
1ste bedrijf, 27ste scène
De oudste en de een-na-oudste NRC-next abonnee in ge-
sprek in de Coffee Company, gebogen over hun laptops.

DE EEN-NA-OUDSTE NRC-NEXT ABONNEE: Zeg wat maak
je me nou? Ik heb zo’n raar mailtje gekregen, en het leek of
het van jou afkomstig was. Ik moest naar een website en
daar het cijfer 8 invullen. Weet jij daar iets van of ben ben je
gehackt?

DE OUDSTE NRC-NEXT ABONNEE: Ja dat klopt, dat was ik.
Het was een test.

DE EEN-NA-OUDSTE: Of ik het cijfer 8 op m’n toetsenbord
kon vinden?

DE OUDSTE: Ook. Maar vooral of je zo gek was om het wer-
kelijk te doen. Heb je het gedaan?

DE EEN-NA-OUDSTE: Wat denk je? Je weet toch dat ik alles
doe wat me wordt gevraagd. Ik heb het voor de zekerheid
wel vijf keer gedaan. Wat heb ik nou verdiend? Achting? Re-
spect? Maar wat was het nou?

DE OUDSTE: Noh, het was de enige echte nationale digitale
leiderschapstest van de Koninklijke Landmacht.

DE EEN-NA-OUDSTE: Dat meen je niet. Komen ze zo aan
hun personeel? Zijn ze zo wanhopig?

DE OUDSTE: Dat wist je niet? Zo hebben ze hun hele minis-
tersploeg bij elkaar gekregen. Je gaat naar de website
www.geeftacht.nl en dan zie je vier militairen in de houding
staan en op de plaats rust maken, en links verschijnt dan de
grote test, die bestaat uit 1 vraag, de volgende toverformule:
‘Ben jij in staat om een vriend(in) vanachter je computer
binnen 24 uur een simpele opdracht te laten uitvoeren?’ En
dan klik je op ‘ga verder’

DE EEN-NA-OUDSTE: Noh, en dan? Komt er dan een was-
lijst met vragen en opdrachten en tips en handleidingen
waarmee leiderschap gedetecteerd kan worden?

DE OUDSTE: Nee, dan krijg je één opdracht die je moet uit-

voeren, waarmee je dan je digitale leiderschap kan laten

blijken: ‘De opdracht is simpel: GEEF ACHT! (Hij of zij

hoeft alleen maar het getal 8 in te voeren).’

DE EEN-NA-OUDSTE: En die opdracht heb je aan mij ge-

stuurd, per e-mail: ‘Beste ontvanger, <jouw e-mailadres>

heeft een opdracht voor je. Kijk op www.<naam>.geeft-

acht.nl of kopieer deze url in je browser om verder te kijken.

Met vriendelijke groet, <jouw e-mailadres>’.

DE OUDSTE: Ja, ik dacht, jij doet het wel voor mij. 
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DE EEN-NA-OUDSTE: En wat gebeurt er nu? Wie nemen ze

nou?

DE OUDSTE: Noh, ik neem aan dat ik nu voor een leidingge-

vende functie zal worden gepolst, nu ik mij zo voortreffelijk

van mijn taak heb gekweten en iemand op afstand iets heb

laten doen, als ware het een automaton en de man achter de

knoppen. Bij mij hebben ze nu al het vakje’geschikt’ aange-

vinkt. 

DE EEN-NA-OUDSTE: En dat denk jij?

DE OUDSTE: Ja dat denk ik. Waar is die test anders voor? Ik

bezit overduidelijk overredende kwaliteiten. Ik denk dat ze

mij nemen. Ik begin met de rang van kapitein.

DE EEN-NA-OUDSTE: Je vergist je. Ik heb al post gekregen

van Defensie, of ik me niet wil aanmelden.

DE OUDSTE: Wat, jij? Jij met je non-existente leiderschaps-

kwaliteiten? Jij serviel schaap, dat op bevel een 8 gaat inty-

pen en opsturen op niks af? Jij die klakkeloos bevelen op-

volgt?

DE EEN-NA-OUDSTE: Juist daarom. Dat zijn de mensen

waar ze naar op zoek zijn. Hoewel ik graag wil toegeven dat

jij er ook bent ingetuind. Wie heeft er die opdracht nou klak-
keloos uitgevoerd? Wie is er nou een serviel schaap? Wie
geeft z’n vrienden meteen aan als het hem wordt gevraagd?

DE OUDSTE (heeft het door): Ik voel me belazerd.

DE EEN-NA-OUDSTE: Stil maar, aan je onvermoede maar
onbetwiste leiderschapskwaliteiten kan het niet liggen. 

(changement.)
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------  kkrraauuss  ggeezzeeggdd!!  ------
Ik meng me niet graag in mijn privé-aangelegenheden.

Psychoanalyse is de geestesziekte die zich voor haar eigen geneeswij-
ze houdt.

Niets is zo ondoorgrondelijk als de oppervlakkigheid van vrouwen.

Wat een ellende, dat sociale leven! Vaak is iemand zo vriendelijk om
mij een vuurtje aan te bieden en ben ik gedwongen een sigaret tevoor-
schijn te halen.

Het is onrechtvaardig om Wenen steeds alleen om haar fouten te ka-
pittelen, want ook haar goede dingen verdienen gekapitteld te worden.

Een volksmenner grijpt het woord. De kunstenaar wordt door het
woord gegrepen.

Logica is de vijandin van de kunst. Maar kunst hoeft niet de vijandin
van de logica te zijn. Kunst moet ooit van de logica geproefd hebben
en die daarna volledig verteerd hebben. Om te kunnen beweren dat
2x2 5 is, moet je weten dat 2x2 4 is. Maar wie alleen het laatste weet,
zal zeggen dat het eerste fout is.

Het theater is de thermometer die de temperatuur van het leven regi-
streert.

Het is beter als er niets van je wordt gestolen, dan krijg je tenminste
geen last met de politie.

Een leugentje om bestwil is altijd vergeeflijk. Maar wie zonder dwang
de waarheid zegt, verdient geen consideratie.

Ik ben ervoor dat men mensen verbiedt te vinden wat ik vind.

De weg terug naar kinderland maak ik, na rijp beraad, toch liever met
Jean Paul dan met S. Freud.

                                      


