
entr’acte, 3de scène
De kniesoor en de kunstenaar in gesprek in de foyer van De
Toneelschuur. 

DE KUNSTENAAR: Zoo, kniesoortje, heb je nu je zin? Einde-
lijk een onderzoek naar de Nederlandse bijdrage aan de oor-
log in Irak. Zo’n ouwe koe! Alsof er geen belangrijkere zaken
zijn. We zitten midden in barre tijden, economische reces-
sie, waar we allemaal de schouders eronder moeten zetten,
en nu weer dit.

DE KNIESOOR: Het zijn altijd barre tijden - en helemaal als
je iets moet doen waar je geen zin in hebt. Of als je wilt we-

ten waaróm die tijden zo bar zijn, en waarom die tijden al-
tijd zo bar zullen als we daar geen antwoord op krijgen.
Maar je hebt gelijk. Ik heb mijn zin. Na zes jaar kniezeuren
en kniesoren. Mag ik er nog negen maanden op wachten.

DE KUNSTENAAR: Dat is te overzien. Ik kan het woord Irak
even niet meer horen.

DE KNIESOOR: Een heleboel Irakezen kunnen het woord
Irak inmiddels ook niet meer horen.

DE KUNSTENAAR: En wat ik inmiddels helemaal niet meer
kan horen, waar ik helemaal niet meer tegen kan, is de uit-
drukking dat ‘we de oorlog in zijn gerommeld.’ Daar waren
we toch met onze volle verstand bij? Nederland is nergens
ingerold en zat thuis met de pantoffels aan. We hebben dit
regiem zelf aan de macht geholpen hoor. Nederland kon
zich als klein land toch niet veroorloven ‘nee’ te zeggen te-
gen bondgenoot Amerika, toch? En dan nu gaan jammeren
is buitengewoon huichelachtig. Het is een laf spelletje van
de oppositie om deze regering in tijden van zwaar econo-
misch weer te verlammen en het liefst over de kop te laten
gaan. Pure tijdverspilling! Bah!

DE KNIESOOR: Tijd rekken zul je bedoelen. Als er maar ge-
noeg tijd overheen gaat, als er maar genoeg water door de
wijn is gestroomd, weet niemand meer waar het over gaat,
net als ruzies: waar ging het ook alweer over? Waar het ant-
woord altijd op is: Nergens over, eigenlijk.

DE KUNSTENAAR: Precies! Ik sta paf dat je mijn mening
deelt.

DE KNIESOOR: Veel mensen delen hun mening met mij. Ik
alleen niet met hen.

DE KUNSTENAAR: Paradoxenridder! Terwijl er hier juist
klare taal is geschonken, en er eindelijk duidelijkheid komt.
De berichtgeving kreeg z’n eigen dynamiek en de beeldvor-
ming ging z’n eigen leven leiden. Terwijl er niets te verber-
gen viel!

DE KNIESOOR: En daarom ging de prumjee er ook vierkant
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voor staan. Straks opent hij zijn hand die zo angstvallig ge-
sloten heeft gehouden en dan zit er niets in! Huuk huuk bar-
batruc!

DE KUNSTENAAR: Maar dan is het ook gedaan met het ge-
sodemieter. Hoe zei hij het ook alweer zo mooi?

DE KNIESOOR: ‘Ik heb al eerder aangegeven van.’

DE KUNSTENAAR: Nee dat was het niet. ‘Dan krijg je weer
een vraag zus en dan weer zo.’ Nee, de stap die hij gezet heeft
is groots. De blokkade is opgeheven, nu is het parlement
weer aan zet. Zelfs een parlementair onderzoek mag van
hem. Hij strijkt over zijn hart. Dus tel uit je zegeningen.

DE KNIESOOR: Mag, mag, mag, dat is de vlag op deze ethi-
sche mestvaalt waarmee de ministerpresident zwaait. ‘Het
mag.’ Zegeningen uit den hooge hooge. Hij staat het toe, in
zal zijn alwetende goedertierenheid. Als een vaderfiguur.
Dat is wat er zo stinkt aan dit zaakje. Alsof hij er niet námens
ons zit, maar bóven ons is gesteld. Daarom alleen al verdient
hij het te vallen met zijn hele kabinet.

