


Ik wist dat het warm 
zou zijn in Irak, maar… 

fuck wat is het hier 
heet!

Vertel mij wat.
Dus wat denk  

je er tot nu toe 
van? Het klinkt alsof 
het 2e bataljon de 
War on Terror al 
gewonnen heeft.

Wie weet, het kan  
weer oplaaien. Hij zei dat 
het nog maar een paar 

weken kalm was. Maak je 
niet druk, ik weet zeker 
dat we hier ons eerste 
lintje gaan verdienen. Hopelijk heb je gelijk…  

Ik weet dat het nog maar 
de eerste keer buiten de 
basis is, maar ik vind het 
hier niet slecht. Irak is 
veel groener dan ik had 

verwacht.

…Dit klinkt misschien gek, 
maar… Ik kan die ezel maar 
niet vergeten die we eerder 

tegenkwamen…

Die op de weg 
stond?

Ja… Ik heb  
nog nooit een witte 
gezien. Ik weet het 
niet, zoals het ons 

hele konvooi tot staan 
bracht… ik krijg het niet 

uit mijn gedachten.

Mijn ouders hadden  
een witte ezel. Ze kochten 
een boerderij net buiten 

Corvallis, ik ben er geboren… 
‘El Burro Blanco’.

Het was een raar beest.  
Hij staarde naar je alsof hij 
dwars door je heen keek. Hij 
was oud ook, ik bedoel… shit, 
het had zomaar mijn vader 

kunnen zijn.

Als dat klopt, dan 
was hij vast beter 

dan de mijne.



Een vadercomplex? 
Wees er maar blij mee. 

Ik heb mijn vader 
nooit gekend.

Als jij het zegt… 
Mijn vader was een 
stuk stront, maar ik 
wist tenminste wie 

hij was.

Wat had hij  
je misdaan?

Hij was er gewoon nooit 
en zoop zich stuk als hij er wel 

was. Mijn zus en ik hebben ons min 
of meer zelf opgevoed. Toen ik 

achttien werd gaf hij me een pistool 
en zei me dat ik nu een man was. 

Alsof dat iets betekende, uit zijn 
mond. Kort daarop stierf hij aan 
prostaatkanker… Misschien één  

van de redenen waarom ik  
marinier geworden ben.

Lullig. Soms denk ik wel eens  
dat het goed is dat ik mijn vader 

niet ken. Vaders hebben een 
manier om mensen naar de  

klote te helpen.

Pak je spullen,  
we vertrekken.

Nu al?  
Wat gaan we 

doen?

Er ging een autobom 
af, een paar kilometer 
hiervandaan. We moeten 
erheen voor inspectie. 
S-2 wil brokstukken 

hebben.

…Na u, korporaal.



ZAIDoNWEg Kut…

Handen uit de 
mouwen, Belatzko. 

Pak een zak.

Zoek naar alles  
wat ze bij S-2 interes-

sant kunnen vinden. 
Bomscherven, enz. Drie 
Iraakse politiemannen 
zijn hier gesneuveld.

Ja, 
sergeant.

Daar spelen 
kinderen… Is het  

hier niet gevaarlijk 
voor ze?

Ze wonen hier, ze  
zijn het gewend.

Dach 
moneer!

Eh… Hoi.

Sjoekolaat 
moneer!

Eh… Ik heb geen 
chocola.

…Niet 
sjoekolaat?

Nee, sorry.



Voeto-bal 
moneer? Voeto-

bal?
Eh… 

Voetbal?
Hij bedoelt 
soccer.

Soccer heet  
over de hele wereld 

voetbal, behalve in de 
VS. Het is oké, ik weet 
dat je een yankee bent 

tot op het bot.

Sorry jochie, 
geen voetbal.

EN NoU 
WEgWEZEN!

IMSHI!
IMSHI!

Die kinderen zuigen  
je leeg als je ze de kans 
geeft. Nu meekomen en 
troep rapen, zoals de 
sergeant gevraagd  

heeft.
Roger.

Zeg jongens, schiet  
eens op. Ik wil terug 
in Kamp Fallujah zijn 

voordat de vreetschuur 
dicht gaat.

goed, 
sergeant.

Bovendien zei  
Romeo dat gunny 
een verrassing 

voor ons heeft in 
Kamp Zuid…



…Wil je erover 
praten?

Binnen!

Eh, hoi… Kan ik 
even alleen met 
Abe praten?

Ja, geen 
probleem.

De hospik kwam 
net terug van de 

ziekenboeg, de man 
leeft nog… Alles komt 

goed.
Ik ben 
oké.

Ik heb Charlie 
gesproken, hij zei dat je 
correct hebt gehandeld. 
De auto stopte niet, je 
schoot… Je hebt niks 

fout gedaan. Er was niks  
mis met de auto, 

er was niks 
gevaarlijks aan.Dat kon jij 

niet weten.

Luister…

…Als je een geweer op 
iemand richt, moet je een 

keuze maken. En hier zijn het 
niet altijd de juiste keuzes… 
maar gewoon keuzes. Hij is 
oké, het meisje is oké. Vreet 

je er niet over op.



Een moment 
geduld terwijl wij u 
doorverbinden… Hallo?

Hoi 
Jenny…

Hoi Abe!

Hé, eh…

HE, MET  
WIE PRAAT  
JE, JEN?

Wie is 
dat…?

Gewoon, wat 
vrienden, wat  

is er?

Eh…

Ik eh…

…Ik heb 
vandaag iemand 
neergeschoten.

HAHA!  
HOU OP!

Sorry, wat zei je? 
Ik kan je nauwelijks 

verstaan.

Abe?



Dat was 
rap.

Fuck ’r. Ze geeft  
geen kloot om wat er 

hier gebeurt.

Hé, man… wat is 
er gebeurd?

Ik probeer met  
haar te praten en ze zit 
alleen maar te rotzooien 
met anderen. Ik weet niet  
beter of ze neukt met de 

helft van die gasten.

Ik dacht  
dat ze je vriendin  
niet was… Waarom 
ben je zo kwaad, 

man?

Weet ik het, 
verdomme!

Luister, ik snap  
dat je gefrustreerd 
bent, maar je kan 
niet verwachten 

dat zij haar leven 
stopzet alleen 

omdat jij hier zit.

We zijn er 
allemaal voor je, 
gast… Ik ook, 
zelfs als je het 
niet doorhebt.

Ik ga met een  
paar mensen eten… 

kom je ook?

Zo meteen.

goed.


