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De Eerste Wereldoorlog van Diederik van Vleuten

Al ruim dertig jaar is Diederik van Vleuten (52) gefascineerd 
door de Eerste Wereldoorlog. Die fascinatie vormde de 
basis voor zijn theatervoorstelling Buiten schot. Zondag 
presenteert hij een programma over Nederland tijdens  
WO I. ‘We hebben vier jaar gebalanceerd op een dunne lijn 
tussen een kogelvrije enclave en een slachtpartij.’
Tekst Jaap Backx, beeld: Roland J. Reinders

‘Dit is een  
verhaal van 
universeel  
verdriet’
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Aan het einde van Bui-
ten schot speel ik Het 
pianoconcert voor de 
linkerhand, een van de 

aangrijpendste stukken ooit 
geschreven. Ravel componeerde 
het voor een Oostenrijkse 
 pianist die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog zijn rechterarm 
verloor. De muziek biedt troost. 
Het laat zien dat er zelfs uit een 
hel als WO I iets moois kan 
voortkomen. Ravel heeft zelf in 
Verdun gevochten. Hij kreeg 
longontsteking en zat in 1916 
weer thuis in Parijs. Als hij een 
dag langer aan het front had 
moeten blijven, was de Bolero 
er misschien nooit geweest. Die 
combinatie van toeval en geluk 
is ook op Nederland van toe-
passing. Tijdens de voorstelling 
laat ik een foto zien van mijn 
overgrootvader in militair 
 uniform. Vier jaar lang was hij 
gemobiliseerd langs de IJssel. 
Als de Duitsers in 1914 toch door 
Maastricht waren getrokken, 
had ik nu wellicht een bloemetje 
gelegd bij zijn graf op een einde-
loos soldatenkerkhof bij Zwolle. 
Nederland heeft vier jaar 
 gebalanceerd op een dunne lijn 
 tussen een kogelvrije enclave 
blijven en onderdeel worden van 
een massale slachtpartij.’

Miljoen vluchtelingen 
Voor het tv-programma over 
Nederland tijdens de Eerste 
Wereldoorlog was Van Vleuten 
het liefst met een busje door 
het land gereisd: plekken bezoe-
ken die het verhaal illustreren. 
Zijn agenda liet dat helaas niet 
toe. Hij is te druk met zijn thea-
tervoorstelling en een boek over 

de geschiedenis van zijn familie 
in Nederlands-Indië. De repor-
tages moest hij aan anderen 
overlaten, zoals WO I-expert 
Paul Moeyes, NRC-hoofdredac-
teur Peter Vandermeersch en 
enkele onbekende mensen met 
een mooi familieverhaal. Vanuit 
zijn werkkamer thuis praat hij 
de beelden aan elkaar, met op 
de achtergrond twee gevulde 
boekenkasten over de oorlog 
die hem al dertig jaar bezig-
houdt. In sneltreinvaart dendert 
het programma door de jaren 
1914 tot 1918. ‘De publieke 
omroep heeft een schamele 55 
minuten gereserveerd voor 
Nederland tijdens WO I, dus we 
kunnen alleen de hoofdlijnen 
aanstippen’, legt hij uit. ‘De 
mobilisatie, hoe was de sfeer, 
wat betekent het om neutraal te 
zijn? Nederland heeft een mil-
joen vluchtelingen opgevangen 
op een bevolking van zes mil-
joen. En langs de hele grens 
met België was een stroom-
draad gespannen met tweedui-
zend volt erop. Er kon geen kip 
meer in of uit. Dat soort dingen 
weten veel mensen niet. Neder-
land heeft in de geschiedenis-
boekjes vier jaar lang niet 
bestaan en een eeuw later is 
het tijd om daar iets aan te 
doen. Ik hoop dat dit pro-
gramma meehelpt om WO I een 
plek in ons geheugen te geven.’ 

100 procent zinloos
Zijn fascinatie voor WO I ont-
sprong in 1982, toen Van Vleu-
ten met zijn vader en oudoom 
Jan een slagveldexcursie 
maakte in Frankrijk en Vlaande-
ren. ‘Tegenwoordig is het een 

lieflijk boerenlandschap, maar 
voor wie beter kijkt is de 
geschiedenis heel dichtbij. Elk 
voorjaar kent Vlaanderen de 
ijzeren oogst, waarbij granaten 
uit WO I omhoogkomen. En 
welke afslag je ook neemt, 
overal zijn er eindeloze militaire 
begraafplaatsen. Ik wandel daar 
graag overheen. Een beetje 
 mijmeren, de teksten op de 
grafstenen lezen. Vorig jaar zag 
ik een Britse schoolklas die het 
kerkhof bezocht waar hun voor-
ouders liggen. Een meisje 
schreef in het gastenboek: 
“Great great grandfather found 
at last.” Heel ontroerend.
Eigenlijk ben ik niet eens zo 
geïnteresseerd in de militaire 
kant van de oorlog. Mijn fascina-
tie richt zich op die ene soldaat 
te midden van miljoenen. Op de 
kleine mensen die als pluisjes 
door die gigantische oorlog wer-
den geblazen. Hoe leefden ze? 
Hoe zagen ze eruit? En ik word 
gegrepen door de psychologie 
achter de krankzinnige politieke 
besluitvorming. Hoe kon het 
gebeuren dat geciviliseerde 
 landen elkaar vier jaar lang 
 volkomen te gronde hebben 
gericht? Als ik in Normandië 
over het strand loop waarop in 
de Tweede Wereldoorlog de 
geallieerde landing heeft plaats-
gevonden, kan ik op de een of 
andere manier vrede hebben 
met dat stuk geschiedenis. Er 
was immers die man met een 
snorretje die moest worden uit-
geschakeld. Daarom zijn die jon-
gens gestorven. Dat maakt het 
niet minder ontroerend, maar 
het was niet voor niets. WO I is 
honderd procent zinloos.’ 

