
Er was eens een dunne man
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Locatie: Boedapest, Hongarije

Door: Linda Bosch

Dit verhaal is van Éva (1938). Op een dag kwam er een man bij haar thuis met het
nieuws dat haar vader nooit meer terug zou komen. Éva wilde deze man niet geloven.
Later hoorde ze dat diezelfde man werd aangereden door een auto en overleed.

De scène is te spelen als monoloog, maar kan ook gespeeld worden door meerdere

acteurs. Sommige woorden kunnen dan tegelijkertijd worden gezegd, of de ene acteur

zegt de helft van de zin en iemand anders de tweede helft. Er is dan goed te spelen met

het ritme van de tekst. Ook kan er worden gewerkt met bewegingen onder de tekst. Er

kunnen bijvoorbeeld meerdere strakke lijnen worden gelopen door de acteurs

ACTEUR Er was eens een dunne man

Hij was na lange tijd terug in zijn geboortestad

Al die tijd was hij van plek naar plek gestuurd

Eerst van zijn huis naar een ander huis

Toen van dat huis naar een kamer met een hoop andere mensen

Van die kamer naar de straat

Van die straat naar een lange weg

Van die weg naar een trein

Van die trein naar een kamp

Kamp Mauthausen

Daar ontmoette hij een man

Die man begon op een dag tegen hem te praten over zijn gezin

Hij vroeg hem of hij ze wilde vertellen over hem

Of hij ze wilde zeggen hoeveel hij van hen hield

Op een andere dag stierf die man

En weer op een andere dag werd het kamp bevrijd

En kwam de dunne man na een lange reis weer terug in zijn

geboortestad

Hij klopte op een deur die niet van hem was



Een vrouw deed open, met achter haar een kind

De man vertelde over de man in het kamp

Over hoeveel hij van ze hield

Over dat hij stierf

De dunne man nam afscheid van de vrouw en vertrok

Hij liep op weg naar huis of wat daar nog van over zou zijn

Hij liep en hoorde iets

De man liep, hoorde iets en keek op

De man liep, hoorde iets, keek op en zag een auto

De man liep, hoorde iets, keek op, zag een auto en viel

De man liep, hoorde iets, keek op, zag een auto, viel en lag op de

grond van zijn geboortestad

In januari 2020 speelde de voorstelling ‘Kint sincs senki (Er is hier niemand)’ in

Boedapest (regie: Viola Kallós en Gergő Borbás – productiehuis: Itt és Most Társulat). De

voorstelling speelde in verschillende delen van de Joodse Wijk.
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