
1ste bedrijf, 17de scène
De foyer van de Toneelschuur. Na de opvoering van het to-

neelstuk ‘Kamp Holland’ van Orkater. Uruzgangangers en

speciale genodigden voor de premiere kolonel Richard en

sergeant Dirk hangen aan de Klare Lijn-bar, genietend

van een tomatensapje.

KOLONEL RICHARD: Noh, jij houdt toch zo van musicals,

wat vond je d’r van?

SERGEANT DIRK: Die muziek stond veuls te hard, maar dat

kon het wel hebben.

KOLONEL RICHARD: Ja, dat hadden ze heel goed getroffen.

Die enorme leegte waar je mee geconfronteerd wordt. Je

loopt tegen zoveel werkelijkheid aan. Dat moet je wel invul-

len met iets groots. Bijna overschreeuwen wordt het dan, zo

van: dat zit allemaal in onze kop. Dat is het wat er constant

door je heen gaat, eigenlijk. Een enorme berg herrie. Te-

ringherrie. Dat mag best een beetje over de top, vind ik.

SERGEANT DIRK: Goed, dat is een vormdingetje. Maar

waarom spelen ze allemaal in smetteloos wit ondergoed?

Zien ze ons zo? Als onschuldige lammetjes, kindertjes op

een logeerpartijtje, die nog even in bed gestopt moeten wor-

den met een Tweety-knuffel en een nachtkus van moeder

overste? Volgens mij zei die lange van Gooise Wijven het

ook met zoveel woorden: kinderen zijn die jongens nog. Ze

worden dronken van drie biertjess en hebben op hun slaap-

kamers posters van Mad Max hangen. Het zal je godver-

domme gezegd worden! Hebben we die daarvoor twee we-

ken onderdak verschaft en met gevaar voor eigen leven

rondgereden omdat ze wel eens ‘buiten de poort’ wilden kij-

ken, ook al vond hun thuisfront dat helemaal niet goed? 

KOLONEL RICHARD: Rustig maar. Vreet me maar niet op.

Dat is wel erg zwart-wit. Ze bedoelen het goed. Ze bedoelen

gewoon op hun manier een inschatting te maken van de oor-

logssituatie die voor ons dagelijkse kost is. Maar ik denk wel

dat ze een stukje naïviteit van onze kant willen benadruk-
ken. We zijn immers tragische helden, in hun optiek. We
willen iets meemaken wat je niet wil meemaken.

SERGEANT DIRK: Lik me reet. Dat meen je niet!

KOLONEL RICHARD: Ze schrijven het in het programma-
boekje: ‘Wanneer onze militair klaar is met zijn missie en hij
in Nederland met zijn uniform aan in de trein zit, wordt hij
soms uitgescholden, soms gecomplimenteerd. Hij blijkt
voor iets te staan. Maar hij heeft zelf geen idee waarvoor.
Wat interesseert het hem eigenlijk. Hij doet zijn werk niet
voor de mensen in de trein. Hij doet het niet voor zijn land,
niet voor de koningin en al helemaal niet voor de minister-
president. Hij doet het voor zijn maten. De ‘band of brot-
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hers’ waar Shakespeares Henry de Vijfde over spreekt. De
enigen die hem begrijpen en met wie hij nu niet meer kan
praten, omdat ze in andere treinen op weg naar hun gelief-
den. Hij is een tragische held.’

SERGEANT DIRK: Ze hebben zich wel ingeleefd, dat moet je
ze nageven.

KOLONEL RICHARD: Ja, alle emoties die ik in Afghanistan
heb gezien, zie ik terug in dit toneelstuk. Ze hebben verrek-
te goed gekeken in het koppie van de soldaat. Daar was het
ze ook om begonnen: recht doen aan de mensen die daar zit-
ten. Het zware werk dat zij doen, de moeilijkheden die zij
ondervinden. Staat ook in dat boekie. 

SERGEANT DIRK: Geef ’s hier (pakt het programmaboekje
aan). Laat ’s zien. Worden we nog bedankt voor onze moei-
te? Nou dat valt alweer mee. Keurig in het colofon. ‘En na-
tuurlijk danken wij, last but not least, alle mensen die ons
hun persoonlijke verhalen hebben willen vertellen tijdens
hun ISAF, TFU 6 in Kamp Holland.’ O, en met een speciaal
dankwoordje voor Ringenier en Rijsenbrij. Fideel van ze. 

KOLONEL RICHARD: ‘De mensen van defensie’ worden ook
nog bedankt. Wist jij dat ze die hele reis op kosten van de-
fensie hebben gemaakt?

