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De vier shows onder de naam ‘Barend is weer bezig’ en de Kerstshow ‘Waar heb
dat nou voor nodig’ werden voor het televisieseizoen 1972-1973 en derde Kerstdag
1973 geproduceerd door Ellen M. Jens/VPRO-tv, in kleur opgenomen in de studio's
van de Nederlandse Omroep Stichting te Hilversum, theater 't Spant te Bussum,
gebouw Felix Meritis te Amsterdam (beeldband) en op diverse locaties in Nederland,
België en Frankrijk (film) met medewerking van Paul van den Bogaard, Wouter van
Zuilekom, Dirk Jan de Kruif, Frans van Barschot, Chiel van Meeuwen, Didi Klaassen,
Hans Brouwers, Peter de Jong, Hugo Gosse, Frans Dupont, Bert Brusche, Jaap Guyt
(camera); Eric Nicasie, Carel Sarton, Wil Zuiderduyn (geluid); Ad Brogtrop, Ole ter
Kuile, Ot Masno, Ko Alderding, Jan Croese, Jules Schulenberg, Anton Möhlman,
Stef de Wit (licht); Hans Stravers (schakeltechniek); Jan van der Werff, Kees
Schouten, Hugo Dekker (beeldband opname/montage); Theo Janse, Hans Hulscher,
Wim Nieuwenhuis, Han van den Broek, Herman Postma, Rien Balkenende
(hoofdbeeldtechniek); W. Crocus, G. Plek, Ben Tenniglo, Hugo Helmond (film
camera/geluid); Freek Biesiot, Peter Gabriëlse (decorontwerp); Cees Stegenga, Frits
Hilhorst, Rob Blomkwist, Tim Hueting, Frans Kuyper, John Gersonde, Otto
Scheepvaart, Kees Fennis (inspeciënten); Jan Kiljan, Luigi Blaaser, Frank Spekking
(requisieten); G. Buurman (effecten); Simon van Schaik (stunt); Ties Haakman, Peter
Nijhuis, Egon Schindler (make-up/grime); Marga Langeweg (kledingadviezen); J.
Hogeboom (levende have); Wim Wandel, K. Zedden (grafiek); Hans Schröder, John
Ros, Jan Palma, Han Erkens, Tia Merecy, Hugo de Beul (coördinatie); Ted Dellen
(opname-leiding).
In de hoofdrollen IJf Blokker als Barend Servet, Harry Touw als Otto Kolkvet, Dolf
Brouwers als Sjefke van Oekel, Cor Brak als Gerrit Dekzeil, Elisabeth Roelink,
Mieke van de Sande en Bertina Maas als de dames RiMiCo.
Bedacht, geschreven, samengesteld en geregisseerd door Wim van der Linden,
Wim T. Schippers, Ruud van Hemert en Gied Jaspars.
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Dr. Peter Hofstede
O mijn lieve Augustijn of De gevaren der onttovering
Het Christendom heeft barbaren gedrild en de dril van voorgeslachten
schudt men niet af op de wijze des poedels.
Menno ter Braak
Samen met enkele rotgenoten heeft het Tweede Kamerlid voor de Katholieke Volks
Partij Piet van der Sanden geprobeerd de omroepvereniging VPRO een stuk zendtijd
te ontnemen. Voor straf. Vanwege de Barend Servet show. De hemel zij dank ging
die vlieger niet op. Minister Van Doorn (Politieke Partij Radicalen, de cultuurminister
in het kabinet-Den Uyl) maakte bekend dat hij geen maatregelen zou treffen tegen
de VPRO, omdat de uitzending van 27 december 1973 niets bevatte dat gevaar
opleverde voor de veiligheid van de staat, de openbare orde en de goede zeden. Voor
een deel van het Nederlandse volk kwam deze bekendmaking als een schok, vooral
nadat een week eerder ook al zo iets raars was gebeurd. Toen meldden de
publiciteitsmedia dat de berisping die minister Engels de VPRO had toegediend
vanwege de Barend Servet show op 14 december 1972, door de Kroon was vernietigd.
Door de Kroon nog wel. Goedenmorgen. Dat was nota bene de show waarin een
op H.M. de Koningin lijkende dame spruitjes schoonmaakte. Had de bewindsman
indertijd niet overwogen:
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- dat in dit als amusementsshow aangekondigde programma scènes voorkwamen van
halfnaakte personen, van wie een of meer zich welhaast obsceen gedroegen;
- dat in dit kader scènes waren geplaatst, waarin een vrouw optrad, die de regerende
Vorstin personifieerde;
- dat deze scènes de strekking, althans voor vele kijkers het effect hadden van de
Koningin een uitbeelding te geven, die een onwaardige ridiculisering vormde van
de regerende Vorstin en als zodanig een miskenning van de koninklijke waardigheid
inhield.
Met als gevolg die berisping.
En nu vernietigd? Weer viel een stuk van het Baldakijn naar beneden, precies
zoals het met decorstukken in de Barend Servet show ging. Zo waren er twee
achtereenvolgende kerstshows van hogerhand ‘vrijgesproken’. Neerlands veiligheid
niet werkelijk in het gedrang geweest.
Het Kamerlid Van der Sanden mocht eerder in de Raad van Europa een rapport
over belaagde meningsuiting indienen in ruil voor ovationeel applaus. Een standbeeld
voor Van der Sanden op de markt in Straatsburg is in voorbereiding, waar hij als een
moderne Franciscus van Assisi uit een vosseklem een jachthond bevrijdt, die de pers
symboliseert. (Ontwerp: Arno Breker.) Hoe verklaarde de katholieke politicus zijn
officiële poging om in een vrij en democratisch land door middel van een lang
aangehouden staats-wurggreep een omroep de bek te snoeren? ‘Als ik vind dat er op
televisie dingen gebeuren die niet toelaatbaar zijn vanwege dat stukje algemene
ethische norm dat voor vrijwel iedere Nederlander aanvaardbaar zou moeten zijn,
dan vind ik dat de overheid duidelijk moet maken dat die zaken die hier in de wet
nog liggen, niet straffeloos kunnen worden overschreden bij een voortduren.’1
Dat stukje algemene ethische norm dat voor vrijwel iedere Nederlander
aanvaardbaar zou moeten zijn. De katholieke parlementariër appelleert hier aan een
gemeenschapsbesef dat van het
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Christendom afstamt zonder nog de naam ‘christelijk’ te dragen. De VPRO die de
officiële banden met het Christendom geslaakt heeft ziet op satanische wijze kans
‘miljoenen christenen in Nederland bewust te kwetsen’. Bij herhaling. En daarom
diende de regering thans straffend in te grijpen. (‘Ik geloof dat voor de overgrote
meerderheid van de Nederlandse bevolking er heel duidelijk zaken zijn waarvan men
zegt: hier ligt de streep’).
De Servetmakers hebben blijkbaar nog niet alle contact verloren met het historisch
achterland dat ook het hunne was. Anders zouden zij de Nederlander niet zo trefzeker
hebben kunnen raken in zijn mythologisch gemeenschapsbesef. Natuurlijk lopen er
diep onder de oppervlakte van onze cultuur verbindingslijnen tussen de jeugd van
een programmamaker als Gied Jaspars die in een streng katholiek milieu te Maastricht
opgroeide - elke dageraad naar de H. Mis - en de berisping door de roomse
bewindsman Engels, later gevolgd door de roep om strafacties van de zijde van
Kamerleden als Van der Sanden en Klaas Beuker. Het gewonde gemeenschapsbesef
valt samen met het ‘gesundes Volksempfinden’: enkele van de miljoenen gekwetste
Nederlanders mochten op uitnodiging van het (door de Telegraaf opgekochte)
Limburgs Dagblad van 14-1-1974 vrijelijk uiting geven aan de beschadiging van
hun diepste en edelste gevoelens. Eén lezer wou graag de kerk als martelwerktuig
gebruikt zien: ‘Als ik het voor het zeggen had, dan zou ik de heren Servet en Haché
die dit programma in elkaar gedokterd hebben, ook naakt, met een flink touw onder
de armen aan de hoogste kerktoren van Limburg drie dagen ophangen. Als ze daarna
nog leefden de touwen doorknippen en laten afvallen, verder door een vuilniswagen
laten opruimen.’ De heer J. van H.: ‘Die gasten moesten ze neerknallen met een
mitrailleur; stelletje asociale viespeuken.’ Drie ‘verbitterde vaders’ van 49, 50 en 52
jaar over Barend en Fred: ‘Ze zullen met hun beiden sterven, wij
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schieten ze kapot, daarvoor is geen pardon, om onze kinderen zo te willen bederven’.
Onder de gekwetste miljoenen wier ‘heiligste ethische norm’ met voeten werd
getreden zijn denk ik best een aantal lieden te vinden die het publiekelijk ophangen,
onthoofden of nog liever vierendelen van Barend Servet en Fred Haché, als een
volksvermaak bij uitstek zouden beschouwen. Waarbij zij hun kinderen beslist niet
thuis zouden laten.
Volgens Menno ter Braak is zo'n ex-christelijk begrip als ‘gemeenschapsbesef’
daarom een parodox, omdat het niet meer betrokken kan worden op de oorspronkelijke
eenheid waaraan het zijn ontstaan en ontwikkeling dankt. De christelijke mens is
niet gevormd door het Evangelie, maar door Augustinus. De staatsleer van Augustinus
maakte het Christendom mogelijk door de waarde der aardse handelingen
ondergeschikt te maken aan een ‘hoger’ doel. De uitoefening van de macht is niet
zondig, mits men dat doet in dienst van God en in het licht van het hiernamaals. ‘En
aangezien de verhouding van het practische leven tot God en de hemelse zaligheid
altijd een aangelegenheid blijft van willekeurige interpretatie door de partijen, die
bij de voor hen voordelige interpretatie belang hebben, komt het relativisme van
Augustinus in de practijk van het middeleeuwse handelen neer op een christelijk
gecamoufleerd amoralisme: ‘iedere handeling is goed, mits men haar de dienstbaarheid
aan het Godsrijk kan onderschuiven’.2
Van der Sanden is de kampioen der Europese persvrijheid, maar de VPRO moet
uit de ether verdwijnen. Ook hier weer de paradox. Er is een mystieke verbondenheid
van het volk, tot uiting komend in de kijkdichtheid en het afwijzen van de door de
Evangelische Omroep aangeboden ‘Messiah’ van Händel, in de veroordeling via de
waarderingscijfers en die door ‘De Telegraaf’ en door de tv-recensenten die zich
evenzeer de Stem des Volks weten. Die mystiek gaat door de eeuwen heen terug
naar de Civitas Dei van Augustinus, de
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architectuur die hemel en aarde in een eenheid verbond. Wat tot uiting kwam in de
twee-eenheid van Kerk en Staat. En ook thans zijn het de confessionelen die met
grote vanzelfsprekendheid een beroep doen op de overheid om de discipline te
handhaven. In vroeger tijden zouden de Servetmakers als ketters zijn verbrand. De
aanklacht zou duidelijk zijn geweest. Maar nu is het al even moeilijk om het
onbehagen over het programma exact te formuleren, als om duidelijk te maken wèlke
waarden en normen precies geschonden zijn. Maar men kan er donder op zeggen dat
als bijvoorbeeld een collega-televisiemaker zegt dat hij zich groen en geel ergert aan
het ‘gewilde amateurisme’ van de Barend Servet show, dat dit dan een noodzakelijk
gebrekkige verwoording is van de aangeslagen Augustijnse discipline in het diepst
van zijn gevoelens. Veel onverdraagzaamheid zoals die in ons land in de laatste tien
jaar vooral door de televisie naar boven is gespit, moet te herleiden zijn tot de moeilijk
te torsen gedachte dat bepaalde mensen niet voor hun daden en pleziertjes zullen
worden gestraft bij gebrek aan een hiernamaals.
Ook het Kamerlid Van der Sanden gaat uit van die merkwaardige macht van de
televisie: een werktuig van Satan? Men mag volgens hem niet zomaar een parallel
trekken tussen televisie en andere communicatiemiddelen. Televisie is een ander
medium dan welk medium ook, zegt de omroepdeskundige van de Katholieke Volks
Partij. ‘Daarom heb ik grote moeite met argumenten als: wanneer u niet wilt kijken
draait u de knop maar om. Dat is een dooddoener’. De krant en het museum kunnen
zich tot elites richten. Tijdens de mei-oproeren in Parijs, 1968, bleef het kwaliteitsblad
‘Le Monde’ de gebeurtenissen verslaan en van commentaar voorzien zonder de
regering te sparen: generaal De Gaulle liet het blad rustig zijn gang gaan. De televisie
daarentegen werd volstrekt aan banden gelegd, zond alleen nog maar oude speelfilms
uit en naderhand werden meer dan
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honderd tv-journalisten ontslagen. De televisie bereikt het hele volk en daardoor
wordt het hele volk weer tot christenen in Augustijnse zin. Zie de opvattingen van
Van der Sanden. Daarom dient de televisie in handen te zijn van betrouwbare machten,
die weten waar het volk de streep trekt. In de meeste landen is de televisie inderdaad
in handen van volkse streeptrekkers en volgens Stuart Hood, huisfilosoof van de
BBC, zal de staatsinvloed op het medium overal nog toenemen. Ook daar, waar hij
thans nog door een gelukkige constitutie beperkt is. Voor onze eigen ogen zien wij
het verschijnsel dat vertegenwoordigers van de parlementaire democratie de Staat
smeken de vrijheid van de televisie in te perken. Wie het spoor terug volgt komt
terecht bij de Nederlandse samenleving anno 1920, volop negentiende eeuw dus nog.
Onverhoeds werd de radio op die samenleving losgelaten. De eerste wereldoorlog
waar wijzelf doorheengezwijnd waren, had de technologie een enorme impuls
gegeven. Net zoals de vliegerij, kreeg de radio van het Europese krijgsbedrijf de
wind in de zeilen. Radio en vliegtuig zouden ook de - naderhand geperfectioneerde
- apparaten zijn waarmee de Duitsers wraak namen op hun overwinnaars. Daarvoor
werd Hitler terzijde gestaan door specialisten als, respectievelijk, Goebbels en
Goering. Bij ons in Holland kreeg het vliegtuig een nationale gestalte in de figuur
van Albert Plesman, de oprichter van de KLM. De radio in Willem Vogt, schepper
van de AVRO. Het vliegtuig is aan de verzuiling ontstegen. De radio niet.
De radiotechniek werd in de twintiger jaren ontwikkeld bij de Nederlandse
Seintoestellen Fabriek (NSF) in Hilversum. Vogt gewaagt in zijn mémoires van een
groepje fabrieksemployé's, dat zich met dit commerciële onderdeel bezig hield en
dat ‘ervaren had dat het toepassen van een nieuw communicatiemiddel een
geprikkelde sfeer bracht bij een aantal maatschappelijke instellingen en in de kringen
van ambitieuze persoonlijkheden, die een kans zagen, met dit middel een rol te spelen
in de samenleving.’3
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Het ideaal van elke dictator is een betrouwbare gezinsstructuur waarin zijn bevelen
handzaam verpakt terecht komen. Via radio en televisie, de huisaltaren van de
industriestaat. Willem Vogt: ‘Regeren betekende namen noemen van Kuyper, Talma,
Colijn, De Wilde, Schouten, Van der Vegte, Van Dijk, om er maar enkele te noemen.
In die sterke coalitie-regeringen van de politieke representanten van de gelovigen
heerste discipline en het besef, dat voor de zaak waarvoor men stond, waakzaamheid
vereist was tegenover een veranderende wereld. (...) Radio was een middel dat de
verkondiging werkzaam en doeltreffend kon dienen. Daarom zou deze uitvinding
binnen de belangstellingssfeer van het actieve christendom moeten komen; en
voorzover de Staat hierbij regelend moest optreden behoorde hij - bij het vaststellen
van de regels - rekening te houden met de gevestigde orde’. Kerk en Staat: de Civitas
Dei stond model voor herzelfde omroepbestel, waarop een kwart eeuw later de
televisie zou worden geënt.
De VPRO die in 1968 de banden met het officiële Christendom verbrak, deed
zulks na een beeld-crisis. De verbale traditie van het vrijzinnig protestantisme heeft
het nooit erg moeilijk gehad met de eigenschappen en mogelijkheden van het medium
radio. De VPRO-voorvaderen gaan terug tot de tijd van de Reformatie en de
Renaissance. Figuren als Menno Simonsz en Erasmus waren VPRO-voormannen
lang avant la lettre. De Doopsgezinden (Simonsz) vertegenwoordigen een exclusieve,
introverte, min of meer utopistische groep van het Protestantisme. Ze mochten geen
zwaarden dragen en geen ambten bekleden: pacifistisch en antiautoritair. Het
humanisme van Erasmus was een geleerdenhouding, al evenzeer exclusief: Erasmus
moest niets van het vulgus hebben. Tot op de huidige dag, onlangs het weglopen van
de Kralingse vedette Haya van Someren-Downer met een aanzienlijk deel van de
elite-groepering voor wie de kerkelijke vrijzinnigheid een statussymbool was, is een
naar
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verhouding hoog aantal VVD'ers lid van de VPRO. Ook al hebben de initialen hun
oorspronkelijke betekenis verloren en staan zij nu, volgens sommige briefschrijvers,
nog slechts voor namen als Vieze Piele Rukkers Omroep.4
Tot de VPRO-voorvaderen behoorden verder de Remonstranten: deftige Patriciërs,
niet-Oranjegezind - in tegenstelling tot de latere ‘kleine luyden’ van Abraham Kuyper,
contra-remonstrant en politiek-orangistisch georiënteerd. En dan de Muiderkring
van Hooft en de zijnen, een tolerante gemeenschap van humanistisch-stoïcijns
georiënteerden. Zowel protestanten als katholieken konden zich daar thuis voelen,
hoewel strengere calvinisten als Constantijn Huygens er meer distantie tegenover
innamen.
Een gezelschap van beschaafde, geleerde, klassiek opgevoede universalisten, op
zoek naar een soort synthese tussen de stoa en het evangelie met de nadruk op het
tweede gebod, ‘de naastenliefde’. Artistiek gesproken waren al deze voorvaderen
van de tegenwoordige VPRO'ers weinig georiënteerd op het gebied van de beeldende
kunst. De schilderkunst als uiting van barok leven was geen specialiteit van dit
deftige, dichtende, musicerende gezelschap en bij alle speelsheid en vrij vèrgaande
erotiek bleef steeds een duidelijke moraliserende tendens hoofdkenmerk van hun
geestelijke houding (men denke ook aan de stukjes van VPRO-programmaleider Jan
Blokker in de Volkskrant).
In de negentiende eeuw belichaamde de predikant Petrus Augustus de Genestet
het latere VPRO-levensgevoel. De volgende regels in het vers ‘Gij en Wij’ zouden
een stellingname kunnen inhouden tegenover de Evangelische Omroep - op het
andere net - alsmede een beginselverklaring over de eigen programmatische intenties.
Naar uw eng, fantastisch Hemelpoortje
Strumpelt gij op 't afgebakend pad,
En uw reisweg schijnt u woord voor woordje
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Uitgeschreven op een heilig blad.
Op des Geestes breede, diepe stroomen
Drijven, zwerven, zoeken, lijden wij;
Nachten dalen, hooge waatren komen...
En - we zijn zoo rustig niet als gij!
Toch vooruit steeds streven wij en staren
Als Columbus, 't hoofd omhoog gericht,
Reizen we op de wentelende baren,
In 't geloof dat ginds een wereld ligt!

Ruud van Hemert, een van de Servetmakers, tegen HP: ‘Wij willen ontroering
opwekken, de mensen kunnen zichzelf herkennen en hun denken en doen opnieuw
aan de orde stellen. Is poep altijd vies? Mag je iedereen beledigen behalve de
koningin? Dan hoor ik mensen zeggen: ja, maar een blote pik op de buis. Dan zeg
ik: Waarom niet? En wat is obsceen eigenlijk? Al die gedragspatronen waar de
mensen zo onder lijden, die blijken helemaal niet zo vast te hoeven liggen. Dat stellen
wij aan de orde, dat kan bevrijdend werken en de basis vormen voor menselijk geluk.’5
De VPRO-dominees - nog heden ten dage zijn zij woordkunstenaars in de vijf
minuten vóór acht uur als het Nederlandse volk verwikkeld is in scheerzeep en
havermout - wisten traditiegetrouw geen raad met het beeld toen de televisie haar
opwachting maakte. De tv-sectie viel in handen van een stelletje ongelovige
experimentators sterk georiënteerd op het culturele gebeuren in Amsterdam. De
stormen van 1966 sloegen over naar het VPRO-scherm. Bestuur en provinciale
achterban reageerden verschrikt. Hoepla (1967) vormde het breekpunt. In de openlijke
strijd die volgde, delfden de dominees het onderspit. ‘De tijd van Nicolette Bruining
en ds. Spelberg is voorgoed voorbij’, constateerde P.W.J. Steinz, lid van de groep-De
Smit in het
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‘revolutiejaar’ 1968. ‘Het belangrijkste probleem is wat de VPRO in de toekomst
voor de televisie zal moeten brengen. Gezien zijn geschiedenis zal hij een verkennende
en experimenterende groep dienen te zijn, die de functie gaat vervullen in het tv-bestel
van hetgeen Sandberg maakte van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het Stedelijk
dat kunstenaars en beschouwers heeft gestimuleerd de eigen tijd te herkennen, zelfs
iets te verstaan van de wereld van morgen’. Deze visie, vertaald in de vormgeving
van de beeldbuis, zag Steinz als mogelijke toekomst voor de tv-uitzendingen van de
VPRO-nieuwe stijl.6
Wim T. Schippers, centrale figuur in het team van Servetmakers, leegde in 1961
een flesje limonade in de Noordzee bij Petten en kreeg prompt van Sandberg een
tentoonstelling in het Stedelijk aangeboden voor zijn kunst, door hemzelf gekenschetst
als ‘a-dynamisch’. ‘Dat a-dynamische, dat hele lulligheidsbeginsel ben ik toen een
beetje gaan ontwikkelen. Gewoon saaie en oninteressante dingen maken.’
Dit laatste is dan weer een van de trekken van de Barend Servet show die veel
kijkers tot woede brengt. Voor velen is het medium televisie heilig zolang het maar
alles bevestigt waar men zelf in gelooft, zolang het niet aanzet tot denken of uitnodigt
tot bewuste verandering van levenskeuzen. Op de beeldbuis moet je Gevestigde
Autoriteiten zien, Bekende en Beroemde Persoonlijkheden, die dingen doen en zeggen
zoals dat van hen mag worden verwacht. Die verwachting wordt opgebouwd en in
stand gehouden door een heel pakket van samenwerkende krachten. Dank zij het
KVP-Kamerlid Van der Sanden kunnen wij dat alles nu gebundeld zien in de
discipline van Augustinus.
De onttovering van het professionele gebruik van het medium televisie door de
Servetmakers richt zich zowel op de vorm (opzettelijke stunteligheid ten aanzien
van alle gladde beroepsmatigheid in cameragebruik, kleurtoepassing, de-
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corvormgeving en van het stereotiep gedrag van zangers, sprekers, acteurs, dansers,
omroepers) als op de inhoud: sex, koningschap, religie, eet- en uitwerpselencultuur,
hitwezen, kortom: autoriteit. Zij verkleinen de afstand tot het Schitterend
Professionalisme van Hilversum, van nederig schepsel tot de Godheid. Zij brengen
die terug tot menselijke proporties.7
Maar men vergisse zich niet. Zulke programma's zijn alleen te realiseren vanuit
een zeer strikte, vakmatige conceptie en met een ijzeren discipline. Welke autoriteit
ook in twijfel moet worden getrokken, niet die van de Servetmakers zelf. Het
‘amateurisme’ dat zij zo therapeutisch in de huiskamers overbrengen is het
programmatisch resultaat van groot vakmanschap.
Juist dat maakt de tegenstanders - die de eersten zijn om het vakmanschap te
ontkennen - zo woedend. Zij voelen het gevaar, dat niet het gevaar is dat zij onder
woorden kunnen brengen en onder aandacht van de minister. Sommige Servetmakers
voelen zelf dat gevaar ook en dan zijn zij de nieuwe priesters, zoals Van Hemert die
ik al citeerde, maar ook Jaspars wiens ideologie eveneens door HP werd opgetekend:
‘Aan het eind van de laatste Haché-show, vorig jaar, zat een lange kantoorscène
waarin we met z'n allen plus 40 figuranten zaten te typen. Dat ging zo lang door, dat
men zich afvroeg: is de show nu klaar of komt er nog wat? Later hoorden we van
kantoormensen dat ze zich de volgende dag afvroegen: zitten we nou te werken of
is dit hele kantoor een immense Haché-show? Daarin wordt de kern verschrikkelijk
geraakt, we laten het leven zien, men ziet zichzelf en begint verwonderd om zich
heen te kijken. Als je dat niet herkent zit je letterlijk tegen een hoop stront aan te
kijken.’
Trouwens, wij beschikken over uitspraken van de verantwoordelijke
programmaleiders Arie Kleijwegt en Jan Blokker die er niet om liegen. Kleijwegt:
‘Er is heus niet zo'n verschil tussen de VPRO van vroeger en die van nu. Alleen de
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vorm en de problemen zijn veranderd. Zo vrijzinnig als de VPRO vroeger was is ze
nu nog.’ Blokker: ‘Nog net zo vrijzinnig als op de Spelberg en over tien jaar zien ze
niet eens meer het verschil tussen een dagopening en de Barend Servet show.’ Nader
toegespitst op de deconditionering, een elitair VPRO-woord voor het wakker schudden
van de natie uit haar Augustijnse bewustzijnsdiscipline: ‘Met Barend Servet is wel
degelijk iets aan de hand: hij tast de dubbele moraal aan. Dat merk je aan de reacties,
men vindt het wel een leuke voorstelling voor een avond van de personeelsvereniging,
maar als die blote meiden op het scherm verschijnen raakt men volledig in de war
en komt de verontwaardiging los. Het ráákt de persoon in kwestie.’8
Met Kerstmis 1972 schrijft J. Noordmans, hoofdredacteur van de Leeuwarder
Courant, in een commentaar onder het kopje ‘Bevrijding’: ‘Over tien jaar zal men
het verschil tussen een dagopening en een Barend Servet show niet meer zien, zo
verkondigen de hogepriesters van de VPRO. Omdat dit doel, de bevrijding van de
mensen, zó hoog is, zijn middelen als het schoppen tegen schenen, het kwetsen van
gevoelens en het uitdelen van schokeffecten niet alleen geoorloofd, maar zelfs
geboden.(...) Het ellendige is, dat hun “bevrijdingswerk” niet alleen op een
onbenullige, knullige, smakeloze en onvolwassen wijze gebeurt, maar vaak ook
liefdeloos. De “bevrijders” wekken sterk de indruk, dat zij het lak niet alleen aan de
gevoelens van in hun ogen achterlijke, verkrampte en onvrije mensen hebben, maar
dat zij ook het lak aan die mensen zèlf hebben. Er spreekt weinig menselijke
barmhartigheid uit hun bevrijdingsprogramma's. Zo dreigen deze “bevrijders” meer
de kant van de maatschappij-vernieling op te gaan dan van de
maatschappij-vernieuwing, meer de kant van geestelijke vervuiling dan van geestelijke
verschoning. Wat zij doen is noch vrijzinnig, noch vrij, noch zinnig.’
Jacques Ellul, de Franse specialist op het gebied van de geschiedenis en de
sociologie der instituties, vreest dat men
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het grote publiek door de desacralisatie-wat historisch gezien een vollediger term
is dan deconditionering - tot een uitzichtloze versombering veroordeelt. Het gevaar
dat de onttovering met zich meebrengt is dat van een hulpeloos om zich heen slaan,
of de agressie te richten op kwetsbare zondebokken en zich in het stof te buigen voor
een Nieuwe Leider die Gods wil ten uitvoer brengt. De onttoveraars zouden er een
effectief levensmotief voor in de plaats moeten stellen, zegt Ellul. Een antwoord
moeten geven, tegelijk bevredigend en verhelderend. Wie die verheldering niet kan
verschaffen moet de rest van het mensdom - geciviliseerd, modern,
verwetenschappelijkt, chinees of westers - maar liever in vrede laten slapen in zijn
religieuze droom.9
Pollens! Ik word niet goed. Bovendien ben ik ook maar een gewone boer-Ellul.
Hoewel...

Eindnoten:
1 Jan Haasbroek en William Rothuizen, ‘Bah! KVP-Kamerlid van der Sanden, normen voor de
televisie en de Barend Servet Show’, in Haagse Post, 19-1-1974.
2 Menno ter Braak, Van oude en nieuwe Christenen, Amsterdam 1961, p. 102 e.v.
3 Willem Vogt, Een leven met radio, Apeldoorn 1973.
4 Ad Kooyman en Philip van Tijn, Aan die vuile viezerikken van de VPRO, brieven naar aanleiding
van de tweede Barend Servet Show, Leiden 1973. Door een nalatigheid van de uitgever is de
- anonieme - brief waaraan hier gerefereerd wordt, niet opgenomen (de bedoeling was, hem in
facsimile te reproduceren). Hier volgt de volledige tekst: ‘VPRO. Vieze Piele Rukkers Omroep.
Vuile Hoerelopers, Kutte Kijkers - LulleTREKKERS - HOMO'S - ANTI-ORANJE ZAKKEN
- NIKS NUTTERS, Je zult er voor Bloeden. Harry en zijn makker zullen naakt door de straten
gaan, U zult het zien - en hun Lullen zullen worden Afgesneden. WE WILLEN EEN
VOLKSGERICHT.’
5 William Rothuizen, ‘De jongens achter Barend Servet’ in Haagse Post, 20-1-1973.
6 P.W.J. Steinz, Collage in pasteltinten, Rotterdam 1968, essay, ongepubliceerd. Aan de
beschouwingen van Steinz ontleende ik een aantal gegevens over de cultuurhistorische
voorvaderen van de VPRO.
7 Wim T. Schippers was aanhanger van de Fluxus-gedachte. Men zie de bijdrage van Frans Haks
aan deze bundel.
8 Corine Spoor, ‘Spruitjeskoningin als katalysator’ in De Tijd, 20-12-1972.
9 Jacques Ellul, Les nouveaux possédés, Paris 1973, p. 261. De passage - slot van het boek - luidt:
‘Peut-on ainsi condamner, par la désacralisation, la presque totalité des hommes à sombrer?
Cela ne se pourrait que si en même temps que l'on désacralise, on apporte une raison de vivre
qui soit suffisante et qui effectivement fasse vivre, que si en même temps l'on apporte une
réponse qui soit satisfaisante et qui effectivement éclaire. Réponse et raison de vivre qui doivent
être conjunguées. Et sinon, que celui qui ne peut apporter ces lumières laisse le reste de l'humanité
civilisée, moderne, scientifique, chinoise ou occidentale, dormir en paix dans son rêve religieux.’
Dat wij uiteindelijk in een vicieuze cirkel zitten wordt duidelijk wanneer wij inzien dat het
tenzij... van Ellul au fond op hetzelfde neerkomt als het mits... van Augustinus. Alles mag, mits
in dienst van God en in het licht van het hiernamaals. Onttovering is taboe, tenzij on apporte
une raison de vivre en en une réponse qui effectivement éclaire. Het is wèrkelijk heel vermoeiend
allemaal.
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Ir. N.F.I. Schwarz
lid Eerste Kamer voor D'66
Politieke aspecten van het Barendserveteffect
De ouderen onder de lezers zullen zich nog wel herinneren dat, ik meen in 1958,
Wim Kan door de studio van de NCRV liep en toen steeds ‘au, au!, au, au!’ hoorde
roepen. Gevraagd wat dit betēkende, legde de hoofdportier hem uit: ‘dat zijn de
luisteraars die zich stoten’.

Aanstoot
We stoten ons nog steeds. De belangrijkste stenen des aanstoots zijn de drie G's:
God, Gezag en Geslachtsleven. In 1963 stootten wij ons aan de beeldbuisreligie van
Mies in ‘Zo is het...’, in 1967 aan Phil Bloom die zich voor de camera's uitkleedde
en recentelijk aan Hare Majesteit die spruitjes schoonmaakt.
Het is merkwaardig dat wij ons steeds in één richting stoten. Het schijnt dat naar
aanleiding van een televisie-uitzending over homofilie van de Evangelische Omroep,
(EO), verschillende landgenoten een eind aan hun leven hebben gemaakt. Geen enkel
Kamerlid heeft daartegen geprotesteerd (wel werd bij de IKOR-radio en de
KRO-televisie op voortreffelijke wijze getracht een en ander recht te zetten).
Daarentegen heeft nog nooit iemand gehoord dat naar aanleiding van de Barend
Servet Show zich mensen van kant hebben gemaakt. Wel werd er veelvuldig gedreigd
anderen van kant te maken die aan het programma hadden meegedaan. Dit soort
dreigementen kreeg ik thuis toen ik eens in een brief aan
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de Gemeenteraad van Terschelling ervaringen over naaktstranden in het buitenland
meedeelde (zie briefkaart).

Vrijheid van meningsuiting
Volgt hieruit dat alles nu maar moet mogen? Nee. Een zekere beperking van de
vrijheid van meningsuiting door de wet is nodig, maar uitsluitend wanneer ze
duidelijke belangen van anderen zou schaden. Wij denken hierbij aan belediging van
personen, de veiligheid van de Staat, de bescherming van de jeugd. Natuurlijk mag
men de Koningin evenmin beledigen als welke andere persoon dan ook. Belediging
of smaad wordt dan ook gestraft met een maximum van 3 tot 12 maanden. Maar het
is duister waarom belediging van de Koning een maximum van 5 jaar gevangenis
moet hebben en die van de Kroonprins slechts 4 jaar. Ook op de belediging van een
bevriend Staatshoofd staat een maximum van 4 jaar. Helemaal zot is het maximum
van 3 maanden gevangenisstraf voor smalende godslastering.
Uit de noodzaak de jeugd te beschermen volgt niet dat ook de volwassenen
beschermd moeten worden tegen geschriften, films en radio- en televisie-uitzendingen.
De Grondwet spreekt in artikel 7 uitsluitend over de vrijheid van drukpers, maar in
die tijd bestonden film en omroep nog niet. Toen deze nieuwe media verschenen
heeft de wetgever zich gehaast de vrijheid van meningsuiting door deze media via
filmkeuringscommissie en het ministerieel toezicht krachtens de Omroepwet te
beknotten.
Gelukkig begint men daar nu van terug te komen; in het laatste advies van de
Commissie Zedelijkheidswetgeving wordt aanbevolen de films voor boven de 16
jaar geheel vrij te laten, en ook televisie-uitzendingen die na 21 uur aanvangen. Wel
eist zij dat deze vertoningen moeten worden aangekondigd als te zijn ongeschikt
voor personen beneden de 16 jaar. Deze waarschuwing dient voldoende te zijn om
onverhoedse confrontatie te voorkomen. Ik hoop dat de betrokken wets-
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ontwerpen zijn ingediend op het moment dat dit boek verschijnt.

De Staat als zedenmeester
Maar zouden degenen die naar zo'n uitzending kijken dan niet gekwetst worden?
Zouden dergelijke uitzendingen wellicht schadelijk zijn voor degenen die er naar
kijken? Heeft de Staat dan geen enkele verplichting om de burgers tegen zichzelf te
beschermen?
Door de eeuwen heen heeft de Staat gemeend de vrijheid van de burgers te moeten
beperken met het oogmerk hen te beschermen tegen hun eigen stommiteiten. De
verplichting om valhelmen te dragen voor motor- en bromfietsrijders,
snelheidsbeperking op autowegen, allerlei veiligheidsvoorschriften in fabrieken en
bedrijven zijn daar moderne voorbeelden van. Vrijwel iedereen is het hiermee eens,
en wel omdat het maatschappelijk schadelijk is, d.w.z. dat de maatschappij moet
opdraaien voor b.v. verpleegkosten, verkeerschaos, verloren werktijd. Zelfmoord is
niet strafbaar. Om de volwassen burger te beschermen tegen het kennis nemen van
pornografie of tegen zijn speelwoede in casino's gaat de meesten van ons veel te ver
(geheel daargelaten, dat de schadelijkheid van pornografie nooit is aangetoond). Het
gebruik van alcohol en sigaretten is uiterst schadelijk maar toegelaten, al was het
maar, omdat het onmogelijk is dit te verbieden (men denke aan de prohibition in de
Verenigde Staten in de jaren twintig en de latere pogingen in Zweden). Er zijn ook
grensgevallen. Velen willen in het kader van de eigen beslissingsbevoegdheid van
de mondige burger hennepprodukten legaliseren. Vele anderen willen het drinkwater
fluorideren om de mensen tegen de gevolgen van hun foute voedingsgewoonten te
beschermen.
Het kriterium voor de beoordeling behoort dus niet te zijn of iets schadelijk of
‘slecht’ is voor de individuele burger (dat moet de volwassene zelf weten), maar of
het maatschappelijk
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schadelijk is. Wij moeten met ons allen een voldoende mate van tolerantie opbrengen
om ons door het gedrag van anderen niet te laten stoten zolang onze eigen vrijheid
en rechten niet worden geschaad.

