Geef Acht!
Een onwaarschijnlijk verhaal over een held op stokken

‘Geef acht!’ is een monoloog waarin we kennismaken met de verlamde en via een
medisch experiment verstijfde marinier Klaas van Vliet, zijn zoon die nooit
Sinterklaas wil vieren, zijn vrouw die zo mooi is als Marilyn en zo wankel als het
getij, het Nederlands-Indie van ‘45/’46 en het leven dat daar tussendoor deint alsof
er nooit iets gebeurd zou zijn.
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Decor: de vloer staat vol met verschillende witte stoelen: de skischans- stoel,
gewone houten kroegstoelen op wielen, 'n hele kleine stoel, een kapotte stoel, een
autostoel, een ontzettend hoge stoel waar je benen op bungelen, etc. In het midden
een grote oude kist. Rechtsachter een barkruk met daarboven een microfoon. Op de
vloer ligt strandzand.
Bij binnenkomst: live saxofoon + gitaar. ‘Getuigen zijn zelden helden’ - Herman van
Veen

Deel I - Inleiding
Arthur
Het is het jaar 1925.
Het jaar waarin het wassenbeeldenmuseum van Madam Tussaud in Londen af fikt,
Mein Kampf verschijnt, het nieuwe wereldrecord zweefvliegen wordt gehaald met 10
uur en 41 minuten, kosmische straling wordt bewezen en op 15 juli een jongetje
geboren wordt wat na de dood van zijn moeder ontheemd zal raken doordat hij en zijn
stiefmoeder niet door één deur konden en hij dus in een internaat verdwijnt: Klaas
van Vliet. Mijn vader.
Met nog geen 15 jaar oud werkte mijn vader als Betonvlechter in Rotterdam toen op
10 mei 1940 de WOII uitbrak. Het bombardement, vier dagen later, was het eerste
oorlogsgeluid dat mijn vader in zijn leven hoorde. Het soort geluid wat hij later
vrijwillig opzoeken zal.
Om dienst te ontlopen vlucht mijn vader naar Losser, duikt onder en meldt zich aan
bij ’t verzet: de messentrekkers van Losser.
Ik geloof niet dat hij toen een mes getrokken heeft.
Na de oorlog wilde hij niet meer terug naar Rotterdam. Via de radio en in summiere
krantjes werden jongens opgeroepen om zich op te geven als OVW-er in de strijd
tegen Japan. Met jeugdige overmoed meldt mijn vader zich aan.
Oorlogsvrijwilliger!
Hij volgt zijn opleiding tot Marinier in Engeland, Schotland en daarna de
parachutistenopleiding in camp Davis Amerika.
Amerika, september 1944
Van Mook: “wij menen, dat de Nederlanders in deze oorlog tot nu toe te weinig

