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MOTTO
Er is veel wat ik niet begrijp.
Ik weet niet eens of 't werkt, maar ik weet wel dat het 't waard is om voor te vechten.
1
(G. Orwell)

Ave Aardkloot!
En de vieze man van Europa
Een duurzame tragedie
Personages:
Gijs
Alexis
Conrad

Gaat geld verdienen aan Groen. "Afkomstig van een voornaam geslacht, schitterende
speer."
Wordt ook wel Alex genoemd, "beschermer van de mens"
Muzikale binnenvetter, doch "bekwaam in het raadgeven"

Verwachte gast:
Wubbo
De ruimteman Ockels. Afgeleid van Wolbert: "Schitterende wolf"
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'Het testament van Tony Judt' Tegenlicht 11 oktober 2010
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SCENE 1 * Entree AV

Gijs

Welkom dames en heren. Jeetje. Wat een grote groep. Geweldig.
't is hartverwarmend, deze opkomst.

Alexis Hai.
Gijs

Fantastisch. Ja. Goed. Van harte welkom allemaal op deze werelds eerste AV bijeenkomst.
Ik ben Gijs. Dit is Alexis.

Alexis Hai. Alex mag ook.
Gijs

En dat is Conrad.
Man van de techniek.
Beetje bijzonder soms, maar - (kloppend op borst) goed van binnen.
Welkom. Hallo. Dag mevrouw '….'.
Even kijken hoor wie er allemaal zijn.
Hai.
Welkom.
God zeg. Dit is fijn.
Ik ben Gijs.
Goed. Fijn dat jullie er zijn.
Moedig ook.
Nou, welkom dus nogmaals, op deze eerste AV bijeenkomst.
De Anonieme Vervuilers.
Ja het beestje bij de naam noemen is niet leuk, maar nodig. Vergeef me. Regel 1.
Iedereen is hier toch omdat hij/zij het verlangen heeft om op te houden met vervuilen, maar
daar geen grip meer op heeft, nietwaar?
Verslaving is een vastgeroest gedragspatroon dat verdomde moeilijk te veranderen is, ook al
weet je dondersgoed dat dat gedrag schadelijk is. Weten is het probleem niet.
Er is veel meer nodig dan een bewuste, rationele beslissing.
Het gaat niet zo van: morgen stop ik ermee.
Morgen verkoop ik mijn huis en ga ik schuilen onder een boom op de hei.
Morgen ga ik mijn eigen eten schieten, groente telen en gebruik ik niks meer wat ik zelf niet
heb opgewekt.

Alexis Wij zijn verslaafd aan olie. Elektriciteitjunks.
Gijs

En verslaving is een ziekte. Wij vervuilen omdat wij niet anders kunnen, dames en heren.
Dat is een opluchting hè.
Of niet… Okay je bent verslaafd, je hebt een probleem, geen leuk nieuws, maar aan de
andere kant: je kunt niet anders. Don't blame me.

Alexis Naald erin en kom maarrrr.
Wat doet u voor werk?
Heeft u zich wel aangemeld?
U bent zeker van 't energiebedrijf?
Ze zetten overal spionnen in.
Gijs

Goed. We hebben voor vanavond een speciale gast uitgenodigd.

Conrad Wubbo Ockels.
Gijs

Ja. Wubbo Ockels inderdaad. We kennen Wubbo allemaal wel als 1e Nederlandsche mensch
in de ruimte, in '85. Maar nu is hij hoogleraar Duurzame Technologie in Delft, en steunt ons
AV-initiatief met volle overgave.
Hij is zelfs bijzonder lid. Vip.
V.I.P.
Very Important Person
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Wubbo is een belangrijk man.
Ja.
Nummer 75 in de lijst van de grootste Nederlander.
En hij komt hier.
Conrad Hij is van de Nuna 1 t/m 5, auto's op zonne-energie, van de Superbus, de zeilboot
Ecolution, die vorig jaar tot zinken is gebracht.
Gijs

Ja dat is verschrikkelijk.

Alexis Daar was hij goed stuk van.
Conrad En hij is van de Laddermolen...
Gijs

Iemand bekend met de laddermolen?

Alexis De laddermolen kan veel meer energie opleveren dan de klassieke windmolen.
Kijk, de klassieke windmolen is beperkt in de lengte van de bladen, omdat ie met te lange
bladen kan opstijgen als je niet oppast…
De laddermolen daarentegen heeft vliegers in plaats van bladen. Die vliegers zitten aan
een kabel en die kunnen dus veel verder de atmosfeer in wind vangen. Daarboven, op 20
kilometer hoogte waait het veel vaker en constanter, dus echt stil staan doet ie niet. Snapt u?
Een kind kan de was doen.
Gijs

Wubbo kan er prachtig over vertellen.

Alexis En Chinezen houden van vliegeren... Dus ik zeg: pas maar op. Met die Chinezen. Voor je het
weet gaan zij er met onze goede plannen vandoor. Want die groeien als kool en ze komen. De
Chinezen. En wist u dat er een levendige kinderhandel in China bestaat? Als je niet oppast,
jatten ze zo uw kleuter onder uw neus vandaan. Ik bedoel maar.
Gijs

Maar voordat het zo ver is, voor Wubbo komt bedoel ik, hebben we even tijd voor
kennismaking.
Jullie hebben allemaal een mooie naamsticker gekregen, toch?
Ja. Hartstikke goed.
Even wat vragen. Gewoon om te kijken wat voor vlees we in de kuip hebben.
Of hoeveel bio-vlees. Hahaha. Goed.
Wie gebruikt er spaarlampen? Handen omhoog voor spaarlampen.
Heel goed. Dat dacht ik al.
Wie heeft de koelkast bij 't raam op het zuiden staan? Bij wie staat de koelkast naast de
oven? En bij wie naast de verwarming? Is niet goed hè, dames en heren.

Alexis Wie heeft de vriezer kouder dan -18 graden?
Gijs

Wie weet dat nou.

Alexis Ik.
Gijs

Jij hebt geen vriezer.

Alexis Nee, niet meer nee.
Wie heeft er een droger?
En wie gewoon een waslijn?
Gijs

Fijn hè, de gewone waslijn.

Alexis Vaatmachine? Kom op mensen... een afwasmachine?
Gijs

Zij doet 't met de hand.
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Alexis Wie wast er niet heter dan een 30 graden was?
40? 60 dan?
Gijs

Wie gaat er eens per jaar met het vliegtuig op vakantie?

Alexis Waar gaat u dan heen? Buiten Europa?
Wie vliegt er binnen Europa?
Wie eet er geen vlees?
Gijs

Oké. Wie is hier met de auto naar toegekomen?

Alexis Wie had nog ruimte over op de achterbank? Ai Ai Ai
Gijs

U bent met de auto. Waar komt u vandaan? Heeft u een elektrische auto? Heeft u nog ruimte
op de achterbank... juist. Wie had wel met deze mevrouw/meneer mee kunnen rijden?

Alexis Vroeger, douchte ik twee keer per dag 20 minuten met zo heet water dat mijn huid er
vuurrood van werd.
Conrad Alex heeft een oom en tante in België wonen die al 23 jaar alle huwelijken in de kerk
bijwonen om na afloop de gestrooide rijst bijeen te vegen, om het thuis te wassen te koken
en pap van te maken.
Alexis ja. Dat is zo.
Ze zeggen dat het zelfs beter smaakt. Omdat het geluksrijst is. En dat flarden van die liefde en
gelukswensen aan die korreltjes blijven plakken.
Conrad Als het regent, en de rijst nat geworden is, geven ze het aan de mussen.
Alexis Die wonen in hun heg in de achtertuin. Een heuse mussenkolonie. En dat is bijzonder hoor.
Want ook de mussen sterven uit. Er zijn al bijna meer Chinezen dan mussen!
Gijs

Ik koop 2 keer in de week koffie op het station in een weggooibekertje.

Aexis Dat doe jij elke dag.
Gijs

Dat zou ook kunnen. Ik hou het niet zo bij.
Wie nog meer? Wie koopt minstens één keer in de week koffie op het station?
Eigenlijk is het idioot om een kwartier lang gebruik te maken van een wegwerpbekertje,
gemaakt met aardolie, die er zeventig miljoen jaar over doet om te ontstaan.
En daarna ligt dat bekertje de komende vijfhonderd jaar op de vuilnisbelt.

Conrad En hij rookt onder terrasverwarmers.
Gijs

Schuldig.
Maar ik was mijn auto met een emmer en niet met de tuinslang.

Alexis Mag ik wat vragen? Bent u mama? Hoe staat u tegenover 't gebruik van luiers?
Gijs

Ik snap heel goed dat ouders wegwerpluiers gebruiken.
Die stoffen lappen moet je minstens op 120 graden wassen wil het schoon worden, en met de
hoeveelheid die zo'n baby dan volpiest moet je verplicht een droger wil je huis niet
dichtslibben met lendelappen!

Alexis Je kunt wegwerpluiers verzamelen in witte zakken en deze in een recycle container stoppen.
Gijs

Ik denk niet dat kersverse mamma's daar tijd voor hebben.
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Alexis Ik was vroeger een heel klein beetje geobsedeerd door aluminiumfolie. Ik pakte de rol stiekem
uit de keukenla en wikkelde mijn hele lichaam in 't folie tot een glimmende catsuit. Toen mijn
moeder weigerde nog één rol te kopen begon ik ze te stelen.
Gijs

Ik koop elk half jaar een nieuwe telefoon.