Het passieve kwetsrecht
Zeer interessant is dat velen blijkbaar de behoefte hebben om vertoningen te bekijken
waarvan zij van te voren kunnen weten dat zij er door gekwetst zullen worden. Een
klassiek voorbeeld daarvan was de Barend Servet Show, Kerstmis 1973. Tegelijkertijd
werd op het andere net door de Evangelische Omroep de Messiah van Händel
uitgezonden, waarvan de culturele, godsdienstige en artistieke merites boven alle
twijfel zijn verheven. Niettemin hebben enkele Tweede Kamerleden van de K.V.P.
de Minister van C.R.M. gevraagd maatregelen tegen de VPRO te nemen, omdat
‘miljoenen Nederlanders op de meest ernstige wijze in hun gevoelens en overtuiging
zijn gekwetst’.
Uit het feit dat deze miljoenen wel naar de Barend Servet Show, doch niet naar
de Messiah hadden gekeken moest ik concluderen dat zij er kennelijk behoefte aan
hadden gekwetst te worden en ik vroeg de Minister dan ook de VPRO vrij te laten,
opdat ‘het passief kwetsrecht’ van de Nederlander zou blijven gewaarborgd. De
Minister antwoordde dat de uitzending geen gevaar opleverde ‘voor de veiligheid
van de Staat, de openbare orde of de goede zeden’. Hij zou dus geen maatregelen
tegen de VPRO overwegen, maar merkte wel op dat ‘het “passief kwetsrecht”, van
de Nederlandse staatsburger tot dusverre geen specifiek wettelijke bescherming
vindt’.

De Omroepwet
Onze Omroepwet heeft talrijke nadelen: er vindt een inefficiënte versnippering van
talent plaats, er zijn talrijke ongewenste doublures, de coördinatie van de programma's
op
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beide netten laat vaak en veel te wensen over, duidelijke wensen van het publiek
(bijvoorbeeld een Veronicaprogramma) kunnen niet gehonoreerd worden. Daar staat
tegenover dat ook de gekste minderheden zoals de VPRO of de EO, af en toe de
lucht eens in kunnen. Dat daarbij wel eens kijkers gekwetst worden moeten wij op
de koop toe nemen, maar zoals gezegd, dat willen zijzelf. Immers als men zegt draai
de knop maar om, hoort men ‘wij hebben onze Omroepbijdrage betaald dus hebben
wij het recht om te kijken en zetten wij het toestel niet af’.
Is er dan niets veranderd in onze tolerantie ten opzichte van aanstootgevende
voorstellingen? Ach, over Phil Bloom zou niemand zich vandaag de dag opwinden.
Toch geldt nog steeds: Moord is een misdrijf, maar het vertonen daarvan niet; de
geslachtsdaad is geen misdrijf, maar het vertonen daarvan wel.
Naar aanleiding van de ‘Zo is het...’ show zong Wim Kan in 1963:
We belden de Bisschop, we belden de Kerken,
We houden van grapjes, maar binnen de perken,
We zongen gezamenlijk voor onze TeeVee,
Het lied der gekwetsten, Vers Twee.

En zo is het nog.

Gebruikte bronnen
De Omroepwet;
Het Wetboek van Strafrecht;
Aanhangsel Handelingen Eerste Kamer, zitting 1973-1974, blz. 125;
Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, zitting 1973-1974, blzz. 1593 en 1595;
Tweede Interimrapport van de Adviescommissie Zedelijkheidswetgeving 1973;
Artikel van Buizerd in Accent, januari 1974;
Artikel van Dick v/d Pol in NRC, 9 februari 1974;
Grammofoonplaten van oudejaarsconferences van Wim Kan
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H.J.A. Hofland
Haché, Servet en Van Oekel
De hoes van de LP Waar moet dat heen? vertoont geen opgewekte gezelschappen.
Op de kleurenfoto aan de voorkant zien we Fred Haché woedend op de lekke
achterband van een meer dan tien jaar oude Saab wijzen, terwijl Barend Servet
wanhopig op zijn hoofd krabt en de Dames RiMiCo met een mengsel van onkunde,
wanbegrip, twijfel en ontsteltenis het verdere verloop der gebeurtenissen afwachten.
Vooral dank zij de aanwezigheid van Servet (die, zoals we later zullen zien, een
buitenbeentje is) kan men bij dit tafereel nog wel aan iets komisch denken, maar uit
de verschijning van de Dames valt al iets heel anders op te maken.
De volledige waarheid zien we pas als we de hoes omdraaien. Daar staan alle
belangrijke medewerkers aan de shows op het toneel gegroepeerd. Het is een wat
schèmerige zwart-wit foto, waarop we van links naar rechts onderscheiden een
vermagerde, ziekelijke man die met een somber gezicht in de coulissen staart; de
geestelijke met zwarte pij, glimmend gezicht en ingevallen mond; Gerrit Dekzeil,
de zanger, die boven een das met vrolijk patroon neerslachtig naar de grond kijkt;
Fred Haché, streng, tevens verongelijkt en met de handen waardig voor de onderbuik
gekruist; Servet, opnieuw de enige die duidelijk optimisme uitstraalt, maar daarbij
betrekkelijk stom kijkt; dan de koningin met de halfbegrijpende blik der ouden van
dagen, het toch gezellig vindend; de Dames RiMiCo in dameskleding, één zelfs in
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broekpak, en allen reeds flink beproefd door de tand des tijds; tenslotte Sjefke van
Oekel die met een breed arm gebaar, trots glimlachend, dit treurige gezelschap aan
het publiek vertoont. Hij heeft er zijn beste pak voor aangetrokken, zijn schoenen
glanzen, het haar is met zorg achterover geplakt en hij straalt: het is kennelijk een
hoogtepunt in zijn leven. Een feestdag.
De shows van Haché, Servet en Van Oekel zijn rijker aan interpretatieve
mogelijkheden dan alles wat er ooit in Nederland aan amusement op de televisie te
zien is geweest. Eén van de interpretaties voert naar de vreselijke treurigheid waarvan
ik hierboven, in de beschrijving van de foto's op de hoes, een voorbeeld heb gegeven.
Illusies, leidend tot verval en mislukking (maar zonder dat de illusies gebroken
worden in de ogen van degene door wie ze worden gekoesterd), dat is een van de
belangrijkste thema's van de vertoningen. De laatste show besluit dan ook weer met
beelden waarin dat gegeven is vervat: Van Oekel, op de rug gezien, staande voor de
WC, zijn behoefte doend, aldaar in het geheim een kerststerretje afstekend, en tot
slot in tranen uitbarstend. Zo eindigt het experiment in diepe somberheid.
In iedere show overheerst het algehele falen op elk gebied. Het gezang is vals, de
toespraken mislukken, spelers worden ziek en wankelen reeds half brakend weg als
ze al niet van het podium zijn gevallen, het beeld is scheef, er ontstaan storingen,
Van Oekel overeet zich, het kerstkind is een bejaarde, Haché protesteert vruchteloos
terwijl de coulissen instorten, auto's botsen en twee gekken het einde der dagen
aankondigen.
Dergelijke gebeurtenissen zijn om een aantal redenen uitzonderlijk. Ten eerste
doen ze zich voor in mateloos grote aantallen, ten tweede hebben ze niets van de
gebruikelijke humoristische incidenten zoals die bijvoorbeeld in het optreden van
clowns of in slapstickfilms te zien zijn, en ten derde zit er een vaste lijn in de goede
bedoelingen, de oprechte
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deftigheid en de hooggestemdheid waarmee een en ander wordt gebracht, althans
voorzover dat in het bijzonder Van Oekel betreft.
De strekking van de shows is dan ook diep pessimistisch. Dat officiële geestelijken
de zaak bedriegen, zich opblazen en hun galmtoon voor de ware vroomheid willen
laten doorgaan maar ondertussen zich tebuiten gaan aan drank en vrouwen, dat is in
de christelijke cultuur een vertrouwd gegeven met zijn typische vrolijke kanten. Ook
in de H.S. en v.O. shows zien we hoe dominees of paters zich zodoende
compromitteren. Nieuw is nu dat niet alleen deze valse goede bedoelingen tot niets
leiden en in komische situaties te kijk gesteld worden, maar dat ook degenen met de
ware goede bedoelingen er niets van terecht brengen: met hun dichterlijkheid
machteloos vast lopen in vergaderzaal geklets en een damestrio van middelbare
leeftijd.
De shows hebben, in traditionele zin, een levensvijandige ondertoon. Behalve dat
het mis loopt op alle gebieden van de geest, is het ook organisch nooit in orde.
Storingen in de stofwisseling zijn niet van de lucht. De hoofdpersonen laten telkens
winden of boeren, worden ‘niet goed’ of verdiepen zich in een opsomming van
onsmakelijke gerechten. Al in een van de eerste shows treffen we Haché aan in een
restaurant waar een reeks handelingen plaats vindt die hierop neer komt dat er een
ware wraakoefening op het geserveerde voedsel wordt gehouden. Schalen vallen
om, een Stehgeiger spiest de karbonade van een gast aan zijn strijkstok, de soep bevat
tal van ongerechtigheden, scheldwoorden zijn aan het eten ontleend (bal gehakt,
augurk, enz.). Wat in de shows wordt aangeboden maakt trouwens nog maar een
zwakke indruk vergeleken bij de denkbeelden die Wim T. Schippers verder hierover
heeft. Is er vet na de dood, vroeg hij zich af. Gestoofd eelt heeft mij altijd een van
de sterkste nummers van zijn menu geleken.
In het repertoire van Haché en Van Oekel zijn passages die
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misschien als satire worden opgevat. Dat is een vergissing. Satire ontstaat uit politieke
of algemeen morele verontwaardiging en dient om bepaalde toestanden op een
bijzondere manier te verhelderen, zó dat tenslotte alom de noodzaak van verbetering
wordt ingezien. De shows hebben geen enkele opbouwende strekking. Nergens valt
een teken van verontwaardiging te bekennen. Ze zijn beschrijvend, niet concluderend.
De pompeuze verwarring in de voordracht van Van Oekel over muziek is op die
manier de beschrijving van de onmacht van de dichterlijke ziel die in deze brave
man huist. Het optreden van de koningin met haar bak spruitjes en een glas sherry
in de salon heeft geen republikeinse bedoelingen maar bevat hoogstens de verhulde
conclusie dat de Nederlandse monarchie een gegeven is waarover we niet treuriger
hoeven te zijn dan over allerlei andere dingen. Van modern geëngageerd standpunt
bezien zijn de shows daarom reactionaire vertoningen: amoreel en empirisch.
De ervaring leert dat H., S., en v.O, hun aanhang vooral vinden bij arbeiders, op
de middelbare school en onder ouden van dagen. Tijdens de periode waarin de shows
schandalen veroorzaakten had ik door een gelukkig toeval veel met arbeiders te
maken zodat ik uit eigen aanschouwing de reacties van opgetogenheid ken. Zo weet
ik ook hoe zich een gevoel van vrolijke opluchting meester maakt van jongens van
een jaar of zestien bij het horen van werken als Eufonie Royal en Oh prachtvolle
gloed dezer eeuw. De instemming onder bejaarden is moeilijk te verklaren, maar het
valt niet te ontkennen dat ze met de arbeiders en scholieren tot de zwakkere groepen
van de samenleving horen.
Deze vormen van bijval maken het waarschijnlijk dat de shows toch een bepaald
wraakzuchtig radicalisme bevatten. Zo is het ook. Alle verwarringen en mislukkingen,
alle ernstige bedoelingen en scheef zakkende verheven taferelen zijn met de grootste
zorgvuldigheid samengesteld. Ik ken
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geen amusementsprogramma van de Nederlandse televisie waaraan met zo'n grote
precisie is gewerkt. Het is deze combinatie van energie en nauwkeurigheid in de
vervaardiging, met melancholie en mislukking als kern van het vermaak, die twijfel,
ergernis en haat wekt. De oorzaak is dat de shows in hun beste passages een volstrekte
onverschilligheid demonstreren tegenover de gevestigde vormen van humor. Dat is
het a-politieke radicalisme erin - een zaak die dikwijls lastig te verdragen valt, zoals
gebleken is.
Het wezen van de weerzin tegen de shows is het best vervat in de vraag: Wat
bedoelen ze er eigenlijk mee? (Waar heb dat nou voor nodig?). Het belangwekkende
is, dat hierop geen antwoord te geven valt. Zo is er ook geen uitleg voor het vaak
gestelde probleem of de vertoningen leuk, grappig of humoristisch zouden zijn. Er
is geen overgang tussen lachen en ernst, de grens tussen vermaak en empirie valt
niet te trekken want de onderscheiding is niet van toepassing.
Ook kan men zich niet afvragen of de H., S. en v.O. shows goede programma's
zijn. Ze bewijzen zich in het gebruik.
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Barend is weer bezig
Deel 1 De huwelijksadvertentie
Met o.a. IJf Blokker (Barend Servet); Arie Kleijwegt; Harry Touw (Fred Haché,
Otto Kolkvet Gzn); Wilco Brinkman (kleine Barend); J. Gonlach (schooljuffrouw);
hr en mevr E. Breslau (ouders van Barend); J. Hogeboom (boer); Maria (zingt ‘Ik
was een zonnetje in huis’ van G. Jaspars/R. Daalder/J.P. van Mechelen); Elisabeth
Roelink, Mieke van de Sande, Bertina Maas (de dames RiMiCo); Dolf Brouwers
(radiozanger, playbackt Benny Fields in ‘Oh there's a lull in my life’ van M. Gordon/
H. Revel); J. Lagerwey (studiochef); Jacqueline Maasland (schattig meisje); St John
(man op de WC); Jo Jans (agent van politie); Christina Astoria (striptease); T. de
Neff (oude man met beslagen bril); Ab Hofstee (postbode); W. Eggersma, J. Brak
(obers); Geza (violist); Tonny Eyk (pianist); Cor Brak (Gerrit); J.G. Rey (kok); M.
Eichelberg (koksmaatje); Sabini (portier); Carry van Haeften (jongedame met roos);
J. Siebers, mevr C. van Haeften, H.L. de Leeuw, Helène Waldorp, Dick de Jong, J.
Kutchenreuter, Marieke Teutcher, Bela Kapi (restaurantbezoekers); mevr B. van
Laarhoven (bejaarde dame); Siep de Haan (Barend als padvinder); Bart Schregel
(slagersjongen); Christa Lippmann (sopraan, zingt ‘Die Nachtigall’ van Alabieff);
The Axio Show (naaktballet); Gerard Schiering (W. Braakmolen); Marijke Philips
(omroepster); Emile van Konijnenburg (professor F.J. Dongers)
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vooraf: teaser in de vooravond: fade-up: terrein rond een VPRO-villa te Hilversum,
Barend plakt een sticker achterop zijn gele Saab 93
Barend

Pollens, wat een kleefkracht. Zo, die zit. Even nawrijven... Klaar. (bekijkt tevreden
het resultaat) Wat een feestelijk gezicht. (leest) Pollens, wat ga ik hard! (kijkt ons
vergenoegd aan) en vanavond, dus straks als het ware, dus om (kijkt op horloge)
pakweg kwart voor tien op de kop af, het woord zegt het al, zal ik schitteren in mijn
show die mijn naam draagt: ‘Barend is weer bezig!’ Barend, dat ben ik dus. Dit voor
de kijkers die dit nog niet konden weten. U kijkt natuurlijk, want op het andere net
is toch niks. Verder kunt u mij na afloop schrijven hoe fantastisch of het was. Nu,
ik moet stoppen, de show roept. Ik reken op u, reken daar op. (kijkt weer naar de
sticker) Mooie sticker, hè, prachtig istie gewoon... (opent autoportier, wil instappen)
Fred Haché komt onderhandelend met VPRO-chef Arie Kleijwegt uit de villa,
laatstgenoemde overhandigt Fred een pak bankbiljetten; Fred krijgt Barend bij diens
Saab in de gaten
Fred

(stuift op Barend af) Zeg Barend, wat is dát nou weer! Ben je nou helemaal gek
geworden?! Ben je nou helemaal gek geworden!? Wat is dat voor maffe sticker met
jou d'r op. Haal d'r af! Bah, wat moeten de mensen wel denken.
Barend

Hoezo? We hadden toch afgesproken dat jij niet meer mee zou doen? Nou dan.
Fred

Waaat? Daar weet ik niets van. Jij kunt helemaal geen show maken in je eentje. Bah,
daar komt niets van terecht. Daar komt niets van in.
Barend

Jawel hoor. Komt best in orde! Kijk maar om kwart voor tien. (stapt in en scheurt
weg, het grint spat hoog op, de heer Kleijwegt die moeilijkheden bespeurend naderbij
gekomen is, wordt zowat aangereden)
Fred

(balt vuist naar de Saab) Vlerk! (valt uit tegen de achteruitdeinzende heer Kleijwegt)
Hel en Verdoemenis! Zeg Kleiweg! Heb jij dat geregeld? Mag ik ineens niet meer
meedoen? Kom op met
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die poen! Bah! Schande! Maar ik zal hem wel krijgen, die Servet. Ik kijk gewoon
naar het andere net. Bah!
de heer Kleijwegt staat paf; fade-out, einde teaser
fade-up: groot totaal van een imposant polychroom modern show-decor; er klinkt
orkestmuziek en meisjesgezang, langzame inzoom op een centrale showtrap, daarop
ontdekken we dan het zangeresje Maria
Maria
Ik was het zonnetje in huis
al vloeiden tranen uit mijn oog
toch zagen ze dan bij mij thuis
op zo'n moment een regenboog
M'n stem was helder als kristal
als ik m'n kinderliedjes zong
vielen de sterren uit 't heelal
Pas toen ik groot werd vervaagde mijn kracht
maar dan als niemand het van je verwacht
is het er weer die flonker die schitter
die glans en die macht
Ik was een heel bizonder kind
en schitterde van overvloed
ze werden door mijn jeugd verblind
er zat een wonder in m'n bloed
het was een vonkend oog in oog
ik was het kind dat nooit bedroog
het meisje dat de waarheid loog
Pas toen ik groot werd vervaagde mijn kracht
maar dan als niemand het van je verwacht
is het er weer die flonker die schitter
die glans en die macht...

koor
Barend is weer bezig
onze swingende Barend Servet

we zien Barend als pompbediende, hij groet met een tik tegen zijn pet een zojuist
bediende automobilist, die vervolgens over een voet van Barend wegrijdt, Barend
maakt een rondedansje op één been
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Ach hoe gaat hij tekeer
toch blijft hij steeds een heer

Barend als huisschilder, hij staat hoog op een trap een gevel te schilderen en laat
daarbij een grote bus verf vallen; Fred Haché, die beneden aanwijzingen staat te
geven, krijgt de bus over het hoofd, hij barst uit in getier
Stoot zijn neus keer op keer
maar hij blijft in de weer

Barend op bezoek bij deftige dames, hij neemt een slokje koffie, het kopje laat los
van het oortje, hij krijgt een plens koffie over zijn broek, een dame poetst zijn gulp
Barend is weer bezig
Doet zijn best of hij gooit met zijn pet

Barend wandelend en fluitend in de bossen, een gemene jager treft hem met een schot
hagel in zijn achterste als hij gebukt een mooie paddestoel bewondert; een konijntje
huppelt vrolijk weg
Maar hij was en hij is
en hij blijft ook gewis
onze swingende Barend Servet!

detail van een landkaart, waarop wij het plaatsje Dalden aantreffen; klokgebeier,
dramatische muziek
commentaar

(dames- en herenstem tegelijk) Twee september negentienhonderdenzeuvenendertig:
(herenstem) In het vriendelijke dorpje Dalden onder de rook van Assen
foto van een baby op een berenvel
wordt het echtpaar Servet eindelijk een gezin: Barend junior aanschouwt
(damesstem) het levenslicht. Al spoedig vult de vrolijke lach van kleine Barend de
eenvoudige woning.
Barend als kleuter met een gieter in de tuin (herenstem) De kleine ontwikkelt zich
snel tot een pienter baasje dat (damesstem) op school de leerkrachten verbijstert met
zijn opmerkelijke leergierigheid...
kleine Barend schrijft het woord KUT op het schoolbord en moet daar vreselijk
om lachen, de
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juffrouw is ontdaan en grijpt naar haar hoofd (herenstem) Enfin, na een roerige
schooltijd trekt onze Barend welgemoed de wijde wereld in...
foto's van Barend op een verjaarsfuifje en als drummende jongeman; dramatische
muziek stopt, we zien een bejaard echtpaar in een ouderwetse kamer, ondertitel: B.J.
Servet en G.A. Servet-Knoop
moeder

(bezorgd) Waar zou die nu weer uithangen, we hebben al zóó een tijd geen
ansicht-kaart van hem gehad...
vader

(haalt pijpje uit de mond) Maak je nou maar geen zorgen moeder, onze Barend loopt
heusch niet in zeuven slooten tegelijk...
Barend tuimelt in een sloot, komt proestend en bemodderd boven water, een boer
en een koe komen naderbij
Barend

Pollens! Dat is nou al de zeuvende sloot waar ik vandaag in donder! (krabbelt de
slootkant op) de boer krabt onder zijn pet, de koe loeit; het beeld wordt wit, in een
geometrische uitsparing doemt het bezorgde gezicht van Barend op
mannenstem

(enthousiast) Barend is weer bezig!
geanimeerde titel in wit: Barend is weer bezig!
Barend

(krabt op zijn hoofd) Pollens, ik ben een peu nerveu!
zachtjes instrumentale Servet-tune, glamourportret van Barend in andere
geometrische uitsparing, in het wit geanimeerde titel: ‘met IJf Blokker als Barend
Servet’, dan een portret van Harry Touw met de titel: ‘Harry Touw als Otto Kolkvet’
Harry

Juist.
vervolgens naast elkaar de portretten van de dames RiMiCo, waaronder de namen
Ria, Mia en Coba
Ria

Zie je nou wel!
Mia

Hoor haar!
Coba

Stil! Ik geloof dat het gaat gebeuren...
een portret van Ellen Jens, waarbij de titel: ‘Productie: Ellen M. Jens’, cross naar
beeldvullende
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titel op wit: ‘Bedacht, geschreven, samengesteld en geregisseerd door...’ gevolgd
door vier portretten met daaronder de namen Wim van der Linden, Wim T. Schippers,
Ruud van Hemert, Gied Jaspars, het wit rond de portretten valt plotseling weg en
we zien nog heel even de programmamakers tamelijk onnozel bij elkaar in een
rommelig hoekje van de televisiestudio staan, fade-out; fade-up: rommelig hoekje
van een radiostudio waar een dikke man met zijn voeten in een teiltje water het lied
‘Oh there's a lull in my life’ in een ouderwetse microfoon staat te croonen, vervolgens
horen wij de song uit de radio komen bij Barend thuis, onze held zit te typen achter
een keurig bureau in een niet onaardig, tamelijk modern gehouden interieur
damesstem

Barend is nu journalist, en dat valt heus niet altijd mee...
Barend

(kijkt geïrriteerd op naar de radio) Pollens! Zo kan een mens toch niet werken! (staat
op, loopt naar de radio en zet die keihard)
weer een kijkje in de radiostudio, daar geeft een zure studiochef de zanger een
teken om luider te zingen, de dikkerd begrijpt het niet en haalt de schouders op
chef

Harder!!
dat is niet aan dovemansoren gezegd, tevreden steekt de chef zijn duim omhoog
Barend: Zo! (zet zich weer achter zijn bureau en typt verder) Koning Boudewijn
opent Patates Frites Fabriek te Leuven. Uit betrouwbare bron vernemen wij...
de wagen vliegt uit de schrijfmachine en dondert op de grond, Barend kijkt ons
verbaasd aan cut naar een ouderwetse kneuterige huiskamer, daar maken drie oudere
dames, de dames RiMiCo, een rondedansje op het door een bollende radio
geproduceerde ‘Oh there's a lull in my life’
Ria

Wat speelt de radio ineens hard hè.
Mia

Wááát?!
Ria

Ik zeg, wat speelt de radio ineens hard hè!
Coba

Ja, en neem je dan gelijk een pond kaas mee?
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Mia

Daarom zeg ik, wat speelt de radio lekker hard.
Ria

Wat een mooi lied hè, dat blijft je altijd wat doen, toch.
de radio explodeert
alledrie

Hoei!
Ria

Dat heb je d'r nou van!
in de radiostudio trekt rook op, daar staat de zanger totaal verfomfaaid in een
enorme ravage
zanger

Dat heb je d'r nou van!
chef

STILTE! De show must go on! (zet een plaatje op) wij horen thans ‘Oh there's a lull
in my life’ gezongen door een vocalgroup, de chef steekt z'n duim omhoog, de zanger
schudt mistroostig zijn hoofd; in de kneuterige huiskamer heeft Ria inmiddels een
krant ter hand genomen
Ria

(wijst iets aan in het dagblad) Over Daar is een lull in my life gesproken...
Coba

Gezongen, zul je bedoelen.
Mia

(kijkt zorgelijk naar het in een puinhoop veranderde radiotoestel) Gut, zie je dat, de
hele hoe heet het is...
Ria

Dat bedoel ik ook. Maar moet je eens lezen!
ze kijken alledrie in de krant
Mia

Wat is dat? Wat is dat? Wat staat daar?
Coba

Gossiepietje...
close-up: advertentie onder het kopje ‘Huwelijk enz.’, Nette journalist met prima
inkomen vraagt dito dame of vrouw om evt. mee te huwen. Spoed. Brieven onder nr
4759B naar B. Servet, Populierenstraat 2
Mia

Volgens mij is ie misschien nog wel te repareren, denk je? denk je?
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Wát zeg je nou? Heb je dat dan niet gelezen?
Mia

Gut, daar kan de radio toch nog wel om gerepareerd, misschien.
Ria

Ik schrijf.
Coba

Ik, zal je bedoelen!
Mia

(ontdekt nu de annonce) Zeg, hebben jullie dát gelezen? Ik schrijf!
Ria

Ik heb het het eerst gelezen...
Coba

Nee! Ik! Ik had het al eerder gelezen!
Ria

Daar heb je niets van gezegd. Ik liet het je toch
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zien, of niet soms!
Coba

Ik wou al schrijven.
Ria

Dat is gemeen! Daar heb je niks van gezegd! Ik schrijf, jij schrijft ook maar hoor, je
hebt toch geen schijn van kans.
Coba

Trut!
Mia

Hoor haar!,
Ria

Godsie!
de dames raken slaags, vechten om de krant, die aan stukken gescheurd wordt
Mia

Laten we nou geen ruzie maken, wekunnen toch alledrie schrijven?
de ruzie is ineens over
Ria

Ik heb een idee! We schrijven alledrie onder één naam!
Coba

Je bedoelt één brief! Hoe bedoel je? En wat zetten we er dan onder?
Mia

Ja, dan hebben we ook de meeste kans, drie kunnen meer dan één, in plaats van te
concurreren.
Ria

Ik weet wat. RiMiCo zetten we eronder, van Ria, Mia en Coba...
die avond wandelt Otto Kolkvet, een beschaafde gleufhoed op de dikke kop boven
een zware winterjas, over het natte wegdek van een keurig straatje met een paar
winkels, hij houdt halt bij de brievenbus en haalt een dikke brief uit zijn zak
Kolkvet

Bah, brieven posten, verdomme, geen postzegel. (merkt een automaat op naast de
brievenbus) Als dat nou maar een postzegelautomaat is, tenslotte zit er tegenwoordig
van alles en nog wat in die verdomde automaten. Hm, inderdaad, postzegelautomaat,
wel handig, zo naast de brievenbus. (zoekt in zijn zakken) Moet ik voor den duivel
nog betálen ook om me geld te krijgen. Mij opschepen met hun vieze wasgoed en
betalen ho maar. (diept een muntstuk op en doet dat in de daartoe bestemde gleuf in
de automaat, draait aan de slinger) Maar hier gaat zodirect een fikse rekening op
de bus. Juist. (voelt in het postzegelbakje: niks) Hel en Verdoemenis! (druktvergeefs
op de knop voor geldteruggave) Bah. Nuja, een
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automaat is ook maar een automaat. (treft de onwillige machine met een serie
vuistslagen, bezeert zich daarbij, komt tot bezinning en laat opnieuw een muntstuk
de gleuf passeren, draait woest aan de slinger)
automaat

Ping!
Kolkvet

Juist. (vingert in het bakje: opnieuw geen zegel te vinden) Wel Godverdomme
nogantoe! Duivelse vinding! Stuk onheil! Geldwolf! Maar zo gemakkelijk ben je
met mij nog niet klaar! Of mijn naam is geen Kolkvet, zowaar ik hier sta! (balt vuist)
Als je mij wilt bedriegen moet je vroeger opstaan! (sneu) Nou, daar ben ik mooi
klaar mee, je stopt er wat in en niks krijg je dervoor terug. Stank voor dank. (klagend)
Stank achtervolgt mij overal. (in kwieke regenjas gestoken Barend komt
deuntjefluitend aankuieren)
Barend

Goedenavond!
Kolkvet

Hm (gaat wat opzij)
Barend

Juistem (trapt in een drol) Pollens! Bah. (schraapt langs de trottoirband) Zo. (haalt
een grote enveloppe tevoorschijn, kijkt er vertederd naar) Even mijn afgeraffelde
artikel verzenden. Daar zullen de abonnees van opkijken, reken maar. Hot news!
Van uw speciale verslaggever B. Servet. Even een postzegeltje daarop... Pardon,
mag ik even? (draait fluks een zegel en frankeert, laat het zaakje in de brievenbus
glijden) Klaar! Goedenavond. (gaat er fluitend weer vandoor)
Kolkvet

Oh. Misschien ben ik wel iets te grof. Ook eens zo proberen. Voor den donder, moet
ik me door zo'n maf zegeltoestel laten gezeggen... (neemt enige afstand, loopt fluitend
op de automaat af) Goedenavond! (doet kalm aan)
zijn nieuwe aanpak levert al evenmin de begeerde zegel op
Grmpf! (gaat achteruit voor een aanloop, is van plan het nukkige apparaat een
schop te verkopen)
er komt een schattig circa zesjarig blond meisje voor de zegelautomaat
aanhuppelen, ze houdt
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een brief in haar hand, ze posteert
meisje

(strekt haar armen naar Kolkvet uit) Optillen!
Kolkvet

(begrijpt de bedoeling en willigt haar verzoek in) Kijk nou toch eens, zo'n arm schaap.
Omdat hun ouders te beroerd zijn om zelf hun maffe brieven te posten moet zo'n
dreumes door weer en wind...
meisje

Wat zeg je? Praat niet zo gek. (tovert een zegel tevoorschijn, Kolkvet mag er aan
likken)
Kolkvet

(likt) Bah.
het lieve kind frankeert haar brief en laat zich ook bij de brievenbus optillen
meisje

(werpt brief in de bus) Dag brief! (tegen Kolkvet) Dank u wel. Dag gekke meneer!
(huppelt schaterend weg)
Kolkvet

(staart haar hoofdschuddend na) Een kind kan de was doen. Die jeugd van
tegenwoordig... (zoekt naar een nieuw muntstuk, voelt er tenslotte een in de voering
van zijn jas) Wat zou een mens moeten beginnen zonder voering in zijn jas? (scheurt
de voering aan flarden, laat zijn brief vallen, pakt het muntje, laat het in de automaat
rollen, draait de slinger er van af, werpt die achteloos weg, voelt in zegelbakje of
het er nou eindelijk misschien nog es een keer van komt, verstart)
een zwarte brij stroomt over zijn hand en druipt over zijn lichte gaatjesschoenen,
hij staat als aan de grond genageld
(binnensmonds) Wat heb ik toch een afgrijselijk leven...
de dames RiMiCo verschijnen in het straatje, Coba heeft een brief in haar handen;
het in plastic regenkleding gehulde trio houdt op veilige afstand van Kolkvet de pas
in
Ria

Kijk nou eens, wat doet die man? Hij maakt de hele automaat kapot...
Mia

Wat een vernielzucht.
Coba

Kijk nou maar niet te lang, dat is nergens goed voor. We posten gewoon onze brief.
Kolkvet krijgt een aanval van woede, hij geeft een harde schop onder de
zegelautomaat, bezeert
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zijn voet, maakt schreeuwend van pijn een rondedansje op één been en omvat met
beide handen zijn geblesseerde voet; de automaat laat los van de muur en valt met
een daverende klap op het trottoir
Kolkvet

Oplichters! Zegelbewaarder! Vuilspuiter! Oranjeklant! (danst op de gevallen machine)
Ria

Moesten we
Mia

eigenlijk niet
Coba

een politie-agent verwittigen? Nee. Laten we nog even wachten, misschien wordt
het nog wel erger.
Kolkvet

(staakt het gedans) Volgens mij is die automaat niet helemaal in orde. (hurkt en kijkt
aandachtig in het bakje waarin de zegels normaliter worden afgeleverd, hij voelt
erin en trekt dan een hele rol van die dingen tevoorschijn) Aha! Daar zul je ze hebben,
de vlegels. (rolt het zegellint een heel eind af) Hm, ook weer wat overdreven. Nu
even opplakken. (zoekt zijn brief) Godverdomme. De aanhouder wint. Waar een wil
is is een weg, wie niet weg is is gezien, willen is kunnen. Wie niet waagt die niet
wint. (kijkt even tevreden op de bemachtigde postzegels) Leve de Koningin! (kan
zijn brief maar niet vinden, schudt zijn jas uit)
Godzammekrake! Aha! Daar is de rotzak!
Ria

Ik had hem allang zien liggen.
Mia

Ik ook.
Coba

Ik ook, ik zag hem vallen maar ik dacht...
Ria

...laat maar.
Kolkvet

(plakt een zegel op zijn dikke brief, weegt de bolle enveloppe op z'n hand en plakt er
dan nog een sliert bij) Zo. Ik ben benieuwd of de geadresseerde al mijn moeite zal
waarderen. (werpt de brief in de brievenbus, draait zich opgelucht om en wil
weglopen)
de brievenbus dondert met een klap uit de muur, door de bres zien wij een man
op de WC zitten, hij kijkt verbaasd op uit zijn krant, komt dan met de pantalon op
zijn schoenen en zijn onderbroek om zijn enkels door het puin naar buiten en
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wendt zich tot de dames, die geschrokken achteruit deinzen, de onverwachte
confrontatie met een mannelijk geslachtsorgaan doet Ria en Coba het gelaat afwenden
man

Wel heb ik van mijn leven!
Kolkvet

Onraad! Wegwezen! Viespeukerij!
Mia

(nieuwsgierig) Oh, een man, zie je dat...
Ria

Help!
Coba

(vastberaden) Wegwezen! (gooit de meegebrachte brief op de hoop post die uit de
bezweken brievenbus is geraakt) Dat zoekt de PTT wel uit, daar zijn ze tenslotte
voor. Maak voort! Wegwezen!
de dames staan plotseling oog in oog met een barse politie-agent
agent

top! Niks wegwezen! (grijpt nog net een zich uit de voeten makende Kolkvet bij de
lurven) Wat heeft dit hier te betekenen als ik vragen mag?
Ria

Eh, ja agent...
agent

Wat ja. Vertel op. En mee naar het bureau.
Ria

Wij stonden
Mia

hier gewoon...
agent

Nu vertelt u mij onmiddellijk wat hier gaande is ofwel reken ik u en masse ter plekke
in. Begrepen?
Coba

Een brief te posten, dat wil zeggen ja, een brief posten, mag dat soms niet?
man

(komt er in zijn blote reet bijstaan) Wat heeft dit hier te betekenen als ik vragen mag?
agent

Wie stelt hier de vragen als ik vragen mag!
Ria

Ja,
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Mia

dat zouden wij
Coba

ook weleens willen weten.
Kolkvet

Zeg maffe dienstklopper! Heb je niks anders te doen dan brave burgers lastig vallen!
Ginds (wijst) zijn ze aan het inbreken!
agent

Is dat zo? Er op af!! (blaast op z'n fluitje, rent weg) Houdt de dief!
Kolkvet

Juist. (loopt waardig weg)
fade-out; fade-up: bij Barend thuis; onze vriend zit half verscholen achter bergen
brieven, kaarten en foto's, hij heeft zijn blote voeten in een
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teiltje water, en is bezig de papiermassa te sorteren, daartoe maakt hij gebruik van
twee stuks grijs gemoffelde stalen aflegbakjes, het bakje met de vermelding ‘ja’ is
nog helemaal leeg, terwijl ‘neen’ overvol is; wij kijken over Barends schouder mee
naar wat er door z'n vingers gaat
Barend

Wat een brieven op één advertentie, terwijl... Pollens! (hij heeft een foto van een
razend knappe vrouw in zijn handen) In bakje ‘nee’ maar doen liever, dat is me te
gek, dat durf ik niet aan, dat is vrágen om moeilijkheden trouwens, ik val niet op
blond, hoewel... (bekijkt een serie blonde schonen, de een is nog indrukwekkender
dan de ander) Pollens, ik krijg het er warm van (wist zich het zweet van het voorhoofd)
maar ja, eigenlijk is het natuurlijk allemaal maar uiterlijk vertoon, het gaat om het
innerlijk nietwaar. Nietwaar, Barend. Barend! Hoewel, da capo! (lieftallige brunette)
Tantum proh... Hé, kijk, wat is dát nou? (foto van een hijskraan, op de achterkant
het conterfeitsel van een kittig type vol sproeten) Zeker weer alleen op geld uit, nou,
daar trap ik toevallig mooi niet in. Poepoe! (serie minder goed geluktevrouwen met
vlinderbrillen, wratten, dubbele kinnen, groeven en puisten, een portret van een
slome duikelaar met een opgeschoren kop, een twaalfdelige familie) Sjongejonge,
het is me wat...
frozen frame
basstem

Welke vrouw kiest Barend zich? Zendt uw oplossing naar de V.P.R.O., postbus 11
te Hilversum, en u maakt een kans op het winnen van een verdomd aardige surprise;
voorbeeldbriefkaart; Barend gaat weer verder Nou, es even kijken... (close-up
fotografie van een vagina) Wat is dát nu weer!? (kijkt ons even aan) Oh pardon.
(werpt de foto in bakje ‘ja’) Rijk hoeft ze niet te zijn, als ze maar móói, hoeft ze ook
niet te zijn, lelijk ook weer niet, hoewel, een beetje geld is nooit weg natuurlijk, het
belangrijkste even wel... (vraagt het aan ons) Ja, wat is nu eigenlijk het belangrijkste?
na een slecht verstaanbare franstalige aanbeve-
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ling door een morsige man in een Schillerhemd komt de wereldfaam genietende
stripteasedanseres Christina Astoria ons tracteren op een welhaast onbeschrijfelijke
act in een zwoel uitgelicht hoekje van het show-decor; erg aardig; ze luistert de
weinig spectaculaire Spaans georiënteerde accompagnementen op met geile kreetjes
en gooit halverwege haar geraffineerd getimede ontkleedpartij een luxe plantenbak
omver; tenslotte valt haar een uit het geselecteerde nachtclub-publiek opklaterend
warm applaus alsmede prijzend gemompel ten deel; een oude man met beslagen
brilleglazen schijnt niet ingenomen met haar optreden
oude man

