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Begin waarden

In een klein vervallen schoolgebouw staan twee iets oudere geüniformeerde mannen samen 
naar een telex te kijken, die net via de tablet is binnengekomen vanuit Brussel.
Het geschrift is door de centrale militaire staf opgesteld en is een bevel tot frontvorming. 

‘Met welk materieel zouden wij een gesloten tot stand linie kunnen brengen?’
Peter de oudste van de twee, met vijfenvijftig levensjaren, kijkt met een rood aanlopend 
hoofd naar de appendix van de telex.
‘Kijk je wordt op je wenken bediend, het aantal pantservoertuigen wordt per spoor via 
Moskou opgevoerd.’
‘We zijn verloren…’

‘En de onze?’
‘Van ons komen ze over de weg op diepladers.’
‘Waarom over die kwetsbare weg als wij hier ook die havens tot onze beschikking hebben?’
Overste Mijnders kijkt naar Peter die de hogere rang van Brigadegeneraal heeft.
‘Volgens mij heeft daar in Brussel iemand haast.’
De rillingen lopen over mijn rug van deze avond.
‘Weet je het zeker?’

‘Jawel, de activiteiten zijn in het Oosten niet van de lucht de laatste tijd.’
‘er groeperen tanks en vliegtuigen langs de hele Oostgrens van Rusland.
‘De kou speelt duidelijk in hun voordeel.’
‘Daar is hun materieel van ouds al te goed geschikt voor.’
‘Die slome kachels op kerosine in onze voertuigen doen weinig of niets, en bovendien geven 
deze ondingen een duidelijk warmte spoor af.’

De laatste tijd komen moderne MIGS stuitend laag en langzaam overvliegen.
De dure Amerikaanse straaljagers blijken geen partij voor deze van alle kanten voorzien 
wapentuig.
Zelfs op de gepantserde rugzijde van het toestel is nog visueel zich en een raket lanceer 
installatie.
‘Laatst werd een van onze nieuwe dure kisten in het grensgebied neergehaald.’
‘De piloot is verbrand in zijn kist.’
‘Een ruw einde voor een NATO droom.’

‘Wat doen wij eigenlijk hier bij Litouwen, de Baltische Staten geven toch niet veel extra 
power als de twintig miljoen eenheden de grens oversteken.’
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‘Zoals het oppercommando na venavond blijkbaar verwacht.’ 
‘We zitten er verdomme midden in.’
‘Heb jij kinderen?’
‘Drie stuks zei Peter, maar die zijn al het huis uit.’
‘Ik heb nog een nakomertje, daar wil ik graag thuis voor komen.’

‘Goed, wij gaan het dus helder en vol overgave opstellen.’
‘Overgave?’
‘Wat bedoel je daarmee.’
‘Gewoon, wij bouwen vandaag plan B in.’
‘Wat wil je zijn, de schuldige pianospeler of de pianostemmer.
‘De eerste onwetende uitvoeder of de passionele uitvoerende artiest, met alle kennis op 
papier, die geen zaal over het hoofd zien waar hij op kan treden.’

‘Laten wij en onze mannen vanavond maar de stemmers zijn.’
‘Wat ben je van plan.’
En Peter begon op de grote kaart tegen de vervallen klaslokaalwand met vochtige naar 
benzine geurende makerstift te tekenen.

Rode lijnen makte hij dik voor de aanval.
Zwarte magere dotten voor de rust en uiteindelijk witte voor een onverholen 
krijgsgevangenschap, diep in Russisch gebied ver achter de eerste linies.
Zij zullen zeker hun vrouw en kind nog kunnen terugzien en iedereen die nacht met hen.

***

Vladimir
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In het Russische staats persgebouw richtte de politicus Vladimir die Vincent nog had 
ondervraagt in Egypte, zich met veel kennis tot zijn publiek.
Het is de laatste avond van de smerda van het Westen en de Eerste van 100.000 jaar Ruska.

Het kloeke bebouw toornt hoog op tegen de rode avondhemel.
Het is de Russische winter van 2021 en Vladimir heeft alle wetten en regels om kunnen 
gooien om de hegemonie van zin geliefde land nu eens goed op de agenda te kunnen zetten 
van alle Russen.
Voor dit plan zijn veel mensen bevreesd, maar met de verzekering dat de grote beer lang 
genoeg heeft gewacht, kunnen allen die de koude straat opgingen hun leiders slechts met 
een vol hart toejuichen.

Ook in de steden achter de koude Oeral was het feest.
De bevolking had voor hun raam een rode kaart hangen.
Het teken voor de Russische Mir.
De vrede van Rusland gebracht over de gehele wereld en deze wereld zou door het falende 
beleid in het westen en Oosten grote vormen aannemen.
Het lijkt wel 2018 als in de VS Amerikaanse belangen worden verkocht aan Noord Korea.