Alexis Ik ben 6 keer opgepakt.
(Alexis springt op de compenseerfiets)
Gijs

Maar wat u ook op uw kerfstok heeft, het is nooit te laat om van koers te veranderen.
Is Wubbo binnen?
Niet. Oké. Nou als hij zo komt houdt hij een openingstoespraak. Dan gaan we uiteen in
verschillende werkgroepen, elk onder leiding van een speciale deskundige om te brainstormen
over één van de kernproblemen.
Na deze kleine sessies hebben we pauze waarin u kunt genieten van de omgeving, waarna
we weer hier samenkomen voor de bio-borrel. Duidelijk?
Als het goed is staat dat ook op jullie programma.

Alexis Nee dat vond ik zonde van het papier, Gijs.
Gijs

O, Alexis. Okay. Dan doen we het zonder. Heeft u ook niet door als we uitlopen.
Het kan zijn dat u zich nu, na al die confrontaties, wat bezwaard voelt. Hm?
Dan hebben we hier het compenseermobiel. Ideetje van Conrad.
U kunt uw verspilde energie compenseren door even een kwartiertje los te gaan.
Fantastisch he?
Wij proberen als AV volledig CO2 neutraal te handelen. Recycling, maar ook bioplastic
pennen, groene katoen kleding, alles. We hebben een enorme licht- en geluidsinstallatie die
draait op stervende algen. En wanneer we door noodzakelijkheden toch niet anders kunnen
dan gebruik te maken van het vervuilende circuit… dan planten we bomen en draaien we bij
op het compenseermobiel.

Conrad Wubbo heeft vertraging. Hij stuurt net een smsje.
(Alexis stopt met compenseren)
Gijs

O. Hoeveel? (onduidelijk) Helaas.
Ehm… tja.
Dat krijg je met Very Imporant Persons.
Goed, dan draai ik het programma gewoon even om.
Whoep! Ik draai het programma even om.
Ehm….tja. het 12 stappenplan? Ja. Wij van de AV hebben een 12 stappenplan opgesteld.
Een aantal principes van psychologische aard die de hebzucht kunnen wegnemen. Zonder die
hebzucht kan ´de vervuiler´, u dus, zich weer een gelukkig en nuttig mens voelen. Jongens?

Gijs & Alexis & Conrad:
1. Wij erkennen dat wij machteloos staan tegenover onze afhankelijke relatie met het westerse
luxegoed en het bijbehorende energieverbruik.
2. Wij erkennen dat ons leven stuurloos is geworden.
3. Wij komen ertoe te geloven dat een macht groter dan wijzelf (AV) ons weer geestelijk gezond
kan maken.
4. Wij besluiten onze wil en ons leven over te geven aan deze macht, en in dienst van deze
macht te strijden tegen ons vervuilde gedrag.
5. Wij maken een diepgaande en onbevreesde morele balans op van ons leven. Willen wij als
aardbewoners ons nageslacht een mooie en leefbare wereld nalaten, dan is het tijd voor een
herbezinning op onze waarden en normen.
6. Wij bekennen tegenover onszelf, tegenover de ander, tegenover de dieren, de bomen, de
aarde, de sterren, de ruimte en de ruimtemannen, de daadwerkelijke aard van onze
misstappen.
7. Wij zijn volkomen bereid om al onze karakterfouten te veranderen.
8. Wij vragen AV onze tekortkomingen weg te nemen.
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9. Wij maken een lijst met de namen van personen en zaken die door ons schade en leed
hebben ondervonden en verklaren ons bereid om dit bij hen allen goed te maken.
10. Wij maken er een gewoonte van onszelf te onderzoeken en direct de fouten die we ontdekken
te erkennen. Schoon leven gaat over beheersing.
11. Wij trachten door overdenking ons contact met de natuur te verdiepen.
12. Nu deze Stappen ons tot geestelijke bewustwording hebben geleid, zullen wij proberen deze
boodschap aan andere vervuilers door te geven en deze principes bij al ons doen en laten na
te streven.
Gijs

C'est tout. Maak je geen zorgen. Je krijgt het nog op papier.
Na een tijdje ken je het gemakkelijk uit je hoofd.

Alexis Waar het op aan komt is dit.
Wij zitten op een uniek ruimteschip waar we voorzichtig mee om moeten gaan.
En wij zijn zelfmoord aan het plegen.
Uitsterven is een natuurlijke eigenschap van het leven.
De wereld heeft ons niet nodig. Andersom wel.
Wij, piepjong. In de geschiedenis van de aarde zijn wij 1 minuut oud.
Met consuminderen gaan we het echt niet redden.
Hebzucht en opportunisme is dierlijk. We are nature.
Maar we gebruiken de atmosfeer als een riool en straks steken we met onze kop door het
dak, en is het te laat.
Daarom ben ik zo blij dat jullie hier allemaal zijn.
Ik heb een plan.
Een kalkoen zal zichzelf niet slachten
Daar heb je koplopers voor nodig.
Gijs

Alexis.

Alexis Wacht even.
Gijs

Volgens mij moeten we nu eerst naar het TTM

Alexis Dat kunnen ze thuis toch in het handboek lezen.
Gijs

(tegen publiek) Sorry hoor. We moeten dit nog leren. ´t is het enthousiasme.

Conrad Wubbo twittert: Hij gaat met Low Lands de eerste zonne-energiecentrale bouwen.
"Een tijdelijke mini-maatschappij die model kan staan voor de rest van het land.
Muziek wordt mooier van duurzame energie" aldus Wubbo.
Gijs

Als hij komt, kunt u er alles over vragen.
Goed. Alexis. Zou jij anders even kort een schets van het probleem willen geven?

Aexis Kort? Even het grootste wereldprobleem kort uitleggen?
Gijs

Ja, Alexis, kort.

Alexis Oké, Gijs. Het probleem in het kort: er leven nu 6,8 miljard mensen op deze blauwe planeet.
Wij groeien als kikkers, en leven op grote voet. Binnenkort zitten we met het dubbele aantal
mensen op hetzelfde stukje land. En onze Industriële-tijdperk-behoeften groeien keihard mee.
Huppa, bomen omzagen en rijk worden. Globaliseren en met de schepen de wereld rond.
Daar waar de beschaving voorbij komt, ben je de helft van de natuur kwijt.
De Chinezen zijn nu aan de beurt en zullen zich zeker niet in gaan houden.
Maar de bomen groeien niet tot aan de hemel. Alles raakt op. En wij houden onze handjes op.
Tot we aan de pomp naast de snelweg staan, en de laatste druppel valt. Ploing…….
In de jaren '80 spraken we over zure regen en het broeikaseffect. Het rapport Zorgen voor
Morgen deed de politiek rillen. De politieke agenda toen was tien keer radicaler dan nu.
Doelen worden niet gehaald, en doorgeschoven.
Van Kyoto - Kopenhagen - Cancún - naar Durban, Zuid-Afrika
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Alle zwaarden van Damocles worden elk jaar stil gehangen.
Tot ie valt jongens. Tot ie valt.
En daar, na Kopenhagen, in die trein terug, liep ik Gijs tegen het lijf.
Gijs

Ja. Letterlijk. Haha. Ze opende de wagondeur, struikelde over haar veter en viel recht in mijn
armen.

Alexis We besloten dat het zo niet langer kan. Dus grijpen wij de kop van het probleem om het met
wortels en al uit zijn voegen te rukken.
Vervuiling en Uitputting zijn de twee kernzaken waar het om gaat.
Gijs

Anonieme uitputters wordt AU (auw!) en dat bekt niet lekker.
Vandaar AV. Anonieme Vervuilers. Wat een positievere connotatie heeft, namelijk wees
gegroet. Ave.
En we willen iets positiefs brengen, hè, moge dat duidelijk zijn.

Alexis Orkanen, Tsunami's, Overstromingen…
Conrad We spoelen 7 liter drinkwater per plasbeurt het riool in, gemiddeld vijf keer per dag per
persoon… dus 5 x 7 x 16.663.442 mensen is: 583.220.470 liter drinkwater voor niks.
Alexis Straks staan we tot aan 't kruis in 't water.
Onze Ecologische voetafdruk heeft maat 52, terwijl de schoen niet groter dan 40 is.
Koper is over 60 jaar op. Musea worden bestolen, bliksemafleiders en treinrails gejat.
Olie, Uranium, Fosfor, alle bodems zijn in zicht. Tantaal, waar ze in Congo al jaren
burgeroorlog om voeren… Op! Dat zit in zijn (wijzend naar Gijs) halfjaarlijkse telefoons. En in
uw vliegtuigen.
En alles komt voort uit het basale probleem: we gebruiken onze aarde verkeerd.
We hebben 1,8 hectare om van te leven. Wij, hier, leven op 4,4 hectare.
Dat is 2,6 hectare te veel.
En de Amerikanen nemen maar liefst 9,6 hectaren in beslag.
Gijs

Vraatzuchtige vetzakken.

Alexis We hebben nu al 1,3 aarde nodig om alles te produceren wat we gebruiken.
We leven van ons kapitaal en niet van de rente.
Gijs

Let op. We leven van het kapitaal, niet van de rente. Belangrijk. Voor werkgroep 1.

Conrad Ikea-babykamers moeten een half jaar luchten voor je er een baby in mag stoppen vanwege
de schadelijke emissie stoffen in het meubilair.
Gijs

En daar zijn wij allemaal schuldig aan.
MAAR; u, ik, wij kunnen hier niks aan doen!
Het zit in ons systeem. In ons gedrag.
Een beter milieu, begint bij jezelf.
Alleen hoe?
Iemand?
Wij zijn verlamd. Bevroren.
Niet vooruit te branden.
Maakt het iets uit als ik wat doe?
Maakt het enig verschil?
Doet het ertoe?
Als ik alles- echt alles wat ik bereikt heb, laat vallen… en opnieuw, koud en naakt de wereld in
stap… zal dat helpen?

