
PROLOOG, 1ste scène
Het Spui in Amsterdam, hoek Nieuwscentrum-Het Amster-
damse Bruine Koffiehuis De Zwart. Maanden, jaren later,
donderdag 20 augustus 2008. In het Nieuwscentrum staat
de televisie op Teletext, in afwachting van de halve finale
hockey heren en de finale waterpolo dames op de olympi-
sche spelen van Beijing. Het nieuws van het moment staart
ons recht in de ogen: Twee standbeelden voor Albert Mol.
Moslim terecht een baan geweigerd. Cameraman Stan Sto-
rimans begraven. Zalm onderzoekt kosten van Oranjes.

EEN VOORBIJGANGER: Goh, mag je nog steeds roken op het
Spui? Het lijkt hier wel een sportkantine.

(Drie heren in pak zonder stropdas staan, een hotdog
etend, voor de exuberant bevlagde hotdogkraam, waarop
namen van beroemde Italiaanse acteurs en zangers.) 

KLOK: Zeg Van Ballengooijen, jij volgt het nieuws toch een
beetje. Noh, wat zeg je d’rvan?

VAN BALLENGOOIJEN: Ik zeg: het kan nog alle kanten op.
De Amerikanen zijn niet onverslaanbaar. Onze waterpolos-
ters staan hun mannetje.

HELSLOOT: Hebben jullie ’t al ghoord? Noodweer in Pe-

king! Het komt letterlijk met bakken uit de lucht. De BMX-fi-
nale is uitgsteld tot morgen.

KLOK: Uitgsteld? Uitgsloten!

HELSLOOT: Toch is het waar. Ganeme naar Hoppe. Volgens
mij is het begonnen. (Af.)

(Op het terras van De Zwart zit de kniesoor De Telegraaf te
lezen om zijn dagelijkse portie ergernis en verontwaardi-
ging binnen te krijgen. Op het flatscreen televisiescherm
binnen staat het hockeyen aan, zonder geluid. Aan een ta-
feltje zitten twee journalisten aantekeningen te maken.)

DE EERSTE: Sfeerimpressies hebben we nodig. Hoe de men-
sen helemaal sportverdwaasd zijn terwijl de wereld in brand
staat. Noh, wat denk je ervan?

DE TWEEDE: Ik denk: gwoon uithockeyen.

(We horen flarden van gesprekken van belendende tafel-
tjes en van de tot de laatste man toe bezette barkrukken.)

EEN BURGER: Ik ga een huis kopen op Majorca.

EEN LICHT STOTTERENDE GALERIEHOUDER: Het is ook
goed voor je. Anders zit je alleen maar in je eentje inje-inje-
inje atelier te klooien, dan krijg je een tunnel-efffffect.

EEN STEM: Op de lat!

EEN JUFFROUW: Ja, en sinds die zich met Tibet is gaan be-
moeien vind ik hem niet half zo leuk meer.

EEN STEM: Strafballen! 

EEN ANDERE STEM:  Hol-land! Hol-land!

DE KNIESOOR (leest de column voor van HJA Hofland in
De Groene Amsterdammer van 1 augustus 2008): “Het ka-
binet-Balkenende I heeft in 2003 de aanval volkenrechtelijk
gesteund, verwijzend naar Saddam Hoessein die alle resolu-
ties van de VN aan zijn laars lapte. Saddam was de enige niet
en er waren nog tal van mogelijkheden om de oorlog te ver-
mijden. Maar Den Haag koos voor de theoretische mede-
plichtigheid. Later, toen de strijd beslecht leek, werd er een
militaire missie naar al-Mutannah gestuurd. Daar sneuvel-
den toch nog twee Nederlandse soldaten. Had het kabinet
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toen beter kunnen weten? Op 12 juni 2004 verscheen in de
NRC een uitvoerige reconstructie, geschreven door Joost
Oranje, waarin het sterke vermoeden wordt uitgesproken
dat onze inlichtingendiensten, de MIVD en de AIVD, over Sad-
dams massavernietigingswapens tot heel andere conclusies
waren gekomen. In oktober veroorzaakte de toenmalige mi-
nister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot, opschudding door
te verklaren dat achteraf bezien het misschien niet zo ver-
standig was geweest om de oorlog te beginnen. Onder druk
van het kabaal trok hij zijn woorden weer in. Naar omvang
valt de Nederlandse medeplichtigheid aan de oorlog te ver-
waarlozen; juridisch en moreel is Den Haag voor honderd
procent mede schuldig.” Hofland heeft gelijk. Die Irakrot-
zooi is er nog steeds niet uit. We worden al jaren belazerd
door de regering. En dit stukje vat het haarscherp samen. Je
tanden vallen uit je bek van verbazing.

