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Personages
korporaal
soldaat
tweede soldaat
krijgsgevangene
meisje

1 korporaal zoekt dekking
Een soldaat, de korporaal, sleurt zichzelf langs de achterkant het toneel op, hij is
zwaargewond en bloedt hevig, hij draagt een gehavend legeruniform en een portofoon, hij
zoekt dekking achter een heuveltje, het lijkt onwaarschijnlijk dat hij deze plek ooit nog zal
verlaten
De korporaal, die nauwelijks te zien is, maakt steunende geluiden als hij zijn eigen wonden
behandelt
korporaal Godverdomme…
stilte
What the fuck…
stilte
Ah…
stilte
Man
stilte
door de portofoon van de korporaal klinkt een soldaat
soldaat Hallo?
Over
stilte
Hallo?
Iemand?
Over
stilte
Is daar nog iemand?
Hoort iemand mij?
Is er godverdomme nog iemand?
Over
stilte
Godverdomme…
korporaal gedempt in de portofoon
Dat is precies wat ik net zeg
Over
soldaat Wat?

Hallo?
Korporaal?
Bent u dat, korporaal?
Over
korporaal Meldt zich
Over
soldaat Godzijdank!
Iemand!
Goddank
Bent u in orde?
Over
korporaal Nou
Wat jodium zou ik wel kunnen gebruiken
stilte
Oh
Over
soldaat Wat is de schade?
Valt het te behandelen?
Over
korporaal Ik weet het niet
Het ziet er niet al te best uit geloof ik
stilte
Over!
soldaat Ik kom onmiddellijk naar u toe
Over
korporaal Ik heb geen idee of het hier veilig is
Ik ga sowieso dit ding uitzetten
Over
soldaat Waar zit u?
Over
korporaal Waar ik zit
Ik…
hij steekt zijn hoofd boven het heuveltje uit
Ik zit eh…
Tja
Ik ben richting het noorden gegaan
Over
soldaat Het noorden
Akkoord
Hoever?
Vanaf waar?
Over
korporaal Ik ben aan de overkant van dat fucking veld
Het maïs ingedoken
Dus aan de westkant
Daar loopt een greppel
Als je de greppel volgt
Kom je bij een bruggetje
Paar planken meer is het niet
Daar ben ik richting het noorden gegaan
Het bos in
Het dennenbos
Dus ik ben er niet overheen gegaan
Over dat bruggetje

Maar juist richting het noorden gegaan
Niet over het pad
Dat loopt daar links
Maar richting het noorden door het bos
Langs de varens
Volg je het?
Over
soldaat Absoluut korporaal
Over
korporaal Vijfhonderd meter verder
Loopt water
Over
soldaat Het water over
Akkoord
Over
korporaal Nee niet het water over
Juist niet het water over
Ik was klaar
Daarom zei ik over
Over
soldaat Akkoord
Over
korporaal Je loopt erlangs
Je volgt het water
En dan kom je vanzelf bij een open plek
Daar is een heuveltje en daar eh…
Daar zit ik
Daar zit ik achter
stilte
Over
soldaat Goed
Over
korporaal Net voor die open plek begint
Aan de kant waar je vandaan komt
De zuidkant
Het is niet al te groot
Over
soldaat Blijf waar u bent
Over
korporaal Dat was ik wel van plan ja
lacht tot het pijn doet
Ik weet sowieso niet
Of het veilig is verder te gaan
Om hier over te steken
En ik heb geen wapen meer
Ik ga dit ding uitzetten in elk geval
Over
soldaat Ik kom naar u toe
Over
korporaal Pas goed op
Over
soldaat Korporaal
U bent nu de hoogste in rang
Over

korporaal Wat?
stilte
soldaat U bent de hoogste in rang nu korporaal
Over
stilte
korporaal verbijsterd
Wat is er godverdomme allemaal gebeurd daar
Over
soldaat Ik ben onderweg
Over
korporaal
Ja
Over
lange stilte
korporaal Hoogste in rang…
What the fuck…
stilte
What the fuck…
lacht
Hoogste in rang…
verbijt de pijn
Ah…!
stilte
De korporaal zucht diep, de geluiden van een zwaargewonde man
korporaal Johanna
emotioneel
Lieve Johanna
stilte

2 samenscholing
Een soldaat verschijnt en sluipt op kousenvoeten achterlangs over het toneel, terwijl hij de omgeving snel, maar nauwlettend in zich
opneemt
Iedereen fluistert
soldaat knielt neer bij het heuveltje
Goed volk
korporaal Je hebt het gevonden
De soldaat staat weer op en gebaart
soldaat Dit is het!
Er verschijnt nu ook een zenuwachtige 2de soldaat die eveneens alert om zich heen kijkt en
met een geweer een krijgsgevangene voortduwt
soldaat Laat eens kijken…
ontfermt zich over de wonden
De 2de soldaat port met de loop van zijn geweer de krijgsgevangene achter de heuvel,
zodat iedereen erachter is verdwenen
korporaal Fraai is anders, hè?
als zijn wonden worden aangeraakt
Ahhh…
soldaat Wat een bloed
Jezus

korporaal Ik heb het geprobeerd af te binden
Wie zijn dat?
2de soldaat Tot uw orders, korporaal
Ik ben van het vierde bataljon
korporaal Shhh…
Wat doe je dan hier?
2de soldaat zachter
Ik ben de laatste
Van het vierde bataljon
korporaal Van het vierde bataljon?
Allemachtig
2de soldaat Deze vriend kwam ik tegen onderweg
korporaal Je dacht
Die nemen we mee…
soldaat Hij kan van pas komen
Reisleider en levensverzekering in een, korporaal
Maar als u anders beveelt…
korporaal Shhh
Nee
Nee
soldaat We moeten het schoon zien te krijgen
korporaal Ik kan het zelf niet afbinden
De soldaat behandelt de wonden van de korporaal
Er klinkt het leegklokken van een veldfles
korporaal Ah!
Christus…
kreunt en steunt
De 2de soldaat tuurt over het heuveltje
soldaat Zo
bindt het af
Dit moet het doen voor nu
korporaal Dank je
soldaat Zeg het me als u moe wordt
Of draaierig
korporaal Ja
zucht
Het gaat prima
soldaat Goddank was er nog iemand
korporaal Ja
soldaat Goddank reageerde u
korporaal Onwaarschijnlijk…
stilte

3 wat te doen?
2de soldaat Korporaal, wat is het plan?
korporaal Sorry?
2de soldaat Hoe komen we hieruit?
korporaal Waar?
Waaruit?
2de soldaat Waaruit?

Uit de oorlog
Uit dit kutbos
Wat is het plan, korporaal?
korporaal Eh…
zuigt langs zijn tanden de zuurstof naar binnen
Een beetje draaierig ben ik wel, ja
soldaat U moet blijven drinken
Hier
De korporaal drinkt
2de soldaat Hoe gaan we het aanpakken?!
korporaal Shhh
stilte
De grote vraag is…
stilte
De grote vraag…
stilte
Pfff
soldaat We moeten de korporaal een beetje rust gunnen
2de soldaat Rust gunnen?
korporaal Geef me heel even om…
Om het plan…
stilte
Om alles uit te denken
soldaat Natuurlijk, korporaal
We zitten hier niet slecht
2de soldaat Ik wil door
De soldaat kijkt nu boven het heuveltje uit
soldaat We hebben goed zicht op de aanlooproutes
korporaal En we hebben water
soldaat Er stroomt water
En het stikt hier van de cantharellen
korporaal Ook dat
krijgsgevangene Weg
We moeten weg…
soldaat Shhh
Mond dicht
2de soldaat begint te lachen
Hij heeft drie strepen op z’n mouw, korporaal
Evenveel als wij samen
Hij heeft zo’n raar hoofd
soldaat Shhh…
2de soldaat Ik weet ook niet wat het is
soldaat Het is een commandant
korporaal Goed werk
soldaat Hij is erg onrustig
De hele tijd al
2de soldaat Hou nou ’s op!
soldaat Wat doet-ie?
2de soldaat Ik moet om ’m lachen
soldaat Shhh
2de soldaat geeft de krijgsgevangene een stomp
Nu stil
En niet zo kijken
korporaal Dit gaat zo niet

2de soldaat begint alweer te lachen
Sorry
korporaal Zet ’m aan de andere kant
soldaat Hier buiten?
korporaal Ja
Dan zien ze meteen…
Dan beschermt-ie ons…
Met z’n strepen
soldaat Goed plan, korporaal
Zien ze eerst hun eigen man zitten
korporaal Ja
Stevig vastbinden
soldaat Hij probeerde al te ontsnappen
2de soldaat Dan ken je deze knoop nog niet
korporaal Hou het stil
De soldaat neemt de krijgsgevangene mee naar de andere kant van de heuvel
De krijgsgevangene stribbelt tegen
soldaat fluisterend
If you move
Or if you make a sound
I shoot you
doet het voor met z’n geweer
I really shoot you
Okay?
Comprendo?
De krijgsgevangene probeert los te komen
De soldaat laadt zijn geweer door
soldaat Am I now
Not absolutely clear?
No moves
De krijgsgevangene knikt
De soldaat ontneemt hem zijn veldfles en loopt terug naar achter
stilte
2de soldaat Hij heeft zo’n grappig hoofd
soldaat Ik vertrouw het niet
korporaal Hou ’m goed in de gaten
soldaat Akkoord, korporaal
stilte
2de soldaat Wat gaan we nou doen?!
korporaal Shhh
lange stilte
De soldaat tuurt zo nu en dan naar de krijgsgevangene, het geweer op hem gericht
soldaat tegen de korporaal
Als u hulp nodig heeft bij het plan…
korporaal Hm hm
Dank je
stilte
korporaal Ik weet bij god niet waar we zitten
En waar de sergeant zich bevindt…
soldaat We zijn de laatsten, korporaal
korporaal Waar de anderen zijn gehergroepeerd…
soldaat We zijn de allerlaatsten
korporaal Ja