hebben kunnen meevechten en dat ze staan te trappelen van ongeduld om tegen
Japan te gaan vechten. In Londen weten we uit inlichtingen en van Engelandvaarders,
dat na de bevrijding duizenden dienst nemen om de Jap te verdrijven.”
“Onze inlanders zullen graag met ons meevechten als de tijd rijp is. Op 7 december
1942 zei koningin Wilhelmina voor de radio dat ons koninkrijk na de oorlog tot een
gemenebest zal worden hervormd. Sindsdien beraden we ons over een uitgewerkt
programma om voor te leggen aan de Nederlanders en de bevolking van ons Verre
Oosten.”
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Moeder
“Eens een marinier, altijd een marinier!”
Arthur
Mijn moeder.
Moeder
“Je vader heeft niet tegen de mensen daar gevochten, maar tegen de Japanners!”
Arthur
Voordat mijn vader één vuist naar Japan kon uithalen, vielen ‘Little Boy’ en ‘Fat Man’
het land binnen.
Daar hoefden ze dus niet meer heen.
De oorlogsvrijwilligers.
Nieuwe bestemming: Nederlands-Indie.
Op 17 november 1945 vertrekt vanuit de Amerikaanse havenstad Norfolk de
Noordam: een vrachtschip van de Holland-Amerika Lijn, tot troepentransportschip
omgebouwd en niet voor de tropen bestemd.
De Noordam had bij vertrek aan boord:
128.000 pond vlees
20.000 pond spek
250.000 pond eieren
17.000 pond kaas
800.000 pond meel
105 officieren
1939 manschappen
Via Middellandse Zee, Suezkanaal en Ceylon varen ze in anderhalve maand naar de
Indische wateren. Vele jongens nog zonder baardgroei, naast mannen met
ongeschoren kaken omdat je beter je baard kon laten staan, dan je met zout water te
scheren.
"Een woelig zeetje" zeiden de robben.
..
Waarom ga je na vijf jaar onder oorlog gedoken, vrijwillig een nieuwe voeren?
Moeder
“Je vader heeft niet tegen de mensen daar gevochten, maar tegen de Japanners!”
Vader
Waarom?
Arthur
Mijn vader.
Vader
Vraag je me nu waarom?
… waarom is geen vraag aan oorlogsvrijwilligers.
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Wij hadden een plicht, die ons deed gaan. De Jappen moesten nog omver… en
eenmaal aangemeld…
Arthur
Na anderhalve maand varen, op 31 december 1945, komen ze aan in Batavia.
Britse soldaten die na de capitulatie van Japan te horen kregen dat Amerika niet snel
genoeg ter plaatse kon zijn, dus dat zij maar even tijdelijk heel Indonesië moesten
bewaken, zaten niet op de Nederlanders te wachten.
Twee dagen nadat Japan zich overgaf, riep Soekarno de onafhankelijke staat
Indonesië uit.
Merdekka!
’t Zou kunnen gaan escaleren.
En daar hadden ze geen zin in, die Britten.
Het Nederlandse leger mocht niet aan land.
Geen kolonietje spelen.
Toch lukte het, het 1e infanteriebataljon om aan land te komen. Het bataljon van mijn
vader.
...
Welkom in de hel.
300.000 Japanse soldaten die Hari Kiri – zelfmoord – eervoller vinden dan overgave,
dus zich doodvechten en zoveel mogelijk mee hun graf in willen sleuren.
100.000 Pemoeda’s: 14/15 jarige Indonesische jongens die via het bioscoopjournaal
leren hoe een bamboespeer te maken en daarmee te vechten.
Geen soldaten, maar massa’s buiten zinnen geraakte burgers. Mannen met lange
haren die het pas weer knippen als Indonesië bevrijd is.
Hongersnood, kapmessen, bijlen, stangen, krissen…
Merdekka!
En dan 800 Britten die 375 Japanners per persoon moeten ontwapenen en daarbij
10.000 Nederlands-indische uitgemergelde gevangen uit de kampen moeten redden.
De overlevenden van de 18.000 KNIL-ers op de spoorlijn nog buiten beschouwing
gelaten.
Terwijl de rest van de mannen de oudejaarsnacht op de Noordam doorbrengen zet
mijn vader voeten in de aarde van het land ‘Indonesia’ waar hij, net als alle mannen,
smoorverliefd op zal worden.
Een jaar later vertrekt hij weer, met een hoge dwarslaesie.
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Deel II – Het ongeluk
Arthur
’t Is 12 oktober 1946
Een granaatscherf boort zich een weg door zijn ruggengraat.
Er ontstaat een holletje in zijn rug, waar later precies mijn vuist in paste.
Vier dagen ligt hij in coma. Daarna doet hij belijdenis.
Hij vertrekt met de boot terug naar Nederland, richting een veteranenhospitaal in
Rotterdam.
21 jaar oud en verlamd.
Tot hier.
’n Tante vertelde ooit dat toen ze hem ging bezoeken, ze buiten iemand heel hard
hoorde gillen.
Tante
Nou Arthur, dat is echt!
Ik kwam daar aan, bij dat veteranenhospitaal, in Rotterdam, en ik hoorde in de verte
een gegil?!
Dus ik naar binnen, naar de receptie, en ik vraag: waar ligt Klaas van Vliet? Moest ik
naar de vijfde, dus ik mezelf al die trappen op gesleept want ik doe niet aan liften, ‘k
heb last van claustrofobia, maar goed, ik die trappen op, en dat gegil wordt steeds
harder. Kom ik daar aan in het zaaltje, met mijn vingers in m’n oren, was het je
vader! Z’n benen lagen zo in een spagaat, helemaal dicht gegipst.
Vader
Jouw tante kletst.
Arthur
Niet.
Moeder
Arthur, spreek je vader niet tegen!
Arthur
En toen kwam mijn moeder de zaal binnen.
Een echte Marilyn Monroe, zoals mijn vader het vertelde.
Ze was een vriendin van de vriendin van ’t bed ernaast.
Hij maakte grappen, en zij zag een charmante man verlamt tot aan zijn oksels waar
niks van te vrezen viel.
Vader
52 km per uur he.
Zo hard gaan die jongens.
Wat doet dat mannetje – he! Hij heeft tot nu alle tijdritten gewonnen he.
Zie je ‘m? achter de gele trui?
Arthur! Geef achtBo Hamburger
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Alex Zulle
Geweldig…
Boardman
Kom op jongen!
Kom op!
Zie hem gaan.
Niet zo voorzichtig. Het regent niet.
Arthur
Vader was een groot sportfanaat.
Tour de France, schaatsen, en voetbal..
Eerst in het stadion, maar als z’n auto een keer door supporters beschadigd raakt,
gaan we er niet meer heen.
Vader
GODVER DE GODVER DE GODVER!
Arthur
Zijn auto was een verlengstuk van zijn lichaam.
Een Moris, Daf, Renault 5, Simca 11, Renault 8, Ford Taunus en daarna alleen nog
maar Opel.
En ooit een motor met drie wielen.
Hij haatte zijn rolstoel.
Als het aan hem lag kwam hij overal rijdend tot aan de plek van de bestemming.
Daar waar ieder wandelde, reed hij met zijn auto.
“Hier kun je echt niet door!”
Vader
O nee? Moet je opletten!
Arthur
Centimeters langs de afgrond van de rivier de Dinkel, op Ameland dwars door het
natuurreservaat, ’t strand op tot aan de waterlijn en ik en mijn zussen duwen als hij
weer eens vast zat of de vloed sneller opkwam dan verwacht.
Vader
Niet tegen je moeder vertellen.
Godver de godver
Arthur
Mijn vader maakte veel geluid. Hij boerde, kreunde en zuchtte de hele dag door. Het
was de ergernis die door de kieren naar buiten ontsnapte.
Hij heeft zichzelf opgevreten van binnen. Puur stress.
In de auto:
Vader
Ik wil je niet lastig vallen, maar moet het toch aan iemand kwijt.
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Je moeder zit weer te kankeren.
Ze houdt niet op.
Arthur
Wat doet ze dan?
Vader
Ze zeikt. Ze zeikt de hele dag door. Niks is goed.
En dan janken, en dan weer vitten – hele tijd dat gevit op mij!
Ik word er knettergek van.
Arthur
Dan zeg je toch dat ze op moet houden.
Vader
Tegen je moeder? Tegen mijn Marilyn?
Pfff!
Arthur
Eén keer in de 14 dagen haalden we samen 'n vracht vol pijnstillers.
Vijftien minuten in de auto, en dan altijd, als cadeautje, samen een haring eten.
De laatste twee jaar reed hij alleen nog maar met de auto naar mijn huis, en naar de
dijk waar mijn zus woont. Altijd handschoenen aan en slaan op ’t stuur.
Vader
’t Mooiste paard van stal.
God wat een wijf.
Mijn Marilyn.
Moeder
En daar lag ie. In bed in 't revalidatiecentrum in Rotterdam. Net terug.
Knappe man, vriendelijke lach, verlamd tot hier, en veel grapjes.
Toen zijn we getrouwd.
En toen moest ie naar Leiden.
De Sociaal-Medische Dienst van de Koninklijke Marine.
En hebben ze zijn benen verstijfd.
Zo'n twee jaar nadat hij met die verrekte Kota Inten naar Batavia voer.
Arthur
Dat was de Noordam mamma.
De Kota Inten voer pas na '46 op Indië.
Moeder
Wie zegt dat?
De geschiedenisboekjes zeker.
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Arthur
Ik heb ook nog nooit van de Kota Inten gehoord.
Moeder
Jij was er ook niet bij.
Ze verstijfden zijn benen zodat hij kon staan.
Liggen en staan. Zitten heeft hij vanaf zijn 23e niet meer gekund.
Zo’n tien jaar later moest hij weer naar t’ militaire ziekenhuis.
Je zus en jij waren al geboren. Hij had een gezin te onderhouden.
Hij werd door defensie opgeroepen voor een research operatie waarbij zijn buikholte
geheel werd opengemaakt om te kijken hoe de zenuwen vanuit zijn ruggenmerg
liepen, en of die al of niet heel waren.
Je vader wilde niet, maar het moest.
Zij wilden kijken hoe dat eruit zag van binnen, hoe dat werkte.
Als hij die operatie niet onderging zou hij zijn militair pensioen kwijtraken.
Dus of een opengemaakt stijf lijf, of geen geld.
Arthur
Zijn spieren zijn vast gemaakt. Z'n heupen kon hij nog een klein beetje buigen.
Eén been stond een beetje krom.
Mijn vader heeft enorm veel operaties gehad. Om zijn onderbenen beugels. Zonder
beugels kon hij niet staan. Te onstabiel.
Hij liep met twee stokken op heuphoogte. Hij had enorme armen. Echt 'n superman
torso, vliegend door de nacht met Marilyn Monroo aan zijn zijde.
Op een gegeven moment stierven zijn tenen af.
Vader
‘k Heb pijn aan m’n poten!
Hoe is het mogelijk?! Verrekte pijn aan mijn poten.
Arthur
Hij had geen normale stoel, maar een soort lange rechte hoge ligstoel, meer een
soort schans.. eigenlijk.
En in de auto keek hij net boven zijn stuur uit... Stoel zo ver mogelijk naar achter, en
rijden maar.
Vader
Waarom vertel je dit?
Arthur
Omdat het zo was.
Vader
Maar waarom?
Arthur
Het maakt je wie je bent...
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Vader
Ik ben niet gehandicapt!
Arthur
Maar wel verlamd.
Vader
Vind één foto waarop je 'n rolstoel ziet... Nou?
Ik heb alles gedaan jongen. Auto gereden, gesport, getrouwd, drie kinderen gemaakt,
en deze alledrie succesvol opgevoed. Wil je nu nog beweren dat ik een kreupele ben?
Arthur
Mijn vader was een trotse man.
Hij heeft mij leren schaken. Ik keek vanaf mijn kruk mee als hij met ome Arthur
speelde.
Iedereen die schaken leren wilde kon bij mijn vader terecht.
En canasta, klaverjassen, vliegeren, en tafeltennis....
Hij bouwde een eigen tafeltennistafel die smaller was dan normaal zodat hij zonder al
te veel heen en weer te bewegen en met één arm het spel spelen kon.
Jaren lang wist hij met zijn lijf ons partij te geven. Toen hij niet meer won, gingen we
badmintonnen.
In de schuur had hij een hoge werktafel, op borsthoogte. Hij repareerde hangklokken.
Een secuur werkje.
Net als z'n postzegel verzameling. Nadat Indonesië en Nederland compleet waren, lag
de rest van de wereld open.
Vader
Wie krijg de postzegelverzameling als ik dood ga?
Nou?
Wie krijgt de postzegelverzameling als ik dood ga?
Arthur
Later kwamen er nog munten bij. En kruiswoordpuzzels. Hij verstopte zich in zijn
hobby's. Hij moest wat met zijn tijd.
Een keer vroeg ik: Waarom ga je niet op rolstoelbasketbal?
Zijn antwoord:
Vader
Ik doe niet aan gehandicaptensport!
Arthur
In 't verpleeghuis De Basis in Doorn, waar hij de laatste 15 jaar van zijn leven heeft
doorgebracht, begon hij te borduren. Met zo'n voorgedrukt plaatje en nummertjes.
1 per week.
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Hij heeft bijvoorbeeld een keer 'De Nachtwacht' geborduurd. Tussen de
Libanongangers en Joegoslavië veteranen, zat mijn vader met naald en draad te
produceren. De hele gang hangt er vol mee.
Mijn vader borduurt een naakte vrouw.
'Mooie borst pappa!'
Vader
Ach, je volgt gewoon de kleur.