Buiten schot is Van Vleutens 
tweede voorstelling na zijn 
breuk met Erik van Muiswinkel, 
met wie hij tien jaar een caba-
retduo vormde. In 2010 debu-
teerde hij solo met Daar werd 
iets groots verricht, over de 
Indië-memories van zijn oud-
oom Jan. In Buiten schot 
 ver  weeft hij opnieuw een fami-
lieverhaal met de grote geschie-

denis. Weer speelt zijn oudoom 
Jan een prominente rol, samen 
met zijn opa Sam en zijn over-
grootvader. En opnieuw putte 
hij inspiratie uit alle brieven, 
dagboeken en memoires die zijn 
familieleden de vorige eeuw 
optekenden. Hij kreeg het 
familie archief in handen de dag 
nadat Van Muiswinkel en hij 
besloten te stoppen als duo. ‘Na 

het gesprek met Erik hoorde ik 
’s avonds een voicemailbericht 
van mijn vader. “Ben je morgen 
thuis? Ik kom iets langsbren-
gen.” Ik wist dat het archief 
bestond, maar het tijdstip 
waarop ik het in handen kreeg, 
getuigt van een idioot toeval. Ik 
stond op een punt in mijn leven 
dat ik een nieuwe richting op 
moest en toen kwam dit op 
mijn pad. Soms zijn de tekenen 
zo evident dat je ze niet opzij 
kunt schuiven. Maandenlang 
heb ik archief doorgespit. Toen 
ik begon met schrijven en 
 spelen, viel alles op zijn plek. 
Na vijf minuten wist ik dat het 
goed zat: ik had mijn vorm te 
pakken.’ 
Daar werd iets groots verricht 
werd een groter succes dan Van 
Vleuten had durven dromen. ‘In 
zijn memoires schrijft mijn oom 
Jan: “De veranderingen in mijn 
tijd zijn als een waterval over 
mij gegaan.” Die zin geeft mijn 
gevoel van het succes perfect 
weer. Mijn idee was om een 
mooi verhaal in het theater te 
gaan vertellen. Wist ik veel dat 
de voorstelling het achtuurjour-
naal zou halen. En dat ik zalen 
van duizend mensen wel vijf 
keer vol had kunnen krijgen. 
Zoiets verzin je niet.’

Emotioneel uitgeput
‘In de eerste plaats was ik opge-
lucht dat ik bestaansrecht had. 
Ik wist dat ik met Daar werd iets 
groots verricht iets unieks had 
gemaakt, maar had geen flauw 
idee of er wel publiek voor zou 
zijn. Ik heb mezelf opnieuw 
moeten uitvinden. Ineens was ik 
geen cabaretier meer. Een 

goede grap laat ik nog steeds 
niet liggen, maar ben er niet 
meer naar op zoek. Wat ik wel 
ben? Mensen noemen me wel-
eens een leraar op toneel, maar 
dat dekt de lading niet. Ik draag 
geen informatie over, maar 
emotie. Ik wil mooie en rele-
vante programma’s maken die 
mensen bijblijven. Gelukkig 
slaag ik daarin. Tijdens Daar 
werd iets groots verricht 
stroomde mijn mailbox vol met 
emotionele reacties. “Mijn opa 
is op Borneo onthoofd en uw 
programma heeft mij zeer aan-
gegrepen.” Van dat soort tek-
sten. Berichten die niet onbe-
antwoord kunnen blijven, maar 
je kunt ook niet elke keer vijf 
pagina’s terugschrijven. Na ver-
loop van tijd was ik emotioneel 
uitgeput. Bij Buiten schot zijn de 
reacties minder persoonlijk. Wij 
hebben de Eerste Wereldoorlog 
niet meegemaakt. De ontroering 
zit hem in de menselijke verha-
len. Ik heb een lied geschreven 
over de vrouwen die achterble-
ven, terwijl hun mannen naar de 
loopgraven gingen. Naar aanlei-
ding daarvan kreeg ik een ont-
roerende brief van een vrouw. 
Haar zoon heeft in Srebrenica 
gevochten en ze schreef dat ze 
zich in mijn woorden herkende. 
Op die manier wordt het verhaal 
over de Eerste Wereldoorlog een 
verhaal van alle oorlogen. Een 
verhaal over universeel verdriet.’
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‘Buiten schot’ is t/m 15 mei  
te zien: diederikvanvleuten.nl.

NAAM: Diederik Jan 
Hielke van Vleuten
GEBOREN: 15 november 
1961 in Den Haag
PRIVÉ: Heeft een relatie 
met cabaretière Bianca 
Krijgsman. Ze hebben 
drie kinderen
CARRIÈRE: Na een niet 
afgemaakte conserva
toriumstudie richt Van 
Vleuten zich op cabaret. 
In 1988 sluit hij zich aan 
bij de cabaretgroep Zak 
en As van Erik van Muis
winkel en Justus van Oel. 
Vanaf ’97 vormt hij ruim 
tien jaar lang een duo 
met Van Muiswinkel.  
Op televisie was hij te 
zien in Studio Spaan, 
Kopspijkers, Koefnoen en 
Mannen voor vrouwen. 
In 2010 ging zijn eerste 
soloprogramma Daar 
werd iets groots verricht 
in première. Twee jaar 
later volgde Buiten schot

Profiel

‘WO I is 100 procent zinloos’ 
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Diederik voor 
een foto van zijn opa 
Sam en diens jongere 

broer (oom) Jan