Goed
Ja
stilte
2de soldaat Dus?
korporaal Geen paniek
stilte

4 status quo
Regelmatig verschijnt er een hoofd en de
loop van een geweer boven het heuveltje
2de soldaat Ja…?
En nu?
stilte
2de soldaat Godverdomme jongens
Ik hou dit niet uit
soldaat Shhh…
2de soldaat Ik wil iets doen
Het maakt me niet uit wat
korporaal Als we ons nu laten leiden door onze angst
Zijn we gezien
2de soldaat Klotezooi
De 2de soldaat zet een radiootje aan, er komt stemmige filmmuziek uit
soldaat Shhh!
Wat doe je?!
2de soldaat Alsjeblieft
soldaat Ben je gek?
2de soldaat Een beetje muziek
soldaat Zet dat uit
2de soldaat Ik moet iets
Ik hou dit niet vol anders
Korporaal
korporaal Zacht dan
soldaat Maar dat is toch –
korporaal Zet ’m heel zacht
2de soldaat Goed
Dank u, korporaal
De 2de soldaat zet de muziek zachter,
maar in de zaal blijft de muziek te horen
2de soldaat Ja
Beter
stilte
korporaal Bevelhebber
lacht
Bevelhebber van de allerlaatste eenheid
stilte
De strohalm van het land
stilte
De hoop in bange dagen
stilte
soldaat Ik geloof dat ik iets hoor

Iedereen is stil
De 2de soldaat zet zijn muziek uit
2de soldaat Ik hoor niets
soldaat Nee
Nu
Ik ook niet
Ik vind die radio gevaarlijk, korporaal
2de soldaat Ik zet ’m nog wel iets zachter
korporaal Hm
De soldaat zet zijn radiootje weer aan
stilte
korporaal Ik heb het nooit waargemaakt
stilte
Het zat er niet in
Nooit
Wat mijn vader voor ogen had
Nee
stilte
Mijn leven in één zin
stilte
Niet geworden
Wat zijn vader hoopte
stilte
De Commandant der Strijdkrachten
En z’n zoon
Maar aan blijven klooien
En maar niet opklimmen
Korporaal…
stilte
Shame on you
De smet op, op de familie…
Eer
stilte
Alles mislukte
Ik stond erbij
Haalde mijn schouders op
stilte
Nooit een deur achter me dichtgeslagen
Omdat ik kunstschilder wilde worden
Of schrijver
Of tandarts weet ik veel
stilte
Geen dromen
stilte
Opgegeven en mislukt
stilte
En nu voer ik de troepen aan
lacht
Ik was een kind van mijn moeder
stilte
Sommige herinneringen
Heb ik zo messcherp voor ogen
Mijn moeder die me naar school brengt
Ze praat met de juf

En ik zie dat ze huilt
Waarom?
Ik probeerde de rest van de dag
Mijn adem in te houden
stilte
Of de zomers
Als ik niet naar school hoefde
De lange lege zomers
Als ik ze terughaal kan ik er nog steeds in verzuipen
Mijn moeder –
2de soldaat fluistert Hou op!
stilte
korporaal Ik denk dat mijn moeder altijd gevoeld heeft
Of in ieder geval heeft begrepen –
2de soldaat Ik wil het niet weten, korporaal
korporaal Sorry?
2de soldaat Ik wil weten hoe we hier wegkomen
Hoe we de genadeklap gaan toebrengen
Dat wil ik weten
korporaal Ja
Ja
wordt zich weer bewust van zijn verantwoordelijkheden
soldaat Ik weet niet hoe het er in het vierde aan toeging
Maar in ons bataljon
Tonen we respect aan onze meerderen
2de soldaat ‘Bataljon’
‘Bataljon’
We zijn met z’n drieën
soldaat Dat doet daar niks aan af
Dat doet niks af aan de hiërarchie
En dat doet niks af
Aan de principes die we voorstaan
En waar we voor vechten
korporaal Heel goed
Heel goed
2de soldaat Geld
Ik ben gaan vechten voor het geld
soldaat Maar toch niet alleen voor het geld?
2de soldaat Noem me één andere branche
Waarin nog fatsoenlijk geld te verdienen valt
korporaal Shhht
stilte
soldaat Luister
Wat we gezien hebben is gruwelijk
Wat we hebben moeten doen is gruwelijk
Maar als we niet meer weten waar we voor vechten
Is het klaar
Ik kan alleen voor mezelf spreken
Maar ik vecht voor de vrijheid
Voor het principe dat ieder mens recht heeft op vrijheid
Vrijheid om te gaan waar je wil
Om te denken wat je wil
Om te zeggen wat je wil
Om te maken wat je wil

Dat wens ik mijn kinderen
Mijn kleinkinderen
Dat wens ik ieder mens op deze wereld
korporaal Heb je kinderen?
soldaat Nee
Ik bedoel
Ik heb het over de wereld die ik nalaat
korporaal Ah
soldaat En dat klinkt misschien allemaal afgezaagd
Maar ik ben zeker geen nationalist
Ik vind ons systeem verre van perfect
Wij maken als mens en als land
Fouten die onvergefelijk zijn
En daar moeten we eerlijk over durven zijn
Maar fraai of niet
Onze vrijheid is minder dan niks waard
As we ’m ons laten aanleunen
Als die wel toevallig voor ons geldt
Maar niet voor een ander die minder geluk heeft
Dat vind ik een heilloze wereld
Een wereld waarin ik niet wil leven
En daarom ben ik bereid
De uiterste consequentie te dragen
Van wat ik voor mezelf belangrijk vind
En waar ik dus voor sta
In al mijn onmacht
En in al mijn imperfectie
Uitgezonden door een land
Dat een even glorieus als dubieus verleden heeft
Toch zal ik blijven vechten voor het leven
Dat ik mezelf en een ander toewens
En ik heb vrienden zien sterven
En ik heb de hel gezien
Maar ik heb gezworen dat ik de moed niet zou verliezen
En daarom kan ik door
Na alles wat er gebeurd is
Omdat ik blijf geloven in waar ik het voor doe
korporaal Goed gesproken
We moeten echt stiller zijn
2de soldaat Ik wil hier weg
Dat is ’t enige wat ik weet
stilte

5 een onverstaanbare
informant
korporaal fluistert
Goed
stilte
Het eerste probleem
Is dat we niet weten waar we zitten
Het tweede probleem

Is dat we niet weten waar we heen moeten
soldaat Klopt
korporaal Ja
2de soldaat Laat mij onze grapjas uithoren
soldaat Ze begrijpen geen zak van wat je zegt
2de soldaat Alstublieft
Laat me iets doen
Ik spreek de taal een beetje
Ik weet een paar woorden
Ik knijp ’t eruit
korporaal Goed
Goed
2de soldaat Ik trek ’m leeg
korporaal Maar geen gekke dingen
Hou het stil
En hou het kort
tegen de soldaat
Jij houdt het bos in de gaten
2de soldaat en soldaat
Akkoord, korporaal
De muziek gaat uit
De 2de soldaat komt achter het heuveltje vandaan en bij het zien van de krijgsgevangene
schiet hij weer in de lach
korporaal Shhht!
2de soldaat in slecht Twents, terwijl hij vecht tegen de lach
Goed, luister naar me
Waar zitten jullie?
Waar is jullie kamp?
krijgsgevangene in Twents
Wat zegt u?
2de soldaat Fuck niet met me
krijgsgevangene Ik begrijp het niet
Ik versta u niet
Maak me los alstublieft
2de soldaat kijkt naar het heuveltje, probeert het toch nog een keer
Waar zitten jullie?
Waar is jullie basiskamp?
In welke richting?
krijgsgevangene We moeten hier zo snel mogelijk weg
Het maakt niet uit hoe
Als we hier maar vertrekken
2de soldaat Ik heb niet…
Jezus Christus
I want you to answer my question
Yes?
Do you hear me?
krijgsgevangene Dit gaat niet werken
2de soldaat Ik begrijp geen fuck van wat je zegt
krijgsgevangene Jullie komen en kennen de taal niet eens
2de soldaat Ik begrijp er geen ene reet van
kijkt weer naar het heuveltje, voelt dat-ie terug moet
stilte
krijgsgevangene Gaan!
wijst met zijn hoofd naar de richting van het heuveltje

Nu
Gaan
2de soldaat moet erom lachen
Wat doet-ie?
krijgsgevangene Dit heeft geen zin
We moeten hier weg
2de soldaat You’re funny
krijgsgevangene Weggaan
Nu
knikt weer met z’n hoofd
2de soldaat moet weer onbedaarlijk lachen
Hou op!
krijgsgevangene Ergens anders heen
soldaat Shhht!
2de soldaat ineens agressief
Stop it!
geeft de krijgsgevangene een klap
De krijgsgevangene ligt op de grond
stilte
2de soldaat laat het nu pas tot zich doordringen
Wat is daar?
Is your camp there?
The enemy?
wijst
De krijgsgevangene komt bij en knikt
2de soldaat What do you mean by this?
doet beweging na
De krijgsgevangene is aangeslagen en knikt
De 2de soldaat geeft ’m nog een trap na en vertrekt weer naar het heuveltje
korporaal En?
2de soldaat Ze zitten daar
Ze komen van deze kant
soldaat Deze kant?
Hier uit het bos?
Zei die dat?
korporaal Weet je het zeker?
2de soldaat Ik geloof het wel
Hij was serieus
soldaat Als dat zo is…
korporaal Dan zitten we precies verkeerd
soldaat Als ze van deze kant komen
Hebben we een probleem
2de soldaat Als ik ’m goed heb begrepen
korporaal Heb je ’m goed begrepen?
2de soldaat Ik geloof het wel
Ik heb ’m hard aangepakt
Hij kon geen kant op
korporaal Ik kan geen risico nemen
soldaat Wat doen we?
2de soldaat Gaan we?
korporaal Nee
We draaien het om
Hij hier

Wij daar
Zo geluidloos mogelijk
Nu
soldaat en 2de soldaat
Akkoord, korporaal
De soldaat en 2de soldaat verlaten het heuveltje, verplaatsen snel en hardhandig de
krijgsgevangene en gaan aan de andere kant van het heuveltje zitten
Pas veel later en met heel veel moeite is ook de zwaargewonde korporaal aan de andere
kant van het heuveltje aangekomen
Voor het eerst zien we nu de anderen zitten

