
om te zetten in woorden, en zo te 
delen met anderen. Want wie zwijgt, 
lijdt in eenzaamheid. “Ik heb veertig 
jaar gezwegen”, vertelt Eva tijdens 
de Q&A van het laatste optreden in 
Constitution Hill. “Toen we terugkwa-
men uit Auschwitz wilden we er over 
spreken, mijn moeder en ik, over wat 
ons was overkomen. Maar toen wilde 
men niet luisteren. Het land moest 
worden opgebouwd, het leven ging 
door. Later, vele jaren later, toen men-
sen wilden weten hoe het was, toen 
kon ik er niet meer over praten. Ik kon 
het niet… en als je zwijgt, dan komen 
de nachtmerries. ‘s Nachts de nacht-
merries. Overdag de stilte. Ik zei niets. 
Veertig jaar lang.” 

Z U I D - A F R I K A
Dan zijn de repetities voorbij en het is 
de avond voor ons eerste optreden: in 
een synagoge in Port Elizabeth. Eva is 
vandaag in Zuid-Afrika aangekomen 
en wij dineren allemaal in een appar-

tement in Sea Point. Buiten wordt het 
donker en de zon duikt onder in de 
zee, een laatste flakkerend licht boven 
bloedrode golven. Nog even en het is 
nacht. 

“‘t Is donker en ik kan de slaap niet vatten
En buiten giert de wind, de bomen kreunen
En ik verberg mijn hoofd diep in de kussens
Om al de angstige geluiden te ontvluchten.

(..) En dan komt het, zoals elke avond, 
En dan komt het, zoals het komt alle nachten.
En mij de slaap ontneemt tot in de ochtend: 
De gedachte aan de dood, onzalige gedachte” 

“Dit schreef hij, toen hij was onder-
gedoken… ” zegt Eva, bedachtzaam. 
“Het was alsof hij het voorvoelde.” 
Ze sluit het kleine blauwe boekje met 
voorop een foto van een jongenman 
met zwart haar en een gitaar. Eva is 
blond en heeft blauwe ogen. Het zijn 
de gedichten van Heinz, geschreven 
in het Nederlands. De taal van het 
land waarheen hij vluchtte en niet in 
zijn moedertaal: Duits. 
Ik herinner me dat, na een van onze 
optredens in Londen vorig jaar waarin 
ik de rol speelde van ‘Eva Schloss’, 
Eva op me af kwam, een geheimzin-
nige glimlach op haar gezicht. “Hier, 
Martha, ik heb iets voor” je. Uit haar 
tas haalde ze de gedichtenbundel te 
voorschijn, uitgegeven februari 2012 
in Londen. “Gedichten! En jij kunt het 
lezen!”, zegt Eva lachend. Ik ben de 
enige Nederlandse cast member. 

Nu is het december en horen we Eva’s 
stem de gedichten lezen van haar 
broer, boven het geruis van de zee in 
Kaapstad, in een land waar minder 
dan twintig jaar geleden de meerder-
heid niet mocht stemmen, en waar 
op een eiland voor de kust een man 
opgesloten in duisternis Anne Franks 
dagboek las, alvorens zijn land te 
bevrijden. Zo onvoorstelbaar kort ge-
leden. Nu wordt hier in Zuid-Afrika, 
het Nederlands het Afrikaans, en de 
taal van de onderdrukte de taal van 
de onderdrukker. 
Na de voorstelling in de synagoge in 
Port Elizabeth, met meer dan 500 be-
zoekers, vraagt iemand aan Eva: “Bent 
u ooit terug geweest naar Duitsland?” 
“Ja”, zegt Eva. “De eerste jaren, vlak 
nadat ik terugkwam uit Auschwitz, 
was ik woedend op iedereen, niet al-
leen op de Duitsers maar eigenlijk op 
de hele wereld. Want niemand deed 
iets. Er waren veel landen die joodse 
vluchtelingen niet opnamen. Boten 
met joodse vluchtelingen werden 
teruggestuurd. Zo veel leed had voor-
komen kunnen worden. De daders 
heb ik nooit vergeven, en dat wil ook 
niet. Ik krijg nu veel brieven van jonge 
Duitse mensen, die mijn verhaal horen 
en vragen wat ze kunnen doen. Ik heb 
niets tegen het Duitse volk.” 
Iemand anders vertelt over de Truth 
and Reconciliation Commissie in 
Zuid-Afrika, en Eva zegt: “Dat is 
natuurlijk heel goed, maar wij had-
den dat niet. Er was natuurlijk geen 
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Onderweg van Londen naar Kaap-
stad, van Europa naar Afrika, van 
repetities naar optredens, van Q&A’s 
naar interviews, herinneringen, ge-
sprekken, vallen alle puzzelstukjes 
geleidelijk aan op hun plaats. Van het 
hoe en waarom, en waarom pas nu. 
Bovenal leer ik niet alleen over de on-
gelooflijke kracht van de ‘human spi-
rit’, de wil om te overleven, de vastbe-
radenheid om niet het kwade te laten 
overwinnen, maar ook en vooral over 
compassie, om een leven te wijden 
aan anderen, aan de wens dat anderen 
nooit hetzelfde zal overkomen, aan 
de hoop op een betere wereld, door te 
getuigen van het kwade. Dat is wat ik 
van Eva Schloss heb geleerd in Zuid-
Afrika: de kracht en macht van de 
getuigenis van een vrouw. When Eva 
speaks… the world can change. 
 
