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� Nico en Ammy Herschel, de
biologische ouders van Tswi. Zij
kwamen in 1943 om het leven in
Sobibor. EIGEN FOTO

Screams groter en
‘bloedstollend eng’
Het horrorevenement 
Screams in Avonturenpark
Hellendoorn wordt dit jaar
groter en gruwelijker. Ruim
100 acteurs jagen bezoe-
kers de stuipen op het lijf. 

Mariëtte Cellarius
Hellendoorn

Het aantal zogeheten scare-
zones in Avonturenpark Hel-
lendoorn is uitgebreid van vijf
naar zeven, en er komen twee
spookhuizen in plaats van een.
In vergelijking met de try-out
van 2016 kent het bloedstol-
lende evenement Screams een
verdubbeling van het aantal
griezelig verklede acteurs. Vrij-
dag de 13de van oktober pakt
het attractiepark flink uit. 

„We hebben alles aangepast
en vernieuwd om het supereng
te maken”, zegt Elske Olde-
boer, medewerker van het
Avonturenpark Hellendoorn.
„Een nieuw onderdeel is de vir-
tual realityshow Rush of Blood.
Bezoekers moeten van tevoren
aangeven of ze ernaartoe wil-
len in verband met een beperkt
aantal plekken.” Verder wordt
het naar verwachting zo eng,
dat ook de adviesleeftijd is ver-
hoogd naar 14+. „Maar in prin-
cipe zijn alle leeftijden wel-
kom.” 

Vampierbruidjes
De scarezones, die  gedeelten
van het park met elkaar verbin-
den, hebben afschrikwekkende
namen als Freak Circus en
Death Lab. Tien grote attracties
waaronder Sungai Kalimantan,
de Wild Waterval en de Tor-
nado zijn open. 

De oproep op Facebook voor
acteurs leverde heel veel reac-
ties op. Omdat meer dan 200
mensen zich hebben aange-

Vrijdag de meld, werd een se-
lectieavond gehouden. De ac-
teurs komen veelal uit de
buurt, maar een aantal woont
verder weg. „We kregen een re-
actie uit Den Bosch, of er na af-
loop nog een trein of bus ging.
We kiezen acteurs die makke-
lijk op iemand afstappen en
goed emoties kunnen uitbeel-
den. Op de dag zelf beginnen
we om 11.00 uur al met schmin-
ken. Daarvoor komen er meer-
dere grimeurs naar ons park.
Van iemand een zombie ma-
ken, kost al een uur tijd. Maar
ook de vampierbruidjes en
enge clowns moeten levens-
echt lijken.” 

Het avonturenpark is al een
paar maanden bezig met de or-
ganisatie van Screams. „De op-
bouw van de spookhuizen en
scarezones moet geregeld wor-
den, de aankleding van het ter-
rein en de screening van de ac-
teurs. Het grimeren en de kos-
tumering van de acteurs ge-
beurt door professionals. Ik heb
hier bijvoorbeeld een lading
trouwjurken liggen voor de
aankleding van de  vampier-
bruidjes.” 

Gevolg van de uitbreiding
van het evenement is wel dat
de entreeprijs omhoog is ge-
gaan. 

� Screams duurt van 19.00 uur
tot middernacht. Meer informa-
tie zie Screams.nl

� Vrijdag de dertiende oktober is Avonturenpark Hellen-
doorn nog enger dan anders. Zo eng, dat ook de advies-
leeftijd is verhoogd naar 14+. FOTO WOUTER BORRE

We hebben alles
aangepast en
vernieuwd om het
supereng te maken
–Elske Oldeboer

leef nog!’
oud was, ontdekte ik bij toeval de
dagboeken van mijn biologische
vader. Die stonden in haar woon-
kamer op de twee bovenste boe-
kenplanken, waar ik nooit mocht
kijken. Pas later ben ik veel verder
gaan speuren en heb ik het levens-
verhaal gereconstrueerd. Mijn
grootmoeder voelde zich schuldig.
Ze had mijn ouders indertijd
weerhouden om naar Palestina af

te reizen, om mee te helpen de
staat Israël te stichten. Mijn oma
zei na de oorlog: ‘Als ik hen ge-
woon had laten gaan, hadden ze
nu nog geleefd’.’’

Begrafenis
,,Ik heb nooit meer echt met mijn
pleegouders kunnen praten, want
ze zijn jong gestorven. Helaas. Vo-
rig jaar overleed mijn pleegzus. Ik

ben op de begrafenis geweest. Het
was zo’n hechte familie. Ik ben ze
veel dank verschuldigd. Ik vertel
graag over hen tijdens lezingen, ik
word over de hele wereld uitgeno-
digd als spreker. Vaak ook bij scho-
len.” 

,,Begin jaren tachtig ben ik naar
Israël verhuisd met vrouw en kin-
deren. Ik had in Nederland mijn
bedrijf in metaalwaren verkocht,
ik hoefde niet meer te werken. Is-
raël voelde als thuiskomen. Ik ben
lid van een synagoge, maar heel li-
beraal. Ik houd me nog wel aan de
spijswetten.’’

,,Tijdens mijn lezingen heb ik
een eenvoudige, maar krachtige
boodschap: discrimineer nooit.
Vandaag niet, morgen niet, nooit.
Ik wil daar nu een extra statement
over afgeven. Want de tijden her-
halen zich. Dat de AfD in Duits-
land zoveel stemmen haalt, is grie-
zelig. Veel mensen zijn ontevre-
den en verwachten iets van die
partij. Je ziet hetzelfde gebeuren
als met Hitler. Maar ik denk: kijk
dan jongens, ik leef nog! Ik ben het
levende bewijs van de liefde. Ik
ben positief gestemd, echt hoor. I
did it the hard way, zeg ik altijd.
Maar het kwaad heeft mij niet
klein gekregen. Ik ben een dank-
baar mens.”

� Tswi Her-
schel vertelde
gisteravond
zijn levensver-
haal op het
gymnasium
Celeanum in
zijn geboorte-
stad Zwolle.
FOTO FRANS PAALMAN