Een doortastende mogendheid die al enige tijd het raketschild lijkt te kunnen omzeilen.
De grote dag voor alle landen en burgers, die het altijd net niet mochten zijn in de mondiale 
wereld.

***

Samen met hen heeft Vladimir recent een geheime conferentie gehouden in Jelta dat al op 
zijn hand is gekomen.
De Baltische staten en de Oostelijke gebieden van de Europese Unie zijn op de hand van de 
lokkende moraal en stabiliteit van Moskou. 

Als een gebraden stuk wild valt langzaam de hegemonie van Rusland over een groot deel van 
de West Europese Unie, zodat de landen ten Noorden en Zuiden al zijn toebedeeld aan 
Rusland en Istanboel.

Volgens de voorspelling zou een groot deel van de grondtroepen zich achter zijn linies 
overgeven.

Van huis en haard beroofd door de sociale zwakte van het Westen, omdat de hegemonie en 
de dictatuur van een bordeelbaas vrijwel de gehele populatie aan huwelijken en sociale 
verbanden van hun samenhang is beroofd.
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Binnen deze decadente horigensamenlevingen nog verder het weerbare verband los te 
maken, is een koud kunstje voor zijn internet divisies.
Vladimir drukt op zijn vistabel en laat zich gescrambelt met de negen verbinden met de 
secretaris van dienst.‘Maak even een notatie dat wij morgen nog eenmaal de attaca band 
bekijken van Vincent in Egypte.’

‘Wij hebben de kopie op schijf meneer Poetin…’
‘Wilt u de andere schijven ook zien?’
‘Ja, doe die eeuwig leven schijf maar, de Westerlingen malverseren hem en dat is 
interessante informatie.’
‘Goed plan, meneer Poetin.’

De cyrillisch gevormde negen gloeit nog even blauw en daarna licht het scherm opnieuw op.
De secretaris is verdwenen, maar door zijn markersignaal kan ver door het menu worden 
gevaren en langs elektronische weg met de duikbootdivisies voor de Europese kusten en in 
de Middellandse zee worden gecommuniceerd.
‘Houd jullie gereed, morgen spreek ik de code door en starten wij met de Run over Europa.’

‘Raketten geladen met gas meneer, het zal niet lang meer duren.’
‘Hier heb ik pal voor gestaan en nu is het zover,’ denkt de kapitein in zijn “Frega” is de 
nieuwste waterstof Duiker.
De brandstof wordt uit zeewater gedestilleerd terwijl de goed geoefende bemanning 
tegelijkertijd verse zuurstof krijgt.
Zijn schip is trots gevormd, rank en slank.
Totaal anders dan die logge verspieders van de Unie en de NATO.
Een Kapitein als Soljoezin wordt trots als het commando aan zijn verbinding onderzeefregat 
wordt gegeven door de admiraals.

Poetin gaf na grondige bestudering van alle feiten zijn mening.
De korpsleiding beschikte over de Q Kast, waarmee het versleutelde geheim om het gifgas 
op de Zuid-Europese landen en een deel van de Noordelijke te vuren.
Alles opgezet na de grote vertelling van een jong geplaagde student, die ook nog eens werd 
ondermijnd en doodgezwegen bij terugkomt in het Westen.
Had Rusland hem gehad dan spraken zij dar in het Zuiden en Westen allemaal al een andere 
taal.
Nu zijn de decadente lieden hun geheim kwijt aan een zwakzinnigeninrichting.
De straf van de Kroon voor te machtige en bewegelijke individuen.
Zijn artistieke carrière liet zijn vorstin bewust doodbloeden.
‘Je mag zijn werk pas na 50 jaar verkopen,’hoorde Vincent zeggen tijdens de stille vreemde 
opening van zijn grote expositie.
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Het had zijn doorbraak moeten worden en had de samenleving ook zijn jonge vreugde 
bezorgd.
Zijn talent, eigenschappen en mogelijk IQ zou niet langer blijvend worden voortgezet.
‘Nu zijn wij eindelijk aan zet,’ de duikbootkapitein stuurt een camerasonde naar de 
oppervlakte.
De snelle bot heeft geen duiktorn of andere obstakels.
Het scheepsroer is een kwantum roer dat werk op aardmagnetisme.

Voor Vincent komen wij te laat, voor de voorspelling op het goede moment.
Hij weet dat Vincent hier niet over kan en mag praten, te veel kogels zijn er al via de 
onderwereld op hem afgevuurd.
De ondergang van het Vrije Westen zal over enkele uren een klinkend feit zijn.
Daarna zouden zij naar de kust van Afrika varen.

