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Ik speel wel, maar ik ben er niet.

Ik hoor ze wel lachen, maar heel in de verte

Ik probeer aan andere dingen te denken, leuke dingen. Aan opa.

Maar steeds als ik hem voor me zie, draait hij zijn rug naar me toe.

Het spijt me, opa, ik wilde wel nee zeggen, maar het ging niet.

En nu help ik ze

als ze even willen ontspannen na een dag vol marcheren en schieten.

Ik vrolijk ze op

als ze moe zijn van een razzia.

Dat doe ik nu.

‘Wij leven allen met het 
doel gelukkig te worden, wij 
leven allen verschillend en 
toch gelijk.’ – Anne Frank



De voorstelling
De Jas is een poppen- en muziektheatervoorstel-

ling over de kracht van verbeelding. Het verhaal 

speelt zich af tijdens de donkerste momenten van 

de Tweede Wereldoorlog. Een voorstelling over 

kleine mensen die grootse daden verrichten.  

Over hoop en wanhoop. Over licht in de duisternis. 

En over een geschiedenis die actueler is dan ooit. 

Want discriminatie is van alle tijden, ook van het nu.

Op een herfstige oktoberdag in 1941 wordt de 

grootvader van het Joodse meisje Manasse voor 

haar ogen doodgeschoten door een SS’er. Zomaar. 

In een streven haar grootvader dicht bij zich te 

houden, trekt Manasse zijn jas aan. Dan doet ze 

een bijzondere ontdekking: in een verborgen jaszak 

vindt ze de pop van een prins. De pop komt tot 

leven en laat het meisje in de voetsporen van haar 

opa treden: Manasse wordt poppenspeler.

In een poging de weeskinderen in het overvolle 

getto van Warschau hun ellende even te laten  

vergeten, treedt Manasse voor ze op. Maar dan  

eist een SS’er dat het meisje ook voor de Duitse 

soldaten gaat spelen. Met de prins aan haar zijde 

komt Manasse in het hol van de leeuw. En daar 

ontdekt ze dat verzet vele vormen kent.

De Jas is een Nederlands-Noordse coproductie  

van De Witte Pomp en Nordland Visual Theatre. 

Noorse première op maart 2021, Nederlandse  

première De Krakeling op 29 april.

Met De Jas wil De Witte Pomp het bewustzijn over 

de Holocaust vergroten, met name onder kinderen 

en jongeren. Door de geschiedenis van dit bijzon-

dere verhaal over een jonge poppenspeelster en 

de kracht van poppenspel te tonen, wil De Witte 

Pomp haar jonge publiek aansporen om na te 

denken over wat antisemitisme en discriminatie 

teweegbrengen.

Tot stand gekomen met subsidie van AFK, FPK, 

LIRA, Zabawas, Fonds 21.

Nabespreking
De tweede wereldoorlog is zware kost. Maar 

onmisbaar in de opvoeding van een kind. Hoe zorg 

je ervoor dat je dit soort verhalen toch kunt delen  

met kinderen? Dat was een van de vragen die 

theatermaker Meike van den Akker zich stelde. Het 

antwoord is dat juist poppentheater zich leent voor 

het vertalen van grote thema’s. Poppen kunnen het 

groteske verbeelden, zonder dat het té schokkend 

wordt. Ellende wordt poëzie. Maar het verhaal 

wordt wel degelijk verteld.

Na het bezoeken van de voorstelling De Jas is 

het waardevol om na te praten met de kinderen. 

Zo krijgt de voorstelling de kans om een beetje te 

landen. Wat hebben de leerlingen gezien? En wat 

betekent dat? Hieronder volgen een aantal vragen 

die het gesprek op gang kunnen helpen.



Vragen

1 Wat gebeurde er met de opa van Manasse? 
Antwoord: Hij werd neergeschoten door een  

ss soldaat.

2 Wat vond Manasse in de jaszak van  
haar opa?  
Antwoord: Een prinsenpop, gemaakt door  

haar opa.

3 Waarom werd het sprookje opgevoerd in  
het toneelstuk?  
Antwoord: Samuel spoorde Manasse aan  

om haar talent in te zetten en een toneelstuk  

te spelen voor de kinderen in het weeshuis.  

Om hen te troosten en te vermaken.

4 Wat zijn restricties en verordeningen?  
Wat mochten de Joden niet meer? 

Antwoord: Regels die werden ingevoerd door 

de Duitsers om de vrijheden van het Joodse 

volk af te nemen. Scholen dicht, radio’s  

inleveren, geen vervoer, getto als woonwijk.

