
1ste bedrijf, 2de scene
Radio 1. Gesprek met een burgemeester.
DE INTERVIEWER: Dus daar herkent u zich niet in? 
DE BURGEMEESTER: Nee, termen als ‘straatterroristen’ en
‘we sturen het leger de wijk in’ gaan me veel te ver. Daarvan
gaan ze alleen maar nog meer provoceren.
DE INTERVIEWER: Maar u was toch ook al bezig die terreur
aan te pakken, he?
(changement.)

1ste bedrijf, 3de scène
De voorzitter van het Veteraneninstituut aan zijn schrijftafel, een
brief schrijvend aan het Nederlands Dagblad.
DE VOORZITTER: Helaas wordt er vaak gedacht dat alle ve-
teranen die aan een oorlogsmissie hebben deelgenomen een
oorlogstrauma hebben opgelopen, dat het ongeleide projec-
tielen zijn, wandelende tijdbommen die niet meer geschikt

zijn om deel te nemen aan het normale sociale leven. Men
vreest dat ze allemaal psychische problemen hebben en van
het ene moment op het andere kunnen doordraaien. Denk
aan ex-marinier Paul S. uit Kerkrade, die zijn ex en haar fa-
milie doodschoot. Denk aan de tragische filmheld Rambo,
een verwarde vechtmachine voor wie de oorlog in Vietnam
nooit helemaal voorbij is. Veteranen worden op die manier
gestigmatitiseerd. Sommigen durven bij het solliciteren zelfs
niet meer te vermelden dat ze in oorlogsgebieden gestatio-
neerd zijn geweest. Terwijl wetenschappelijk onderzoek
heeft uitgewezen dat slechts 5 tot hooguit 15 procent van de
veteranen een trauma overhoudt aan een uitzending.
(changement.)

1ste bedrijf, 4de scène
Op de luchtmachtbasis Eindhoven. Minister van Defensie Eimert
van Middelkoop voor een bataljon teruggekeerde Oeroezgan-gan-
gers, die vanwege hun verdiensten in gevaarlijke omstandigheden
een gevechtinsigne krijgen opgesteld, alsmede nabestaanden van in
het gevecht gesneuvelden.
DE MINISTER: Heren, dames nabestaanden, soldaten, man-
nen, jongens, verdedigers des vaderlands te vuur en te zwaard
aan onze buitenste buitengrenzen! Fijn dat jullie allemaal
konden komen, althans degenen die konden komen, dege-
nen die er vandaag niet bij konden zijn natuurlijk niet en die
de heldendood deelachtig zijn geworden, tot ons aller leed
en verdriet. Wij gaan vandaag een oude traditie in ere her-
stellen.
EEN NABESTAANDE (tegen een andere nabestaande): De weder-
opwekking uit de dood?
DE MINISTER: Een blijk van erkenning die al te lang is uitge-
bleven. Ik heb het over het eervolle gevechtsinsigne dat na
zoveel decennia de dappere krijgers die hun leven in de
waagschaal stelden op gevechtsmissies, sorry, opbouwmis-
sies dan wel gewapende crisisbeheersingsoperaties (doorha-
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len hetgeen niet van toepassing is) weer zal worden verleend
en opgespeld, in voorkomend geval postuum!
EEN STAFMEDEWERKER VAN DE MINISTER (meegesleept door
enthousiasme): Hoera!
DE MINISTER: Een gevechtsinsigne bedoeld voor militairen
die in gevaarlijke omstandigheden hebben geopereerd.
EEN SOLDAAT (tegen zijn buurman): Zijn geopereerd waar-
schijnlijk.
DE MINISTER: En die met geheven zwaard het hoofd hebben

geboden aan een laaghartige vijand die het man-tegen-man
gevecht niet durfde aan te gaan! Dus niet voor koks of per-
soneel dat zich nooit buiten de poort begeeft, maar voor de-
genen die werkelijk het levensgevaarlijke slagveld betreden
dat Afghanistan is! Hier zien jullie het insigne, dat zo toe-
passelijk jullie roemruchte heldendaden waardig zal afsluiten
met een blijvende herinnering aan die heldendaden!
DE STAFMEDEWERKER: Hoor hoor!
DE MINISTER: Ik zou het bijna jammer vinden dat ik er niet
bij geweest ben, en dat mij de militaire dienst bespaard is ge-
bleven! Het insigne zal tegelijk een educatieve functie heb-
ben voor een nieuwe generatie militairen, want achter elk in-
signe gaat een verhaal schuil. Het eremetaal, pardon -teken
bestaat uit het jullie welbekende zwaard waarmee jullie de
laffe vijand plegen te doorklieven, in een ovaal van ter lin-
kerzijde laurierbladeren ter symbolisering van jullie zwaar
bevochten overwinningen die legio zijn, en ter rechterzijde
een niet minder toepasselijke tak gevlochten van eikeloof die
jullie dierbare en dankbare vaderland symboliseert!
EEN SOLDAAT (tegen zijn buurman): Ik heb er liever eentje die
is gevlochten van afgerukte ledematen met een bermbom er-
op. Dan weet je tenminste waar het over gaat.
(changement.)
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------  kkrraauuss  ggeezzeeggdd!!  ------
Het geheim van de volksmenner is dat hij zijn publiek even dom maakt als hijzelf door ze te laten
geloven dat zij even slim zijn als hijzelf.

De grap omarmt de werkelijkheid, en de waanzin komt ter wereld. Hoe moet je nog iets bedenken,
als achter ieder mombakkes een gezicht opduikt en zichzelf sprekend vindt lijken? Hoe moet je
nog overdrijven als het feit tot karikatuur van de overdrijving wordt?

Mijn lezers geloven dat ik voor de dag schrijf, omdat ik uit de dag schrijf. Dus moet ik wachten tot
wat ik heb geschreven uit de tijd raakt. Pas dan zal het mogelijkerwijs weer actueel worden.

                                    


