Herdenking Jodenvervolging
dit jaar in een andere vorm
LEID_EN- Elkjaarzorgt de Stichting Herdenking Jodenvervolging voor een
steruniige herdenking van de joodse
medeburgers uit Leiden en omgeving die in de Tweede Wereldoorlog
uit Leiden weggehaald en vermoord
zijn. Die herdenking zou dit jaar op
19 april plaatsvinden. Ook deze herdenking kan dit jaar niet doorgaan.
In plaats van namen van vermoorde
stadgenoten te lezen tijdens de herdenking, zullen dit jaar de namen van
de overledenen gelezen worden die
via internet te beluisteren zijn via
www.herdenkingleiden.nl.
door Truus de Haan

Ook de educatie gaat door. Erwordt
samen met docenten geprobeerd
om lesmateriaal in te zetten voor
thuisonderwijs aan leerlingen van
middelbare scholen. Voor basisschoolleerlingen is er een speci-

Leerlingen van Koorschool Utopa maken opnames voor de kinderopera in
november 2019 (Foto: pr).

aal kinderboekje beschikbaar.
Gesineke Veerman, die dit onderdeel voor de stichting verzorgt,
was ook acht jaar betrokken bij
de organisatie van de herdenking.
Wat motiveert haar om dit werk te
blijven doen?

Uitdaging
Veerman: "Er is in onze stad, door
mensen uit onze stad, onnoemelijk leed veroorzaakt bij joodse
inwoners, dat generaties lang
doorwerkt. Daar kun je niet aan
voorbijgaan. De uitdaging is om
deze tragedie op zo'n manier door
te geven aan kinderen enjongeren
datje hen er niet mee belast, maar
juist motiveert om het zelf anders,
beter te doen. Als professional die
methodieken ontwikkelt, werk

ik vaak met verhalen. Het is een
heel vrije vorm, waar je op je eigen
manier op kunt inhaken, die past
bij je ervaringen en achtergrond.
Als het verhaal dan ook nog eens
echt gebeurd is, met kinderen of
jongeren van jouw leeftijd die in
jouw stad woonden, dan maakt
dat indruk. Er komeil spontaan
vragen naar boven, er volgt een
gesprek. Daar is het ons uiteindelijk om te doen. Dit jaar hebben
we dankzij subsidies en bijdragen
van donateurs de kans gekregen
om ook op een dieper, emotioneel
niveau te werken."

Kinderopera
"Dat doen we in de meespeel-kinderopera Settela, die samen met
basisschoolleerlingen van vijf
Leidse basisscholen wordt uitgevoerd door professionele musici
(contrabassist, zanger en live-electronics). Omdat de uitvoeringen
vanwege Corona moeten worden
uitgesteld, zijn we nu begonnen
met het maken van een podcast
met het verhaal en de muziek.
Hier hebben we dan later, bij het
repetitieproces, ook weer wat aan.
De kinderopera is een lichtvoeting
verhaaloverde muziekzelf, en over
vergeten, onuitgesproken namen.
Een verhaal over een Sinti-meisje
dat niet mocht zijn wie ze was. Kinderen spelen in de opera zichzelf:
ze mogen letterlijk spelen op het
toneel. Door het contrast met de
zware, verdrietige wereld van de
volwassenen komt de tragiek van
het verhaal tot uiting."
Digitale bronnen

"Omdatwenogindeontwikkelfase
zitten, zijn we altijd blij met docenten uit het VO die met het materiaal voorthuisonderwijs aan de slag
willen. De leerlingen kunnen met
dit materiaal zelfvia digitale bronnen onderzoek doen. Ook iedereen die het (gratis) kinderboekje
wil lezen kan contact opnemen."
Als het project zal zijn afgerond
blijven het materiaal en de kinderopera beschikbaar. Meer info?
Mail dan naar info@herdenkingleiden.nl. •

