
!de bedrijf,"!ste scène
Leuven. De Naamsestraat, op de plek waar tot 1914 de Uni-
veristeitsbibliotheek stond. Twee Hollandse toeristen, de
heren Stamppot en Hutspot, praten na over het op 12 janu-
ari 201o verschenen Rapport Commissie van Onderzoek
Besluitvorming Irak, ook wel bekend als het rapport Da-
vids. 
HUTSPOT: Wat mij imponeert is niet de omvang van het
rapport, wat mij imponeert zijn niet de conclusies van het
rapport, maar wat mij het meest imponeert is bijlage E in
het rapport, de lijst met geraadpleegde personen. Zevenen-
vijftig zijn het er!

STAMPPOT: Noh, noem er eens een paar.

HUTSPOT: Noh, niet de minsten. De commissie is bepaald
niet over een nacht kwakkelijs gegaan. Ik noem een D.J.
Barth, voormalig secretaris-generaal, Defensie, een V.J.M.
Koningsberger, voormalig directeur DJZ, Buitenlandse Za-
ken, een N.M. Blokker, medewerker DJZ, Buitenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties, een J.W. Holtslag, voormalig se-
cretaris-generaal. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties, een H.H. Siblesz, voormalig directeur-generaal Politie-
ke Zaken, Buitenlandse Zaken, een B.J. van Eenennaam,
oud-ambassadeur in Washington, een A.G.D. van Osch,
voormalig souschef Operatiën.

STAMPPOT: Dé A.G.D. van Osch, voormalig souschef Opera-
tiën?

HUTSPOT: ’k zou ’t nie weten. Hebbie van ’m ghoord dan?

STAMPPOT: Noh nee, dat is noh juist het vreemde. Het zijn
allemaal mensen van wie ik nog nooit gehoord heb. 

HUTSPOT: En dat is nou percies wat mij er zo aan impo-
neert. Dit is de macht. Dit zijn de mensen die achter de
schermen de lakens uitdelen. Dit zijn de mensen waar je
nooit wat van hoort, maar die trouw en vaderlandslievend
hun plicht vervullen voor Onze Zaak, in een netwerk van ge-

heimhouding en vertrouwelijkheid en onderling begrip. De
mensen waar je niet op kunt stemmen bij verkiezingen en
die gewoon je buren kunnen zijn als je in Wassenaar woont.

EEN PASSERENDE LEUVENAAR, DE HEER BASTIN VANDE-

BUMMEKES: Kist m’n pollevies!

STAMPPOT: Wat mij daarentegen aan deze lijst imponeert,
zijn de mensen die er niet op staan. De lijst met mensen die
ze niet hebben geraadpleegd. Zeg maar bijlage X.

HUTSPOT: Noh, noem er eens een paar.

STAMPPOT: Noh, bijvoorbeeld die mensen in de onderzeeër
De Walrus, waarover het radioprogramma Argos berichtte,
met aan boord in de torpedoschachten de Amerikaanse in-
lichtingendienst.
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HUTSPOT: Maar die aanwezigheid is toch ontkend?

STAMPPOT: Ja, door de leidinggevenden, zoals een H.H.
Liebregs, voormalig commandant Hr. Ms. Walrus en een H.
Boddens Hosang, medewerker DJZ, Defensie en een S. Ybe-
ma, voormalig directeur DJZ, Defensie. Of die piloten die
steeds verkenningsvluchten hebben uitgevoerd boven Irak.

HUTSPOT: Daar is toch geen bewijs voor gevonden? Ook
daarover heeft onze premier zijn handen in onschuld kun-
nen wassen?

STAMPPOT: Ja daar was hij heel blij mee. 

HUTSPOT: En ook met de ontdekking dat Jaap De Hoop-
Scheffer zijn baantje bij de NAVO echt aan zijn ontegenzeg-
gelijke kwaliteiten te danken had.

STAMPPOT: Je bedoelt zijn schoothondjesschap? Zijn klak-
keloze knipmeskwaliteit? Zijn doortastende drie kwartier
waarin de oorlog erdoor heeft gejaagd bij BZ?

