
!de bedrijf, "#de scène
Een klaslokaal. Majoor Niels komt in groep 4 (‘Negenjari-
gen indoctrineren, maggen ze dat dan?’ ‘Hohoho, ’t is oor-
log hoor.) vertellen over zijn ervaringen in Afghanistan.
Als hij klaar is met vertellen is het muisstil.

ONDERWIJZERES MIEKE: Niels, bedankt voor je verhaal en

voor de tijd die je voor ons hebt vrijgemaakt. We willen
graag wat voor je terugdoen. Daarom gaan we een liedje
voor je zingen dat we hebben ingestudeerd voor de kerstmu-
sical die dit jaar in het teken staat van oorlog en vrede.

DE KINDEREN (zingen): 
Als het vrede was, geen schietende soldaten
Als het vrede was, geen bommen en granaten
Als het vrede was ...

(Majoor Niels barst in tranen uit.)
(changement.)

!de bedrijf, "$de scène
Aan een bureau in een appartement in Brooklyn. Soldaat
Arnie schrijft een voorwoord.
SOLDAAT ARNIE (leest nog eens hardop over wat hij heeft
geschreven): ... dat citaat lijkt me een goede afsluiting van
deze inleiding, een goede introductie bij het boek van Niels
Roelen, over wie ik ooit in Afghanistan het gevoel had dat hij
bereid was in plaats van mij te sterven, een merkwaardige
sensatie voor wie dat gevoel niet kent. Iets wat alle vriend-
schap ontstijgt, niet beter is of mooier, maar gewoon in een
andere categorie thuishoort.

(Soldaat Arnie barst in tranen uit.)
(changement.)

!de bedrijf, !%ste scène
Een flat in Leiderdorp, de woning van soldaat eerste klas-
se Richard en zijn vriendin die zwijgend voor de koffie
zorgt. Hij wordt geïnterviewd over zijn ervaringen in Af-
ghanistan. De journalist noteert dat het schaaltje met vier
gevulde koeken, vier stroopwafels en vier chocolaatjes ver-
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moedelijk door de vriendin van Richard is klaargezet voor-
dat hij en de fotograaf binnenkwamen. Tijdens het gesprek
ligt de vriendin op de zwarte bank in de hoek van de kamer.
Soldaat eerste klasse Richard: ... Toen was daar de kameel.
Al snel kwam er nog eentje. Ze liepen precies in mijn
schootsveld. De kogels die in de rondte vlogen zagen ze niet.
Ik bleef schieten, want de Talibaan moest eraan. De voor-
poot van de eerste kameel was waarschijnlijk geraakt door
de scherven van een mortier. Iemand naast mij riep: “Leg
hem asjeblieft neer! Verlos die kameel uit zijn lijden!” Ik
schoot. (Richard zwijgt even, net op het moment dat de
journalist een uitval doet naar het schaaltje met stroopwa-
fels, chocolaatjes en gevulde koeken. Gegeneerd en licht
blozend trekt hij zijn hand terug.) Ik schoot. Daar ging de
kameel. Het andere dier raakte in paniek. Van angst bleef hij
stilstaan, en ook dat beest kwam in de schotenwisseling. De
Talibaan kon ik daardoor niet goed raken. 
DE JOURNALIST: Hoe heb je dat beleefd? Wat ging er door
je heen, op dat moment? 
SOLDAAT EERSTE KLASSE RICHARD: Op dat moment niets,
maar onderweg terug, toen alles afgelopen was, toen dacht
ik alleen maar aan die zielige kameel. En aan hoeveel geluk
wij hadden nog in leven te zijn.
DE JOURNALIST (pakt een chocolaatje en mompelt met vol-
le mond): Mmm mnggje mnn nnnmangje aan?
SOLDAAT EERSTE KLASSE RICHARD: Je wil natuurlijk we-
ten waarom ik aan die kameel dacht en niet aan de Talibaan.
Dat ik hem had doodgeschoten, dat deed mij toen wer-ke-
lijk he-le-maal niets, nada nakkes noppes. Ik dacht alleen:
vuile kankerlijer, blij dat ik je heb doodgeschoten. Hij wilde
mij doden, ik hem. Zo gaat dat. Maar die kameel, die arme
kameel, die had hier niets mee te maken.
(Soldaat eerste klasse Richard barst in tranen uit.)
(changement.)