6 we blijven
korporaal buiten adem
Goed werk
Hier zitten we nog beter
soldaat Ja
Dit is goed hier
Iedereen installeert zich
korporaal uitgeput
Je ziet het niet
Je loopt er langs
soldaat Perfecte schuilplaats
Ja
korporaal Ja
Daarom
Daarom
2de soldaat Daarom wat, korporaal?
korporaal Daarom blijven we
We doden hier de tijd
We slaan toe als niemand het meer verwacht
soldaat Akkoord, korporaal
2de soldaat Ik loop nog liever de vuurlinie in
korporaal Het is een bevel
stilte
Uit ongenoegen en ongedurigheid zet de 2de soldaat de radio weer aan, er klinkt muziek
soldaat over de krijgsgevangene
Hij zit weer te sjorren
2de soldaat Als hij die knopen loskrijgt
Dan is het Houdini
stilte
De 2de soldaat zucht diep
stilte
korporaal Een vrouw
Met blonde golvende haren
En bruine ogen
Twintig was ik
stilte
En lange benen

Ook niet onbelangrijk
stilte
Ik keek recht in haar ziel
Met de allereerste blik
stilte
Altijd geduld met me
Misschien wel teveel geduld
stilte
En ik ben met haar getrouwd
stilte
Lieve Johanna
Ik lig in het zand
Ik lig in het zand Johanna
stilte
Een leven
Een leven
Krijg je
Je trekt een wenkbrauw op
En fffiw
Het raast voorbij
stilte
Als de wind door de bomen
stilte
Je houdt van iemand
Zodat het niet voor niks is geweest
Denk je niet?
Lieve Johanna
Wat hield ik van je
stilte
Je zult je afvragen
Hoe ik me voelde nu
Hoe het was
Dit moment
En wat ik dacht
Uiteindelijk is het zo simpel
Johanna
Het is goed
En ik hou van je
2de soldaat Ik zou het erg op prijs stellen
Als we vanaf nu gaan nadenken
Over hoe we hier wegkomen
stilte
korporaal Ja

7 een gevoelig liedje
De krijgsgevangene begint zacht een Twents liedje te zingen om zichzelf rustig te krijgen
soldaat Stop it!
De krijgsgevangene zingt door
De 2de soldaat moet er direct om huilen
soldaat Stop it!

korporaal Het is goed
En ik mis je
De 2de soldaat gaat erop af, moet na het huilen nu weer onbedaarlijk lachen en legt hem
met zijn vuisten en tegelijkertijd met een zacht omhelzingsgevoel het zwijgen op
2de soldaat Sorry
Shhht
Je moet stil zijn
Silence
I’m sorry
This is better
Yes
keert terug naar het heuveltje

vervolg 6
stilte
korporaal Denken jullie ook niet?
Je houdt van iemand
Om alle onzinnigheid te vergeten
2de soldaat Het interesseert me niet
korporaal Hm
stilte
soldaat Nou
Ik denk dat het in de liefde gaat
Om een zelfde soort principe
Als waar voor mij de oorlog over gaat
korporaal Sorry?
2de soldaat Ik word gek
Echt waar
stilte
soldaat Ik ben niet standaard-romantisch geloof ik
Er is wel iemand in mijn leven
Maar ik ben niet getrouwd of iets
Uiteindelijk denk ik dat het erom gaat
Dat je eerst moet durven bepalen
Wat je zelf verlangt
Wat je zelf belangrijk vindt
Dus waar je voor leeft
En dat je daar eerlijk over moet durven zijn
En er de uiterste consequentie van moet durven dragen
Dat klinkt misschien juist egocentrisch
Maar als je dat namelijk doet
Kun je je grenzen stellen
En dat is denk ik de voorwaarde
Om je te kunnen binden
Ook al klinkt dat tegenstrijdig
En ook al zal ‘je binden’
Natuurlijk ook altijd een compromis zijn
Maar eh…
Als je staat voor wie je bent
Imperfect

Onvolmaakt
Het hoort er allemaal bij
Maar dan kun je erop aanspreekbaar blijven
En dan kun je een verbinding aangaan
En ik zeg niet dat ik daar nou zo goed in ben
Maar in die zin geloof ik
In de maakbaarheid van ware liefde
Als u begrijpt wat ik bedoel
korporaal Jaja
soldaat En eigenlijk denk ik toch
En dat zeg ik voor het eerst
Realiseer ik me nu geloof ik
Maar
Ja
Dat ik wel van haar hou
Ondanks wie ik ben
En wie zij is
Ik hou van haar
En ik ben ook bereid daarnaar te handelen
Daarom kan ik nu zeggen
Je kunt me vertrouwen
En ben ik niet bang om te zeggen
Dat ik van haar hou
Wat ben ik anders waard?
Wat zijn mijn principes anders waard?
stilte
korporaal Hm
stilte

8 een meisje
2de soldaat fluisterend
Ik hoor geluid
stilte
soldaat Ik hoor niks nu
2de soldaat Jawel
Het komt hierheen
korporaal Wat?
2de soldaat Geluid
Shhh
soldaat Ja
Ik hoor het
Nu horen we allemaal geluid dat naderbij komt
korporaal fluisterend
Maak je zo klein mogelijk
Geweren paraat
blijft zelf zitten zoals hij zat
De geweren worden in staat van paraatheid gebracht
Eh…
stilte
De 2de soldaat wil opstaan

korporaal fluisterend Nee
De 2de soldaat duikt weer ineen
korporaal fluisterend Ja
Ga kijken
Voorzichtig
soldaat Akkoord
De soldaat werpt schuchter een blik over het heuveltje en gaat snel weer zitten
korporaal En?
soldaat Niks
Nog niks
stilte
Aan de andere kant van het toneel verschijnt een meisje, ze zoekt de grond af naar
paddestoelen die ze plukt en in een mandje doet
De korporaal gebaart de soldaat weer te gaan kijken, hij werpt weer een blik, nu iets
langer en gaat weer zitten
soldaat Ja
Iemand
korporaal Wat zag je?
soldaat Ik zag iemand
korporaal Eén iemand?
soldaat Geloof ik
Het is donker
korporaal Ja
2de soldaat Schieten?
korporaal Nee
Niet schieten
Nog niet
Ik moet weten hoeveel het er zijn
soldaat gaat opnieuw kijken
Hij lijkt alleen
stilte
korporaal Goed
Reken ’m in
Vlug
Voor-ie de commandant ziet
2de soldaat Akkoord
stormt onstuimig het heuveltje op en richt het geweer op het meisje
Stand still!
Drop your weapons
meisje slaakt een gil
Ja!
Wat?
Niet schieten alstublieft!
2de soldaat Shhht
tegen de anderen
Het is een meisje
korporaal Ik hoor het
meisje Laat me leven
Alstublieft
Laat me leven
2de soldaat Wat heb je in je hand?!
meisje Een mand
Gewoon een mand
2de soldaat Wat zit er in die mand?!

korporaal Shhh
meisje Paddestoelen
Ik zocht naar paddestoelen
gooit haar mand leeg
2de soldaat Paddestoelen?
meisje Verder niks
Kijk maar
2de soldaat Gooi ’m leeg
meisje Ja
2de soldaat Ze lijkt ongewapend
meisje Ja
Ik ben ongewapend
En ongevaarlijk
Niet schieten alstublieft
korporaal Het kan een val zijn
Let op
2de soldaat Ben je alleen?
meisje Ja
Kijk maar
Ik ben helemaal alleen
2de soldaat Dan schiet ik nu mijn geweer leeg
Op het bos
Achter je
meisje Wat?
Niet op mij!
Schiet niet op mij
2de soldaat Ze is alleen
Zegt ze
korporaal Breng haar hier
2de soldaat Kom hier
Ik doe je niks
meisje Ja
korporaal Snel
2de soldaat Vlug
Het meisje komt naar het heuveltje
2de soldaat Ga zitten
Het meisje gaat zitten achter het heuveltje
korporaal Maak je klein
meisje maakt zich heel klein
Laat me leven alsjeblieft
soldaat Wat ben je hier aan het doen?
meisje Ik zoek paddestoelen
Ik wil niemand kwaad doen
2de soldaat Paddestoelen?!
Weet je wel hoe gevaarlijk het hier is?
meisje We moeten iets eten
Iets om te eten
2de soldaat Het is oorlog!
meisje Daarom
2de soldaat Het is midden in de nacht!
meisje Ja
Daarom
soldaat Nou
Paddestoelen genoeg hier