Bah!
terug naar Barend, hij kijkt op bij het rinkelen van de bel
Barend

Er wordt gebeld geloof ik.
de deur barst open, een postbode sleept een goedgevulde postzak naar binnen, hij
heeft een grommende middelgrote bastaardhond aan zijn broek
Pollens! Wat kan ik voor u doen, dat wil zeggen...
postbode

Wat kan ik voor u dóén! Wat kan ik voor u dóén! Wat u voor mij kan dóén??
Barend

Ja, eh...
postbode

Haal onmiddellijk die rothond weg! Stuur die opgeblazen teckel naar het asyl! Maffe
dierenvriend! Hondegek!
Barend

Koest Bello.
de hond laat los en komt kwispelstaartend naar Barend toe
postbode

Daar! (werpt de postzak met volle kracht van zich af)
Barend

Nou, dankuwel, hoewel. Bah, ik kan wel aan de gang blijven, maar nuja, beter veel
post dan geen post.
postbode

(waarschuwend bij de deur) En laat dat vele post ontvangen voortaan uit uw hoofd!
Is toch geen doen zo. Of u krijgt met mij te doen, reken daar op!
Barend

Maarreh...
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postbode

U hebt mij wel begrepen! (knalt de deur achter zich dicht, door de klap wipt er een
abstract schilderij van het haakje en valt op de grond)
Barend

(hangt het schilderij weer op) Wat moet ik nou met die hond? Wegdoen?
de hond jankt
Nee! Hoewel... ja, toch wel lastig als ik op reportage moet... Maar misschien is ie
wel waaks.
de hond blaft
Hoewel... Maar allá. Bello, we zien wel.
het dier slobbert het bakje voetwater leeg
Bello

Mmmmmm, zo. Lekker was dat.
Barend

??XQÑ%$&5¡¡e?! Nuja. Wat moet ik nou met je? Bello likt hem
Ja, brave hond. (loopt naar zijn bureau zoekt in de gele gids en telefoneert) Ja?
Met dierenwinkel Canis? Ja, moet u eens luisteren... Oh, dat deed u al. Luister, ik zit
hier met een probleem... Waarom niet?... Juist. Wat? Goed... Hoewel... Já! Dus noteert
u even: ik wil hebben 1 grote luxe hondemand, 1 bus vlooienpoeder (kijkt naar de
hond en begint zich te krabben) of doet u eigenlijk maar twee, ja? Dan: 3 kilo
paardebief. Wat? Oh, dan moet ik bij de slager zijn ja. Goed. Verder. 1 kluifbot, 1
halsband en dito bijpassende riem, 1 voederbak, nog een voederbak, 1 bad, 1
hondefluit, een flinke hondeborstel, een luxe halsbandnaamplaat met vermelding
‘Bello’, een flink hondehok, behoorlijk geoutilleerd ja, met stro dus en zonder
ketting... nee, ook geen muilkorf, hè Bello, brave hond, én, flink wat van de beste
kwaliteit hondebrokken of mopjes of hoe die rotzooi heten mag. Vlug graag... Servet,
B. Oh, u weet mijn adres, hoe vreemd... Haha, ja, dat kan gebeuren... (legt neer) Zo.
Geregeld.
buiten op straat loopt een deftige, rossige man, hij heeft een riem waaraan een
lege halsband in zijn hand, hij stuit op een ferme drol op het trottoir, hij hurkt en
ruikt aandachtig aan de glimmende hoop
man

(komt overeind) Dit kan niet missen. Mijn Bello is hier in de buurt! Ahum. (kijkt
spiedend rond) Dat
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zullen we eens even regelen. (gaat op weg) Barend ijsbeert met een rimpel in zijn
voorhoofd door de kamer, er wordt nadrukkelijk gebeld
Barend

Da capo! Blijft dat zo! (doet de deur open)
de deftige rossige man van daarnet komt binnen, ontdekt de hond en balt een vuist
man

Aha! Hondemepper! Dief! Betrapt! Politie!
Barend

Politie? Hoe?
man

Zwijg! Slampamper! (veegt een kostbare vaas van een bijzettafeltje) Mijn hond
jatten! Wat denk je wel! Bello!! Kom onmiddellijk hier! (sleurt de zich schrap zettende
viervoeter naar de deur) Rothond!
Allemansvriend! Ik zal je léren!
de deur knalt dicht achter man en hond, het schilderij valt opnieuw
Barend

(geeuwt) Bah. (hangt het schilderij weer op) Ik ben niet bijgelovig, dus zal ik de
knoop maar doorhakken. Tenslotte had ik spoed. Wat doen we dus? Juist Barend.
(sluit de ogen en pakt lukraak een brief met foto uit de half leeggestroomde postzak)
Dat zal haar zijn. (kijkt) Nou nee. Weet je wat? Driemaal scheepsrecht! (pakt weer
een brief, leest, mompelt) RiMiCo? Hm, dat lijkt me wel wat. Hoe vreemd, geen foto,
maar dat is waarschijnlijk een goed teken. Kijk, een telefoonnummer. Dat is handig.
Gelijk even bellen.
(draait nummer en luistert)
de telefoon rinkelt in huize RiMiCo
Ria

(laat een stapel borden vallen) Telefoon!
Mia

(laat breiwerk vallen) Telefoon!
Coba

(schenkt thee naast de kopjes) Telefoon!
onze vriendinnen snellen naar het rinkelende apparaat en blijven er als versteend
omheen staan
Ria

Wie neemt op?
Mia

Durf jij?
Coba

Ik neem wel op.
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Mia

Nee, dan doe ik het wel.
Ria

Wat, zij?
Coba

Jij durfde toch niet, is het wel?
Ria

Dat is niet waar, zij dorst niet. Ik wel. Waarom
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schrijf ik anders op een advertentie, dacht je soms...
Mia

Hoor haar.
Ria

Ja, dat is toch zeker zo!
Coba

Ach wat. Wie zegt ons dat Servet belt. ledereen kan toch bellen. Stel jullie toch niet
zo belachelijk aan. Net of hier nooit de telefoon gaat...
tussenshot Barend, hij trommelt met z'n vingers
Ria

...neem nou ó-hòp.
Mia

Neem jij maar op. Jij wou toch zo graag.
Coba

Nou, dan neem ik wel op.
Ria

Vooruit...
de telefoon rinkelt niet meer
Mia

Ooooh!
Coba

Dat heb je d'r nou van. Hebben jullie nou je zin?
Ria

(tot Mia) Dat komt door jou.
Mia

Wie, ik?? Hoor haar.
Barend krabt op z'n hoofd
Barend

Hoe vreemd, er wordt niet opgenomen; of ze is niet thuis, wat niet waarschijnlijk
mag worden geacht, ofwel heb ik het nummer verkeerd gedraaid of gewoon verkeerd
verbonden. Da capo, nog maar es een keer, daar gaat ie dan. (draait opnieuw)
bij de dames heeft de ruzie zich verder ontwikkeld
Ria

...en daarom zeg ik...
Mia

Niks daarvan! Oh wat gemeen!
Coba
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Eigen schuld...
de telefoon rinkelt opnieuw
Ria

De telefoon
Mia

belt
Coba

weer. Wie neemt op?
ze nemen thans alledrie tegelijk op, het wordt een vreselijk geruzie en gevecht om
de hoorn; Barend houdt de hoorn op een afstandje en kijkt verbaasd naar de
sputterende hoorn
Barend

Hallo! Hállo! HALLO! Wie daar? RiMiCo? Mejuffrouw RiMiCo daar soms ja?
Potjandorie wat een kabaal zeg... RIMICO, spreek ik daarmee??
de dames staken het getier
alledrie

Jaaa!
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Barend

(kijkt verbaasd) Pollens!
Coba heeft uiteindelijk de hoorn veroverd, de anderen zitten er evenwel ook met
hun gezicht bovenop
Coba

Wat zegt u?
Ria

Wat
Mia

zegt ie?
Coba

Stil!
Barend

Wat zegt u?
Coba

Nee, pardon, ik zei tegen eh... ik zei dus:
Ria

Wat zeg je nou? Is het hem wel?
Mia

Is het hem niet?
Coba

Hou nou es even je snater!!
Barend

Oh pardon. Ben ik verkeerd verbonden? Ik spreek toch wel met eh juffrouw RiMiCo,
als ik het wel heb, ik hoor ...
alledrie

Jaaa!
Barend

Magnifique! Merkwaardig, toch niet verkeerd verbonden. Maar gaat u verder... Ik
bedoel, u heeft dus gereageerd op mijn advertentie nietwaar eh juffrouw RiMiCo
dus. Wel, weet u wat? Ik stel voor we spreken af in restaurant Vrij Berlijn. Ja? Kent
u. Magnifique. Dan zien we daar wel verder... Goed, om drie uur... goedendag eh...
(wil opleggen) Pollens! Hoe herken ik u dan?
gekibbel aan de andere kant van de lijn
Een roos, goed. Goedenavond dan maar hè en tot dan dan... eh... juffrouw eh...
(legt hoorn op het toestel) Zo. Nu gauw mijn artikel afraffelen. Wacht! Ik neem
gewoon een oude krant! Oud nieuws, goed nieuws. (typt een artikel over uit een oude
krant)
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Coba

Jullie moest je toch wel schamen, je gedraagt je als een stel bakvissen!
roezemoezend publiek, een leeg podium in het show-decor, een dunne, witharige,
aristocratische man wenkt een ijlings toeschietende ober
man

Ach ober, heeft u voor mij een Café Royal, en voor mijn vrouw (wijst op een
wezenloos type in een dure jurk rechts naast hem) een Café Triste, enne voor díé
mevrouw (wijst iemand in de verte aan, gaat daarbij zeer onbeschoft met z'n arm
vlak
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voor het gezicht van een dikke mevrouw links van hem) een Sherry Privé.
de ober krabt op z'n hoofd; op het podium verschijnt een kalende man in
zigeunerpak, applaus, hij speelt ‘Du schwarzer Zigeuner’ op zijn viool, prachtige
begeleiding, een oude dame met een verkreukeld gezicht pinkt een blinkende traan
weg; er is op het podium tussen allerlei decoratieve zetstukken een soort modern
hok, er verschijnt een kwaad gezicht voor het erin aangebrachte raampje, de man
tikt tegen het glas, komt dan via een deur naar buiten; het betreft hier de man wiens
WC-muur instortte toen Kolkvet een brief postte, hij komt ook nu van een WC-pot
en toont wederom zonder schroom zijn naakte onderlichaam, wat thans een daverend
applaus oplevert, hetgeen hem evenwel helemaal niet zint, de violist kijkt vreemd en
houdt op met spelen, het orkest geeft er ook de brui aan, doch het applaus zwelt nog
aan
man

Kunt u daarmee ophouden!! Ik kan het namelijk niet meer ophouden. Trouwens,
waar ben ik hier eigenlijk verzeild geraakt? (valt uit) Eerst word ik het slachtoffer
van mijn eigen WC waar ze een hele muur hebben laten omvallen en nu word ik
weer geconfronteerd met een juichend publiek: Kan ik dan nérgens rustig mijn
behoefte doen? Gaat u weg alstublieft!! Anders ga ík wel weg!
doodse stilte
Goed, ik ga al... (loopt uit beeld)
de violist speelt geheel solistisch enige maten uit Mozarts ‘Eine kleine Nachtmusik’;
ondertussen neemt de ober hoofdkrabbend een bestelling op van een bejaard echtpaar
vrouw

Ober, heeft u een grote zak patat voor mijn man? Met mayonnaise...
man

(tegen zijn vrouw) Eigenlijk had ik liever een bamibal, als het ware. (kijkt de ober
ernstig aan) muziek! daar is de morsige man in Schillerhemd weer, hij beveelt
wederom in slecht verstaanbaar frans Christina Astoria aan, die onder een stevig
applaus aan een nieuwe act begint; thans tapt zij
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uit een ander vaatje: liep zij in haar eerste act nogal vlot van stapel, thans ontdoet
zij zich op de klanken van een meeslepend largo tergend langzaam van haar flodderige
showkledij
oude man

Bah!
na wat moeilijkheden met een onwillig bandje van haar glinsterende bra
overwonnen te hebben, maakt zij, op wat zilveren kwastjes na geheel naakt, gedreven
door wilde amusementsmuziek, een vurig dansje, en o, wat kijkt ze daarbij ondeugend!
het publiek is enthousiast en brult om een toegift, waaraan zij zonder dralen gehoor
geeft, ook al heeft onze vriend met de beslagen bril duidelijk misnoten
oude man

Bah!
het extraatje bestaat uit woeste dans waarbij gemanipuleer met een grote zwarte
doek of zoiets, trompetten schetteren er op los; geheel onverwacht wordt ze met
enorme witte rookwolken van het podium geblazen, paniek in de zaal, fade-out;
fade-up: een ruim, sfeervol, goed bezet klassiek restaurant, zacht klinkt beschaafde
pianomuziek; wij treffen onder de gasten de dames RiMiCo, ze hebben zich op z'n
zondags toegetakeld
Ria

Ik ben toch zó benieuwd hoe of dattie er uit zal zien.
Mia

Hoe zou die eruit zien denk je, z'n stem klonk wel aardig.
Coba

Hij deed nogal stug aan de telefoon.
Ria

Hoe?
Mia

Is de telefoon stuk?
Coba

Stug! De telefoon is stúg. Hè. Stug aan de telefoon. Hij.
Ria

(haalt de schouders op) Wat nou, ik begrijp je niet.
Mia

Laten we maar rustig afwachten.
in een hoger gelegen gedeelte van het restaurant zien wij de heer Kolkvet; hij is
in gesprek met een kleine boefachtige man
Kolkvet

Zo! Dus als ik goed begrijp wilt u mijn wasserij kopen, Gerrit.
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Gerrit

Hoores Kolkvet, ik wil d'r niet langer over zeiken. We doen het, of we vergeten de
hele handel. Twee, en geen cent meer! (geeft een vuistslag op tafel, het glaswerk
rinkelt)
een langskomende ober met een melkmuil kijkt Gerrit verschrikt aan
Eén minestronesoep! Goed vet en vlug!
de ober knikt en beent weg
Kolkvet

Wat nou vlug, nou even geen grappen. Ik wil mijn wasserij helemaal niet kwijt.
Gerrit

Wat lul je nou man. Kunnen we zaken doen of blijf je zeiken. Okay, zeg het maar.
Twee en een half. buiten zien wij Barend uit een gele Saab stappen en op restaurant
Vrij Berlijn afstevenen; de ober zet Gerrit een bord soep voor de neus
ober

Stublieft.
Gerrit

Wááát? Is dát soep?!
ober

Wel meneer, toch besteld ja? Minestrona.
Gerrit

(richt zich tot Kolkvet) Is dát soep?
Kolkvet

?
Gerrit

Is geen soep.
ober

Wel meneer, toch besteld ja? Minestrona, eh...
Gerrit

(schreeuwt) Dat is geen soep! Dat is een vies bord man! (vist een bril uit het bord)
En dit? (houdt de bril omhoog) Leveren ze er zeker bij om de balletjes te zoeken.
Bah! (gooit de druipende bril over zijn schouder weg) Weg ermee!
ober

Neem vooral niet kwalijk sir. Halen nieuwe soep voor u. Direct terug sir. (maakt zich
haastig uit de voeten)
Gerrit

(tot Kolkvet) Is toch schande! De oplichters! Bah! in een zeer smerige keuken mist
een dikke kok zijn bril: hij tast rond tussen potten en pannen, hij schept soep naast
een bord en zet het lege bord klaar voor de ober om te serveren.
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(schudt een pan dampende aardappels leeg over de grond) Alsteblieft. Stik der maar
in. Oude kip derbij. (het arme beest ploft op de grond) Veel peper tegen de stank,
zo. Hatsjie! Alsteblieft. Doppers derbij, kan hoor, prima. (schudt een bus appelmoes
leeg over zijn schoenen) Klont boter haast vergeten. (smeert groene zeep op een bord
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met etensresten) Klaar! Weg met die rotzooi! (gooit een stapel borden om) Oh,
pardon, verdomme ik zie geen moer! Daar gaan we weer. Aardappelen. O, wat word
ik moe van die aardappelen. Ik zie trouwens geen barst, zeg. Alsteblieft, kip derbij.
Waar is de kip? Waar is mijn bril? een koksmaatje krabt op zijn hoofd en pulkt in
zijn neus
Oh! Wat ruik ik daar?
er ligt een pannekoek aan te branden in de koekepan op het fornuis
Even omkeren die vieze lap meel. Uit de weg! Hoeps! (zwaait met de koekepan,
de pannekoek zeilt de keuken uit) Waar zijn die verdomde doppers nou weer? (laat
een lange wind)
Barend arriveert via de draaideur in een statige aankomsthal vol spiegels en
palmen en krijgt de opgeworpen pannekoek in zijn gezicht
Barend

(tot de geüniformeer de portier) Zeg eh. (raapt het baksel van de grond) Wat is dit!
Pollens! Dat is...
portier

Oh, (grist de pannekoek af) geeft u maar hier, dat doen we zo!
(zeilt hem richting keuken, de koek buigt af en scheert in een wijde boog het
restaurant binnen)
Barend

Maarreh...
portier

Laat u maar zitten. (helpt Barend uit zijn jas en werpt het kledingstuk op de kapstok,
vangt een hem door een haastig binnenkomende cliënt toegeworpen paraplu op en
keilt die feilloos in de daartoe bestemde bak) Zo doen we dat
Barend haalt de schouders op en loopt terwijl hij omkijkt naar de grijnzende
portier het restaurant binnen, botst tegen een spectaculaire jongedame op
jongedame

Hoei!
Barend

(bemerkt een rode roos op haar swingende boezem) Aha! Magnifique! Servet. Goed
dat u gekomen bent. Juffrouw RiMiCo. Eigenaardige naam, maar alla! De rest lijkt
me wel in orde. A propos, zullen we maar meteen van wal steken? (tot de kijker)
Wat ziet ze er patent uit! (tot de jongedame) Spijkers met koppen slaan! Dat is beter
dan
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schroevedraaien, haha! (geeft haar een klapzoen) Maar goed, waar gaan we zitten?
jongedame

(woedend) DAAR! (geeft Barend een harde klap in het gezicht en beent trots met
opgeheven hoofd en priemende tieten weg)
Barend

(voelt aan zijn pijnlijk gloeiende wang) Pollens, wat een temperament. Is ze dus
blijkbaar niet, hoewel, misschien heb ik haar wat te voortvarend aangepakt. Of een
kleine vergissing, maar nuja, pech gehad. (blikt rond) Nu ik hier toch ben zal ik er
maar eens flink de beuk in zetten. (wrijft zich vergenoegd in de handen)
de dames RiMiCo hebben nog niet besloten wat ze zullen gaan gebruiken
Ria

Wat neem jij?
Mia

Heb jij al iets gekozen? Ik vind het zo moeilijk, ze hebben hier zoveel. (bladert in
menu)
Barend begeeft zich nadrukkelijk speurend dieper het restaurant in
Coba

(krijgt Barend in de smiezen) Dat zal hem zijn!
Mia

Wat? Waar?
Ria

Stil! Hij komt hier naar toe...
Mia

Hoor haar. Net of wij dat niet zien. Wie doet het woord?
Coba

Stilte! Ik doe het woord.
Mia

Hoor haar.
Coba

(staat op, trekt haar rok goed, en zwaait met een rode roos) Oehoe!! Hier is het!
een aantal gasten kijkt verstoord op
Barend

Pollens! Wat een mens. Dus dát is nu RiMiCo. Eigenaardige naam, maar alla! De
rest lijkt me eh... hm. We zullen ons er wel doorheen slaan. Wie A zegt moet ook B
zeggen, hoewel... Ik ben toch wel een peu nerveu. (stapt kordaat naar de dames,
voelt aan zijn das, richt zich tot Coba) Aha. Servet.
de dames trekken het door haarzelf meest verleidelijk geachte gezicht
U hebt een paar vriendinnen meegenomen, zie ik?
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(tot de kijker) Waar moet dat heen? (weer tot de dames) Indachtig het spreekwoord
‘Drie weten
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meer dan één’ ofzo. Ja toch?
Coba

(beuzelt met haar halssnoer) Maar gaat u zitten. Neemt u plaats. (gaat weer zitten)
Barend

Hier maar neervallen? (neemt een stoel)
Ria

Ik ben Ria.
Mia

En ik ben Mia.
Coba

En ik ben dus Coba. Ik zal u het een en ander uit de doeken doen...
Barend

Jaja. Verdomd interessant, maar gaat u verder. (kijkt gegeneerd om zich heen)
Ria

Ik...
Coba

Laat mij nou!
Mia

Hoor haar.
Ria

Je hoeft niet zo te snauwen!
Coba

Kijk. Het zit zo...
een paar tafeltjes verderop zien wij de aangebrande pannekoek weer terug, hij
valt op de broek van een keurige man die druk pratend tegen een al even keurige
vrouw, zoekt naar zijn zakdoek; hij vindt de pannekoek, snuit er trompetterend zijn
neus in en ontdekt zijn vergissing
man

Getsie! Hoeoe... Arf. Brrrr. (werpt vol afschuw de volgesnoten koek van zich af)
vrouw

(laat haar opgeheven lepel plonzend in de hoogopspattende soep vallen) Evert!
Gedraag je! Alsjeblíéft zeg...
bij Kolkvet en Gerrit is ook niet alles pais en vrêe
Gerrit

(slaat met de vuist op tafel, glazen vallen om, van tafel af en stuk) IK WIL DIE
WASSERIJ HEBBEN, VERSTA JE! OBER!!!
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de ober, die juist een thé complet en glazen sherry aflevert bij Barend met zijn
dames, schrikt op en spoedt zich naar de lawaaierige cliënt, mensen zijn verstoord
en mompelen schande, de gerant haalt verontschuldigend de schouders op, de pianist
breekt een onopvallend verlopend melodietje af om over te gaan op parafrasering
van een vroege Beatles-smasher
Coba

...en dat moest ik allemaal meemaken, enfin, zo belandde ik dus ongevraagd in het
klooster, en dáár had ik het wát moeilijk, want het was daar nogal streng met de
zeden enzo, begrijpt u wel,
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maar ik was nog erg groen... (knabbelt aan een krakeling)
Barend

O ja? Verdomd interessant, maar gaat u verder.
Coba

...zodat het kon voorgevallen dat toen ik eens een wandeling búíten (maait met haar
armen door de lucht)
Barend

(deinst achteruit) Hé!
Coba

het eigenlijke kloostergebied als het ware, maakte, wat dus streng verboden was...
INEENS werd besprongen door een spiernaakte man, een tuinman. 't Is zonde dat ik
het zeg. Nou u begrijpt wel, ik schrok me een hoedje!
Ria en Mia maken beamende bewegingen met hun hoofd
Barend

Eh, tsja, wat ik zeggen wou...
de eerder gesignaleerde pannekoek valt midden op tafel bij ons gezelschap
Ria

Hè jasses.
Mia

Kijk eens, het lijkt wel een pannekoek, hoe zou...
Coba

Die valt gewoon uit de lucht.
Barend

Oh, dat doen we zó. (pakt de koek en zeilt hem weg)
Coba

(verbreekt de stilte) Waar was ik nou ook alweer?
Mia

(gretig) Bij die blote vent!
Ria

Ja, die zomaar wat wilde... (beuzelt met een plak cake)
Coba

Oja, oja, oja. Nou je begrijpt wel, ik schrok me een hoedje, of nee, dat was ik me al
geschrokken, dat was gebeurd dus. Hoe ging het toch ook weer verder... En ik was
nog erg groen, ik wist nog geeneens hoe... of... een... naakte man eruitzag, dat moest
ik allemaal ineens verwerken als jong ding, dus ik schrok ik dacht ik zag ik denk ik
dacht dat dat dat...
Ria
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Ja, het bleek dus achteraf een oneerbaar voorstel, moet je toch eens indenken...
Mia

Neee, dat bleek later pas. Het was namelijk ook helemaal geen tuinman maar een
insluiper. (steekt een petit-four in haar mond)
Ria

Oja. Dat was in hoofdstuk zes. Toen bleek dat die man eigenlijk door zijn moeilijke
jeugd op het slechte pad was geraakt.
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Mia

Maar aan het einde van het boek komt alles toch goed en trouwen ze nota bene met
elkaar.
Ria en Mia

Prachtig boek hè...
Barend

?? Maar... !!
Coba

(werpt een woedende blik naar Ria en Mia) Eh... Jaaa, maar ík heb toch heus óók
van alles meegemaakt. Vindt u niet? (roert in haar thee)
Barend

(neemt een teug sherry) Ja, dat is waar, hoewel... ik bedoel, ik weet nog goed ik was
nog een kleine jongen, dat ik eens
het beeld golft naar een straatscène, een lieve oude dame durft de drukke straat
niet over te steken en kijkt hulpeloos om haar heen
een uitstekende kans zag om mijn dagelijkse goede daad te verrichten. Ik ben bij
de padvinderij geweest, moet u weten...
daar schiet de aspirant-verkenner de dame te hulp, hij loodst haar behoedzaam
door het drukke verkeer, maar als hij met de dankbaar kijkende dame bijna de
overkant heeft bereikt wordt zij pardoes omvergereden door een slagersjongen op
de fiets; de roekeloze jeugdige besteller bekommert zich noch om de tegen de grond
gesmakte bejaarde, noch om de bij de aanrijding uit zijn mand geslingerde keten
van saucijzen, hij fietst onbekommerd fluitend door; het radeloze welpje krabt onder
zijn groene petje en blikt vergeefs rond om hulp...; abrupt terug bij ons tafeltje in
restaurant Vrij Berlijn
Mia

Gôh...
Barend

Oh pardon... Bah! Wat zit ik hier nou in deze balletent met drie keulse potten een
beetje herinneringen op te halen. Dat heb je nou van zo'n advertentie. Een goede
vrouw moet je tegen het lijf lopen. Hoewel... (slaat op tafel) Zo! Bibamus! Drink
nog wat van mij, dan ga ik even plassen.
Ria

Wát
Mia

zegt
Coba

u?!
Pardon dames. Excusez-moi. Ik bedoelde urineren. Sorry. ik eh... Juist. Pollens!
(is een beetje in de war, staat op en begeeft zich peinzend in de
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richting van de toiletten)
achterin het etablissement zien wij de pannekoek door de lucht vliegen; Kolkvet
en Gerrit worden het op luidruchtige wijze maar steeds niet eens; de slagvaardige
jongedame met de rode roos op haar swingende boezem passeert het tafeltje van de
in zwijgzaamheid vervallen dames, ze laat opzettelijk een zakdoekje vallen, hetgeen
door Otto Kolkvet niet onopgemerkt blijft
Kolkvet

(veert op) Wacht! (stapt erheen) Zo... (bukt zich om het zijden lapje op te rapen)
de ober is met een soepterrine onderweg naar Gerrit, loopt net langs Kolkvet als
die zich weer opricht, Kolkvet botst met zijn rug tegen de overvolle terrine, die
daardoor, alvorens in duizend stukken op de grond uiteen te spatten, leeggolft over
de zondagse jurk van Mia; de ober krabt in z'n haar en snelt weg
Mia

Help! Help! Help!
Kolkvet

Wat is dat nou weer! Maffe kellner! Zie je niet dat ik bezig ben! Hel en Verdoemenis!
Oh, m'n rug...
Ria

Och help! Wat gebeurt er!
Coba

Kalmte alsjeblieft.
Kolkvet

Ach verdomme pardon ja. (steekt een hand uit naar Mia) Kolkvet is de naam. Otto
Kolkvet van de gelijknamige wasserij. Ja, dat kan gebeuren.
de jongedame van het zakdoekje is nergens meer te bekennen
Ria

Ach ach ach...
Mia

Kijk nu toch eens... (poetst met een servetje)
Coba

Vreselijk.
Kolkvet

Dames! Geen nood. Toevallig ben ik stomerij Kolkvet. Dus: geluk bij een ongeluk.
Ik bied aan desbetreffende dame haar jurk tegen reductie gratis te stomen in mijn
zaak. Nou, hoe vindt u dát?
Mia

Daar kan ik geen nee op zeggen.
Kolkvet

Juist. Zo mag ik het horen. (schuift gezellig bij)
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Mia

Wat vreselijk aardig van u, tenslotte kon u het ook niet helpen...
Kolkvet

Zeg maar Otto hoor.
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het klikt tussen Otto en Mia; Barend is inmiddels aangekomen in de toiletruimte,
alle deuren staan open, in en naast de middelste pot van de drie vlakspoelers staat
een ‘Oh there's a lull in my life’ lallende dronkeman te plassen, plotseling gaan de
WC-brillen klepperen en neemt een close-harmony-koor het gezang over
Pollens! Ik word gek! (vlucht het restaurant in) de vliegende pannekoek belandt
op een vette kippebout, waarachter een glimmende mijnheer zit die er zich juist met
mes en vork over ontfermt om er zich te goed aan te doen
mijnheer

(vol afgrijzen) Bah! (kotst een weinig) Nou hoef ik me kip ook niet meer! (werpt de
bout met pannekoek en ingestoken vork van zich af)
het toegetakelde stuk pluimvee zeilt onderweg de pannekoek op een kale schedel
droppend voorbij het tafeltje van onze vriendinnen
Ria

Het lijkt
Mia

hier wel
Coba

luilekkerland!
en plonst bij een deftige dame in de soep, de spetters vliegen hoog op, de dame
slaakt een gilletje; Barend neemt zijn plaats bij de dames RiMiCo weer in, merkt de
aanwezigheid van Kolkvet op
Barend

(mompelt) Waar kén ik die man van, hij komt me bekend voor, hoewel... Misschien
verg is ik mij, maar nuja, waarom ook niet.
Gerrit

(roept) Zeg Kolkstra! Doen we nog záken of gaan we hier een beetje flikflooien en
vreemde dames lastigvallen!
Kolkvet

(vrijend met Mia) Kop dicht Gerrit. Ik doe geen zaken met jou!
Coba

Wat een enig type die Gerrit of hoe die heten mag. Zo'n leuke karakteristieke kop!
Een vlotte vent en zo ad rem. Enig gewoon, dat zie je toch niet vaak...
Kolkvet

Oja? Gerrit! Kom eris bij! Werk aan de winkel. Wordt gezellig!
Gerrit

(komt erbij zitten) Ober! Een rondje voor de hele zaak! Ik bedoel deze tafel. OBER!!
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de pannekoek keert vlakbij z'n oorspronkelijke lanceerbasis terug: hij zeilt via de
portier de keuken binnen en valt in het plastic teiltje met water waarin zijn ontaarde
schepper, de kippige kok terwijl hij met z'n handen in een emmer ragoût roert, zijn
gezwollen voeten weekt; de keukenmeester wil evenwel niets meer met zijn baksel
van doen hebben, vist de koek op en werpt hem met kracht uit z'n domein
kok

Weg met die verdomde deeglap!!
de falende ober neemt een bestelling op van een veertiger met bebop-haar
man

Als toetje zal ik gaarne een pannekoek met siroop nuttigen, ober.
ober

Natuurlijk sir, eh...
de natte pannekoek valt op 's mans leeggegeten bord
man

Dat noem ik nog eens vlotte bediening! Nu de siroop nog.
ober

Natuurlijk sir. Halen vooru. (loopt zuchtend weg) diverse gasten reageren als de
man met de kippebout op het gesmijt met de pannekoek en gaan over tot het gooien
met ander voedsel: puddinkjes, aardappelen en biefstukken wisselen van tafel of
belanden op de grond; in het show-decor verschijnt onder hartelijk applaus de
beroemde duitse sopraan Christa Lippmann, zij wacht met volgezogen longen op
het verklinken van een instrumentale inleiding
stem

Telefoon voor de heer Braakmolen! Telefoon voor de heer Braakmolen!
een door het leven geslagen spichtige grijze man schrikt op uit z'n slaap, staat op
en verlaat de zaal; de instrumentale inleiding klinkt opnieuw, dan zingt La Lippmann
vol overgave de beroemde aria ‘Die Nachtigall’ van Alabieff; een oud dametje begint
van ontroering te schreien, een deftige mijnheer krijgt het bij een zeer hoge lange
noot op tegengestelde wijze te kwaad, hij wordt getroffen door de slappe lach die hij
evenwel weet af te knijpen door het opzetten van een zonnebril; als Christa eindelijk
is uitgezongen
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neemt zij een ovationeel applaus in ontvangst
oude man

Bah!
de begaafde zangeres is nog niet vertrokken of vijf nagenoeg geheel blote blonde
meiden - slechts de schaamstreek is voorzien van een eenvoudig zijden lapje - swingen
het showdecor binnen voor het uitvoeren van een opwindend ballet bij harde
beatmuziek, ze oogsten veel succes met hun leuke capriolen en krijgen een welverdiend
applaus; in restaurant Vrij Berlijn begint het gooien met eten tamelijk ernstige vormen
aan te nemen, de gerant weet niet wat hij ermee aan moet, sust hier en daar een
ruzie, de pianist speelt onverdroten door, thans een sonate van Beethoven; aan ons
tafeltje is het, mede door toepassing van door Gerrit bestelde sterke drank, ook een
gezellige boel geworden, alleen bij Mia wil de stemming er nog niet zo inkomen, zij
kijkt zorgelijk naar haar bedorven jurk
Mia

(tegen Kolkvet) Zouden die vlekken er heus wel weer uitgaan, denk je?
Kolkvet

Nou liefje, Otto Kolkvet krijgt álle vlekken áltijd óveral uit, zélfs vlekken die nóóit
meer érgens óóit weer uitgaan. Reken maar van yes, hahahahahaha!
Gerrit

Hahahahahaha! (friemelt aan Coba, die daar geenszins afkerig van blijkt) Hoor hém
met z'n wasserij! Ik zal jou es wat laten zien waarbij die wasserij van hem een emmer
sop is! OBER!!
Ria ziet haar kans ten opzichte van Barend, nu haar oorspronkelijke mededingsters
onder de pannen zijn geraakt
Ria

Eh... meneer Servet...?
Barend

Ja. Ja. Wat móét ik nou met u?
Ria

Hoe?
Barend

Ik bedoel, u heeft toch op mijn advertentie gereageerd als het ware? Welnu, Ago
quod ago!
Ria

Ja, dat was ik, dat heb ik bedacht...
Barend

(blikt op zijn horloge) Ja, ziet u, u moet mij niet verkeerd begrijpen, begrijpt u, maar...
Ria

(hunkerend) Ja, ja, ja...?
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(wanhopig) WAT MOET IK MET DAT MENS?