DE KUNSTENAAR: Jamaar, het gaat toch hartstikke goed
nu. En als er niks te verbergen valt hoeft er ook niks te wor-
den onderzocht. Vergeten en vergeven zeg ik altijd maar. We
moeten vooruitkijken.

DE KNIESOOR: Naar de hockeyfinale van morgen zeker? 

(Gejoel van binnen, waar waterpologeschiedenis wordt
geschreven. Er vormen zich groepen.)

(changement.) 

PROLOOG, 56ste scène
De kunstenaar in gesprek met twee verslaggevers.

DE KUNSTENAAR: Maar waarom is H.J.A. Hofland nou jul-
lie Kniesoor, jullie Kraus, de Nederlandse Kraus? Leg uit. Ik
wil het begrijpen.

DE EERSTE VERSLAGGEVER: Wie anders?

DE TWEEDE: Ik wil nog meer zeggen: Wie anders slaat ons
net als Kraus zo om de oren met Shakespeare-citaten, met
aforismes, met hangijzers die anderen allang uit hun han-
den hebben laten vallen?

DE EERSTE: Hier, kijk, in de NRC van afgelopen woensdag.
‘Als hij op 20 januari het Witte Huis betrekt, zal president

Obama het hoofd moeten bieden aan een zee van plagen.’

DE TWEEDE: Shakespeare gezegd!

DE EERSTE: En daar vlak onder, een aforisme waarvoor
Kraus zich niet geschaamd zou hebben. ‘De eigenschap van
een knecht is dat hij bij voorbaat meer doet dan er van hem
wordt gevraagd.’

DE KNIESOOR: (terzijde) Nietzsche gezegd! Ze weten ook
nikx meer tegenwoordig. 

DE TWEEDE: Zo gauw je het leest, merk je het aan den lijve,
als je door een van die knechten wordt lastiggevallen als die
zich een van de 200.000 professionals waant in de strijd van
Nederland tegen terrorisme punt nl en jou vraagt wat je er-
gens aan het uitspoken bent. Bemoeizuchtigen!

DE EERSTE: Het is een kenmerk van een goed aforisme dat
hij waar wordt als hij is uitgesproken. Maar goed, het gaat
natuurlijk over Balkenende en zijn trawanten, de knechten
van Bush. 

DE TWEEDE: En wie anders dan ónze kniesoor laat niet af
overal op te letten – als een spreekwoordelijke maar o zo
zeldzame kniesoor die daar op let – en de aandacht vast te
houden op het gekonkel en geblunder dat de heren en da-
mes politici maar al te graag aan de waan van de dag willen
overlaten?

DE KUNSTENAAR: Ik ben ook voor de vrijheid van me-
ningsuiting, maar ...

DE EERSTE VERSLAGGEVER: Ho, stop! We hebben het niet
over meningen, we hebben het over gedachten, denkbeel-
den zoals Multatuli dat zo mooi noemde, die andere Neder-
landse Kraus.

DE TWEEDE: Die ook al zo goed de mechanismes en machi-
naties van degenen die de oorlog ontketenen en aan de gang
houden doorzag: ‘En bij elken oorlog bidden ze aan beide
kanten.’ 

DE EERSTE: Om met Hofland te spreken: ‘Voorts ben ik van
mening dat er een parlementair onderzoek moet komen
naar de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Irak.’

(changement.)
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‘Oorlogsgebrul dat my hindert in my werk? Och, waren ‘t alleen die zwygende ossen en schreeu-
wende soldaten ... Maar de leugens! De schryversleugens! Frankryk sterft aan z’n frasen. Duits-
land zal aan z’n frasen bezwyken. Och, als men lezen kon.’ ------  mmuullttaattuullii  ggeezzeeggdd!!  ------

Oorlogen beginnen als diplomaten liegen tegen journalisten en hun leugens later in de krant te-
ruglezend gaan geloven. ------  kkrraauuss  ggeezzeeggdd!!  ------

                                                                   


