
WIM CLAEYS 
ZWARTZAK – 14 + 

https://www.wimclaeys.be/ 
Trailer: https://vimeo.com/328426488 

Mijn vader, Stefaan Claeys, was 21 toen hij in 1944 ter dood veroordeeld werd door een 
Belgische rechtbank. De aanklacht: hoogverraad. De straf: den dood met den kogel. Op het 
moment van zijn veroordeling was hij soldaat in de Waffen-SS en keek hij de dood in de ogen 
aan het oostfront.  
Aan beide doodsdreigingen is hij ontkomen. De klauwen van het Rode Leger hebben hem niet 
kunnen grijpen en van de Koning der Belgen heeft hij gratie gekregen. 

Ik, Wim Claeys, was 8 jaar toen ik bij het Vlaams Nationaal Jeugdverbond aansloot en mijn 
vorming als militante Vlaams-nationalist begon.  
Op mijn 17de ontdekte ik dat ik muzikant wou worden en ben ik mijn eigen weg gegaan, weg 
van de paden die voor mij uitgestippeld waren. 

Vanavond, enkele decennia later, wil ik u met weerzin, loutering en mildheid vertellen hoe het 
was om een SS'er als papa te hebben die liever en grappiger was dan alle andere papa's 
samen. Hoe ik probeer te begrijpen waarom hij zijn idealen nooit naast zich heeft neergelegd 
en fier de vlag met het Berkenkruis droeg, tot het niet meer ging. 

Welkom in mijn jeugd, welkom in mijn versie van zijn verhaal. 

Wim laat het publiek deel worden van een stukje, verwerkte of onverwerkte, vaderlandse 
geschiedenis. 

Tekst & muziek : Wim Claeys 
Gitaren : Ward Snauwaert 
Coaching :  Ineke Nijssen en Raf Walschaerts  
Techniek : Alain Ongenaet 
 
Speelperiode :  Gehele seizoen  
Voorwaarden :  Garantie € 1.475 + reiskosten + BTW – partage 80/20 

Schoolvoorstelling 14 + : € 1.475 en tweede op dezelfde dag € 875 + 
reiskosten + BTW – maximum 200 leerlingen in de zaal. 
Organisator voorziet techniek en catering 

 
Enkele reacties van leerlingen: 
 

• ‘Jouw verhaal is inspirerend voor velen. Je ziet het goede in mensen en denkt dat ze 
kunnen veranderen. Dit kan naïef zijn, maar het is wel een noodzakelijke 
gedachtegang in deze maatschappij’ – Lisa A. 

• ‘Ik had er nooit bij stilgestaan dat ook collaborateurs mensen zijn, een gezin stichten 
en een vader voor hun kinderen zijn. Uw verhaal over uw vader heeft mij erbarmen 
geleerd: een mens is meer dan zijn keuzes alleen.’ – Linus L. 

• ‘Een van de beste stukken die we ooit op school gezien hebben’ – Claudia 

https://www.wimclaeys.be/


• (Reacties van leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar) 
• Ik vond het tot nu toe het beste toneel dat we op school al gezien hebben. Het 

schetste een goed beeld van de collaboratie. Zeer goede gitarist.  
• Prachtige muziek! Op het einde toch wel geëmotioneerd.  
• De afwisseling van monoloog en muziek en de humor vond ik goed.  
• Door het enthousiasme van de verteller bleef ik opletten.  
• Naarmate het stuk vorderde werd de verhaallijn duidelijk. De muziek was 

aangenaam. Het was een van de beste voorstellingen die ik in mijn schoolcarrière 
gezien heb.  