DEEL III – De Jeugd
Arthur
Er is iets wat jullie van mij moeten weten. Ik heb een hekel aan Sinterklaas.
Ik was vier jaar en geconcentreerd aan het spelen met mijn autootjes op de vloer in
de schuur van mijn vader. Hoog boven mij uit de werkbank van vader.
Sinterklaas was in het land, maar daar had de kleine Arthur nog geen weet van.
Plotseling een luid gebonk op de schuurdeur. De deur vliegt open, een zwarte man
(mijn oom) springt naar binnen en de, voor Arthur nog onbekende noten, vliegen
knetterend in het rond. Resultaat: een stupor. Nu lag ik in het ziekenhuis met
verstijfde ledematen en een verlaagd bewustzijn. Na flink wat schudden komt het
kleine jongetje weer thuis.
Een jaar later. Mijn moeder staat op het punt van bevallen. Het is begin december.
Mijn zus en ik logeren bij tante Jannie en oom Arthur. Sinterklaas is inmiddels in de
haven afgemeerd en wij mogen onze schoen zetten. Gespannen rennen mijn zus en ik
de volgende ochtend naar beneden. Mijn zus vind een marsepeinen pop en ik krijg
een zakje zout. Ik heb een hekel aan sinterklaas. De volgende dag probeer ik het nog
een keer: weer zout!
Een jaar later. Mijn zusje is op 7 december jarig en mijn ouders besluiten om geen
Sinterklaas meer te vieren maar Kerst. Op 6 december nemen al mijn klasgenootjes
een sinterklaas cadeau mee naar school. Er mag de hele ochtend mee worden
gespeeld. Omdat ik geen cadeau heb, mag ik sommen maken.
Na kerst en op de eerste schooldag, neem ik trots mijn cadeautje mee naar school,
vol verlangen om er de hele ochtend mee te spelen... Het resultaat? Ik moet nablijven
en sommen maken. Ik heb een hekel aan sinterklaas.
In de 5e klas zal er een einde komen aan mijn gespannen relatie met de goed
heiligman. Meester Wassink vertelt dat Sinterklaas alle kinderen op school een
cadeautje zal geven. Wel met financiële bijdrage van de ouders. Marilyn en Superman
gaan akkoord.
Er zijn drie opties:
1) voetbal,
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2) legpuzzel van 1000 stukjes,
3) speelgoedsoldaatjes en militaire voertuigen.
Ik hoefde niet lang na te denken en gaf mijn keuze door aan de school: nummer 3: de
speelgoed soldaatjes met voertuigen.
Eenmaal thuis gekomen, pols ik de sfeer. Vader ligt in zijn stoel. Hij lacht, en vraagt:
'Dag jongen, hoe was je dag? Heb je een mooi cadeau gekregen?'
Een goede bui. Ik ren naar hem toe en haal zo snel als ik kan en trots als ik ben mijn
cadeau uit mijn tas. De militaire tanks leg ik in zijn schoot. “Kijk!”
Alle kleur trekt uit mijn vader's wangen, zijn glimlach verdwijnt, het onweer komt in
zijn ogen binnen drijven.
Snel pak ik mijn legertje op.
Vader
Geef hier.
Arthur
Ik twijfel.
Vader
Geef hier.
Arthur
Een commando van mijn vader weiger je niet.
Ik geef hem mijn plastic leger speelgoed, en hij slaat het kapot.
Dat soort speelgoed kwam zijn huis niet binnen.
Moeder
Jij hebt altijd een liefde voor wapens gehad.
Jij vroeg altijd om soldaatjes, pistolen, geweren.
Je maakte ze zelfs zelf van hout.
Arthur
Mijn oom heeft mij geleerd een plof te maken.
Je snijdt een eikel doormidden, pakt een pvc buis, en stopt aan weerskanten van de
buis een halve eikel.
Totaal luchtdicht.
Dan pak je een houten stok, schuur je die al natmakend 9 minuten tegen de muur
zodat er een soort kwast ontstaat. Je richt, duwt met die tot-kwast-geschuurde-stok
een van die halve eikels door de buis en: PANG
Die andere helft schiet de lucht in.
Levensgevaarlijk, maar dat mocht dan weer wel.
(Radio Oranje fragment: 24-02-1945 oproep OWV-ers Wilhelmina)

1945: Het jaar van de bevrijding van Auschwitz, de conferentie van Jalta, de
zelfmoord van Adolf en Eva, de oprichting van de VN, en de atoombom op Hiroshima
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en Nagasaki, het jaar waarin Tito met een verpletterende meerderheid de
verkiezingen in Joegoslavië wint, Suske en Wiske voor het eerst in de krant
verschijnen, Bob Marley geboren wordt, en de eerste van de 25.000
Oorlogsvrijwilligers naar Nederlands-Indie vertrekken.