2de soldaat Je mag blij zijn dat wij het zijn
Dat niet een ander je overhoop schiet
meisje Mijn vader en ik, ik had geen keus
Ik heb gewacht op het maanlicht
Om het bos door te komen
korporaal En het stikt hier van de vallen
Je kan hier niet zomaar rond gaan lopen
meisje Ja
2de soldaat Weet je wel hoe het er aan toegaat?
meisje Ja
Nee
soldaat Rustig maar
We gaan je niks doen
Maak je geen zorgen
Je trilt helemaal
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meisje zucht diep
Ik ben zo gespannen
soldaat Hé
meisje Ik ben zo geschrokken
2de soldaat Sorry
korporaal Nu ben je bij ons
Nu ben je veilig
soldaat Kom hier zitten
Dan zit je wat beter
meisje gaat naast de soldaat zitten
Dank je
Ja
Platter
2de soldaat Heb je het niet koud?
meisje Ik heb het juist warm
Ik heb snel gelopen
2de soldaat Sorry van je paddestoelen
meisje Ach
Er zijn er genoeg
Het is de tijd voor paddestoelen
soldaat Ja
Heb je die cantharellen gezien hier?
meisje Zure zandgrond
Dat is goed
En mos
Hier
Er zitten er nog wat in
soldaat Bewaar maar
We plukken zelf wel
meisje komt bij
Pfff
korporaal Goed zo
soldaat Kom maar even bij ja

stilte
meisje Wat is er toch allemaal aan de hand?
En wat is er allemaal gebeurd?
soldaat Je wil het niet weten
2de soldaat De hel
We wandelen door de hel
soldaat Je wil het niet weten
meisje Het is alsof iedereen gek is geworden
2de soldaat Krankzinnig
Iedereen is krankzinnig geworden
meisje Waar vechten jullie voor?
Wat is jullie missie?
korporaal Daar kunnen we niks over zeggen
soldaat Nee
Maar we hebben het beste met iedereen voor
korporaal Ja
Daar gaat het ons om
soldaat Dus we zijn blij dat je het er veilig vanaf hebt gebracht
meisje Dank je
stilte
Gaan jullie door of overnachten jullie hier?
2de soldaat We gaan door
korporaal tegelijk
We blijven hier
2de soldaat Voorlopig
Voorlopig blijven we hier
meisje Het is een goeie plek
Ik zag jullie niet
Ik schrok me dood
korporaal Precies
Daarom
meisje Zijn jullie alleen
Of maken jullie deel uit van een groter plan?
korporaal We kunnen je niet teveel zeggen
meisje Ah ja
soldaat Uit veiligheid
meisje Ja
soldaat Je woont bij je vader?
meisje Ja
Hij kan moeilijk lopen
Dus moest ik het bos in
Er is nergens eten meer
Ik heb aan een stuk door gelopen
Mijn adem
Mijn hart ging tekeer
Het is een boze droom
Deze hele tijd
2de soldaat Een nachtmerrie
soldaat Maar we mogen niet opgeven
We moeten voor ogen bijven houden
Waar we het voor doen
meisje Waar we het voor doen?
2de soldaat Wil je water?
meisje Oh heel graag

Dank u
drinkt, terwijl de anderen kijken
stilte
meisje Het is fijn om even niet alleen te zijn
soldaat Dat is het zeker
meisje Jullie hebben elkaar tenminste
soldaat Dat is wel iets anders
meisje Ja?
2de soldaat Ja
stilte
meisje Deze plek is fijn
Op de een of andere manier
korporaal Ja
We zitten hier goed voorlopig
2de soldaat Dit wachten is ondraaglijk
Ik word gek
In mijn hoofd
soldaat tegen de 2de soldaat
Wat wil je dan?
Heb je een plan?
2de soldaat Weggaan
soldaat En dan?
korporaal Mannen…
meisje Wat zijn dat?
soldaat Dat zijn de kogels
meisje Ah ja
soldaat Die haal je eruit
En stop je hierin
lange stilte
meisje Goed
Ik moet door
soldaat Je moet door?
meisje Ja
Ik vul snel mijn mand
En dan ga ik terug naar huis
Ik wens jullie heel veel geluk
De soldaten kijken elkaar aan
korporaal Dat lijkt me onverstandig
stilte
meisje Mijn vader wacht op me
2de soldaat Niemand weet op wie die schiet
Je bent er geweest
meisje Ik heb geen keus
Ik ken de weg
Maak je geen zorgen
Het is een achtbaan
De oorlog
Je maakt vrienden in vijf minuten
En daarna ben je weer alleen
Ik zal het niet vergeten
Het ga jullie goed
soldaat tegen de korporaal
Het is een te groot risico
meisje Ik moet wel

Bedankt dat jullie zo aardig waren
korporaal We kunnen je niet laten gaan
meisje Wat?
korporaal Ik kan de veiligheid van mijn eenheid
Niet op het spel zetten
Het spijt me
meisje Hoe bedoelt u?
soldaat Het gaat om het risico
Het zou een complot kunnen zijn
Je zou onze locatie kunnen prijsgeven
Niet dat je dat zou doen
Maar het valt niet uit te sluiten
Begrijp je?
Als ze je te pakken nemen
Van alles kan er gebeuren
korporaal Het is niet dat ik je niet vertrouw
Maar zelfs mijn eigen vertrouwen
Moet ik wantrouwen
Begrijp je?
meisje Het is mijn eigen bos!
korporaal Je kunt hier nu niet gaan ronddwalen
Echt niet
meisje Dan moeten jullie me tegenhouden
staat op
korporaal Houd haar tegen
De soldaat en de 2de soldaat houden haar tegen
soldaat We kunnen niet anders
meisje Ik wil naar huis!
korporaal Shhh
Het is in je eigen belang
Echt waar
Bind haar vast
meisje Wat?!
korporaal Shhh
En zet haar naast de commandant
meisje Word ik nu gevangen genomen?
De soldaten geven er blijk van dat ze het liever anders hadden gehad en binden het meisje
vast
korporaal Als bevelhebber beloof ik je
Dat ik alles zal doen
Om je te beschermen
soldaat Ik breng haar wel
Dek me
korporaal Je mag je mand meenemen
meisje vastgebonden
Wat heb ik aan m’n mand?
korporaal Goed
Wij letten op je mand
2de soldaat Sorry
De soldaat brengt haar naar de krijgsgevangene
soldaat We hebben het beste met je voor
Echt waar
meisje Wie is dat?
soldaat Iemand

Wees stil
Geen gepraat
Geen plannetjes
Sorry
korporaal Goed gedaan
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scherp zet
soldaat We konden niet anders
Toch?
2de soldaat Het is een mooie vrouw
korporaal Nee
We hadden geen keus
soldaat Zeker een mooie vrouw
stilte
soldaat We vechten nog altijd voor de goede zaak
korporaal Juist
Daarom
soldaat Ja
korporaal Daarom
soldaat Ja
2de soldaat Het is ook naïef
soldaat Van haar?
2de soldaat Ja
soldaat Wat?
2de soldaat Om hier zo rond te lopen
korporaal Ja
soldaat Hoe bedoel je?
2de soldaat Dat we haar dan moeten beschermen
En dat ze dan denkt dat we haar kunnen laten gaan
korporaal Ja
soldaat Ja
Maar is ze daar mee bezig?
Ik bedoel –
korporaal We hebben het juiste gedaan
soldaat Ja
Zeker
Er valt een stilte, de 2de soldaat doet zijn radiootje weer aan
gesprek in het Twents:
krijgsgevangene Goedenacht
meisje Goedenacht
We mogen eigenlijk niet praten
krijgsgevangene Hé
Ben je van hier dan?
meisje Ja
krijgsgevangene Maar dat is super mooi
meisje Ja
Shhh
Ik wil geen problemen
krijgsgevangene Luister
We moeten een plan maken

We moeten hier weg
meisje Geen plannen
En geen gepraat zei die
krijgsgevangene We moeten weg
meisje Shhh
Ze zijn zo kwaad niet
krijgsgevangene Ik heb geprobeerd te zeggen
Dat we weg moeten wezen
Dat het hier niet veilig is
meisje Hoezo
Dat het hier niet veilig is?
krijgsgevangene Dat het hier snel gebeurd kan wezen
Zeg maar
meisje Gebeurd kan zijn?
Wat bedoelt u?
krijgsgevangene Weggevaagd
meisje Hier?
krijgsgevangene De omgeving
meisje Weggevaagd?!
Het bos?
De soldaten kijken geërgerd
meisje Hoe?
soldaat Stilte!
krijgsgevangene Rustig
meisje Dat heeft u gezegd?
krijgsgevangene Maar ze begrijpen me
niet
meisje Maar is het ook waar?
krijgsgevangene Hoe bedoel je?
meisje Dat het wordt weggevaagd
krijgsgevangene Shhh
meisje Is dat deel van het plan
Of is dat werkelijk zo?
krijgsgevangene Ja
Is werkelijk zo
En wat doet het er toe?
Het is ook voor jou beter
Als we hier wegwezen
2de soldaat Stilte
Anders moeten we schieten
soldaat tegen de 2de soldaat
Rustig
stilte
meisje zachter
Het hele bos?
krijgsgevangene Eh…
Niet het hele bos
De route langs het water
meisje Wanneer?
krijgsgevangene Kan een uur zijn
Kan twee uur zijn
Geen idee
korporaal tegen de soldaat
Ga poolshoogte nemen

meisje En dat weten ze?
krijgsgevangene Ze verstaan me niet
De soldaat gaat er op af
soldaat Het spijt me
We willen je goed behandelen
Maar als jullie geluid blijven maken –
meisje We moeten hier weg
soldaat We gaan nergens heen
Jullie praten niet
En vanaf nu is het hier rustig
meisje De boel hier
Wordt weggevaagd
Zegt hij
soldaat Weggevaagd?
Hoezo ‘weggevaagd’?
Hoe ‘weggevaagd’?
meisje in het Twents
Hoe bedoel je dat het weggevaagd wordt?
krijgsgevangene Weggevaagd
Zoals het klinkt
meisje Weggevaagd gewoon
We moeten hier weg
soldaat Wat wordt weggevaagd?
meisje De route langs het water
soldaat Zegt-ie dat
meisje Ja dat zegt-ie
Over een uur
Of over twee uur
Het kan zo gebeurd zijn
soldaat En dan moeten wij halsoverkop
Het bos in vluchten zeker?
meisje We moeten hier weg in elk geval
soldaat Hij kan wel van alles bedenken
meisje Maar –
soldaat Zometeen zegt-ie nog
Dat de Spaanse Armada er aan komt
Over dit slootje hier
krijgsgevangene We hebben geen tijd te verliezen
meisje Hij zegt dat we geen tijd te verliezen –
soldaat Waarom zouden we naar ’m luisteren?
Geef me drie argumenten waarom we ’m zouden geloven
meisje Drie argumenten?
Twents
Hij wil drie argumenten om je te geloven –
soldaat Niet nu
Ik bedoel
Daar mag hij ’s rustig over nadenken
In stilte
De soldaat keert terug naar het heuveltje
krijgsgevangene Drie argumenten?
meisje Dat zei die ja
soldaat En nu stil!
Het meisje en de krijgsgevangene houden vanaf nu hun mond
stilte

