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Jullie hebben net gekeken naar de 
Maliebaanmonologen van Theatergroep 
Aluin. Al 30 jaar maakt Aluin oersterke 
verhalen voor iedereen. De Maliebaan-
monologen zijn verhalen van verschillende 
personages die op een of andere manier met 
de Maliebaan in Utrecht tijdens de Tweede 
Wereldoorlog verbonden waren. De  
Maliebaan was het Utrechtse epicentrum 
tijdens de oorlog, waar zowel de Joodse 
Raad zat, als het hoofdkwartier van de 
Nazi's. 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden veel 
mensen beperkt in hun vrijheid. Zo was het 
verboden om na acht uur ‘s avonds de straat 
op te gaan (dat werd spertijd genoemd). 
Joodse mensen mochten eerst niet meer naar 
de bioscoop of zwembad. Later in de oorlog 
werd vrijheid voor bepaalde bevolkings-
groepen helemaal ontnomen. Joodse mensen, 
homoseksuelen en zigeuners werden in 
concentratiekampen ondergebracht en 
massaal vermoord. Ook de overige bevolking 
werd beperkt in hun vrijheid en moesten 

luisteren naar de regels van de bezetters. Zo 
was het verboden om na 8 uur in de avond op 
straat te gaan, dit werd spertijd genoemd. 
Iedereen op straat werd verplicht een 
persoonsbewijs bij zich dragen. De pers 
moest schrijven wat de bezetter goedkeurde. 
 
Op 5 Mei 2020 vieren wij dat we 75 jaar 
geleden werden bevrijd. Door die bevrijding 
leven wij in een vrij en democratisch land. We 
genieten van vrijheid van meningsuiting en 
voor iedereen gelden dezelfde regels van de 
wet. Maar we  zijn ook in een vreemde tijd 
aangekomen - de Coronacrisis. Om 
verspreiding van het virus tegen te gaan 
worden we nu ook in onze vrijheid beperkt. 
Jullie kunnen niet naar school en theater- 
voorstellingen zijn verboden. Het virus is 
voor oudere mensen nog gevaarlijker en zij 
worden geadviseerd om helemaal binnen te 
blijven. Daarom zijn veel oude mensen nu 
best eenzaam en leven ze geïsoleerd. 
Sommige ouderen zeggen zelfs dat deze tijd 
op het begin van de oorlog lijkt. 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPDRACHT 1 – INTERVIEW EEN GETUIGE 
Ken jij iemand die de Tweede Wereldoorlog of een andere oorlog heeft meegemaakt? Of iemand die 
de verhalen kent uit de oorlog? Jouw opa of oma, een oude buurvrouw of tante. Vraag eens rond of 
er mensen zijn die je mag interviewen. Bel deze persoon op en stel vragen uit deze lijst over het 
leven tijdens de oorlog en vrijheid. Kan jij zelf ook nog goede vragen bedenken? Stel ze dan ook!  
 
Vraag 1. Welke oorlog heeft u meegemaakt? 
Vraag 2.  Hoe oud was u tijdens de oorlog? 
Vraag 3.  Hoe zag het dagelijks leven eruit? 
Vraag 4.  Wat is het spannendste wat u tijdens de oorlog heeft meegemaakt? 
Vraag 5.  Heeft u misschien ook iets grappigs meegemaakt? 
Vraag 6,  Kunt u zich herinneren welke vrijheid u werd ontnomen? 
Vraag 7.  Hoe heeft u de bevrijding gevierd? 
Vraag 8.  Wat was het eerste wat u heeft gedaan na de bevrijding? 
Vraag 9.  Wordt u nu ook beperkt in uw vrijheid door de Coronacrisis? 
Vraag 10.  Wat is het eerste wat u gaat doen na de Coronacrisis? 
Vraag 11.  Wat betekent vrijheid voor u? 



 

 

OPDRACHT 2 – JOUW VRIJHEID IN DEZE TIJD 
Beantwoord de volgende vragen voor jezelf:  
 
Vraag 1. Wat mag je nu niet meer doen door de Coronacrisis? 
Vraag 2.  Wat mis je het meest? 
Vraag 3.  Is er ook iets wat  fijn is aan de veranderingen? 
Vraag 4.  Ken je een verhaal in je nabije omgeving die je erg heeft geraakt door de 

Coronacrisis? Dat mag positief of negatief zijn.  
Vraag 5.  Wat ga je als eerste doen als alles weer “normaal” is? 
Vraag 6.  Wat betekent vrijheid voor jou? 
 
Je kan de antwoorden op deze vragen opschrijven, typen of op een video opnemen.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DEEL JOUW VERHALEN 
Bij Aluin verzamelen we verhalen en zijn we altijd nieuwsgierig naar nieuwe verhalen. Verhalen 
zorgen ervoor dat we elkaar beter begrijpen en respecteren. Ze kunnen troost bieden. Daarnaast 
zijn verhalen ook een inspirerende vorm van vermaak. Wij hopen dat jij ons kan helpen om meer 
verhalen over vrijheid te verzamelen. 
 
Stuur jouw interview en antwoorden naar onze educatiemedewerker Bettie, op bettie@aluin.nl. 
Super bedankt en succes! 
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