Wim T. Schippers, Gied Jaspars, Ruud van Hemert en Wim van der Linden, Het Barend Servet effect

63
Pollens! Wat bén ik begonnen. Proh dolor! Pecco pello... Dat wordt kakogamie...
Ria

Wat lieve?
Barend

(krijgt een lumineus idee, steekt de wijsvinger omhoog) WEET JE WAT?!
Kolkvet, Mia, Gerrit, Coba en Mia schrikken Fantastisch! Superbe! Magnifique!
Subliem!
Ria

Maar...
Barend

Campanella! Battuta! Fortes fortuna adjuvat! Je komt uitstekend van pas! Als
geroepen! Door de hemel gezonden!
Ria

(krijgt het een beetje benauwd van plotseling zoveel enthousiasme)
Zou ik wérkelijk...?
Barend

Enzovoorts! Etcetera, ga maar door! Oh pardon.
Ria

?
Barend

Starreporter Servet dringt door tot het Hof! Openhartige gesprekken met Hare
Majesteit de Vorstin! (tot verbaasde Ria) En jíj helpt mij daarbij! Luister... (fluistert
Ria in het oor)
de rest van het gezelschap haalt de schouders op (weer hardop) ...Afgesproken.
Morgen half drie! Top, dat doen we! Oh, ik verkneukel mij nu reeds op gretig lezende
abonnees, en hoofdredacteur Braakmolen niet te vergeten, wat zal díé in zijn sas
geraken! (werpt weer een blik op zijn horloge) Ik moet nu dringend weg! Pollens,
wat ben ik verlaat! Ik zal moeten racen! Nu kan mijn trouwe automobiel daar wel
tegen, maar ik rijd hem liever niet kapoerewiet... OBER!!
de ober staat er al
Oh pardon. Juist. Kan ik hier ook met een ongedekte cheque betalen?
Gerrit

Die is uit het goede hout gesneden!
overzicht restaurant: men bekogelt elkaar met borden eten, werpt met bestek en
meubilair, de gerant grijpt naar zijn hoofd en gaat telefoneren, de pianist speelt
moderne muziek, Barend smeert hem, fade-out; fade-up: Barend komt haastig z'n
huis binnen, rent op een grote kleurentelevisie-ontvanger af, schakelt het apparaat
in, schenkt zich een glas rode port, trekt z'n
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schoenen uit en installeert zich in een luie clubfauteuil voor de buis
Barend

Pollens, wat een gehaast. Door al dat gedoe had ik toch bijna mijn favoriete
TV-programma gemist. Maar die éne, die Ria, die past toch uitstekend in mijn plan!
Die is toch best te gebruiken, hoewel... Nou ja, gebrúíken, hoewel. Pollens, wat was
dat een gehaast, nog bijna m'n trouwe automobiel naar de barrebiesjes gereden...
de televisie begint geluid af te geven
damesstem

En dan nu het programma ‘Echoes of Mankind’ ...
Barend

Nou, kop dicht. Het begint.
een goed verzorgde omroepster doemt op, Barends TV-scherm wordt het onze
omroepster

...deze keer gewijd aan onze trouwe viervoeter, de zogenaamde hond. Wij geven het
woord aan professor doctor F.J. Dongers, (leest) eh ja, Dongers, eh...
Dongers verschijnt in beeld, het is warempel de man die Barends Bello kwam
opeisen!
Barend

Waar kén ik die man van...
de geleerde is geplaatst in een eenvoudig gehouden modern uitgevallen
presentatie-decor, achter hem platen waarop honden, verder schedels, benen,
hondehokken, laboratoriumgerei, op zijn desk niet thuis te brengen bullen, schuin
achter hem een projectiescherm
prof Dongers

(poetst zijn brilleglazen) Mag ik dia één?
op het projectiescherm verschijnt na een gongslag de Eiffeltoren
(kijkt) Ik vroeg dia één!
stem

(op de achtergrond) Oh pardon. Pardon. (gemopper)
wij zien nu de Eiffeltoren ondersteboven
prof Dongers

(licht geïrriteerd) Nou, geef dan dia twee maar. portret van een droevige hond
(verontwaardigd) Nou, dat is dia één! Maar goed. (richt zich op geleerde toon tot
de kijker) Dames en heren, en kinderen mogen natuurlijk ook kijken, al zijn sommige
mensen, maar daar ben ik het in het geheel niet mee eens, van mening dat dit
programma niet geschikt dient worden ge-

Wim T. Schippers, Gied Jaspars, Ruud van Hemert en Wim van der Linden, Het Barend Servet effect

65
acht voor jeugdige kijkers, ik begroet dus ook de kinderen, zoals u reeds hoorde,
want er zijn wellicht kinderen die ondanks het verbod van hun ouders en/of voogden,
toch voor het televisietoestel zitten, en al vinden voornoemde opvoeders, voorzover
wij hen zo mogen aanduiden wanneer zij hun kroost of de hen toevertrouwde jongeren
verbieden naar de tévé te kijken, maar dit terzijde, de opvoeders vinden dat dan wel
niet in de haak dat de jongeren kijken, iets waarmede ik het in het geheel niet eens
ben zoals ik eerder opmerkte, integendeel, ik ben van mening dat dit programma bij
uitstek geschikt is voor jeugdigen, bizonder leerzaam, maar goed, waar was ik, juist,
het zou van onbeleefdheid mijnerzijds getuigen jullie kinderen dus niet te begroeten,
ook al kijken jelui schoon jelui ouders het verbood. Dus, dames en heren, én kinderen.
Overigens geloof, althans hóóp ik, dat er verstandige ouders zullen zijn die hun kroost
aanspoort naar dit unieke, mag ik wel zeggen met geoorloofde wetenschappelijke
bescheidenheid, dit unieke documentair-filosofisch gerichte programma. Te kijken.
Juist. Dat was dat. Overigens, geïnteresseerde hónden zijn ook van harte welkom.
Dit was natuurlijk maar even zo een grapje, hahaha. Verder kan ik u mededelen dat
wij eventuele bezwaren van kijkers pro notitia nemen.
Barend

Inderdaad. Mee eens hoor. (neemt een slokje port)
prof Dongers

Mag ik even, ja? Dames en heren, en kinderen niet te vergeten, vanmiddag behandelen
wij, u hebt het al begrepen aan mijn korte kwinkslag van daarnet toen ik ook de
honden aan het tévétoestel welkom heette, behandelen wij de hond, in al zijn doen,
en vooral láten, en wat dies meer zij en hoe dat verder ook heten mag en hoe u het
noemen wil. Hoe nu komen wij iets meer over de hond te weten? Mag ik dia twéé?
stem

Die staat al voor, professor.
prof Dongers

Neen, dat is dia één die u daar hebt. Daarvoor was de dia met de Eiffeltoren, als ik
mij niet vergis...
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stem

(door kabaal en gemopper heen) Ach val dood.
prof Dongers

Geef dan maar dia drie, dus voor mij twee, als ik het goed begrijp.
portret van een trouwe hond
Goed. Hèhè. (snuit de neus, onderwerpt het resultaat in de zakdoek aan een snelle
inspectie) Tsja, dat moet ook gebeuren nietwaar.
plotseling harde jazzmuziek
(kijkt in papieren, schrikt op)Zeg, kan die muziek wat zachter!
die muziek breekt af
Hè ja, dank u. Wij beginnen met een merkwaardig verschijnsel. U kent natuurlijk
allen de hondenproef van Pavlov, u weet wel, met dat luiden van de bel gevolgd door
speekselvloed. Ik zal daar verder niet op ingaan en dat als bekend veronderstellen.
Welnu. Een leerling van deze Pavlov, professor doctor Ludwig Zander, thans
hoogleraar in de dierengedragsleer aan de universiteit van Bremen, is er hedenmorgen
in geslaagd een proef te nemen dewelke die van zijn leraar Pavlov met de bel en het
speeksel, verre overschaduwt in belang. Wat deed hij? Dia vier graag, of kan ook
vijf zijn.
close-up van een hondedrol op een trottoirtegel Juist. U neemt hier een Faecalia
Canae waar, in gewoon nederlands de zogenaamde hondedrol, die u allemaal wel
eens bent tegengekomen...
Barend

Ja, dat is waar. (giet een restje port in zijn keelgat) we krijgen de drol weer in beeld
prof Dongers

Kijkt u er maar even goed naar, dan neem ik ondertussen een slokje water.
we zien de geleerde een teug water nemen, dan krijgen we wederom de drol
voorgeschoteld, met daaromheen een sober straatbeeld
(weer even in beeld) Ziet u iets bizonders aan deze hoop? Neen! Goedzo, Dat was
nu precies wat Ludwig Zander, onthoudt u die naam, beoogde. Want let op wat er
gebeurt...
een aangelijnde bouvier snuffelt aan de drol en verorbert die met smaak
(triomfantelijk) Ja, daar kijkt u van op hè! (ge-

Wim T. Schippers, Gied Jaspars, Ruud van Hemert en Wim van der Linden, Het Barend Servet effect

67
wichtig) Ludwig Zander deed namelijk het volgende. Hij vervaardigde uit stukjes
worst, kluiten boter, vlees, kaas, eieren, bouillon, stukjes kip, vis, spek, botten, reuzel
en koekjes, sprits in dit voorbeeld, een imitatie-hondehoop, onthoudt u die naam, die
goed leek zoals u zelf hebt kunnen constateren, dat wil zeggen, niet van echt te
onderscheiden. Ludwig Zander toonde met deze interessante proef aan dat de hond,
die immers het geval met smaak verorbert, meer op zijn reukvermogen dan op zijn
gezichtsvermogen afgaat. We bekijken nog een paar gevallen.
we bekijken nog een paar gevallen: eerst een serie schrokkende bastaards,
vervolgens een door verschillende rashonden gebrachte vechtpartij om een hoop,
dan een duitse herder die zijn neus optrekt voor de vondst
damesstem

Deze herder is zodanig getraind, dat hij weigert zelfgevonden voedsel op te nemen,
hetgeen onder meer verklaart waarom dit type zo geliefd is ter inzetting bij politiële
acties enzo.
tenslotte een bastaard-puppy die keffend protesteert omdat zijn bazin hem er door
het trekken aan zijn riem van weerhoudt de maaltijd geheel af te werken
Een vreemd gezicht, tevens het bewijs.
aftiteling: camera: J. Bakker, geluid: H. Schmidt, regie: Rolf Benzhof, commentaar:
Yvonne Verdonk, ECHOES OF MANKIND, een programma onder redactie van prof.
dr. F.J. Dongers, presentatie F.J. Dongers, LUXAFILM B.V.
Doctor Zander neemt de interessante proef thans met paarden.
prof Dongers

(verschijnt weer in beeld) Interessant hè? Nu, dat was het weer voor vandaag!
slotaccoorden, er dondert iets inmekaar
Barend

Verdomd interessant... (zet een leeg glas aan zijn lippen)
fade-out
herenstem

Hoe zal het verder gaan?
fade-up: bij Barend thuis is een feestje aan de gang
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koor
Barend was weer bezig
onze swingende Barend Servet
Ach hoe ging hij tekeer
toch bleef hij steeds een heer

Barend loopt latijn mompelend met Ria door paleisgangen
Barend was weer bezig
Deed zijn best of gooide met zijn pet
Maar hij was en hij is
en hij blijft ook gewis
onze swingende Barend Servet!

de tune gaat instrumentaal verder
damesstem

Zal Kolkvet het hart van Mia stelen?
Kolkvet met Mia in haar onderjurk in zijn wasserij, hij trekt ergens een
bloemetjesjürk van-daan
Kolkvet

Hier. Kijk eens? Neem deze. (geeft Mia de jurk) Trek aan.
op het feestje bij Barend verschijnt een man met ontbloot onderlijf
herenstem

Wat is dat nou weer?
damesstem

Welke rol speelt die Van der Pik eigenlijk?
professor Dongers is ook op het feestje, hij toont oude dames onverwacht een
prent van een hond en wijst daarop de aars aan
prof Dongers

Kijk! (enthousiast) En hier komt dus de poep uit!
herenstem

Kijk veertien december als het ware!
titelkaart met voornoemde datum
Barend was weer bezig
onze swingende Barend Servet
Ach hoe ging hij tekeer
toch bleef hij steeds een heer
Stiet zijn neus keer op keer
maar hij bleef in de weer
Barend was weer bezig
Deed zijn best of gooide met zijn pet
Maar hij was en hij is
en hij blijft ook gewis
onze swingende Barend Servet!
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je gewoon zien, daarna verschijnt onze Barend weer
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in beeld, hij bevindt zich temidden van een chaos in zijn huiskamer
Barend

(opgewekt) Dat was het voor vanavond! Kijkt u de volgende keer weer? Dan gaan
we verder, ziet u. er valt iets, Barend schrikt
Pollens, wat is dat nou weer, zou ik...
fade-out
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Peter Hoefnagels
Berispen heb nodig
Berisping is een straf uit ons kinderstrafrecht.
Maar de kinderlijkheid kent geen grenzen, wie het kind heeft, heeft de toekomst,
niets kinderlijks is ons vreemd, enzovoorts, dus heeft de minister de VPRO berispt
op grond van openbare orde en goede zeden, althans de aantasting daarvan. (Voor
de liefhebbers: op grond van artikel 71 van de Omroepwet, die ik thans dan ook in
één adem met het kinderrecht kan behandelen.) Ik hoop aan te tonen wat de minister
heeft nagelaten: hoe juist het was de VPRO te berispen, hoe het berispen verloopt
en wat daar voor nodig heb.
Een servet, dat weten we nu, kan een tafellaken worden. De meest onbelangrijke
dingen als een sprekend op onze koningin lijkende, nu ja lijkende, mevrouw, die
spruitjes schoonmaakt, heeft, terwijl Hanoi nog brandde, onze, nu ja onze, minister
van Cultuur tot een ‘berisping’ gebracht. Een berisping die nu in de rij ligt van de
oprispingen van briefschrijvers aan Servet: ‘Smerige lul’, ‘ik heb een groot mes en
snij je lul af’, ‘vuile schoft, ik snij je aan stukken met mijn slagersmes’, althans een
reeks van uitdrukkingen rechtstreeks ontleend aan ‘de openbare orde en goede zeden’
in Nederland, althans in de westerse beschaving, nu ja, halfrond.
Alweer enige jaren geleden was een soortgelijke riolering
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achteraf aangelegd onder ‘Het Dorp’ in Nederland dat door Mies Bouwman via de
TV geopend was.
Een servet wordt opgevreten door ministers en andere reactieliefhebbers en
tafellakenslang uitgescheten.
Het is dan ook begrijpelijk dat VVD en DS'70 geen tijd hadden voor deelname
aan demonstraties tegen bommentapijten in Vietnam, omdat zij te druk waren met
de verschrikkingen van het servet.
De VPRO wil de mensen, ook in een pretshow, onzeker maken - deconditioneren
heet dat - en een aantal mensen vinden hun zekerheid terug op de plee van hun
zieleleven, aangesloten op Neêrlands goedkoopste riolering: de anonieme pies-,
poep-, drol- en lulbrieven. Het hele zootje wordt daarna verpakt in een ministerieel
papier met een cultureel lintje.
Kijk, kijk, kijk. Dat is het aardige van de VPRO. Iedereen kijkt. En daarom wordt
de EO, als die seksuele minderheden eenduidig zeker probeert te kwetsen, niet
vervolgd. Naar de EO kijkt alleen wie het ermee eens is. Wie blijft kijken ziet zijn
eigen zekerheden. Het aardige van de EO is dat er een knop aan het toestel zit. Tik,
even de muizestaartlichtflits en dan gezellig met elkaar wat drinken, naar bed of een
boek lezen. En wie het kwetsen heeft gehoord, is bedroefd en belt hoogstens een
kamerlid. Deminister hoeft niks te doen, want de anoniem kotsende meerderheid had
geen bezwaar tegen de EO. Zo gaat dat.
En daarom verdient de VPRO, behalve de berisping, een extra subsidie van het
ministerie van Volksgezondheid. Hele trossen banale, anale, seksuele, agressieve
driften gaan keurig door de rioolwaterzuiveringsinstallatie van onze geestelijke
volksgezondheid: de brievenbus van de VPRO. Het aardige van de VPRO is niet
alleen het kijken, maar ook het losmaken van de zwijgende meerderheid.
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Plaatsvervangend denken
Nu is er met reacties van ergernis toch al iets geks. De wet heeft er vage termen voor
als ‘aanstotelijkheid’, ‘openbare orde’ en ‘goede zeden’. Aanstotelijkheid is het
projecteren van ontucht op het schaamdoek van de openbare orde. Maar het kan ook
een schimmenspel zijn, want het schaamdoek kan een juridische truc worden om
met de wet in de hand je eigen moraal aan een ander op te leggen.
Ergeren kun je je niet in je eentje. Je ergert je altijd via anderen, althans via je
veronderstelling over anderen. Ergernis berust op een veronderstelling en is het
gevolg van een beweging van anderen dan degene die je denkt dat geërgerd wordt.
Ergernis is de geprikkeldheid die ontstaat vanuit de veronderstelling dat je buurman
iets erg vindt.
Want zelf vindt men niet iets erg. Men beroept zich op zijn buurman, die zich ook
op zijn buurman beroept. Iemand zei eens: als pornografie in bed net zo gestraft werd
als pornografie in boeken, zou de helft van ons volk niet liggen maar zitten. Ergernis
is een vorm van plaatsvervangend denken. ‘Persoonlijk heb ik er geen bezwaar tegen,
maar U begrijpt dat anderen...’ En die anderen zeggen hetzelfde. Plaatsvervangend
denken is denken, dat een ander denkt wat hij niet denkt. Daarom is het ook geen
denken, maar oprispen. Een berisping op grond van openbare orde of goede zeden
is altijd een oprisping. En in die zin was de berisping terecht.
En wat bleek mij nu? Uit goede bron heb ik gehoord, dat de koningin zich niet
beledigd voelt. En dat is een korte maar krachtige koninklijke samenvatting van mijn
bovenstaande analyse van ergernis. De koningin voelt zich niet beledigd. Het zijn
de mensen die denken dat andere mensen denken, dat de koningin denkt dat ze
beledigd is. En bij zoveel onzekerheid hakken mensen de knoop door met het mes
dat we ergernis noemen. Of ze stoten een ander aan die het mes in zijn hand heeft,
deze snijdt zich hierdoor in zijn zieleleven,
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zijn riolering gaat open en dan heet het ‘aanstotelijkheid’.
En aangezien de koningin zich niet zo gauw door sufferds of andere massamedia
laat stoten, omdat ze, behalve staatsrechtelijk, net als u en ik psychologisch
onschendbaar is, hadden we - ook zonder die informatie - kunnen weten, dat ze zich
niet beledigd voelt.
Als minister zou ik als antwoord op de klachten, aan de Kamer de volgende vragen
hebben gesteld: ‘Is het één of meer van u bekend of de koningin weleens spruitjes
heeft schoongemaakt? Vindt u dit een onbehoorlijke vraag? Zou de koningin geen
goede koningin meer zijn als ze spruitjes schoonmaakt en van een glaasje houdt?
Zou de koning in geen goede koningin meer zijn als ze in de context van halfblote
mensen spruitjes schoonmaakt? Zullen we mijn ambtgenoot Schmelzer vragen om
Nixon te zeggen, dat de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk hem een
moordenaar vindt? Gaan we nu over tot de orde van de dag?’
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Barend is weer bezig
Deel 2 Barend blijft aan de gang
Met o.a. IJf Blokker (Barend Servet, zingt ‘Waar moet dat heen’ van Plafond/Jaspars);
The Axio Show (naaktballet); T. de Neff (man met beslagen bril); Harry Touw (Fred
Haché, Otto Kolkvet); Elisabeth Roelink, Mieke van de Sande, Bertina Maas (de
dames RiMiCo); Cor Brak (Gerrit Dekzeil); Enno Leo Jr (chauffeur); Cor Jansen
(Karel); Charlotte Fischer, Mathilde Fischer, Johanneke van Kooten (wasmeisjes);
J. Bar (boekhouder); Cherry Cats (zangduo, zingt Gib mir doch ein Interview); B.
de Gaay Fortman; W. Drees Jr; A. Vondeling; P. de Jong; J.C. Ris (collectant); Henk
Bruinsma (onheilsprofeet); H.P. Bulder (lakei); Simon van Schaik (stunt); Truus
Gesing (Koningin); John de Bree (bediende); A. Bogert (Albert van der Pik); Marion
Rung ‘Olkoon Niin’); Gerard Schiering (W. Braakmolen); Marijke van Turnhout
(Miep Braakmolen-Step); St John (halfnaakte man); Willy de Neve (bakvis); Mathilde
Fischer (verloofde van chauffeur); Emile van Konijnenburg (professor F.J. Dongers);
Puck Steinvoorte (mevrouw E.C. Dongers-Vilders)
vooraf: teaser in de vooravond: fade-up: Barend zit achter een deftig VPRO-bureau
te telefoneren
Barend

... fantastisch dat u lid geworden bent. Dank u, dank u wel hoor. (legt de hoorn neer)
Pollens,
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mijn show schijnt als een bom ingeslagen. De telefoon staat niet stil! de telefoon
rinkelt; een boze Fred Haché komt binnen Met Servet! Ja. Hóé zegt u? Van der Pik?
Lid worden. Natuurlijk, schrijven we even op.
Fred staat zich op te winden
Fijn dat u zo hebt genoten! En vanavond is het dus weer, als het ware. Dag meneer
Van der Pik. Prima.
Fred

Zeg! Gaat dat gesprek soms over die maffe ‘Barend is weer bezig’ show! Bah!
Barend

(legt neer) Hoezo?
Fred

Ik heb het heus wel gezien hoor, dat je mij imiteerde met die zogenaamde Otto
Kolkvet als het ware! Schande!!
Barend

Pollens... ik heb het toch heus goed bedoeld...
Fred

Wat is die Kolkvet eigenlijk voor een vlerk! Kamt ie z'n haren net zoals ik en dan
denkt ie zeker dattie ook beroemde shows kan maken!
de telefoon rinkelt
Barend

(neemt fluks op) Ha Otto! We hadden het net over je!
Heb jij ook zoveel goeie reacties op mijn show gekregen?
O ja! De telefoon hier staat ook niet stil!
Fred

(ontneemt Barend ruw de hoorn) Hel en Verdoemenis! Zeg, maffe Kolkvet! Als ik
je ooit in mijn vingers krijg, dan dan dan, dan maak ik een bal gehakt van je! Het
woord zegt het al. (gooit de hoorn op de haak en verlaat stampvoetend het vertrek)
Pollens! Ik vertrek meteen naar België, in dit land is geen emplooi voor helden van
mijn kaliber! Prima de Luxe! Bah!! (knalt de deur achter zich dicht, we horen hem
een trap aflopen en een reuzesmak maken; uit de verte) Hel en Verdoemenis! Grote
goden! Bah...!
de telefoon rinkelt weer
Barend

Met Servet. Ja hoor mevrouwtje, vanavond is het weer zover. Om tien voor tien op
Nederland twee. U kijkt met uw hele gezin? fijn. (legt neer) Poe poe. (zucht)
de telefoon rinkelt wederom
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Met Servet...
fade-out, einde teaser
fade-up: veelkleurig, luxe en modern showdecor, vijf nagenoeg blote blonde schonen
voeren een langzame, zwoele dans met lesbische motieven uit op het door een bigband
gespeelde en door een Amerikaanse mannestem gezongen liedje ‘Oh There's A Lull
In My Life’; halverwege close-up oude man met beslagen bril
oude man

Bah! Bah! Bah! Bah!
de dames schijnen niet erg onder de indruk te geraken van het misprijzende geroep,
evenwel ronden zij hun erotische dans snel af met enkele sierlijk uitgevallen
gymnastiekoefeningen; shot van het publiek dat zich bevindt in een soort nachtclub,
op de tafeltjes champagnekoelers en weinhebers, een ober staat hoofdkrabbend een
bestelling op te nemen van een bejaard echtpaar
man

(tegen zijn vrouw) Eigenlijk had ik liever een bamibal, als het ware. (kijkt de ober
ernstig aan) de Servet-tune start
koor
Barend is weer bezig
onze swingende Barend Servet

we zien Barend als pompbediende, hij groet met een tik tegen zijn pet een zojuist
bediende automobilist, die vervolgens over een voet van Barend wegrijdt, Barend
maakt een rondedansje op één been
Ach hoe gaat hij tekeer
toch blijft hij steeds een heer

Barend als huisschilder, hij staat hoog op een trap een gevel te schilderen en laat
daarbij een grote bus verf vallen; Fred Haché, die beneden aanwijzingen staat te
geven, krijgt de bus over het hoofd, hij barst uit in getier
Stoot zijn neus keer op keer
maar hij blijft in de weer

Barend op bezoek bij deftige dames, hij neemt een slokje koffie, het kopje laat los
van het oortje,
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hij krijgt een plens koffie over zijn broek, een dame poetst zijn gulp
Barend is weer bezig
Doet zijn best of hij gooit met zijn pet

Barend wandelend en fluitend in de bossen, een gemene jager treft hem met een schot
hagel in zijn achterste als hij gebukt een mooie paddestoel bewondert; een konijntje
huppelt vrolijk weg
Maar hij was en hij is
en hij blijft ook gewis
onze swingende Barend Servet!

detail van een landkaart, waarop wij het plaatsje Dalden aantreffen; klokgebeier,
dramatische muziek
commentaar

(dames- en herenstem tegelijk) Twee september negentienhonderdenzeuvenendertig:
(herenstem alleen) In het vriendelijke dorpje Dalden onder de rook van Assen
foto van een baby op een berevel
wordt het echtpaar Servet eindelijk een gezin: Barend junior aanschouwt
(damesstem) het levenslicht. Al spoedig vult de vrolijke lach van kleine Barend de
eenvoudige woning.
Barend als kleuter met een gieter in de tuin (herenstem) De kleine ontwikkelt zich
snel tot een pienter baasje dat (damesstem) op school de leerkrachten verbijstert met
zijn opmerkelijke leergierigheid...
kleine Barend schrijft het woord KUT op het schoolbord en moet daar vreselijk
om lachen, de juffrouw is ontdaan en grijpt naar haar hoofd
(herenstem) Enfin, na een roerige schooltijd trekt onze Barend welgemoed de
wijde wereld in...
foto's van Barend op een verjaarsfuifje en als drummende jongeman; dramatische
muziek stopt, we zien een bejaard echtpaar in een ouderwetse kamer, ondertitel: B.J.
Servet en G.A. Servet-Knoop
moeder

(bezorgd) Waar zou die nu weer uithangen, we hebben al zóó een tijd geen
ansicht-kaart van

Wim T. Schippers, Gied Jaspars, Ruud van Hemert en Wim van der Linden, Het Barend Servet effect

79
hem gehad...
vader

(haalt pijpje uit de mond) Maak je nou maar geen zorgen moeder, onze Barend loopt
heusch niet in zeuven slooten tegelijk...
Barend tuimelt in een sloot, komt proestend en bemodderd boven water, een boer
en een koe komen naderbij
Barend

Pollens! Dat is nou al de zeuvende sloot waar ik vandaag in donder! (krabbelt de
slootkant op)
de boer krabt onder zijn pet, de koe loeit; het beeld wordt wit, in een geometrische
uitsparing doemt het bezorgde gezicht van Barend op
mannenstem

(enthousiast) Barend is weer bezig!
geanimeerde titel in wit: Barend is weer bezig!
Barend

(krabt op zijn hoofd) Pollens, ik ben een peu nerveu!
zachtjes instrumentale Servet-tune, glamourportret van Barend in andere
geometrische uitsparing, in het wit geanimeerde titel: met IJf Blokker als Barend
Servet, dan een portret van Harry Touw met de titel Harry Touw als Otto Kolkvet
Harry

Juist.
vervolgens naast elkaar de portretten van de dames RiMiCo, waaronder de namen
Ria, Mia en Coba
Ria

Zie je nou wel!
Mia

Hoor haar!
Coba

Stil! Ik geloof dat het gaat gebeuren...
een portret van Ellen Jens, waarbij de titel: ‘Productie: Ellen M. Jens’, cross naar
beeldvullende titel op wit: ‘Bedacht, geschreven, samengesteld en geregisseerd
door...’ gevolgd door vier portretten met daaronder de namen Wim van der Linden,
Wim T. Schippers, Ruud van Hemert, Gied Jaspars, het wit rond de portretten valt
plotseling weg en we zien nog heel even de programmamakers tamelijk onnozel bij
elkaar in een rommelig hoekje van de televisiestudio staan, fade-out; serie beelden
uit aflevering 1, De Huwelijksadvertentie: Barend zit thuis te typen, een artikel over
Koning Boudewijn, de wagen
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van zijn schrijfmachine vliegt er ploseling uit, Barend staat er versteld van
damesstem

Barend is nu journalist, maar hij heeft een huwelijksadvertentie geplaatst...
close-up: advertentie onder het kopje ‘Huwelijk enz.’, Nette journalist met prima
inkomen vraagt dito dame of vrouw om evt. mee te huwen. Spoed. Brieven onder nr
4759B naar B. Servet, Populierenstraat 2.
Mia

(buiten beeld) Wat staat daar?
Coba

Gossiepietje...
straatbeeld: de heer Kolkvet heeft zojuist een brief gepost en wil weglopen
herenstem

Ondertussen gooit Kolkvet een dikke brief op de bus...
de brievenbus dondert met een klap uit de muur, door de bres zien wij een man
op de WC zitten, hij kijkt verbaasd op uit zijn krant, komt dan met de pantalon op
zijn schoenen en zijn onderbroek om zijn enkels door het puin naar buiten en wendt
zich tot de dames RiMiCo, die geschrokken achteruit deinzen, de onverwachte
confrontatie met een mannelijk geslachtsorgaan doet Ria en Coba het gelaat afwenden
man

Wel heb ik van mijn leven!
Kolkvet

Onraad! Wegwezen! Viespeukerij!
Mia

(nieuwsgierig) Oh, een man, zie je dat... close-up man met beslagen bril
man

Bah!
cut naar restaurant Vrij Berlijn, alwaar de dames RiMiCo op Barend wachten
Coba

(staat te zwaaien met rode roos) Oehoe!! Hier is het!
Barend

(tot zichzelf) Pollens! Wat een mens. Dus dát is nu Rimico!
Mia krijgt een bord soep over haar jurk; een deftige dame krijgt een uit de lucht
vallende gebraden kip in haar soep
damesstem

De dames RiMiCo, Ria, Mia en Coba, schreven op Barends huwelijksadvertentie en
in restaurant Vrij Berlijn kwam het tot een ontmoeting...
Otto Kolkvet en Gerrit Dekzeil zijn bij Barend en
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de dames RiMiCo aan het tafeltje komen zitten
Kolkvet

(tot Mia)... zélfs vlekken die nóóit meer érgens óóit weer uitgaan. Reken maar van
yes, hahahahahaha!
herenstem

Kolkvet leerde Mia kennen, Coba vindt de boef Gerrit een enig type...
Gerrit

(tot Coba) Ik zal jóú es wat laten zien waar die wasserij van hem een emmer sop bij
is. Ober!!
damesstem

...en Barend zit met Ria opgescheept als het ware...
Barend

Ja. Ja. Wat móét ik nou met u?
Ria

Hoe?
Barend

Ik bedoel, u heeft toch op mijn advertentie gereageerd als het ware? Welnu, Ago
quod ago!
superimposed titel: ‘Deel 2 Barend blijft aan de gang’ over de eerste beelden van
de nieuwe aflevering; voor de deur van Wasserij O. Kolkvet Gzn, gevestigd naast
het juweliersbedrijf Albert van der Pik, nemen Kolkvet en Mia afscheid van Gerrit
en Coba, de commentaarstem klinkt er doorheen
herenstem

Maar ja, tenslotte weet je nooit hoe een koe een haas vangt, dus Barend komt op het
lumineuze idee
damesstem

dat wil zeggen, hij denkt dat hij Ria voor zijn karretje kan spannen...
Gerrit

Nou, we zien jullie nog wel bij die Servet hè. En doe die maffe wasserij nou maar
aan mij over.
damesstem

Oh, pollens, het is geloof ik al begonnen...
Coba

Daaag!
Kolkvet

Okay Gerrit. Maar me zaak krijg je nooit. Ga mee Mia. (loopt naar de deur van zijn
zaak) Geef op die jurk.
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Mia

Hoe?
Kolkvet

Nou, gewoon. Uittrekken.
Mia

Maar ik heb er haast niets onder aan...!
Kolkvet

Geen nood. Dat varkentje wassen we wel even. de deur vliegt open, een puisterige
jongeman met zijn armen vol waszakken loopt Kolkvet en Mia zowat omver
Kolkvet

Zeg! Domkop! Zie je niet dat wij...
Mia

Ooooh!
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de jongeman dondert de was achterin een grote blauwe bestelbus, knalt de deuren
dicht en schuift achter het stuur
Kolkvet

Bah! Dat zijn toch geen manieren!
de bus is gestart, krijgt eerst een flinke dot gas in z'n stationair en davert dan weg,
zwarte wolken uit de uitlaat treffen Kolkvet en Mia, hun kleding en gezichten zitten
vol zwarte plekken
Mia

Oooooooh! Wat gebeurt er allemaal...!
Kolkvet

(balt vuist) Slaplul! Stuk verdriet! Puistekop! Je bent ontslagen!
ze lopen de zaak binnen, langs de perser, die prompt een enorme dampwolk aflevert
zodat ze totaal beneveld raken en een moment aan het oog onttrokken zijn
Mia

Huuuh!
Kolkvet

(valt uit) Karel! Ben je nou gek geworden! Idioot! Een beetje minder stoom kan ook
wel! Je denkt zeker dat het water me op de rug groeit! (tot Mia, docerend) Ja, we
moeten op kostenbewaking letten. Geef hier die soepjurk. Die zullen we eens even
een speciale behandeling geven, een Kolkvet waardig.
Mia trekt haar door soep en uitlaatgas geteisterde japon uit, ondertussen krijgen
wij de gelegenheid de wasserij nader te bezien: het blijkt een gore bedoening met
grote ouderwetse machines, lekkende leidingen en schilferende muren, overal liggen
bergen vies wasgoed, het zijn evenwel beeldschone meisjes die gelaten wringers
bedienen, wasbord en strijkijzer hanteren, of lusteloos roeren in dampende ketels
op schragen; in een wat hoger gelegen gedeelte achterin, gaat een zure boekhouder
half schuil achter een rijtje kromme en vergeelde ordners, hij bekrast met een
kroontjespen grote vellen gekreukeld papier; Mia staat in haar ondergoed en Kolkvet
grist haar de japon uit de handen, werpt het kledingstuk in een dampend gat en klapt
er een luik voor, erboven slaan een aantal meters zó ver uit dat de wijzers verfrommeld
raken, geraas eindigt in een daverende knal, het beeld schokt
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Kolkvet

(loopt vuistballend naar het raam) Voor den duivel! Die rotjongen met z'n puistekop
heeft mijn wagen weer eens naar de godverdommenis geholpen!
cut naar een stuk straat waar de bestelwagen met een verfrommelde cabine tegen
een geknakte lantaarnpaal staat, temidden van hopen wasgoed en auto-onderdelen,
een barse agent schrijft een bon, een wegenwacht krabt onder zijn pet, publiek komt
aanzetten; de puisterige brokkenmaker staat er wat onnozel bij, gooit het stuurrad
weg en pakt een overhemd van straat, hij bekijkt met instemming het met een
bandenspoor gedecoreerde kledingstuk; voor het eerst zien wij nu duidelijk wat er
voor tekst op de bus staat: de woorden Abattoir Het Vleesch-paleis zijn doorgestreept,
ernaast staat te lezen Wasserij O. Kolkvet Gzn, de aanprijzing ‘Voor Prima
Speklappen’ is middels het doorhalen van de lettercombinatie ‘peklappen’ en het
vlak daarboven aanbrengen van het woord ‘ervice’, minder specifiek gemaakt; terug
naar de wasserij, daar staat Kolkvet achter de toonbank, vlak naast de perser Karel,
die thans zonder stoom perst
Kolkvet

(zet een keihard overhemd neer voor een beduusde klant)
Extra gesteven, zoals gevraagd. Meteen betalen.
klant

Maar wat is dit nu, ik...
Kolkvet

Niks te maren. Niks mee te maken. Poen en vlug.
klant

(telt geld uit) Ik zal mij beklagen bij de Consumentenbond, daar ben ik namelijk lid
van. Dan zult u eens horen. Het is een grote schande...
(pakt het harde hemd op en loopt ermee naar buiten, waar hij het op het trottoir
aan scherven gooit) Bah!
Mia

(tot Kolkvet) Is mijn jurk al klaar?
boekhouder

(komt een krakend trapje af, slaat een vloeimap open)
Meneer Kolkvet, hebt u een ogenblikje, ik kom hier niet meer uit. Kijk deze
papieren staat geen stempel op, wat moet ik nou? Toch maar afchecken. Ziet u, er is
per ongeluk wat water in de
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boekhouding gelopen ik had namelijk zolang wat ordners in een waszak opgeborgen
omdat mijn bureau anders zo vol stond en zodoende...
Kolkvet

Aan je werk luiwammes! Zorg dat de boekhouding prima voor elkaar is anders zwaait
er wat!
boekhouder

Ja meneer... (sloft weg)
Mia

Otto, is mijn jurk al klaar?
een robuuste man in tweed-pak wandelt de zaak binnen, hij toont Kolkvet en Mia
een hoeveelheid zwarte, stinkende, lekkende oude lappen
Oh help! wat is dat nu weer. Otto, doe wat!
man

Quick service please, I have to wear this tonight to a dinner.
Kolkvet

Waaaat??!! Donder op met je viezigheid! Out! Out!
I don't wash that, understand! Bah wat een vuiligheid.
man

Comment? You speak French, isn't it? parlezvous Français?
Kolkvet

Hou je maffe praatjes maar elders! Eruit! It is too dirty, understand? Vies! Bah! Out!
Out! (duwt hem)
man

Well, am I supposed to bring only clean clothing here to have washed? You mean...
Kolkvet gooit de man de zaak uit
Kolkvet

Dit is een nette wasserij, ik begrijp niet hoe de mensen het in hun hoofd halen om
om om om om...
Mia

Zou mijn jurk nu zo onder de hand klaar zijn denk je?
Kolkvet

Even kijken hoe het met je jurkje staat. Karel!
Karel komt erbij en gedrieën lopen ze naar de machine waarin Mia's jurk verdween,
Karel opent het luik en diept uit het dampende gat slechts flarden, stukken ijzer en
karton op
Karel

Er is geloof ik iets mis gegaan meneer Kolkvet. Er zitten plotseling allemaal ordners
in de machine...
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Wel Godverdomme noggantoe, Hel en Verdoemenis!
(balt vuist naar de boekhouder, die wegkruipt achter een stapel mappen) Dat zal
je je baan
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kosten!
(tot Mia) Nou ja. Pech gehad. Kan de beste gebeuren nietwaar. (trekt ergens een
bloemetjesjurk vandaan)
Hier. Kijk eens? Neem deze. (geeft Mia de jurk) Trek aan.
Mia

Oh dank je wel schat! (trekt de jurk, die veel te groot blijkt, over haar hoofd aan)
Zeg Otto, ik heb een goed idee? Ik heb de zaak nou zo eens bekeken, maar zou jij
geen hofleverancier willen worden? Ik kan namelijk...
(fade-out beeld en geluid) en... kennis... altijd al...
Kolkvet

...prima! Doen we... Er op af!...
fade-up: in het show-decor brengen twee frisse zangeresjes - ondertitel: The Cherry
Cats - de schlager ‘Gib mir doch ein Interview’, dat evenwel al spoedig wordt
afgebroken; schnitt naar het Haagse Binnenhof, daar treffen wij oudminister-president
P. de Jong in zorgelijk overleg met een onduidelijke mijnheer en vervolgens Barend,
gewapend met microfoon en taperecorder
Barend

Misschien is het toch wel wat hoog gegrepen om meteen bij onze vorstin op bezoek
te gaan. Maar met Ria als introductie, met haken en breien, praten, dan zal het ijs
wel gauw gebroken zijn. Maar verstandiger dunkt mij is tóch, om het hier op het
zogenaamde Binnenhof te proberen, met ministers en fractievoorzitters en weet ik
veel. er begint een torenklok te beieren
Pollens, ik ben toch wel een beetje een peu nerveu.
Maar er op af dus. (loopt naar een zij-ingang van de Ridderzaal, waar hij
gewichtige mensen naar binnen ziet lopen) Ach meneer De Gaay Fortman, mag ik
u even iets vragen?
Bas kijkt geamuseerd op
Hoe gaat het met u, met mij gaat het prima.
De Gaay Fortman

Ja, met mij ook.
Barend

Fijn, dank u. Wat vindt u van heden, verleden en
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toekomst?
De Gaay Fortman