5 Hoe werd ‘de Duitser’ uitgebeeld? 

Antwoord: door de roze overhemden die  

opgehangen aan een haak de figuur SS- soldaat 

voorstellen en door varkensmaskers.

6 Waarom zaten er varkens in de voorstelling? 

Antwoord: Zij symboliseren de brute werkwijze 

van de Nazi’s, door het opvreten van de Joodse 

poppetjes in een trog.

7 Wat stelt de rij poppetjes voor? 

Antwoord: Joodse mensen die in het getto 

wonen en wachten op eten.

8 Wat is er met Manasse gebeurd? 

Antwoord: Dat is aan de kijker. Heeft ze zich ver-

stopt en is ze bevrijd? Of is Manasse afgevoerd? 

Wij hebben als theatermakers expres het einde 

opengelaten, we willen ruimte laten voor eigen 

interpretatie van het publiek. Ook om hoop te 

geven, want dat is precies waar de voorstelling 

over gaat. 

9 Wat is er met Samuel gebeurd? 

Antwoord: Samuel is neergeschoten bij  

de razzia. 

10 Waarom werd er een vogel aan het einde van 
het stuk opgevoerd? 

Antwoord: Het is een ravenvogel, een metafoor 

voor de dood. Maar tegelijkertijd kun je er  

ook een paradijsvogel in zien, die symboliseert 

je na de dood naar een nieuwe wereld gaat.



Verdiepende thema’s
Behoefte aan meer verdieping? Om met de  

leerlingen verder te kunnen praten over de thema-

tiek van de voorstelling, zijn hieronder vier scenes 

uitgelicht. 

Thema 1 
Verhalen vertellen is een uiting     
van verzet

In de voorstelling zie je een scene waarin  

Manasse met een grote ‘poppenspelkast jas’ en 

verschil lende kleine handpoppen een sprookje 

vertelt. Ze vertelt over een meisje dat op zoek gaat 

naar de paradijsvogel, gevangengenomen wordt 

door een nare sultan en uiteindelijk wordt gered 

door de prins.

Waarom speelt Manasse denk je juist  
dit verhaal voor de weeskinderen?
Antwoord: Manasse probeert om met haar verhaal 

de kinderen aan iets anders te laten denken dan 

aan de ellende waar ze op dat moment in zitten. 

Dat is de reden dat het zich  lang geleden afspeelt 

en op een heel andere plek: het verre oosten.

Het leed: vader is ziek, en alleen het lied van  

de paradijsvogel kan hem genezen. De zoektocht 

naar die vogel gaat gepaard met narigheden en 

uiteindelijk eindigt het verhaal met een happy end. 

Het is een verkapte manier om de getto- kinderen 

te vertellen dat ze moeten volhouden en dat uit-

eindelijk alles goed zal komen.

Door verhalen te blijven verzinnen of te blijven  

aanhoren, kon je je als getto- bewoner toch  

‘vermaken’ of even de ellende om je heen verge-

ten. Want de Joden in het getto verveelden zich 

rot, alles was hen ontzegd: school, werk, hun eigen 

huis. Het vertellen van dit soort sprookjes was  

daardoor van levensbelang.



Thema 2 
Antisemitische propaganda

In Nazi Duitsland werd al vanaf de jaren 20 systema-

tisch propaganda gevoerd over der Untermensch, 

de Jood. Hij werd als karikatuur weggezet als een 

vuil, vies en minderwaardig mens. Fabrieken ver-

vaardigende zelfs houten speelpoppen die op kleu-

terscholen en basisscholen werden verspreid om  

de jeugd al vroeg bij te brengen wie de vijand was.

Hier zie je een voorbeeld van zo’n poppenkastpop.

Naast deze handpoppen werden ook kant en klare 

scenes en verhaaltjes geschreven die je kon naspe-

len. De verhaaltjes gingen bijvoorbeeld over de 

slechte Jood en de goeie Duitser.  Hieronder vind 

je een voorbeeldscene die we ook hebben gebruikt 

in de voorstelling over de gemene en op geldbeluste 

Jood die wordt doodgeslagen door Kasperl.

Soldaat: “Nein, das ist doch der Jüde! Das lernen 

alle Kinder schon in der Grundschule; der Jüde  

ist faul und falsch und sprecht so: “Danke schön”

Manasse: Maar, ik ben toch ook een Jood?

Soldaat: Ja. Doch... du bist ganz anders.  

Du hast Talent! Das ist nur eine Puppe. Aber eine 

richtig falsche Puppe, die immer geschlagen wird 

von der Kasperl, und dan jammert er: “Au wey 

gschrien, ich bin a armer Jüd, was hab ich getan? 

Lass mich gehn, ich gebe dir Geld, viel Geld”.