Alexis (in de ban van Gijs) Ja.
Niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn…
Gijs

Al je gewoontes, al je gedrag … bent u bereid dit op te geven?
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Alexis Ja.
Gijs

Verandering is ongelofelijk taai.

Alexis Nou en.
Gijs

AV leert je Global thinking. Het lange termijn.
Ik krijg geen directe beloning voor mijn inspanning. Die beloning ligt ver in de toekomst.
Misschien maak ik die wel nooit mee. Het kerende tij.
En dat maakt het zo moeilijk. Dat ik die beloning niet kan cashen. Wij allemaal niet bedoel ik.
….
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SCENE 2 * Major Flee
Gijs

Ik wil dat jullie allemaal je ogen sluiten.
Nee echt. Ogen dicht.
Allemaal.
Ook u.
Wees maar niet bang. Er gebeurt niks.
Echt niet.
U moet me vertrouwen.
Als u ons niet vertrouwt, waar moeten we dan beginnen…
U moet goed luisteren en dat gaat beter met de ogen dicht.
Visioning noemen we dit. Dat wat we willen bereiken moeten we voor ons zien.
Sluit uw ogen.
Niet slapen, gewoon luisteren.
Stel je voor. Je staat op een kale vlakte.
Een witte vlakte zonder enig teken van leven. De lucht strakblauw.
Alleen jij met jezelf. Twee benen op de grond. Voeten in de aarde.
Je snuift diep frisse lucht in, waarna je je helm op zet.
(ogen dicht mevrouw)
Je drukpak zwaar op je schouders.
Recht voor je staat jouw raket. Jouw ruimteschip.

Conrad 10 - 9 - 8 Gijs

Als ruimteman wordt je klaargestoomd als een soldaat voor de oorlog.
Het strand op rennend de dood tegemoet.

Conrad 7 -6 -5-

Gijs

Je ligt op je rug vastgebonden op die smalle raket en je denkt: daar ga ik.
't is alles of niets.

Conrad 4 -3 -2 - 1
Gijs

fasten your seatbelts

Conrad Lift-off
Alexsis Roger Roger
Gijs

En dan ben je daar… in die ruimte.
De G-kracht voorbij, het vlies doorbroken en aangeland in die baan rondom de aarde.
Weg van die kleverige blauwe planeet.
The sticky blue thing.
En voor het eerst in je leven heb je geen gewicht. Voor het eerst hangt er niks van stof op je
huid, wordt je bloed niet naar beneden getrokken, raast er geen wereldbol met 30 km per
seconde onder je lichaam door.
De staat van gewichtloosheid verandert alles. Het ritme vertraagt, je eet kip in vacuüm en
voor het eerst kijk je naar daar waar de actie is. Daar waar het leven voortduurt.
En jij doet er even niet aan mee.

Alexis Major Flee to ground control
Gijs

Ground control to Major Flee

Alexis Ik zie Sydney, Melbourne en Brisbane! Ik zie een rijdende trein in India, een tankwagen op
een Texaanse autoweg, een klooster in de Himalaya, de olieraffinaderijen bij Perth! 't is zo
helder. Daar! Een sleepboot en een schip op open zee. Vanuit China hoor ik een radarbrom.
Hè? Is dat Operamuziek?
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Gijs

Je vliegt bij een temperatuur van 1650 graden tussen de sterren door.

Alexis En daar is ze: De zon! Oh mijn God, de zon! De zon op de aarde met rood, geel, blauw licht!
Een regenboog zo mooi als ik nog nooit gezien heb.
Gijs

Als wij onze ogen sluiten, weten we nog precies waar alle dingen staan die we net hebben
gezien. In de ruimte niet. Je kijkt naar een groen doosje, sluit je ogen, en je kunt je simpelweg
niet voor de geest halen waar dat groene doosje was. Geen herinnering. Geen ankering.

Alexis Alleen maar sterren en zoveel meer kleuren.
Zwevend op 496 kilometer hoogte.
En daar de aarde!
Dat is de aarde. Waar alles ooit om draaide. Een blauw, rond… balletje.
Ik wil niet terug naar dat kwetsbare dingetje.
Daar ga ik toch niet meer inpassen. In dat krioelende leven
Ik wil niet terug.
Ik pas, na dit gezien te hebben, toch nooit meer in mijn vel.
Ground control….
Ik ben in de ruimte, in die immens grote leegte.
Ik heb geen gewicht…
Leef ik nog wel?
(storingsgeluid)
Conrad Ground control to major Flee
Ground control to major Flee
Alexis Ik voel me niet zo lekker
Conrad Ground control to major Flee. We meten een verhoogde bloeddruk. Gaat alles goed?
Alexis Misselijk.
Conrad Major flee, niet in uw pak kotsen! Ga anders even liggen.
Alexis Hoe?!
Conrad Je hebt last van het space adaptation syndrome. Soort wagenziekte alleen dan daarboven.
Major Flee? Houdt u rustig en beweeg vooral uw hoofd niet teveel. Uw lichaam moet zich
aanpassen aan zijn nieuwe staat van zijn….
Gijs

Is Wubbo er al?

Alexis Wat?
Gijs

Oh sorry, ja open jullie ogen maar weer hoor. Bedankt.
Waar blijft Wubbo?

Alexis Weet ik niet.
Gijs

Oké. Dan stel ik voor dat we even een pauze houden. Ik kan wel wat koffie gebruiken.

(Gijs gaat af.
Alexis Oké. … Koffie dus.
…….
Als er geen officieel vermoeden was, bij de overheden bedoel ik, van buitenaards leven,
waarom geven ze er dan al jaren lang miljoenen dollars aan uit om dat te onderzoeken? Het
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Pentagon heeft een speciaal geheim telefoonnummer dat je kan bellen bij 'ongebruikelijke
waarnemingen'.
In Roswell New mexico was een geheim nucleair aanvalscentrum. Het vliegtuig Enola Gay,
die de bom op Hirosjima wierp, stond hier gestationeerd. Verhalen gaan dat daar in 1947 een
vliegende schotel is neergestort. De luchtmacht heeft de lichamen van de bemanning
geborgen. Alles wordt opgeruimd en verdwijnt!
Vervolgens gooien ze het op een weerballon.
Sindsdien zijn er zoveel mensen die Ufo's gezien hebben. De meesten zijn luchtmachtpiloten.
Je vliegt in je F16 en ineens zie je iets op de radar. Je gaat er achteraan, maar het ding is zo
veel meer sneller dan jij… En geen van de meldingen geeft aanwijzingen dat die buitenaardse
wezens een bedreiging vormen voor nationale veiligheid.
Waarom wordt er dan zo stiekem over gedaan, hè?
Hoe meer je over iets weet, hoe minder je er bang van hoeft te zijn.
Ik denk: Als ze ons hadden willen vernietigen, hadden ze dat al lang geleden gedaan.
Een keer, in mijn aluminiumfase, stond ik zilver-glimmend en zon-weerkaatsend in de tuin,
mijn lijf volledig ingepakt, toen ik een vreemd geluid hoorde. Een zuiver hoge toon. Ik keek
omhoog en daar hing een schotel. Voor 1 seconde. En plots was ie verdwenen.
Ik heb dit nog nooit aan iemand verteld. Dan denken jullie vast: ze is gek.
En dat ben ik niet. Echt niet.
Het opvallende is hé, dat ze vooral gezien worden bij militaire basissen en rondom
kerncentrales. Ik denk dat ze zich daar zorgen om maken. Ik denk dat ze met ingehouden
adem ons volgen en denken: "nee toch. Dat zal die aardmens toch niet doen…"
Ik denk dat ze in Roswell, Hirosjima wilden voorkomen. Dat ze die kernbom onschadelijk wilde
maken. Desnoods met gevaar voor eigen leven.
Kamikaze voor een hoger doel. Daar kunnen we nog eens een voorbeeld aan nemen.
Maar het mislukte, verdween in de doofpot en wij blijven blind.
We doen alsof er nooit iets gebeurd zou zijn, maken films over Aliens die ons willen
vermoorden, zodat we niet het reële gevaar onder ogen hoeven te komen.
Wijzelf en onze kernenergie.
Koffie?

12

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Jannemieke Caspers
jannemiekecaspers@live.nl
http://www.jannemiekecaspers.nl
gedownload op 26 juni 2019

© Jannemieke Caspers - Ave Aardkloot! En de vieze man van Europa

SCENE 3 * TTM - de 1e breuk
(Gijs terug met flip-over etc)
Gijs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Goed. Ik heb niemand nodig. Ik doe het zelf allemaal wel weer.
Dames en heren, aanwezigen, anonieme vervuilers…
Wubbo of geen Wubbo, we gaan door.
Ik zal u even onze werkwijze uitleggen.
Av maakt gebruik van het ‘TransTheoretische Model voor Verandering’
TTM
't Model van DiClemente en Proschaska. Ik krijg die naam mijn strot niet uit.
't Komt erop neer dat verandering niet ineens gebeurt. Het gebeurt in verschillende stadia.
Theorie lesje, even opletten.
Zie hier een cirkel met de volgende fases.
Pre-bezinning Besef: zo kan het niet langer.
Bezinning Stijgende voordelen van verandering, afnemende nadelen.
Voorbereiding en planning
Actie Uitvoeren en herzien van planning
Voltooiing
Integratie van de verandering in de levenswijze
Bezinning
Men kan altijd in twee richtingen bewegen; achterwaarts of voorwaarts.
En je kunt in verschillende stadia een tijdje blijven hangen.
Naar verwachting bevindt u zich hier (fase 1).
Wie bevindt zich in fase 1 Pre-bezinning?
Juist. Wie in 2-Bezinning? 3- Voorbereiding? 4 -actie?