!de bedrijf, !"ste scène
In de Baluchi-vallei. Tijdens de operatie Spin Gahr. Luite-
nant Justin op een binnenplaats van een quala, die ‘een lo-
gische locatie voor een Talibaancompound’ zou kunnen
zijn en daarom ‘gezuiverd’ moet worden. De eenheid wordt
opgewacht door een wild blaffende hond. De voorste tirail-
leur legt aan om de hond neer te schieten.
LUITENANT JUSTIN (houdt de tirailleur tegen): Die bluft.
Laat mij maar even. (Hij vuurt twee kogels af, vlak boven de
hond, die met de staart tussen de benen afdruipt en een
sloot in springt.) Zo kan het ook, Robbie. 
(Later, na een schotenwisseling met de Talibaan.)
TIRAILLEUR GIJS (wijzend): Hé luit, daar is die hond van je! 
(De hond staat nog steeds met zijn staart tussen de benen
pootdiep in de sloot. Bibberend kijkt hij de soldaten aan.
Voor het eerst tijdens deze missie voelt luitenat Justin me-
delijden. Tirailleur Gijs, net als hij een dierenvriend, her-
kent de blik in zijn ogen en samen proberen ze de hond op
het droge te krijgen.) 

LUITENANT JUSTIN: Kijk ons nou. Twee tot de tanden ge-
wapende militairen die zich druk maken om een arme hond!

(Luitenant Justin en tirailleur Gijs barsten beiden in tra-
nen uit.)
(changement.)

!de bedrijf, !!ste scène
In de slaapkamer van majoor Niels. Zijn dochtertje Fleur
(9 jaar) komt binnen en kijkt hem vragend aan.
MAJOOR NIELS: Is er iets, Muppet? (Het meisje schudt van
nee.) Echt niet? Je weet dat je altijd alles tegen papa kunt
zeggen, toch? (Ze haalt diep adem en kijkt haar vader op-
nieuw aan.)
FLEUR: Papa, ben jij een moordenaar?

(Majoor Niels barst in tranen uit.)
(changement.)

!de bedrijf, !&ste scène
Op de vliegbasis Eindhoven. Fotograaf Ad krijgt vlak voor
vertrek naar Uruzgan een band uitgereikt waarmee hij een
been of arm kan afbinden voor het geval hij op een berm-
bom stapt. 
FOTOGRAAF AD (schrijft in zijn dagboek): Een emotioneel
moment. Het vooruitzicht om de mij resterende jaren op
krukken te moeten voortbewegen vind ik weinig aanlokke-
lijk. 

(Fotograaf Ad barst in tranen uit.)

!de bedrijf, !'ste scène
Weer in de slaapkamer van majoor Niels. Hij veegt zijn
tranen weg. 
FLEUR: Waarom huil je nou, papa?

MAJOOR NIELS: Omdat ik weet dat vrede niet overal zo ge-
woon is als hier in Nederland, en ik hoop dat jij je daarover
nooit zorgen zal hoeven te maken.

(Majoor Niels barst weer in tranen uit.)
(changement.)

!de bedrijf, !(ste scène
Op een binnenplaatsje in de Baluchi-vallei. In de hoek op
wat stro liggen zes schapen, getroffen door het boordwa-
pen van een Apache-helicopter. Eén dier maakt spastische
bewegingen met zijn hoofd. Uit zijn bek komt een dikke
sliert bloed. Vier tirailleurs dragen een zwaargewonde Ta-
libaanstrijder de binnenplaats op.
TIRAILLEUR GIJS: Luit, waar moet die vent naartoe? 

