
!de bedrijf, "!de scène
Antwerpen, de dag ervoor. De Wael-plaats, voor restau-
rant de Finjan, grill en vegetarisch.
MEVROUW WAH-WAH: Brekend nieuws! 
MEVROUW BLA-BLA: Wat dan? Wat is er gebroken? Wie z’n
hart? Of is koningin Fabiola weer overleden?
MEVROUW WAH-WAH: Nee joh, hebbie ’t niet ghoord dan?

Er zijn helemaal geen spanningen tussen Karen, Kristel en
het nieuwe K3-zangeresje, de Nederlandse Josje.
MEVROUW BLA-BLA: Dus die spanningen worden ontkend.
Met klem. Dus ze waren er wel?
MEVROUW WAH-WAH: Nee, ze waren er niet!
MEVROUW BLA-BLA: Maar iets wat er niet is hoef je toch
niet te ontkennen? Want dan geef je het juist toe?
MEVROUW WAH-WAH: Welnee, Kristel heeft juist gezegd
dat Josje het beste is wat ze is overkomen. En Josje zelf en
Karen beweren dat de samenwerking juist ontzettend goed
gaat.
MEVROUW BLA-BLA: Er waren dus geen spanningen maar
ze werden toch ontkend. Noh, dan weet ik genoeg. 
(changement.)

!de bedrijf, "#de scène
Brugge, tussen ’t Zand en de Bloedput, ergens in het Nie-
mandsland van de Nergensman in zijn Nergensland.
DE HEER TSK-TSK: Wat zie jij er afgetrokken uit vandaag. 
DE HEER KOM-KOM: Lamemetrust, ik wil slapen, ik ben
moe. Ik kan geen pap meer zeggen. Ik ben kapot, kapoeres,
kassiewijlen. Ik heb het helemaal gehad.
DE HEER TSK-TSK: Noh, wat heb je gedaan dan? Avondje ge-
bamboucheerd? Gezopen? Doorgehaald waar je niet van
toepassing bent?
DE HEER KOM-KOM: Nee man, ik heb de hele dag en de he-
le nacht lopen zoeken naar die negentien historische zilver-
objecten die ontvreemd zijn uit het museum van de Sint-
Salvatorskathedraal.
DE HEER TSK-TSK: Jij? Lopen zoeken? Was je ze kwijt dan?
DE HEER KOM-KOM: Nee man, die zijn toch gestolen! Hier:
gestolen: kelk uit 1653. Hier: gestolen: reliekkruis uit 1624.
En dan heb ik het nog niet eens over de onbetaalbare
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monstransen van een hoogte van zeventig tot tachtig centi-
meter. Over de bisschopsring en het borstkruis met smarag-
den. Het museum was nochtans goed beveiligd. 
DE HEER TSK-TSK: Maar waarom heb je eigenlijk lopen zoe-
ken? Heb je daar iets mee, met die achterhaalde christelijke
symbolen van onderdrukking, genocide, machtsmisbruik,
verspilling, kitscherige pracht en praal over de ruggen van
de mensen, de dieren niet uitgesloten?
DE HEER KOM-KOM: Noh, ik voorzie een christelijk reveil. 
DE HEER TSK-TSK: Ga weg. Gaat de kerk naar de beurs
soms? Gaan ze aandelen uitgeven?
DE HEER KOM-KOM: Heb je het andere nieuws dan niet ge-
hoord? 
DE HEER TSK-TSK: Nee, hier in de bloedput leef je een beet-
je geïsoleerd van de buitenwereld.
DE HEER KOM-KOM: Hij is het geworden. Hij is geroepen. 
DE HEER TSK-TSK: Noh, wie? Wat?
DE HEER KOM-KOM: Noh, Van Rompuy! De eerste presi-
dent van Europa. De geroepene in de woestijn.Straks niet
alleen de opa van Jasper, maar ook de opa van Europa. Kijk,
aan z’n nieuwe onderkomen wordt al gewerkt in Brussel.
Het grote Romp-Ei aan de Wetstraat, waar hij zal resideren,
waar hij zal worden worden aangesloten op elektroden en
snoerloze biokabels in een bad van voedende alkalizouten.
DE HEER TSK-TSK: En dan?
DE HEER KOM-KOM: Dan zullen er dagelijks nieuwe Euro-
peaantjes uit het romp-ei op straat rollen, vlekkeloze smet-

teloze, parthenogenetisch gebaarde christen-federasten,
exacte klonen van hemzelf. 
DE HEER TSK-TSK: Tsk-tsk. Ja, Brussel-Halle-Vilvoorde was
te moeilijk, nu mag hij Europa proberen te verenigen.
DE HEER KOM-KOM: En dat gaat hem lukken! Met het
machtige middel van de haikoe, het pijnloze wapen van de
poëzie! Sinds de uitverkoren uitverkiezing van Haikoe-Her-
man regent het poëzie in dit land. Hier, moet je horen, in de
kamer werd Roland-Holst geciteerd. Zo mooi. Je snapt er
niks van, maar dat is poëzie: “eenzaam tegen der eigen lief-
de dalend avondrood.”
DE HEER TSK-TSK: Schitterend. 
DE HEER KOM-KOM: Ook de kranten zijn helemaal gegrepen
door het poëziefenomeen. Twee van onze grootste dagbla-
den openen met een haikoe! De Gazet van Antwerpen:

Belgische vreugd want
Britten bijten in het zand
Herman president

En De Standaard heeft deze gemaakt, klopt ook als een bus:
Golven zijn bedaard
Nieuwe ster voor Europa
Herman vaart binnen

DE HEER TSK-TSK: Nou wordt het toch echt te erg. Wat heeft
dit larmoyante gereutel in goethesnaam met poëzie te ma-
ken? Dat is toch te gruwelijk voor woorden, die walgelijke
vermenging van poëzie en politiek. Hoe kan zo’n onschuldi-
ge, boeddhistische Japanse versvorm worden omgehoond
tot een politieke maskerade, een amusant tijdverdrijf voor
machthongerige politici en journalisten die denken dat ze
daarmee leuk uit de hoek kunnen komen. Nee, dan hebben
die lui toch meer aan het onbegrijpelijke zeeslangenproza
van Roland-Holst, dat alles verhult en toch niets aan de ver-
beelding overlaat. 
DE HEER KOM-KOM: Kom-kom, zo vaak hoor je geen poëzie
in de kamer, en zo vaak lees je geen poëzie in de krant. On-
ze noorderburen zijn jaloers op ons. Daar lezen kamerleden
en ministers alleen maar Suske en Wiske, als ze al wat lezen,
en daar zijn ze nog trots op ook. Er gaat een juist een ziels-
verheffende en gemoedsverzachtende werking van poëzie
uit, zelfs als de kwaliteit misschien niet altijd de meest hoog-
staande is. Je moet niet vergeten dat ons Herman in de eer-
ste plaats christen is, en daar rond voor uit durft te komen.
Hij zegt: “De moderne christelijke intellectueel heeft een
‘meerwaarde’ te bieden tegenover het nihilisme of de ver-
warring die de niet-gelovige wereld vandaag tekent. Die
heeft niets te bieden.” “De mens is bijna even sacraal als God
zelf,” zegt hij ook: “Dat raakt het onraakbare: er is niets be-
langrijkers dan de mens, niet de natuur, de omgeving, of
zelfs de kosmos.”
DE HEER TSK-TSK: En de mens is geschapen om te heersen
over de natuur en de dieren en omgeving en de kosmos. De
Europeaantjes uit het Romp-Ei aan de Wetstraat als kroon
op de schepping. God bewaar me!
(changement.)
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