
1ste bedrijf, 11de scène
De Groote Markt in Groningen. Twee voorbijgangers ko-
men elkaar tegen, rood van opwinding en gloeiende ver-
ontwaardiging. Het zijn de oudste en de een-na-oudste
abonnee van het Dagblad van het Noorden.

DE OUDSTE ABONNEE: Noh, hebbie ‘t gehoord?

DE EEN-NA-OUDSTE: En of ik ‘t gehoord heb! Hartver-
scheurend. Oorlog is oorlog maar dit gaat te ver.

DE OUDSTE ABONNEE: Overdag sliep zij meestal. In de
schaduw van het tentdoek ...

DE EEN-NA-OUDSTE: Weetje, het is een sjchandalige exe-
cutie gwoon.

DE OUDSTE ABONNEE Weetje, zeker weten, maar hier staat
dat het ‘friendly fire’ was. Hoe zit dat nou?

DE EEN-NA-OUDSTE: Dat kan ik je uitleggen. Op last van de
Nederlandse commandant is er een kogel door haar kop ge-
schoten. Al in juli, maar het komt nu pas naar buiten. Het
was dus een bevel, van een van de onzen, van hogerhand,
dus daar doe je nikx tegen. Bevel is bevel. En helemaal in
zo’n oorlogssituatie.

DE OUDSTE ABONNEE Barbaren zijn het! We kwamen daar
toch zogenaamd om de beschaving en de democratie te
brengen. Noh dan, het is het schuim der natie dat daar in het
kamp zit, als ze tot zoiets in staat zijn.

DE EEN-NA-OUDSTE: Ho ho, niet iedereen was het ermee
eens. De militairen hebben hun ongenoegen al laten blijken
over deze laffe executie in koelen bloede.

DE OUDSTE ABONNEE: Weetje, zeker weten. Ach, ach, het
hondstrouwe teefje werd vorig jaar geboren op een Af-
ghaanse uitkijkpost, maar liep al snel achter Nederlandse
patrouilles aan.

DE EEN-NA-OUDSTE: Maar als er een Afghaan met tulband
en lang gewaad aankwam, spitste Rattaplan de oren en be-
gon te brommen. Van Afghanen moest de bastaardhond, zij
had veel van een golden retriever, niets hebben. Mishandeld

toen ze klein was, vertelden de militairen. En die weten dat.
De Nederlandse soldaten liepen weg met haar en andersom.

DE OUDSTE ABONNEE: Ach ach! Hondentrouw. Waar werd
groter trouw dan tussen man en vrouw ooit gevonden? Bij
de honden.

DE EEN-NA-OUDSTE: Hoe waar. Wie schreef dat?

DE OUDSTE ABONNEE: Ei, een groot man, zijn naam ont-
schiet mij even. Maar hij was groot.
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DE EEN-NA-OUDSTE: Krek, zo is ‘t. Toen ik de mensen leer-
de kennen, ging ik van de dieren houden. 

DE OUDSTE ABONNEE: Maar waarom nou? Hoe kon dit ge-
beuren? Waarom is dat arme beest geëxecuteerd? 

DE EEN-NA-OUDSTE: Noh, dat ik je uitleggen. Door het
strakke militaire werk schoot de aandacht voor de hond er
de laatste maanden flink bij in. Daarop besloten de Neder-
landers haar te schenken aan een Afghaanse politiepost. De
hond bleef echter achter elke Nederlandse patrouille aan-
rennen.

DE OUDSTE ABONNEE: Echter achter elke?

DE EEN-NA-OUDSTE: Ja weeje, zeker weten. Laat me nou
effe uitpraten.

DE OUDSTE ABONNEE: Ik sluister.

DE EEN-NA-OUDSTE: Hierbij constateerden de militairen
dat Rattaplan steeds magerder werd en dus niet goed werd
verzorgd door de Afghanen. 

DE OUDSTE ABONNEE: Stank voor dank! Dat vat deze zo-
genaamde opbouwmissie goed samen! 