Alexis Ik. Ik zit daar. Onderaan. (tussen 3 en 4)
Gijs

Je bevindt je op verschillende posities met verschillend gedrag.
U zit met spaarlampen in 'actie', maar met vliegvakanties nog in pre-pre bezinning.
De meeste milieucampagnes laten zien hoe vreselijk het wel niet is.
Armageddon. Apocalyps. Einde der tijden.
Nee, dat werkt motiverend!

Conrad Wie rookt er hier?
Mag ik uw pakje even zien?
Ah! Roken is dodelijk. Juist… I rest my case.
Gijs

Tussen bewustmaking en actie liggen zo zeven werelden.
We zijn afhankelijk van ons gedrag. Het idee om te stoppen, om te veranderen, voelt als een
bedreiging, en bij gevaar:

Alexis Vechten, vluchten, of kop in het zand.
Gijs

En op dat breekbare punt komt Av met motivatiegesprekken. 1 op 1.
In een speciale luisterruimte. Die is daar. Daarachter.

Alexis Met een mooi kleurtje op de muur, fijne bank, u kunt het zich wel voorstellen.
Gijs

Ja, speciaal vormgegeven voor de innerlijke training om positieve toekomstbeelden te
visualiseren. En om om te gaan met innerlijke blokkades zoals angst, cynisme, ongeloof.
Wacht even. (Gijs af).
….

Alexis Kent u Enos? Een van de apen die ze de ruimte in hebben gestuurd? Hij haalde een hendel
over als het groene lampje brandde, dat hadden ze hem zo geleerd, maar door een storing in
het systeem kreeg hij in plaats van een banaantje telkens een elektrische schok.
Wij zijn het aapje van Amerika, dansjes makend om een nootje te krijgen.
Wij zijn Enos. Halen de hendel over ondanks de schok.
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Conrad, waar is Gijs?
Wat is hij aan het doen?
Wil je Wubbo anders even bellen…
Wubbo zegt altijd bij alles: "dat doe ik gewoon."
Daadkrachtig.
't Lijkt zo simpel.
"Ik doe het gewoon.'
Ik wil ook echt wat bereiken.
Conrad Voice mail.
Alexis Jonge mannen in Afrika verkopen hun moeder en snijden hun eigen geslachtsdelen eraf om
aan zaden en meststoffen te geraken.
Als we bang zijn dat het water stijgt, investeren we miljoenen in het verhogen van de dijken.
Maar niemand stopt het stijgende water.
Als angstige aasgieren duiken we op de laatste restjes olie af en de derde wereldoorlog is
geboren.
We vechten met de gevolgen.
De oorzaak ongemoeid.
Wubbo zegt dat het vijfmaal goedkoper is om de uitstoot te beperken dan om er niets aan te
doen!
Maar zolang ieders hielen afgesleten zijn van het remmen tegen verandering, gaat het niet
gebeuren. Ik wil daar niet meer op wachten.
(Gijs terug met een zak aardappels en satéprikkers)
Gijs

Wie heeft verdomme die aardappels verplaatst!

Conrad Welke aardappels.
Alexis Waar was je Gijs. Gijs gaat geld verdienen aan groen.
Gijs

Wat bedoel je daarmee?

Alexis Ik heb jou gegoogeld.
En daarna je naam opgezocht. Een naam geeft een leven richting. Gijs betekent schitterende
speer! Afkomstig van voornaam geslacht.
Jij staat niet boven mij.
Gijs

Alex, ik voel dat we niet meer goed connecten.

Alexis Ik voel ook wel eens wat.
Gijs

Ik dacht dat we op een lijn zaten.

Alexis Waar blijft Wubbo?
Gijs

Dat weet ik niet.
Wat kan ik doen om het weer te laten vloeien?

Alexis Conrad, bel hem nog een keer.
Gijs

Wat kan ik doen om het weer te laten vloeien?

Alexis Ik hoorde je wel. Ik heb alleen geen zin meer om naar jou te luisteren.
Gijs

Wat is hier net gebeurd? Ik heb geloof ik iets gemist? …
Wat wil je dat ik doe.

Alexis In actie komen.
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Gijs

Alex

Alexis 't gaat jou alleen maar om jezelf, Gijs.
Heb je ze al verteld van je aandelen? Gijs heeft economische belangen. Toch?
Jij doet aan Greenwashing. Duurzaamheid lijkt voor jou gewoon een marketinginstrument.
Gijs

Er is niks mis met groen geld verdienen.

Alexis Een likje verf om er goed uit te zien.
Maar de kern Gijs.
Jouw kern…
Die stinkt!
Gijs

We zouden het niet persoonlijk maken. Niet door emoties laten leiden.

Alexis Jij vult gaatjes met praatjes maar komt niet in beweging. Niet echt!
Gijs

Wat sta ik hier te doen dan?

Alexis Momenteel zitten er zes mannen in Moskou voor 1,5 jaar opgesloten in een nep
ruimteschip om de reis naar Mars na te bootsen.
Gijs

Alex, ik heb niks te verbergen.

Alexis Ze testen de psychologische druk van een lange tijd opgesloten zijn in een kleine ruimte, waar
je nooit uit kunt.
Gijs

Conrad, zeg jij eens iets..

Conrad Euhm..
Gijs

Is ze soms weer begonnen over dat aapje?

Alexis Stel je voor Gijs. Anderhalf jaar doen alsof, je familie niet zien, geen buitenlucht ruiken, geen
normaal voedsel, terwijl je eigenlijk gewoon in een grote fabriekshal staat te wachten of je niet
breekt van binnen. Die zes mannen offeren anderhalf jaar leven op… voor wat?
Je doet dat alleen, als je gelooft in een hoger doel.
Gijs

Wat heeft dat met mijn kern te maken.

Alexis Voor Russen moet je oppassen. Die drinken teveel. Ze stoppen gif in het drinkwater om de
vrouwen onvruchtbaar te maken. Het geboortecijfer is de laatste jaren enorm gedaald.
En ze leggen iedereen om die in de weg loopt. Je weet wie de Stasie bedacht heeft he?
In elk land spionnen. Ze zijn gewoon bang.
Gijs

Wie is hier nou bang?

Alexis En terecht. De Amerikanen worden met de dag gekker. Het Amerikaanse leger besproeit
China via gewone burgervliegtuigen met vergif om hun bevolkingsgroei te remmen, en ze
geven vaccins uit die schadelijk zijn voor de gezondheid. Maar zelfs de kern van al die gekken
is zuiverder dan die van jou.
Gijs

Ben je klaar?

Alexis Neem een voorbeeld aan de Russen Gijs.
Gijs

Ik neem aan helemaal niemand een voorbeeld.
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Alexis Precies. Dat is het probleem. Jij vindt dat je het allemaal al heel goed doet. Jij stelt je boven
de rest. Maar jij geeft niet alles. Jij gaat niet volledig! Jij wilt niks opofferen, zonder uitzicht op
die beloning te hebben. Cashen, cashen, Gijs.
Gijs

Ik zal het maar niet persoonlijk nemen. Jouw wanhoop die uit je poriën klauwt.
Als je uitgeraasd bent, gaan we verder met de A.V. bijeenkomst, goed?

Alexis Ik ben nog niet klaar.
Gijs

Je bent al een hele tijd bezig.

Alexis Kom tot actie als je het meent.
En meen je het niet, draag dan je vuile pak met trots.
Nature has no mercy.
Plant je vlaggetje. Neem positie in. Want die PeakOil komt eraan.
Gijs

Oké. Dit is mijn vlag. Alles is nu eenmaal verkleeft aan economische belangen. Je kunt niet
buiten het systeem.
Maar economie en duurzaamheid zijn niet elkaars tegenpolen. Dat is een achterhaald
manipulatief idee. Ik dacht dat jij dat wel wist.

Alexis Ik heb hier een lijstje gemaakt ter voorbereiding (deelt A 4-tjes uit)
Voorbereidingslijst Peak Oil:
- Verkoop uw koopwoning en ga huren
- isoleer uw woning
- Leg zonnepanelen op het dak
- sla blikvoer in
- Koop een wapen indien onrust uitbreekt
- kopieer uw belangrijke documenten (nu het nog kan). Sla deze niet op in een bankkluis, maar
verstop ze nabij uw huis.
- Ga langs de arts en doe een algehele check-up inclusief alle scans die er te maken zijn. Nu het nog
kan.
- Sla een eerste hulp-box in
- ga op cursus, leer nieuwe vaardigheden als jagen, vuur maken, kippen fokken, water zuiveren, brood
maken, graan zaaien, klussen etc.
- sla zakken zaden in
- verzin alternatieven voor radio/tv/computer/internet/bellen
- investeer in tasbare goederen
- investeer in goud
- sla extra drinkwater in
- leg een grab-and-go pakket bij de deur met kampeerspullen indien rellen uitbreken
- koop een kano voor als alles onderstroomt
- leg een eetbare tuin aan
- koop een reservekacheltje

Gijs

Nou, dames en heren. De PeakOil; de kosten overstijgen de opbrengsten. Dat was eigenlijk
voor werkgroep 2 bedoeld, maar blijkbaar zijn wij stuurloos zonder Wubbo. Zonder leider is
ineens alles geoorloofd.