Een dag op de Noordam:
07.30-08.30 Bokstraining op het achterdek.
08.30.09.30 Schermlessen op het promenade dek.
15.00 Bandrepetitie op promenade dek. En Bibliotheek upper dek.
17.00 Grammofoon platenconcert "U vraagt, wij draaien."
17.45 Uitslag gedichtenwedstrijd.
18.00 Filmvoorstelling: "Standing Room Only."
19.00-20.00 Vliegtuigbouw, tekenen, schilderen op het promenade dek.
20.00-22.30 Schaakwedstrijd in de kombuis.
(Geluidsfragment voorlichtingsfilm voor het leger 1947)

Bij aankomst op Java hangen overal de Rood-Witte vlaggen van de onafhankelijkheid.

We don’t like the Dutch
Dood aan Van Mook
Alle mensen zijn gelijk
Zeg Hollandsch soldaat, waarvoor ga je eigenlijk dood?
De hele stad is beklad.
De bezetting is voorbij, de kampdeuren staan open. De japanners die eerst
gevangenen bedreigden, moeten diezelfde mensen nu beschermen.
Nederlanders die daar geboren zijn, en op hun knieën uit de kampen kruipen, worden
door hun voormalige vriendjes tegen gehouden: ’Wat doe jij eigenlijk hier?

Vieze Belanda's.'
Een Hollandse winkelier strompelt het kamp uit terug naar Batavia om zijn winkel op
te eisen. Het bewijs zit in zijn zak. Aangekomen blijkt de nieuwe eigenaar een Javaan
die niet van plan is de winkel terug te geven. De oude winkelier wordt vermoord.
Dit soort dingen waren aan de orde van de dag.
Honderden bewezen, en duizenden gefluisterde moorden…
Rebellen, inlanders, terroristen, nationalisten of eigenlijk gewoon vrijheidstrijders
vormden zich in groepen als 'Draken voor vrijheid' – en 'Tijgers van Allah'.
Iedereen die een dienst verleende aan een Nederlander, liep de kans door hen
vermoord te worden.
Een groot deel van de geïnterneerden, of eerder zakjes vel met een nog staand
skelet, werden een voor een door de Britten naar de stad gebracht.
Daar werden ze ontluisd en ingelijfd bij het nieuwe KNIL. Het dienstverband was nog
geldig en de taak nog niet klaar:
Herstel en handhaving van het Nederlands gezag.
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Mijn vader zat bij 't 1e INBAT (infanterie bataljon)
Ingedeeld bij de A-Divisie
Actiegebieden:: Batavia, Soerabaja, Gedangan, Modjokerto, Krian, Probolinggo,
Loemadjang, Djatiroto
Zijn beste maatje heette Blackie.
Zij lagen zij aan zij tussen vuur en kogels achter de lemen walletjes van de Sawa’s.
De ‘tong tong’ die waarschuwt voor alertheid, klonk met regelmaat in de dessa’s.
Zij hielden zuiveringsacties in de kampongs met soms zwartgeblakende stukken
grond als resultaat: de verschroeide aarde politiek.
Denk ik.
Mijn vader sprak niet over die tijd.
Zoals vele vaders.
Wat valt er te vertellen?
Hij maakte een boekje. Met krantenartikelen, en foto’s. Ik kon uren achtereen dat
boekje doorlezen. Ben jij dat, pappa?
(lied – De Oorlogsveteraan van Herman van Veen + live Saxofoon en Gitaar)

…
Soldaten met blanke klewang en de karabijn op scherp
‘t Dikke groen van het oerwoud, scherpe banen van zonlicht met daarin zwevende
luchtdeeltjes.
Als je door je wimpers kijkt kan je ze zien. Zonstof heet dat.
Dichte bladeren, bloedzuigers, het monotome geluid van kapmessen, met boven je het
geritsel oerang oetangs.

