
Slang van mannen
Thema's: Soldaten

Locatie: Enschede, Nederland

Door: Renée Buys

Dit verhaal is van Karel (1933). Hij groeide op in Glanerbrug. Karel maakte mee hoe de

Duitsers Nederland binnenvielen; er was geen leger in Glanerbrug, dus ze konden

gewoon doorlopen. Zijn vader werd (net als veel mannen uit Enschede en omstreken)

tewerkgesteld in Duitsland. Hij wist te ontsnappen en keerde veilig terug naar huis.

Achterin de zaal staan mensen in een strakke rij. Ze staan stil of marcheren zachtjes, in

hetzelfde ritme

ACTEUR Karel was acht toen hij een raar geluid hoorde

Het was een soort gebonk

Toen hij naar buiten keek zag hij een slang van mannen

Allemaal mannen in zwarte pakken

Allemaal Nederlandse mannen

Die door de Duitsers uit hun huizen werden gehaald

Allemaal Nederlandse mannen die moesten werken in Duitsland

Ze liepen vanuit Enschede via Glanerbrug

En daar gingen ze de grens over naar Duitsland

De hele bonkende slang van zware pakken

Zo ook de vader Karel

Hij moest in een zwart pak

Hij moest in de slangenrij

En dan netjes in de maat mee bonken

Karel liep een hele tijd met zijn vader mee

De Duitsers lieten dat gebeuren

Karel liep naast zijn vader

Naast de slangenrij

Naast de zwarte pakken

Mee te bonken

Maar uiteindelijk mocht dat niet meer

Uiteindelijk moesten ze toch echt de grens over



Ze hebben Karel met vier mannen bij zijn vader weg moeten trekken

Met vier van die zwarte pakken

Tot hij zo moe was dat hij niet meer kon tegenstribbelen

Karel was acht toen hij een raar geluid hoorde

Het was een soort gebonk

Een slang van mannen in zwarte pakken

Hij zag zijn vader steeds kleiner worden

Een man

Een pop

Een stip

Tot hij helemaal verdween

In mei 2020 ging de korte �lm ‘Vrij’ in première (regie: Renée Buys, regie-assistentie:

Kaya Minnegal, productie: Karine Roldaan – productiehuis: De Theatermakerij

Enschede). Dit is één van de alternatieve vormen waarmee Theater Na de Dam tijdens

de eerste Covid19-lockdown van 2020 toch doorgang kon vinden.
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