2de soldaat Christus
Wat was daar aan de hand?
soldaat Niks
korporaal Niks?
soldaat Vanaf nu zijn ze stil
korporaal Mooi
stilte
soldaat De commandant…
korporaal Wat?
soldaat Ach
korporaal Wat is er met de commandant?
soldaat Hij zegt dat de boel hier wordt weggevaagd
korporaal Weggevaagd?
Hoe, weggevaagd?
soldaat Weggevaagd
Dat is wat-ie zei
korporaal Wanneer?
soldaat Wist-ie niet
Over een uur
Over twee uur

11 nieuwe informatie:
wat te doen?
2de soldaat Oké
Nu gaan we wegwezen hier
korporaal Rustig
Rustig
soldaten Ik dacht
Hij kan ook iets in z’n schild voeren natuurlijk
2de soldaat Niks
Ik wil weg
korporaal We gaan nergens heen
Zolang ik daartoe het bevel niet heb gegeven
soldaat Ik heb gezegd
Dat-ie met drie argumenten moet komen
Om ons te overtuigen
korporaal Drie argumenten?
Hoe kom je daarbij?
soldaat Ik
Ja
Dat zei ik
korporaal Heel goed
2de soldaat Ik ga hier niet op mijn dood zitten wachten
Dan weten jullie dat
korporaal Als we deze plek verlaten
Zijn we een wandelende schietschijf
soldaat Kijk
Als je erover doordenkt
Hij kan nu geen kant op
Chaos speelt ’m in de kaart
Hij zou ons direct in de handen

Van zijn eigen mannen kunnen drijven
2de soldaat Zou kunnen ja
En als we blijven
Vliegt superman langs om ons te redden
Zou ook kunnen
soldaat Dat is het verschil
Dat zou niet kunnen
2de soldaat De enige die het kan weten
Die zegt ons
Dat het hier met de grond gelijk wordt gemaakt
Ik ga daar niet op wachten
Het spijt me verschrikkelijk
soldaat Als we ons gek laten maken
Doen we precies wat-ie wil
korporaal Ja
Ja
stilte
Als we hier weggaan
Heeft hij de touwtjes in handen
soldaat Precies
2de soldaat Dit meen je niet
korporaal We moeten hoe dan ook
Kalm blijven
We gaan nergens naartoe
Zolang we niet precies weten
Wat we moeten doen
En waarom
2de soldaat Prima
Dan ga ik alleen
korporaal Dat is dissertatie
2de soldaat Dat zal dan wel
soldaat Daar staat vijf jaar gevangenis op
2de soldaat Best
Ik teken ervoor
stilte
korporaal Die gevangenis zul je niet
halen
Zonder rugdekking
Zonder informatie over de routes
Zonder de bescherming van een gijzelaar
Je komt helemaal nergens
Je bent ten dode opgeschreven
stilte
We hebben elkaar nodig
Je moet je kop erbij houden nu
stilte
Het laatste wat ik wil
Is dat mijn mannen
In gevaar worden gebracht
Neem dat van mij aan
stilte
Drie argumenten?
soldaat Ja
korporaal Ik stel voor dat ik naar ’m ga luisteren

En vervolgens neem ik een weloverwogen beslissing
We handelen adequaat
Maar niet overhaast
Akkoord?
stilte
2de soldaat Akkoord
soldaat Akkoord
Korporaal
2de soldaat Het is me gewoon teveel
Bijna teveel
Begrijpt u?
korporaal Natuurlijk
soldaat Gaat u naar ze toe?
korporaal Dat lijkt me…
Dat is te gevaarlijk
Breng ze hier
De soldaat helpt galant het meisje
De 2de soldaat lachend de krijgsgevangene
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en een plan
korporaal lijkt er nog weer slechter aan toe, tegen het meisje
Zou jij het willen vertalen?
meisje Natuurlijk
korporaal We moeten het stil houden
meisje Goed
2de soldaat Alsof hier nog iemand rondloopt
Alsof ze debiel zijn
korporaal Drie argumenten
soldaat Ja
meisje Ja
tegen de krijgsgevangene
Hij wil je drie argumenten
krijgsgevangene Waarom drie argumenten?
meisje Geef ze nou maar
krijgsgevangene Ik heb er één
Als we hier blijven gaan we allemaal dood
meisje licht in paniek
Als we hier blijven gaan we allemaal dood
Zegt-ie
stilte
korporaal Is dat alles waar die mee komt?
2de soldaat Lijkt me op zich genoeg
korporaal tegen de soldaat
Drie toch?
soldaat Hm hm
meisje Nog twee
krijgsgevangene Ga toch heen
meisje Kom op
Je moet ze overtuigen
korporaal Wat zegt-ie?

meisje Hij zit nog in z’n zin
krijgsgevangene Waarmee dan?
Ik kan een technische specificatie geven
Van de wapens die ze zullen gebruiken
En hoe die worden ingezet
meisje Hij kan een technische specificatie geven
Van de wapens die ze zullen gebruiken
En hoe ze die gaan gebruiken
krijgsgevangene Ik kan de hele strategie uitleggen
Die eronder ligt
meisje Hij kan de strategie uitleggen
Die eraan ten grondslag ligt
korporaal Nou
Toe maar
Graag
krijgsgevangene Maar dan kan ik net zo goed de fliet haspelen hier
meisje Maar dan kan hij net zo goed
Eh…
korporaal Wat?
meisje Hij bezigt een uitdrukking
Dat hij dat dan evengoed
Verzonnen kan hebben
korporaal Hoe bedoel je?
2de soldaat Hij heeft gelijk
Hij kan alles wel verzinnen
krijgsgevangene Wat telt is mijn eergevoel
meisje Het gaat om z’n eergevoel
krijgsgevangene Mijn positie
meisje Zijn positie
krijgsgevangene En de verantwoordelijkheid
meisje En de verantwoordelijkheid
krijgsgevangene Die die positie met zich meedraagt
meisje Die die positie
Die daar bij hoort
krijgsgevangene Laat me even eerst uitpraten
Een zin helemaal afmaken
meisje Goed
korporaal Wat zei die?
meisje Wacht
krijgsgevangene Mij kun je afknallen
Dat is het risico van het vak
Daar moet je niet kinderachtig over doen
Maar hier zit een onschuldige vrouw
En zolang ik commandant ben
Draag ik daar verantwoordelijkheid voor
Jullie en ik zijn er uiteindelijk
Om gewone mensen te beschermen
Dat mogen we niet vergeten
En die verantwoordelijkheid
Zal ik nooit niet verkwanselen
meisje tegen de korporaal
Laten we weggaan
Alstublieft!
korporaal Dat is aan mij om te besluiten

meisje Sorry
korporaal Wat zei hij?
meisje Over mij
Dat het ook om een onschuldige vrouw gaat
En dat hij
Eh
Dat jullie er zijn om mensen te beschermen
Dat dat de eer is van het vak
Dat hij daar verantwoordelijkheid voor draagt
Dat hij dat heel serieus neemt
krijgsgevangene Ik heb zelf het bevel gegeven
Voor wat hier staat te gebeuren
meisje Hij heeft zelf het bevel gegeven
Voor wat hier staat te gebeuren
krijgsgevangene We kunnen elkaar wantrouwen
Tot in de dood
Of de moed vinden
Om de handen ineen te slaan
meisje in paniek
Hij liegt niet
2de soldaat Ik denk dat u genoeg weet om de enige juiste beslissing te nemen
korporaal Rustig
soldaat Poeh
Ja
Ik neig nu toch ook naar vertrekken
Korporaal
korporaal Ja
Maar…
Ja
Eh…
soldaat Het klinkt
Alsof-ie echt weet waarover die praat
2de soldaat U gaat ons dit risico niet laten lopen
Lijkt me
korporaal Ja
Maar dan nog…
Ja
stilte
2de soldaat Wat?
korporaal Er zijn nog steeds veel factoren
Waar we rekening mee moeten houden
soldaat Ja
Dat begrijp ik
Ik denk alleen –
2de soldaat Welke?
Welke factoren?
Nou?
Welke factoren?
stilte
korporaal Het plan is als volgt
kan geen kant op
stilte
We gaan
2de soldaat Goddank

Het meisje slaakt een zucht van opluchting
korporaal Als de maan onder is
We vertrekken onder dekking van de duisternis
De soldaten kijken omhoog
2de soldaat Dat duurt zeker nog…
soldaat Dat is maximaal nog een uur
korporaal Exact
Een uur om kort te slapen
Zodat we weer op krachten zijn
Als we wakker worden
2de soldaat Of weggevaagd
meisje in Twents tegen de krijgsgevangene
We gaan over een uur
krijgsgevangene Over een uur
Mooi
meisje Als de maan onder is
krijgsgevangene Mooi
meisje Is dat niet te laat?
krijgsgevangene Eh
Dat zal wel gaan
2de soldaat Nog een heel kloteuur
meisje Maar net zei je nog ‘een uur’
krijgsgevangene Twee uur
Zei ik
soldaat Denkt u dat u aan een uur genoeg heeft, korporaal?
korporaal Zeker
Ik voel me nu al veel beter
Over een uur ben ik boven jan
De 2de soldaat zucht diep
korporaal Dus…
Als het donker is
Geef ik het bevel te vertrekken
Jullie geven de rugdekking
Hij wijst ons de weg
En jij vertaalt
Dat is het plan
Iedereen knikt instemmend
korporaal komt op adem
Voor zometeen
soldaat Akkoord, korporaal
korporaal Breng ze terug
2de soldaat Goed
Korporaal
13 wachten op het vertrek
Onder schot brengt de soldaat het meisje en de 2de soldaat de krijgsgevangene terug
De korporaal komt ondertussen bij van de inspanning die veel van hem gevergd heeft
2de soldaat tegen de krijgsgevangene
Goed werk
De 2de soldaat geeft ’m een vriendschappelijke trap en loopt terug
De soldaat blijft hangen
soldaat Sorry