(wijst iemand aan in z’n boekje)
Ben jij dat Pappa?
Het zwijgen.
Vader
Zie je die japanner in het allang allang?
Arthur
Nee
Vader
Wij ook niet.
Arthur
Over het smalle pad glibbert hij naar beneden. Mijn vader. Balancerend over
hellingen en langs steile diepten. Shht! Daar komen ze. De vijand! Hij verstopt zich.
Het zijn er 14! Mijn vader is alleen. Ze lopen voorbij. Ze zien hem niet. Als de laatste
voorbij is, trekt hij ‘m bij zijn enkels het ravijn in. Nog voor de anderen het
doorhebben, haalt mijn vader uit met zijn kapmes, vier tegelijk. Een springt in zijn
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nek, maar mijn vader steekt hem met een dolk in zijn buik. Hij schiet zijn geweer
leeg, nog zeven mannen vallen neer. De laatste vijand die vooraan liep, zet het op
een rennen. Hij gooit een granaat naar mijn vader. Op dat moment komen net drie
vrouwen met kinderen aangelopen. Ze gaan water halen. Mijn vader schreeuwt: 'Weg,
Ga weg.' Hij pakt de granaat, gooit hem terug uit de richting van de vrouwen. De
granaat ontploft in de lucht, en een scherf dringt papa zijn rug binnen. De vrouwen en
kinderen zijn ongedeerd. Hij heeft hen gered. Mijn vader.
...
Pap...Hoe is het gekomen?
...
Vader
Geef acht jongen!
Arthur
Hij ligt in zijn skischans, met een plateautje op zijn buik. Hij zit te knutselen, en er is
wat gevallen.
Vader
Arthur! Geef acht.
Arthur
Hij heeft het me eens uitgelegd.
Vader
Geef acht betekent dat je zelf moet zien wat nodig is.
Arthur
Anders gezegd: Zien wat hij nodig heeft voordat hij er om moet vragen.
Ik dien op te rapen wat gevallen is, pluizen te plukken die aan zijn komen waaien, en
grassprieten te onthoofden die boven 't veld uit steken.
Mijn vader ziet alles: hij heeft de armen van superman en de ogen van een valk.
Moeder
Klote kerels!
Arthur
Arthur
Marilyn Monroe is van jongs af aan zo mooi dat elke man naar haar kijkt en heimelijk
droomt om haar te bezitten. Zelfs de mannen binnen haar eigen familie. Marilyn heeft
hier nooit om gevraagd.
En toen ze mijn vader tegen kwam, verlamd, tot hier, wist ze dat zij met hem zou
trouwen.
Vader
Mijn Marilyn.
Wat een prachtwijf.
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Arthur
Maar om de zoveel tijd woog 't leven Marilyn te zwaar, en ging ze een tijdje uit huis.
Terwijl zij professioneel werd opgelapt, bleven mijn twee zussen en ik bij mijn vader.
Ik zorgde dan voor hem. Een begin van mijn latere carrière als verpleger.
Als we gingen slapen mocht ik in het grote bed. Ik stopte mijn vuist in de krater in
zijn ruggengraat. We maakten tekeningen op elkaars rug, schreven letters die de
ander dan moest raden..
Ook hielp ik mijn vader op de w.c.
Het toedienen van 'n klysma, als de harde ontlasting langs een bepaalde zenuw gleed,
gaf over het algemeen een automatische bijwerking: een zaadlozing.
Vader
Kijk! Nu snap je wel hoe je moeder en ik dat hebben gedaan.
Arthur
wat?
Vader
Nou, gewoon. Jullie!
Arthur
“Oh. Dat. ... Ja.”
Om eerlijk te zijn, snapte ik er toen niks van.
Later bedacht ik me dat Marilyn zichzelf bevrucht moet hebben, en zo mij en mijn
zussen gekregen heeft.
Moeder
Alleen je jongste zusje niet.
Zij is bij toeval geboren.
Arthur
Toeval. Merkwaardig woord voor liefde.
Pappa, ben jij dit?
Vader
Zie je die japanner in het allang allang?
Arthur
Nee
Vader
Wij ook niet.
Moeder
Eens een Marinier, altijd een marinier.
(Arthur gaat dwars over de schans heen liggen)
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Arthur
Kinderen van ouders met flink gewicht op hun schouders, leren op hun hoede te zijn.
Stemmingen die niet logisch en verklaarbaar zijn moeten gepeild, juist ingeschat en
meegewogen worden in de beslissing wel of niet datgene te vragen, wel of niet
datgene te vertellen of op te biechten, om wel of niet te zijn.
Ik heb altijd geprobeerd zijn wensen voor te zijn.
Dat aanvoelen gaat niet altijd goed.
Thuiskomen met een gat in mijn broek, de stemming als 'goed' inschatten en 't gat
maar direct aan mijn vader laten zien: hij ontsteekt in woede, sommeert me bij hem
te komen, over de schans heen te buigen en mijn verdiende pak slaag te komen
halen.
En dat deed ik.
Ik onderging vaak het eigenaardige proces de pak rammel zelf te komen halen.
Hij was geen groot pedagoog.
Toen ik een week in het ziekenhuis lag, maakte hij al mijn huiswerk zodat ik niet
achter zou blijven.
Hij maakte sowieso vaak mijn huiswerk.
Vooral de sommen. Die snapte ik niet.
Vader
Op de weg van A naar C, ligt B precies in het midden. De afstand van A naar C is 200
km. Een auto rijdt van A naar B met een snelheid van 120 km per uur en vervolgens
van B naar C met een snelheid van 80 km per uur. Hoe snel rijdt de auto gemiddeld?
Nou, das dan 200, dus 100 maal 60 gedeeld door 120, da's 50 minuten, en dan 100
maal 60 gedeeld door 80 is 75, dat wordt dan dus 125 minuten.
60 maal 200, gedeeld door 125 is dan 96 precies.
96 km per uur.
Zo! snap je?
… Mooi. Volgende:
'Jan heeft een auto die 1 op 12 rijdt. Ali beweert dat zijn auto 25% zuiniger rijdt.'
Hmpf .. Dat mocht Ali willen! 'Op hoeveel rijdt zijn auto dan?'
(Arthur steekt een kaarsje aan. Gedurende deze scène gaat het licht onmerkbaar langzaam
zachter, tot we op het kaarsje na, in het donker zitten.)

Arthur
15 juli – mijn vaders verjaardag.
1 x per jaar zit het huis vol met bijzondere mannen.
Ik zit elk jaar weer stil op de grond tussen de ruige mannen in, hopend op verhalen
over de oorlog. Het komt nooit ter sprake.
De Blinde komt binnen, aan mijn moeders arm, en wordt naar zijn stoel geleid.
De Blinde
Dank Monroe.
Klaas je hebt het toch maar mooi getroffen met zo'n vrouw.
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– Arthur, ben jij dat?
Kom es hier...
– Ben jij lang geworden man.
Niet alleen in de lengte groeien he.. anders groei je nog boven de bomen uit, en weet
je wat er dan gebeurd? … dan bouwen de ooievaars 'n nest op je hoofd en dan mag je
je niet bewegen, want als de eieren uit 't nest vallen, dan zullen er nooit meer
kinderen geboren worden!
Karel Kwartel
Wat zegt ie Klaas?
Arthur
Aan de andere kant zit Karel Kwartel. Aan een kant doof, de andere kant
slechthorend.
Karel Kwartel
Wat zegt ie?
Arthur
Daarnaast Mouwloze Duif, een klein dun mannetje zonder armen. Piet Piraat, de
jongste van het stel, mist z'n linker onderbeen. Glazen Harry met een glazen oog en
De Stille Beer: een enorme kerel waar ogenschijnlijk niks kapot aan is, maar die niks
eet en drinkt en altijd zwijgt.
…
Arthur

(tegen Stille beer) Waarom eet u geen taart?
...
Mijn vader: Arthur!
Mijn moeder: Jij gaat mij helpen in de keuken, nu!
Karel Kwartel
Wie heeft er geen baard?
Arthur
Later vertelt mijn moeder me dat Stille Beer in een of andere oorlog zijn tong is
afgesneden, waardoor hij niet meer praten kan en zijn voedsel via sondevoeding
binnenkrijgt. Glazen Harry zegt:
Glazen
Glazen Harry
Nee, dat jochie vroeg aan Stille Beer: Waarom eet je geen taart!
Karel Kwartel
Oh. Omdat 'ie als 'ie niet oppast, anders Dikke Beer moet heten!
Hahahaha.
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Blinde
Tijd voor een sigaret.
Arthur
Piet Piraat steekt een sigaret op, geeft hem aan de Blinde.
Hij steekt een tweede op, en laat Mouwloze Duif zijn sigaret roken.
Spoedig staat de hele kamer blauw.
Mouwloze Duif
Hoe kan je trouwen met een jonge, mooie, rijke en intelligente vrouw?
Nou?
Blinde
In mijn wereld bestaan er geen lelijke vrouwen.
Mouwloze Duif
Door vier keer te trouwen.
Arthur
Terwijl ik de tik van mijn moeder nog op mijn achterhoofd voel, kijk ik om 't hoekje
vanuit de keuken naar de kring met mannen. Het lijken wel Indianenstamhoofden die
allen aan de vredespijp roken en in codetaal spreken.
Ze lachen allemaal. Hard en veel.
Ik kijk de Stille Beer aan, en steek mijn tong uit. Hij grijnst, opent zijn mond heel
even, en geeft een knipoog. In die paar seconde zie ik iets in zijn mondholte blinken..
een lege holte vol met goud.
Hij heeft daar een schat bewaard denk ik. Een schat buitgemaakt in de oorlog.
Op een dienblad, stevig in mijn twee handjes, breng ik de flessen op tafel.
Vader
Wat is het gevaarlijkste deel van een auto?
De bestuurster.
(Bulderend mannengelach.)
Piet
Piet Piraat
Waarom laten mannen meer boeren dan vrouwen?
Omdat vrouwen niet lang genoeg kunnen zwijgen om druk op te bouwen.

