
2de bedrijf, 1ste scène
Toneel: het dorpsplein van Brussel, de Varkensmarkt. Een
windige, waaierige, buiïge, herfstige vrijdagse valavond
aan het eind van de zomer. Drukte en bedrijvigheid. Am-
bras en lawijt. Er vormen zich groepen. 
GAZETTENVENTER: Extra-edietsieieieee! Oorlog ontaardt in
veldslag! Pardong! 

ANDERE GAZETTENVENTER: Slachting ontaardt in voetbal-
match! Astu!

EEN DORPSPLEINBEZOEKER (tegen zijn maîtresse): Heu-
reusement pas un Wallon!

EEN ANDERE DORPSPLEINBEZOEKER (tegen zijn metgezel):
Godzijdank geen Vlaming!

DE MAÎTRESSE: Allez, allons.

DE METGEZEL: Maar het zijn wel altijd de Polen die de lul
zijn. 

DERDE GAZETTENVENTER: Moordaanslag op blanke pit!
Edele balsport gereduceerd tot potteke stamp! Paarswitte
op crapuleuze wijze onder de groene zoden geschoffeld.

EEN VOORBIJGANGER: Sport verbroedert. Net als oorlog.

(Drie topsporters in gesprek)

DE EERSTE: Ik ben een legende aan het worden.

DE TWEEDE: En ik was echt belachelijk goed!

DE DERDE: Ik ben geen moordenaar.

(Op een terrasje wordt hoogleraar maritiem recht Eric van
Hooydonk aan de tand gevoeld door Knack-verslaggever,
crack-journalist Jef van Baelen)

DE HOOGLERAAR: Dat oude verdrag negeren is tornen aan
de Belgische staatsgrenzen en zelfs aan het bestaansrecht
van het koninkrijk België.

DE JOURNALIST: Honderd jaar geleden zou men daarin
een reden tot oorlog hebben gezien.

DE HOOGLERAAR (lacht niet): Klopt. Wij kunnen en mogen
niet aanvaarden dat onze fundamentele rechten als onaf-
hankelijke staat die letterlijk zijn vastgelegd bij de stichting
van ons land zomaar worden geschonden.

DE JOURNALIST: Suggereert u dat België zijn afspraken op
Zeeuws-Vlaanderen en Nederlands Limburg weer moet bo-
venhalen?

201zie ook www.barreland.nl
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DE HOOGLERAAR: Als de Nederlanders het ver-
drag van 1839 mogen behandelen als een vodje pa-
pier, dan mogen wij het debat over de Belgische
staatsgrenzen heropenen. De Vlamingen zijn mij
vaak te bedeesd. Begin niet over het Scheidingsver-
drag, want dat klinkt veel te agressief, zegt men.
Alsof opkomen voor je rechten een schande is. Wij
hebben recht op een uitgediepte Schelde, dat staat
zwart op wit in de diplomatieke aktes. 

DE JOURNALIST: En als de Nederlanders blijven
doen alsof hun neus bloedt? ...

DE HOOGLERAAR: Dan stellen we een ultimatum. 

DE JOURNALIST: En als dat ultimatum in de wind
wordt geslagen?

DE HOOGLERAAR (ferm): Dan stellen we nog een
ultimatum.

DE JOURNALIST: En als dát niets oplevert?

DE HOOGLERAAR: Dan halen we onze spuit en
zandzakken en het pinnekensdraad uit 14-18 uit het
vet en roepen we de hulp van onze bondgenoten in.

DE JOURNALIST: Onze noorderburen?

DE HOOGLERAAR: Die allereerst. En dan bombar-
deren we Doel plat. Dat zal ze leren.

– Er komt weer een tijd als onder koning Leopold,
dat zeg ik u. Als ik het u toch zeg! Zeg ik u. U gezegd!

– Zeg, heb je het gelezen van de kiwibes? Nieuwste
fruitsoort, met dunne haarloze schil. Begische uit-
vinding!

– En, lekker?

– Als je ervan houdt. Met Gronings aardappelijs schijnt het
niet te versmaden te zijn.  Maar heb je het gelezen? In de-
zelfde Morgen van gisteren? Chinese boer kweekt babype-
ren! Peren die eruit zien als pasgeboren babies.

– Wat staat die Chinese boer daar nou weer te doen? Baby-
peren kweken!

– Weet je hoe hij op het idee kwam? Hij had buren in de
boert gemaltraiteerde, pardong, in een mal gemodelleerde
watermeloenen aan de man zien brengen.

– En, lekker?

(De volkszanger Koen Wauters op een zeepkist)
KOEN WAUTERS: Het wordt tijd om eens te zeggen wat wij
van België vinden!

KRETEN: Jawel! Eindelijk! Geen blad voor de mond! Zeggen
waarop het staat!

KOEN WAUTERS: Het is een fantastisch land!

(stilte, waarna)

KRETEN: Boeh!  Landverraaier! Kazakkeerder! Crapuul! Ki-
wibes! Imbeciel!

KOEN WAUTERS: Pardon! Meneer de imbeciel voor u.

EEN VOORBIJGANGER (tegen een ander): Er schijnen hier
stemmingen te zijn. Tis er aan het handje?

EEN ANDERE VOORBIJGANGER: Mij niet gezien. Voor je ’t
weet zing je mee met Leve België, oh, oh owowowo ...

– Zeg, jij bent toch geëngageerd. Noh, dan lees ik in De Mor-
gen van Gister dat er een mosselboycot komt. Zeg, wat is
dat, een mosselboycot?

(wordt vervolgd)

--- KRAUS GEZEGD! ---
Ik ben inmiddels zo populair dat iemand die mij
uitscheldt populairder wordt dan ik.

Adolf Loos en ik, hij letterlijk, ik met letters, heb-
ben niets anders gedaan dan aangetoond dat er
een verschil is tussen een urn en een nachtpo en
dat de cultuur pas in dit verschil speelruimte heeft.
De anderen echter, de positieven, kun je onderver-
delen in degenen die de urn als nachtpo en dege-
nen die de nachtpo als urn gebruiken.

U weet dat ik heel erg voor onbegrijpelijkheid ben.
Maar – je moet er wel wat in kunnen leggen, in de
mist. Hier is alles verdraaid en verschoven door
een amateuristisch impressionisme, dat tot slot uit
verveling met zichzelf helemaal kitscherig wordt.
Daar is het ook begrijpelijk.

Als ik veel mensen groet, is het alleen om hun
groeten te kunnen teruggeven.