(na aarzeling) Sta ik achter.
Barend

Daar staat u achter?
De Gaay Fortman

Ja, daar sta ik achter.
Barend

Het woord zegt het al, als het ware. Heeft u nog een boodschap voor het Nederlandse
volk?
De Gaay Fortman

Eh... (denkt diep na) ja. Laten we het, laten we het goed de vreugde beleven dezer
dagen.
Barend

Pollens, dat is een bijzondere uitspraak! En, nou weet ik verder niks, want ik doe het
voor een courant, maar heeft ú misschien nog iets te zeggen?
De Gaay Fortman

Nee, nee, nee. Nee, nee. (loopt naar binnen)
Barend

(schiet de heer H. Koekoek aan) Dag meneer Koekoek, mag ik u even een vraag
stellen?
de heer Koekoek loopt onverstoorbaar naar binnen; wipe: het gebouw loopt nu
leeg, Barend krijgt de heer W. Drees Jr in de gaten
Dag meneer Drees, heeft u nog een boodschap voor het Nederlandse volk?
Drees

(glimlacht, omklemt met beide handen de microfoon van Barend, die evenwel niet
van plan is het attribuut prijs te geven) Ik ben blij dat de nieuwe Verenigde Zitting
begonnen is, het worden weer belangrijke jaren voor het parlement, de Eerste Kamer
heeft nog drie jaar voor de boeg, de Tweede Kamer hóóp ik de volle vier jaar, maar
je weet nooit wat voor geks er gebeurt, dat wordt zeer...
Barend

Ik kan het allemaal niet zo vlug volgen, kan u niet wat meer in dicteer, eh dicteer,
iets langzamer, ik kan het niet zo goed volgen.
Drees

(laat de microfoon los) Oh, omdat u met de microfoon werkt dacht ik dat het meer
was voor rechtstreekse opname...
Barend

Ja, maar...
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Drees

...kunt u het net zo goed opschrijven.
Barend

...het is voor de krant, ik moet het zo meteen nog even opschrijven. Maar...
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Drees

(nauwelijks verstaanbaar omdat Barend verzuimt hem de microfoon aan te bieden)
...oh, maar dan kunt u het toch nog uitwerken? U hebt toch...
Barend

Jaa, maar wat heeft u hier nu gedáán?
Drees

Wij hebben...
Barend

Ik ik weet het wel hoor, maar ik wil het graag nog even checken.
Drees

U wilt het graag nog even horen ja. (rap) De Verenigde Zitting van de Eerste en de
Tweede Kamer van de beide Kamers van de Staten Generaal is net geopend door de
Minister van Binnenlandse Zaken namens de, Hare Majesteit de Koningin en hierna
kunnen Eerste en Tweede Kamer hun normale werk weer aanvangen, de Tweede
Kamer die komt vanmiddag om één uur bijeen om een nieuwe voorzitter te kiezen...
Barend

(verbouwereerd) Vanmiddag meteen al?!
Drees

(stellig) Vanmiddag om één uur.
Barend

Ze zijn wel snel al, hè.
Drees

Ja, ja, dat eh, het is, nu gaat het op volle kracht van gang.
Barend

Dus nou gaat er iets gebeuren!
Drees

De heer Van Thiel heeft zich vanmiddag definitief teruggetrokken en de nieuwe
voorzitter wordt vanmiddag gekozen en vanmiddag komt er meteen waarschijnlijk
al een fiscaal wetsontwerp in behandeling dus de Tweede Kamer begint op volle
kracht en de...
Barend

Eh...
Drees

...Eérste Kamer die is natuurlijk nog in dezelfde samenstelling maar die is ook formeel
aan een nieuwe vergader-serie begonnen.
Barend

En, heeft u altijd al Minister willen worden? En bevalt het u?
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Drees

Eh, ik ben één jaar Minister geweest en dat vond ik een heel intensief en prettig jaar.
Barend

Oh, u wás het.
Drees

Ja, ja, ja.
Barend

Doe ik weer iets verkeerd, haha.
Drees

(moet lachen) U bent nieuw in het vak maar dat hindert niet.
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Barend

Maar het beviel u wel?
Drees

Ik heb dat ene jaar Minister van Verkeer en Waterstaat zeer interessant gevonden ja,
fascinerend ja, maar ik vind Kamerlid ook een prachtfunctie.
Barend

Kamerlid vindt u ook een prachtfunctie. Nou, ik wens u nog een genoeglijke
Kamerzitting!
Drees

Dank u, dank u wel. Goedemorgen heren! (maakt zich lachend uit de voeten)
Barend

Dag meneer Drees. (kijkt rond en ontdekt de heer A. Vondeling) Dag meneer
Vondeling, mag ik u even storen?
iemand laat een harde wind
Vondeling

Haha!
Barend

Hahaha! Pardon. Heeft u nog een boodschap voor het Nederlandse volk?
omstanders gaan lachen
Vondeling

(na lang peinzen) Ik hoop dat het weer een beetje goed blijft.
Barend

Ja, eh, wat denkt u, zal het wel weer gauw lente worden, dan?
Vondeling

Stellig.
Barend

Stellig?
Vondeling

Op de twee-en-twintigste maart.
Barend

Op de twee-en-twintigste maart?
Vondeling

Ja ja ja. Dat staat vast.
Barend

Dus een dag later.
Vondeling
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Nee nee nee. Kijkt u maar eens in uw nieuwe agenda. Als u die hebt tenminste.
Barend

Nee, die heb ik nog niet... (zoekt in papieren, krabt op zijn hoofd)
Vondeling

.......... (onverstaanbaar, Barend houdt de microfoon ver van hem verwijderd)
Barend

Ja, maar ik heb hem thuis liggen, ik heb zóveel bij me. Maar wat denkt u van verleden,
heden en toekomst?
Vondeling

Erg goed.
Barend

Erg goed. Waarom? Waarom?
Vondeling

Nou, verleden wat gebeurd is, dat is gebeurd, en de toekomst is zonnig, kijkt u maar
eens achter die gebouwen. (kijkt omhoog)
Barend

(kijkt ook omhoog) Hoezo?
Vondeling

Nou, over een uurtje hebben we de zon hier op
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het Binnenhof.
Barend

Nou, dat is geweldig! Dan ziet alles er weer zonnig uit, haha, vriendelijk dank.
Vondeling

Tot uw dienst. (loopt weg)
Barend wendt zich thans tot de heer P. de Jong
Barend

Heeft u nog een boodschap voor het Nederlandse volk?
De Jong

(vriendelijk) Op het ogenblik niet, nee.
Barend

Nee? Nog niet?
De Jong

Nee.
Barend

Nou, dat is al erg jammer. Maar weet ú dan misschien nog iets te vertellen, want ik
weet eigenlijk niet zoveel.
De Jong

Weet u niet zoveel?
Barend

Nee, niet zoveel te vragen, niet zoveel te vragen, dan.
De Jong

Wat is dit voor een kader? Welk karakter heeft de uitzending? Is dit...
Barend

Nou, een beetje politiek getint.
De Jong

Ja, dat is duidelijk, maar wordt dit uitgezonden in zo'n persiflage ofzo?
Barend

Nou nee, wij doen alles wel heel ernstig hoor.
De Jong

(mompelend) Dat ken ik, dat ken ik.
Barend

Maar eh... Maar u heeft géén boodschap nog niet eh...
De Jong

(onverstaanbaar) .......... ...welk genre dat wordt, nee, nee.
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Barend

Nou, dat is wel erg jammer.
De Jong

Hartelijk dank ja. (licht even de bolhoed en wandelt verder met zijn begeleider)
dramatische muziekaccoorden
Barend

(opgewekt tot de kijker) Welnu, dit lijkt me voldoende om een pittig artikel te bakken
voor onze courant.
tussenshot bezorgd kijkende heer De Jong
Braakmolen zal tevreden zijn. Op nu naar onze vorstin!
harde schnitt naar een verlaten schoollokaal waarin onder meer een partij
opengebrande brandkasten, een bureau waarop pakken geld, een drukpers, emmers
met muntstukken, bolle jutezakken waarop vermeld $100000, £8800000
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en ƒ 1000000, een kapstok met gevangeniskledij, maskers en nylonkousen, voorts
koevoeten, breekijzers, drilboren, snijbranders, gascilinders, timmergereedschap,
tuingereedschap, mokers, kampeerspullen, verfboel, een rek met een assortiment
koekepannen, een fornuis met daaromheen potten en pannen, een wastafel met
gebarsten spiegel, een matras met beddegoed; overal hoopjes diamanten en juwelen,
tafelzilver, horloges en antiek; aan de wand: opsporingsbiljetten van de politie,
plattegronden, schema's van alarminstallaties, bouwtekeningen, roosters, en posters
van reisbureaus; in een boekenkast op een rij de volgende titels: Sociologie van de
dief, Flessetrekkerij, Moderne inbraakmethoden, Hoe heet die diamant?, Moderne
architectuur, Goed en Kwaad, Brandkasten en veiligheidssloten, Waarom een kluis?,
Oude en nieuwe meesters, Modern geslachtsleven, Maatschappijleer; wij treffen
daar aan een ietwat aangeschoten Coba, op schoot bij Gerrit, in een verzakte
crapeaud, voor hen een sinaasappelkistje waarop aangebroken flessen sterke drank
Coba

Zou je denken?
Gerrit

Tuurlijk mens. Wist jij bijvoorbeeld dat alle beroemde mensen uit heden en verleden
in zekere zin oplichters zijn of waren. Dat is nou eenmaal zo. Kijk, om beroemd te
worden en rijk dus, moet je de wetten doorkruisen. Later worden die wetten dan weer
aangepast aan de nieuwe situatie. Dus zeur nou maar niet. Ik weet precies wat ik doe.
Overigens moet jij vroeger een verdomd lekker stuk zijn geweest. Trouwens, (knijpt
in haar dij) je mag er nu ook best zijn.
Coba

Maar Gerrit!
Gerrit

Tuurlijk mens. (schenkt in) Ik ben beroemd! En denk eens aan al die ministers!
Coba

Hoe dan?
Gerrit

Gewoon, allemaal corruptie.
Coba

Ik moet toch nog wel erg wennen aan jouw wereld, Gerrit.
Gerrit

Tuurlijk mens.
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er wordt gebeld
Dat zal Vink zijn. (zet Coba van schoot en loopt naar het fornuis)
Coba

Wie?
Gerrit

Vink mens. Die zal er van lusten! (pakt een koekepan en loopt ermee naar de deur)
Coba

Oh Gerrit! (slaat handen voor de mond) Je gaat toch niet... Denk toch na voor je iets
begint... Oh Gerrit...
Gerrit

Zeur niet mens. Ik weet precies wat ik doe, daar hoef ik niet voor na te denken. Let
op! Vakmanschap van de bovenste plank! (doet de deur open)
een bleke lange man staat in de deuropening, hij steekt een collectebus voorruit
Wie is u dan wel?!
man

Ik ben P. de Vries, maar dat is niet van belang. Wél van belang is de reden van mijn
komst. Ik collecteer namelijk voor de stichting Nedopag.
Gerrit

De wáát?
man

De stichting Nedopag. U weet niet wat dat betekent. Geeft niets, dan leggen wij u
dat even uit. Vijf jaar geleden werd op initiatief van Baron G.B.K.R. van Beurden
Kesselaer de Nedopag opgericht en is nu uitgegroeid tot een bloeiende stichting die
zich beijvert voor hulp aan verpauperde welgestelden, een vergeten groep in onze
swingende maatschappij en ik zou u willen vra...
Gerrit

O juist ja. Is het voor alle gezindten?
man

Voor álle gezindten inderdaad meneer en...
Gerrit

Schande!! Maar laat maar es kijken. (loert op de bus)
man

Dat is dus te zeggen... jaja, kijkt u maar.
Gerrit

Hm. Dacht ik wel. (grist onverwacht de bus af, geeft de man een flinke duw en knalt
de deur dicht, trekt de bus open, giet de inhoud in een geldemmer en gooit de lege
bus op een hoop vernielde collectebussen en kerkcollectezakken) Zo doen we dat!
Coba
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Maar Gérrit, hoe kun je in 's hemelsnaam...
Gerrit

Zeur niet mens. Weet je wat we gaan doen?
er klinkt een gongslag, Gerrit en Coba draaien
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hun hoofd in de richting van de deur en kijken in de bebrilde ogen van een lange,
kalende man die gehuld is in een goor wit gewaad, zijn volle baard loopt in een punt
uit en zijn blote voeten zijn gestoken in sandalen
profeet

(geeft een slag op zijn gong) Bekeert u! Het Einde der Tijden is komende! De Wereld
zal vergaan en alles wat daarop leeft... Bekeert u! De Dag van het Grote Oordeel is
nabij! (komt naderbij) De Hemelen zullen met sissend gedruis voorbijgaan! De
Elementen zullen ontbonden worden!
Voorwaar ik zeg u! De Verwoesting zal...
Gerrit

Zeg malle dries, donder op! Hoe kom je eigenlijk binnen?
profeet

Gewoon door de deur. Bekeert u, slechts korte tijd rest u! (gongslag) Dan zal een
helsche gloed een Einde maken aan alle menschelijke werken! Een iegelijk zal Zwavel
en Vuur ten deel vallen: (gongslag) Hel en Verdoemenis! Bekeert u, gij Dwazen!
(gongslag) Slechts kort tijd rest u tot het Einde der Tijden daar zal zijn en een iegelijk
zal...
Gerrit

Zeg ik heb nog veel te doen in die korte tijd die ons nog rest, dus ik zou zeggen
SCHEER JE WEG, ONHEILSPROFEET!!
de godsdienstwaanzinnige loopt spreuken mompelend naar de deur, opent die, en
draait zich dan om
profeet

(heft waarschuwend de klepelstok) Bekeert u! Het Einde der Tijden is nabij!
(gongslag) Bekeert u, gij verdwaasden der aarde, want een ramp zal de menschheid
treffen...
Gerrit werkt de doorpredikende man schopsgewijs de deur uit
Coba

Oh vreselijk, wat erg, misschien heeft hij gelijk, ik ben bang...
Gerrit

Onzin! Hoe die vent hier binnengekomen is, is me een raadsel, maar nouja... Kom
hier!
wij zien en horen de om bekering roepende en onheil voorspellende man Gods
nog even aan, hij gaat door een desolate straat in een havenbuurt en verdwijnt in
de verte om een hoek; terug
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naar Gerrit en Coba
Coba

Oei! (valt met haar benen in de lucht in de crapeaud)
Gerrit

Kop dicht! Wij gaan op de foto. (stelt een fototoestel op statief op, zet een
zelfontspanner in werking en gaat naast Coba, op de leuning, zitten) Leuk voor ons
nageslacht!
het fototoestel blijft maar snorren, een klik blijft uit
Verdomme wat duurt dat lang!
het snorren houdt op, maar een klik blijft uit
Potztausend! (loopt naar het toestel) Lijkt op sabotage-activiteit van Heinrich...
net als hij er iets aan wil doen begint het toestel weer te snorren
Oh, hij doet het alweer. Sorry Heinrich. (tegen Coba) Lachen!! (gaat weer zitten)
rookontwikkeling uit het foto-apparaat, dan een daverende klap, uit de optrekkende
rook doemen de zwartgeblakerde gezichten van Gerrit en Coba op, om hen heen een
vreselijke ravage, geld dwarrelt door de lucht
Coba

O Gerrit, o Gerrit, nou is de wereld vergaan! (huilt)
Gerrit

(balt vuist) Dat zal ik je betaald zetten Heinrich! Oplichter! Bommenlegger!
Drollelater! Kruimeldief!
fade-out; fade-up: showdecor, daarin geeft een kittig blondje op lawaaierige
Amerikaanse showmuziek een korte, snelle en opwindende striptease weg; tussenshots:
een grijze man aan wie het gedoe blijkbaar niet is besteed, en een bezadigd echtpaar,
de vrouw met een blik vol afkeuring naar haar man die triomfantelijk het hem
toegeworpen slipje omhoog houdt
Barend

Zo. Gelukt.
geluid van dichtslaande deur, fade-up: Barend en Ria staan in een grote marmeren
hal vol zuilen, spiegels en portretten, Barend wil verder lopen, Ria blijft schuchter
staan, luistert naar het van buitenaf doordringende geluid van excercerende militairen
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(wenkt) Kom nou!
samen lopen ze een ruime gang in, komen daar een lakei in livrei tegen, de man
draagt een zilveren dienblad met een kostbaar servies op één hand hoog boven zijn
hoofd en keurt hen geen blik waardig
Ria

(zachtjes) Zie je dat, zeg, die...
Barend

Sssssssttt, mens...
de ongelukkige bediende maakt een reuzesmak over een rondslingerende scepter
Ria

Oei!
Barend

Pollens!
lakei

(krabbelt mopperend overeind) Dat is nu al de zéúvende keer vandaag dat ik uitglij
over die scepter! Bah!
(schopt in de scherven, pakt het kenteken van de vorstelijke waardigheid op en
werpt het in een grote boog weg) Zo! (verzinkt in gepeins) Maar ja, toch één van de
peilers van de monarchie... (ambtelijk tot Barend en Ria) Bonjour. (draait zich om
en stapt weg)
Barend

Dag meneer eh...
Ria

Goedenmiddag.
ze lopen behoedzaam verder
Barend

(onder de indruk van de paleisgangen) Sjongejonge.
Ria

Wát is het hier mooi! Heb je die gordijnen gezien? Zuiver goudbrocaat! Gôh... En
ik dacht nog wel dat wij zulke mooie gordijnen hadden, die hebben we pas nieuw
gekocht zie je, maar die vallen gewoonweg in het niet vergeleken met hier. En al die
kostbare vazen. Prachtig gewoon.
Barend

SSSSSST! Let op. (klopt op een deur, wacht) het blijft stil, de deur gaat niet open
Nuja, niets aan de hand. Even kijken. (tuurt op een meegebrachte plattegrond)
Juist.
Ria

Dat ze hier nou zomaar gewoon wonen hè, ik bedoel...
Barend
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Wat dacht je anders? Je hebt de standaard toch wel zien wapperen? Ik heb alles goed
geresearched, en je ziet, alles klopt haarfijn tot in de puntjes. Ze moet hier ergens
zijn of ik mag een

Wim T. Schippers, Gied Jaspars, Ruud van Hemert en Wim van der Linden, Het Barend Servet effect

95
boon wezen. (loopt verder)
Ria

Wat? Boon? Hoe? (sukkelt achter Barend aan)
Barend

Stil nou! (bij een volgende deur) Let op. Dit keer klop ik niet. (Wilhelmusgezang
dringt vanachter de deur door) Ach! Da Capo! Daar gaan we! Concordia parvae res
crescunt, discordia maximae dilabuntur.
Ria

(luistert naar het volkslied) Mooi hè, dat blijft je altijd wat doen, toch.
Barend

Kop dicht. Anders mag je nooit meer mee.
Ria

Je bent wel grof, en we kennen elkaar nog maar zo pas.
Barend

(mompelend) 't Is dat ik je nodig heb, ik weet nu eenmaal niks van breien en haken,
daar zal het toch wel op uitdraaien. (valt uit) Dus doe nou maar wat ik je zeg.
Begrepen?
Ria

(geschrokken) Maar ik heb helemaal geen patrónen bij me, het is me helemaal door
het hoofd geschoten!
de lakei staat ineens naast hen
lakei

Patrónen??!! SCHIETEN??!!
Barend

Bréípatronen! Maffe hofnar.
lakei

Ach natuurlijk. Excusez moi. Cela ne nuit pas. Bonsoir. (maakt een lichte buiging
en beent weg)
Barend

Hou nou toch je waffel! Verknoei de zaak nou niet. Pello pecco, dit wordt een primeur,
wat ik je brom. Dit is nog nooit iemand gelukt, hoewel. (doet voorzichtig de deur
open, zeepbellen vliegen hem om de oren, het luid en onzuiver door een vrouw
meegezongen Wilhelmus zwelt aan, watergespetter en het geruis van een douche)
Oh pardon, ik wist niet dat u aan het baden was, tja, dat moet ook gebeuren zo nu
en dan, hoewel...
(frommelt een papier uit zijn zak) Ach! Ik zie het reeds. Mijn rooster klopt niet.
Hm. Pollens! Par exemple!
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Maar goed, nu ik hier toch ben: (steekt zijn hoofd om de deur) in de eerste plaats
een welgemeend excusez moi, en dan, hangt uw Moeder hier misschien er ook soms
daar? Of zo, ook ergens ik

Wim T. Schippers, Gied Jaspars, Ruud van Hemert en Wim van der Linden, Het Barend Servet effect

96
bedoel er is dus. Zou toch kunnen?
de douche wordt afgezet
damesstem

Zeg lieverd, weet jij ook of mams al terug is van die lintknipperij in Goes?
onverstaanbaar mannengebrom
O ja natuurlijk, de Gouden Koets staat in de stal. Hoe-oe! Mijnheer? Já hoor, loop
maar door, even voorbij de tweede kruising en dan even links en meteen weer een
heel eind rechts, dat is eh de tiende, de elfde, ja de twáálfde deur rechts dus ook. Kan
niet missen. Bij dat geborduurde wandkleed met die diamanten. Overal afblijven
hoor. Trek de stop er maar uit.
Barend

Welke stop? Oh pardon. Excusez moi. En bedankt. (Doet de deur dicht, wandelt met
Ria achter zich aan verder)
cross, men komt aan bij de twaalfde deur rechts, waarnaast inderdaad een
geborduurde wandlap met koninklijke motieven en opgestikte diamanten, eronder is
een bordje aangebracht: 1954 - aangeboden door het personeel
Stil!
Ria

Ik zég toch niets!
Barend

Hier is het. Allons! Courage. Pollens, ik ben toch wel een peu nerveu. Kop dicht. Op
hoop van zegen. Quod licet lovi non licet bovi. (klopt ferm op de deur)
damesstem

(vanachter de deur) Entrez!
Barend

(steekt wijsvinger op) Alea jacta est! (doet de deur half open, kijkt naar binnen, en
ons heel even verschrikt aan)
door de halve deuropening zien wij Otto Kolkvet, vergezeld van Mia
Kolkvet

Natuurlijk Majesteit, (maakt lichte buiging) komt voor de bakker Majesteit, komt in
de bus Hoogheid. Geheel tot Uw dienst: Otto Kolkvet Gzn. Met mijn ruim vijf
maanden ervaring in de wasserijbranche zal ik zorgen dat u niets dan klagen hebt.
(tot Mia) Wij vertrekken! Leve de Koningin, hiep hiep hiep hoera! (vertrekt met Mia
door een zijdeur)
in een gang vangen wij het stel op
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Prima ideetje Mia, om even bij het paleis langs te wippen!
Mia

Zie je nou wel, ze is een heel eenvoudige vrouw gebleven.
Kolkvet

En goed voor de poen, hahaha!
weer bij Barend en Ria, Barend trekt op een kier na de deur dicht
Barend

Nu wij! Vlug. Ik begrijp er niets van hoe die Kolkvet is binnengekomen... Wel
vervelend hoor dat zoiets zomaar gaat en ik dacht nog wel... Nuja, misschien is het
wel ergens goed voor. En, hij blijft natuurlijk maar een wasbaas, die er natuurlijk
ook moeten zijn. En ík ben van de pers en dat is heel wat anders, hoewel. (doet de
deur open)
Ria

Heb je Mía gezien! Wat een aanstelster, ze gedraagt zich als een oude barones...
Barend

(trekt snel de deur weer dicht) Sssssst! (gooit de deur wijd open: op een gedateerde
Vroom & Dreesmann-bank zit een gevlinderbrilde, in afkledende deux-pièces gestoken
oude dame achter een mozaiek salontafel met haar voeten op een stoof, temidden
van allerhande prullen in een kneuterig aangekleed stijlvol vertrek, spruitjes schoon
te maken; haar gelaat vertoont onmiskenbaar een enigszins treffende gelijkenis met
dat van onze Vorstin, H.M. Koning in Juliana) Goedemiddag eh... Hare Majesteit.
Koningin

?!
Ria

Eh... eh... eh... (buigt schutterig, kijkt Barend aan)
Barend

(doortastend, loopt het vertrek binnen, sluit de deur achter Ria) U bent ongetwijfeld
op de hoogte gesteld van mijn komst. Dit (wijst op Ria) is mijn eh...
Koningin

Uw vrouw.
Barend

Eh ja. Nééeee. Kijk, het zit zo, eh...
Koningin

Ach, daar hoeft u zich toch helemaal niet voor te schamen, dat is tegenwoordig heel
gewoon. Wij zijn tenslotte allemaal maar mensen, ik ben ook maar een gewoon mens,
net als u en ik.
Barend

Ja, dat is waar. Maar nu ik hier toch ben, mijn
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naam is Barend Servet, van de krant. Ik kom voor het interview, en ik heb haar
meegebracht om eh...
Koningin

Ach hoe leuk, een interview. Maar gaat u toch zitten.
Barend en Ria nemen plaats in de miezerige fauteuils
U zult wel denken wat zit onze vorstin daar nu te doen? Nu, gewoon, spruitjes
schoonmaken, dat is een van die karweitjes die ik me, als het éven kan, niet uit handen
laat nemen. Het geeft me zo'n heerlijk gevoel om nu eens iets te doen wat het gewone
volk ook moet doen. Maar ik heb liever niet dat u daar over schrijft want zoiets wordt
wellicht uitgelegd als opzettelijke bescheidenheid weet u. Maar gaat u zitten, neemt
u plaats. Ik zal sherry laten aanrukken. (drukt op een tafelzoemer)
Barend

Zal ik dan maar? (trekt een blocnote)
Koningin

Hoe?
Barend

Nou, ik kwam toch voor het exclusieve interview en...
Koningin

Ach natuurlijk, dat is waar ook. Tja, ik heb dat in een dolle bui maar eens goed
gevonden!
de sherry wordt gebracht door een potsierlijk uitgedoste, uitgebluste bediende
Dank u ober. U kunt gaan. Ik bel wel weer als het weer zover is.
de bediende vertrekt geruisloos
Barend

Heeft u altijd al koningin willen worden en waarom en bevalt het u en als u het niet
al te vrijpostig vindt: hoeveel verdient u als ik vragen mag.
Koningin

Zo! Een gek kan meer vragen dan een wijze kan beantwoorden.
Barend

(noteert) Een... gek... kan... meer... vragen... dan... Hoe zei u ook alweer?
Koningin

(geïrriteerd) Ja hoor eens, ik zing geen twee liedjes voor één cent.
Barend

Oh, u zingt ook. Grappig, wist ik niet. Dan zingt u zeker ook wel eens het volkslied
mee.
Koningin

Nee, daar begin ik niet aan. Dan zou het eind zoek zijn. (drukt op de zoemer) We
zullen er nog maar
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eentje nemen. (vertrouwelijk) Zal ik u es wat zeggen? (houdt op met spruitjes
schoonmaken) We eten vanavond geeneens spruitjes. Die worden gewoon weggegooid
of naar een of ander kindergesticht gestuurd. Ik vind het gewoon leuk om te doen.
Maar dat schrijven we dus niet op.
Barend

(noteert) Schrijven... we... dus... niet... op.
Koningin

Heeft u dat? Dan gauw de volgende vraag.
Ria

(stoot Barend aan) Mag ik ook eens wat vragen? Ik mocht toch ook wat vragen, ik
zou toch...
Barend

Nou, vooruit. Denk je echt dat dat gezeur over haken en breien het ijs zal breken?
Koningin

Haken en breien? HAKEN en BREIEN?! Zéí u dat??
Barend

Ja, eh. Ach, neem me niet kwalijk, zij wou dus...
Koningin

Alhoewel ik dat enig vind, laat ik dát aan mijn personeel over, daar gaat mij toch
echt teveel tijd in zitten. Bovendien: stomvervelend dat gebraak en dat gehei. OBER!!
Drie pils en een dubbele jonge!
Barend

Aan welke kant zal u staan wanneer eens de republiek uitbreekt?
Koningin

U kunt gaan. OBER!
Barend

Maar eh... ik eh...
Koningin

U KUNT GAAN!
Barend

O juist ja, natuurlijk. (staat op) Verdomme wat een pech. Toch iets te ver gegaan.
Maar ik heb ook een naam op te houden als de journalist met de scherpe vragen.
Gelukkig heb ik al een boel. Nou Ria, ga mee?
Ria

? (staat op en trekt haar rok goed)
Barend
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Dág hoor! Evengoed bedankt. (opent de deur, wil rap het vertrek verlaten, maar
moet wachten op de bediende die met een blad vol drank naar binnen komt, wenkt
Ria, ze vertrekken haastig) fade-out; groot applaus, fade-up klappend publiek, onze
vorstin verschijnt op het podium van het show-decor, ze is getooid met een koket
hoedje; ze toeft een wijle bij een imposante fontein
Koningin

Wat een mooie fontein staat daar! (loopt resoluut

Wim T. Schippers, Gied Jaspars, Ruud van Hemert en Wim van der Linden, Het Barend Servet effect

100
naar het midden van het podium) Dames en heren, ik ga nu voor u zingen het
zogenaamde Wilhelmus. Dat lijkt me wel leuk. En aansluitend daarop Merck toch
hoe Sterck als het ware een harmoniekorps zet in (zingt wat onvast)
Wilhelmus van Nassouwe,
Ben ick van Duytschen bloet
publiek

(staat op en valt in)
Het Vaderlandt ghetrouwe
Blijf ick tot in den doet...

de Koningin houdt verbaasd op, het orkest ook, het publiek gaat weer zitten en wacht
af
Koningin

(kwaad) Dat is geen doen zo!
het harmoniekorps zet opnieuw in, de Koningin haalt diep adem en valt iets te laat
in
...mus van Nassouwe, Ben ick van Duytschen bloet
publiek

(staat op en valt in)
Het Vaderlandt ghetrouwe
Blijf ick tot in den doet!

de Koningin houdt ontzet op, het orkest staakt het spel, het publiek gaat weer zitten
en wacht weer af
Koningin

(verontwaardigd en teleurgesteld) Dat noemt zich landgenoten en laten hun Vorstin
niet eens uitzingen!
(verlaat gedeceptioneerd het podium, het publiek is muisstil)
fa de-out, hard in: interieur juweliersbedrijf A. van der Pik, een typisch dorpszaakje
met een houten toonbank, waarachter wij Albert zelf, een opgewonden baasje,
aantreffen, ervoor staat een ons bekend voorkomende lakei in livrei te trillen op zijn
benen, tussen hen in ligt een flonkerende kroon
lakei

(pakt juwelen uit een weekendtas, en deponeert die naast de kroon) Voilà!
Van der Pik

Ja maarreh...
lakei

Comment? Wat brengt dat op? Mooi hè. Magnifieke... Dat is dus: één kroon, en wat
voor een, alsmede het hele zootje kroonjuwélen, de rijksappel incluis. En dan hier...het
pronkstuk, let op! (knalt een scepter op de toonbank)
Die verdomde scepter waar ik
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A. reeds vele malen over uitgleed en dusdoende een flinke smak op mijn bek maakte
B. de monarchie is een aflopende zaak, dus
C. j'ai besoin d'argent
4. kom op met die poen
Van der Pik

(krabt op zijn hoofd) Nou ja, okay, vooruit, ik koop die hele handel. (tot de kijker)
Dat kan ik die Elizabeth mooi in haar maag splitsen, die kan er nooit genoeg van
krijgen. O wat een mooi winstje ga ik daar op maken! Het is natuurlijk niet helemaal
in de haak maar dat is zoveel niet. Bovendien kraait er geen haan naar. En of die
rommel nou in het éne of in het andere paleis ligt...
lakei

Comment? Zeur niet man, ik heb haast.
Van der Pik

Ach ja, natuurlijk, zeg. (overhandigt de ontaarde hoveling pakken geld) Alstublieft
zeg.
lakei

(bergt het geld in zijn weekendtas) Bonjour! Je me donne de l'air! Salut! Vive la
Reine! (wil de deur uit rennen, maar botst op tegen het juist binnenkomende duo
Gerrit en Coba)
Coba

Oei!
lakei

(tot Gerrit en Coba) Partir c'est mourir un peu.
Gerrit

Zeg! Spreek je moers taal a.u.b. Opgeprikte jodocus!
lakei

Honni soit qui mal y pense. (verdwijnt)
Gerrit

(schreeuwt tegen Albert) RINGEN! De béste kwaliteit!
Met flonkerende diamanten, versta je! En vlug! Geld spielt keine Rolle! Wat jij
Coba.
Coba

O Gerrit, wat ben je toch ad rem...
Gerrit

Tuurlijk mens, zo doen we dat.
Van der Pik

(tot de kijker) Wat een zaken vandaag! (wrijft zich vergenoegd in de handen) Ik
vertrek hierna meteen naar Zwitserland! O, wat een dag.
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Gerrit

Lig niet te zeiken man! Ik wil twee van je duurste ringen, en vlug!
Van der Pik

(legt ringen met diamanten op de toonbank) Dit zijn de beste. En wat glimmen ze
mooi. Dat is dus vierduizend gulden op de kop af.
Gerrit

(gooit flappen op de toonbank) Alsjeblieft. (grist de ringen weg) Kom op Coba. Wij
vertrekken! (vertrekt met Coba)
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Van der Pik

Zo! (lacht in vuistje) Die heb ik mooi twee opgepoetste gordijnringen met een stuk
glas in de maag gesplitst voor een paar duizendjes. (kust de biljetten) Het is wel niet
helemaal in de haak, hoewel...
Gerrit

(tegen Coba, buiten voor de deur) Zo doen we dat. Die maffe juwelier mooi twee
kostbare ringen afhandig gemaakt met eigen fabrikaat poen! Het is niet helemaal in
de haak, dus dat klopt.
Coba

Denk je echt daddat nu allemaal zomaar mag, Gerrit?
Gerrit

Tuurlijk mens. Zijn toch prima glimmers, én (knipoog) Gerrit weet nu precies waar
Van der Pik zijn poen verbergt... (loopt met Coba het beeld uit)
fade-out; hard in: voor de deur van zijn wasserij schildert Otto Kolkvet
‘HOFLEVERANCIER’ op zijn opgelapte, blauwe bestelbus; hij heeft het puntje van
zijn tong uit zijn mond als hij de laatste R aanbrengt, dan rijdt de auto plotseling
keihard weg, waardoor de verse vermelding automatisch doorgestreept wordt;
Kolkvet krijgt ook nog de door de vaart openvliegende achterdeuren tegen zijn bast
Kolkvet

(balt vuist en zwaait met verfpot) Puistekop! Je bent ontslagen! Hel en Verdoemenis!
(jammert) M'n hele werk naar de sodemieterij... (loopt tierend zijn zaak binnen)
fade-out; applaus, fade-up: in het show-decor komt een lange blonde zangeres in
een opmerkelijke gatenjurk een Fins lied zingend de hoge showtrap afdalen; titels:
‘Marion Rung’ en ‘Olkoon Niin’; halverwege het lied, dat gerekend moet worden
tot het z.g. betere genre, wordt het publiek onrustig, wij vangen de volgende stukken
conversatie op
man

Bah, ik versta der geen reet van!
man

Hou je kop dicht, zeg...
iemand

SSSSSSSSSTT!
vrouw

(deftig) Ik houd niet zo van het genre, maar verder vind ik het wel heel, heel leuk...
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man

(kwaad) Me geld terug!
vrouw

Zeg kunt u misschien ophouden met dat geschreeuw!
iemand

SSSSSSSSSSTT!
man

U houdt er misschien niet zo van, goed, maar mag een ander toevallig misschien nog
even luisteren, ja?
de zangeres zingt onverdroten verder
vrouw

...regelrechte schande...
cut: de Koningin bonst met beide vuisten op een toiletdeur in een showset
Koningin

Bent u haast klaar!? (draait zich om, wendt zich tot de kijker) Ja, een Koning moet
ook wel eens!
terug naar de Finse zangeres, die ook van geen ophouden wil weten
Marion

(haalt flink uit) Olkoon niin!! (enz)
man

(verontwaardigd) Maar als ik het nou mooi vind!
man

Ik vind er niks aan, voor mij kan ze ophoepelen.
man

STILTE! Dat mens komt helemaal uit Finland, en als je het niet mooi vindt, dan dan
dan...
vrouw

...kan je in ieder geval toch wel de beleefdheid in acht nemen om tenmínste uw mond
dicht te houden.
man

Maar daarom hoeft u nog geen kóffie in mijn gezicht te gooien!
man

Dat WAS ik helemaal niet!
man

DAAR!
man
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AU au! Dat zal ik je betaald zetten!
iemand

SSSSSSSSTT!
geraas, geschreeuw, gekraak, gerinkel
vrouw

...is juist zo'n mooie passage...
man

Nou jongens, we gaan ergens anders heen, shit zeg.
het lied is ineens, toch nog onverwacht, afgelopen, Marion neemt een ovationeel
applaus in ontvangst en moet zelfs een paar maal terug komen
publiek

Bis! Bis! Bravo! Bravissimo! Encore!
cross naar onze Barend, die met een zorgelijk gezicht achter zijn bureau zit te
typen
Barend

Bij de Koningin. Van uw speciale verslaggever B. Servet.
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(schrikt op van kabaal uit de keuken, krabt op zijn hoofd en typt verder)
Ria rommelt in de keuken en draaft op en neer met snacks, dipsaus, andere rotzooi
en drank, ze laat een metalen dienblad uit haar handen vallen
Ria

Hoei!
Barend

Zeg! Wat doe je toch allemaal? Pollens, wat een kabaal.
Ria

(pakt een taart waarop drie-en-vijftig kaarsjes prijken, loopt ermee naar Barend)
Nou gewoon. Een verrassing! Het leek me een reuze aardige gedachte om de hele
bups hier uit te nodigen. Ik ben toch jarig?
Barend

O, dan ben ik nog niet jarig! Pollens, ik moet werken. Maar evengoed van harte
gefeliciteerd! Maar mijn artikel moet vanavond nog af. Ik heb beloofd het vanavond
nog af te leveren bij hoofdredacteur Braakmolen! Morgen moet mijn artikel van de
persen rollen!
Ria

