
!de bedrijf, "#de scène
De kniesoor en de kunstenaar in gesprek in filosofisch café
Hofman aan het Janskerkhof in Utrecht.
DE KUNSTENAAR: Ik heb nou zoiets moois. Een fotoboek
van de gelauwerde fotograaf Ad van Denderen, over onze
jongens in Afghanistan. Daar zal zelfs jij niks over te knies-
oren hebben. Het zijn heel onheroïsche, onnadrukkelijke fo-
to’s, zonder een zweempje stoerdoenerij of militarisme. Ge-
woon jongens die hun werk doen. Weinig glamoureus.
DE KNIESOOR: Ik ben blij om het te horen, dat ze gewoon
hun werk doen. Maak het maar gewoon!
DE KUNSTENAAR: Je ziet ze in opleiding, je ziet foto’s van
het thuisfront, dat een kerstgroet brengt, je ziet het afscheid
op de vliegbasis van de familie, waar veel gehuild wordt, ge-
snikt zelfs, je ziet een Albert Heijn-karretje met burgerklof-
fies, maar ook hoe ze Afghaanse voorbijgangers fouilleren
en hoe ze in Nederland, in een moskee notabene, leren hoe
je met Afghanen moet omgaan, bijvoorbeeld geen stevige
Hollandse handdruk geven, maar een slap handje is beter,
en ze leren hoe je Afghanen moet omhelzen - van die dage-
lijkse dingen die heel belangrijk zijn in de omgang met de
plaatselijke bevolking. En dan heb je ook nog foto’s van sol-
daten met hun nummer voor zich voor de registratie. Het is
gewoon ontzettend dagelijks en natuurgetrouw, en toch
sjiek gedaan. Het zijn mooie foto’s! Classy, maar niet arty.
Uitgegeven in samenwerking met het Fotomuseum Den
Haag, het Rijksmuseum en NRC-Handelsblad. Nou niet di-
rect instellingen die je van oorlogshitserij kunt beschuldi-
gen.
DE KNIESOOR: Ik heb de NRC-bijlage gezien met de foto’s,
een paar weken geleden. De indruk werd gewekt dat het in-
derdaad bijzonder onbijzonder was, militair zijn, en opge-
leid worden tot militair. ‘t Lijkt wel vakantie, om met Roos
te spreken. Niet voor niets werd Commandant der strijd-

krachten Peter van Uhm instemmend geciteerd. Hij zei na-
melijk over het nut van de vooropleiding van de aanstaande
militairen: “Ze zien wat militair zijn inhoudt, namelijk een
actieve baan met collega’s.” Buitengewoon gewoon! Een ac-
tieve baan met collega’s. Zoiets als de gemeentereiniging,
maar dan de reiniging van extremistische smetten, in verre
landen met een machinegeweer in plaats van een bezem.
Een kniesoor die op het verschil let. Daarom heet dit oude
beroep waarschijnlijk inmiddels ook geen soldaat meer: dat
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klinkt alweer veel te krijgshaftig, en als iets uit het verleden,
toen we nog dienstplichtige soldaten hadden. Nu zijn het
vrijwilligers die voor dit beroep, deze carrière hebben geko-
zen. Geen soldaten, dat zeker niet! Ze krijgen geen soldij
meer, maar hebben een CAO en een volledig verzorgde uit-
vaartverzekering. 
DE KUNSTENAAR: Nou, het fraai uitgegeven boek heet an-
ders wel ‘Occupation Soldier.’
DE KNIESOOR: Ik denk dat dat een min of meer onbewuste
maar heel veelzeggende, bijna Freudiaanse vertaalfout is. Er
zal wel bedoeld dat hun dagelijke activiteit, hun dagelijkse
bezigheid militair zijn is, maar in feite zijn het inderdaad oc-
cupation-soldiers: bezettingssoldaten. Het is een bezet-
tingsmacht. En de Afghanen worden benaderd als dieren
van wie je de eigenaardigheden moet leren kennen, en als
mogelijke zelfmoordbommen, die je zo ver mogelijk op af-
stand moet houden. 
DE KUNSTENAAR: Het werk is moeilijk voor de jongens.
Spannend ook. In zijn dagboek noteert de fotograaf heel sec
en onsentimenteel: “Soms zijn er incidenten, maar het
groepsgevoel overheerst.” En als er een raketaanval op de
basis is, waarbij een Nederlandse militair om het leven
komt, staat er: “Er is geen moment paniek, er wordt snel en
rustig gehandeld.” Zelf heeft hij het ook niet makkelijk. Als
hij naar de basis vertrekt en een band uitgereikt krijgt waar-
mee hij zijn arm of been kan afbinden voor het geval hij op
een bermbom mocht stappen, schrijft hij daar eerlijk over:
“Een emotioneel moment.” Dat vind ik zo mooi aan die fo-
to’s, dat je het daar zo onverbloemd in terugziet, de emotio-
nele momenten, de angst om te sterven, dat algemeen men-
selijke, dat hele alledaagse. Het zijn geen kunstfoto’s, het
zijn bijna kiekjes, snapshots. Dat moet jou toch aanspreken,
als anti-estheet, zeker als het om oorlog gaat. Hij is wars van
clichébeelden. Hij was in Tsjaad bij een andere missie, en
daar schrijft hij hier over, ook heel eerlijk en open: “Onder-
weg doen we nog twee vluchtelingenkampen aan, in een er-
van zitten veel kinderen. Een jongetje in lompen staart we-
zenloos voor zich uit. Intuïtief loop ik erop af. ‘Niet doen’
denk ik nadat ik twee foto’s heb gemaakt. Blijf van het
clichébeeld af.” Dat is toch in hem te prijzen? Dat is toch zijn
vak? 