DE KUNSTENAAR: Hoezo? Er komt toch niks nieuws meer
boven tafel. Alles wat we weten is al bekend. 

DE KNIESOOR: Misschien komt er boven tafel wat nou ei-
genlijk ‘waarheidsvinding’ is. Daar ben ik benieuwd naar.
Dat is toch een uiterst verdachte term. Het betekent in elk
geval niet dat er naar de waarheid gezocht wordt, maar dat
hij gewoon panklaar ergens wordt gevonden. Ergens onder
tafel, in een halfvergane kwispedoor, en dan weer boven ta-
fel komt.

DE KUNSTENAAR: Dat is dan toch mooi?

DE KNIESOOR: Maar waarschijnlijker is dat ‘waarheidsvin-
ding’ alleen betekent ‘ik vind dit de waarheid’. Waarheid die
jij vindt. En zolang een ander geen andere waarheid vindt,
geldt de mijne.

(changement.)

entr’acte, 4de scène
Haarlem, café-restaurant Piek. 

MENEER ORANJE-BLANJE-BLEU: Het was toch duidelijk. Hij
lapte alle verzoeken aan zijn  laars. Hij heeft het parlement
buitenspel gezet om zijn eigen regiem in stand te houden.

MEVROUW ORANJE-BLANJE-BLEU: In dat soort landen stelt
het parlement toch ook niks voor? Dat zijn toch allemaal ja-
knikkers?

MENEER ORANJE-BLANJE-BLEU: En konden die mensen iets
anders dan ja-knikken? Eén verkeerd woord en dan hingen
ze.

MEVROUW ORANJE-BLANJE-BLEU: Daarom is het zo goed
dat er is ingegrepen. Zoiets was eens maar nooit weer.

MENEER ORANJE-BLANJE-BLEU: Tuurlijk, hij heeft het con-
se-quent vertikt om medewerking te verlenen. Alsof hij het
hele zaakje in z’n eentje bestierde! 

MEVROUW ORANJE-BLANJE-BLEU: Maar dat deed ie toch
ook? Het was toch een kleine dictator?

MENEER ORANJE-BLANJE-BLEU: En massavernietigingswa-
pens zijn er ook. 

MEVROUW ORANJE-BLANJE-BLEU: Maar dat is toch juist
nooit aangetoond?

MENEER ORANJE-BLANJE-BLEU: Jawel degel;ijk, ze liggen
in Woensdrecht! Onder Amerikaans opperbevelhebber-
schap. Of liever gezegd dat van voormalig minister van Bui-
tenlandse Zaken Jaap ‘Dit baantje laat ik me niet meer ont-
glippen’ De Poep-Schepper. 

MEVROUW ORANJE-BLANJE-BLEU: Waar héb je het over?

MENEER ORANJE-BLANJE-BLEU: Noh gwoon, precies wat ze
met Hoessein hebben gedaan omdat hij het verdomde mee
te werken. Ik zeg: Binnenhof platbombarderen, Balkenende
uit z’n hol in het torentje roken en dan opknopen! 

MEVROUW ORANJE-BLANJE-BLEU: Nounou Wim, laten we
eerst de resultaten van het onderzoek door die onafhankelij-
ke commissie maar eens afwachten.

MENEER ORANJE-BLANJE-BLEU: En hem dan een eerlijk
proces geven soms? Weet je niet hoe blij hij was toen Sad-
dam was opgeknoopt? Heeft hij later ook alweer alweer
moeten terugnemen, omdat we ‘officieel tegen de doodstraf
zijn’. Laat de Heer hem nu ook maar terugnemen, en als het
even kan binnen zes dagen.

MEVROUW ORANJE-BLANJE-BLEU: Ik vind het toch wel heel
erg voor hem. Hij schijnt ook al weg te zijn bij zijn vrouw...

(changement.)
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------  kkrraauuss  ggeezzeeggdd!!  ------
De ware waarheden zijn de waarheden die je
kan verzinnen.

Ze kennen mijn stenen des aanstoots per-
soonlijk. Daarom denken ze dat mijn kunst
niet zoveel voorstelt.

Mijn wens dat men mijn schrijfsels twee
keer leest heeft verontwaardiging gewekt.
Ten onrechte. Het is een bescheiden wens.
Ik vraag toch niet of men het één keer leest?

                                                                     