Alexis Verkoop uw huis en ga huren! Koop een wapen en blikvoer. Neem nu een hersenscan, straks
kan het niet meer.
Gijs

(pakt een lijstje af) Wat is dit? Dit is niet de lijst die wij hebben samengesteld. Ben je gek
geworden! Dit is een eerste bijeenkomst. Iedereen is hier vrijwillig. Vanavond in bed besluiten
deze mensen of ze überhaupt doorgaan met A.V.
Ave! Wees gegroet Alex. Weet je nog? Positief. Je kunt hen niet zomaar even inzetten voor je
persoonlijke leger.
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Alexis Moet jij opletten.
Gijs

Ik let heel goed op. Beter dan jij denkt. Jij gaat geen gekke dingen doen. Hoor je me?

(Alexis gaat af)
Gijs

Wat ga je doen?
Alexis!
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SCENE 4 * Superhelden & scheuren

Conrad Ik denk niet dat Wubbo nog komt.
Ik heb trouwens een handtekening van hem.
Wilt u hem zien?
Wacht even. Kijk. Space '86.
Was een geweldige ruimtevaartmanifestatie in de jaarbeurs!
Ze hadden toen de Dom omgetoverd tot Saturnus V raket. Ja echt!
Kijk… o ,nee sorry.
Het was Chriet Titulaer.
Gijs

Kriet. Niet Chriet. Je spreekt de CH uit als een K. Dat doen ze in Limburg.
Je zegt toch ook Kristiaan, en geen Gristiaan?

Conrad Heet jij dan Kijs?
Gijs

Heet jij Sonrad?

Conrad Nee. Hij had wel een heel vet Huis van de toekomst. Met een trechter voor het regenwater op
het dak en gescheiden afval. Een 'regelrechte dijenkletser' noemde hij dat.
Gijs

Wat ging er nou mis? Net? Ik ben even weg, en dan ineens een frontale aanval op mij als
persoon. Heeft iemand iets gezegd ofzo?

Conrad Geen idee. Waar heb je die aardappels voor nodig?
Gijs

Oh ja. Ik wilde graag een oefening doen.
Lieve mensen, sorry voor net. U moet dat maar even wissen. Even vergeten. Bleep!
(Deelt aardappels en satéprikkertjes uit)
Kijk. 'n Wandtegeltje:
'Of ik nu het beste of het slechtste verwacht,
mijn verwachtingen zijn een hindernis voor mijn wil om te handelen.'
Die hangt op mijn w.c.
Ik heb een opdracht voor u.
Bedenk in uw eigen hoofd, in welk hoofd anders, ik bedoel voor u zelf, dus niet hardop,
bedenk welke kwaliteiten u nodig zou hebben om alle obstakels om ver te werpen die u
beperken duurzaam te leven…
En als u al die kwaliteiten en krachten zou bundelen in één Superheld of Superheldin… Hoe
zou deze heten? Welke naam draagt uw superheld?

(Alexis komt weer terug. Satire.)
Alexis (zingt) Captain Planet, he's our hero,
Gonna take pollution down to zero,
(He's our powers magnified, And he's fighting on the planet side. Captain Planet, he's our
hero)
Conrad Earth!
Alexis Fire!
Conrad Wind!
Alexis Water!
Conrad Heart!
Alexis GO PLANET!
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Conrad "The power is yours!"
Gijs

Kunnen wij drie elkaar even spreken in de luisterruimte?

Alexis Nee.
Conrad Waarom krijg ik geen aardappels.
Gijs

Oké. Doen we het zo.
(Gijs geeft Alexis en Conrad ook aardappels. Alexis begint die van haar te schillen. Zingt nog
zachtjes door. Gijs ademt diep in en uit. Pompt zichzelf op naar de optimistische trainer.)
Goed. We gaan nu met deze aardappels een eigen superheld maken.
Als we daarmee klaar zijn, stellen we de superhelden aan elkaar voor en vertellen we wat zijn
of haar speciale krachten zijn.
Na de bijeenkomst neem je je superheld mee naar huis en dan zet je hem op een plek waar je
de kracht ervan kan voelen wanneer je aan je MEP bezig bent. Mep: M.E.P.
Minder-Energie-Plan. YES WE CAN.
In de keuken, naast uw bed, maakt mij niet uit. Als niemand verder thuis maar weet waar deze
superheld voor dient, anders verliest hij zijn krachten. Het is ons geheimpje.
Kijk. Ik heb de mijne al gemaakt.

Alexis Goed gedaan Gijs.
Gijs

Dank je.

Conrad Hoe heet ie?
Gijs

Obama.

Alexis Obama bouwt nieuwe kerncentrales.
Maar het is wel een goed alternatief voor t.v. kijken, computeren of bellen. Hm?
Lekker knutselen.
Gijs

Inderdaad. Terwijl wij aan onze superhelden bezig zijn, vertel jij de mensen dan eens over
Burkina Faso.

Alexis Waarom?
Gijs

Alexis kreeg een paar jaar geleden een foster parents kindje cadeau voor haar verjaardag.
Toch? Dewaja heette ze. Een zwart meisje van 8 met hoofddoekje.
Vertel eens Alex.

Alexis Ik zie niet in wat dat er mee te maken heeft.
Gijs

Na een jaar brieven schrijven, dacht ze: waar slaat dit op. Ik maak geld over, schrijf af en toe
een briefje, maar ondertussen zit ik met mijn luxe gat op mijn luxe bank in mijn luxe huis. Bij
een hartverscheurende ramp als in Haïti wil iedereen ineens kinderen adopteren, maar bij
vluchtelingen die uit twintig jaar oorlog in Somalië of Rwanda kruipen op zoek naar asiel,
moet het fort Europa verdedigd worden. En Alexis dacht: Ik ben zo niet! Ik moet daar heen.
Ik moet daar ter plekke helpen met wat ik kan…
Toch?

Alexis Ja.
Gijs

Maar toen ze daar kwam, door het stoffige zand, zag ze niet wat ze verwacht had te zien. Ja,
armoede, honger, zeker, maar de mensen moesten lachen. Tandenbreed lachen. De
dorpsoudste kwam op haar af en zei:
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Alexis Que faites-vous jeune?
Pale jeune femme?
Avec les yeux pleins de soins ...
Gijs

Wat kom je doen jonge vrouw?
Jonge bleke vrouw?
Met je ogen vol zorgen…
Hij legde zijn hand op haar hoofd.

Alexis Gareautrain.
Gijs

Mensen redder.

Alexis Ne pas céder trop profondément.
Gijs

Buig niet te diep.

Alexis Je vais vous protéger
Gijs

Ik zal je beschermen

Alexis Donc, la marée va tourner.
Gijs

Zodat het tij keren zal.
Die Burkinabezen.. 't land van de eerlijke mensen.
Sindsdien denkt ze dat ze met bescherming door het leven gaat.
Net als Wubbo. Wubbo is met de helm op geboren. Met de vruchtvliezen op zijn hoofd.
Daarom is hij bijzonder. 'Hij heeft zoveel overleefd.' Toch Alex?
Maar ondertussen twijfel je aan de maanlanding van de Apollo in '69, en of er wel een
vliegtuig tijdens 9/11 in 't Pentagon is gestort: "Heb jij een vliegtuigwrak gezien?"
Beweer je dat 'God' verzonnen is door buitenaardse intelligentie om de aardmens dom te
houden, en zweer je bij afpersing van Beatrix door Jeroen van der Veer, ex-topman van
Shell…
Geloof toch niet altijd alles wat er wordt gezegd.
Ik weet niet of die handoplegging jou zo goed gedaan heeft.
Effrayée, stupide, petite fille.

Conrad "I reject your reality and substitute my own."

2

Alexis Ik heb zin om jou te bijten.
Gijs

Onmacht heet dat.
Luister naar Wubbo: "Optimisme is een verantwoordelijkheid."

(Alex bijt Gijs in zijn arm. Op een bizarre manier krijgt Gijs Alexis in een dwangmatige danshouding)
Gijs

(Zingt) She packed my bags last night pre-flight
Zero hour nine a.m.
And I'm gonna be high as a kite by then
I miss the earth so much I miss my wife
It's lonely out in space
On such a timeless flight
And I think it's gonna be a long long time
Till touch down brings me round again to find
I'm not the man they think I am at home

2

Mythbusters - Adam Savage
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Oh no no no I'm a rocket man
Rocket man burning out his fuse up here alone
Mars ain't the kind of place to raise your kids
In fact it's cold as hell
And there's no one there to raise them if you did
And all this science I don't understand
It's just my job five days a week
A rocket man, a rocket man
And I think it's gonna be a long long time...