Ik vind het ook bizar dat ik hier met een geweer sta
We kunnen gewoon geen risico nemen, begrijp je?
meisje Ja
Ik begrijp het wel
soldaat Zit je wel goed hier?
meisje Kan beter
Maar ik red me wel
soldaat Ik moet terug
meisje Ja
De soldaat blijft staan
soldaat Ik had nooit gedacht dat ik ooit in een oorlog zou vechten
meisje Nee?
soldaat Zo iemand ben ik niet
Maar in deze omstandigheden…
Je kan niet aan de kant blijven staan
Je moet ergens voor durven vechten
meisje Misschien
soldaat Ik moet weer gaan
meisje Ja
Ga
stilte
soldaat Heb je het niet koud?
meisje Een beetje ja
soldaat We hebben geen deken
We hebben niks
meisje Het is niet erg
soldaat Wacht
Hij gaat zitten, trekt z’n jas uit en houdt ’m omhoog
Kom er maar bij
Kun je even opwarmen
meisje Dat is vriendelijk
Dank u
soldaat Dank je
meisje Dank je
Het meisje en de soldaat zitten samen onder zijn jas
korporaal Ik wil dat je de muziek nu uitzet
2de soldaat Alstublieft, korporaal?
korporaal Ik heb rust nodig
De 2de soldaat zet de muziek uit en wordt daar onrustig van
De korporaal sluit zijn ogen in de hoop zich beter te voelen als hij ze weer opent
meisje Ik begrijp best dat het heel moeilijk voor jullie is
soldaat Ja
stilte
meisje Je hebt waarschijnlijk verschrikkelijke dingen gezien
En meegemaakt
soldaat Dat klopt
stilte
Dat klopt
stilte
meisje Dat spijt me
stilte
soldaat Zelf heb ik nog niet geschoten
stilte
Ik heb nog niet één keer geschoten

stilte
meisje Hoe kan dat?
soldaat Eh…
Achteraan
stilte
Ik liep achteraan meestal
stilte
Beter zo?
Warmer zo?
meisje Ja
Fijn
soldaat Het zijn goede jassen
meisje Met z’n tweeën
Onder zo’n jas
Helpt ook
soldaat Ja
Ha
meisje Voor de temperatuur
soldaat Ja
stilte
soldaat Ik vind het verschrikkelijk dat we je hier moeten houden
Terwijl je terug naar je vader wil
meisje Shhh
stilte
meisje Het wordt allemaal niet eens meer weggehaald
En opgeruimd in het dorp
Wist je dat?
De soldaat schudt empathisch zijn hoofd
meisje En dat je niet weet hoe lang het duurt…
Of er ooit een einde aan komt
stilte
Het meisje moet ineens onbedaarlijk huilen,
de soldaat omarmt haar, troost haar, veegt
haar tranen weg
soldaat moet zelf ook huilen
Rustig maar
Kom maar
omhelst haar
Kom maar hier
troost haar
Laat me je troosten
geeft haar een zoen op haar mond en omhelst haar weer
Aanvankelijk beantwoordt het meisje de troostende liefkozingen
soldaat Hoe kun je hier nu ’s nachts alleen rond gaan lopen?
stilte
Dat is naïef
De omhelzing wordt langzaam een ijzeren greep
Het is oorlog
meisje Ja
soldaat Oorlog!
soldaat Waarom bemoeide je je met de besluitvorming?
meisje Wanneer?
soldaat De korporaal voert het bevel
Wat denk je wel?

wordt nu agressief en maakt haar kleren los
Vind je het gek dat ze je niet vertrouwen
meisje probeert nu los te komen
Wat?
soldaat Mijn vriendin
Hoe denk je dat het voor haar is
Dat ik je moet straffen?
Verrader
meisje Laat me los!
Stop hiermee!
Help!
Het meisje weet de soldaat van zich af te gooien
soldaat verward
Sorry
Ik wou je troosten
Ik wou je alleen maar troosten
Het meisje is in paniek en huilt
soldaat schudt haar door elkaar
Je moet stil zijn
loopt verward terug
Shhht!
Stil nou
Godverdomme!
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gevolgen
De anderen zijn wakker
korporaal Wat is daar gebeurd?
soldaat Ik…
Niks
Ik heb ’r getroost
Dat is alles
korporaal tegen de 2de soldaat
Help me
De korporaal laat zich naar het meisje helpen, het kost ’m zichtbaar moeite
soldaat Wat gaat u doen?
De maan is nog niet onder
korporaal Breng me erheen
2de soldaat Akkoord, korporaal
soldaat Waarom?
volgt de korporaal
De maan is nog niet onder
korporaal Als je denkt dat ik je ga sparen
Heb je het mis
soldaat Ze was verdrietig
We waren verdrietig
Het meisje is nog over haar toeren
korporaal Mijn god

Wat zie je eruit
Komt dat door hem?
Het meisje knikt
korporaal Heeft-ie aan je gezeten?
Weer knikt het meisje
soldaat Het viel mee
Kom op
Het was niet allemaal door mij
Dat is toch zo?
Zo heftig was het niet
Hij zat ernaast
korporaal Heeft de commandant het gezien?
meisje Heb je er iets van meegekregen net?
krijgsgevangene Ik zit met m’n rug naar je toe
Het meisje knikt veelbetekenend
soldaat Wie weet wat-ie allemaal zegt…
korporaal Ze is vastgebonden
Ze kan het moeilijk zelf hebben gedaan
soldaat Heel even
Ik wist heel even niet –
korporaal Hou op met die woorden
stilte
En het was tegen je zin?
stilte
meisje Ja
korporaal tegen de soldaat
Wil jij dat tegenspreken?
soldaat Nee
Ik…
Nee
korporaal Geef me je wapen
stilte
De soldaat geeft zijn geweer aan de korporaal, die het vervolgens op hem gericht houdt
korporaal Ik schaam me kapot
We beloofden haar veiligheid
tegen het meisje
Ik walg ervan
Werkelijk
Ook al is het oorlog
Ook al is iedereen krankzinnig geworden
Zolang ik het bevel voer
Wordt dit bestraft
Het liefst zou ik nu de trekker overhalen
tegen 2de soldaat
Bind hem vast
De 2de soldaat bindt de soldaat op dezelfde wijze vast als de anderen
korporaal tegen het meisje
Ik beloof je
Dat hij zich zal moeten verantwoorden
Voor de krijgsraad
Ik heb namelijk een schurfthekel
Aan vriendjespolitiek
En aan het door de vingers zien
Omdat het toevallig oorlog is

Misschien daarom
Dat ik het nooit ver geschopt heb
Maar ik kan het
Ik kan het wel degelijk
En ik doe het
Vader
Het meisje moet huilen
De korporaal gaat uitgeput zitten, het
heeft hem veel van zijn krachten gekost
Er zitten nu drie krijgsgevangenen
De gemoederen komen enigszins tot bedaren
2de soldaat De maan is bijna onder
We zijn klaarwakker
Zullen we gaan?
stilte
korporaal De situatie is veranderd
2de soldaat Welke situatie?
korporaal Kijk zelf
We hebben nu drie gevangenen
2de soldaat Ja
korporaal We zijn topzwaar
2de soldaat Hoe bedoelt u?
korporaal Ik kan de veiligheid van de groep niet meer garanderen
Ik heb geen team meer
Begrijp je?
2de soldaat Bedoelt u
Wat bedoelt u?
korporaal Ik bedoel niks
Ik beveel
Ik beveel dat we hier blijven
2de soldaat Maar –
korporaal Voorlopig
2de soldaat Nee
Dat hele verhaal dan?
wijst op de krijgsgevangene
U vond toch ook –
korporaal ’Geen tijd te verliezen’
Zei die
Bangmakerij
Zoveel is duidelijk
Tot nu toe is het prima gegaan
2de soldaat Dit meent u niet
korporaal Ik leid
Ik leid deze divisie
Dat is een verantwoordelijkheid
Ik moet flexibel denken
En op dit moment
Is het volstrekt onverantwoord
Om te vertrekken
En dus blijven we hier
C’est ça
Simpel
Zo is het
stilte
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2de soldaat Wacht even
Wacht even
korporaal En ik wens geen discussie meer
Je hebt me genoeg tegengesproken
Schlusch
stilte
2de soldaat Het kostte u bijna een kwartier om hier te komen
korporaal Wat bedoel je?
2de soldaat Van het heuveltje naar hier
korporaal Ik volg je niet
2de soldaat Wilt u niet weg
Of kan u niet weg?
korporaal Waar heb je het over?
2de soldaat De houdbaarheid
Van uw positie
Heb ik het over
korporaal Mijn positie is helemaal niet interessant
Ik dien het algemeen belang
Dat heb je zojuist kunnen zien
Of niet soms?
gespannen stilte
soldaat Eh
Ik ben nu wellicht de laatste die iets moet zeggen
Maar z’n twijfels lijken me opportuun
Ik heb de wond gezien
En dan uw familie en alles
Volgens mij wil u persé het bevel voeren om –
korporaal Stilte!
Wat denk je wel?
Gevangen ben je
Niks beter dan hij
tegen de 2de soldaat
Hij probeert te stoken
2de soldaat Ja
Misschien
Dat zegt niet dat het niet waar is
Dat u er alles aan zal doen
Om geen meter af te leggen
korporaal Dit is schennis van het gezag
2de soldaat Welk gezag?
Gezag zonder toekomst
Dat is het bevel van de dood
soldaat Is dat een uitdrukking?
2de soldaat Nee
Dat zeg ik
Dat zeg ik gewoon
Dat is zo
korporaal Ik kan dit niet toestaan