SERGEANT DIRK: Leuk uitje. Zij liever als ik. Ik zit liever op
de camping in Ermelo. Ze hadden dat geld beter aan ons
kennen geven. Zo’n vetpot is het nou ook weer niet. En van
insignes rookt de schoorsteen niet.

KOLONEL RICHARD:  Je moet het gewoon zien als een stuk-
je PR. Straks hebben we geen mensen meer om daar het vui-
le werk te doen. Al vraag ik me wel af of dit stuk wel geschikt
is om op scholen te laten zien. Wat mij betreft wel op kazer-
nes ter voorbereiding op een missie. Van helemaal geen oor-
log leer je ook nikx. Zie het als een trainingskamp. Beter
oorlog op het slagveld dan thuis, ja toch?

SERGEANT DIRK: Voor die lui was het een spannend jon-
gensboek waarin ze terechtkwamen. Alsof ze mee mochten
doen met Ajax. Dat soort figuren kunnen we natuurlijk mis-
sen als kiespijn.

KOLONEL RICHARD: Het gaat meer om de sfeer, de emotie,
de impressies die ze hebben kunnen opzuigen. Daar heb je
kunstenaars voor nodig om die over te brengen, desnoods
verwerken ze dat in een spannend jongensboek, maakt mij
niet uit hoor, als de boodschap maar overkomt...

SERGEANT DIRK: ... het jongensboek van hun eigen ego...

(changement.) 

1ste bedrijf, 18de scène
De kniesoor en de kunstenaar in gesprek.

DE KUNSTENAAR: Misschien is het niet waar, maar het is
wel goed gevonden. En dus waar in hogere zin. Een kunste-
naar liegt nu eenmaal de waarheid.

DE KNIESOOR: ‘Literatur und Lüge’ heet een bundeling van
stukken van Kraus. Je vraagt je onmiddellijk af of het hier
geen tautologie betreft, door de aforistische formulering van
de schrijver. Inmiddels kun je wel zeggen dat het zover is,

dat literatuur een ander woord voor leugen is geworden, ja
dat literatuur het woord is waarmee de leugen zich verweert
tegen de aantijging dat zij leugen is. ‘Het is toch literatuur?’
Onder dat vaandel viert de leugen hoogtij. ‘De waarheid lie-
gen’ is zo’n cliché geworden dat het als een vrijbrief geldt
voor allerhande verdachtmakingen en laster en hetze. 

DE KUNSTENAAR: Maar als het toch fictie is? Dan kun je,
moet je toch dingen zeggen die anders niet gezegd kunnen
of zelfs mogen worden. Dta brengt de vrijheid van menings-
uiting nou eenmaal met zich mee. Dat is bijna een plicht! 

DE KNIESOOR: Ah! Zo mag Connie Palmen Peter Schat be-
schuldigen van moord, zo richt Jeroen Brouwers wachtto-
rens op in de Jappenkampen en zo laat Doeschka Meijsing
de gymlerares bij wie ze een blauwtje liep een verhouding
hebben met een Japanse kampbeul.

DE KUNSTENAAR: Ja, als het verhaal, de structuur van de
roman daarom vraagt, dan mag dat. Het is immers...

DE KNIESOOR: Fictie! 

DE KUNSTENAAR: Dus jij houdt alleen van non-fictie?

DE KNIESOOR: Dat zijn nog grotere leugens. Moet je ergens
geweest zijn om erover te kunnen oordelen? Twee acteurs
gingen naar Oeroezgan om de gewone soldaat in z’n natuur-
lijke habitat te treffen en er objectief verslag van te kunnen
doen in een toneelvoorstelling. Ze gingen er zonder ideeën
heen en kwamen er zonder ideeën vandaan.

DE KUNSTENAAR: Dat betekent toch dat ze onbevooroor-
deeld waren? Ze wilden het met hun eigen ogen zien. ‘De
werkelijkheid bestaat,’ zeiden ze.

DE KNIESOOR: Ze wilden de militairen van Kamp Holland
niet afvallen, omdat het zulke aardige jongens waren, die
ook maar hun werk deden. En het gevolg is dat ze met een
nieuwe valse schijn van heroïek zijn teruggekeerd, die van
de hardwerkende gewone jongen die ook maar gestuurd
wordt. Ze hebben de mythe en de eufemismes van Defensie
in stand gehouden, klakkeloos overgenomen: ze hebben het
over ‘voorbereid zijn op een oorlogssituatie,’ terwijl ze het
hadden moeten hebben over mensen doodschieten. De wer-
kelijkheid bestaat alleen als je hem ziet. En om hem te zien
moet je je hem kunnen voorstellen. Zonder fantasie, zonder
voorstellingsvermogen zijn er geen feiten.

(changement.)
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