3

3

Rocket man - Elton John
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SCENE 5 * De breuk
Conrad Sorry. Voor dit.
…
Weet je wat ik me afvraag?
Al dat hoogradioactief afval van de kerncentrale in Borssele, dat wordt met de trein naar
naar Frankrijk gebracht. Ieder transport bevat een hoeveelheid radioactief materiaal
vergelijkbaar met Tsjernobyl. Het meeste dumpt men in Rusland. En dan…
We slaan het op onder water. Graven gigantisch diepe tunnels onder de grond om het daar
te bewaren tot het niet meer schadelijk is. Onder granietlagen, zoutvlakten en kleigrond. Dat
duurt tussen 24.400 en zestien miljoen jaar. Dat het niet meer schadelijk is, hè.
En dan willen we nog een 2e kerncentrale bouwen.
Dubbele transporten, dubbel afval, diepere tunnels.
Overtollig CO2 wordt in oude olievelden gepompt. Uit Canadees onderzoek blijkt dat
daardoor 't grondwater bruist als frisdrank, en de planten en dieren sterven.
En dan nog vijf nieuwe kolencentrales, terwijl die het meest vervuilend zijn. De
luchtverontreiniging in Europa is bij ons het grootst.
Het rapport 'Battle of the grids' laat zien dat kern- en kolencentrales overbodig zijn.
We produceren namelijk al te veel energie waardoor de windmolenparken uitgezet worden,
aangezien je kern en kolencentrales niet even 'uit' kan zetten. .
Nederland wordt wel de vieze man van Europa genoemd.
Kijk en vroeger, als we de boel hadden verwoest, pakten we onze spullen en trokken ergens
anders heen. Maar nu kunnen we nergens meer naartoe. Er is geen nieuw land meer. We
hebben maar 1 atmosfeer en maar 1 aarde.
Ja, een mega plastic eiland in de stille oceaan en misschien de rode planeet.
Maar verder…
Dus.. ja, hoe meer mensen verdienen, hoe meer ze vervuilen.. en alles is gericht op groei, dus
het zal op den duur wel mis gaan.
Het kalf zal verdrinken, in het smeltwater van onze vuilnis.
Maar goed. Wat ik laatst hoorde;… wij stoppen al ons kernafval enzo onder de grond. Als er
dan een ijstijd komt, en al het leven sterft uit… en die ijstijd gaat weer voorbij, en er ontstaat
weer nieuw leven… dan is dat afval nog steeds radioactief. Maar niemand kan weten dat het
daar ligt. Wij zijn immers allemaal dood. Daar breken die wetenschappers nu hun hoofd over:
hoe zorgen we ervoor dat eventueel nieuw leven na die ijstijd, dat die niet per ongeluk gaan
graven en de boel openbreken waardoor ze ons afval vinden en het radioactief materiaal vrij
komt en dat dat nieuwe leven door ons dan dood gaat…
Moeten ze bordjes maken met "Verboden te graven". Of een mannetje met een kruis erdoor.
Welke symbolen overleven een ijstijd?
Of trek je daarmee juist de aandacht. Moet je doen alsof er niks ligt…
Wat niet weet, wat niet deert.
Dat is een goeie..
Los dat maar een op!
En dan vraag ik me op mijn beurt af… wie zegt dat het punt waarop wij nu zijn… dat dit niet al
vele malen eerder precies zo gebeurd is! Dat we elke keer onszelf afsplitsen van de natuur,
deze uitbuiten totdat er een ijstijd komt, die alles verwoest, waarna langzaamaan alles weer
opnieuw begint… en opnieuw… en opnieuw… Elke keer opnieuw die amoebe, de dino's en
dodo's, meteorieten, mutatie, selectie, de aap, mens, Maya's en Plato, God, kruistochten,
Kolonisten, Industrie, Nobel, de Robot, de maanlanding, 2012 Alexis Niet doen.
Conrad Wat…
Alexis Dat. Dat zeggen. Dat denken.
Dat het geen nut heeft. Omdat het altijd zo gegaan zou zijn.
Waarom ben jij hier?
Conrad Ik?
Alexis Ja. Jij. Waarom?
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Conrad Omdat we dat afgesproken hadden.
Alexis Geloof je er wel in? Als je er niet in gelooft, moet je misschien maar gaan.
Conrad Jawel.
Alexis Ik heb geprobeerd mijn cirkeltje rond te krijgen.
Niet twee keer per dag douchen, en ook niet veel te lang.
Geen watjes meer om make up te verwijderen. Maar gewoon mijn hand. En water.
Geen theezakjes meer die dubbel duur verpakt zijn.
Geen koffiefilters maar mijn oude panty.
Vriezer en vaatwasser de deur uit, geen vlees meer eten en alles tweedehands.
Gijs

Top.

Alexis Ik heb de verwarming uitgedraaid en trek 's winters alles aan wat ik bezit.
Ik poets mijn tanden met regenwater.
Ik plak mijn fietsbanden met kauwgom.
Vul mijn jas mijn haar.
Vang mijn zweet op in T-shirts en wring deze uit boven de plantenbak.
Gijs

Als jij zover wilt gaan, is dat prima.

Alexis De w.c. heb ik afgeschaft. Ik doe alles buiten en gebruik zakdoeken die ik schoon was.
Ik geloof in cradle to cradle.
Alles wat je erin stopt, moet je er ook weer uithalen.
Ik ben weg gelopen van alles waar ik van dacht dat ik niet zonder kon.
Een protest tegen de Meerziekte.
Ik wil niet meer groeien, maar teren op het afval van de verspilling.
Ik ben een schimmel.
Uit de containers van supermarkten en restaurants haal ik mijn eten.
's Nachts op straat vind ik mijn huisraad bij grof vuil.
Ik word uitgescholden door winkelpersoneel en mishandelt door bewakers, maar dat is de prijs
die ik betaal.
Think Global, act local. Out of the box denken.
YES WE CAN. Yes, Please! In my backyard!!!
Conrad Amor fati.
Alexis Wat?
Conrad Amor Fati: Omarm wat onvermijdelijk is.
Gijs

Je kunt de dingen buiten je niet aanpassen aan je behoeften.

Alexis Flikker op met je theorie. Jullie klinken als een stelletje Studeerkamer-Radicalen.
Gijs

(tegen Cornad of publiek) en zij als een zwerver.

Alexis Als je een kikker in een pan kokend water gooit springt hij er zo weer uit.
Zet je hem in koud water en stook je het vuur langzaam op, dan blijft hij zitten tot hij verbrand.
Gijs

Kikkers, apen, Chinezen, mussen… soms is het moeilijk jou te volgen.

Alexis Ik bedoel dat een onheilspellende langzame verandering, blijkbaar niet tot actie leidt.
Gijs

Klopt. Alles gaat in fases.
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Alexis Dat rapport Zorgen voor morgen was ons hete water. Wij kikkers sprongen van schrik
omhoog, maar bleven op het randje hangen. Langzaamaan zijn we naar beneden gegleden,
terug de pan in, en nu wachten we tot het kookt.
Gijs

Ik vind het warm hier. Is het hier warm?
Kan er niet ergens een raampje open?

Alexis 't valt me van jullie tegen.
Wel veel kwaken en actie roepen maar uiteindelijk niet echt iets doen.
Fase 1 Gijs. Pre-pre bezinning.
En dan bewegen jullie, jullie mannetjes, jullie bewegen ook nog achteruit!
Gijs

Niet.

Alexis Jullie denken; het zal wel los lopen. De techniek zal het wel oplossen… Wij kunnen er niks
aan doen.
Gijs

Dat denk ik helemaal niet. Conrad, jij?

Alexis Wij zijn koeien met nummers in onze oren. En als het tijd is voor de slacht; dan wordt er
geslacht. Desnoods een hele fabriek. Maar ik geloof in vrije wil. Ruk die nummers uit je oren
en ga...
Gijs

Ach meisje toch. Vrije wil betekent niet doen waar je zin in hebt.
Vrije wil betekent je in kunnen houden.
Stap 10, Alex. 'Schoon leven gaat over beheersing."

Alexis Nou! Beheers je dan.
Gijs

Dat doe ik. Maar ik wil niet alleen sparen. Ik wil ook genieten.
Ik leef nu. Dat is ook wat waard.

Alexis Cashen Cashen Cashen.
De anonieme vervuilers. De elektriciteitjunks. Jullie kunnen je gedrag aanpassen. Maak
verdomme die keuze dan.
Gijs

Het hoogste goed in het menselijk leven is persoonlijk geluk.
Jij ging naar Burkina Faso voor jouw persoonlijk geluk, Alex.
Niet voor Hedaja.

Alexis Dewaja.
Gijs

What's in the name…
Jij schreeuwt op de barricade voor jouw persoonlijk geluk. En voor niets of niemand anders!
En persoonlijk geluk verkrijg je door zo min mogelijk pijn en verdriet te op te zoeken.
Elk mens en elk beest doet dit. Dit is een door de natuur gegeven feit.
Nummers uit je oren trekken is pijnlijk.
Niemand houdt van huilen.

Conrad Nou jongens…
Gijs

Ik ben geen studeerkamerradicaal. Ik ben een realistische revolutionair.
Transities zijn een slagveld. Ik sta daar in het harnas. Speer in de hand, over het dorre
landschap uitkijkend. Fase 4: actie. Dat ben ik. Ik beweeg niet achteruit.
Maar Integratie kost tijd.