Ons toneelstuk ‘And Then They Came 
For Me – Remembering the World of 
Eva Schloss and Anne Frank’, gepro-
duceerd en geregisseerd door Nic 
Careem voor het Blue Sky Network, 
is een educatief toneelstuk en bijna 
alle voorstellingen (overwegend op 
scholen in Londen) worden gevolgd 
door een Q&A met Eva, waarin de 
kinderen vragen kunnen stellen. Hier 
in Zuid-Afrika treden we op voor 
volwassenen. We repeteren in het 
Cape Town Holocaust Centre in een 
zaaltje dat vol hangt met foto’s van 
Anne Frank. Iemand heeft op een 
bord geschreven: ‘Welcome Eva’. Ik 

kijk naar het bord ‘Welcome Eva’ pal 
naast de foto van Anne Frank, en denk 
aan twee jonge meisjes die ooit samen 
speelden op het Merwedeplein in Am-
sterdam. 

A N N E  F R A N K
Eva Schloss-Geiringer werd in 1929 
geboren in Wenen en samen met 
haar ouders en oudere broertje Heinz 
vluchtten ze eerst naar België en ver-
volgens naar Amsterdam, waar ze 
gingen wonen aan het Merwedeplein 
vlak bij de familie Frank. Heinz was 
een kunstenaar, zegt Eva altijd, zijzelf 
een tomboy, dol op ravotten, op sport 

en op de natuur. Om dan opgesloten 
te zijn. Onder te moeten duiken. Zo 
lang. Zo verschrikkelijk lang. De schil-
derijen van Heinz zijn tentoongesteld 
in het Verzetsmuseum in Amsterdam. 
Naast de schilderijen ligt een vergeeld 
briefje waarop met potlood is geschre-
ven: ‘Eigendom van Eric en Hein Geirin-
ger uit Amsterdam die ondergedoken zijn 
en de spullen na de oorlog weer komen 
halen.’ Er gaat geen dag voorbij, zegt 
Eva, dat ze niet aan haar broer denkt, 
of aan haar vader.
 
Dat we nu in Zuid-Afrika op tournee 
zijn met ons toneelstuk ‘And Then They 
Came For Me- Remembering the World of 
Eva Schloss and Anne Frank’ komt door 
een opmerking van Nelson Mandela. 
Hij las Anne Franks dagboek in de 
gevangenis, op Robben Island, zei hij. 
En het was een bron van inspiratie: 
“Als een jong meisje van 13 jaar zo 
strijdlustig kon zijn, dan moesten wij 
wel haar voorbeeld volgen.” Dit was 
het begin van een visie van de produ-
cer om ons toneelstuk op te voeren op 
Robben Island. “In Zuid-Afrika kon 
een minderheid een meerderheid on-
derdrukken. Die minderheid ging uit 
van dezelfde ideeën als de Nazi’s. Dat 
was de betekenis van het dagboek van 
Anne Frank voor onze situatie”, zei 
Mandela. 
Woorden kunnen tot acties leiden. Als 
je zwijgt, dan verandert er niets, denk 
ik. Maar hoe moeilijk is het soms om 
je te uiten, om gedachten en emoties 