Hahahahahaha
Glazen Harry
Wat is een vrouw die 90% van haar intelligentie heeft verloren ?
Een weduwe.

Hahahahahahhaa
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Arthur
De tabak rookt, de drank vloeit, mijn vader verjaart met mannen vol afwijkingen en ik
wacht op heldenverhalen over een verleden dat mij onbekend zal blijven.
Niks te merken van nachtelijke herbelevingen, slaap en concentratieproblemen,
zweten of angststoornissen.
Misschien wel een bepaalde alertheid..
De mannen kennen elkaar van de BNMO – Bond Nederlandse Militaire
Oorlogsslachtoffers.
Ze maken tripjes, met de bus naar Madurodam, boottochtjes en stampotbuffet met
muziek.
Op foto’s was hij altijd omringd door mooie vrouwen.
De charmeur.
De Blinde
Zeg Mouwloze duif. Til jij me effe op? Ik moet pissen en zie door al die drank
onderhand hartstikke dubbel!
Hahahahaha…
Vader
Dag mannen!
Bedankt he.
Tot ziens.
Zo!
Dat was 'n mooi feest.
Arthur
Ik laat de mannen uit, ren 'n stukje met ze op, klim in de Stille Beer en fluister in zijn
oor: Ik weet dat je een gouden schat bewaart, maar ik zal het tegen niemand zeggen.
Hij glimlacht, haalt een oude munt uit zijn zak, gooit 'm hoog op, vangt hem in zijn
rechterhand en stopt hem mij toe. Neuriënd loopt hij de weg af.
Ik roep: wanneer komen jullie weer?
De Blinde
Als de djagoeng weer groeit, Arthur.
Als de djagoeng groeit.
Arthur
Djagoeng is Mais. Ik sukkel terug naar huis.
Monroe in lichte zomerjurk in de deuropening, mijn vader hangend in zijn loopstokken
ernaast.
…
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DEEL IV – De erkenning
Moeder
Je vader zei me eens: Bamboe kun je buigen tot het bijna barst.
Je kunt het tot de wortel toe afhakken
je kunt het verbranden
Maar er zullen altijd nieuwe scheuten ontstaan…
Weliswaar vervormd, maar toch nieuwe scheuten

(Blaast het kaarsje uit, en gaat in de schans liggen. Beelden van marcherende
soldaten worden over hem heen gebeamd.)
(Over de luidsprekers horen we: Wilhelmina 1942 Radio Oranje + Achter het nieuws 1969
met Joop Hueting, andere veteranen en interviewer + Soekarno in bioscoopjournaal; oproep
werksoldaten + De val van Bandoen 15_03_1942 Wilhelmina radio Oranje + Soekarno
toespraak capitulatie aan Japan + Achter het nieuws 1969 vergelijking nazipraktijken in
Putten WOII)

Vader
Putten? Geen verschil met SS-ers?
Wat zou jij doen? Als je je maat vermoord terug vindt, Getjintjangt.
Zijn lijf in stukken gehakt, zijn geslachtsdelen afgesneden en op een paal gespietst,
huid afgestroopt en enkel nog aan zijn gebit te herkennen.
En dan heb je de vermoedelijke daders..
… wat zou je doen
Achter elke boom dreigt de dood, wie het eerste schiet…
En je moet het zekere voor het onzekere nemen… dus ja, er zullen ook onschuldigen
slachtoffer geworden zijn. Maar wat gaf hen het recht onze maten zo te verminken?
Excessennota me reet!
Wie hoor je over die nationalisten? Die hun eigen familie terroriseerden om te
voorkomen dat ze met die vieze Belanda's zouden samenwerken?
Wij zijn gestuurd, vergeet dat niet!
In elke oorlog gebeuren dingen die niet door de beugel kunnen. Daar maakt iedereen
zich schuldig aan. Ja het was een oorlog ja, flikker toch op met je politionele acties.
Wij werden rechtstreeks een oorlog ingestuurd, die niet zo mocht heten want de rest
van Europa en Amerika kijken mee, hijgend over haar schouder, terwijl ze nog geen
nagels heeft om haar kont mee te krabben en nog maar pas uit de nachtmerrie die ‘de
Tweede Wereldoorlog’ heet, is ontwaakt..
Als je medespeler bent, kun je geen toeschouwer zijn.
In een oorlog ben je geen normaal mens. Je hebt geen tijd om te denken, je moet
handelen.
Elke cel kookt als iemand die je kent gekidnapt wordt en je hem als een bloedige
legpuzzel bij elkaar moet rapen. ‘Palmam qui meruit ferat’: Ere wie ere toekomt.
Er was 'n jongen die op alles schoot wat hij tegen kwam. “Ik zal Makkum levend
halen.” schreeuwde hij uit volle borst.
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Angstmonstertjes vreten aan je hersenen, als de bloedzuigers, ringwormen en
apepokken hen niet voor zijn.
Blackie zat eens helemaal onder met nog amoebedysenterie erbij ook. En daar lag hij
dan in 't kampement, tot ziekenboeg gebombardeerd, met prikkeldraadversperring
omgeven... zwak en oververmoeid. De uitgestelde doden.
Het vergeten leger.
'Hondengeluk, heb jij.' zei Blackie dan. 'Geloof mijn woorden. Hondengeluk.'
Hij niet.
SS-ers... hmpf!
Hoe durven ze...
(‘Achter het nieuws’ 1969 eindredacteur. “Hoe hebben we dit kunnen doen en waarom komt
het pas 20 jaar later naar boven?”)