Alexis Wat als het te laat is?
Gijs

Wat als, wat als-… De wereld ligt vol met beren als je ze graag wilt zien. Elke grote revolutie is
ingezet zonder de uitslag te kennen.
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Conrad tik- tak -tik -tak
Alexis Lieve mensen, luister! Ik roep op tot Burgerlijke ongehoorzaamheid.
Jullie aanwezigheid hier betekent dat jullie betrokken zijn.
Stop met belasting betalen omdat je tegen de bouw van nieuwe kern- en kolencentrales bent.
Weiger je vingerafdruk te geven, zolang de politiek groene energie niet verplicht stelt.
A.V. gaat actie voeren! En om bij de doof-blinden door te dringen, moet je nu eenmaal
zichtbaar zijn.
Een goede actie, ontregelt de dagelijkse gang van zaken en toont de media een beeld dat
beklijft. Dat plakt aan je netvlies.
Fox-news, de grootste zender in Amerika ontkent elke klimaatverandering. Iedereen die zich
wel zorgen maakt noemen zij Eco-fascisten.
Als je een eco-fascist wil, kun je er een krijgen. Strijd gaat nou eenmaal gepaard met conflict.
Met mijn goede voornemens onder mijn arm, is de wereld nog nooit veranderd.
Ik wil dit niet, maar als het niet anders kan… als dit de manier blijkt, dan worden wij
gedwongen zo te handelen.
Een Actiebeweging die een allemansvriend wil zijn, is ongevaarlijk en zal niets bereiken.
Wij zullen ons terug trekken uit het dagelijkse leven. Wij worden schimmels in de schaduw.
Samen zullen we schoppen met die grote voet van ons…
Het is een minuut voor 12 en we lopen achter.
Ik weet een plek waar we ons terug kunnen trekken in boomhutten en bunkers. Er staan al
lock-ons; betonnen zwaargewichten waaraan we ons in het geval van ontruiming met een
polsbandje vasthaken.
Als u nu uw waslijnen haalt voor de polsbandjes... eigenlijk hebben we handboeien nodig.
Misschien kunt u dat regelen? Mooi.
We beginnen vanavond met de training waarin van onze parachute een tent moeten bouwen,
zelf vuur moeten maken en soldatenrantsoen zullen eten. Wij zullen op alles voorbereid
zijn.
Hier verderop staan twee containers van een slachterij. Vannacht zullen een aantal van ons
alle terrasverwarmers in de stad met slachtvlees bekleden. Lijkt me goed voor de vleeseters?
Ben je daar ook meteen klaar mee.
Misschien kunnen we ook een soort uniform maken, of iets met ons haar ofzo, dat een
statement uitdraagt en herkenbaar is. Wilt u daar over nadenken? Samen met de buurvrouw
misschien?
We moeten gaan. Het is tijd. Als jullie nu met deze mevrouw meerijden, en u? Had u een
auto? Anders kunt u nog wel met mij mee. U gaat sowieso met mij mee, of u nou van 't
energiebedrijf bent of niet. Pak uw spullenIk wil ook graag zes sterke mannen die van vliegen houden. Iemand? U meneer?
We moeten naakt aan de windmolens gaan hangen, 2 man per wiek. Daarna laten we een
megavlieger boven de kolencentrales op en trekken deze langzaam dicht, zodat de rook naar
binnen slaat. Ik zal aan Wubbo een vlieger vragen. En ik wil wat experimenteren met een
CO2-bom.
Gijs

Wat doe je!
Stop daarmee.

Alexis Waarom?
Gijs

Ik schaam me rot.
Hoe serieus ben jij?

Alexis Bloed serieus.
Gijs

Je lijkt wel gek geworden. Dit gaat verder dan burgerlijke ongehoorzaamheid.

Alexis Ik ben niet gek.
Gijs

Was je dit al van plan?
Je dacht; laat Conrad en Gijs maar lekker hun dingetje doen, ik trek toch mijn eigen plan.
Heb je Wubbo überhaupt wel uitgenodigd?
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Alexis Ja.
Gijs

Je liegt.

Alexis Ik heb voor jou geen plek in de bunker.
Gijs

Nee natuurlijk niet. Geen plaats voor een stinkende kern.

Alexis Precies!
Gijs

Maar wel voor een ziekelijk brein.

Alexis Ik ben niet ziek.
Gijs

Er is nog nooit iemand beter geworden van het opblazen van zichzelf of een ander.

Alexis Er zijn zoveel mensen slechter geworden, van het afwachten in je luie stoel.
Ik ben niet gek, Gijs. Ik weiger alleen nog een moment toe te kijken hoe wij de boel kapot
maken.
Gijs

We moeten de hele boel afblazen.
Jezus Conrad! Wil je alsjeblieft ophouden met dat - dat gepiel van je. Het is geen film.

Alexis Conrad, waar sta jij? Ga je mee met de auto of niet?
(stilte)
Gijs

Hierbij hef ik de Anonieme Vervuilers Beweging op. Het spijt me dames en heren.

Alexis Dat doe je niet.
Gijs

Ik schaam me diep dat u hier bij heeft moeten zijn.
De intentie was goed, dat moet u maar van me aannemen.

Alexis Steek jij je kop maar in het zand, maar laat onze hoofden met rust.
Gijs

Ik wilde met jou, Alex. Ik wilde met jou van wantrouwen naar vertrouwen. Van ik naar wij. Van
korte naar lange termijn, maximaal naar optimaal, van status naar geluk, welvaart naar
welzijn, kwantiteit naar kwaliteit. Van uitsterven naar overleven. Met jou.
Samen voorop in de ethische revolutie. Wij martelaars, stervend in het harnas.
Maar jij bevecht een ander front dan ik. Dus ga maar… Ik heb me in je vergist.
Ga maar Alexis. Trek dat bos in en ga maar actievoeren.

Alexis Wat ga jij doen Gijs?
Gijs

De superhelden afmaken.

Conrad Als ik wat zeggen mag?
Alexis Nee
Conrad Ik denk dat ieder voor zich moet zorgen dat als het donker wordt, dat je je redden kan.
Gijs

Ga dan. Ga…

Alexis Als ik mijn ogen sluit, staat alles stil.
De stoplichten uit, overal verkeer. Auto's ingeblikt achter elkaar. Mensen met hun handen
bevroren op het stuur. Niet begrijpend wat er gebeurt.
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De kerkklok luidt niet meer. De minaret zwijgt. De tijd is bevroren. De bouwvakkers op het dak
kijken versuft op de straten neer. Alle televisies, alle radio's, alle telefoons zijn uit. Nergens
meer geluid. Kassa's bliepen niet. Treinen zijn gestrand. Alarmsystemen uitgeschakeld. In het
ziekenhuis stopt het leven zonder langdurige tonen.
De wolken blijven hangen. Zelfs de vogels houden hun adem in.
Na verloop van tijd klimmen de mensen uit hun blikken voertuigen.
Een duif vliegt op. Een baby huilt.
Voorzicht durven ze zich te bewegen. Ogen richting de lucht.
Is de aarde gestopt met draaien?
Terwijl de meesten wachten tot het donker wordt als bewijs van 't nog altijd doorgaande leven,
vloeit de eerste druppel chaos. Een loopt over de daken van de auto's. Een ander loopt de
winkel in, en pakt wat hij hebben wil. De meisjes verlamd achter hun balie.
En alsof het afgesproken is, begint iedereen te rennen. Kei-hard te rennen. De rellen zijn
begonnen. Kinderen angstig achter gelaten, baby's schreeuwend in de wieg. Als beesten
springen ze tegen muren op, over fietsen heen, op de vlucht geslagen voor… voor… voor
niets eigenlijk. En dat Niets is bedreigender dan alles wat je ooit verzinnen kon.
En ik sta daar. In het midden. Onbeweeglijk. Sla mij hand voor mijn mond, om geen giftige
luchten in te ademen.
En terwijl ik daar zo sta, voel ik ineens dat we draaien. Dat wij allemaal heel hard rond
draaien. Ik voel mijn bloed naar mijn benen zuigen, de lucht schiet veel te snel voor mijn ogen
voorbij, mijn maag dringt zich aan mijn slokdarm op. 5, 4, 3, 2, 1
Ik sla voorover, mijn hand nog op mijn mond, en zuur vocht perst zich tussen mijn vingers
door. Lift off.
En daar staan we dan met onze voeten in de klei.
Strijd voor een betere wereld.
Waarom is Wubbo hier niet!
Conrad Ground control tot Major Flee.
Ground control tot Major Flee.
Alexis Major Flee to Ground Control.
Conrad We have a lift off
We have a lift off
Alexis Ik zie de dood
Alles wat ik zie is levenloos
De dode zwarte ruimte.
I'm on the top of the world.
Met mijn shuttle van zand
The frozen universe
Ik kijk naar daar waar de actie is.
Een lesje in nederigheid.
En ik voel: ik ben een onderdeeltje. Geen kern. Geen centrum.
Een onderdeeltje. Wat ook best missen mag.
Zonder mij draait de wereld ook wel door.
Ik ben Major Flee
Mijzelf voorbereidend om het Nirwana te verlaten en voor eens en altijd ter aarde te storten.
Een wijze man vertelde mij eens:
Gijs

La mort n'est rien qu'une séparation des atomes dont se compose notre corps

Alexis De dood is niets anders dan een uiteengaan van atomen waaruit ons lichaam bestaat.
Daar is niks engs aan…
Maar als de dood slechts het uiteengaan van atomen is, wat is het leven dan?
(Alexis af)
Gijs

Slechts een bijeenkomst van diezelfde atomen.
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Gijs

SCENE 6 * even bijkomen
Ja.
Ze is een beetje gevoelig.
Ik hoop niet dat het u afschrikt.
Dat u nu denkt: "nou! Die is gek! Zo ben ik niet hoor."
(wijzend naar de aardappel van Alexis) "Dat meisje heeft een skinhead als superheld."
En dat u dan naar huis gaat met het idee: "hèhè. Dat is een opluchting. Ik pas toch niet echt
bij die A.V." En dat u dan Alexis gebruikt als excuus om niet te veranderen.
Dat u in het transitiemodel dus inderdaad van fase 1 achteruit gaat.
Zijn er mensen die dat nu denken?
U mag het zeggen hoor.
Er zijn alleen altijd excuses te verzinnen. Het is een kwestie van besluiten.
Het is uw leven dat per minuut aan het eindigen is.
De grote vraag bij de koplopers is altijd: Hoe krijg je het aan de gewone man?
Behoort u tot de gewone man? Ik denk het wel he. Ook al ziet u er zo mooi uit, u bent slechts
een gemiddelde.
Wat denk jij Conrad?

