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Door: Nina Haanappel

Dit verhaal gaat over de verhalen over de Tweede Wereldoorlog die we misschien nog

niet kennen. De verhalen die niet uitgebreid in de geschiedenisboeken staan, die niet

als eerste in je hoofd opkomen als je aan de Tweede Wereldoorlog denkt, bijvoorbeeld

over de voormalige  van Nederland. De verborgen verhalen, die wachten om

ontdekt te worden – en te worden doorverteld.

PERSONAGES ACTEUR 1

ACTEUR 2

ACTEUR 1 en ACTEUR 2 vertellen samen het verhaal aan het publiek

ACTEUR 1 Mijn overgrootvader en overgrootmoeder kwamen van Aruba

Daar hebben ze elkaar ontmoet als kleine kinderen

Ze zaten bij elkaar in de klas

Elf jaar oud waren ze en ze speelden samen met hun klasgenootjes

buiten in de zon

Hun school was vlak bij het water, recht aan de zee

ACTEUR 2 Op 16 februari 1942, precies drieënzeventig jaar geleden,

raakten Aruba en Curaçao betrokken bij de Tweede Wereldoorlog

ACTEUR 1 Plotseling zagen zij in het water iets naar boven komen

Samen met hun klasgenoten renden zij naar het strand

Ze begonnen te zwaaien en te roepen

ACTEUR 2 Torpedo-aanvallen vanuit Duitse onderzeeboten

vernietigden op Aruba en Curaçao tankers en andere schepen

ACTEUR 1 In hun onschuld trokken ze de aandacht van de Duitse onderzeeër

die daar te water lag

De onderzeeër had alles bij zich om hun hele school weg te blazen

Waarom is dat niet gebeurd?

koloniën*

https://atelier.theaternadedam.nl/begrippen/#kolonien


ACTEUR 2 De ra�naderijen op de eilanden waren essentieel

voor het winnen van benzine voor de Geallieerden

Zonder hen had de oorlog nog jaren langer kunnen duren

ACTEUR 1 Mijn overgrootmoeder en overgrootvader keken toe

hoe de onderzeeër weer het water in gleed en helemaal verdween

Helemaal weg

De kinderen op het strand gingen verder met spelen

alsof er niks was gebeurd

Wat zou er zijn gebeurd als ze niet waren gaan zwaaien?

Was het dan anders afgelopen?

In mei 2021 ging de korte �lm ‘Tussen de regels’ in première (regie: Nina Haanappel –

productiehuis: Jeugdtheaterschool Zuidoost). Dit is één van de alternatieve vormen

waarmee Theater Na de Dam in 2021, met weinig of geen publiek, toch doorgang kon

vinden. De hele �lm is te bekijken via https://theaternadedam.nl/voorstelling/tussen-

de-regels/.

* koloniën: Vanaf de 16e eeuw veroverden veel West-Europese landen - vanuit het West-Europese perspectief

bezien - overzeese gebieden. Deze gebieden werden vervolgens ‘koloniën’ genoemd. Ze werden gebruikt om

winst mee te maken, bijvoorbeeld via de verhandeling van ko�e en specerijen, maar ook als bron van

mensenhandel: de slavernij. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog volgde de zogeheten 'dekolonisatie'; de

periode waarin steeds meer koloniën streden voor hun onafhankelijkheid. Vaak duurde het lang voordat een

kolonie daadwerkelijk los was gekomen van het juk van de bezetter. Wil je meer weten over het koloniale

verleden van Nederland? Bezoek dan eens de overzichtspagina's van NPO Focus. Bezoek de pagina over

Nederlands-Indië hier: https://npofocus.nl/artikel/7894/hoe-regeerde-nederland-over-nederlands-indie. Bezoek

de pagina over Suriname hier: https://npofocus.nl/artikel/8068/waarom-was-suriname-een-kolonie-van-

nederland. Bezoek de pagina over de Antillen hier: https://npofocus.nl/artikel/7634/horen-de-voormalige-

antillen-nog-bij-nederland. Kaart van de voormalige Nederlandse koloniën
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