
Indringend jeugdtheater door De Steeg 
 
Theater de Steeg. Issy en Sophius. Regie: Karin Noeken. Spel: Liesbeth Groenewold, Laurens van Lottum, 
Chaya Pattiapon, Corvin de Raaf, Sarah Schierbeek, Albert Secuur, Jolijn Wind, Milan van der Zwaan. 
Gezien: 9 april 2010 (première) , zalencentrum De Hoogte Winsum (Gn), toernee t/m 12 mei. 
 
Kun je jongeren nog boeien met een verhaal over de Tweede Wereldoorlog en de jaren vlak daarvoor? 
Vijfenzestig jaar geleden kwam er een einde aan die oorlog en inmiddels zijn er dagelijks beelden op tv over 
oorlogen in Afghanistan en Iraq, ver van ons bed. Net zo ver van ons bed als “de” oorlog, een gebeurtenis uit 
het leven van grootouders en meestal overgrootouders. Hitler is een historische figuur aan het worden en 
staat in hetzelfde rijtje als Julius Caesar, Karel de Grote en Napoleon.  
Toch is het de Groningse jongerentheatergroep De Steeg gelukt een voorstelling op de planken te brengen 
die jongeren van begin tot eind meeneemt in het verhaal van twee joodse jongens in het Groningse dorp 
Winsum, zo’n zeventig jaar geleden. De jonge acteurs van de opleiding Kunst, Theater en Media van het 
Groningse Noorderpoortcollege zetten overtuigend het beeld neer van Issy en Sophius. Twee gewone 
puberjongens die langzaam maar zeker meegezogen worden in de politieke maalstroom die hen naar de 
ondergang zal leiden.  
Issy en Sophius is geen uitleggerig of belerend stuk. Het is een stuk vol vaart en humor, met prachtige 
persiflages op koningin Wilhelmina en op de zware toon die in de geschiedenislessen over de Tweede 
Wereldoorlog wordt aangeslagen. De dilemma’s waar de jongens voor komen te staan worden moeiteloos 
doorgetrokken naar het heden: wat neem je mee in dat kleine koffertje als je moet kiezen: je mobiel of je 
oplader? Word je woedend op die ambtenaren die zeggen dat ze gewoon hun werk doen als je je als Jood 
moet laten registreren of laat je het maar over je heengaan? Loop je weg van huis als je niet meewilt naar 
Westerbork of blijf je bij je familie? Het wordt allemaal op een herkenbare manier voor het voetlicht 
gebracht. 
Lang blijft de humor een dragende kracht van dit stuk, speciaal geschreven voor de hoogste klassen van het 
basisonderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Des te meer hakt het er in als de sfeer 
aan het eind omslaat en de beide jongens ons in gedachten meenemen op hun laatste tocht, respectievelijk 
naar de gaskamer en naar de dood in een werkkamp in Polen.  
Het blijft lang stil nadat de toneellichten zijn gedoofd. Dan zijn er veel terechte complimenten voor de 
acteurs, scriptschrijver Nico van der Wijk en regisseuse Karin Noeken. Een bij de première aanwezige 
brugklasser: “Met dit stuk kun je zelfs onze klas helemaal stil krijgen, en dat wil wat zeggen!” 
 
Issy en Sophius is 
geproduceerd in opdracht 
van Stichting een Joodse 
Erfenis in Winsum, ter 
gelegenheid van de 
renovatie van de 
voormalige synagoge in het 
dorp. In april en mei wordt 
het stuk gespeeld op een 
groot aantal scholen in de 
provincies Groningen en 
Drenthe. 
 
Gino Huiskes 
(KunstStation C, 
consulent erfgoededucatie)
   
 
 

 
Premièrevoorstelling Issy en Sophius van Theater de Steeg op 9 april 2010. Moeder 
Agatha de Vries vertelt haar zonen Israël en Sophius (Issy en Sophie) uit de 
Oosterstraat 20, dat zij voortaan niet meer op straat mogen zonder de jassen waar 
moeder de verplichte Jodensterren op heeft genaaid. 


