
2de bedrijf, 27ste scène
Tijdens de workshop van het literaire trainingskamp van
de Taskforce Uruzgan. Luitenant-kolonel Esmeralda leest
voor uit haar dagboek.
LUITENANT-KOLONEL ESMERALDA: ... Ik douch me in het

zwaar gechloreerde wa-
ter, poets mijn tanden,
doe wat gezichtscrème
op, wat handcrème en
eventueel bodylotion.
Dat mag erg vrouwelijk
klinken, maar de mees-
te mannen doen precies
hetzelfde, want je huid
droogt enorm uit hier,
zowel van de (zwaar
vervuilde) lucht, de
hoogte (1700 m), als
van het chloorwater. 
(Instemmend gemom-
pel van haar mannelij-
ke collega’s.)
(changement.)

2de bedrijf, 28ste scène
Tijdens de workshop van het literaire trainingskamp van
de Taskforce Uruzgan. Eerste luitenant Martine leest haar
verhaal voor.
EERSTE LUITENANT MARTINE: Dan komt oom Said binnen.
Als hij mij ziet komt de grootste glimlach die ik tot dan ge-
zien heb op zijn gezicht. Voordat ik weet wat er gebeurt, om-
helst hij mij. In de omhelzing geef ik hem een zoen op zijn
wang. Als hij mij na een paar seconden loslaat, wordt hij in-
eens verlegen. Hij lijkt zich plotseling te realiseren dat hij als
Afghaanse man een blonde niet-gesluierde vrouw heeft om-
helsd. Ik realiseer me hetzelfde en voel mij ook wat onge-
makkelijk. Maar hij pakt mijn handen en begint te praten.
De tolk vertaalt. Ik neem de helft niet meer in mij op, want
ik realiseer me dat ik het mooiste Afghaanse cadeau ooit heb
gehad. Een warme en oprechte knuffel van een Afghaanse
man. 

(Haar mannelijke collega’s barsten in tranen uit.)
(changement.)

2de bedrijf, 29ste scène
Tijdens de workshop van het literaire trainingskamp van
de Taskforce Uruzgan. Luitenant-kolonel Esmeralda leest
verder uit haar dagboek.
Luitenant-kolonel Esmeralda: ...  Een jochie van een jaar of
tien komt ons vertellen dat we boerka’s moeten aantrekken.
Hoe waagt zo’n jongen het dat tegen me te zeggen? Ik lig in
zijn land te creperen om voor hem zijn land te helpen op-
bouwen. Is dit de ondankbare reactie daarvoor? Dat hij mij
gaat vertellen dat ik mij achter een boerka moet verstoppen?
Ik voel ineens dat het dragen van een boerka betekent dat ik
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minderwaardig ben, dat het niet eens waard is om
gezien te worden op straat. Iets wat verborgen moet
worden. Wat heerlijk dat ik als zelfstandige vrouw
niet stemloos, gezichtloos en betekenisloos ben,
maar in ieder opzicht mijn eigen pad kan volgen.
Mijn lichaam, mijn leven.

(Instemmend gejoel van haar mannelijke colle-
ga’s.)
(changement.)

2de bedrijf, 30ste scène
Roos Rebergen zingt achter een keyboard Jongen
gaat het leger in en prikt in één klap alle heden-
daagse oorlogsretoriek door, van Kamp Holland
van Orkater tot de voorwoorden van Arnon Grun-
berg en van de briefings van Defensie tot de lar-
moyante ooggetuigenverslagen van mensen die er
geweest zijn en niets hebben gezien.
ROOS (zingt): 

Jongen gaat het leger in
Gratis rijbewijs
Hij vindt groen een mooie kleur
Maar hij huilt steeds in zijn bed
Want ook hij wordt uitgezet
Hij zit liever op het strand
Ik zeg daar heb je ook veel zand

Tas is ingepakt
Is je tas al ingepakt?
Wat neem je eigenlijk mee naar zo ver weg?
Een laptop om patience op te spelen
Kauwgum voor om uit te delen
EHBO-diploma voor je weet maar nooit
Tondeuse voor dat bloedhete oord

’t Lijkt wel vakantie, ’t lijkt wel vakantie ....