 ‘Gepeins in ‘t Donker’
Op toernee met Eva Schloss in Zuid-Afrika 
  Het laatste optreden in de vrouwengevangenis van Constitution Hill in Johannesburg zal 

me altijd bijblijven, niet zozeer om de voorstelling zelf, maar om wat er gebeurde na afloop, 

toen de lichten waren gedoofd en het applaus was verstomd. Het was de climax van een lange 

reis die ooit voor mij begon in een klein theater in noordwest Londen met een auditie en nu 

voorlopig zijn eindpunt vond in een omhelzing in Zuid-Afrika. Maar misschien is het slechts een 

nieuw begin… 

Martha Van Der Bly 
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Eva leest een gedicht voor 

Constitutional Hill

 V.l.n.r. Martha Van Der Bly (als Eva), Eva Schloss, Meital Amar (als Mutti) 
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therapie in die tijd.” Als Eva dat zegt, 
denk ik aan de nachtmerries en aan 
de avond in Kaapstad en het gedicht 
van haar broer: ‘Gepeins in het don-
ker’. Woorden kunnen de duisternis 
verlichten of soms verdrijven of mis-
schien zelfs voorkomen, als gedicht of 
als dagboek, of als toneelstuk. Finding 
your voice is the beginning of chang-
ing the world. 
Er zijn meer optredens: in het District 
6 Museum in Kaapstad, gewijd aan 
District 6, een wijk waaruit geleidelijk 
aan alle zwarten werden verdreven; in 
de Nelson Mandela Gateway, de toe-
gangspoort tot Robben Island, in het 
Apartheid Museum in Johannesburg, 
en uiteindelijk in de vrouwengevan-
genis, the Woman’s Gaol, in Constitu-
tion Hill. Hier werden de vrouwelijke 
verzetsstrijders gevangengezet, blank 
zowel als zwart, maar in aparte ruim-
tes. De mannen gingen naar Robben 
Island, de vrouwen naar Constitution 
Hill. Het is nu een grote ovale ruimte, 
met een harde betonnen vloer, witte 
pilaren en bovenin een galerij waar 
de bewakers liepen, om controle te 
houden. Buiten begint het zachtjes te 
regenen. 

H O L O C A U S T- S U R V I V O R S
Voor het optreden bekijk ik de gas-
tenlijst: er zullen maar liefst twintig 
Holocaust-survivors aanwezig zijn. 
Kan ik het wel? In Londen waren mijn 
laatste optredens als Eva Schloss, 
blond, net als ik, maar hier speel ik 
de rol van een Duits meisje, een Nazi. 
Achter elke witte pilaar waan ik de 
zwarte schim van een nu overleden 
gevangene, en een moment zou ik wil-
len dat ik weg kon rennen, de tuinen 
in, op safari, ver weg van hier. Plotse-
ling herinner me de woorden van een 
van de Zuid-Afrikaanse actrices. “Hoe 
kan ik de ‘Heil Hitler’ uitvoeren, in 
een synagoge?”, had ik haar gevraagd 
vlak voor ons eerste optreden, in een 
synagoge in Port Elisabeth. Het is 
heiligschennis. “Het is niet in de sy-
nagoge’, zei ze, ‘maar in een theater 
ernaast… en hoe overtuigender jouw 
rol als Nazi, des te sterker het toneel-
stuk.” “If I were you”, zei ze, “I would 
revel in it. We are telling a story. To 
change the world.” Daar denk ik aan, 
vlak voordat ik opga, terwijl buiten de 
regen neerklettert op de binnenplaats 
van de vrouwengevangenis, hard 

