
!de bedrijf,"ste scène
Antwerpen. De Waelplaats, voor het Museum der Schone
Kunsten. Er vormen zich groepen.
DE HEER WOEF-WOEF: Ganeme naar de Hopper!
DE HEER MAUW-MAUW: Je bent toch niet gek? Het staat in
de stelling!
(voor restaurant Den Autist staan anderen te praten.)
DE HEER POEH-POEH: Hebbie ’t al ghoord?

DE HEER TUT-TUT: Wat?
DE HEER POEH-POEH: Koningin Fabiola weer overleden!
DE HEER TUT-TUT: Wat!?
DE HEER POEH-POEH: Noh, het is al de derde keer dit jaar.
DE HEER TUT-TUT: Ik hoop dat ze er niks aan overhoudt.
DE HEER ZO-ZO (in het voorbijgaan): Je zou er bijna een
hartaanval van krijgen.
(voor grill-restaurant Grill.)
DE HEER GNA-GNA (leest van het menu): ‘Rundvlees wordt
aan het karkas gerijpt, daarom is niet steeds elke versnijding
voorradig.’
MEVROUW GNA-GNA: Geldt dat ook voor kannonnen-
vlees?
(voor restaurant Bar-Italia.)
DE HEER POM-POM: Hij gaat het worden!
DE HEER BO-BO: Hoezo? 
DE HEER POM-POM: Het staat in de sterren. De voortekenen
zijn gunstig. Alles wijst erop. Ga maar na. Hij is dit weekend
opa geworden van de kleine Jasper, en zijn zus Tine, de
PvdA-militante, werd oma van Charlotte.
DE HEER BO-BO: Over wie heb je het?
DE HEER POM-POM: Maar er is meer! Z’n broer Eric vierde
afgelopen weeken de verjaardag van zijn dochter Heidi, die
16 werd. En diezelfde Eric wordt volgende week maandag
60! Het kan gewoon niet meer missen. Het is kat in het bak-
kie, zoals onze noorderburen zeggen. Een gelopen koers.
DE HEER BO-BO: Maar over wie héb je het dan?
DE HEER POM-POM: Over Van Rompuy, Haikoe Herman!
DE HEER BO-BO: Noh en?
DE HEER POM-POM: Noh, het kan nu niet anders meer of ie
wordt president van Europa!

In de sterren staat
Wie president worden gaat
Herman van Rompuy!
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5-7-5!
DE HEER BO-BO: Is dat de uitslag van België-Qatar? Hai-
koes rijmen niet.
(voor de Funky Soul Potatoe.)
DE HEER OEF-OEF: Hebbie ’t gehoord?
MEVROUW AY-AY: Wat heb ik gehoord?
DE HEER OEF-OEF: Nee ik vráág of je’t gehoord hebt! Dat
Rentokil zich voortaan hofleverancier mag noemen!
MEVROUW AY-AY: Wat? U suggereert toch niet dat ....
DE HEER OEF-OEF: Welnee, dat heeft níets met Fabiola te
maken ....
EEN GAZETTENVENTER: Koningin Fabiola overleden over-
reden bestreden! Da dada het persbureau! Kwakkel van ko-
ninklijke proporties! Ongediertebestrijder gaat vrijuit! 
(changement.)

!de bedrijf,#de scène
Voor het Ministerie van Media. Twee ministers treffen el-
kaar.
EERSTE MINISTER: Ik heb een gedichtje geschreven.
TWEEDE MINISTER: Dat is toevallig, ik ook.
EERSTE: Die van mij is een haikoe.
TWEEDE: Dat is toevallig. De mijne niet. 
EERSTE: Laat horen de jouwe.
TWEEDE: Het is geïnspireerd door een concert van de Itali-
aanse operazangeres Cecilia Bartoli, In de Ban van Bartoli
heet het.

Virtuoos vocaal, vitaal,
Vrouwelijk, verleidelijk, 
Visueel vertellend van vreugde en verdriet,
Volle zaal in vervoering.
Geen Sacrificium.

EERSTE: Heel goed. Het lijkt Suske en Wiske wel. Maar die
van mij is heel anders hoor!
TWEEDE: Dat mag ik hopen. En ook dat hij beter is dan die
vorige over die drie golven die samen de haven binnenrol-
len, wat helemaal niet kan: golven komen allemaal achter
elkaar, dat is juist de grap van golven.
EERSTE: Het is poëzie hoor! Dan mag dat. Als het maar pre-
cies het juiste aantal lettergrepen is! De eerste regel vijf, de
tweede regel zeven, en de derde weer vijf. En het klopt pre-
cies!
TWEEDE: Zo kun je straks ook de Europese begroting pre-
senteren: onzin, maar het klopt wel. 
EERSTE: Maar ik heb ook alweer andere gemaakt.
TWEEDE: Doe je daar nou eigenlijk lang over, over zo’n hai-
koe?
EERSTE: Best wel. Je moet ook wachten op inspiratie. Maar
dit keer heb ik een beetje hulp heb gekregen van de eminen-
te dichter-vertaler Paul Claes. Hij gaat over mezelf, eigenlijk
tegen de regels, een autobiografische haikoe, maar je kan
niet altijd bescheiden blijven. Luister, er gaat een wereld
voor je open:

Herman Van Rompuy
geen Europees president:
Peter’s Principle

TWEEDE: Ik snap hem niet.
EERSTE: Hij heeft er nog een gemaakt, een soort pendant. En
het klopt nog steeds met de lettergrepen. Razend knap!

Herman Van Rompuy
wordt Europees president:
Peter’s Principle

TWEEDE: Die snap ik ook niet.
EERSTE: Ik eigenlijk ook niet.
(changement.)
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------ kkrraauuss ggeezzeeggdd!! ------
Jaloezie is hondengeblaf dat dieven lokt.
Er zijn mannen, die je met elke vrouw kan bedriegen.
De ogen van de vrouw moeten niet haar, maar mijngedachten weerspiegelen.
Erotiek staat tot seksualiteit als winst tot verlies.
Vrouwen zijn grensgevallen.
Omdat bij de man van genieten verdrieten komt,volgt daaruit, dat bij de vrouw van trouw rouw komt.
De vrouwelijke lust ligt naast die van de man als eenepos naast een epigram.

                                                                            


