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De coup 
 
De putsch was geen verrassing: de malaise was een overrijp abces, vooral door de corruptie 
in het land, die de laatste decennia met reuzenschreden toegenomen was. 
 
Na het debacle van heel wat ministeriële projecten hadden de guerrillastrijders de 
marionettenregering meedogenloos bestookt, en hun leider, een robuuste en vraatzuchtige 
wreedaard, had geprofeteerd dat hij de president, die slechts een willoze ledenpop was, en 
zijn bende parasiterende luiwammesen zou lynchen. 
 
Sommige verzetsstrijders die met hem complotteerden, onder wie enkele haviken die 
overliepen van patriottisme, hadden hem toentertijd nochtans gewaarschuwd de overgang 
niet te veel te bruuskeren en zich niet te vergalopperen, maar toch gelastte hij de plannen 
niet af. 
 
Dankzij de contacten met enkele briljante strategen kon hij rekenen op het advies van 
enkele gebrevetteerde piloten uit de Filippijnen. 
 
Met gesofistikeerde wapens van Russische makelij vielen ze op kerstavond gezamenlijk de 
residentiële wijken binnen, vernielden de fröbelschool, een ammoniakfabriek en de  
Sint-Ignatiuskapel van de jezuïeten met de talloze mozaïeken, en stootten in allerijl door 
naar het stadscentrum. 
 
Nadat de regering geëlimineerd was, werd er niet lang gebakkeleid, en het machtsvacuüm 
werd alras gevuld, waarbij allerlei louche figuren uit de anonimiteit opdoken. 
 
De officier met de hoogste anciënniteit, een seniele snoodaard met paranoïde trekjes, kreeg 
warempel de portefeuille van Buitenlandse Zaken. 
 
Een getatoeëerde atleet van etnisch duistere oorsprong, ooit nog licentiaat, maar nu 
herenboer, kreeg de vacature van sportadviseur. 
 
Het militair defilé, opgeluisterd met een nieuwe hymne, die door allen werd meegeneuried, 
werd stormachtig toegejuicht. 
 
De prominenten waren vergezeld van hun kokette eega’s, en velen van hen zelfs van hun 
elegante maîtresse, die voordien vaak niet meer was dan een bescheiden poetsster. 
Met hun opzichtige kitscherige kakiuniformen, die slobberden als pyjama’s, en potsierlijke 
kepies stonden de leden van de junta arrogant te pronken. 
 
Drie Oost-Aziatische mecaniciens werden na de slotceremoniën geëxecuteerd door een 
vuurpeloton. 
 
Protesten van enkele betogers, die heftig tekeergingen omdat hun zogezegd gewelddadig en 
agressief optreden geënsceneerd zou zijn, baatten niet. 



Maar er werden ook positieve maatregelen getroffen: achttien nieuwe poliklinieken werden 
beloofd en de budgettaire problemen en de geboortebeperking kregen absolute prioriteit, 
alsook de strijd tegen syfilis. 
 
Veel pro-Amerikaanse politici vonden de heisa rond het evenement eerder gênant. 
De sceptici die zich halsstarrig van de staatsgreep distantieerden, werden alsmaar talrijker. 
 
Op een overigens vreedzame persconferentie in ’s-Hertogenbosch weidde een 
woordvoerster liever niet uit over het nieuwe antiklerikaal geïnspireerde regime, dat naar 
verluidt al vlug ontaardde in een hypocriete tirannie, waardoor heel de onderneming 
faliekant afliep. 


