter aanvulling van bijv. een lesprogramma of themaweek! 

Wilt u meer informatie of een boeking plaatsen? Neem gerust contact op! 

René Hildesheim: telefoon 06-47939679 of e-mail info@mrpoehaa.nl 
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