
Beste Docent,
Over Aluin 
Aluin speelt oersterke verhalen met een tijdloze noodzaak. Teruggebracht tot de 
kern. Meeslepend, hilarisch en dynamisch. Overal en voor iedereen die nieuwsgierig 
is. 

Deze lesbrief dient ter ondersteuning van de vakken Geschiedenis (bij de 
behandeling van de Tweede Wereldoorlog), Maatschappijleer en Burgerschap (bij de 
behandeling van het thema discriminatie). De lesopzet is eenvoudig en omvat 
ongeveer 2 lesuren.
 
Bij opdracht 1 bekijken de leerlingen de Maliebaanmonologen; monologen van 
verschillende personages die verbonden waren met de Maliebaan tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De Maliebaan was de spannendste straat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De statige panden huisvesten zo’n beetje alle partijen die een rol 
speelden; van het hoofdkantoor van de NSB tot de geheime drukkerij van Vrij 
Nederland, van de Nederlandse SS tot het aartsbisschoppelijk paleis en van de 
Joodsche Raad tot aan het verzet. Leerlingen maken kennis met de Utrechtse 
helden en schurken van de Tweede Wereldoorlog. Aartsbisschop de Jong, 
NSB-Leider Mussert, SS-Voorman Feldmeijer, Verzetsheldin Dr. Max, secretaresse 
van de Sicherheitspolizei, Erna Boomsma en Frits Elzas van de Joodsche Raad 
komen aan het woord. Dappere mensen, slechte mensen en gewone mensen, die een 
ding met elkaar gemeen hebben: De keuzes die ze maakten als individu hebben 
gevolgen voor vele anderen.

Opdracht 2 is een opdracht met een missie. Leerlingen schrijven een brief aan de 
minister-president met hun ideeën die kunnen bijdragen aan een gelijkwaardige 
samenleving. U als docent verzamelt de brieven en stuurt deze aan Theatergroep 
Aluin. Wij zorgen ervoor dat de brieven bij de minister-president terecht komen. 
Indien er antwoord komt op de brieven, sturen wij die uiteraard door naar u. 

Theatergroep Aluin
T.a.v. Bettie de Bruijn
Concordiastraat 67A
3551 EM Utrecht

Meer informatie over Aluin vind je op www.aluin.nl.

Met vriendelijke groet, 
Bettie de Bruijn
Hoofd Educatie Theatergroep Aluin

http://www.aluin.nl
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Lesbrief Maliebaanmonologen - 3 

Maliebaanmonologen
4 en 5 mei zijn belangrijke dagen voor Nederland, vanwege de Tweede Wereld-
oorlog, die 76 jaar geleden op 5 mei 1945 eindigde. Sinds die tijd herdenken wij 
ieder jaar op 4 mei de vele slachtoffers van die oorlog. Veel slachtoffers waren 
mikpunt van de meest gruwelijke vorm van discriminatie en exclusie. Op 5 mei 
vieren we dat wij in Nederland al decennia lang in vrijheid kunnen leven, tege-
lijkertijd moeten wij ons realiseren dat discriminatie nog steeds een groot pro-
bleem vormt in onze samenleving.

Via deze opdracht kom jij meer te weten over De Maliebaan in Utrecht, de 
meest bijzondere straat in de Tweede Wereldoorlog. Theatergroep Aluin maak-
te korte voorstellingen over een aantal bijzondere mensen die woonden of 
werkten aan de Maliebaan: De Maliebaanmonologen. 

Nadat je deze monologen hebt bekeken, willen wij graag dat jij meedenkt over 
mogelijke oplossingen om discriminatie het hoofd te bieden. Wij willen niet 
alleen dat je erover meedenkt, we willen dat je er een brief over schrijft aan de 
minister-president! Wij willen dat jullie meningen en ideeën gehoord worden.

Start met de opdracht 1, kijk De Maliebaanmonologen: 
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Monoloog #1 Jan de Jong - Aartsbisschop

In de eerste aflevering horen we Aartsbisschop de Jong, zijn paleis was 
gevestigd op nummer 40. Hij raakte tijdens de bezetting in ernstig conflict met 

de NSB en met de bezettingsautoriteiten. Hij sprak zich openlijk uit tegen de 
opheffing van de vakbonden en de jodenvervolging. De Jong werd tegen de

 verwachting in niet gearresteerd. 

Kijk hier de monoloog van bisschop Jan de Jong.

https://www.npostart.nl/nos-maliebaanmonologen/01-05-2016/POW_03107180
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Monoloog #2 Erna Boomsma - Medewerker Sicherheitspolizei

Erna Boomsma was een meisje uit een NSB-gezin dat een opleiding tot 
secretaresse had gevolgd. Ze werkte voor allerlei aan de NSB-gelieerde 

instanties, tot ze in 1944 bij de Sicherheitspolizei op Maliebaan 74 werd 
aangenomen. De monoloog gaat over wat ze daar meemaakte.

Kijk hier de monoloog van Erna Boomsma.

https://www.npostart.nl/nos-maliebaanmonologen/02-05-2016/POW_03107181
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Monoloog #3 Henk Feldmeijer - SS-Voorman

Henk Feldmeijer was de oprichter en voorman van de Nederlandse SS, 
gevestigd op Maliebaan 66. Hij was de rivaal van NSB-leider Mussert, hij wilde 
hem opzij zetten en een radicalere lijn volgen. Hij was een bekwaam redenaar, 
maar zijn gebrek aan tact en zijn drankprobleem blokkeerden zijn loopbaan. 

