
!de bedrijf, "#de scène
DE OUDSTE ABONNEE VAN DE VOLKSKRANT: Het is een
mooi initiatief.
DE EEN-NA-OUDSTE ABONNEE VAN DE VOLKSKRANT:
Wat bedoel je? Het preventief inenten?
DE OUDSTE: Nee, dat boek met die verhalen van de militai-
ren in Uruzgan, dat tot stand is gekomen op initiatief van
Volkskrant-redacteur Noël van Bemmel, met steun van het
ministerie van Defensie, dat zich niet heeft bemoeid met de
inhoud van het boek.

DE EEN-NA-OUDSTE: Dat zou toch ook niet meer kunnen
tegenwoordig, je bemoeien met de vrijheid van meningsui-
ting van anderen. Kijk, dat ze eventueel vragen of je wat kan
veranderen aan je bijdrage, daar kan ik inkomen, je bent
tenslotte de geldschieter en initiatiefnemer, dan mag je ook
wel wat in de melk te brokkelen hebben, maar je bemoeien
met de inhoud, nee. Dat zullen ze niet doen. Daarvoor heeft
ook Defensie tegenwoordig de transparantie veel te hoog in
het vaandel staan. Maar als ze het toch nooit zullen doen,
waarom moeten ze het er dan expliciet bijzeggen? Is dat een
kwestie van slecht geweten?
DE OUDSTE: Dat weet ik niet hoor. Er staan negenentwintig
verhalen in het boekje. Over keiharde operaties maar ook
over een bonte dansavond.
DE EEN-NA-OUDSTE: Zou trouwens wel mooi zijn, een
doorzichtige vlag. Kan niemand aanstoot aan nemen, aan
zo’n mooi symbolisch symbool.
DE OUDSTE: En weet je nou wat het mooiste is? Een deel
van de opbrengst wordt besteed aan de opbouw van onaf-
hankelijke journalistiek van Uruzgan!
(changement.)

!de bedrijf, "$de scène
In het café van het Nederlands Instituut voor Beeld- en Ge-
luid in Hilversum. De bezoekers hebben zojuist de Beeld- en
Geluid Experience doorgemaakt, een sensationele attractie
op het gebied van televisie, radio, film en muziek, waarin
kijken, luisteren maar vooral ook doen centraal staan, en
men het geheim achter bekende tv-formats kan ontdekken,
zich de ster van de avond kan voelen of gewoon de leukste
tv- en radiofragmenten uit de eigen jeugd kan bekijken. Op
de tafeltjes liggen formulieren waarop ze hun favoriete
nieuwsfragment van de afgelopen tien jaar mogen invul-
len, in het kader van de Radio 1 Nieuwsmoment van het
Jaar Decennium Tiendaagse. 
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DE REISLEIDER: Mensen, hebben jullie allemaal gestemd? 
TANTE TRUUS: Waren er verkiezingen dan? Dan ben ik m’n
oproepkaart kwijtgeraakt.
OME WIM: Nee, gestemd op je favoriete nieuwsfeit van de
afgelopen tien jaar. Hier op tafel. 
TANTE BETJE: Voor de Radio 1 decennium Top 100. Ik ben
razend benieuwd wat het wordt, Pim Fortuyn, Theo van
Gogh, of toch de peuter Savannah.
OME WILLIE: De peuter Savannah, wat was dat ook alweer?
Dat meisje dat aan stukken gebeten door een struisvogel aan
het strand van Nulde is gevonden?
TANTE TO: Nee, dat was het Maasmeisje, dat de Waal af-
stroomde, of toch niet? 
TANTE TA: Nou, ik hoop maar dat het Savannah wordt, dan
is er toch nog een soort gerechtigheid. Ik zal vast een waxi-
nelichtje voor d’r aansteken.
TANTE TINIE: En wat gebeurt er met de winnaar, met het
beste, meest favoriete nieuwsfeit? Komt dat in de geschiede-
nisboekjes?
OOM AB: En stel dat bijvoorbeeld een Mohammed B. het
wordt, krijgt die dan een medalje?
DE REISLEIDER: Natuurlijk, de klant is koning. Het publiek
regeert. Jullie bepalen wat nieuws is! Beschouw het maar als
een opinieonderzoek met bindend referendum. Het gaat
echt ergens over! Belangrijk is wat jullie belangrijk vinden.
Vergelijk het met de bonuskaart, daardoor weet de super-
markt precies wat ie moet inslaan. 
OME ARIE: Wat mij nog op het netvlies gegrift staat is de
gouden medalje van Timmertje-Timmertje in Nagano. Top-
nieuws. 
TANTE CONSTANCE: Maar die valpartij van haar van vori-
ge week staat ook nog heel Nederland vers in het geheugen
gegrift. Dat was een totaal onverwachte schok die insloeg als
een bom die aankwam als een mokerslag bij heldere hemel.
Heel zielig. Iedereen leeft mee. Wat gaat er door zo’n meis-
je heen hè, vraag je je meteen af als je haar daar zo op het ijs
ziet liggen met een van pijn verwrongen gezicht. Al die
moeite voor niks. Net nu ze weer haar topvorm bereikte. Je
leeft zo mee met zo’n meisje.
TANTE MATHILDE: En wat dacht je van de Emmy voor Bal
van Erven-Dorens?
OME BABS: Of de moord op Saddam Hoessein?
TANTE GRIET: Of de liquidatie van Toon Hermans in de
Gotthardtunnel?
OOM LEO: Of de wereldtitel allround schaatsen van Her-
man Brood in Srebrenica?
TANTE AAGT: Of het uitsterven van Claus, Juliana en Bern-
hard in Dagestan?
OOM HERBERT: Nou vergis je je toch. Dat was in Apeldoorn,
met een Nissan Micra. Ik stond erbij man!
TANTE SJAAN: Jullie halen echt alles door elkaar. Ik stem op
Balkenende, wát ze ook zeggen. 