LUITENANT JUSTIN (wijst): Onder dat afdakje. 

TIRAILLEUR GIJS: Het zijn taaie rakkers, die Afghanen. Een
normaal mens zou het allang begeven hebben.

LUITENANT JUSTIN: Heb ik een vrijwilliger om die schapen
uit hun lijden te verlossen?
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TIRAILLEUR GUUS (met dikke blonde wollige krullen): Doe
ik wel, luit.

LUITENANT JUSTIN (knikkend): Tussen de ogen, Guus. Het
zijn taaie beesten.

(Er klinken zes schelle knallen. Guus komt terug.)

LUITENANT JUSTIN: Heb je ze tussen de ogen geschoten?

TIRAILLEUR GUUS: Uûûh, nee.

LUITENANT JUSTIN: Controleer ze dan nog maar even voor
de zekerheid.

(Hij draait zich om en loopt weer terug naar de schapen
terwijl hij de hoeveelheid patronen controleert. Hij vloekt.)

TIRAILLEUR GUUS: Godgloeiendegodvertyfuskankertering.
Dat kan toch niet? Dat is onmogelijk! 

(Er klinken weer zes schelle knallen. De schapen zijn dood.)

TIRAILLEUR LEEN (tegen Guus): Hoe voelt dat: je eigen fa-
milie doodschieten?

(Hilariteit. Guus staat er een beetje beteuterd bij te kijken.)

TIRAILLEUR GUUS: Ik vond het echt niet leuk om te doen
hoor.

LUITENANT JUSTIN: Dat siert je.

TIRAILLEUR JEFFREY: Hé, die gewonde Talib leeft nog
steeds.

TIRAILLEUR LEEN: Noh, moeten wie dan ook niet een nek-
schot geven dan? Hij haalt het toch niet.

(Hij trekt zijn helm over zijn ogen en kijkt ontroerd naar de
bezwete en uitgeputte gezichten om hem heen.)
LUITENANT JUSTIN: Al beseffen jullie het niet, jullie hebben
krijgsgeschiedenis geschreven. En op dit moment wil ik jul-
lie even herinneren aan de belofte die ik mijn verloofde Sil-
via heb gedaan: wij komen allemaal levend terug!

(Luitenant Justin barst in tranen uit.)
(changement.)

!de bedrijf, !)ste scène
De echo weerkaatsend tegen een bergwand.
DE ECHO: Wij worden de first boots on the ground. Wij
hebben al veel meegemaakt en bereikt. Wij mogen de aanval
leiden. Wij zeggen tegen elkaar: ‘Als wij daar moeten optre-
den, hebben wij een behoorlijke uitdaging.’ Wij kijken el-
kaar aan en zonder iets iets te zeggen weten wij allemaal dat
het zinloos is. Wij vechten voor uw leven maar het mag niet
baten. Wij mogen straks de spits afbijten en beschouwen dat
als een teken van vertrouwen. Wij komen er samen allemaal
doorheen. Wij zijn er bijna. Wij nemen over. Wij grijpen
aan. Wij komen allemaal levend terug.

Wij zijn de holle mensen. Hoofden gevuld met stromatras-
sen - helaas!

(changement.)
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TIRAILLEUR JEFFREY: Vin ik ook. Een snelle dood is
humaner.
(Instemmend gemompel van de manschappen.)
LUITENANT JUSTIN: Weten julie niet meer die ophef
die ontstond toen een Amerikaan in Fallujah een soort-
gelijke actie ondernam?
TIRAILLEUR LEEN: Noh, maar dat kwam door de media.
LUITENANT JUSTIN: Da’s waar, maar de NOS en ande-
re media zijn op het moment in Uruzgan om de opera-
tie te verslaan. Zie zoiets maar eens in Nederland 
uit te leggen! We zullen de gewonde niet met een 
kogel uit zijn lijden verlossen. We kunnen 
alleen maar hopen dat de morfine snel 
zijn werk zal doen.