Conrad Ja. Dat is wel een gewone man.
Gijs

Ja. Dat denk ik ook. En wij Conrad?

Conrad Wij zijn ook redelijk gewoon geloof ik.
Gijs

Ja. U ziet ons misschien als bijzonder omdat wij hier staan, en u daar zit.
Maar dat kunnen we heel makkelijk omdraaien. Whoep.
Niet dat we dat gaan doen hoor.
Maakt u zich maar geen zorgen.
Goed. Waar was ik. O ja, bij de gewone man.
Hoe krijgen we deze transformatie aan de gewone man? Hm?
Kijk. Ik geloof in de Tipping point theorie.
Een massa kan omklappen doordat delen van deze massa anders geladen worden.
Er hoeven maar een paar deeltjes veranderd te worden, om het hele ding om te laten
kantelen. Deze deeltjes moeten dus nieuwe software krijgen. Gedachtegoed verspreid zich
zoals een virus. Hmf. Als een schimmel.
Conrad… Misschien moet je even kijken hoe het met Alex gaat…

(Conrad af)
Gijs

Ehm.. How Little Things Can Make a Big Difference
U bent dat kleine deeltje dat de massa om kan laten klappen.
U bent de gewone man die zichzelf overstijgt en een impuls geeft aan het groter geheel.
Door uw komst bevestigt u uw verslavingsprobleem.
En na vanavond kunnen wij enkel hopen dat u doorzet.
Maak uw held af, geef hem of haar een naam, zet hem op de kast en bewonder.
It's one small step for a man, and one giant leap for mankind.
…
Die oplossing komt wel.
Zolang iets nog niet bestaat hebben we er gewoon nog niet hard genoeg aan gedacht.
Dus laten we vooral blijven denken.
Ja, u zult nu wel begrepen hebben dat Wubbo niet meer komt.
Wubbo de ruimteman Ockels. Mijn excuses daarvoor.
Volgende keer nodigen we Herman Wijffels uit. Of Klaas. Klaas van Egmond.
Die kent u niet hè? Ik zie het aan uw gezicht. Maakt niet uit. Al Gore. Mag ook.
Of toch Wubbo. Misschien kan hij er niks aan doen. Ervan uitgaande dat hij wel uitgenodigd
was. Ligt het buiten zijn macht. Houdt u hem nog te goed.
Komt u in ieder geval een tweede keer.
Heeft u even 1 seconde? Ik moet even…
(Gijs af. Over de luidsprekers horen we rare geluiden.)
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SCENE 7 * Major FLee - de landing

Alexis, Conrad en Gijs komen alle drie in ruimtepakken op
Conrad This is ground Control tot Major Flee
Bereidt u voor op de terugweg.
Alexis Roger. Riemen vast. 12.03 uur. Remraketten klaar voor afvuren.
Dag Ruimte. Dag blauwe planeet.
Major Flee komt terug.
Gijs

12.14 uur. Met het hitteschild recht de dampkring in.

Alexis Ho God! Alles trilt en tolt. Van gewichtloosheid naar G8.
De zwaartekracht trekt al mijn ledematen aan en mijn bloed zakt direct naar mijn benen.
Ik krijg mijn hoofd niet opgetild.
Gijs

Door de dampkring heen, hebben we een vrije val.

Alexis Ik ben misselijk.
Conrad Wees niet bang
Wees alsjeblieft niet bang
Angst verlamd
Verstikt, maakt dood.
Dat is niet wat we kunnen gebruiken nu.
Gijs

Remparachute uit.
Hoofdparachute uit.

Alexis Met volle kracht werpt de remweg mij terug in mijn stoel.
Onthoud! Dood is niks anders dan het uiteengaan van atomen. En levenGijs

Bij het wegvallen van de kabinedruk in de dampkring, barsten al je cellen van binnenuit kapot.
Bij een G-kracht 18 knappen alle oppervlakkige haarvaatjes waardoor je volledig bebloed naar
buiten komt.

Alexis Ik ben Major Flee.
Gijs

We raken het water, midden in de oceaan, duiken 3 tot 4 meter onder, waarna we naar de
oppervlakte schieten.

Alexis Een geboorte is pijnlijk. Daarna kapsijzen we ons het leven door.
't is wachten op de vloot.
Conrad De helikopter vliegt boven het ruimteschip. De kikvorsmannen maken de drijfband gereed, en
openen het luik.
Gijs

Major Flee! Voorzichtig nu. Niet omvallen.

Alexis Elke stap voelt aan als in een lift. Naar huis.
Ik wil naar huis. Alles is zwaar. Ik wil in bad. Ik wil de herinnering in mijn lichaam terug halen.
Ik moet mijn existentie bij elkaar harken, voor het verdwijnt in de Bermuda-driehoek, samen
met alle wrakken van de ruimteschepen…
…
He… is dat Wubbo?
Wubbo (Piep van voicemail. Over de voice over) Dag jongens.
Dit is Wubbo.
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Sorry dat ik er niet was. Er kwam wat tussen. Ik hoop dat het goed ging.
Maar dat zal wel. Jullie kunnen het. Jullie weten: ik geloof in de jeugd.
Ik hoop dat er genoeg mensen waren.
Zeg tegen Alexis dat ze niet meteen teleurgesteld moet raken als er vanavond nog niks
zichtbaar veranderd is. Op het moment dat je iets doet, kruis je altijd het spoor van een ander
en die neemt vanzelf een stukje van jou mee.
Jezelf zien als een vervuiler is niet niks… En dat hebben jullie toch maar al bereikt!
Gijs, 'stakeholder' van de toekomst, volgende week overleg bij het Happy Energy Fonds.
Oh ja, en Conrad, je had gelijk over die vliegerstof. Soms is het zo simpel.
Goed. Het allerbeste.
Ik ben trots op jullie.
….

EINDE
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Deze tekst is tot stand gekomen dankzij vele bronnen. Namelijk:
Lezingen
(Studium Generale voorjaar 2010 UU Aarde Klimaat en Beschaving)
- Klaas van Egmond- scenario's
- Louise Vet: Cradle to Cradle.
- Wijnand Duyvendak - gaan voor groen
- Melani Peters - Conumentenmacht
- Herman Wijffels - duurzame waarden
Televisie:
- Het testament van Tony Judt
Tegenlicht 11 oktober 2010
- De groene masterclass
Tegenlicht 12 april 2010 - De energietransitie
Hermann Scheer (Duitsland Zonne-energie)
Internet
- (lang leve) wikipedia
- AA (www.aa-nederland.nl)
- (Chriet Titulear) http://www.youtube.com/watch?v=dEsndb8cSn0
- Wubbo ockels.nl
- http://www.collapsus.com/
- http://www.overgroen.nl/2008/12/sbsp.html
- http://www.duurzaamnieuws.nl/ (en zijn nieuwsbrieven)
- transitiekunde Jan Rotmans
Boeken
- Het transitiehandboek - Rob Hopkins
- Wijnand Duyvendak- klimaatactivist in de politiek (2008)
- Getuige in de ruimte: wat een astronaut niet mocht vertellen over zijn ontmoeting met buitenaardse
wezens / Gordon Cooper & Bruce Henderson ; [vert. uit het Engels: Ruud van der Helm]
- Space Odyssey: op stap met astronauten / Tim Haines en Christopher Riley
- De zeven levens van Wubbo Ockels / Gean Ockels
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David Bowie - Space Oddity
Ground control to major Tom
Ground control to major Tom
Take your protein pills and put your helmet on
(Ten) Ground control (Nine) to major Tom (Eight)
(Seven, six) Commencing countdown (Five), engines on (Four)
(Three, two) Check ignition (One) and may gods (Blastoff) love be with you
This is ground control to major Tom, you've really made the grade
And the papers want to know whose shirts you wear
Now it's time to leave the capsule if you dare
This is major Tom to ground control, I'm stepping through the door
And I'm floating in a most peculiar way
And the stars look very different today
Here am I floatin' 'round my tin can far above the world
Planet Earth is blue and there's nothing I can do
Though I'm past one hundred thousand miles, I'm feeling very still
And I think my spaceship knows which way to go
Tell my wife I love her very much, she knows
Ground control to major Tom, your circuits dead, there's something wrong
Can you hear me, major Tom?
Can you hear me, major Tom?
Can you hear me, major Tom?
Can you...
Here am I sitting in my tin can far above the Moon
Planet Earth is blue and there's nothing I can do

Audio Inspiratie
Ave Maria
Space Oddity - David Bowie
Rocket Man - Elton John
Dust Brothers - Fight Club - This is your life
Malle mannetje Maan - Cowboy Billy Boem
PROTESTLIEDEREN
Welterusten, Meneer de President Boudewijn de groot
Imagine (John Lennon)
We shall overcome Pete Seeger
Maarten van Roozendaal Red mij niet
Pink Dear Mr. President
Donovan Universal Soldier
The Doors The Unknown Soldier

32

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Jannemieke Caspers
jannemiekecaspers@live.nl
http://www.jannemiekecaspers.nl
gedownload op 26 juni 2019