DE EEN-NA-OUDSTE: Maar hier staat: Vanwege gevaar voor
hondsdolheid en infectieziekten stond defensie niet toe dat
Rattaplan naar Nederland werd overgebracht.

DE OUDSTE ABONNEE: Was daar dan sprake van?

DE EEN-NA-OUDSTE: Noh nee, niet zoals indertijd met
Cracker, het hondje van de omgekomen militair Wesley
Schol, die het hondje verzorgde in Deh Rawod. Met Cracker
gaat het trouwens goed. Maar dit is een ander verhaal. Je
weet het immers nooit, beter voorkomen dan genezen en be-
ter safe dan sorry, moeten ze daar gedacht hebben. En als
zo’n beest bij die ondankbare Afghaanse windhonden zou
kreperen van de honger, kunnen ze haar maar beter uit haar
toekomstige lijden verlossen. Het was gwoon je reinste eu-
thanasie gwoon!

DE OUDSTE ABONNEE: Zo behandel je je veteranen toch
niet! Waar moet het heen als hondenasielzoekers al in het
land van herkomst preventief worden afgeschoten!

DE EEN-NA-OUDSTE: Kom, ganeme naar het condoléance-
register van Rattaplan.

(changement.)

1ste bedrijf, 12de scène
12 november, nabij middernacht. De republiek Oostenrijk
bestaat tachtig jaar. Op het Gedempte Zuiderdiep in Gro-
ningen vormen zich groepen. Twee sjcribentjes komen uit
de bioscoop waar ze zojuist een rolprent over George W.
hebben gezien en daarvoor James Bond hebben moeten la-
ten schieten.

DE EERSTE VERSLAGGEVER: Hé, hier schijnen stemmingen
te zijn.

DE TWEEDE: Op zo’n laat en onguur tijdstip nog? Wat is ’t?
’n Discotheek die zijn poorten opent? De nieuwe dvd van
Marco Borsato voor War Child? Ontgroening in Groningen
of ontgroning in Groeningen? Vindicat, zoek die  hond? De
laatste dagen der mensheid?

DE EERSTE: Wat, zijn die dan aangebroken?

De tweede: Ach, dat is toch van ’t Barre Land? Van Karl
Kraus, je weet wel, de Weense pacifist-polemist (1874-
1936)?

DE EERSTE: Ach jij, omgevallen boekenkast. Lopeme liever
een eindje om. Ik vertrouw het voor geen cent. Voor je het
weet zit je er middenin.

De tweede: Mij ook niet gezien. Voor je weet roep je Veen-
dam boppe of zing je mee met De meeste dromen zijn be-
drog.

DE EERSTE: Of met Papa komt vanavond niet meer thuis van
MC Drama met de opgedolven stem van Herman Brood. Je
weet wel, die van die mislukte zelfmoordaanslag op het Hil-
ton (1946-2001).

KRETEN UIT DE MENIGTE: Hé moet je die daar zien! Wat
doen die twee brillenjoodjes daar! Mazallazarama! Op-
knoopn!

DE TWEEDE: Nu weet ik weer wat het is. Kom schieteme de
Gelkingestraat in. De rest schrijf ik wel op de burelen.

(changement.)

1ste bedrijf, 13de scène
Op de burelen van Fakkelforum in het Grand Theatre.

DE EERSTE: Ik wilde het dan als volgt beschrijven: “Tegen de
honderd echte liefhebbers dromden gisterenavond samen
om zich te voegen in de rij voor de computerwinkel Dyna-
bite aan het Gedempte Zuiderdiep. Rond de klok van negen
uur postten de eerste fanatiekeling al voor de deur. Precies
om middernacht ging in de zaak de deur open voor de ver-
koop van de nieuwste uitbreiding van het razend papuliere
computerspel World of Warcraft. De nieuwe uitbreiding
heet Wrath of the Lich King.” 

DE TWEEDE: Daar zijn we dan mooi aan ontsnapt.

(changement.)

10 ••• FAKKELFORUM 5 ••• 14 NOV. 2008 ••• DE ALLERLAATSTE DAGEN DER MENSHEID ••• 1STE BEDRIJF, 10DE SCéNE