2de soldaat Wat wou u doen
Me laten vastbinden?
korporaal Nou
Ik…
2de soldaat Ik ben bang dat u dat zelf zou moeten doen
Ik zie het niet gebeuren eerlijk gezegd
korporaal Als geen autoriteit
Meer wordt gerespecteerd
Zijn we niets beter dan de rebellen
Niets beter dan de apen
2de soldaat Apen hebben net zo goed
Een hiërarchische…
Model
Volgens mij
korporaal Niet op die manier
2de soldaat Nou ja
Dat zal dan wel
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krijgsgevangene tegen het meisje
Wat is er loos?
meisje Twents
Er is onrust
Wantrouwen
krijgsgevangene Ze hebben er geen kaas van gegeten hè?
korporaal Stil!
Niemand zegt hier nog iets
krijgsgevangene Kun je vragen of ik iets kan zeggen?
korporaal Wat zeg ik nou?!
meisje Hij verstaat u niet
korporaal Vertaal het dan
meisje Maar hij zou graag nog één ding zeggen
Als dat kan
korporaal Ben ik niet duidelijk?
2de soldaat Ik ben anders bijzonder benieuwd
Wat hij wil zeggen
stilte
korporaal Als-ie het kort houdt
Het meisje knikt
krijgsgevangene Ze moeten het mij laten doen
meisje Hoe bedoel je?
krijgsgevangene Ze moeten mij een geweer geven
Water laten drinken
En het bevel laten voeren
meisje Ha
2de soldaat Wat zegt-ie?
meisje Hij zegt dat…
Dat-ie…
Wacht, ik verstond het niet
krijgsgevangene Heb je dat vertaald?

meisje Nee, natuurlijk niet
krijgsgevangene Nee
meisje Wat wil je dat ik zeg?
Hoe wil je dat gedaan krijgen?
krijgsgevangene Weet ik ook niet
Jij wil toch ook naar huis toe?
Ben niet echt een retoricus
korporaal Nou?
krijgsgevangene Ze durven geen besluit
te nemen
Ze maken er één grote puinhoop van
Domme varkens zijn het
Dat die soldaten de oorlog overleven
Het is wat
meisje Daar kan ik toch niks mee!
korporaal Wat?
Wat zegt-ie allemaal?
krijgsgevangene We moeten hier wegwezen
meisje Wat moet ik ze nu dan gaan zeggen?
krijgsgevangene Ken dit gebied wel wat
Ik heb de kaart bestudeerd
Omdat ik vorige week halsoverkop
Tot commandant werd bevorderd
En te horen kreeg dat ik hier –
korporaal Wat zegt-ie nou?
meisje Ik ben hier geboren en getogen
Ik ken het bos als mijn broekzak
Ik heb twintig jaar ervaring als commandant
krijgsgevangene Wat zeg je?
meisje Niet omdat ik geloof in oorlog
Niet omdat ik geloof in mijn gelijk
Maar omdat ik geloof in mensen
In het beschermen
En het verbinden
Van mensen
In de kracht om samen iets te bereiken
En de wil om te overleven
Om er altijd weer iets van te maken
krijgsgevangene Ja
meisje Nog nooit liep ik weg
Voor mijn verantwoordelijkheden
Nog nooit brak ik mijn woord
Ik bied aan mijn kennis te delen
Om de vlucht uit dit bos te leiden
Geef mij het vruchtgebruik
Van het bevel
Laat me de achterkant
Van het geweer zien
Niet de loop
Laten we niet de angst met elkaar delen
Maar de hoop
2de soldaat Zei die dat allemaal?
meisje Ja
2de soldaat Dat vluchten uit het bos?

meisje Ja
stilte
korporaal Deze vastgebonden man
Onze gevangene
Een kopstuk van de vijand
Wil van mij het bevel overnemen?
lacht
Begrijp ik het goed?
meisje Het is een keuze
Om de ander als vijand te zien
Het is de enige kans om te overleven
Voor iedereen hier
Dat weet u ook
korporaal Zei die dat?
meisje Ja
Dat had-ie al gezegd net
stilte
De ogen zijn gericht op de 2de soldaat
2de soldaat Het zijn de eerste zinnige woorden
In deze hele godvergeten kloteoorlog
Zenuwen slaan toe bij de korporaal en de soldaat
korporaal Wat?!
Nee!
Nee toch?!
Nee!
Dat-ie de weg weet
Oké
Dat we hem kunnen gebruiken
Natuurlijk
En we gaan ook vertrekken
Zodra dat kan
Nu zo
Maar we gaan onze oren niet laten hangen…
We geven onze vrijheid toch niet weg
Aan een kansloze gevangene!
Een kat in het nauw!
Ik heb hier de leiding
Ik zal dat nooit en te nimmer toestaan
2de soldaat Ik heb veel mensen horen lullen vanavond
Ik heb goed geluisterd
En ik hoorde
Twee soldaten
Eén korporaal
En een commandant
soldaat Dit meen je toch niet?
korporaal Denk na!
soldaat Waar vechten we dan voor?
korporaal Ja
Kom op nou
soldaat Dit is belachelijk!
Waar slaat deze hele oorlog dan nog op?
Waar is iedereen voor doodgebloed dan?
Echt waar!
2de soldaat Als iemand hier op dit moment

Z’n enorme bek moet houden
Dan ben jij dat
Er komt namelijk poep uit je mond
En dat stinkt
Oh ja
Wél
Eén woord
Mag je mee antwoord geven
Op één vraag
En dat is deze
Wat zijn jouw blablabla-idealen
Godverdomme waard gebleken vannacht?
Nou?
korporaal Rustig
We moeten rustig blijven
2de soldaat Je kan het me krijgen
Het is al veel te lang rustig gebleven!
Over die rust wil ik best wat zeggen
Het is klaar!
Ik maak een eind aan de rust
En het maakt mij niet uit wat er gebeurt
Als er maar iets gebeurt
Als er maar teringsnel iets gebeurt
krijgsgevangene Wat zegt-ie allemaal?
korporaal ORDE!
ORDE NU!
stilte
De 2de soldaat maakt de krijgsgevangene los
2de soldaat Tot uw orders, commandant
krijgsgevangene Krijgen we nou!
Potjandorie!
Het is je gelukt!
2de soldaat Wat zegt-ie?
meisje Hij zegt dat je me los moet maken
De 2de soldaat maakt het meisje los, ze schudden hun armen en benen los, en iedereen
realiseert zich dat de machtsverhoudingen geheel zijn omgeslagen
krijgsgevangene Ik wil water
Het meisje pakt een fles water en geeft die aan de krijgsgevangene die er gulzig van drinkt
stilte
krijgsgevangene En ik wil dat geweer
meisje Hij vraagt om een geweer
De 2de soldaat ontneemt de korporaal zijn geweer
soldaat Je weet niet wat je doet
De 2de soldaat twijfelt even en overhandigt dan gespannen het geweer aan de
krijgsgevangene
De krijgsgevangene staart naar het geweer in zijn handen en naar de groep om hem heen
Hij richt de loop op de 2de soldaat
De spanning is om te snijden
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stilte
krijgsgevangene Ja
Ik weet wel hoe die werkt ongeveer
laat het geweer naar beneden
stilte
De krijgsgevangene loopt weg, eerst snel,
dan vertwijfeld, een half rondje en komt
terug
krijgsgevangene Even de omgeving
peilen
stilte
krijgsgevangene Goed
Goed
stilte
Ik zal een leider zijn voor iedereen
Dat beloof ik
meisje Hij zal een leider zijn voor iedereen
krijgsgevangene Ik zal het vertrouwen niet beschamen
meisje Hij zal jullie vertrouwen niet beschamen
krijgsgevangene Al zijn jullie een stelletje oelewappers
stilte
2de soldaat Wat?
meisje Hij zal het vertrouwen niet beschamen
2de soldaat Ja nee
Mooi
krijgsgevangene Ik breng jullie tot aan de grens
We moeten hier zo snel mogelijk wegwezen
Ik ga voorop
meisje Hij wil zo snel mogelijk weg
Naar de grens
soldaat Naar de grens?
En dan?
Dan druipen we af?
Dan gaan we naar huis
Met de staart tussen de benen?
2de Soldaat slaat de soldaat neer zoals hij eerder bij de krijgsgevangene deed en moet
direct lachen
2de soldaat Niet zo kijken
soldaat Ik doe niks
We mogen onze missie niet opgeven
2de soldaat Ga jij godverdomme
Nou nooit je bek houden?
korporaal Luister
Nu moeten we eensgezindheid tonen
Er is een keuze gemaakt
Daar moeten we ons bij neerleggen
En er het beste van maken
stilte
soldaat Akkoord, korporaal
2de soldaat Juist
stilte
krijgsgevangene Ja?
Jij geeft mijn instructies door naar achter
meisje Ik geef de instructies door naar achter

krijgsgevangene wijst
Hij bewaakt hem
meisje Jij bewaakt hem
korporaal Akkoord, commandant
krijgsgevangene En hij houdt het achterland in de gaten
meisje Jij houdt het achterland in de gaten
2de soldaat Dit gaat ergens over
krijgsgevangene Duidelijk?
meisje Duidelijk?
korporaal Duidelijk
2de soldaat Let’s go!
soldaat Duidelijk
2de soldaat Er wordt je niks gevraagd
De krijgsgevangene, de korporaal en de 2de soldaat prepareren zich, ze tellen hun kogels,
fatsoeneren hun pakken, slaan zich in het gezicht
krijgsgevangene Mooi
We gaan
meisje We gaan
Iedereen staat op behalve de korporaal,
hij staat half op en gaat weer zitten
korporaal Ja
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meisje Gaat het?
korporaal Ja ja
Eén seconde
Ik wil mijn veters strikken, strakker
begint zijn veters te strikken en neemt daar de tijd voor
Kutschoenen
het duurt even, als hij klaar is kijkt hij vooruit
stilte
Het gaat niet
Ik ga niet mee
Ik blijf hier
Ik kan niet
De korporaal laat zich neervallen, laat de façade los en grijpt naar zijn wond
korporaal Ik heb zo’n verschrikkelijke pijn
stilte
Ik voel me zo zwak
zucht het uit
Ah…
Bezorgd ontfermt het meisje zich over de korporaal
korporaal Jullie moeten gaan
Ik wil niemand ophouden
Ik ga hier sterven
Dat weet ik
Het is goed
meisje Hij kan niet mee
stilte
krijgsgevangene maakt een buiging

