
!de bedrijf, !de scène
Kandahar. Een interview in het veld met ISAF-comman-
dant generaal-majoor De Kruif, Mart voor vrienden. Hij
neemt binnenkort afscheid als commandant van de veer-
tigduizend ISAF-militairen in Afghanistan.
DE INTERVIEWER: Generaal-majoor, u heeft een jaar ge-
diend op een van de moeilijkste posities binnen de NAVO.
DE GENERAAL-MAJOOR (glundert): Dat kun je wel zeggen.
Maar het is m’n werk. En dat doe je naar beste vermogen. Ik
vergelijk het altijd met uit een helicopter in de zee gegooid
worden. Als je niet zwemt verzuip je. Je moet wel.
DE INTERVIEWER: Wat heeft u, als commandant van alle
veertigduizend ISAF-militairen het afgelopen jaar bereikt in
Afghanistan?
DE GENERAAL-MAJOOR: Ik heb ervoor gezorgd dat de di-
verse task-forces in het zuiden, waaronder de Nederlandse
in Uruzgan, ruimte kregen om hun werk te doen.
DE INTERVIEWER: Ik bedoelde eigenlijk in het land.
DE GENERAAL-MAJOOR: Mijn reservebataljon en special
forces hebben het Taliban-leiderschap aangepakt, evenals
de narcoticahandel en de makers van de bermbommen. Het
betekent vooral heel veel werk. Het lijkt op een marathon lo-
pen, met af en toe een kleine drinkpauze. Elke dag ben je de
hele tijd bezig de dingen zo goed mogelijk te doen.
DE INTERVIEWER: Ja maar, wat heeft de bevolking daarvan
gemerkt, van uw marathon? Dit is allemaal nog zo ex nega-
tivo.
DE GENERAAL-MAJOOR: De commandant van ISAF, gene-
raal Stanley McChrystal, wil serieus aan verzetsbestrijding
doen. In militair jargon: counterinsurgence. Dat is net als
zwanger worden, dat kun je niet half doen.
DE INTERVIEWER (terzijde): Dit is werk voor Karl Kraus!
Doodbrengende militairen die het ongeboren leven inzetten
als metafoor!

DE GENERAAL-MAJOOR (onverstoorbaar): Er zijn gewoon
meer boots on the ground nodig. Om de gebieden te bevei-
ligen en zo ruimte te creëren om de kwaliteit van de plaatse-
lijke overheid te verhogen en economische ontwikkeling te
stimuleren. Alleen dan laten we iets duurzaams achter.
DE INTERVIEWER: Het is dus een managementmissie?
DE GENERAAL-MAJOOR: Zo kun je het ook zien. Het leger is
ook maar een bedrijf als ieder ander. Een bedrijf dat targets
stelt en headhunt naar topmanagers om de resultaten te op-
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timaliseren. Zo heeft mijn staf (ha!) een regionaal econo-
misch plan ontwikkeld– met de Afghaanse overheid – voor
het hele zuiden. Daar is 750 miljoen dollar, omgerekend 470
miljoen euro, mee gemoeid. Voor de aanleg van wegen,
bruggen en luchthavens om de regionale handel te stimule-
ren. We hebben ook veel energie gestoken in hydro-elektri-
sche projecten. 
DE INTERVIEWER: Wat waren daarbij de kosten in mensen-
levens?
DE GENERAAL-MAJOOR: Ik heb zojuist gehoord dat de
260ste militair is gesneuveld onder mijn bevel.
DE INTERVIEWER: Maar ik bedoelde bij de burgerbevolking.
DE GENERAAL-MAJOOR (bedrukt): Een Amerikaanse mari-
nier stapte in de provincie Helmand op een bermbom.
DE INTERVIEWER: Maar de Afghanen zelf?
DE GENERAAL-MAJOOR: De prijs is heel hoog geweest. 106
Amerikanen, 98 Britten, 33 Canadezen, 9 Denen, 5 Austra-
liërs, 4 Nederlanders, 3 Roemenen en 2 Esten. 
DE INTERVIEWER: En Afghanen? 
DE GENERAAL-MAJOOR: Dat raakt mij zeer. Na mijn uit-
zending zal ik alle landen bezoeken die mij hebben gesteund
en hun mijn dank betuigen.
DE INTERVIEWER: 1? 0?
DE GENERAAL-MAJOOR: Ik ga ook naar herdenkingsdien-
sten en naar onder anderen de weduwe van een van mijn ei-
gen stafleden, die met een helikopter is verongelukt.
DE INTERVIEWER: Mag ik u bedanken voor dit interview?
DE GENERAAL-MAJOOR: Niks te danken. Tisje werk ...
(changement.)

!de bedrijf, "de scène
Willempie en Marietje, spelen op een bankje voor De Brak-
ke Grond de Volkskrant-nieuwsquiz op de Ipod-touch van
hun moeder. 

MARIETJE: De verkiezingen in Afghanistan van augustus
jongstleden verliepen onrustig. Hoeveel doden vielen er vol-
gens de regering?
WILLEMPIE: Die weet ik! Die weet ik ... Eh, eens kijken ...
MARIETJE: Het is een meerkeuzevraag. Je kunt kiezen. A: 23
B: 13 C: 0 D: 56.
WILLEMPIE: Eh...volgens mij, B:13.
MARIETJE: Fout! Uw score blijft 0.
WILLEMPIE: Shit! Maar ik wist hem ... Dat heb ik gevolgd! Ik
had het moeten weten ... Of was het alleen bij de militairen?
MARIETJE: Te laat! Je beurt is voorbij! Niks aan te doen. Lek-
ker puh. Volgende vraag beter... Het is maar een spelletje.
WILLEMPIE: Mama! Tis niet eerlijk! Marietje speelt vals! 
(changement.)

!de bedrijf,#de scène
De redactieburelen van Vrij Nederland, aan de Amster-
damse Raamgracht. Een klinisch neuropsycholoog, een
wetenschapper/filosoof en een strafrechtadvocaat hebben
zich in de zilveren glitterkostuums van het zangtrio De
Toppers gehesen. Ze zijn in afwachting van de fotograaf.
DE FOTOGRAAF (stormt binnen, met een mobieltje in beide
handen): Heren! De rechterlijke macht, overbevolking, zie-
kenzorg ... Maar het gaat natuurlijk om de inhoud! ... Smile!
(changement.)
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------ kkrraauuss ggeezzeeggdd!! ------
Een van de meest verbreide ziektes is de diag-nose.
Wat een misverstand, dat het dichtwerk doorhet woordenboek beter bewaard wordt dan inde dictie van andere dichters!
De historicus is niet altijd een achterwaarts ge-keerde profeet, maar een journalist is wel altijdiemand die achteraf alles vantevoren hadgeweten.
De vooruitgang viert Pyrrhus-overwinningen opde natuur.
Het nationaal-socialisme heeft de pers nietvernietigd, maar de pers heeft het nationaal-socialisme geschapen.

                                                                               


