
KINDERMISHANDELING Met toneelbewerking 'blauwe plekken' langs de
scholen
 
Theater kaart mishandeling aan
 

Acteurs Koosje en Daan spelen de
voorstelling van Blauwe Plekken.
FOTO AART VAN DEN BERG

WESTLAND
Met een voorstelling over kinder-
mishandeling trekt theater-maker
Aart van den Berg langs
schoolklassen.

RIEN VAN DEN ANKER

Ongevraagd begint Aart van den
Berg van Theater In Feite voor te
lezen: ,,Judith probeert het haar
moeder zoveel mogelijk naar de zin
te maken, maar toch wordt die vaak
boos. Dan slaat ze Judith, soms zo
erg dat ze onder de blauwe plekken
zit. Op school durft Judith niets te
vertellen, tot ze bevriend raakt met
haar klasgenootje Michiel. Bij hem
thuis ziet ze dat het ook anders
kan."

Er valt een korte stilte, dan legt hij
uit: ,,Dit is een samenvatting van
het - al in 1992 uitgegeven - boek
Blauwe plekken van Anke de Vries.
Een klassieker van de Nederlandse
jeugdliteratuur. Maar die paar
zinnen zeggen alles over
kindermishandeling. En ik wil met
haar boek dat moeilijke probleem
bespreekbaar maken. Want het
bestaat nog steeds, heel breed."

Hij kent het boek al heel lang. Is er
eigenlijk wel door gefascineerd. Al
rond de eeuwwisseling heeft hij het
thema van Blauwe Plekken
gebruikt voor een scholierenproject.
Eind vorig jaar was er onverwachts
een revival. De gemeente
Rotterdam vroeg hem een

theaterstuk te maken in het kader
van de Week van de
Kinderrechten. Eenmalig en
kleinschalig.

Theaterversie

Daarna heeft Van den Berg Blauwe
Plekken weer uit de kast getrokken.
Met de uitgever werden afspraken
gemaakt dat hij met een zekere
vrijheid een echte theaterversie
mocht maken. Van ongeveer een
half uur, waarbij volwassen acteurs
de kinderen uit het boek spelen.

Zo'n educatief toneelprogramma
dat zich richt op het probleem van
kindermishandeling is volgens Van
den Berg redelijk uniek. ,,Een
theatervorm creëert de juiste
afstand maar ook de betrokkenheid
om het later uitgebreid te kunnen
bespreken. Die moeilijke
problematiek kun je op het toneel
heel direct laten zien zonder dat het
te persoonlijk wordt.
Kindermishandeling, iedereen weet
dat het bestaat, iedereen weet dat
het soms dichtbij aanwezig is, maar
niemand weet precies hoe je ermee
om moet gaan."

Betrokken vervolgt hij: ,,Het
ontdekken op zich is al moeilijk
genoeg. Maar ook al heb je een
vermoeden, dan is het weer
verschrikkelijk moeilijk om het te
melden. Bij wie? En moet ik het wel
melden? Melden heeft namelijk ook
risico's. Kan ook vriendschappelijke
relaties schaden. Maar de rode
draad is: doe iets, meld het, kom in
actie!"

Audities

De Westlandse theatermaker is
binnen het project de
schrijver/producer; de regie is in
handen van Paul Sekrève. De twee
rollen worden gespeeld door
Koosje en Daan, zoon en dochter
van de regisseur. ,,Dat is niet de
keuze van de regisseur, maar de

mijne. Bij de audities heb ik hen
beiden de beste gevonden. Zij is
professioneel toneelspeler en zingt,
zichzelf begeleidend op gitaar, ook
een lied van mij. Daan is amateur,
maar wel student aan de
filmacademie in Hilversum."

Eerst was het de bedoeling het
toneelstuk uit te voeren voor ruim
tweehonderd Rotterdamse
scholieren, uiteindelijk besloot Van
den Berg om de voorstelling per
klas op te voeren. Dat betekende
twaalf verschillende uitvoeringen
voor kleine groepjes leerlingen.
Tussen de 12 en 13 jaar,
multicultureel en van niveau vmbo
tot gymnasium. Daarvoor heeft hij
het toneelstuk in de Rotterdamse
Doelen ook opgevoerd voor zo'n
duizend docenten en
zorgcoördinatoren uit de regio.

Kort na Rotterdam kwam het
verzoek van de gemeente Capelle
aan den IJssel om het daar te
spelen; het werden 24 uitvoeringen
voor verschillende klassen. Bij het
toneelprogramma is nu een
lespakket ontwikkeld, met
informatie over een introductie- en
een verwerkingsles. Inmiddels
'zingt' het project rond in de
onderwijswereld. Scholen in de
gehele Haagse regio tonen
belangstelling.

Er zijn nu al vergaande contacten
met Westlandse scholen, een pilot
voor dertien klassenoptredens zit in
de pen. Daarom is Van den Berg
ook bezig met vervangende acteurs
en actrices. Met de belangstelling
van Haagse en Westlandse
scholen moet hij voor beide spelers
vervangers achter de hand houden.

,,De opzet van het hele project
staat of valt met het meedoen van
docenten en zorgcoördinatoren.
Die werken mee met de
voorbereidingsles, daarna volgt
toneel met aansluitend een
nabespreking en er is daarna ruime
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aandacht voor verwerking. Het zou
mij niet verbazen dat daarna toch
meer gevallen van
kindermishandeling ontdekt
worden."
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