en dwingend en gedisciplineerd als 
laarzen van marcherende soldaten. En 
dan ben ik niet meer in Zuid-Afrika. 
Maar in Berlijn, 1938. 
Na afloop van de voorstelling is er 
lang applaus en zijn er vragen. Over 
Eva, over Anne Frank. Eva vertelt hoe 
zij vlak na de bevrijding, op zoek naar 
haar vader en haar broer, Otto Frank 
ontmoette in Auschwitz, een dun sil-
houet in de ijzige vrieskoude, op zoek 
naar zijn dochters, naar zijn vrouw, 
en later weer in Amsterdam, terug op 
het Merwedeplein. Hoe haar moeder 
en Otto Frank steun bij elkaar von-
den, hij zonder zijn vrouw, zij zonder 
haar man en ze uiteindelijk in 1953 
trouwden en nog 25 jaar zeer gelukkig 
getrouwd waren. Zo werd Eva Anne 
Franks stiefzuster en ergens in haar 
moeders huis, in een laatje van een 
kastje, lag Anne’s dagboek. Jarenlang. 
Woorden, woorden, die de toekom-
stige leider van Zuid-Afrika zouden 
inspireren en sterken. En Eva zweeg. 
Omgeven door woorden. 
Tot op een dag, ze beelden zag van 
Vietnamese bootvluchtelingen op de 
televisie, en in elke vluchteling zag 
ze zichzelf, en haar moeder, en haar 
vader en haar broer. Niemand mocht 
ooit overkomen wat hun was over-
komen. Ze moest er over vertellen; 
maar ze kon het niet. Nooit. Tot Eva 
gevraagd werd om de Anne Frank-
tentoonstelling in Londen te openen, 
en ze vroeg zich af: waarom? Ze had 
nog nooit publiekelijk gesproken. Ze 
deed het toch. Iemand stelde haar een 
vraag, en ze sprak, in Londen in de ja-
ren ’80. Veertig jaar had ze gezwegen, 
maar toen Eva eenmaal had gespro-
ken, hield het niet meer op. Een boek, 
een toneelstuk. Een verhaal uit het 
verleden, met een boodschap voor de 
toekomst. De cast van ons toneelstuk 
is multi-racial en multi-faith: Joods, 

Hindoe, Moslim, Luthers, Katholiek, 
Boeddhistisch, Atheïst. We zijn Nel-
son Mandela’s ‘rainbow-nation’. De 
rol van Anne Frank wordt gespeeld 
door een donkere actrice, de rol van 
Heinz door een Hindoestaanse acteur 
en een jonge Moslim speelt de rol van 
Ed. Hoe is het om uw toneelstuk uit-
gevoerd te zien door een multi-ethnic 
cast?, wil iemand uit het publiek 
weten. “I don’t see that”, zegt Eva. “I 
only see people.”  

N I E T  P R AT E N
Op de voorste rij staat een oudere 
dame op, haar haar met een gedis-
tingeerde coiffure, een prachtig man-
telpakje en mooie oorbellen. Ze doet 
me denken aan mijn Tsjechische over-
grootmoeder uit Wenen, Maria David. 
De dame dankt ons beleefd en helder 
articulerend voor de voorstelling, 
Eva voor de informatieve en interes-
sante Q&A-sessie. Ze merkt op dat ze 
Eva bewondert, omdat… en op dat 
moment begint haar stem te stokken, 
ze hapert, en terwijl ze in huilen uit-
barst, begrijpen we uit haar woorden 
dat ook zij Auschwitz heeft overleefd, 
maar er niet, nooit, nog steeds niet, 
over kan praten. 
We zijn allemaal in tranen, en terwijl 
iemand naar haar toeloopt, word ik 
overvallen door een grote paniek. 
Juist zij. Deze prachtige dame op 
de eerste rij. Juist naar haar heb ik 
gewezen, in een zin als Nazi en ge-
schreeuwd in Nazi-stijl: “Germany 
needs you”’, ik kan het me herinneren, 
ik keek haar aan, het licht scheen op 
haar, ze was zo dichtbij. Juist haar. Er 
staan meer mensen in het publiek op. 
Holocaust-survivors die namen noe-
men van kampen, gaan weer zitten. Er 
is veel commotie. Iemand spreekt een 
dankwoord, en de avond komt tot een 
einde. 
In de stilte na afloop, loop ik verloren 
rond, nog altijd in Nazi-kostuum, 
vlakbij Eva die boeken signeert en nog 
steeds ben ik diep onder de indruk 
van de elegante vrouw op de eerste 
rij. Hoe had ik het kunnen weten? 
Was er maar minder licht geweest. 
Was de zaal maar donker geweest. 
Dan plotseling tikt iemand me op de 
schouders. Het is de gedistingeerde 
mevrouw. “I want to thank you for 
the performance. It was excellent. You 
were a truly terrific German” zegt ze. 