Ik wens je alle kracht toe
De beer is pas verdronken als je de schuur geblust hebt
korporaal Bedankt
ligt inmiddels plat en concentreert zich op zijn pijnen
Geen tijd te verliezen mannen
2de soldaat salueert
Tot uw dienst, korporaal
korporaal Het ga jullie goed
soldaat U ook
2de soldaat Ja
U ook
stilte
krijgsgevangene Kunnen we gaan?
2de soldaat Ja
We kunnen gaan
Dat zei die toch?
meisje Ja
Dat zei die
De anderen staan klaar om te vertrekken, het meisje zit nog bij de stervende korporaal
krijgsgevangene tegen het meisje
Jij achter mij
wijst achter zich
Er wordt gewacht, maar het meisje blijft zitten
meisje Twents
Ik blijf bij hier
Ik blijf bij hem
2de soldaat Wat?
meisje Twents
Hij was er voor mij
Ik ga hem niet alleen laten
Als-ie sterft
Ik blijf
En daarna ga ik terug naar mijn vader
Ik heb niks te zoeken bij de grens
krijgsgevangene Ik hou je niet tegen
Je bent vrij
Maar ik wil wel zeggen
Blijf hier niet te lang
Het kan snel gebeurd wezen
2de soldaat Wat is er allemaal?
meisje Ik blijf hier
Ik blijf bij de korporaal
2de soldaat raakt bijzonder ongedurig
Goed
Best
Kom
We gaan
krijgsgevangene Maar als jij hier blijft
Hoe moet dat zonder tolk?
2de soldaat Ik versta je wel
Ik spreek de taal een beetje
Het komt goed
trekt de krijgsgevangene mee
Commandant…

krijgsgevangene En wie houdt de gevangene in de gaten dan?
2de soldaat Wat?
Wat zegt-ie allemaal?
meisje Er is niemand om hem in de gaten
te houden
2de soldaat Dan laten we ’m hier
We hebben toch niks aan ’m
soldaat Ja
Laat mij hier
Ik dacht dat deze oorlog nodig was
Ik dacht dat ik wist waarvoor ik vocht
Ik dacht dat ik mezelf kon vertrouwen
Ik dacht
Maar ik weet het niet meer
Ik wil me bezinnen
Ik heb het er zelf naar gemaakt
Ga
2de soldaat Ook zonder dat hele verhaal
Hadden we je gedumpt
krijgsgevangene Goh
meisje maakt de soldaat los
Ik ben misschien te hard geweest
Iedereen is z’n eigen rechter
Laten we allen de weg volgen die we moeten gaan
soldaat Dat is…
meisje Het is goed
soldaat Groot
2de soldaat Ik vind dit allemaal ontroerend en prima
Maar ik wil weg
meisje Ja
Ga!
duwt de krijgsgevangene op weg
2de soldaat Het ga jullie goed
Kom
De krijgsgevangene twijfelt
krijgsgevangene Jongens
Wat is dit nou weer?
Wat is dit toch voor buitenissige situatie?
Valt alles uiteen
En nu?
Wat nu dan?
2de soldaat Wat?
krijgsgevangene De grenzen zijn weg-gevallen
Jullie hebben mij het vertrouwen gegeven
Jullie hebben me een geweer gegeven
Jullie hebben me jullie water gegeven
Ik kon weg
Maar ik bleef
2de soldaat Wat?
Wat zegt-ie?
krijgsgevangene Ik ben een leider van iedereen
Heb ik gezegd
Commandant van een nieuwe eenheid
Een rare eenheid

Maar dan nog
Ja
Als de meerderheid
Hier blijft
Dan is dit de plek waar ik moet wezen
Dan ligt hier mijn taak
En niet daar
wijst naar de verte
Dat is mijn eer te na
2de soldaat ontsteld
Wat zegt-ie nou allemaal?
meisje We blijven hier
Iedereen
2de soldaat Dat is niet waar
weet niet wat ’m overkomt
19 nieuwe status quo en
onderling verwijt
Iedereen zit op het heuveltje, maar nu als gelijken, elke vorm van ordening is verdwenen
Het meisje zit bij de korporaal, daarnaast de 2de soldaat, daarnaast de soldaat en aan het
eind zit de commandant, de krijgsgevangene
soldaat Toch wel een plotwending
Want als dit gebied daadwerkelijk wordt weggevaagd
Dan was-ie natuurlijk nooit gebleven
2de soldaat Ik geloof helemaal niemand meer
stilte
meisje Gaat het?
Hoe voel je je?
korporaal Ach…
Ik deed het zonder nadenken
In dienst
Ik heb maar wat gedaan
Lieverd
Je doet maar wat
Hou me vast
Hou me vast Johanna
Het meisje houdt de korporaal vast
stilte
2de soldaat En jou vertrouw ik ook niet
meisje Wat…?
2de soldaat Met je onschuldige meisjestranen
Als jij hem
Bij de eerste de beste gelegenheid
Losmaakt
Vergeeft
En vergeet
Dan zal het allemaal toch wel behoorlijk mee zijn gevallen
Of niet soms?
soldaat tegen het meisje
Ga d’r niet op in
stilte
korporaal bijna voor de hemelpoort

Luister
Ik wil wat voorleggen
stilte
Nu niemand vertrekt
Zijn we in feite terug bij af
Een situatie die op zich goed verliep
De verhoudingen waren duidelijk
Ik hoor zoveel verwijt
En wantrouwen
Het lijkt mij het beste
Als ik de leiding weer neem
Niet omdat ik dat zo graag wil
Maar omdat het rust brengt
stilte
Kan je dat vertalen?
meisje Twents
Hij wil de leiding terug
krijgsgevangene Is dat een grap?
meisje Ik geloof het niet
korporaal Vind-ie dat goed?
krijgsgevangene Laat hier geen misverstand over wezen
Uit leiderschap
Ben ik gebleven
Dat is de enige reden dat ik hier zit
Om jullie leider te zijn
meisje Hij is de leider
Zegt-ie
2de soldaat Er is hier geen leider
Zolang er niet één beslissing wordt genomen
Godverdomme!
Leider!
Laat me toch niet lachen
Ik ben degene geweest die bepaald heeft
Ik heb de macht weggegeven
soldaat Die situatie is alweer voorbij
2de soldaat Ik had hier nooit naar toe moeten vluchten
We zitten voor eeuwig vast
stilte
korporaal Je mag gaan hoor
De anderen zijn er nu ook
meisje Ik heb beloofd dat ik zou blijven
korporaal Dat is lief
Maar het hoeft niet
Het heeft geen zin
Dus ga maar
Ga naar je vader
meisje Zeker?
korporaal Zeker
Maar doe voorzichtig alsjeblieft
Het is gevaarlijk
meisje Ja
Goed
Mijn vader zal ongerust zijn
korporaal Ja

Ga
Het meisje geeft de korporaal een kus,
kijkt naar de anderen
meisje Het ga jullie goed
krijgsgevangene Tabee
Het meisje knikt en loopt weg, onderweg plukt ze nog een paar paddestoelen
stilte
2de soldaat En nou is ze weer weg
soldaat Ja
2de soldaat Heb je toch handig bekeken
Op de een of andere manier
soldaat Hoe bedoel je?
2de soldaat Eén van je riedels
En je was weer vrij
soldaat Ik koos voor een mogelijke doodstraf
2de soldaat Ondertussen zit ik in precies dezelfde situatie als jij
En waar heb ik dit aan verdiend?!
soldaat Dat wisten we toen nog niet
Ik deed het juist zodat jij kon gaan
2de soldaat Bedankt nog
soldaat Ik was maar een gevangene
Wist ik veel dat-ie zou blijven
korporaal Rustig
Mannen
De 2de soldaat bespringt de krijgsgevangene, raakt met hem in een gevecht en eindigt
bovenliggend, terwijl hij hem onderschot houdt

20 vertrek
lange stilte
2de soldaat Jij was van mij!
Jij weet de weg!
Ik ben geen kanonnenvoer!
Geen…
Geen…
Jullie kunnen het me doen!
Meekomen!
De 2de soldaat sleurt met de krijgsgevangene over het toneel en gaat af
stilte
soldaat Korporaal
U bent de hoogste in rang nu
stilte
korporaal Ik ga sterven
Ga met ’m mee
soldaat Nee
korporaal Het is een bevel
soldaat Loyaliteit is het enige waar ik me
Nog aan vast kan houden
Na alles wat er gebeurd is

Loyaliteit aan het bataljon
Aan u
Noem het vriendschap misschien
Iets wat wezenlijk is
Iets dat –
Er klinkt een knal
De korporaal heeft zichzelf in zijn nek geschoten om zijn eigen lijden te beëindigen
en de soldaat te laten gaan
De soldaat kijkt naar de korporaal
stilte
soldaat Akkoord, korporaal
De soldaat volgt de 2de soldaat en gaat af
stilte
korporaal What the fuck…
stilte
Ah…
stilte
Man
stilte
Johanna
emotioneel
Lieve Johanna
licht uit

Oorlog werd in opdracht van Bellevue Lunch-theater geschreven voor Toneelgroep De
Pooiers en ging in premiere op 6 april 2012
korporaal Guy Clemens
soldaat Daniël Samkalden
krijgsgevangene Abel Nienhuis
tweede soldaat Merijn de Jong
meisje Lotte Noordanus
Regie: Antoine Uitdehaag
www.theaterbellevue.nl

Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door Bellevue Lunchtheater
Daniël Samkalden (Bussum, 1979) studeerde aan de Amsterdamse Toneelschool &
Kleinkunstacademie. Tijdens zijn opleiding co-vertaalde hij de musical Nine, speelden zijn
voorstellingen In Ademnood Richting de Dood – een klucht en Van Alle Tijden in het
Bellevue Lunchtheater en toerde hij met zijn liedjesprogramma’s Daniël Samkalden, One
man show en IK en de Wereld door het land. Voor het eerste liedjesprogramma ontving hij
De Eerste Prijs (voorheen Pall Mall Export-prijs). Van het prijzengeld maakte hij een
wereldreis waarover hij schreef in NRC Handelsblad. Voor muziektheatergezelschap Orkater
schreef en regisseerde hij de voorstelling Hartfalen. Hij maakte en speelde de
lunchvoorstellingen Morgen doe ik het en Van Alle tijden met De Pooiers, voor wie hij vaste
tekstschrijver is. Daarnaast schrijft hij collums voor de Volkskrant.
www.danielsamkalden.nl
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