DE KNIESOOR: Ik denk dat je dat verkeerd ziet. Dit zijn juist
de cliché-bevestigende clichébeelden bij uitstek. Het is pro-
paganda. Het is de propaganda van nu. Ik zie geen verschil
met de ansichtkaarten van vroeger, die in de Eerste Wereld-
oorlog de moraal hoog moesten houden. Toen trokken ze
vrolijk en heldhaftig ten strijde, met God aan hun zijde, om
glorierijk te sterven voor het vaderland, en nu is de oorlog
een missie en soldaat zijn een job. De militairen worden be-
zorgd en humaan en ernstig ingevlogen om hun karwei te
klaren voor de democratie en de vrijheid en daar iets goed
neer te zetten voor de mensen, of nog simpeler, alleen maar
omdát het hun baan is, de plicht die ze is opgedragen en die
ze gewetensvol zullen volvoeren. Heel fijn om te zien, maar
waar zijn de foto’s van de platgebombardeerde dorpen?

Waar zijn de foto’s van de ontwrichte Afghaanse families?
Waar zijn de foto’s van verminkte dorpsgenoten, van het
bruiloftsfeest dat bij het vorige precisiebombardement werd
geraakt? Waar zijn de foto’s van de reden dat we daar zijn?
Die krijgen we niet te zien. Het gaat weer alleen maar over
onze jongens, het gaat weer alleen maar over hoe erg wij het
hebben. Over onze jongens, onze zieligheid, ons thuisfront,
onze tranen. Onze eenentwintig doden. Het is nog erger dan
Kamp Holland van Orkater! O nee, toch niet.
DE KUNSTENAAR: Ik vind juist dat er uit de foto’s juist een
heel sterk anti-oorlogssentiment spreekt. Dat het een nood-
zakelijk kwaad is, en dat we de militairen niet moeten ver-
foeien, maar dat we ze juist wel dankbaar mogen zijn, dat zij
zich begeven in levensbedreigende situaties, waar een ander
zich niet zo snel zou wagen. Vergelijk het met bandweer-
mannen, mensenrechtenactivisten en politie-agenten, die
het ook niet allemaal voor hun lol doen. De oorlog zit nu
eenmaal in de mens. Daar kan je wel je ogen voor sluiten, of
je bedenkingen bij hebben, maar je krijgt er de wapens de
wereld niet mee uit. Ervaringsdeskundige Arnon Grunberg
verwoordt het in zijn polemische voorwoord zo: “Zoals het
onzin is tegen de leeuw te zeggen: ‘Foei, wat ben jij een
slechte leeuw dat je net een antilope hebt opgegeten, zo is
het onzin tegen de mens te zeggen: ‘Foei, wat ben jij een
slecht mens dat je naar oorlog verlangt.’” De oorlog zit in de
mens, maar vreemd genoeg juist niet noodzakelijkerwijs in
de militair: want die heeft gewoon zijn baan. 
DE KNIESOOR: Zijn moordbaan! Het is wel oorlog hoor.
Oorlog is gelegaliseerde moord met voorbedachten rade, als
het even kan massaal. Oorlog is de ontmenselijking van de
vijand om hem des te makkelijker te kunnen fouilleren en
executeren. Oorlog is wat er altijd achter vrede schuilgaat,
omdat vrede slechts een belofte is die alleen met oorlog be-
reikt kan worden. Oorlog is ontwrichting van levens nergens
om. Oorlog is het ernstige smoelwerk van generaals en poli-
tici en schrijvers en fotografen en hoe ernstiger het smoel-
werk hoe smeriger de oorlog. Dat is wat is wat er voor mij uit
dit boek spreekt. Soldaat Arnie kan zoveel polemische war-
taal uitslaan als hij wil, maar mij valt altijd meer op wat er
niet getoond wordt dan wat er wel getoond wordt. Dat is
mijn makke. Maar ik spreek graag met jou. Jij slaat de spij-
ker altijd trefzeker op de kont. 
DE KUNSTENAAR: Het blijven gewone mensen, daar blijf ik
bij, en daarvan getuigt ook het dagboek van de fotograaf. De
militairen die hij tegenkomt zijn helemaal geen losgeslagen
moordmachines, maar integendeel mensen die midden in
het leven staan. Hier: “Ik maak kennis met majoor Sander
Hendrickx van de LSD (Logistic Support Detachment). Hij
is mijn contact voor het traject Uruzgan. Sander is een man
die midden in het leven staat. We kunnen het goed met el-
kaar vinden.” Dat is toch een veelzeggend citaat.
DE KNIESOOR: Een man die niet alleen midden in het leven
staat, maar ook in de dood van anderen, daar gaat het om. 
(changement.)
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