“Dank u, dank u”, stamel ik. “Maar ik 
ben helemaal niet Duits!” “Natuurlijk 
ben je niet Duits!” zegt ze, en kijkt 
me verdrietig aan. “Misschien”, zeg 
ik, “kunt u het toch proberen… om er 
over te praten… het is nooit te laat.” 
Dan omhelst ze me, en daar staan we 
in de vrouwengevangenis van Consti-
tution Hill, ik nog in Nazi-kostuum, 
en zij, de overlevende die nooit sprak. 
Buiten valt de regen zachtjes neer, om 
nooit meer op te houden. 
En dat moment, dat zal ik nooit verge-
ten. Om als actrice iemands ziel te ra-
ken in een zoektocht naar het aanvaar-
den van wat het leven bracht, daar 
doe je het voor. Om een verschil te 
maken. Om iemand te helpen te ver-
woorden wat soms niet te verwoorden 
is. Dat is wat ik heb geleerd tijdens 
de tournee met Eva Schloss in Zuid-
Afrika en wat me altijd zal motiveren 
om verhalen te vertellen als actrice en 
als filmmaker: de kracht en macht van 
het woord en de getuigenis van een 
vrouw. Nee, kunst is geen linkse hob-
by. Kunst is de essentie van wat het is 
om mens te zijn: kunst kan helen wat 
politiek kapot maakt. Vroeger, en nu, 
en soms in een heel recent verleden, 
zoals tijdens de Apartheid in Zuid-
Afrika. Daarom vertellen we verha-
len, en maken we films, schrijven we 
boeken en gedichten. Om het peinzen 
in duisternis te verlichten, te verwoor-
den. En hopelijk te voorkomen. 

De volgende dag liggen we allemaal 
ergens in de zon in Johannesburg bij 
te komen. Eva is dan al in alle vroegte 
opgestaan om in een dag op en neer te 
vliegen van Johannesburg naar Kaap-
stad om als getuige op te treden in 
een langlopende rechtszaak van Holo-
caust Denial, aangespannen door the 
South Africa Jewish Board of Deputies 
tegen Radio 786. In haar statement 
geeft Eva aan ‘insulted’ te zijn door de 
Holocaust denial, en specifiek wijst ze 
op de rol van de media, op de rol van 
het woord. “Genocide does not begin 
with killing, it begins with words”, 

vat de SAJBD het belang van Eva’s 
getuigenis samen. Na terugkomst in 
Londen een paar dagen later, lees ik 
de uitkomst van de rechtszaak in de 
kranten. Na een slepende rechtszaak 
van veertien jaar is er eindelijk een 
uitspraak. Een nieuw precedent is 
geschapen in Zuid-Afrika: over wat 
‘vrijheid van meningsuiting’ is en wat 
‘hate-speech’. Vastberaden, onverzet-
telijk, onoverwinnelijk. 

Yes: when Eva speaks, the world can 
change. n 

De schilderijen van Heinz Geiringer zijn 
tentoongesteld in het Verzetsmuseum in 
Amsterdam (www.verzetsmuseum.org). 
Het gedicht ‘Gepeins in het donker’ is 
geschreven door Heinz Felix Geiringen 
op 26 maart 1944, en gepubliceerd op p41 
in: ‘Gedichten – geschreven door Heinz 
Felix Geiringer 12 Juli 1926 - Mei 1945’, 
uitgegeven door Eva Schloss-Geiringer 
MBE. ‘Eva’s Story’ en ‘The Promise’, ge-
schreven door Eva Schloss zijn verkrijg-
baar via Amazon. Het toneelstuk ‘And 
Then They Came For Me’ is geschreven 
door James Still. Meer informatie: www.
evaschloss.com. 

Martha Van Der Bly is een Nederlandse 
actrice, gevestigd in London en 
Amsterdam. Meer informatie: 
www.marthavanderbly.com.
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