Feldmeijer kwam begin 1945 om het leven, toen hij op weg naar het front
 getroffen werd door een geallieerde granaatscherf.

Kijk hier de monoloog van SS voorman Henk Feldmeijer.

https://www.npostart.nl/nos-maliebaanmonologen/03-05-2016/POW_03107182
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Monoloog #4 Frits Elzas - Joodsche Raad

Frits Elzas was een joods zakenman, die een appartement bewoonde op 
Maliebaan 92. Hij werd vice-voorzitter van de Joodse Raad in Utrecht en 

probeerde in die hoedanigheid een Utrechtse politieman om te kopen om op 
die manier gearresteerde joden vrij te krijgen. Dat is in verschillende gevallen 

gelukt.

Kijk hier de monoloog van Frits Elzas.

https://www.npostart.nl/nos-maliebaanmonologen/04-05-2016/POW_03107183
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Monoloog #5 Anton Mussert - NSB-Leider

Anton Mussert had zijn hoofdkwartier op Maliebaan 35. Hij was de leider van 
de Nationaal Socialistische Beweging, de NSB. Zijn streven was 

minister-president van Nederland te worden in een Groot Germaans Rijk, 
maar dat is hem nooit gelukt. Na de bevrijding werd hij geïnterneerd en in mei 

1946 door een vuurpeloton geëxecuteerd wegens landverraad.

Kijk hier de monoloog van NSB-leider Anton Mussert.

https://www.npostart.nl/nos-maliebaanmonologen/06-05-2016/POW_03107185
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Monoloog #6 Dr. Max - Verzetsheldin

Marie-Anne Tellegen was een voormalig topambtenaar van de gemeente 
Utrecht, die ontslag nam toe er een NSB-burgemeester aantrad. Daarna be-

landde zij steeds dieper in het verzet, ook in landelijke organisaties, haar 
verzetsnaam van dokter Max. Zij woonde op Maliebaan 72bis en was de 

buurvrouw van de Sicherheitspolizei. In het najaar van 1944 organiseerde zij 
de financiële ondersteuning van de duizende spoorwegstakers. Na de oorlog 

werd zij directeur van het Kabinet van de Koningin.

Kijk hier de monoloog van verzetsheldin 
Marie - Anne Tellege oftewel dr. Max.

https://www.npostart.nl/nos-maliebaanmonologen/05-05-2016/POW_03107184
https://www.npostart.nl/nos-maliebaanmonologen/05-05-2016/POW_03107184
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Opdracht 2
Een brief aan de minister-president

Een opdracht met een missie! Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden met name 
bepaalde bevolkingsgroepen het slachtoffer. Joden, homoseksuelen, Sinti en Roma 
en Jehova’s Getuigen, werden in eerste instantie van hun vrijheden beroofd en later 
opgepakt en naar kampen afgevoerd. Een groot deel overleefde deze kampen niet en 
werd op gruwelijke wijze vermoord. Omdat deze groepen anders werden behandeld 
vanwege hun geloof, etnische achtergrond of geaardheid, is er sprake van 
discriminatie. 

Maar het einde van de oorlog betekende niet het einde van discriminatie. We leven 
nog steeds in een samenleving waar vooroordelen en uitsluiting aan de orde van de 
dag zijn. Afgelopen jaar was dit duidelijk zichtbaar in de Black Lives 
Matterprotesten. Deze kwamen op gang als reactie op politiegeweld tegen personen 
van kleur. Ook zijn er diverse LHBTI belangenverenigingen actief die strijden voor 
een gelijkwaardiger behandeling. Gelijkwaardigheid is dus nog steeds niet 
vanzelfsprekend, ook niet in Nederland. 
 
Wij roepen alle scholieren op om mee te denken over hoe wij gelijke behandeling 
kunnen bereiken met gerichte oplossingen om discriminatie uit ons leven te bannen. 
Wij willen niet alleen dat je meedenkt in oplossingen, wij willen dat je er een brief 
over schrijft aan de minister-president. Wij zorgen ervoor dat jouw brief bij de 
minister-president terecht komt, zodat jouw mening gehoord wordt in Den Haag.

Volg de volgende stappen en geef je brief aan je docent. 
1.  Ga met een klasgenoot in gesprek over wat discriminatie is. Voel jij je wel eens  
 gediscrimineerd of buitengesloten? Of zie je discriminatie om je heen gebeu  
 ren? Wat zou er volgens jou aan gedaan kunnen worden?
2. Pak pen en papier en schrijf met de hand een brief. (Hooggeachte heer Rutte,  
 of Geachte Minister President).
3. Schrijf iets over jezelf. Je naam, leeftijd, woonplaats. Maar omschrijf ook jouw  
 gezinssituatie.
4. Vertel waarom je deze brief schrijft, vanuit het belang om iets tegen discrimi 
 natie te doen. Beschrijf wat jij in jouw omgeving opmerkt aan 
 ongelijkwaardigheid.
5. Beschrijf jouw ideeën of oplossingen die bijdragen aan een gelijkwaardige 
 samenleving.
6. Sluit gepast je brief af. (Met vriendelijke groet, …)