O, wist ik niet.
Barend

En wie komen er dan wel?
Ria

Nou gewoon, de hele bups: Mia met Otto en Coba met Gerrit en Gijs en Frederika
en Nellie en jawie ze allemaal verder nog meebrengen en misschien nog anderen,
gewoon de hele bups. Leuk hè. Nou, ik moet naar m'n cake kijken hoor. (gaat de
keuken in)
Barend

Nou, daar ben ik mooi klaar mee. (grijpt eerst even naar zijn hoofd en typt dan verder)
Via haar algemeen bekende belangstelling voor haken en breien lukte het mij...
de telefoon rinkelt
Met Servet.
stem

Ja? Met Van der Pik spreekt u mee. Met autoverhuurbedrijf De Vier Wielen?
Barend

Néé natuurlijk!
stem

O juist ja. Wilt u voor mij reserveren die crèmekleurige D.K.W. die ik vorig jaar ook
bij u huurde, u weet wel, die met die gebarsten asbak, maar misschien is die inmiddels
gemaakt naar ik aanneem, die zo lekker trekt in de bergen. Het is voor een zakenreis
ziet u en ik dacht...
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Barend

Meneer, u spreekt níét met autoverhuurbedrijf De Vier Wielen. U hebt verkeerd
gedraaid. Goedenavond. (knalt de hoorn op de haak en typt verder) Onze Vorstin
was bezig met het panklaar maken van spruitkool, toen ik, vergezeld van mijn... eh...
(denkt na) Tsja... (merkt dat Ria achter zijn rug staat mee te lezen, kijkt haar
misprijzend aan, trekt het vel uit de machine, draait er een nieuw vel in en staart
voor zich uit; er klinkt, als komt het door een vooroorlogse radioontvanger, een
piano-intro; Barend veert op en zingt
Waar eens de boterbloemen bloeiden
staat nu een maf paleis
Waar al die leuke plantjes groeiden
zijn nu stenen doods en grijs

Barend staat nu plotseling op een showtrap in een prachtig decor voor een aandachtig
publiek in een microfoon te zingen, hij wordt begeleid door een uitgebalanceerd
orkestje
Och zal de mensheid ooit eens leren
te leven zonder bruut geweld
Zullen wij dan ooit waarderen
wat onze Schepper heeft besteld

we zien Barend nu weer thuis, hij loopt zingend om zijn bureau heen, Ria's mond is
wijdopengevallen van verbazing
Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan
Waar komt die rotzooi toch vandaan
Wat moeten wij met ons bestaan
De wereld is nog niet vergaan

weer in het showdecor met het orkestje
Waar eens mooie gebouwen stonden
is nu een grote troep
Waar ooit het geld werd uitgevonden
trap ik nu in de poep

achter zijn bureau
Och zal de mensheid ooit eens leren
te leven zonder bruut geweld
Zullen wij dan ooit waarderen
wat onze Schepper heeft besteld

bij een guitaarsolo daalt Barend behoedzaam
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van de enorme showtrap, beneden aangekomen richt hij zich een moment speciaal
tot het publiek op de voorste rij
Och zal de mensheid ooit eens leren
te leven zonder bruut geweld
Zullen wij dan ooit waarderen
wat onze Schepper heeft besteld

terug naar de huiskamer, waar Ria nog steeds niet over haar verbazing heen is, ze
heeft nu de handen voor de mond geslagen
Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan
Waar komt die rotzooi toch vandaan
Wat moeten wij met ons bestaan
De wereld is nog niet vergaan

er komt een vreselijke rookwolk door de keukendeuropening de kamer binnen
Ria

OOOOOH!! Mijn hele zelfgebakken cake brandt aan!
Hellepie! (verdwijnt in de rook)
de telefoon rinkelt, gelaten neemt Barend de hoorn van het toestel
Barend

(knorrig) Met Servet.
stem

Met autoverhuurbedrijf De Vier Wielen? Met Van der Pik! Ik wil gaarne voor direct
bij u huren die crème-kleurige D.K.W. met die gebarsten asbak die zo lekker trekt
in...
Barend

(valt uit) Meneer HOU OP! U bent het vijfde wiel aan mijn wagen! U draait verkeerd!
Draai nou es een ander verkeerd nummer of krijg de griep voor mijn part!
Ik ben aan het werk! (knalt hoorn op de haak) Pollens...
Ria

Wat is er Barend?
Barend

Gewoon de telefóón! Mág ik soms?! (typt verder) Met een volle asbak de bergen
in... Pollens!! (trekt het vel uit de machine en propt het woest op) Ik word een peu
nerveu!
Ria deinst achteruit, de telefoon rinkelt
Ria

Ik wist niet...
Barend

(neemt ruw op; nadrukkelijk) Met Autoverhuurbedrijf De Vier Wielen!
stem

Aha! Bent u daar! Met Van der Pik! Fijn, ziet u, ik
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had al een paar keer verkeerd verbonden gedraaid, maar goed, ik wilde gaarne bij u
huren die crème-kleurige D.K.W....
Barend

Met die gebarsten asbak...
stem

Juist! En die...
Barend

U bedoelt die zo lekker trekt in de bergen en...
stem

Ja precies!
Barend

Zeker voor een zakenreis naar ik aanneem!
stem

Juist! Ik wou...
Barend

Staat voor u klaar meneer Van der Pik!
stem

Ja...
Barend

DAG Meneer. (gooit de hoorn op de haak, zucht diep)
Ria

Heb jij ook al een autoverhuurbedrijf, Barend? Wat leuk! Kunnen we fijn tochtjes
maken. Of er een keer op uit trekken met de hele bups!
Barend

(verfrommelt allerlei papieren, gooit die omhoog, slaat met beide vuisten op zijn
bureau, grijpt naar zijn hoofd)
NEEEEE!! IK BEN JOURNALIST! En mijn ARTIKEL moet af!
Pollens! Ik word hier GEK! (draait een nieuw vel papier in) Oh! (vertwijfeld) Hoe
krijg ik ooit mijn artikel op tijd af...
enige-tijd-later-wipe, dan feestgedruis, fade-up: close-up van Ria die zich duizelig
blaast op een taart met flakkerende kaarsjes, uitzoom naar totaal: Barends huis is
versierd met slingers en volgelopen met luidruchtige en dansende feestgangers; de
heer des huizes schijnt zich uitstekend te vermaken, op de wilde grammofoonmuziek
danst hij uitbundig rond met een lekker jong grietje
Barend

Laat ze maar barsten bij die rotkrant, ík vier feest! (geeft klapzoen) Wat jij schat.
grietje

Hihi.
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het bureau van Barend in beeld: zijn typewriter is zowat bedolven onder proppen
papier, daaromheen kapot glaswerk, flessen, peuken en aangegeten snacks; onder
de aanwezigen op Ria's fuifje bevinden zich een aantal goede bekenden, zoals Gerrit,
Coba, Otto Kolkvet, Mia, de boek-

Wim T. Schippers, Gied Jaspars, Ruud van Hemert en Wim van der Linden, Het Barend Servet effect

108
houder en de chauffeur van Wasserij Kolkvet, professor Dongers, de slechte lakei;
ook de Nedopagcollectant is van de partij, hij scharrelt rond tussen de uitbundige
feestgangers, hij schudt heftig met zijn bus
collectant

Heeft u iets over voor de Nedopag?
Gerrit

Ja! Geef maar hier die bus!
collectant

Met u wil ik niets te maken hebben, meneer.
Gerrit

Nou lazer dan op, zak!
collectant

U bent bovendien zeer grof. (wendt zich af) Heeft u iets over voor de Nedopag?
jongedame

De wáát?
collectant

De Nédopag. Voor hulp aan verpauperde welgestelden, een vergeten groep in onze
swingende maatschappij...
Barend

(danst voorlangs) Verdomd interessant. Maar gaat u verder.
oude vrouw

Amerijtje! Even wat kleingeld opdiepen uit mijn beursje.
collectant

Wel, vijf jaren geleden werd op initiatief van Baron G.B.K.R. van Beurden Kesselaer...
Kolkvet

(nors) Wie zegt u?
collectant

Baron Van Beurden Kess...
Gerrit

Hier! (geeft een rotschop onder de collectebus) Zo doen we dat.
we verliezen de naar zijn bus zoekende collectant uit het oog, onze aandacht gaat
nu naar de dames RiMiCo die elkaar hebben gevonden op de royale moderne
vierzitsbank; de gebloemde soepjurk van Mia, het cadeautje van Kolkvet, wordt
besproken
Ria

Wat een énige jurk heb jíj ineens...
Coba
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Ja, érg enig. Jammer dat ie je totaal niet staat.
Mia

Hoor haar!
Albert van der Pik stormt binnen
Van der Pik

Mijn naam is Albert van der Pik, juwelier. Waar staat de wagen, die crème-kleurige
D.K.W. met die gebarsten asbak die zo lekker trekt in de bergen en...
Gerrit

Aha! Daar hebben we Van der Pik! Wat kom jij hier doen maffe juwelier! Wanneer
vertrek je nou es kerel!
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(geeft hem een daverende klap op de schouder)
Van der Pik

(beetje geschrokken, tenslotte heeft hij Gerrit nepringen verkocht) Huh? Inderdaad,
wat u zegt. Ik moet op zakenreis. Albert van der Pik moet zaken doen in mooi
Zwitserland, in de bergen... (een onbekende drukt hem een glas drank in de handen,
een giechelende bakvis geeft hem een zoen)
bakvis

(tegen vriendinnen) Zeg, heb je dat gehoord, die man daar heet Van der Pik! Hihihi.
En ik heb hem een zoen gegeven!
de meisjes schateren het uit; Van der Pik neemt een slok en staat meteen te
waggelen op zijn benen
Gerrit

Zeg ouwe pik! Nu je hier toch bent, waar staat je kluis eigenlijk precies?
Van der Pik

(drinkt de roemer in een teug leeg) Van der Pik (hik) is de naam. Dat zal ik (hik) u
zeggen. Wie bent u? Staat dus in de bergen. Zwitserland... (neemt een blokje kaas
van een hem voorgehouden presenteerblad) Ook geweldige (hik) kaas is daar ver
(hik) krijgbaar.
Gerrit

Vertel op! (voert hem drank)
Van der Pik

Wwat zegt u?
Gerrit

Waar staat je kluis!
Van der Pik

Nou gewoon...
de radiozanger. ‘Oh there's a lull in my life’ in de eerste aflevering van de show,
is ook aanwezig, hij hangt tegen de huisbar en zingt diverse evergreens in een
schemerlampje; naast hem klapt de lakei uit het paleis, een paar mensen luisteren
geboeid
lakei

Ach, je maakt wat mee aan zo'n hof. Potverdé, daar kan ik uren over vertellen en
boeken vol over schrijven, maar ja, dat mag niet hè, maar wist je bevoorbeeld dat
het er af en toe een grote rotzooi, excusez le mot, is? Ja, daar kijk je van op hè? Wist
je bevoorbeeld ook dat ze daar in het paleis zó'n (zwaait met z'n armen, treft een
passant)... Excusez moi! Maar in het paleis...
Barend

(danst voorbij en vangt wat op) Paleis... paleis... POLLENS! Mijn artikel! (tegen
geschrokken
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danspartner) Nou ja, het is nog vroeg, dat raffel ik zometeen wel even af...
de puisterige chauffeur van Wasserij Kolkvet ruziet met zijn beeldschone verloofde
chauffeur

Mijn mooie Opel Kadett naar de godverdommenis gereden! Hoe krijg je het voor
mekaar! Nota bene om domme boodschappen te doen!
verloofde

Heus liefste, het was echt per ongeluk, die andere auto kwam wel van rechts, maar
het had net zo goed andersom kunnen zijn...
Kolkvet

Moet je zien, zo'n snotaap, met zó'n mooie meid, en moet je horen hoe hij tegen haar
tekeer gaat...
de boekhouder van Kolkvet, in z'n zondagse pak, loopt een beetje verloren rond
boekhouder

(mompelend) Niks voor mij, zo'n feestje.
daar is ineens de lange onheilsprofeet!
profeet

(slaat op gong) Bekeert u!
de plaat op de pick-up is net afgelopen
Bekeert u van de zondigheid des vleses en de geneugten van het leven! Bekeert
u! Want God's straf zal vreeselijk zijn! Het Einde der Tijden is nabij!
Het is nóg niet te laat!
mensen kijken vreemd op
Barend

Nee, met een béétje goede wil krijg ik mijn artikel over die Koningin nog wel
afgeraffeld, hoewel...
profeet

De Dag van het Oordeel is nakende! De Hemelen zullen met sissend gedruis
voorbijgaan...
Gerrit

Donder op, onheilsprofeet!
profeet

Donder en bliksem zullen onheil brengen! Elementen zullen ontbonden worden! wat
ik je brom.
Barend

Pollens!
meisjes

Wat een enge man, wie is dat?
meisje

Wat een griezel...
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collectant

Hé vriend, je schiet onder mijn duiven, dat gaat zomaar niet. Dat is me helemaal wat
moois!
profeet

Bekeert u, gij verdwaasden... (loopt naar de bar en schenkt zich een drankje)
iemand heeft de plaat op de pick-up omgedraaid, schetterende muziek, gekwebbel
en gelach vullen weer het vertrek; de godsdienstwaanzinnige
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verlaat sluipend het pand; de dames RiMiCo hebben een staand onderonsje, ze doen
zich tegoed aan zoutjes; Ria, het feestvarken, propt drie kaasdomino's tegelijk in
haar mond
Ria

Tenslotte ben je maar één keer per jaar jarig!
Kolkvet heeft zich op de bank verschanst met een dom blondje op zijn knie
Kolkvet

(verontwaardigd) Erich Honecker wil loon naar werken voor de Oostduitsers!
blondje

Gut zeg.
de deur vliegt open, een keurige grijze heer met ontbloot onderlichaam verschijnt
- wij maakten reeds kennis met hem in Deel 1 van de show-; hij stevent met
zwabberende pik op Kolkvet af
heer

Aha! Daar zullen we hem hebben! De schade bedraagt zo'n dikke achthonderd tot
tweeduizend gulden. En wie betaalt dat? (kijkt vuil) U!!
iemand zet de pick-up af
Kolkvet

(wipt het blondje van zijn knie, gaat met de handen in z'n zij staan) Ik? Wat? Betalen?
Wie is u?
heer

(woedend) U denkt zeker ongestraft uw brieven op een dergelijke érgerlijke wijze
te posten! Maar ik heb u gevonden! Mijn hele W.C.-muur heeft u laten instorten! En
wie betaalt dat? U! (wijst)
Ria

Daar heb je
Mia

die blote engerd
Coba

ook weer.
Mia

Ik zou best eens aan... eh... (gaat in een taart zitten)
Kolkvet

Donder op man! Ik kreeg die vervloekte brievenbus op mijn tenen! Je hele muur is
ingestort, ja! Eigen schuld, moet je maar niet van die harde scheten laten!
heer

Waat?
Kolkvet
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Daar is toch geen muur tegen bestand! Windkracht 33!
heer

Dus u wilt suggereren dat het niet door uw zware brief kwam, maar door een wind
van mij! Wel heb ik ooit!
Ik laat al jarenlang winden op mijn W.C. Mag ik soms! De muur is bezweken door
uw brief! Maar ik heb getuigen!
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(wijst op de achteruitdeinzende dames RiMiCo) Deze dames hebben álles gezien.
En ik heb expres alles zo gelaten en niets aan de situatie veranderd! (gebaart naar
zijn blote onderlichaam)
Kolkvet

Mag ik u er op wijzen dat u op zeer grove wijze de eerbaarheid aan het schenden
bent!
heer

En ik zal de postale recherche een diepgaand onderzoek laten instellen.
Kolkvet

(windt zich op) Een ieder kon zien en de dames zijn mijn getuigen, dat de brievenbus
niet van de muur víél, maar werd afgeschoten als het ware! Tot ver in de omtrek is
het geluid van uw wind waargenomen. Dus scheer je weg, bal gehakt!!
heer

A propos, kan ik misschien even van uw toilet gebruik maken?
prof Dongers

(toont oude dames onverwacht een prent van een hond en wijst daarop de aars aan)
Kijk! (enthousiast) En hier komt dus de poep uit!
mevr Dongers

(geschokt) Maar Frits!
prof Dongers

Wat nou? Niet soms?
na de door de meesten aanwezigen als pijnlijk ervaren visite van de halfnaakte
man is met behulp van extra drank, eigengemaakte slaatjes van Ria, en een nieuwe
langspeelplaat en dankzij vrolijke dames en ondeugende heren en niet te vergeten
het goede humeur van Barend, de jolige stemming snel weergekeerd; op het
hoogtepunt van het feest komt evenwel hoofd redacteur W. Braakmolen, vergezeld
van zijn in het lang geklede echtgenote Miep Braakmolen-Step, op de proppen
Braakmolen

(elleboogt zich door de dansenden) Verdikkie, pardon, Braakmolen, aangenaam,
mag ik even langs! bah, pardon.
(bespeurt Barend) Servet! Servet! Waar is je onthullende voorpagina-artikel
betreffende onze Vorstin! Je zou het nog vanavond bij mij op de bus doen!
Barend

(verslapt zijn greep op een brutale brunette en geeft haar prijs aan z'n omgeving)
Ja, ik eh... (is met een paar passen bij zijn bureau)
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Braakmolen

Het is toch zeker wel af?! Geef op! Ik heb haast! Ik neem het mee! Schiet op! Want
mijn vrouw en ik moeten nog naar een gala-voorstelling!
mevr Braakmolen

Ja.
Braakmolen

Het is al érg genoeg dat ik het persoonlijk moet komen afhalen!
Barend

(gooit proppen en vellen papier in de lucht) DAAR!!
Braakmolen

Wat heeft dát te betekenen!!! Zeg op!
Gerrit

(tegen mevrouw Braakmolen) Zo, Miep, tippel je niet meer? (hoofdknik naar
Braakmolen, geldgebaar met de vingers) Toch nog aardig terechtgekomen hè? Dat
heb je mooi aangelegd. Zozo, geile Miep een deftige mevrouw.
Braakmolen

(kijkt eerst Gerrit en dan zijn vrouw vernietigend aan)
Kom mee Miepje. We gaan weg.
Gerrit

Hè, nou al?
Braakmolen

(bij de deur) Die Servet zal er van lusten. Wat denkt ie wel! Laat ie z'n copij op tijd
inleveren!!! HOE KAN IK ZO EEN KRANT MAKEN!!
Barend

Daaaaag, Braakmolen! Donder maar op! Parvenu! Met je domme courant! Ik heb er
genoeg van! Van jou én je krant! Bibamus! (pakt een jongedame en danst met haar,
een glas drank in de geheven hand)
homerisch gelach, fade-out; langzame fade-up, onheilspellende muziek,
een-tijd-later-effect; Barend zit verdwaasd op de grond temidden van een grote
ravage, hij is helemaal alleen, alle feestvierders zijn vertrokken
(krabt op z'n hoofd en wrijft z'n ogen uit, kijkt rond)
Waar ben ik, hoe laat is het? Pollens, leuk feestje hoor... Waar is Ria nou? Zou ik
iets verkeerd gezegd hebben? (ontwaart zijn schrijfmachine) Aha! Even mijn artikel
over de Koningin afraffelen. Werk gaat voor het meisje. Hoewel...
de telefoon rinkelt
Ja ja ja ja, ik kom er aan. (waggelt met z'n zuchtende hoofd in z'n handen naar het
dansende
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toestel, neemt de hoorn op) Met de vier wielen van autoverhuurbedrijf Servet? Met
Van der Pik. Bekeert u...!
Braakmolen

(door de telefoon ook voor ons verstaanbaar) Servet! Hou je domme grappen voor
je! Luister goed!
Barend

O! Mijnheer Braakmolen. Goed dat u belt, even balpunt en papier daarbij halen. (laat
de sputterende hoorn op zijn bureau vallen, loopt weg en komt gewapend met blocnote
en kogelschrijver terug bij het toestel, roept in de hoorn)
JA! Paraat! Klaar om te schrijven.
Braakmolen

ONTSLAGEN! JE BENT ONTSLAGEN! OP STAANDE VOET! Versta je me?!
Barend noteert, de verbinding wordt met een klap verbroken
Barend

Hm. Kort bericht. (leest het terug, verstijft) POLLENS!
de radio begint plotseling
stem

Wij zetten ons programma Lichte Ochtendklanken voort met ‘Oh, there's a eh...
ahum... in my life’.
het lied begint doch wordt snel gecrosst met de Servet eindtune, daarbij flitsgewijs
herhaling van hoogtepunten uit de show, de aftiteling rolt voorbij
koor
Barend was weer bezig
onze swingende Barend Servet
Ach hoe ging hij tekeer
toch bleef hij steeds een heer
Stiet zijn neus keer op keer
maar hij bleef in de weer
Barend was weer bezig
Deed zijn best of gooide met zijn pet
Maar hij was en hij is
en hij blijft ook gewis
onze swingende Barend Servet!

stem

Zie in de volgende aflevering: Barend krijgt een nieuwe baan, en... Met natuurlijk
weer de dames RiMiCo, Otto Kolkvet en vele anderen.
terug bij Barend thuis, hij is tussen de puinhopen gaan zitten, er laat een
feestslinger los
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Barend

(opgewekt) Dat was het voor vanavond: Kijkt u de volgende keer weer?
superimposed vermelding datum: 25 januari 1973; er klettert ergens iets tegen de
grond
Pollens! Wat is dat nou weer, zou ik misschien soms iets...
snelle fade-out
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Jef Rademakers
Waarom zo, als het zo óók kan? De taal van Fred, Barend, Sjefke
en Gerrit
Wie - dat ben ik dus - over het fenomeen Servettaal - en daarmee bedoel ik het idiolekt
van de vier in mijn ondertitel genoemde koryfeeën - iets wil vertellen wat een
verstandige índruk maakt, kan bij dat streven kiezen uit minstens twee globale
benaderingen.
Je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een benadering die voornamelijk in het
letterkundige vlak ligt. In dat geval beschouw je de Servetshows als kunstwerken,
en komt de in die kunstwerken gebezigde taal in aanmerking om bezien te worden
door een literaire bril: je past close-reading toe op de Servetteksten of je trekt
parallellen tussen die teksten en de vroegste Nederlandse Kuifje-vertalingen (dus
vóór bij hervertaling ‘krommigheden’ werden bijgeschaafd of verwijderd; zie daarvoor
ook Rudolf Geel, Schijnhelden en Nepschurken), je wijst op overeenkomsten in de
scheldkanonnades van Fred Haché en kapitein Haddock en stelt vast dat bij beiden
het gebruik van nieuwe termen de komische werking verhoogt. Of je toont je kulturele
kapaciteiten door namen en begrippen als Wim Schippers, Gied Jaspars, Hoepla,
Nieuwe Stijl, Hans Verhagen, Barend, Sjefke, Nul-groep en Fluxus in hun juiste
onderlinge verband te plaatsen. Zo'n benadering lijkt mij legitiem, boeiend en van
beduidend minder belang dan een benadering van de Servettaal die meer in het
sociologisch vlak ligt.
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(Ik gebruik de relativeringen ‘voornamelijk in het letterkundige’ en ‘meer in het
sociologisch vlak’ omdat die benaderingen niet totaal te scheiden zijn; bij beide maak
je zo nu en dan gebruik van hetzelfde instrumentarium: de linguistiek kan voor beide
benaderingen hulpwetenschap zijn.)
In die meer sociologische analyse beschouw je de Servetshows als
televisieprogramma's (en daarmee als net zo veel of net zo weinig kunst als de
Mountiesshows, Koning Klant en de Berend Boudewijn Kwis), waarin als verbaal
kommunikatiemiddel een eigenaardig soort taalgebruik werd gehanteerd. Een
taalgebruik dat verschilt van het gangbare, het ‘normale’.
De eerste taak zal dan moeten zijn dat verschil te beschrijven; en dat is geen
eenvoudige opgave aangezien datgene, wat daarvoor eigenlijk eerste vereiste is,
namelijk een kompleet beschrijvingssysteem voor de (standaard)taal, voor zulke
doeleinden nog te weinig uitgewerkt is. Neem dus maar genoegen met deze niet
uitputtende beschrijving van enkele voorbeelden in niet volmaakte kategorieën.
De verschillen tussen Servet-taalgebruik en gangbaar taalgebruik die een kijker
desgevraagd waarschijnlijk het eerst zou noemen, liggen op het nivo van het
vokabulair.
Het gaat hier om neologismen als bijvoorbeeld Pollens! en sommige scheldwoorden
en uitroepen, als ook om betekenisveranderingen van bestaande woorden: hoewel,
reeds, bah en modern zullen nooit meer zijn wat ze geweest zijn. Opvallend is in dit
verband ook het voorkomen van flinke stukken buitenlands in de Servetteksten; en
niet alleen de moderne talen Frans, Duits en Engels, waarmee de televisie ons nog
wel eens vaker in kontakt brengt, maar zelfs rasecht Latijn, waarvan we behalve bij
Servet eigenlijk alleen in de Nascholing Huisartsen nog wel eens mogen profiteren.
En degenen, die in de gelukkige omstandigheden zijn - dat bent U dus - de
Servetteksten ook te kunnen lézen, zullen in de spelling
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nog wel eens een verwijzing vinden naar het verleden, misschien zelfs naar de
toekomst. U ziet maar.
Andere verschillen zijn er te konstateren op taalstruktureel nivo. Er zijn voorbeelden
genoeg te vinden van inversies (‘Deze papieren staat geen stempel op’), vreemde
verbindingen (‘Pardon reeds’, ‘Welkom gefeliciteerd’) en omissies. Wat die laatste
groep betreft: vooral voorlopige onderwerpen en het woordje te worden nogal eens
op non-aktief gesteld, hoewel dat zo nu en dan ook dingen die in de traditionele
schoolgrammatika echte onderwerpen of lijdende voorwerpen worden genoemd,
overkomt.
Maar niet alleen de zinsgrammatika, ook de struktuur van grotere tekstgedeelten
doet op zijn zachtst gezegd soms vreemd aan. De opbouw van Sjefke van Oekel's
monologen is nu niet direkt voorbeeldig te noemen: niet altijd weet hij haarfijn
duidelijk te maken waar het nu eigenlijk om gaat en al evenmin is hij steeds in staat
een eenmaal gekozen onderwerp, zonder van zijn apropos te geraken, systematisch
af te handelen. Wat hem dan weer op negatieve kritiek van de zijde van de Direktie
of zelfs op lichamelijke indispositie komt te staan. En dat Sjefke niet het enige
voorbeeld van dit soort verschijnselen is, bewees prof. Dongers reeds, om niet Nog
Hoger Geplaatste personen te noemen.
Ook in de dialogen zitten vaak onverwachte wendingen: verschijnselen die
ongetwijfeld ook in het dagelijks taalgebruik zullen voorkomen, maar die in de
Servetteksten bijna tot een soort stijlfiguur verheven zijn. Neem nou het moment op
de eerste grammofoon LP, Waar moet dat heen, waarop Fred binnenkomt en Barend,
die juist de titelsong staat te zingen, onderbreekt.
Fred: Dat gezang van jou, afgrijselijk, niet om aan te horen. Bedonderde sound.
Maffe teksten, waar niemand iets van begrijpt. Is toch niet commercieel. Bah!
Daarmee wil je zeker nog op de hitparade.
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Barend: Maar dat is al gebeurd, Fred, tenminste eh.., ik geloof van wel, zou toch
kunnen?
Fred: Oh ja, is dat zo? Zie je wel. Bah, een tophit. Wat banaal. Schaam je.
Nog een verschijnsel tenslotte, dat in een opsomming van elementen waardoor
Servet-taal als afwijkend wordt ervaren, niet mag ontbreken: het aspekt van de
presentatie, van de uitvoering, de melodie van de teksten. Als je zegt dat de hierboven
genoemde verschijnselen de fatisch-syntaktische struktuur van de taal betreffen, dan
hoort het hier bedoelde aspekt tot de musische laag. Hoe belangrijk het aspekt van
de zinsklank in de Servettaal is, merk je eigenlijk pas als je de tekst gaat lezen. Het
taalgebruik lijkt dan prompt beduidend minder vreemd dan toen je het op de t.v.
hoorde. Een klant die in een kruidenierswinkel in overigens volkomen adekwate
bewoordingen een bestelling plaatst, maar daarbij de volstrekt unieke spraakmelodie
van Fred, Barend of - nog erger - Sjefke hanteert, zal zeker de aandacht trekken. Nog
vreemder is het eigenlijk als het niet gaat om klanten in kruidenierswinkels, maar
om presentatoren/akteurs in een amusementsshow. In dit verband wordt ook duidelijk
dat de eigen inbreng van de Servet-personnages vaak ernstig wordt onderschat (‘aan
lager wal geraakte artiesten’, ‘marionetten’): als Sjefke niet dat volstrekt unieke
stemgeluid had gehad, had Wim Schippers nooit die schitterende teksten voor hem
kunnen schrijven.
De volgende vraag die beantwoord moet worden is: Waarom verschilt Servettaal
van ‘normale’, meer gangbare taal? Welke motivering, welke reden hadden de
schrijvers om zo'n duidelijk afwijkend taalgebruik te kreëren? Met andere woorden:
Wat is het beoogde effekt? Het meest voor de hand liggende antwoord hierop is
zonder enige twijfel: de komische werking. Teksten in amusementsprogramma's
hebben
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immers doorgaans de bedoeling leuk te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat een aantal
van de opgesomde ‘taalafwijkingen’ alleen gebruikt zijn, omdat ze de schrijvers
gewoon geestig voorkwamen. Maar de afwijkingen in de Servettaal zijn geen losse
taalgrappen, ze zijn zo struktureel (hoe kun je anders van Servettaal spreken?) dat
het vermoeden gewettigd lijkt dat er nog méér achter zit.
Ik denk dat de Servettaal het best bezien kan worden in het hele
dekonditioneringsproces waartoe het Servetgebeuren wil aanzetten. Dekonditionering,
omdat het gaat om doorbreken en/of afstand nemen van vaste waarden en normen
die ons denken en doen reguleren. Vooronderstellingen die om wille van de
maatschappelijke bruikbaarheid op den duur het uiterlijk hebben gekregen van
absolute wetten. Op één nivo worden de regels overtreden die gelden voor bloot,
poep en pies, religie en koninklijk huis. Op een ander nivo schijnt met de voorschriften
voor goed televisie maken, televisiewetten of zoiets, de vloer te worden aangeveegd.
Op weer een ander nivo worden taalregels overschreden. De bedoeling ervan is voor
alle nivo's van dezelfde aard: het doorbreken van vaste patronen in het denken;
aangeven dat die regels eigenlijk niet absoluut of heilig zijn, maar op een soort
afspraak berustende (dus veranderbare) gewoontes; mét de tolerantie de
mogelijkheden vergroten. Voor wat de taal betreft is dat afsprakenkarakter heel
duidelijk. Eigenlijk is de hele taal een grote afspraak. We zijn bijvoorbeeld
overeengekomen dat we een paard aanduiden met het woord paard (en niet met fiets,
flurk of lampion) en, om nu eens een heel ander soort konventie te noemen, we
verwachten van elkaar dat we ons beschikbaar houden om het antwoord aan te horen
als we een vraag hebben gesteld. Van het bestaan van zulke regels word je je eigenlijk
pas bewust op het moment dat ze worden overtreden. Dat levert dan schrik en irritatie
op, of plezier, in elk geval een of andere emotionele reaktie. En in een later stadium
misschien zelfs navolging. De schrijvers van Servet hebben bewezen dat
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taal in feite niets anders is dan menselijk maakwerk. Dat je zelf taal kunt maken,
nieuwe woorden en uitdrukkingen bedenken, bestaande van hun oude betekenis
ontdoen en kombinaties kreëren, die elke normatief denkende schoolmeester Sjefke
van Oekelachtige zweetdruppels op het voorhoofd zullen toveren. In die zin zijn de
Servetshows een pleidooi voor ontnormatisering van het taalgebruik. Dat wil niet
zeggen dat we nu met z'n allen op straffe van ernstige kommunikatiestoringen het
idioom van de Servethelden moeten overnemen, hoewel de verwarring die dat met
zich mee zou brengen wel eens een keer funktioneel zou kunnen zijn. Het betekent
alleen dat we ons moeten realiseren dat wij de baas zijn over de taal en de taal niet
over ons; dat wij de taal kunnen manipuleren in plaats van de taal ons (denk maar
eens aan tweede-kamerdebatten, sollicitatiebrieven, televisieïnterviews met stakers,
religieuze taal; kortom aan al die sektoren waarin het normatieve, bijna rituele karakter
van taal naar voren komt). Het houdt ook in dat we wat flexibeler zullen gaan denken
over de vraag of een bepaalde uiting nou ‘taalkundig goed of fout’ is. (De vraag die
een neerlandikus door niet-vakgenoten nog immer het meest wordt gesteld en eigenlijk
alleen maar beantwoord kan worden met ‘Zie maar’, voor welke mededeling men
doorgaans niet al te forse honoraria wil uittrekken.)
De derde en laatste vraag die ik wil stellen, is die naar het bereikte resultaat. Na het
beoogde effekt, het werkelijke effekt aan de orde. Vast staat, dat de Servettaal een
zekere populariteit heeft verworven.
(Naar aanleiding van het verschijnsel dat het Servettaalgebruik met name bij de
zogenaamde werkende jongeren veel succes zou hebben, hoorde ik eens in alle ernst
beweren dat dat zeker komt omdat die werkende jongeren vooral in het specifiek
kromme taaltje van Sjefke van Oekel zoveel van hun eigen ‘gebrekkige’ taalgebruik
zouden herkennen. Nu

Wim T. Schippers, Gied Jaspars, Ruud van Hemert en Wim van der Linden, Het Barend Servet effect

123
wil ik niet ontkennen dat Sjefke, hoewel bijna spreker van professie en regelmatig
aangevraagd om inleidingen te houden, het nogal eens moeilijk heeft met zijn taal
en al evenmin dat werkende jongeren het moeilijk hebben met de taal die andere
groepen hen graag zouden horen spreken.
De hierboven genoemde opvatting past eerder in de inmiddels bestreden - maar
door oppervlakkig geschrijf over taalkompensatie gevulgariseerde - deficit-theorie,
die ervan uitgaat dat er één zaligmakende standaardtaal bestaat en dat de sociaal
sterken die taal goed en korrekt spreken terwijl de sociaal zwakkeren diezelfde taal
gebrekkig beheersen. Tegenover die deficit-theorie staat de differenz-theorie, die
meent dat verschillende sociale groepen ook echt verschillende talen spreken, die
echter taalkundig gezien volkomen gelijkwaardig zijn. De taal van de betere kringen
heeft alleen een hogere sociale status en wordt dan ook standaardtaal genoemd. In
die opvatting is er aan werkende-jongerentaal niks gebrekkigs: een geschikt middel
om te verwoorden wat verwoord moet worden. Het is de tegenstelling tussen minder
en anders, tussen gebrek en verschil.
Als werkende jongeren Servettaal aardig vinden zal dat wel komen omdat ook zij
die taal als afwijkend ervaren, afwijkend van hun eigen taal en afwijkend van de taal
die we gewoonlijk via de t.v. horen.)
Overnemingen van Servet-statements in het dagelijks taalgebruik, zijn in ieder
geval in perioden direkt na de uitzendingen, flink in zwang. In principe is deze direkte
bewuste overneming - voornamelijk uitgevoerd om leuk te zijn - te vergelijken met
de Bor de Wolf-hausse die Nederland in '69-'70 heeft gekend en de Kluk-Kluk-rage
van een paar jaar daarvoor. Dat die overnemingen beperkt blijven tot de Servet-fans,
geloof ik niet, al neem ik graag aan dat in die kringen het vaakst een wat ongelukkige
handeling verontschuldigd zal worden met ‘Pardon reeds’ zoals ook een matig boeiend
verteller beleefd aangemoedigd zal worden met
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‘Verdomd interessant...’
Ik weet van een eigenlijk zeer rechtse moeder, die toch naar Servet keek, dat ze
op een verjaarspartijtje ettelijke malen ‘Pollens!’ riep om bij haar progressieve kroost
in de smaak te vallen.
Nu hoeven die statements niet altijd direkt van de t.v. te zijn overgenomen. Ik weet
ook van een dame, die vernomen had dat het Servetgebeuren uit louter smerigheid
bestond en er daarom nooit naar had willen kijken, dat ze toch zo nu en dan aan
Servet ontleende termen bezigt. En om dat te verklaren hoeft niet eens altijd een wel
kijkend familielid als ‘opinion leader’ te zijn opgetreden. De verbreiding van direkt
aan Servet ontleende uitdrukkingen vindt niet alleen door eenvoudige
van-mond-tot-mond kontakten plaats. Het formidabel inpassingsvermogen van ons
maatschappelijk systeem toont zich weer als een, eigenlijk systeem-vreemd, element
als de Servettaal door de reklamemakers wordt overgenomen. Van Oekel was nog
maar net uitgeschitterd in de laatste show, of we hoorden hem - met zijn unieke
spraakmelodie - via radio Noordzee de kwaliteiten van Audiosonic geluidsapparatuur
bespreken. De firma Sony presteerde het om in een paginagrote advertentie waarboven
in kapitale drukletters stond WAAR HEB DAT NOU VOOR NODIG?, een twijfelachtig
produkt als een fietsradio aan te prijzen.
Meteen al na de Haché-shows werd een ruim assortiment van artikelen in
advertenties als prima-de-luxe omschreven. Het gebruik maken van Servettaal in de
reklame is des te opmerkelijker als je je realiseert dat een belangrijk deel van de
kijkers (= konsumenten) het Servetgebeuren maar slecht kan pruimen. Mikken
Audiosonic en Sony op een doelgroep waarbij Servet wel aanslaat? Of ‘werkt’ dat
taaltje ook gunstig op lieden die het Servetgebeuren zelf niet waarderen?
Maar, genoeg geluld. Wáár gaat het nu eigenlijk om? Niet om die bewuste
overnemingen, waarvan misschien zelfs door
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middel van ingenieuze methoden bijvoorbeeld de frekwentie te meten zou zijn. Dat
is een oppervlakteverschijnsel, al kan ook dat soort epigonisme een ontwikkelingsstap
markeren. Het gaat om die invloed van Servettaal waardoor mensen - voornamelijk
onbewust neem ik aan (dat past ook prima in de ‘zachte infiltratie’-strategie) - uit
verstarde kommunikatiepatronen kunnen ontsnappen, doordat hun is bijgebracht dat
dat verbale kommunikatiesysteem, de taal, niet een vaststaand, onveranderbaar, van
God gegeven feit is, maar menselijk maakwerk waarover je zelf de Direktie bent en
waarmee je naar genoegen voor welk doel dan ook kunt rommelen. Of die invloed
van Servettaal ook werkelijk bestaat valt niet te meten, wel te hopen. Al evenmin is
er, als die invloed bestaat, op dit moment iets zinnigs te zeggen over het
sociaal-psychologische proces dat zij op gang zou brengen.
Die laatste opmerkingen gelden voor alle veranderingsprocessen waarvoor Servet
aanleiding zou kunnen zijn. In het beoogde effekt van het Servetgebeuren zit, naar
mijn idee, duidelijk een perspectief op de lange termijn. Het kortetermijn-onderzoek
waarmee de kommunikatiewetenschap zich doorgaans op televisie-invloeden richt,
is om inzicht te krijgen in zo'n fenomeen volkomen onbruikbaar. (Wanneer is het
trouwens wel bruikbaar?) Het is daarom op zijn minst voorbarig en eigenlijk geheel
belachelijk dat de heer E.C. Siegerist zijn bij de Dienst Kijk- en Luisteronderzoek
van de NOS uitgebrachte rapport Barend is bezig geweest, afsluit met de zin: ‘Het
slagveld van Barend Servet overziende valt de schade nogal mee.’
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Barend is weer bezig
Deel 3 Huldiging van onze held
Met o.a. IJf Blokker (Barend Servet, zingt ‘Waar moet dat heen’ van Plafond/Jaspars);
Leo Kool; The Beale Street Band m.m.v. Joszche Monitzs, viool; hren mevr E.
Breslau (ouders van Barend); J. Sunotel (burgemeester); Luisa Cortilla (trompet);
Marina Renée (striptease); T. de Neff (man met beslagen bril); Elisabeth Roelink,
Mieke van de Sande, Bertina Maas (de dames RiMiCo); Th. Bakker (boerenknecht);
Cor Jansen (toneelhulp); J.C. Ris (notaris Van der Wiel); Cor Brak (Gerrit Dekzeil)
de Servet-tune start, een oude man gaat er eens echt voor zitten
koor
Barend is weer bezig
onze swingende Barend Servet

we zien Barend als pompbediende, hij groet met een tik tegen zijn pet een zojuist
bediende automobilist, die vervolgens over een voet van Barend wegrijdt, Barend
maakt een rondedansje op één been
Ach hoe gaat hij tekeer
toch blijft hij steeds een heer