OME JOOP: Of de Michelin-ster voor Restaurant Sta-In-De-
Weg in de watertoren van Emmeloord?
TANTE JOOP: Dat was helemaal niet Sta-In-De-Weg, dat
was Paksoy, nee Sonoy. In de Watertoren van Emmeloord
zit dat.
OME JOOP: Ach weet je, ik heb me verlezen. Geef mij maar
een neut, mensen.
TANTE GUURTJE: Ach nee, die Michelinster is te recent, te
actueel. Dat heeft nog niet kunnen bezinken als nieuwsfeit.
Er gebeurt ook zo veel op de wereld. 
OME HERT: Mag ik ook nog op de holocaust stemmen? Dat
heeft er echt ingehakt indertijd.
TANTE AAK: Nee, dat is alweer te lang geleden. Dat is allang
geen nieuws meer. Maar ik denk dat de moord op Urk wel
hoge ogen gaat gooien. 
OME LEEN: De moord op Urk? Is Urk dan vermoord dan?
TANTE JUUT: Nee, er was een moord in Urk, maar die Ur-
ken zeg op Urk, omdat het vroeger een eiland was.
OME HENK: Jonges jonges, het wordt toch gewoon naain
ieleffen, dat helpt geen moedertjelief aan, dus stem er nou
maar gewoon op.
TANTE AALTJE: Ik weet het nog zo net niet. Persoonlijk vind
ik de geboorte van mijn kleindochter Neelie hét nieuwsfeit
van de afgelopen tien jaar.
OOM BOB: Zit niet te bazelen mens! Die is vorige week
twaalf geworden. Die is al lang en breed geslachtsrijp! En is
dat nieuws dan? Tegenwoordig kijk je nergens meer van op.
TANTE AALTJE: De tijd gaat ook zo snel. Daarom vind ik het
wel een leuk initiatief, zo’n top honderd. Je wordt weer eens
herinnerd aan bepaalde feiten, die je anders zou vergeten.
OME KARL ILJITSJ: Voor mij is het die zondvloed.
TANTE HEPZIBAH: Ga weg, die is toch al 6666 jaar geleden,
minstens? Over oud nieuws gesproken.
OME KARL ILJITSJ: Die in New Orleans bedoelde ik, waar
wonderbaarlijkerwijze alleen de zwarte wijken zijn wegge-
spoeld. Met die gruwelijke verkrachtingen achteraf in de
Gelredome.
TANTE TONNIE: Dat doet me eraan denken: het concert van
Paul McCartney in Nederland, goed was dat. En ik ga dit
jaar weer. Die heeft het geheim van de eeuwige jeugd.
OOM WOUT: Maar is het nieuws? Daar gaat het om?
Nieuws moeten we hebben! Nieuws! Nieuws! Nieuws!
Nieuws! 
OOM BARRY: Of Marc Dutroux en zijn martelkelders in Bes-
lan?
TANTE GONNIE: Of die prijzenoorlog in de supermarkt in
2003?
DE REISLEIDER: Mooi, ik hoor het al. Het maakt heel wat los.
Dat is goed. Hebben jullie voor het programma Vroege Vo-
gels (zondagochtend tussen acht en tien op Radio 1) ook al
gestemd op je favoriete vogel? Wel doen hoor!
(changement.)
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