Het stond in de voorspelling dat de landen van het hele continent verstandiger zullen zijn.
Een totale overgave.
Zij blijven allemaal in leven, waar het Westen de dood zal vinden door gas en straling.
Tegen de nieuwste Hell Fire raketten zijn zij niet opgewassen.
De raketten gaan dwars door elke NATO verdediging heen, met 1000 uhm per nanoseconde.
Hij bekijkt nog even de codegrafiek van zijn raketten.
‘Wat een prachtig materiaal is het toch.’
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 q1(3 x 3 +1)= a– (1 +1 – 8)

(q)+11c(-10ab-c )= (2 x 10-1) (+ cab)

(a)=(a+b) componet( X 3 + 1)            : fluoride gas 00000000,001 sinc.

Een laatste gezegde

Het overleg in de plenaire zaal van de NATO is druk en rommelig.
Al jaren klinken de ene na de andere voorspellingen door de verschillende landen, toch mag 
niemand er op letten.

De jongeman had met zijn tweeëntwintig jaren nog geen hoge opleiding en behoorde niet zo 
maar komende feiten te beweren.
Hij bemoeide zich met alles, terwijl aan zijn stam niets was toebedeeld door de 
tweedewereld oorlog.
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Het heeft hem in het begin wel geraakt dat hij van de overheden geen partner mocht vinden 
en dat de SICHER ARTZEN DIENST  tot aan zijn dood elke week op de stoep zou staan, met 
veel, heel veel medicijnen voor deze gevaarlijke man.

Een terughoudende man die nooit iemand zomaar had geslagen.
Weldra zou zijn stille uur komen, dat wisten zij hier nog niet.
Alles wat zij deden getuigde niet van dadendrang.
Het eindigde met een voorlopig bericht: Europa en de wereld waren veilig, dat zou door de 
West Europese landen zo blijven.

***

In andere landen gebruikte de leiders de voorspellingen goed.
De dreiging werd elk uur groter en aan het front zakte na elk telefoontje van hun vrouw dat 
zij een grote 2.20 lange man was beloofd het moreel verder in.

Uit de tien diskettes haalde de Russische secretaris er intussen twee.
Elk een uur spreken met handgebaren die veel vertelden over de huidige tijd.
Nederland als grootste uitdager en hulp voor de pooier en moordenaar Ruud stelde telkens 
opnieuw de misdaad boven het strafrecht.

Talloze jonge en oudere vrouwen verdwenen, maar de politie hield alles stil en voerde 
ondertussen showprocessen tegen nadere vermeende kopstukken van de misdaad.
De beste vriend van Ruud was Fossiele de necrofiel en kannibaals.
Justitie werkte nauw met die twee samen, zij konden een ramp in Europees gebied 
voorkomen.

Daarom konden de twee en hun helpers zou goed hun gang gaan.
In heel Europa draaide er vrijwel gratis bordelen, waar gewone alledaagse vrouwen werden 
gechanteerd en via een vals contract tot slaaf gemaakt.
Een vreemde praktijk die als avontuurlijk en dus leuk werd voorgesteld.
Het was voor de bordeelhouders een leuk spelletje om blanke vrouwen en donkere minnaar 
te geven e donkere vrouwen een blanke.
Zonder bescherming moesten zij vol overgave voor de Madams werkten.
Ruud scheurde met zijn kinderlijke fantasie jonge levens kapot.
Huwelijken maakte hij door gerezen wederzijds wantrouwen kapot.
Na een ervaring met een prostituee die zijn vader voor hem had uitgezocht uit de 
brievenstapel van de krant, wilde hij nooit een dergelijke vrouw meer treffen.

***
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De volgende dag was Feike vroeg wakker.
Hij had gedroomd van een oorlog en wilde dat dit niet zou gebeuren.
De mensheid zou zichzelf bijna vernietigen als de ramp uit zijn droom werkelijkheid werd.
Miranda zijn zuster lag dood op een wagen, gestikt door gas.
Dat kon toch niet?
Het gebruik van strijdgassen kwam in de eenentwintigste eeuw niet meer voor na 2018.

Hij keek in de spiegel nadat een peuk op het balkon was gerookt.
Soms moest hij even roken…
In de spiegel, die nog beslagen was van de douche eerder in de avond, zag Feike voor het 
eerst zichzelf heel anders.
Niet zoals die kwakzalver die bet een vreemde stem de ander probeerde te doden door 
hypnose.
Het was dan ook een Ronder, gevaarlijke huurmoordenaars die de psyche gebruikten om het 
individu te doden.

Nee, ik zie een blauw gezicht nog half bleek van de schrik.
Plotseling besef ik dat ik moeilijk adem.
Wat gebeurt er.
In een gevoelsmatige opwelling zet ik de douche aan en sluit de deur van mijn badkamer.
De ventilator aan de muur zoemt en spuwt de kwalijke dampen naar buiten. 
Buiten is de wereld stil als de douchecel na een klein uur door mij verlaten wordt.

Ik denk nog aan mijn gezicht.
Wat doet de wereld toch met mij, zodat er steeds weer bijzondere dingen gebeuren in mijn 
directe omgeving.