Barend als huisschilder, hij staat hoog op een trap een gevel te schilderen en laat
daarbij een grote bus verf vallen; Fred Haché, die beneden aanwijzingen staat te
geven, krijgt de bus over het hoofd, hij barst uit in getier
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Stoot zijn neus keer op keer
maar hij blijft in de weer

Barend op bezoek bij deftige dames, hij neemt een slokje koffie, het kopje laat los
van het oortje, hij krijgt een plens koffie over zijn broek, een dame poetst zijn gulp
Barend is weer bezig
Doet zijn best of hij gooit met zijn pet

Barend wandelend en fluitend in de bossen, een gemene jager treft hem met een schot
hagel in zijn achterste als hij gebukt een mooie paddestoel bewondert; een konijntje
huppelt vrolijk weg
Maar hij was en hij is
en hij blijft ook gewis
onze swingende Barend Servet!

detail van een landkaart, waarop wij het plaatsje Dalden aantreffen; klokgebeier,
dramatische muziek
commentaar

(dames- en herenstem tegelijk) Twee september negentienhonderdzeuvenendertig:
(herenstem alleen) In het vriendelijke dorpje Dalden onder de rook van Assen
foto van een baby op een berenvel
wordt het echtpaar Servet eindelijk een gezin: Barend junior aanschouwt
(damesstem) het levenslicht. Al spoedig vult de vrolijke lach van kleine Barend de
eenvoudige woning.
Barend als kleuter met een gieter in de tuin (herenstem) De kleine ontwikkelt zich
snel tot een pienter baasje dat (damesstem) op school de leerkrachten verbijstert met
zijn opmerkelijke leergierigheid...
kleine Barend schrijft het woord KUT op het schoolbord en moet daar vreselijk
om lachen, de juffrouw is ontdaan en grijpt naar haar hoofd (herenstem) Enfin, na
een roerige schooltijd trekt onze Barend welgemoed de wijde wereld in...
foto's van Barend op een verjaarsfuifje en als drummende jongeman; dramatische
muziek stopt, we zien een bejaard echtpaar in een ouder-
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wetse kamer, ondertitel: B.J. Servet en G.A. Servet-Knoop
moeder

(bezorgd) Waar zou die nu weer uithangen, we hebben al zóó een tijd geen
ansicht-kaart van hem gehad...
vader

(haalt pijpje uit de mond) Maak je nou maar geen zorgen moeder, onze Barend loopt
heusch niet in zeuven slooten tegelijk...
Barend tuimelt in een sloot, komt proestend en bemodderd boven water, een boer
en een koe komen naderbij
Barend

Pollens! Dat is nou al de zeuvende sloot waar ik vandaag in donder! (krabbelt de
slootkant op) de boer krabt onder zijn pet, de koe loeit; het beeld wordt wit, in een
geometrische uitsparing doemt het bezorgde gezicht van Barend op
mannestem

(enthousiast) Barend is weer bezig!
geanimeerde titel in wit: Barend is weer bezig!
Barend

(krabt op zijn hoofd) Pollens, ik ben een peu nerveu!
zachtjes instrumentale Servet-tune, glamourportret van Barend in andere
geometrische uitsparing, in het wit geanimeerde titel: ‘met IJf Blokker als Barend
Servet’, dan een portret van Harry Touw met de titel: ‘Harry Touw als Otto Kolkvet’
Harry

Juist.
vervolgens naast elkaar de portretten van de dames RiMiCo, waaronder de namen
Ria, Mia en Coba
Ria

Zie je nou wel!
Mia

Hoor haar!
Coba

Stil! Ik geloof dat het gaat gebeuren...
een portret van Ellen Jens, waarbij de titel: ‘Productie: Ellen M. Jens’, cross naar
beeldvullende titel op wit: ‘Bedacht, geschreven, samengesteld en geregisseerd
door...’ gevolgd door vier portretten met daaronder de namen Wim van der Linden,
Wim T. Schippers, Ruud van Hemert, Gied Jaspars, het wit rond de portretten valt
plotseling weg en we zien nog heel even de programmamakers tamelijk onnozel bij
elkaar in
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een rommelig hoekje van de televisiestudio staan, fade-out; fade-up: rommelig
straatbeeld, Barend, gehuld in een vale regenjas, stapt kordaat op een fritkraam af,
trapt voor de wagen in een ferme drol, schraapt zijn schoen over de keitjes, wendt
zich tot een bolle fritbakker
Barend

Mag ik van u een zak patat?
fritbakker

Van tien of van twaalf.
Barend

Uh twaalf graag. (zoekt in zijn zakken)
fritbakker

Alsteblieft. (reikt een puntzak frit)
herenstem

Onze Barend is na zijn korte doch heftige journalistieke loopbaan in fiscale
moeilijkheden geraakt en daarom uitgeweken naar België, wat hem wel leuk leek,
temeer daar hij zodoende geen last meer heeft van het gezeur van de dames RiMiCo.
Barend pakt de frit aan, geeft de bakker wat muntstukken, draait zich om
fritbakker

Hé, hé, hé! Dat gaat niet meneer. Dat is een frank te weinig. Dat gaat misschien in
Nederland zo, maar wij tellen ons kleingeld.
Barend

O ja? Is dat zo? Hoe vreemd! Want ik heb niet meer geld, dus ook geen franken.
Pollens, wat nu. Ik word een peu nerveu...
fritbakker

Omdat ge van zover komt wil ik het voor u door de vingers zien.
Barend

O, dat is erg vriendelijk van u. (wil weg)
fritbakker

Hohoho! Nee! Dat gaat zomaar niet! We nemen gewoon voor één frank fritten terug.
(pakt een hand fritten uit het zakje van Barend en propt die in zijn mond)
Barend krabt op zijn hoofd, in de andere hand houdt hij het zakje frit: frozen frame,
daaroverheen titel: ‘BAREND IN BELGIË’, de Brabançonne barst los en zakt weer
af, Barend krijgt geheel onverwacht een massa mayonnaise op zijn frit geworpen,
het stroomt over zijn mouw
Voilà, alsteblieft, zo zijn wij ook wel weer.
Barend

Nou, dankuwel. (tot de kijker) Die Belgen vallen eigenlijk best mee, (ontdekt de saus
op zijn jas) hoewel.
(loopt weg) Mmmmmmmm, dat gaan we eens
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lekker op mijn gezellige Belgische kamer oppeuzelen. Patates frites vult goed.
Hoewel... Wacht eens, moet ik nu rechtsaf of linksaf, of gewoon rechtdoor.
er komt een bezadigd, ietwat overdressed echtpaar aanwandelen
Ik weet het al. Ik vraag het gewoon aan deze Belgen. Ach meneer, ik ben de weg
kwijt, kunt u mij ook zeggen waar...
man

(kijkt begerig naar het zakje frit) Jazeker wel! (neemt frit, kauwend) U gaat gewoon
even recht uit, (neemt opnieuw frit) bij het tweede stoplicht bij die gasfabriek, (eet
verder) over die doorgezakte brug heen, dan bij de zesde frittenzaak, dan (geeft zijn
vrouw ook een fritje) komt u bij de hoeren. Daar gaat u langs, en (vingert de laatste
fritten uit het zakje) over de onbewaakte overweg, en dan zijt ge er. Zo. Op. Lekker.
Barend

Maar ik dacht dat het hier precies om de hoek was, als het ware, maar tenslotte bent
ú Belg...
man

Maar van eigens! Dan zijt ge er ook! Goeiedag meneer.
(geeft zijn vrouw een arm en loopt door)
Barend kijkt beurtelings naar de lege zak en de weglopende Belgen; titel: ‘met
Lou Telby als Fred Haché, Corty Brak als Gerrit, Dolf Brouwers als Sjefke van
Oekel’; wij volgen het echtpaar, ze lopen langs een stenen fontein waarin een beeldje
van Manneke Pis, het ventje begint prompt hevig tegen hun goeie goed te plassen,
ze blijven vertederd staan tot het beroemde beeldje uitgewaterd is, fade-out; geluid
doortrekken W.C.; fade-up: Barend klost een kale houten binnentrap af
Barend

Tsja, dat moet ook gebeuren zo nu en dan, hoewel... (zakt met luid gekraak tot aan
zijn middel door de trap)
in de gang vliegt een deur open, een man met baard en pijp, alsmede een
poedelnaakte mollige vrouw komen op het geraas af, samen helpen zij Barend uit
zijn benarde positie
Neemt u mij niet kwalijk, ik wist niet eh... pardon
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dat ik u stoorde bij het eh... (kijkt geobsedeerd naar het vrouwelijk schoon) eh... eh...
man

Ik weet niet waarover ge lult!
fade-out; hard in: beschaafde presentatie-desk, daarachter VPRO-functionaris
Leo Kool, naast hem, half aangeschoten, een onbekende man; geluid van brekend
aardewerk
hr Kool

(voelt even aan z'n stropdas) Dames en heren, wij zijn genoodzaakt...
het lijkt wel of iemand een compleet servies tegen de grond smakt, dan wordt het
evenwel rustig
(kijkt verstoord opzij, begint opnieuw) Dames en heren, wij zijn genoodzaakt deze
uitzending te onderbreken. Het is namelijk zo, dat een groot aantal bewonderaars
van plan is op grootse wijze Barend Servet te gaan huldigen. Dus over nu naar theater
't Spant...
onbekende man

(geeft de heer Kool een krachtige handdruk) Juist.
hr Kool

(in de war) Zegt u?
er valt weer iets aan diggelen
onbekende man

Pollens! (krabt op z'n kalende kruin)
de heren blijven nog even wezenloos voor zich heen kijkend in beeld, fade-out;
geroezemoes, fade-up: gesloten, rode theatergordijnen, erachtervandaan komt in
een lichtspot op het podium een ietwat gezet, door zijn ferm achterovergekamde haar
gerakende bebrilde heer, hij is gekleed in smoking en heeft een dik pak papier bij
zich; het is de heer Van Oekel, die in Deel 1 van de show zo mooivoor de radio zong
(Oh there's a lull in my life); hij stelt zich op achter de microfoon en neemt een
hartelijk applaus in ontvangst
Van Oekel

Dames en heren. Het is mij een eer...
de geluidsinstallatie werkt niet, hij verdwijnt in de coulissen, gestommel en gepraat,
hij komt weer terug en tikt tegen de thans functionerende microfoon
Dames en heren, hartelijk, hartelijk, hartelijk
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goedenavond op deze voor ons land zo een belangwekkende goedenavond. Wat fijn
dat u hier in zo een grote getale bent komen opzetten. En ook u, kijkers en kijksters
naar de TV, als u uw toestel tenminste hebt ingeschakeld want anders kan ik net zo
goed tegen een stoel praten. Maar dat zal wel gelukt zijn, neem ik aan.
Barend Servet...
applaus en gejuich uit de overvolle zaal, waar men zwaait met borden en
spandoeken waarop de teksten ‘Peu Nerveu’, ‘Pollens’, ‘Prima de Luxe’, ‘Verdomd
interessant’, ‘Maar gaat u verder’, ‘Barend Servet’, ‘Hoewel’; het publiek is zeer
lachgraag
Ik zei dus, Barend Servet...
applaus en gejuich
Wie kent hem niet, de vrolijke frans die geen vlieg kwaad kan doen enzovoorts,
is HEDENAVOND IN ONS MIDDEN!
applaus en gejuich
En mij treft de eer deze eenvoudige belhamel bij u in te leiden als het ware!
Inleiden? zult u zeggen? Ja, inleiden. Behoeft deze TV-ster dan nog ingeleid te
worden? Kennen wij hem dan niet reeds allang?
publiek

JAAAAA!!!
Van Oekel

Was hij het niet die vreugde in onze huiskamers bracht, en verdeeldheid niet te
vergeten. O ja, ook opschudding natuurlijk, maar dat is wel eens goed, dunkt mij,
maar wie ben ik, dus daar staan we verder maar niet bij stil, ware het niet dat men
mij nu eenmaal aangevraagd heeft, inleidende woorden van vreugde, het woord zegt
het al, inleidende woorden van vreugde te spenderen aan BAREND SERVET!
applaus en gejuich, Van Oekel schudt meewarig het hoofd
Zal ik dan maar beginnen? (opzij) Kan die? Ja? Goed. (schraapt de keel, verzamelt
moed) Dames en heren, ik zal het kort houden, want ik moet ontzettend nodig naar
de W.C....
lachsalvo
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dus waar was ik ook alweer, juist. Barend Servet...
applaus en gejuich
(geërgerd) Ja, als u nu eindelijk uitgeklapt bent mag ik dan misschien even aan
het woord, ja? Anders sta ik hier morgenochtend nog, en dan krijgt u Barend Servet...
applaus en gejuich
Ik zei dus, anders krijgt u hem nóóit te zien, verstaat u!
publiek

Boe!!
Van Oekel

Zo, dat moest er even uit. (schraapt de keel) Inleidingen houden is doorgaans een
ondankbare taak, geen pretje zo u wilt. Maar, in dit geval wil ik een uitzondering
maken. Ik ben natuurlijk ook maar een eenvoudige boerenlul, maar ik wil u wel
zeggen; dat ik reeds... Kortom, de commedia dell Arte reeds voorzag de mensheid
van plezier, vertier, en weet ik veel. Waar gaat het nu eigenlijk om? (krabt op z'n
hoofd, krijgt het benauwd, het zweet breekt hem uit, hanteert een witte zakdoek)
achter de gordijnen begint een orkest een tune te spelen
Hallo, hallo, hallo! Wilt u daarmee ophouden? Heren van de orkestbak! Het is nog
niet zo ver! Potverdomme, ik zit midden in mijn inleiding! Wat zijn dat voor
manieren!
(dringt zich achter de gordijnen)
het orkest houdt rommelig op, er valt een bekken op de grond; de mensen moeten
vreselijk lachen Bah! (komt weer tevoorschijn) Nou ben ik helemaal van mijn a
propos. Maar goed. WAT IS HUMOR? Om deze vraag te kunnen goed te
beantwoorden, ja, heeft u dat?
Dienen wij ons te verdiepen in de vroege prehistorische mensheid, waar reeds
verschijnselen van humor in de grotschilderingen wat later dus zou uitmonden in
fresco's van de zogenaamde Griekse Beschaving de vroegchristelijke ook zoiets dus
over naar die prachtige landschappen waarin de Mens centraal stond in de hem omrin-
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gende Renaissancistische wereldbeschouwing waarin God niet bestond, dit voor de
kijkers die dit nog niet wisten. Via de duistere middeleeuwen met hofnarren en
troubadours en de vanoudsher populaire blote dans, is de overgang naar (slaat een
dik pak papier over) het fenomeen Barend Servet...
applaus en gejuich
...niet zo moeilijk dunkt mij. Kortom, de showbiz anno nu, lampen, succes, roem
en drank, lekkere wijven maar ook geld! Veel geld! Juist. Prachtige auto's en treinen
in vliegende vaart door het wuivende graan! (wist zich het zweet van het voorhoofd)
Fruitschalen voor onze zieken, asbakken, Kerstmis met enorme poorten, natte
plekken... Ik word niet goed...
vanachter het gordijn schieten mensen toe, men laat de arme man water drinken
en leidt hem dan weg; het orkest produceert de Servet-tune, achter in de zaal arriveert
de in zijn beroemde gele pak gestoken Barend, onder luide toejuichingen begeeft hij
zich via het middenpad naar het podium
publiek

Barend! Barend! Barend!
op de voorste rij bemerken wij de ouders van de populaire TV-ster
vader

Toch schijnt onze Barend behoorlijk populair te weezen.
moeder

Zou je denken, va? Wil je nog een pepermuntje?
vader

Kop dicht mens, daar istie.
moeder

Waar? Waar?
Barend betreedt het podium, de gordijnen achter hem gaan open en geven zodoende
zicht op een fantastisch met bloemen versierd showdecor waarin een gigantisch
geschilderd portret van onze held domineert en waar een orkestje vrolijke klanken
voortbrengt
Barend

Hartverwarmend, zo'n applaus. Pollens, wat ben ik beroemd! (geschrokken) En ik
kan er eigenlijk niks van... (vrolijk) Maar ja, ik doe gewoon alsof. het orkest zet
‘Waar moet dat heen’ in
Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan
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Waar komt die rotzooi toch vandaan
Wat moeten wij met ons bestaan
De wereld is nog niet vergaan
Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan
Waar komt die rotzooi toch vandaan
Wat moeten wij met ons bestaan
De wereld is nog niet vergaan...

applaus en gejuich, door Barend met een lichte buiging en een verwijzing naar het
orkest in dank afgenomen
(maant met gebaren tot kalmte) Hartelijk dank mensen. Hartelijk dank dat u in
zo'n grote getale hier naar deze zaal bent gereisd. Dat u zonneschijn, regenbuien,
nacht, storm, herfst, regen, ijs, hagel en sneeuw en zo hebt getrotseerd om mij hier
te huldigen.
gejuich
Terwijl er juist hedenavond weer zo'n aardige show van mij op de televisie is!
hard gelach
Ja, daar lacht u nu wel om, maar op Nederland 2 is ‘Barend is weer bezig’ volop
aan de gang, en tja, als u het mij eerlijk vraagt zit ik nu ook liever gezellig thuis naar
m'n eigen show te kijken. Hoewel, zo'n huldiging vind ik eigenlijk veel leuker. Dus
ik zou zeggen: Begint u maar!
een stoet scholieren en bejaarden trekt langs Barend, men biedt hem bloemen,
gebak en prullen aan, een klein op z'n zondags gekleed meisje leest een gedichtje
voor
meisje

Lieve Barend Servet
Het is weer Lente in het land
en wij lazen steeds in de krant
van jou die ons zo lachen laat
terwijl je nu dicht bij ons staat
Daarom lieve Barend, dit is voor jou
van klas 6B, Ireneschool in het dorpje Sprouw
wij hopen dat het goed je gaat
jij bent de held van onze straat
applaus; een buikige burgemeester, voorzien van de ambtsketen, sluit de rij en
biedt Barend een plaquette aan
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burgemeester

Zeer geachte heer Servet. Als burgemeester van Dalden heet ik u hartelijk welkom,
eh... Ook namens het bijna voltallige gemeentebestuur, bied ik u dit aan. En wij zijn
er trots op dat ons eenvoudige dorp de geboortegrond mocht blijken van een groot
man als u.
applaus
Barend

Dank u. Goedenavond, goedenavond, goedenavond, goedenavond, goedenavond,
goedenavond, goedenavond, goedenavond, goedenavond, goedenavond, goedenavond,
goedenavond...
applaus
Wat leuk dat u in zo'n grote getale bent komen opdagen. En ook u, kijkers en
kijksters naar de TV, als u uw toestel tenminste hebt ingeschakeld, maar dat zal best
gelukt zijn, want anders kan ik net zo goed tegen een stoel praten...
applaus
Van harte welkom en welkom gefeliciteerd en dat u deze goedenavond wel smaken
mogen reeds dus. Zou toch kunnen? Pollens, ik ben wel een peu nerveu, maar met
een beetje weet ik veel slaan we ons er wel doorheen, als het ware... hoewel... JA!
Waar was ik ook alweer? Waar ben ik, hoe laat is het? (kijkt op horloge, schrikt) O,
het is geloof ik al begonnen... Maar goed, genoeg geluld. Laten we eerst maar eens...
of nee, ik heb een beter idee! (wrijft zich in de handen) Wij beginnen met een flinke
dosis gezonde sex!
door het ophijsen van het reuzeportret wordt ons thans een ruime blik op het
orkest, een zevenmansformatie, gegund; het gooit er een kernachtige jingle uit;
applaus, gejuich en gejoel Ik zou zo zeggen, zet uw TV flink hard, zet plantjes, vazen,
portretten en wat dies meer zij er even vanaf, stel de boel goed af, schuif gezellig
dichterbij of poets uw bril, geeft uw ogen goed de kost! DAAR GAAN WE!
(treedt terzijde)
jingle en applaus; stilte, er gebeurt niets
O, storing dunkt mij. Hoe vreemd! Daar heb ik
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niet op gerekend. Laten we dan maar beginnen met het volgende
programma-onderdeel... Wat staat er nu op het programma? Fred? Fred! FRED!??
Hm, zeker last van gekte en ik had het toch heus goed bedoeld. Nuja, dantur opes
nulli nisi divitibus. A cane non magno saepe tenetur aper.
de gordijnen vallen achter hem dicht
Dus wat doen wij dus, Barend? Ik doe blijkbaar iets verkeerd. Let op! (komt van
het podium af, gaat op de voorste rij zitten, slaat de benen overelkaar, wuift kort
tegen zijn ouders een eindje verderop, wendt zich tot een schrikachtig reagerende
mijnheer naast hem)
Tsja, ik begrijp het natuurlijk al, onze vrolijke dansgroep kwam niet opdagen
omdat ik met mijn gezeur het podium... Nuja, kop dicht.
de gordijnen gaan weer open, applaus
Aha! Daar zullen we ze hebben.
in een spotlight verschijnt een gezellige dikke negerin in een laaguitgesneden
glitterjapon, ze draait een blinkende trompet om haar vingers, zet het instrument
aan haar lippen en blaast een medley van verjazzde oude mopjes, ze trekt vreemde
grimassen, zwaait tussen de bedrijven door woest met de armen, gooit er wat scat
tegenaan en staat te swingen als een gek, titel: ‘Luisa Cortilla’; de zaal reageert
enthousiast, men knipt met de vingers, stampt met de voeten, klapt in de handen en
beweegt ritmisch het hoofd, een enkeling raakt uit z'n humeur; na afloop bedankt de
soliste uitvoerig voor het gulle applaus, doek; Barend wandelt het podium op, in zijn
kielzog de heer Sjefke van Oekel die een droog kuchje laat horen
Barend

(merkt Van Oekel op) O, u. Hoe vreemd.
Van Oekel

Maar we hadden toch afgesproken dat ik met u een leuke sketch zou opvoeren?
Barend

?
Van Oekel

Ja, kijkt u maar niet zo raar, ik weet het zéker, hoor.
Barend

O, nou, daar ben ik dan mooi klaar mee.
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Van Oekel

Nee, we moeten er nog mee beginnen.
Barend

O ja, is dat zo? Verdomd interessant, maar gaat u verder. Er staat mij inderdaad vaag
iets bij dat ik eh...
(kijkt op horloge) Vlug dan. Wat moeten de mensen wel denken.
Van Oekel

Zal ik dan maar? U was dus pooier.
Barend

Huh? Zeg vriend, wat...
Van Oekel

En ik speelde voor eh... Tsja... (het zweet breekt hem uit) Wat was het nou ook weer...
Ziet u, ik kende het helemaal uit mijn hoofd en nu heb ik ineens plankenkoorts.
Barend

Geeft niet hoor, dat hoort bij het vak, ik sta ook te trillen op mijn benen.
Van Oekel

Het spijt me toch zo dat ik u hier nu in uw hemd gezet heb. Ik word niet goed... (grijpt
naar zijn hoofd, wankelt de coulissen in, krijgt daar een glaasje water) het publiek
heeft zich kostelijk geamuseerd en beloont de arme man met een donderend applaus
Barend

Een briljant optreden was dat zeg, pollens wat een talent... (schrikt van plotselinge
harde muziek achter de gordijnen, verlaat het podium) nu is het tijd voor striptease,
het doek gaat open en daar staat Marina Renée, een stevig type, gehuld in
operette-achtige gewaden en vol met veren, haar blonde kapsel is klassiek van
opvatting (knotje); haar optreden komt moeizaam op gang met wat onduidelijk
gedraai en gedrens op rommelige muziek, dan komt er een door angstaanjagende
klanken begeleide act waarbij ze ostentatief een kristallen flesje leegdrinkt, ze raakt
bevangen, ze beweegt zich spastisch over de planken, ze krijgt de bibberatie, kijkt
ons herhaaldelijk priemend aan en ontdoet zich als een bezetene van vrijwel al haar
kleding, al dansend belandt ze op een Biedermaierbankje, alwaar ze zich enige tijd
overgeeft aan het masturberen met behulp van een grijze herenpantalon; daar knapt
ze zichtbaar van op: ze besluit haar optreden met beheerste dans op magistrale
orkestklanken; haar nummer oogst veel succes bij
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het publiek, al zijn er wel degelijk mensen aan wie het niet is besteed, voor wie zoiets
niet hoeft, die het niet kunnen waarderen, die het ergerlijk vinden, die het stuitend
vinden, die voortijdig de zaal verlaten, maar ja, je kunt het nooit iederéén naar de
zin maken; Marina is overigens danig onder de indruk en bijzonder in haar sas met
het lange applaus en het opgewonden gejuich, ze strooit kwistig kushandjes en pronkt
met haar borsten tot het doek valt; onze oude grijze man beklimt het podium, uit een
aktentas haalt hij zijn beslagen bril en zet die op
oude man

Bah!
gelach
Bah! Bah!
gelach en applaus
Bah! Bah! Bah!
gejuich en applaus
de man loopt weg, het applaus houdt aan, hij komt weer terug
BAH! (verlaat het podium)
jingle, gordijnen gaan open, applaus; het orkest gaat nagenoeg schuil achter een
groot geschilderd decorstuk voorstellende een stuk weiland met een boerderij en een
weggetje, een bloeiende perelaar steekt mooi af tegen de blauwe lucht; de dames
RiMiCo staan voor het schilderij aan het begin van het weggetje als het ware, links
van hen staan twee schapen met hun achterzijde naar ons toegekeerd, rechts van
hen ligt een berg hooi op de planken; verre geluiden: gefluit, gekraai, gekoekoek,
geloei, gebeier
Ria

Moet je zien hoe'n prachtige omgeving ze hier hebben!
Mia

Prachtig gewoon. De lente is in het land! Dat was een goed idee om er eens een
weekje tussenuit te gaan om op het land te toeven. Echt gezond!
Coba

't Is wel aardig hier.
Mia

Zeg?
Ria

Hoe? Een nieuwe lente, een nieuw geluid. (slaat een boekje open) Een nieuwe lente,
een nieuw geluid, ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit dat ik
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vaak hoorde voor een zomernacht, in een oud stadje langs de watergracht, in 't huis
was 't donker, maar...
Coba

O, kijk nou es! (wijst op het hooi)
uit de ritmisch bewegende berg steken twee paar voeten
Ria

(kijkt met verbazing naar het rondvliegende hooi) Moet je nú eens kijken wat ik hier
vind! Wat zou hier aan de hand zijn?
Mia

O, kijk maar niet, dat komt door de lente...
Coba

Kijk nou toch eens hoe schattig of dat ze in de weer zijn. 't Is lente! (maakt weids
gebaar)
een vuurrood aangelopen hoofd duikt op uit het hooi
boerenknecht

STILTE! Zo kan ik niet werken!
het orkest zet in
Coba

Stil! Ons lied begint!
alledrie
Barend, Barend, waar ben je nu toch weer
We zijn toch zo verliefd maar je smeert hem
keer op keer
We kunnen je niet missen
je hoort toch echt bij ons
Je moet nu echt beslissen
anders geven we je de bons
Ria
Ik zag die Barend voor het eerst ik viel meteen
op hem
Ja 't is echt waar ik vind hem leuk want hij is zo
ad rem
Wat zou die arme jongen toch met een ander
moeten doen
Toe Barend wanneer krijg ik nou van jou een
dikke zoen
alledrie
Barend, Barend, waar ben je nu toch weer
We zijn toch zo verliefd maar je smeert hem
keer op keer
We kunnen je niet missen
je hoort toch echt bij ons
Je moet nu echt beslissen
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anders geven we je de bons
Mia
Het is niet waar wat Ria zegt want Barend houdt
van mij
Ik weet nog goed toen hij me zag toen keek hij
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toch zo blij
Ik voel als 't ware aan mijn hart wij passen bij
elkaar
Dus schei toch uit en hou maar op

Coba

Je bent een trut!
Mia
Hoor haar!
alledrie
Barend, Barend, waar ben je nu toch weer
We zijn toch zo verliefd maar je smeert hem
keer op keer
We kunnen je niet missen
je hoort toch echt bij ons
Je moet nu echt beslissen
anders geven we je de bons
Coba
Hou toch op met dat gezeur je maakt geen
schijn van kans
Want als ik Barend vind wel dan vraag ik hem
ten dans
Dan zegt ie tegen mij ‘Coba je bent uit duizend
één’
Twee honden vechten om een been en Coba
loopt ermee heen

het orkest speelt weer het refrein
Ria

Ik zag hem voor het eerst! Hij is voor mij!
Mia

Hoor haar! Wat een verbeelding! Wat denk je wel...
Coba

Jammer dattie op die trut valt.
Ria

Hoe? Oh, wat ben jij gemeen!
Coba

Maar daarom hoef je nog geen koffie in mijn gezicht te gooien!
Mia

Hoor haar!
Coba

Hoeoe! Hier zijn we!
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alledrie
Barend, Barend, waar ben je nu toch weer
We zijn toch zo verliefd maar je smeert hem
keer op keer
We kunnen je niet missen
je hoort toch echt bij ons
Je moet nu echt beslissen
anders geven we je de bons

het publiek, dat grote schik had in het optreden van Ria, Mia en Coba, honoreert het
onvaste gezang van het trio met een stevig applaus, doek: Barend draaft op, krabt
op z'n hoofd
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Barend

Dank u wel, Ria, Mia en Coba. RiMiCo dus. Merkwaardige naam. Prima. Prima.
Prima. Prima. Prima. Prima. Prima. Prima. Prima. Prima. Prima. Prima. (schudt zijn
hoofd)
de gordijnen gaan open, het lente-schilderij is verdwenen, een bange man in stofjas
rolt vijf TV-toestellen op verrijdbare tafeltjes het podium op, het orkest speelt de
quiz-tune van de Fred Haché Show
Wat is dat, wat is dit, wat is dat nou weer? U ziet het reeds: vijf stuks
kleurentelevisietoestellen!
man

Juist. Ik ga maar weer deres...
Barend

Oh. Juist ja. Dank u wel. Dames en heren, ik heb gemeend vijf mensen ongelukkig
te maken met zo'n prachtige uitvinding en wat glimmen ze mooi. Hoe nu kiezen wij
onze winnaars? Aangezien een of andere maffe loterijwet of hoe die rommel heten
mag, het mij verbiedt deze prijzen zomaar weg te geven, cadeau te doen dus, gratis
als het ware, spelen wij thans een heel flauw spelletje. Let dus goed op want het is
verdomde moeilijk let dus goed op. Want het is verdomde moeilijk. Let dus goed op
want het is verdomde moeilijk dus let goed op. Want het is verdomde moeilijk. Let
dus... (schudt hoofd) Nou, kop dicht. Ik heb gemeend vijf mensen ongelukkig te
maken met zo'n prachtige uitvinding en wat glimmen ze mooi. Hoe nu kiezen wij
onze winnaars? Aangezien een of andere maffe loterijwet of hoe die rommel heten
mag het mij verbiedt deze prachtige prijzen zomaar weg te geven, cadeau te doen,
gratis als het ware, spelen wij thans een heel flauw spelletje. Oh pardon. Verdomd
interessant maar gaat u verder.
een ernstig kijkende, in het zwart geklede mijnheer komt uit de coulissen, hij voert
een gazen draaitrommel vol snippers mee
Wie is u? Pollens...
man

Juist.
Barend

Notaris Van der Wiel (wijst op de man met de trommel) trektnu vijf nummers die
corresponderen met de nummers op uw plaatsbewijs. Heeft u
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dat? Klaar? Klaar? Klaar? (schudthoofd) U dient nu ook geen plaatsbewijzen meer
te ruilen ofzo. (tot notaris) Trekt u maar!
Van der Wiellaat de trommel draaien en kiest dan mompelend vijf snippers
Van der Wiel

Wat heb ik toch een afgrijselijk leven...
Barend

(grist de snippers af) Oh pardon. Dat zijn dan de nummers... Let op, uw eigen
plaatsbewijs houden thans! Hier komen de winnende nummers: 448, 304, 11, 164
en 171! Willen deze nummers zich onmiddellijk op het podium vervoegen? En neemt
uw kaartje mee s.v.p., dan speelt ons orkest ondertussen een pittige Engelse wals.
twee dames en twee heren melden zich, één houder of houdster van een winnend
nummer komt niet opdagen, is blijkbaar voortijdig vertrokken; door het kabaal van
het orkest heen maakt Barend notaris Van der Wiel duidelijk dat er nog een nummer
moet worden getrokken
Dames en heren! Ja, mag ik even, ja?
het orkest verstomt
Ja, dan heb ik hier dus nog een nummer, 186! Mag ook hier komen.
er meldt zich een jongeman, applaus en jingle
Van harte gefeliciteerd met uw prijzen! Mooi hè.
Ieder van u zo'n prachtige kleuren-TV. Leve de V.P.R.O.!
applaus en gejuich
Wordt lid van de V.P.R.O.! Oh pardon, geen reclame. Maar goed, hartelijk
gefeliciteerd dus.
Pollens! Ik moet u eerst nog wegens de loterijwet aan een prijsvraag onderwerpen!
Daar gaat ie dan. U, mevrouw, welke...
het orkest wordt baldadig en speelt weer een jingle
Mevrouw. Let op. Welke prijs krijgt u als u deze vraag goed beantwoordt?
mevrouw

Een kleurentelevisie.
Barend

Goed beantwoord! Gewonnen! Prima! Dank u.
applaus, gejuich, jingle
Zo. Hiermede hebben wij aan de letter van de wet voldaan. En dan gaan wij nu
over tot de uitreiking
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van de prachtige prijzen! Ik zou zeggen, gaat uw gang, dan speelt ons orkest nog
even een pittige Engelse wals, nietwaar heren?
inderdaad laat het orkest weer een nummertje driekwartsmaat horen, waarin nu
vooral de viool excelleert; de winnaars pogen hun prijzen het toneel af te sjouwen,
ze krijgen daarbij hulp van familie en/of kennissen uit de zaal, en daar is ook ineens
Gerrit die de helpende hand biedt; het orkest gaat over op ‘Waar moet dat heen’
Barend
Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan
allen
Waar komt die rotzooi toch vandaan
Wat moeten wij met ons bestaan
De wereld is nog niet vergaan
Barend
Waar eens de boterbloemen bloeiden
staat nu een maf paleis
Waar al die leuke plantjes groeiden
zijn nu stenen doods en grijs
Och zal de mensheid ooit eens leren
te leven zonder bruut geweld
Zullen wij dan ooit waarderen
wat onze Schepper heeft besteld
allen
Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan
Waar komt die rotzooi toch vandaan
Wat moeten wij met ons bestaan
De wereld is nog niet vergaan
Barend
Waar eens mooie gebouwen stonden
is nu een grote troep
Waar ooit het geld werd uitgevonden
trap ik nu in de poep
Och zal de mensheid ooit eens leren
te leven zonder bruut geweld
Zullen wij dan ooit waarderen
wat onze Schepper heeft besteld
allen
Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan
Waar komt die rotzooi toch vandaan
Wat moeten wij met ons bestaan
De wereld is nog niet vergaan

de zaal blijft enthousiast het refrein herhalen, de eindtune wordt erop gemixt, de
aftiteling rolt voorbij
koor
Barend was weer bezig

Wim T. Schippers, Gied Jaspars, Ruud van Hemert en Wim van der Linden, Het Barend Servet effect

146
onze swingende Barend Servet
Ach hoe ging hij tekeer
toch bleef hij steeds een heer
Stiet zijn neus keer op keer
maar hij bleef in de weer
Barend was weer bezig
Deed zijn best of gooide met zijn pet
Maar hij was en hij is
en hij blijft ook gewis
onze swingende Barend Servet!

