
1ste bedrijf, 5de scène
Radio 1, het lunchprogramma. De nationale nieuwsquiz.

DE INTERVIEWER: Hoeveel asielzoekers kwamen er in aanmerking voor
het generaal pardon?

(changement.)

1ste bedrijf, 6de scène
Een woning in Rijssen, nieuwbouw die bijna alweer oudbouw is. De koeien
trekken naar het Zuiden. De kinderspeelplaats is verlaten.

MOEDER (tegen haar zoon): Wat heb je gedaan? Hoe heb je het kunnen
doen? Een schande ben je voor onze familie. We hebben de politie over de
vloer gehad, de aivd en alle veiligheidsdiensten van het land. De straat is af-
gezet door het leger, wat zeg ik, de hele wijk! Dreigbrieven sturen naar onze
prumjee! Hate-mails achterlaten op zijn Hyves-vriendenpagina! ‘Schop z’n
lelijke kop eraf!’ Weet je dan niet dat hij daar helemaal niet tegen kan? Ben
je soms vergeten wat er met dat jongetje is gebeurd dat ezelsoren maakte
achter het hoofd van de prumjee toen hij zo goed was zich te laten vereeuwi-
gen op een klassefoto? Hè? Weet je dat niet meer? Hoezo nooit geweten? Waar
zit jij met je hoofd tegenwoordig? Op de World of Warcraft achter de computer
zeker. Dat jongetje, dat arme kleine jongetje, dat op school toch al zo gepest
werd, heeft publiekelijk zijn excuses moeten maken aaan de prumjee! Door het
stof is hij moeten gaan! Op z’n knieën! Dat eiste de prumjee! En terecht! Ge-
woon,omdat van kwaad erger komt. En om potientiële probleemjongeren te hel-
pen waar het kan. Om te voorkomen dat ze radicale ideeën krijgen en zo. Jij, jij
... Hebben we soms in opgevoed in eer en deugd? Hebben we soms niet geleerd
je te gedragen? We kunnen ons nergens meer vertonen en jij al helemaal niet!
Weet je wat jij bent? Ik zal je vertellen wat jij bent! Jij bent gewoon een terrorist!

(changement.)

1ste bedrijf, 7de scène
Verhoorkamer in het politiebureau Enschede. Een verhoor. 

RECHERCHEUR (schreeuwend): Naam!

ROBBIE: Robbie.

RECHERCHEUR (nog harder schreeuwend): Leeftijd!

ROBBIE: Tien.

(changement.)
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1ste bedrijf, 8ste scène
Aan een keukentafel. Tim Boudewijns (1945) is auteur van
auto- en motorboeken.

TIM BOUDEWIJNS: Een paar jaar geleden ging ik voor een
motorblad naar Ieper. Ik dacht, ik rij wat rond, stippel een
route uit, maak een paar foto’s en klaar is Kees.

CO WELGRAVEN: Ja?

BOUDEWIJNS: Dat dacht ik. Maar dat pakte heel anders uit.
Ik raakte enorm geïmponeerd door wat ik daar zag, de oor-
logsgraven, de monumenten, ik hoor de Last Post, het was
indrukwekkend. Hier zit meer in, concludeerde ik.

WELGRAVEN: O ja?

BOUDEWIJNS : En zo is het idee voor deze boeken geboren.
(Hij wijst op de boeken op tafel: ‘Mijn autoreis naar de Eer-
ste Wereldoorlog. Twaalf dagtochten die u voeren langs de
hoogte- en dieptepunten van de Grote Oorlog,’ een editie
voor automobilisten en een aparte editie voor motorrij-
ders.) Zes maanden ben ik ermee bezig geweest.

WELGRAVEN (met ongeloof ): Zes maanden?

BOUDEWIJNS : Heb in die tijd veel naslagwerken over de
Eerste Wereldoorlog gelezen. Vroeger was ik daar nooit zo
in geïnteresseerd, ik heb er ook geen verstand van — zo veel
school heb ik niet gehad. Ik heb een historicus de passages
over de oorlog laten nakijken, de rest ging vrijwel vanzelf.
Na 25 jaar weet ik inmiddels wel hoe je een tocht moet be-
schrijven.

WELGRAVEN: En hoe ging dat in z’n werk, die dagtochten
uitstippelen?

BOUDEWIJNS : Mijn vrouw en ik hebben samen de routes
uitgezet, met onze Opel Corsa 1400, een hele gewone auto.
Zij noteert werkelijk alles wat we tegenkomen. In de boeken
staat informatie over de streek, wat er in de Grote Oorlog is
gebeurd, zoals de slag bij Verdun, de vier slagen bij Ieper,
het beleg van Luik en Antwerpen, noem maar op.

WELGRAVEN: Tjonge.

BOUDEWIJNS : We schetsen de achtergronden, sommen be-
zienswaardigheden op en geven adressen over musea, ho-
tels, campings en restaurants. En op de dvd staan gps-files
voor de navigatiesystemen van Garmin en TomTom.

WELGRAVEN: Dat wilde ik net vragen, want mijn richtings-
gevoel is niet echt wat je noemt geweldig.

BOUDEWIJNS : Je snapt niet wat de mensen elkaar destijds
hebben aangedaan. Tien miljoen doden, het is niet te gelo-
ven.

WELGRAVEN: En daarom is het goed om daar nu bij stil te
staan?

BOUDEWIJNS : De oorlog spreekt nog steeds tot de verbeel-
ding. Je ziet overal mensen rondlopen, vutters zoals ik,
maar ook scholieren, hele bussen vol. Uit België en Frank-
rijk natuurlijk, maar ok uit Duitsland. Je merkt aan hun re-
acties dat ze onder de indruk zijn.

WELGRAVEN: Waarvan?

BOUDEWIJNS : Dat zoiets allemaal heeft kunnen gebeuren.
Onbegrijpelijk. Maar het is niet allemaal kommer en kwel,
we laten ook zien wat voor schitterende gebieden het zijn en
waar je lekker kunt eten, na afloop van het bezoek aan de be-
zienswaardigheden.

Welgraven: Gelukkig.

(changement.)
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------  kkrraauuss  ggeezzeeggdd!!  ------
Nu zijn alle gedachtegangen loopgraven. De
mijne zelfs katakomben.

De Duitsers noemen zich ook wel het volk
van Schopenhauer, terwijl Schopenhauer
zo bescheiden was, zich niet voor de filo-
soof der Duitsers te houden.

De ondankbaarheid staat vaak in geen ver-
houding tot de ontvangen weldaad.

------  wwiijj  ggeezzeeggdd!!  ------
De zon breekt door boven de loopgraven.
Het wordt vrede! Jullie hoeven nooit meer
te sterven! Dat doen de joden voortaan
voor jullie!

                                                                  