Vader
Wijs naar de juiste, klootzak.
De trap moet van bovenaf worden schoongeveegd.
Wij zijn gestuurd met een opdracht. Er zijn fouten gemaakt, er zijn misdaden
gepleegd. De hebzuchtige regering wilde haar bezit niet afstaan, een inschattingsfout.
Noem het een historische vergissing.
Wie zijn dan godverdomme de grootste slachtoffers? Niet de militairen zelf?
Mijn beste jaren – mijn lijf verdomme – gegeven voor een 'historische vergissing'.
6158 doden
Nutteloos...
Me reet! Wat denk je dat er gebeurd was met hen die in de kampen verbleven?
De regering moet eerst voor zijn eigen soldaten op de knieën, voordat ze excuses
aan Indonesië maakt.
Arthur
Florence Nightingale zet de TV uit, geeft hem een borrel, en opent het raam.
Vader
Klootzakken.
Ze weten niks.
Arthur
Hoe bang ik vroeger op mijn tenen liep, hoe verbaasd ik later werd over de liefde die
mijn vader heeft kunnen geven.

(Spot op de barkruk)
Weinig slaap, intens lawaai, te veel werk, te onregelmatig voedsel, extreme
weersomstandigheden, gebrek aan hygiëne, privacy en medische zorg putten je
fysiek uit.
Het bewustzijn van 't zelf dood kunnen gaan of mogelijk verlies van kameraden,
PLUS ook de mogelijkheid een ander te moeten doden... de tegenstander, geeft
daarbij psychische stress. Deze twee bij elkaar heten Gevechtsstress.
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(‘Soerabaya’ Anneke Gronloh)

Gevolgen: Heldendaden en Loyaliteit, OF weigeren van dienstbevelen, gebruik van
drugs, doodschieten van commandanten, of 't plegen van andere wreedheden.
Combat Stress Reaction.
‘Wij zijn gestuurd, vergeet dat niet.
Wijs naar de juiste klootzakken.’

Arthur
Pas laat in zijn leven begon hij te vertellen. Kon het misschien niet meer dragen,
alleen. Maar altijd met zijn vinger voor z'n mond.
Shhht!
Moeder
Eens een marinier, altijd een marinier.

Arthur
Mijn vader geeft gas. Zijn armen strak, leren handschoenen op het stuur, blik recht
vooruit, over de dijk. Ik zie de snelheidsmeter oplopen... mijn keel jeukt. Ik hoest.
Vader
Oh Sorry, ik was vergeten dat je mee was… ik wilde tegen een boom te pletter rijden
met 120 km/u.
Arthur
Eens een veteranengezin, altijd een veteranengezin.
Arthur
De een telt schapen, bij slaapgebrek, ik wapens:
Schoudervuurwapens: Hagelgeweer of Kogelgeweren
Vuistvuurwapens: Revolvers en Pistolen
Volautomatisch
Semi-automatisch
Repeteergeweer
Enkelschotsgeweer
Voorladers
Achterladers
Percussiegeweren
Mortieren
Granaten
Kanonnen
Luchtbuks
Zwart kruit
Luchtwapens
Een semi-automatische luchtbuks
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Een semi-automatische luchtbuks met zwart kruit en ’n target-locater
Ploffers
(Tong-Tong)

Vader
Geef Acht, jongen!
Arthur
Ik ben 16 jaar en doe de tuin. Mijn ouders zijn gek op de mooie achtertuin.
Maar er is altijd meer onkruid dan ik zie. Vader heeft de spieren van superman en de
ogen van een valk.
Vader
Geef Acht, jongen!
Arthur
Gras maaien en harken, kantjes knippen, blaadjes harken…het leken er wel
miljoenen.
Als ik het netjes vind, is hij nog niet tevreden.
Daar ligt hij, in zijn schans, te wijzen naar het gras.
De directeur.
Vader
Het wieden is klaar.
Knip de heg.
Arthur
Ik slik.
…
‘Nee.’
Vader
Knip de heg.
Arthur
‘Nee. Ik doe het al bij mijn leraar Engels, daar krijg ik er tenminste voor betaald.’
Vader
Hier komen.
Arthur
‘Nee’
Vader
Hier komen.
Ik ga je slaan.
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Arthur
‘Kom mij maar halen…’
…
Ik blijf staan op gepaste afstand.
Dan Marilyn Monroe die vanuit de keuken op mij af loopt. Ze slaat me met gebalde
vuisten de trap op. De afdruk van haar ringen staan nog in mijn kaak.
De volgende ochtend is het stil. Dit was de eerste keer dat ik een bevel negeerde.
Daarna ben ik zo weinig mogelijk thuis. Tot aan mijn dertigste keer ik mijn rug toe.
Vader
’t Mooiste paard van stal.
God wat een wijf.
Mijn Marilyn.
(Arthur zingt eigen versie van Jacob Olle)

Arthur
De tijd verstrijkt. In 1985, dan is mijn vader 60 jaar, gaan mijn ouders in een
bungalow op 't terrein van Bond Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers wonen, 'de
basis', in Doorn. Vader maakt steeds meer geluiden, en verzamelt minstens zoveel
hobby's. Marylin Monroo is met de jaren giftig geworden. Ze wonen er vijf jaar als
mijn moeder in opstand komt:
Moeder
Ik doe het niet meer!
Zak er maar in! Ik vertik het.
Ik ga die man niet meer verzorgen.
Meer dan 40 jaar, elke dag. En wie zorgt er voor mij?
Raak me niet aan!
Ik doe het niet meer. Hoor je? Ik doe het niet meer.
Arthur
Vader zwijgt.
‘Jullie kunnen naar de appartementen verhuizen.
Dan kan pappa zorg krijgen.’
Moeder
Het kan me geen donder schelen, maar ik doe het niet meer.
Arthur
Elke vezel in zijn lichaam schreeuwt 'nee, ik wil het niet'.
Hij zegt:
Vader
Oké.
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Arthur
Ze verhuizen naar 't appartement op de Basis, waar mijn vader met borduren begint.
…
12 oktober 1991. Vader is 66 jaar, en huilt.
Moeder
Ze gaan het hem nu toch geven. 45 jaar te laat maar goed.
De regering heeft besloten elke oorlogsgewonde een medaille te geven.
't Gewonde Insigne. 't Wordt binnenkort uitgereikt.
Arthur
Maar dat is toch goed pappa.
Eindelijk erkenning.
Moeder
't Paarse Hart. Terecht, maar veel te laat.
Jullie zijn hier ontboden omdat hij eerst iets vertellen moet.
… toe maar. Kom op...
…
Vertel maar... kom op… toe nou…
...
Je vader is niet bij gevechtshandelingen gewond geraakt.
Arthur
Zie je die Jappanner in 't alang alang?
Moeder
Ze lagen in 't kampement. Je vader schreef een brief aan zijn toenmalige verloofde
Mientje.
Blackie lag een brits verder, te jongleren met granaten. Een valt, blijkt toch niet
onschadelijk te zijn, en ontploft.
Een scherf doorploegt zijn rug. Vader in coma, Blackie sterft.
…
En zo is het gegaan.
Hij wilde het zelf vertellen.
Ze zullen het noemen, bij de uitreiking.
Dus daarom..
(NL volkslied – Radio Oranje 1942, zachtjes onder komende tekst)