’k Geef hem zonnebrandcrème mee
’k Geef hem zonnebrandcrème mee
Want daar schijnt pas echt de zon
Wat moet ik je vragen als je belt?
Neem een souvenir voor me mee
Een handgranaat, een open been

’s Nachts droomt ie over merries
’s Nachts heeft ie last van merries
Terwijl hij vroeger zo graag reed
En zijn ouders zijn zo trots als apen
Omdat ie zich nooit meer kan verslapen
Wakker in zijn dromen
Hoe zou dat nou zijn gekomen?

We kicken af van drank en wiet
Weet je wel op wie je schiet
’t Lijkt wel vakantie,
’t Lijkt wel vakantie ....

(changement.)
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------ kkrraauuss ggeezzeeggdd!! ------
Men kan een vrouw niet hoog genoeg overschatten.
Niets is zo ondoorgrondelijk als de oppervlakkigheid van vrou-
wen.
Sommige mannen kun je met elke vrouw bedriegen.
Een actrice is een vrouw in het kwadraat, een acteur is de wortel
uit een man.
Een bevrijde vrouw is een vis die zich aan land heeft gevochten.
Fraaie wereld waarin de man de vrouw verwijt zijn hartewens te
hebben vervuld!
Een vrouw die niet lelijk kan zijn is niet mooi.
Er zijn vrouwen die niet mooi zijn, maar er alleen maar zo uitzien.
Ik kan me niet snel bevrijden van de indruk die ik op een vrouw
heb gemaakt.
Cosmetica is de leer van de vrouwelijke kosmos.
Niet alleen de buitenkant van een vrouw is belangrijk. Ook wat ze
daaronder aanheeft.
Vrouwelijke hartstocht staat tot mannelijke als een epos tot een
epigram.
Gemeenschap met een vrouw kan een bevredigend substituut
zijn voor masturbatie, maar je hebt er wel heel veel fantasie voor
nodig.
Mannenvreugde - vrouwenlijden.
De inhoud van een vrouw bereik je gauw. Maar voordat je bij de
oppervlakte komt!
Ze behandelen de vrouw als een verkwikkende dronk. Dat vrou-
wen dorst hebben, komt niet bij ze op.
Het is niet waar dat je zonder vrouw niet kan leven. Je kan alleen
zonder vrouw niet hebben geleefd.
Zaak van de hoogste vertrouwelijkheid: biechtvader zijn van
nagelaten zonden.
Met vrouwen voer ik graag een monoloog. Maar een tweegesprek
met mezelf is prikkelender.
Alleen een man moet zich een ongelukkige liefde aantrekken. Een
vrouw ziet er daarbij zo slecht uit dat haar ongeluk in de liefde be-
grijpelijk wordt.
Een vrouw zonder spiegel en een man zonder zelfbewustzijn -
hoe moeten die het in de wereld redden?
Iedere vrouw ziet er uit de verte groter uit dan dichtbij. Bij de
vrouwen staat dus niet alleen de logica en de ethica, maar ook de
optica op z’n kop.
Je kan een vrouw en flagrant délit betrappen, maar ze zal altijd
nog tijd genoeg hebben om het te ontkennen.
Er gaat niets boven de trouw van een vrouw, die onder alle
omstandigheden aan de overtuiging vasthoudt dat zij haar man
niet bedriegt.
De enen verleiden en laten zitten; de anderen trouwen en laten
liggen. Dat zijn de meer gewetenlozen.
Ook als massage kan een diepe kniebuiging voor een vrouw
wonderen doen.
In de liefde komt het erop aan dat je niet voor dommer wordt
gehouden dan je gemaakt wordt.
Wat ik weet maakt me niet heet.
Een vrouw moet minstens zo gewiekst kunnen koketteren dat
haar man het merkt. Anders heeft hij er niets aan.
De vrouw merkt de pijn niet die de man haar doet. De man zelfs
die.

                                    