In de voorstelling dwingt de muzikant tijdens 

bovenstaande scène Manasse om het masker van 

Hitler op haar hoofd te zetten en met een Joodse 

handpop te spelen.

Welke poppenkoppen/ maskers worden  
gebruikt in deze scène?
Antwoord: maskerspel en handpop.

Waarom is er voor maskerspel gekozen?
Antwoord: zo kan de speler twee karakters tegelij-

kertijd spelen en schakelen tussen die twee.

Wat maakt de scène zo pijnlijk om naar te kijken?
Antwoord: Manasse speelt haar grootste vijand: 

Hitler. Met veel tegenzin speelt ze voor de vijand. 

Ze maakt zichzelf belachelijk door de Jood een  

lelijke stem te geven. 



Thema 3
Geweld in beeld

De voorstelling vertelt over een zeer bloedige tijd 

uit onze Europese geschiedenis. Over de holo-

caust, het vernietigen van één bepaald volk door 

Nazi Duitsland gedurende de Tweede Wereldoor-

log. Toch zie je nergens bloed of zie je mensen 

vechten. Hoe zit dat?

In welke scéne wordt getoond hoe gewelddadig 
de Duitse soldaten waren? Hoe laten de spelers 
zien dat er Joden zijn vermoord?
Antwoord: Door de Joden te verbeelden als pop-

petjes bij de keukenrij. Hangend aan de balk, vol 

verveling, lamlendigheid, vermoeidheid, honger 

en zonder uitzicht. Zij verbeelden met velen naast 

elkaar opgesteld het Joodse volk dat werd gevan-

gengenomen en uitgeroeid. De scéne waarin de 

muzikant naar voren komt en een trompetsolo op 

de rand van het podium speelt, gaat samen op 

de achtergrond samen met harde geluiden van 

marcherende soldaten en gillende mensen. Dit is 

een intense scéne over geweld. Na de climax van 

de trompetsolo trekt de muzikant de poppetjes 

een voor een van de balk zodat ze dood neervallen. 

Hierbij hoor je het geluid van een mitrailleur. Dit is 

een vertaling van de razzia’s die werden gehouden.



Thema 4
Kracht van verbeelding

In de voorstelling komt de prins in verschillende 

poppenspeltechnieken voor, welke kun je noemen?

Antwoord: Als een handpop en een masker. 

Waarom was de prins door het gehele stuk zo 
belangrijk voor Manasse? Wat bracht hij haar?
Antwoord: Doordat Manasse met hem speelde, 

hielp de prins haar om de tijd te doden of haar 

angst weg te nemen. Doordat Manasse als het 

ware werd ‘meegezogen’ in haar verbeelding en 

gesprekken met de prins hield, kon ze zelf sterk 

blijven. Of gewoon even ontsnappen aan de ellen-

de van alledag.

Waarom komt de prins in het groot voor?

Dit is een metafoor die aangeeft hoe belangrijk 

deze figuur voor Manasse is. Hij ontfermt zich over 

haar en haar vriendje Samuel. Hij biedt haar troost 

en geeft haar hoop.



Tot slot

Actualiteit
Deze voorstelling gaat specifiek over het antisemi-

tisme van de Nazi’s. Maar het onderliggende thema 

is ongelijkheid en discriminatie, en dat is helaas van 

alle tijden. Ook van het nu. Om de voorstelling in 

een bredere context te kunnen bekijken, helpt het 

om met de leerlingen te praten over andere en ook 

hedendaagse vormen van discriminatie die nu actu-

eel zijn. Denk aan discriminatie vanwege huidskleur 

(en de zwartepietendiscussie), discriminatie wegens 

seksualiteit en geaardheid en gender. Hebben zij 

zich ooit zelf gediscrimineerd gevoeld of ervaring 

met discriminatie?

Contactgegevens
De Witte Pomp

info@dewittepomp.nl

www.dewittepomp.nl

Boekingen De Jas: www.vanaf2.nl



Vragen

1 Wat gebeurde er met de opa van Manasse? 

2 Wat vond Manasse in de jaszak van haar opa?  

3 Waarom werd het sprookje opgevoerd in het toneelstuk?  

4 Wat zijn restricties en verordeningen?  
Wat mochten de Joden niet meer? 

5 Hoe werd ‘de Duitser’ uitgebeeld? 

6 Waarom zaten er varkens in de voorstelling? 

7 Wat stelt de rij poppetjes voor? 

8 Wat is er met Manasse gebeurd? 

9 Wat is er met Samuel gebeurd? 

10  Waarom werd er een vogel aan het einde van het stuk opgevoerd? 