Arthur
Mijn vader, hij zweeg, en leerde me op zijn manier hoe lelijk de oorlog is.
Hij heeft gezwegen om de nagedachtenis aan zijn vriend Blackie te kunnen
beschermen. Hij heeft gezwegen om zijn pijn te verbergen. Hij was zoals mijn moeder
dat zegt: Eens een marinier, altijd een marinier.
Vulneratus Nec Victus - 'gewond, maar niet overwonnen’.
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Precies 45 jaar later:
“Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden explodeerde op 12 oktober
1946 in de Darmowijk te Soerabaja een gevonden vijandelijke 37 mm antitankgranaat,
waarvan men veronderstelde dat die onschadelijk was. Marinier J. Swarts werd
hierdoor op slag gedood. Marinier K. van Vliet raakt ernstig gewond”
Echte helden, getuigen zelden
Ze spelden hem het kruis op.
(Audio fragment 1942 Radio Oranje Wilhelmina: Hulde aan hen die vielen in den strijd. En
hierbij gedenk ik tevens allen die slachtoffer werden van de barbaarse strijdwijze van den
vijand.)

Bij thuiskomst eten we gebak.
1946: Het jaar waarin Freddie Mercury, Herman Brood en Bill Clinton worden
geboren, in Amerika de eerste elektronische computer vervaardigd wordt, de PvdA
wordt opgericht, Jordanië onafhankelijk wordt, in Parijs het tweedelige badpak wordt
geïntroduceerd onder de naam ‘Bikini’, en mijn vader op 21 jarige leeftijd verlamd
raakte door een ongeluk.

DEEL V – Het Einde
Arthur
Ouderdom doet kleuren verbleken. Haren worden grijs, maar ook rechtlijnige
gedachten verbleken met de tijd. Als ik ver volwassen ben, kinderen, gescheiden, en
zoveelste baan, stopt hij me vaak in de wekelijkse autoritjes wat geld toe.
Vader
Hier, dat kun je wel gebruiken.
…
Ik heb het niet goed gedaan, he.
Arthur
Zegt hij steeds vaker. ‘Je hebt het fantastisch gedaan’ zeg ik dan.
Stilte.
Hij schudt zijn hoofd. Ik kijk naar de oude man: bril op zijn neus, haren naar achter
gekamd, hoofd liggend tussen zijn enorme schouders… supermanschouders… languit
achter het stuur. Hij doet er nu een uur over om de auto in te komen.
Misschien heeft hij zijn explosies nooit zo bedoeld... bedenk ik me.
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Op 79 jarige leeftijd kan hij het niet meer op brengen om achter het stuur te kruipen.
Binnen het jaar wordt hij ziek. Uit de kieren van zijn lijf klinkt:
Vader
Er zit daar iets.
Daar.
Er zit daar iets, en daar ga ik dood aan.
Maar mij hoor je niet.
Ik verrek van de pijn, maar mij hoor je niet.
Je moet ergens aan dood gaan.
Arthur
Op 2 mei 2006 overlijdt Klaas van Vliet aan een buikinfectie.
Op zijn sterfbed:
Vader
Ga je nu een theaterstuk maken over een man, met een dwarslaesie, die toch drie
kinderen krijgt en het zo ver schopt als ik?
Arthur
Ik stap in de auto en begin te rijden.
Het begint donker te worden. Bij het strand aangekomen, hou ik stil, en zet de motor
af.
In de blauw roze lucht zie ik de vuurtorens.
Ik hoor mijn vader:
Vader
Waarom schilder je me zo zwart af?
Arthur
‘Dan kunnen ze zien dat jij geleden hebt.’
Hij fronst zijn wenkbrauwen, boert, kreunt en zucht.
Vader
Godverdomme.
Arthur
De vloed komt op.
Ik start de motor, maar dan knijpt hij in mijn arm.
Vader
Wat ga je doen?
Arthur
Naar huis.
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Vader
Nog even wachten, jongen. Tot de zwaluwen komen
Elke avond tussen 6 en 8 komen ze
De lucht vol met die beestjes, pijlsnel ieder voor zich, en god voor ons allen.
Ze maken duikvluchten, jongen. ’t Is ’n ware voorstelling.
Eerst fladderen ze zich suf, dan trekken ze hun vleugeltjes in en laten ze zich vallen.
Zo!
En bekkie open.
Zo!
Die vliegjes hebben geen schijn van kans.
Wist jij dat ze het onweer opeten?
Als er meer zwaluwen zouden zijn, zouden we mooi geen donder meer hebben!
Arthur
Hoe lang duurt dat dan, pappa?
Vader
Zolang de djagoeng groeit, jongen.
Zolang de djagoeng groeit.

*
EINDE

28
Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Jannemieke Caspers
jannemiekecaspers@live.nl
http://www.jannemiekecaspers.nl
gedownload op 26 juni 2019

Jannemieke Caspers
Geef Acht! Een onwaarschijnlijk verhaal over een held op stokken.

Blz. 1 Getuigen zijn zelden helden - Herman van Veen
Ministers leren braille
Want zij zijn al jaren blind
Verzamelen medailles
Omdat hun vrouw dat prachtig vindt
Maar vreemd, je ziet ze nooit op straat
Want wat er ook gebeurt
Ze blijven veilig binnen
Met een slot op elke deur
Getuigen zijn zelden helden
Echte helden zie je zelden

Blz. 13 ‘Oorlogsvete
Oorlogsveteraan’
raan’ Herman van Veen
Oorlogsveteraan – lippen op slot
Kogelvrij masker perfect in de plooi
Maken ze toch je vermomming kapot met hun vragen
Bescherm je dan
Achter ogen van ijs
Zet een dapper gezicht op
En drink er daarginds nog een paar:
Aangeschoten leun je tegen de bar.
Praat iets te luid in het volle café,
Lach de wereld uit
En verstop je maar
Achter ogen van steen.
Er werd een zege beloofd, hoop en victorie
Maar je werd in een waas van alcohol dwaas middelbaar
De hemel is vol, daar kan geen soldaat meer bij,
Dus verstop je maar
Achter aardige ogen

Blz. 24 – Lied Klaas van Vliet (Bewerking door A. van Vliet van ‘Jacob Olle’ Herman van Veen.)
Klaas van Vliet reed hard
120 richting boom
De handen stijf aan’t stuur
Richting doodgewoon
Dwars van laesie
Dwars van leven
Dwars van ongerechtigheid
Met grote snelheid angst en beven - Snel een einde aan de strijd
Via de Kareldoormankade
Langs het standbeeld van Calvijn
Via de peter Mauritssingel
Naar het Wilhelminaplein
Grote woorden grote namen
Klaas zijn naam was minder groot
Maar hij wil een overeenkomst
Nog heel even net zo dood.
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