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de allerlaatste dagen der mensheid
utrecht, dinsdag 18 november 2008 7
PLATFORUM, ONREGELMATIG MAAR GEREGELD VERSCHIJNEND STRIJDSCHRIFT SINDS 30 MAART 1982

1ste bedrijf, 14de scène
De zwaar gedecoreerde oudstrijders, dhr. Wiskerke (88)

en dhr. Brekveld (91) in gesprek in de recreatieruimte van

het Koninklijk Tehuis voor oud-militairen te Bronbeek. 

DE OUDE WISKERKE: Toch doet het je wat. 

DE OUDE BREKVELD: Wat?

DE OUDE WISKERKE (harder sprekend): Ik zeg: Toch doet

het je wat!

DE OUDE BREKVELD: Maar wat?

DE OUDE WISKERKE (schreeuwend): Ik zeg: toch doet het je

wat!

DE OUDE BREKVELD: Je hoeft niet te schreeuwen, ik ben

niet doof. Ik vraag alleen wat je wat doet?

DE OUDE WISKERKE: Wat doet je wat?

DE OUDE BREKVELD: Waar jij het over had, dat.

DE OUDE WISKERKE: Al die herdenkingen. Hejje ’t gezien?

Die 112-jarige oudstrijder die z’n krans niet wilde loslaten.

Alsof-ie wilde zeggen: Die is van mij.

DE OUDE BREKVELD: Gelijk hattie. Wij hebben er toch voor

gevochten? Zouden we ’m weer moeten afgeven! Schande!

DE OUDE WISKERKE: Schandalig! Weet je wat ik ook gele-

zen heb, vandaag in onze wakkere krant?

DE OUDE BREKVELD: Noh, wat?

DE OUDE WISKERKE: Noh, dat. Dit. Sluister. Oeroezgan-

gangers en -gangsters dupe van geklungel bij Defensie.

DE OUDE BREKVELD: Ja, de situatie te velde schijnt hope-

loos te wezen, heb ik bij geruchte vernomen. 

DE OUDE WISKERKE: Wat nou situatie te velde? Het is nog

veel erger! De situatie in eigen gelederen, op eigen bojem!

Als die jongens en meiden thuiskommen, zwaargewond en

wel, om hier in het ziekenhuis opgelapt te worden om zo

snel mogelijk weer deel te kunnen nemen aan de oorlogssi-

tuatie, worden ze godverdomme gekort op hun salaristoela-

ge! Ze ontvangen prompt geen uitzendtoelage meer. Geen

cent! Alsof het uitkeringstrekkers zijn! Onze jongens! En

meiden!

DE OUDE BREKVELD: Ik heb het gelezen. Mooie boel is dat.

Dat boekhoudkundig geklungel bij Defensie! Soms wordt er
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door geharrewar met data aan de lopende band te weinig of
juist weer te veel buitenlandtoelage betaald. In het laatste
geval krijgen de manschappen later weer te maken met te-
rugvorderingen!

DE OUDE WISKERKE: Wat zijn dat voor wijvenstreken! Een
man hoort te vechten en niet het bloed onder de nagels te
worden gehaald met administratieve rompslomp. Dat zit in
de aard van het beestje.

DE OUDE BREKVELD: In de aard van het beestje?

DE OUDE WISKERKE: In het diepst van hun wezen – om
preciezer te zijn, in het diepst van hun hersens – zijn man-
nen gezagsgetrouwe militaristen. Heeft wetenschappelijk
onderzoek vandaag bewezen! Scans van mannenhersenen
laten zien dat die heel actief zijn als ze geconfronteerd wor-
den met een minachtend gezicht. Minachting is hiërar-
chisch van aard en een minachtende uitdrukking brengt de
gevoelens van morele superioriteit over. Blijkbaar zijn man-
nen, meer dan vrouwen, gevoelig voor hiërarchie en domi-
nantie.

DE OUDE BREKVELD: Noh zie je wel! Vechte moeteme! Tis
gewoon de natuur! Daarom is het zo’n schande wat Defen-
sie uitspookt met onze jongens. Als ik thuiskwam en zo’n fi-
nanciële dreun voor m’n kanis kreeg, zou ik ook helemaal
doordraaien. Geheid, ik zou niet voor mezelf instaan. On-
dankbaar vaderland. 

DE OUDE WISKERKE: Schrijnende gevallen. Manschappen
die hun gezondheid opofferden in Zuid-Afghanistan.

DE OUDE BREKVELD: Een Nederlandse ISAF-militair die
door een incident in Oeroezgan in een rolstoel belandde,
ontving maanden laten plotseling een oefentoelage.

DE OUDE WISKERKE: Adding injury to insult.

DE OUDE BREKVELD: En die moest ie later weer terugbeta-
le. Tot de laatste cent!

DE OUDE WISKERKE: En wordt er nog wat aan gedaan?

DE OUDE BREKVELD: He-le-maal noppes, nakkes nikkes
nikx!

DE OUDE WISKERKE: Wrom nie?

DE OUDE BREKVELD: Het is allemaal al lang opgelost! Alle
fouten zijn hersteld en alle betrokkenen hebben hun uit-
zendgeld inmiddels terug. Defensie vindt het betreurens-
waardig, vooral omdat het gaat om mensen die ze met uiter-
ste zorgvuldigheid willen behandelen. 

DE OUDE WISKERKE: Precies. Het gaat om mensen, dat

moeten ze nooit vergeten. Zonder mensen winnen we daar
de oorlog nooit.

(changement.)

1ste bedrijf, 15de scène
Op de natte koude akkers een heropvoedingskamp voor
kunstambtenaren. Eerst leren ze in pak en met modieuze
sjaal en pet hoe ze aardappels moeten poten en vervolgens
worden ze afgeschoten. 

(Het visioen verdwijnt.)

1ste bedrijf, 16de scène
Op de natte koude akkers een heropvoedingskamp voor
kunstenaars. De directeur, Wim van Krimpen, schreeuwt
ze toe: “Waarom zijn er geen grote Nederlandse kunste-
naars? Omdat jullie te veel worden gepamperd!” De kun-
stenaars leren aardappels poten en vervolgens worden
hun handen afgezaagd. 

(Het visioen verdwijnt.)
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------  kkrraauuss  ggeezzeeggdd!!  ------
‘U heeft die voorstelling helemaal niet gezien!’ ‘Ik heb hem door vele ogen gezien.’

Als ik word doodgezwegen, wil ik het zwijgen hoorbaar maken. Het zou een laaghartige jijbak zijn
om er niets over te zeggen.

Je zou er bijna grootheidswaanzin van krijgen, zo weinig je wordt erkend!

Eenzaamheid zou een ideale toestand zijn, als je de mensen kon kiezen die je niet wilde zien.

Je kan een vrouw niet hoog genoeg overschatten.

                                                             


