
Met de oorlog zo dichtbij
Thema's: Herdenken nu, Oorlog in Oekraïne

Locatie: Middelburg, Nederland

Door: Roos Zwigtman

Dit verhaal is van Annemarie, meneer Proost, Fred en Chris. Vier ooggetuigen uit

Zeeland, elk met hun eigen verhaal en hun eigen verbinding met de Tweede

Wereldoorlog. Zeeuwse jongeren gingen met hen in gesprek, over vroeger, maar ook

over nu. Want er is opnieuw oorlog, en dit keer heel dichtbij. Wat betekent dat

eigenlijk? Kunnen we iets leren van de verhalen van vroeger? En stel dat het hier ook

oorlog wordt, wat zou jij dan doen?

PERSONAGES ACTEUR 1

ACTEUR 2

ACTEUR 3

De acteurs vertellen samen het verhaal aan het publiek

ACTEUR 1 Stel je voor: er breekt oorlog uit

Overal op straat mensen met geweren

Vliegtuigen die overvliegen

ACTEUR 2 Stel je voor

Dat er elke dag een luchtalarm afgaat

Dat je elke dag bang bent dat je vader wordt meegenomen

Dat er elke dag kinderen uit de klas verdwijnen

Dat je maar een paar uur per dag naar school mag

Dat je honger hebt, omdat er niet genoeg te eten is

Dat je moet vluchten uit je eigen huis

dat altijd als een thuis gevoeld heeft

Dat je bommen hoort vallen op huizen

die misschien wel van familie of vrienden zijn

Dat je gevangen wordt omdat je je probeert te verzetten



Mannen met mitrailleurs op straat

Jongens van zestien jaar en soms zelfs nog jonger

in te grote uniformen

ACTEUR 3 Dat hebben zij gezien, gehoord, gevoeld

Annemarie, meneer Proost en Chris

Wij hebben hen gesproken

We hebben hun verhalen gehoord

ACTEUR 1 Hoe Annemarie de oorlog beleefde vanuit Middelburg

En tijden lang in de kelder heeft gewoond bij haar grootouders

ACTEUR 2 Hoe meneer Proost moest vluchten voor de Duitsers

omdat hij levens moest redden

ACTEUR 3 Hoe Chris Menig als Surinaamse militair

met gevaar voor eigen leven op de boot stapte

van Suriname naar Zeeuws Vlaanderen

Een boottocht met gevaar voor eigen leven,

om Nederland te helpen bevrijden

ACTEUR 1 Hoe Fred, geboren in de oorlog, vergeten was bij het tuinhekje

toen al zijn broers en zussen het huis al waren ingevlucht

Hij was pas drie toen de oorlog voorbij was

Geboren in de oorlog

ACTEUR 2 Kun je het je voorstellen?

Zij hebben het meegemaakt, met eigen ogen gezien

Meneer Proost was onze leeftijd

Kun je het je voorstellen

Een jongen van veertien, dat is mijn leeftijd

Dat je meegenomen wordt naar kamp Vught

Om vervolgens te horen dat je naar Duitsland moet

Meneer Proost wist al van de concentratiekampen

Kun je het je voorstellen?

ACTEUR 3 Wat zou ik gedaan hebben?

Zou ik weg durven vluchten net als hij?

Wat zou jij doen?

Zou je terugvechten?

Zou je je verzetten?

Zou je bang zijn?

Als je een puber bent net als wij?

Zou je dan durven schelden?

ACTEUR 1 Rotmof!!

ACTEUR 3 Zou je vluchten?

Of vechten?

ACTEUR 2 Nu de oorlog zo dichtbij voelt

Misschien wel dichterbij dan ooit



Zouden wij dat ooit mee moeten maken?

Zouden wij ooit de keuzes moeten maken die zij hebben gemaakt?

ACTEUR 1 Nu de oorlog zo dichtbij voelt

Wat zou ik gedaan hebben?

Wat zouden wij doen?

SAMEN Wat doen wij?

In 2022 ging de voorstelling ‘Branding’ in première in Middelburg (regie: Roos Zwigtman

– productiehuis: Jeugdtheaterschool Zeeland). Een voorstelling over stil staan. Stilstaan

bij de gebeurtenissen uit het verleden en kritisch kijken naar de toekomst. Een

voorstelling over hoe de oorlog van toen nu dichterbij lijkt dan ooit.
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