HUTSPOT: Misschien. Al zijn daar tot nu toe geen bewijzen
voor gevonden. Ooit, met de kennis van straks ...

STAMPPOT: De kennis van straks kan alleen maar bevesti-
gen wat we nu al weten. Waar het hele rapport om draait is
dat de kennis van nu ook al de kennis van toen was. Ze wis-
ten het allemaal al. En zeker de premier. En als hij het niet
wist, des ter erger voor zijn non-existente leidinggevende
kwaliteiten (conclusie nummer zes). Geloof me maar, dit
staartje krijgt nog een muisje.

EEN TWEEDE PASSERENDE LEUVENAAR, DE HEER VAN-

DENDROOGENBROECK: E rezonnement gelak een polisse-
moets zonder voejering! Ge zijt zue zot as stieleboës!

(changement.)

!de bedrijf,"#ste scène
Brussel. Het aartsbisschoppelijk paleis. Na de persconfe-
rentie waar kardinaal Danneels het stokske heeft overge-
geven aan bisschop André-Mutien Léonard, die daarmee
de hoogste primaat van België wordt. De champagne, de
bisschopswijn en de laatste liter Stella Artois, Hoegaarden
en Jupiler hebben rijkelijk gevloeid.
DANNEELS: Ik zeg maar zo, eerwaarde opvolger, de garçjon
verandert, de sjoep blijft hetsjelfde!

LÉONARD: Over sjoep gesjproken, eerwaarde voorganger,
ik zou nog wel zo’n Sjoepilertje lussen... 

DANNEELS: Hebbie ’t niet gelezen dan? In Het Laatste
Nieuws van gisteren? Biertekort dreigt. Geen Sjtella of Sju-
piler in vele sjupermarkten.

LÉONARD: Nee toch, vanwege onsj oergesjellige partijtje?
Sjoveel sjuipen we toch niet?

DANNEELS: Godbewaarme nee, maar luisjter.

LÉONARD: Ik sjluisjter.

DANNEELS (leest voor): Moeje sjluisteren. ‘In versjchillen-
de winkels van Colruyt en Delhaize is er geen Sjtella Artois
of Jupiler meer te vinden door de blokkade bij...’

LÉONARD: Sjeg, een Blokkade, wat isj dat?

DANNEELS: Weet ik niet. De blokkade bij AB InBev.

LÉONARD: Ga weg, la’sj leesjen. (Pakt de krant en leest.)
‘Carrefour vreest vanaf morgen sjtilaan sjonder te vallen.’
DANNEELS: Sjonder te vallen? 
LÉONARD: Sjonder ook maar een moment te vallen, jawel-
letjesj. Maar Colruyt denkt met de blikjes van AB InBev-bie-
ren nog de rest van de week te kunnen overbruggen.
DANNEELS: Over Brugge gesjproken...
LÉONARD: Hallelujah!
DANNEELS: Nee, Halle-Vilvoorde..
LÉONARD: Nee, Mechelen-Brussel!
DANNEELS: Hoera! Maar apopo, hoe sjiet u eigenlijk de rol
van de vrouw in de kerk?
LÉONARD: Ach, een priesjter die drinkt, dat isj nog het er-
rugste niet. 
DANNEELS: Ik sjprak nochtans over de rol van de vrouw.
LÉONARD: De rol van de vrouw van hier tot Leuven, de rol
aan de rol de rol-de-rol-de-ra-de-ra Rolduc!
DANNEELS: Hoera! Lang Leuve het bisjdom!
LÉONARD: Ach, een priesjter die te veel drinkt, of die een
dubbelsjinnige houding heeft ten aansjien van vrouwen, dat
isj nog het errugste niet. Weeje wat, ganeme naar Sjupiel,
daar sjchijnen ze morgen gratisj bier uit te delen.
DANNEELS: Morgen gratis bier. Staat dat niet op elk café?
LÉONARD: Nee man, dat isj de belofte van de hemel! Ik ga!
BEIDEN: Hoera! Bravo! Broeva! Haro! Garçjon, meer bier
deezje kant op!
(changement.)
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