
entr’acte, !ste scène
De kunstenaar en de kniesoor in gesprek in Boekhandel
Atenejum in Haarlum. (Waar anders?)
DE KNIESOOR: Zeg vind jij dat nou nodig, jarig zijn? Ik ken
dat alleen in de uitdrukking ‘nog lang niet jarig zijn’ - ‘Die is
nog lang niet jarig.’ En dan voorspelt het niet veel goeds.
DE KUNSTENAAR: Juist daarom is het belangrijk om ook
ooit echt jarig te zijn, al was het maar één keer per jaar. Of
zoals de Russen plachten te plegen zingen, K sozjalen’joe
den’ rozjden’ja tol’ko raz v godoe, chelaas ben je maar één
keer per jaar jarig. Al moet ik erbij zeggen dat ze het vaak
omgekeerd zingen, als slava boga, godzijdank ben je maar
één keer per jaar jarig.
DE KNIESOOR: Zie je wel. Dat zingen ze niet voor nikx. Ach
alweer een jaar voorbij, tante Julia. weer stap dichter bij de
afgrond. De opengesperde muil van de onontkoombare
waarheid die ons aanstaart van gene zijde, de waarheid
waaraan geen aardling ontsnapt.
DE KUNSTENAAR: Namelijk dat wij allen sterfelijk zijn?
DE KNIESOOR: Nee, dat we allemaal ónsterfelijk zijn! Voor
zolang het duurt.
DE KUNSTENAAR: Het leven is een feest. Laten we het sa-
men vieren. Er is al genoeg ellende op de wereld.
DE KNIESOOR: Ja, dóór die verjaardagen. Hoedje op, slin-
gers om je nek, en zo’n uitrolbaar toetertje: pwèep! En fo-
to’s! De Chinezen vieren tenminste slechts hun sterfdag.
DE KUNSTENAAR: Een curieuze gewoonte. Hoe doen ze dat
precies, als ik vragen mag?
DE KNIESOOR: Ja niet hun eigen, maar die van hun dierba-
ren. Ze hebben daar allemaal hun Caldelon de la Balca gele-
zen, met hele emmels! Alle 1,5 miljard gele gevaartes ken-
nen de apodictie El major delido del hombre es haber naci-
do. De grootste schuld van den mensch is gebooren te wee-
zen. Vandaar die Chinese ondoorgrondelijke grimlach.
DE KUNSTENAAR: Ach, u met uw Chinezen! Die vatten de

koe al sinds mensenheugenis bij de verkeerde paardestaart.
Ze vieren toch ook nieuwjaar op een onjuist en onmogelijk
tijdstip? Als een normaal mens allang weer aan het werk is. 

DE KNIESOOR: Ach joh, die mensen slapen toch allemaal
overdag, vanwege het tijdverschil. Maar hoe oud word je nu
eigenlijk, jij job, jij varken?

DE KUNSTENAAR: Veertien. Pardon, veertig. 

DE KNIESOOR: Aha. De leeftijd der zeer sterken. Leefde Ba-
rend Barendse nog maar, dan kreeg je zeker een belletje. 

DE KUNSTENAAR: Wie is dat nou weer in hemelsnaam?
Ook een van die filosofen met wie je zo kwistig rondstrooit?
En die ze in China allemaal lang en bleed kennen?
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DE KNIESOOR: Barend Barendse had bij de NCRV op zater-
dagmiddag een radioprogramma en daar liet hij een belle-
tje rinkelen voor de jarigen, als ze nog leefden, en de veertig
gepasseerd waren, en de familie zo wreed was geweest om
het aan de grote klok te hangen en in te sturen voor het Bel-
letje van de Week.
DE KUNSTENAAR: Een mooie traditie. Dat Nederland be-
staat niet meer.
DE KNIESOOR (met een zucht): Gefeliciteerd. Wacht, ik zal
wat voor je voordragen. Het heet Das Rätsel, het reetsel
dus, want vertalen is voor de dommen.

Wenn andern sich ein Rätsel leicht gelöst,
so wird mir erst die Lösung rätselhaft,
Was andern sich in Freiheit drängt und stößt,
hat Raum mir in dem innersten Verhaft,
Zu vielem fühle ich die Kraft,
Doch hält ein Bild, dann eine Tür,
ein Ding, ein Wort, ein Stück Papier
mich zauberhaft.
Ich kann dawider nichts, und nichts dafür.

Waar anderen een raadsel makkelijk oplossen, wordt mij de
oplossing pas raadselachtig. Etcetera. Kraus gezegd!
DE KUNSTENAAR: Waarvoor dank. Hiperdepi.
(changement.)

entr’acte, "de scène
Aan de telefoon. Motto: een onzer is er geweest, en dan nu
het oordeel, your votes, n.a.v. Kamp Holland van Orkater.

EEN ONZER (met dichtgeknepen neus, à la Philip Bloemen-
dal): Van het theaterfront. Extra edisie. In de strijd tegen
het internationale wereldterrorisme in het algemeen en de
Afghaanse Taliban in het bijzonder heeft de Nederlandse
regering een nieuw wapen ingezet: toneel. Nou ja, toneel,
dat is onder ons gezegd en doorverteld wat veel gezegd voor
de even vorm- als kleurloze gelei, jawel, die de onbevoor-
oordeelde én de bevooroordeelde toeschouwer gedurende 1
uur en 3 kwartieren over zich uitgestort krijgt, maar een
marteling is het wel. Een snufje mager vormingstoneel, een
toefje reality-tv, een bodempje ranzige soapy soepie, een
laagje wervingscommercial van Defensie en daaroverheen
een vrolijk vernisje muziektheater, gebracht door een band
met de toepasselijke naam Jopie’s Trekpleister, het geheel
geschraagd door een intellectueel vacuüm waarvan je het
bestaan alleen vermoedde, maar nooit en nergens zo tast-
baar voor ogen zag, ook niet in de ruïnes van Kaboel. Wind
en lucht, ijdelheid en ijdelheden... Van het theaterfront
geen nieuws. Terug naar de voorhoede. 
DE ANDER ONZER: Wat jammer jammer jammer dat je er
toch naartoe geweest bent. Nu kun je erover meepraten.
DE EEN ONZER: Ik zal het tot mijn laatste snik blijven ont-
kennen.
(changement.)
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