Barend neemt bloemen en taarten in ontvangst, zijn ouders komen op het podium,
de mensen brullen, klappen, zingen en stampen
Barend

Hartelijk dank dat u gekeken hebt naar mijn huldiging. Kijkt u de volgende keer
weer? Dan gaan we verder met de show!
fade-out
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Barend is weer bezig
Deel 4 Barend in België
Met o.a. IJf Blokker (Barend Servet); Patricia Paay (zingt ‘People’ van Merrill/Styne);
Dolf Brouwers (Sjefke van Oekel: inleider, Minister, zingt ‘Mensen’ van Merrill/Styne,
bew. Plafond/Jaspars, arr. J.P. van Mechelen); Jaak van Hombeek (fritbakker);
Arthur van den Eynde, Jenny Tanghe (echtpaar); Luc d'Heu (artist); Teresa van der
Hallen (Doreske); Leo Rozenstraten (vertegenwoordiger); Jean Laurent (beiaardier);
Irene Arents, Resi Norbert (dames van de Kunstcommissie); Rik Bravenboer (mijnheer
De Beukelaer); Remi Vermeyen (G.E.B.-functionaris); Micky Morgan (zingt ‘Wo
ist der Song von Laramie’); Jerry Eve (trombonist); Lou Telby (Fred Haché); Diana
Claes (Nicole); Maria Meivis, Jos Wilms, Jeanne Wilms, José Merckx, Maria Knops,
Carla Brouwers, Frans de Nil, André Neukermans, Pol Perpète, Piet Merchie, Marc
van Keer, Nora Barten, Lia Lee, Jos de Beul, J. Quaghebeur, J. Rijmenants (bezoekers
van de tentoonstelling, figuratie elders); Sandy Sommers (stripteaseuse); Axio Show
(topless dansshow); Gerard Schiering (dominee); Jo de Caluwé (B.R.T.-reporter,
nieuwslezer); Fons Derre (douanier, conducteur); Eddy Claes, Jos Wilms, Charles
Dooms, Louis Vingerhoets, Fé Poelmans, Roger Dorfs, Jos Kennis (monniken); koor
o.l.v. mevrouw H. Nieuwenhuijzen (zingende monniken); Cor Brak (Gerrit Dekzeil,
zingt ‘Ik ben Gerrit’ van Plafond/Jaspars); Benny Wester-
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lingh, Hugo de Beul, Robert Beyers (gendarmes); St John (heer zonder broek);
Prehistoric Love (epische dans); Henk Bruinsma, C. Schouwenaar (onheilsprofeten);
Cor Jansen (koffieman); Eric Cambien (Koning); Jos de Clerq (lakei); Hugo de Beul
(schildwacht); Gay and Go Girls (blote dans); Fred van Ingen (saxofonist, playbackt
Johnny Pearson in ‘People’)
fade-up: in een neutraal decor staat een groepje van pakweg zeventien mensen mannen, vrouwen en kinderen - van verschillend pluimage; centraal een alleraardigste
jongedame, gekleed in een gewaagde blouse over een zilverkleurige broek, die zich,
wanneer een groot strijkorkest heeft ingezet, ontpopt als talentvol zangeresje; een
smaakvolle titel geeft aan dat het Patricia Paay betreft
Patricia
People, people who need people
are the luckiest people in the world
We're children needing other children
And yet, letting our grown up
Hide all the need inside,
Acting more like children, than children
Lovers are very special people,
They're the luckiest people in the world.
With one person, One very special person,
A feeling deep in your soul
Says: you were half, now you're whole.
No more hunger and thirst,
But first, be a person who needs people.
People who need people
Are the luckiest people in the world

het lied is uit, Patricia kijkt ons geroerd aan, de mensen om haar heen lopen zwijgend
en kalm voorwaarts het beeld uit; titel ‘Barend is weer bezig’; inzoom en onscherp
worden op Patricia, fade-out; fade-up: gestommel achter bollende rood pluche
theatergordijnen, Sjefke van Oekel, gekleed in een onberispelijke smoking, komt
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tevoorschijn, hij heeft een stapel papieren bij zich
Sjefke

(stralend) Hier ben ik weer! Zo. Daar ik de vorige show tijdens mijn inleiding nogal
tamelijk onwel geworden ben, doet het mij genoegen dat de directie mij aangeboden
heeft het nog maar eens te proberen. Hopelijk hoef ik nu niet opeens te braken, want
de vorige keer moest ik nogal braken, ziet u.
Of het nu de zenuwen waren die mij parten speelden, of de heren van de orkestbak
die plotseling parten begonnen te spelen, ik weet het niet.
Ik ben dus ook maar een eenvoudige boerelul. Waar gaat het nu eigenlijk om.
(opzij, naar de coulissen) Kan die? Ja? Zal ik dan maar beginnen? (weer tot de kijker)
We hadden het over Barend Servet. (kijkt verbaasd, verwachtte blijkbaar applaus,
dat evenwel uitblijft; haalt de schouders op en gaat verder met zijn toespraak) Humor,
geld, veel geld en lekkere wijven in de showbiz anno nu.
de Servet-tune zet in
koor
Barend is weer bezig
onze swingende Barend Servet

Sjefke

Potverdomme, wat is dat nu weer!
Nu voel ik mij eens kiplekker en nu beginnen ze ineens weer met die moderne
show!
close-up oude man met beslagen bril
man

Bah!
Sjefke

(in de gordijnen) Heren, heren, heren van de directie!
koor
Ach hoe gaat hij tekeer
toch blijft hij steeds een heer

Sjefke

Ik zit middenin mijn inleiding en nu begint u zomaar ineens met de vertoning! En
ze hadden me nog wel beloofd omdat ik me vandaag reuzegoed voelde mijn inleiding
af te steken.
koor
Stoot zijn neus keer op keer
maar hij blijft in de weer

Sjefke
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we zien Barend als pompbediende, hij groet met
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een tik tegen zijn pet een zojuist bediende automobilist, die vervolgens over een voet
van Barend wegrijdt, Barend maakt een rondedansje op één been
koor
Barend is weer bezig
Doet zijn best of hij gooit met zijn pet

Barend als huisschilder, hij staat hoog op een trap een gevel te schilderen en laat
daarbij een grote bus verf vallen; Fred Haché, die beneden aanwijzingen staat te
geven, krijgt de bus over het hoofd, hij barst uit in getier
koor
Maar hij was en hij is
en hij blijft ook gewis
onze swingende Barend Servet!

Barend op bezoek bij deftige dames, hij neemt een slokje koffie, het kopje laat los
van het oortje, hij krijgt een plens koffie over zijn broek, een dame poetst zijn gulp;
instrumentaal gedeelte Servet-tune, Barend wandelend en fluitend in de bossen, een
gemene jager treft hem met een schot hagel in zijn achterste als hij gebukt een mooie
paddestoel bewondert; een konijntje huppelt vrolijk weg; klokgebeier en dramatische
muziek, detail van een landkaart, waarop wij het plaatsje Dalden aantreffen
commentaar

(dames- en herenstem tegelijk) Twee september negentienhonderdenzeuvendertig:
(herenstem alleen) In het vriendelijke dorpje Dalden onder de rook van Assen
foto van een baby op een berenvel
wordt het echtpaar Servet eindelijk een gezin: Barend junior aanschouwt
(damesstem) het levenslicht. Al spoedig vult de vrolijke lach van kleine Barend de
eenvoudige woning.
Barend als kleuter met een gieter in de tuin
(herenstem) De kleine ontwikkelt zich snel tot een pienter baasje dat (damesstem)
op school de leerkrachten verbijstert met zijn opmerkelijke leergierigheid...
kleine Barend schrijft het woord KUT op het schoolbord en moet daar vreselijk
om lachen, de juffrouw is ontdaan en grijpt naar haar hoofd
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(herenstem) Enfin, na een roerige schooltijd trekt onze Barend welgemoed de wijde
wereld in...
foto's van Barend op een verjaarsfuifje en als drummende jongeman; dramatische
muziek stopt, we zien een bejaard echtpaar in een ouderwetse kamer, ondertitel: B.J.
Servet en G.A. Servet-Knoop
moeder

(bezorgd) Waar zou die nu weer uithangen, we hebben al zóó een tijd geen
ansicht-kaart van hem gehad...
vader

(haalt pijpje uit de mond) Maak je nou maar geen zorgen moeder, onze Barend loopt
heusch niet in zeuven slooten tegelijk...
Barend tuimelt in een sloot, komt proestend en bemodderd boven water, een boer
en een koe komen naderbij
Barend

Pollens! Dat is nou al de zeuvende sloot waar ik vandaag in donder! (krabbelt de
slootkant op) de boer krabt onder zijn pet, de koe loeit; het beeld wordt wit, in een
geometrische uitsparing doemt het bezorgde gezicht van Barend op
mannenstem

(enthousiast) Barend is weer bezig!
geanimeerde titel in wit: Barend is weer bezig!
Barend

(krabt op zijn hoofd) Pollens, ik ben een peu nerveu!
zachtjes instrumentale Servet-tune, glamourportret van Barend in andere
geometrische uitsparing, in het wit geanimeerde titel: met IJf Blokker als Barend
Servet, dan een portret van Harry Touw met de titel: Harry Touw als Otto Kolkvet
Harry

Juist.
vervolgens naast elkaar de portretten van de dames RiMiCo, waaronder de namen
Ria, Mia en Coba
Ria

Zie je nou wel!
Mia

Hoor haar!
Coba

Stil! Ik geloof dat het gaat gebeuren...
een portret van Ellen Jens, waarbij de titel: ‘Productie: Ellen M. Jens’, cross naar
beeldvullende titel op wit: ‘Bedacht, geschreven, samengesteld
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en geregisseerd door ...’ gevolgd door vier portretten met daaronder de namen Wim
van der Linden. Wim T. Schippers, Ruud van Hemert, Gied Jaspars, het wit rond de
portretten valt plotseling weg en we zien nog heel even de programmamakers tamelijk
onnozel bij elkaar in een rommelig hoekje van de televisiestudio staan, fade-out;
fade-up: rommelig straatbeeld, Barend, gehuld in een vale regenjas, stapt kordaat
op een fritkraam af, trapt voor de wagen in een ferme drol, schraapt zijn schoen over
de keitjes, wendt zich tot een bolle fritbakker
Barend

Mag ik van u een zak patat?
fritbakker

Van tien of van twaalf.
Barend

Uh twaalf graag. (zoekt in zijn zakken)
fritbakker

Alsteblieft. (reikt een puntzak frit)
herenstem

Onze Barend is na zijn korte doch heftige journalistieke loopbaan in fiscale
moeilijkheden geraakt en daarom uitgeweken naar België, wat hem wel leuk leek,
temeer daar hij zodoende geen last meer heeft van het gezeur van de dames RiMiCo.
Barend pakt de frit aan, geeft de bakker wat muntstukken, draait zich om
fritbakker

Hé, hé, hé! Dat gaat niet meneer. Dat is een frank te weinig. Dat gaat misschien in
Nederland zo, maar wij tellen ons kleingeld.
Barend

O ja? Is dat zo? Hoe vreemd! Want ik heb niet meer geld, dus ook geen franken.
Pollens, wat nu. Ik word een peu nerveu...
fritbakker

Omdat ge van zover komt wil ik het voor u door de vingers zien.
Barend

O, dat is erg vriendelijk van u. (wil weg)
fritbakker

Hohoho! Nee! Dat gaat zomaar niet! We nemen gewoon voor één frank fritten terug.
(pakt een hand fritten uit het zakje van Barend en propt die in zijn mond) Barend
krabt op zijn hoofd, in de andere hand houdt hij het zakje frit: frozen frame,
daaroverheen titel: ‘BAREND IN BELGIË’, de Brabançonne barst los en zakt weer
af, Barend krijgt geheel onverwacht een massa mayonnaise op zijn frit geworpen,
het stroomt over zijn mouw
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Voilà, alsteblieft, zo zijn wij ook wel weer.
Barend

Nou, dankuwel. (tot de kijker) Die Belgen vallen eigenlijk best mee, (ontdekt de saus
op zijn jas) hoewel. (loopt weg) Mmmmmmmm, dat gaan we eens lekker op mijn
gezellige Belgische kamer oppeuzelen. Patates frites vult goed. Hoewel... Wacht
eens, moet ik nu rechtsaf of linksaf, of gewoon rechtdoor.
er komt een bezadigd, ietwat overdressed echtpaar aanwandelen
Ik weet het al. Ik vraag het gewoon aan deze Belgen. Ach meneer, ik ben de weg
kwijt, kunt u mij ook zeggen waar ...
man

(kijkt begerig naar het zakje frit) Jazeker wel! (neemt frit, kauwend) U gaat gewoon
even recht uit, (neemt opnieuw frit) bij het tweede stoplicht bij die gasfabriek, (eet
verder) over die doorgezakte brug heen, dan bij de zesde frittenzaak, dan (geeft zijn
vrouw ook een fritje) komt u bij de hoeren. Daar gaat u langs, en (vingert de laatste
fritten uit het zakje) over de onbewaakte overweg, en dan zijt ge er. Zo. Op. Lekker.
Barend

Maar ik dacht dat het hier precies om de hoek was, als het ware, maar tenslotte bent
ú Belg...
man

Maar van eigens! Dan zijt ge er ook! Goeiedag meneer. (geeft zijn vrouw een arm
en loopt door) Barend kijkt beurtelings naar de lege zak en de weglopende Belgen;
titel: ‘met Lou Telby als Fred Haché, Corty Brak als Gerrit, Dolf Brouwers als Sjefke
van Oekel’; wij volgen het echtpaar, ze lopen langs een stenen fontein waarin een
beeldje van Manneke Pis, het ventje begint prompt hevig tegen hun goeie goed te
plassen, ze blijven vertederd staan tot het beroemde beeldje uitgewaterd is, fade-out;
geluid doortrekken W.C., fade-up: Barend klost een kale houten binnentrap af
Barend

Tsja, dat moet ook gebeuren zo nu en dan, hoewel... (zakt met luid gekraak tot aan
zijn middel door de trap) in de gang vliegteen deur open, een man met baard en pijp,
alsmede een poedelnaakte mollige vrouw komen op het geraas af, samen

Wim T. Schippers, Gied Jaspars, Ruud van Hemert en Wim van der Linden, Het Barend Servet effect

154
helpen zij Barend uit zijn benarde positie
Neemt u mij niet kwalijk, ik wist niet eh... pardon dat ik u stoorde bij het eh...
(kijkt geobsedeerd naar het vrouwelijk schoon) eh... eh... Ik zakte door de trap als
het ware...
man

Ik weet niet waarover ge lult! Doreske, wij gaan weer verder werken.
Barend

Nou, genoeglijke voortzetting dan maar.
wij volgen baardmans en de blote vrouw, zij gaan de deur waar zij uitkwamen
weer binnen, daarachter blijkt een schilders- en/of beeldhouwersatelier vol
halfafgemaakte schilderijen en beelden, het is een grote rotzooi met veel lege flessen,
uit een bakelieten radio klinkt ‘Hoho, ik heb zorgen’ door Louis Neefs
artist

(mompelend) Hm, vieze kwast is hiernaast komen wonen. Wie is ie eigenlijk?
Doreske

O gewoon, een uitgeweken Hollander.
artist

Doreske, weer staan! Ik moet verder werken. Vanavond komt de kunstcommissie
werken voor de expositie uitzoeken, en dit moet zéker af zijn. Doreske neemt een
Griekse vaas op haar schouder en stelt zich op naast een buste van Hitler, de artist
begint woest te hakken in een blok steen, gooit beitel en hamer er bij neer en gaat
heftig penselen op een doek op een ezel; Barend betreedt een armzalig gemeubileerd
deprimerend vertrek, het blijkt te liggen aan de andere kant van de gang, tegenover
het atelier
Barend

Zo. Home sweet home, het woord zegt het al. (staart naar een wrakke keukentafel
waarop een aangebroken fles melk, een korst brood en een leeggekrabt jampotje)
Hoewel... (loopt naar een ouderwets dressoir en zoekt daar een muziekje op een
bolle radio)
Will Tura
Kleine zorgen worden langzaam groot verdriet...

Barend

Hm, niet bepaald mijn favoriete muziekje, maar misschien moet je wel Belg zijn om
zoiets te waarderen. 's Lands wijs, 's lands eer.
in een typisch Belgisch straatje stopt een bestelwagen waarop is vermeld: Echte
Belgische Artis-
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tieke Kunstlampen, firma J. Bollée, voor huishoudwaren en decoraties; er stapt een
slim kijkende man uit, hij zet de kraag van zijn jas op tegen de plotseling stromende
regen, blikt op een lijst en knikt
man

Volgens mijn lijst is hier recentelijk een Hollander komen wonen. Dat klopt. (haalt
een gigantische veelkappige staande schemerlamp achter uit zijn wagen en loopt
ermee naar een voordeur) Ik ben schitterend door mijn bazar heengeraakt. Die
Hollanders kopen alles. (tot de kijker) Hem zal ik mijn laatste ellendige schemerlamp
aansmeren! (gaat naar binnen met de lamp)
Barend zit met zijn voeten in een bakje water, blijkbaar is Will Tura hem niet goed
bevallen, hij zoekt naar een ander station op de radio
radio

(opgewekt) Hier is Hilversum één, de VARA. (de Skymasters spelen hun
herkenningsmelodie)
Barend

(wrijft zich vergenoegd in de handen) Ha, heerlijk, Hilversum! Dat blijft je toch altijd
wat doen in den vreemde.
de vertegenwoordiger en de lamp staan ineens voor zijn neus
Pollens! Wie is ú? (zet de radio af)
vertegenwoordiger

Mijn naam doet er niet toe, maar ons product des te meer!
een carillon begint oorverdovend te beieren, alles in de kamer staat te schudden
en te trillen
Barend

(schreeuwt er bovenuit) Pollens, dat gebeier is wel wat lastig, nietwaar, het woord
zegt het al. Straks hoor ik het misschien niet eens meer, hoewel...
vertegenwoordiger

(genietend van het kabaal) Schoon hè.
tussenshot van een beukende beiaardier
beiaardier

(staakt zijn spel) Zo, daar kunnen ze het voorlopig wel weer mee doen! (lacht
boosaardig)
vertegenwoordiger

Kijk es aan! Echte Belgische artistiek vormgegeven oorspronkelijke Mechelse
handgesmede gietijzeren schemerlamp op dito voet, met echte
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kappen en weet ik het.
Barend

Verdomd interessant, maar gaat u verder.
vertegenwoordiger

Verspreidt prachtig diffuus licht, dus wat wilt u nog meer. Dertienhonderd frank, en
deze weergaloze, unieke artistieke uitvinding is uw eigendom, en vlug wat.
Barend

Pollens, wat moet ik nou met zo'n kutlamp...
vertegenwoordiger

Vlug, of ik verwittig de Rijkswacht wegens belediging. Die weet wel raad met
recalcitrante buitenlanders. Dat kost u nog veel meer en dan moet u bovendien die
lamp toch nemen. Zo is dat in België. 's Lands wijs, 's lands eer, dus hier met die
franken!
Barend

Ik word een peu nerveu, want ik heb het niet graag aan de stok met de gendarmerie.
Ik woon hier pas, ziet u.
vertegenwoordiger

Dat is ons bekend.
Barend

Welnu, dat zal ik ten einde raad mijn vluchtkoffer dienen raad te plegen, als het ware.
Overigens, waar is mijn patates frites eigenlijk gebleven? Hm, es even kijken (rommelt
in een sleets diplomatenkoffertje, haalt wat geld tevoorschijn, kijkt sneu) Dantur opes
nulli nisi divitibus. A cane non magno saepe tenetur aper.
vertegenwoordiger

Huh? (grist het geld af, telt het rap na, spoedt zich naar de deur en blijft daar staan)
En denk erom: nóóit in het stopcontact steken, want daar zijn onze lampen niet op
gemaakt. (knalt de deur achter zich dicht)
Barend zoekt maar weer een muziekje op de radio, dan begint het vreselijke
klokgebeier weer, nog heviger dan daarnet, hij grijpt naar zijn hoofd; een grote
klepel vliegt rinkelend door de ruiten en komt met een dreun op de vloer tot stilstand,
het beieren houdt aarzelend op
Barend

(pakt de klepel op, bekijkt het ding, is licht geamuseerd) Nu heb ik de klok horen
luiden en weet ik ook waar de klepel is!
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shot van de beiaardier die met een donderende klap een reusachtige klok over zich
heen krijgt
beiaardier

(vanonder de neergestorte klok) Ik begrijp niet waar die verdomde klepel uithangt.
Wat heb ik toch een afgrijselijk leven, ik moest geloof ik de tuin maar weer eens
bijharken.
terug naar Barend
Barend

Zo, dat malle ding heb ik nu ook lang genoeg in huis gehad. Oeps! (werpt de klepel
door het raam naar buiten) voor de buitendeur staat een frit verorberend gezelschap
van twee deftige dames en twee dito heren, onder wie Sjefke van Oekel; de klepel
zeilt rakelings over hun hoofden
Van Oekel

Wat was dat? Ik vermeen dat ik iets zag vliegen.
dikke dame

Volgens mij hoorde ik ook duidelijk iets vallen.
Van Oekel

Heeft nu iedereen zijn frit op? Wij kunnen meneer de kunstenaar toch niet laten
wachten. (wijst op de voordeur) Hier is het. Opgelet, ik ga voor. Loopt u maar achter
mij, ik weet hoe je die kladschilders moet aanpakken, zunne.
lange dame

Maar ons bezoek betreft toch de keuze van een beeldhouwwerk?
Van Oekel

Dat zeg ik toch. Allez, courage.
men arriveert in de gang, passeert de deuren van Barend Servet en de Belgische
artist, stommelt de trap op
(staat voor het gapende gat) Pas op het gat hier.
Dat hoort zo, dus dat klopt.
dikke dame

Vreemd, een gat.
lange dame

Prachtig. Buitengewoon.
heer

Hm.
het gezelschap gaat moeizaam aan het gat voorbij en verdwijnt om de bocht
Van Oekel

Hier is het.
we horen een deur opengaan
Juist. Hier is dus de toilet, ziet u wel? Voornaam, voornaam, zeer voornaam.
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Dat is de toilet.
lange dame

O, wat interessant, een echte kunstenaarstoilet!
heer

Bah.
men komt weer tevoorschijn en begint aan de afdaling
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Van Oekel

Het moet hier toch ergens zijn! Pas op het gat hier. Dat hoort zo, dus dat klopt.
dikke dame

Vreemd, een gat.
lange dame

Prachtig. Buitengewoon.
heer

Hm.
het illustere kwartet stelt zich op voor de deur van Barends appartement
Van Oekel

Hier is het. Opgelet, ik ga...
Barend staat te plassen in de wasbak, hij schrikt op van heftig gebonk op de deur
en knoopt haastig zijn gulp dicht
Barend

Pollens, er wordt geklopt zie ik. Hoe nu? Wie zou mij nu toch op dit adres met een
bezoek treffen. De Nederlandse Belasting vielleicht? De Belgische Gendermerie?
Een Franse hoer, een Keulse pot... Of wellicht mijn goede ouders? Ach, ik zal de
brave oude mensen maar weer eens een kaartje zenden. Die goede oude lui, ze moesten
eens weten...
wederom gebonk op de deur die vervolgens openvliegt, het vierkoppige gezelschap
valt als het ware naar binnen, de heer Van Oekel voorop
Van Oekel

Ach pardon reeds.
Barend

Ach ú! Neemt mij niet kwalijk, ik stond net in gepeins als het ware. (tot de kijker)
Wie zijn dat nu weer? Oppassen Barend, een valstrik...
Van Oekel

(doet een paar stappen naar voren, hij heeft de deurklink in zijn handen) Mag ik dat
hier even neerleggen? (legt het op de tafel, die prompt bezwijkt) Oh, ach. Maar goed,
het heeft de Staatskunstcommissie behaagd, dat zijn wij, (gebaart)
de commissieleden komen een stap verder de kamer in en knikken beleefd beamend
dus, dat wil zeggen, de officiële afvaardiging, belast met het atelierbezoek, kortom,
het heeft ons behaagd een KUNSTWERK van u aan te kopen! Wel?
Barend

Maar eh...
dikke dame

Voor de komende expositie dus. (lacht vriendelijk)
heer

Bah.
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Barend

Pollens, ik word een peu nerveu.
Van Oekel

Meneer De Beukelaer, (knikt naar Barend) die beheert de kas, (tot de heer De
Beukelaer) u kunt meneer uitbetalen.
De Beukelaer

(telt een pak bankbiljetten uit en overhandigt dat aan de beduusde Barend) Ziet u
wel? Bah.
Van Oekel

Als u dan hier even tekent.
Barend

Maar... (haalt de schouders op en tekent een formulier)
Van Oekel

Wij nemen het desbetreffende kunstwerk meteen mee. Wat een gaaf stuk werk, wat
een ruimtewerking.
(gebaart naar Barends jongste aanwinst, de staande schemerlamp)
dikke dame

En zo prachtig van ritmiek.
dunne dame

En zo bijzonder van coloriet.
De Beukelaer

Hoe krijgt u het voormekaar.
Van Oekel

En hoe origineel heeft u er die indrukwekkende Mechelse motieven er in verwerkt!
Namens de B.C.R....
dikke dame

Dat is dus de Belgische Culturele Raad.
Barend

Het woord zegt het al.
Barends buurman, de baardige artist, loopt somber en zuchtend door zijn atelier,
blote Doreske staat bij een potkachtel waarop een koffiepot
artist

Waar zou die kunstcommissie toch blijven?
de koffiepot valt in de potkachel
Doreske

Zeg, er is ook geen koffie meer.
artist
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(zwaait met zijn palet) Kunst vraagt offers!
terug bij Barend
Van Oekel

...en de totále Menschheid, et l'Humanité totale: bedankt voor uw meesterschap, een
klap in het gelaat van deze eeuw, een aanwinst voor de Belgische culturele
voorsprong, een sieraad van schoonheid. Een mijlpaal in de kunstgeschiedenis van
de eh... kortom, in de beste Belgische traditie, meesterschap, cultuur, een contributie
tot de Belgische Spoorwegen met zijn snelle treinen en zijn glimmende rails!
Barend staat versteld, de commissieleden kijken bezorgd, de dikke dame tapt een
glaasje water

Wim T. Schippers, Gied Jaspars, Ruud van Hemert en Wim van der Linden, Het Barend Servet effect

160
Nijptangen, blikken petroleum, bergen en dalen, natte plekken, ik word niet goed...
(grijpt naar zijn hoofd)
de twee dames geven de heer Van Oekel het glaasje water
dames

Zooo.
Van Oekel

Dank u, prachtig water hebt u ook, helder en rein, fijn zal die zijn. (neemt een slokje,
kijkt wazig voor zich uit)
Barend

Ik heb het van het begin af aan al een aardige lamp gevonden.
de heer Van Oekel knapt zichtbaar op
De Beukelaer

Meneer Van Oekel, we moeten nu vlug naar de volgende charlatan. Oh pardon.
de kunstcommissie vertrekt dankbaar met de potsige lamp
Barend

En denk erom, nooit in het stopcontact steken, daar istie niet voor gemaakt!
de deur valt dicht
Pollens! Geld! Zo heb je niks en zo ben je schatrijk! Pollens, wat een land, ik word
een peu schatrijk! Geld, rijkdom, ik heb geld in mijn vingers! (springt omhoog en
gooit het pak biljetten in de lucht, het geld dwarrelt naar beneden) Hoera! Ik ben
ontdekt als beroemd kunstenaar, en dat moet uitgerekend in België gebeuren. Aan
de slag Barend! Verf, kwasten, lampen, paletten, stenen, hout aanschaffen en aan
het werk...
bij de Belgische artist wordt op de deur gebonsd
artist

Aha! Daar zal de kunstcommissie zijn! Eindelijk! JAAA!
Doreske bedekt haar naaktheid met een lap; een man van het Gemeentelijk Energie
Bedrijf stapt binnen, hij heeft een krakende lederen jas aan, een pet op en een
gereedschaptas in de hand
man

Zo meneer de artist, we komen es eventjes gas en licht bij u afsnijden! Hahaha! (loopt
naar de meters en haalt gereedschap tevoorschijn)
artist

U doet maar op! Schande! Want ik word toch wel beroemd en dan komt het allemaal
in mijn biografie te staan!
man

Tsja, dan moet u maar betalen.
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het licht floept uit, wij horen de G.E.B.-functionaris vertrekken, in het halfduister
zien wij de beproefde artist onder zijn omvallende grote stenen beeld komen
artist

OOH! Dat hele beeld naar de klote!
applaus in het show-decor: op een groot draaiplateau, tussen felgekleurde ballen,
pieken, blokken, balken en schijven, brengt een in onberispelijk wit geklede, flink uit
de kluiten gewassen, blonde trombonist zijn blinkende instrument naar de lippen;
hoog op de showtrap met haar hoofd in de wolken, staat een pittige brunette in een
lange jurk; schetterende muziek breekt los
brunette

My name is MICKY MORGAN! presenting Jerry Eve!
applaus
Micky
Wo ist der Song von Laramie... (enz)

Micky zingt een geëngageerd Duits lied, de ronddraaiende Jerry voorziet het
muziekwerk van opmerkelijke glissandi en vrije loopjes; halverwege stopt onder luid
gerinkel de playback-band alsmede het draaiplateau, doch de zaak komt vrijwel
meteen weer op gang; Micky pakt de draad weer op, doch Jerry is in de war geraakt,
hij wuift naar de regie dat het zo niet kan, de band stopt, overleg op gedempte toon,
dan start de band opnieuw, zij het wat zweverig.
Micky

My name is MICKY MORGAN! presenting Jerry Eve!
Wo ist der Song von Laramie... (enz)

om het na een regel of drie wederom af te laten weten; overleg, goed, nog een keer,
daar gaat ie dan, en nu gaat het goed dwz we horen het hele lied uit; applaudisserend
chic publiek, overvloeier naar Barend, die, opgezweept door angstaanjagende muziek,
druk aan het schilderen en timmeren is in zijn Belgische huurkamer; om hem heen
is een enorme ravage; hij spijkert nog een latje op een uit huisraad geknutseld
kunstwerk, kijkt er triomfantelijk naar en kijkt ons aan
Barend

Zo! Klaar! Daar zullen ze van opkijken, hoewel...
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de omgeving rond het kunstwerk vloeit over naar een tentoonstellingsruimte, waar
het staat opgesteld tussen veel andere door Barend gewrochte zaken; wij herkennen
een stuk trap met een gat, de wasbak, de radio, de klepel, raamkozijnen, een stuk
deur, het dressoir, de bezweken tafel, maar er zijn ook blokken bewerkt steen,
gipsconstructies, aan elkaar gelaste stukken ijzer, alsmede echte schilderijen waarvan
er een paar abstract zijn, andere doeken hebben een duidelijk herkenbare voorstelling:
de Belgische vlag, een stilleven, een overvolle zak frit mét en een zonder mayonnaise;
er is een feestelijke vernissage aan de gang: druk geconverseer van deftige dames
en heren, obers lopen af en aan met rekken waarin zakjes frit, dienbladen vol drank
en snackplateau's, smullend lopen groepjes mensen in zondagse kleren de
kunstuitingen te bewonderen.
dame

Wat denk je dat het eigenlijk voorstelt?
Barend, gekleed in een piekfijn helgroen kostuum deelt glunderend handtekeningen
uit aan mooie meiden, de heer Van Oekel is scheutig met verhelderende exposés;
daar zien wij warempel Fred Haché! hij is gekleed in een keurig donkerblauw pak
en heeft een chique, niet onknappe, zij het wat truttige donkerharige dame met bontje
aan zijn zijde, hij kijkt bezorgd naar de met verf besmeurde tentoongestelde wasbak
Fred

Wat denk je Nicole, zou dit werk passen in mijn directie-kamer? Ja, het blijft natuurlijk
moderne kunst maar je moet nu eenmaal met je tijd meegaan, nietwaar. Bah, wat een
vuiligheid.
Nicole

Fred, lieverd, wat weet jij toch alles goed.
Fred

Prima de Luxe! Ach kijk nou eens! Daar hebben we warempel mijn oude vriend
Barend Servet! Wat zou die bal gehakt híér nou te zoeken hebben...
Barend

(temidden van een groepje bewonderende Belgische schonen)
Ach, kijk nou eens, daar hebben we warempel mijn oude vriend Fred Haché! Wat
zou díé hier
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nou te zoeken hebben. Het schijnt hem goed te gaan zo te zien...
onze vrienden lopen op elkaar af en geven elkaar een hand; het lijkt wel of Fred
gekrompen is, is het hem wel?
Fred

Zeg Barend, wat heb jij hier te zoeken! Zeker mij weer lastig vallen met je briljante
ideeën. Bah!
Barend

Hoezo?
Fred

Je weet best wat ik bedoel. Ik kan ook nergens rustig opduiken of jij gooit weer roet
in het eten!
Barend

Pollens, ik had het toch heus goed bedoeld. Trouwens, hoe kom jij hier eigenlijk,
laten we het daar es over hebben. Hoewel...
Fred

Hoe ik hier kom? HOE IK HIER KOM??!!
mensen kijken op van het geschreeuw
Dat zal ik jóú aan je neus hangen! Bah! Met je maffe Barend is weer bezig shows.
Ik heb het heus wel gezien hoor, dat je mij imiteerde met die zogenaamde Otto
Kolkvet, of hoe die maffe schreeuwlelijk van een wasbaas ook heten mag. Schande!!
Nicole

Maar lieve Fred, toe, wind je toch niet zo op!
Fred

IK WIND MIJ HELEMAAL NIET OP!!
Barend

Maarreh...
Fred

Wat is die Kolkvet eigenlijk voor een vlerk! Kamt ie z'n haren net zoals ik en dan
denkt ie zeker dat ie óók beroemde shows kan maken. Hel en Verdoemenis! Bah!
Als ik die Kolkvet ooit in mijn vingers krijg dan maak ik gehakt van hem!
Barend

Maar ik kon toch niet anders? Jij was immers naar België uitgeweken?
Fred

Wat uitgeweken! Niks uitgeweken! Ik ben benoemd tot directeur van de Haché
Patates Frites Fabrieken. Dat heeft een heel ander mens van me gemaakt, als het
ware. Het hangt me overigens behoorlijk de strot uit. Bah. WAAR IS DE CAMERA!
(loopt naar ons toe) Dames en heren! Goedenavond, goedenavond. Vanavond dus
onze show. Ik heb er echt zin in en het belooft een gezellig uurtje te worden, nietwaar.
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(wrijft zich vergenoegd in de handen) We vergeten gemakshalve maar even de
voorafgaande shows waarin
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Barend meende te moeten optreden met ene Kolkvet, u allen welbekend.
Barend

(verbluft) Pollens, hij lijkt helemaal niet op Fred. Oppassen Barend, een valstrik...
Fred

Barend, wat staat er op het programma? Toch wel een flinke dosis gezonde sex, hoop
ik? Anders doe ik niet meer mee en blijf ik gewoon directeur.
in het show-decor draait Sandy Sommer, een vrolijk blondje met een brutale
oogopslag, in haar blote kont een serie pirouettes, waarbij ze ook nog het liedje
‘Kansas City’ playbackt; applaus; op de kunstexpositie is de heer Van Oekel inmiddels
reeds begonnen aan een openingsrede, hij heeft een aandachtig gehoor
Van Oekel

...deze prachtige kunstwerken, die ik zelf heb uitgekozen, bijgestaan door mijn
commissie. De Nachtwacht, Permeke, en alle liefdesbrieven van Vermeer kunnen
mij gestolen worden en waarop schitteren de prachtigste bloemenzee,
de commissieleden houden een glas water gereed
Britse korenvelden, kolenmijnen, wuivend graan als ik denk aan bergen en dalen,
glimmende rails, ja, ranke druiventrossen die zich koesteren in de blauwglazuren
lucht met gloed van deze eeuw. En ook betreft de literatuur. Regen, hagel en de eerste
crocussen, ik word niet goed! hij krijgt een slok water, gaat versuft op een stoel
zitten, krabt z'n haar in de war, neemt nog een slokje en zakt door het zitmeubel;
damesgegil; daar zien wij opeens de baardige, pijprokende buurman van Barend!
de Belgische artist maakt van de consternatie rond de arme Van Oekel gebruik om
stiekem een schilderij van Servet, voorstellende een overvolle zak patates frites met
mayonnaise, ondersteboven te hangen, hij sluipt gemeen lachend weer weg, niemand
heeft zijn daad opgemerkt, ook het groepje notabelen dat zich thans voor het gekeerde
kunstwerk opstelt niet
dame

O, welk een oorspronkelijke visie op een klassiek
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gegeven hangt daar! Geweldig, grandioos, zeer speciaal!
heer

Zéér speciaal.
dame

Heel bijzonder.
heer

Zeer oorspronkeijk.
dame

Hoe komt hij op het gedacht hè, daar moet ge toch echt kunstenaar voor zijn, voor
zo'n omgekeerde visie als het ware, vindt u niet?
Het is, het is, het is, het is...
Fred

Let op. Nu ik. (elleboogt zich door de menigte, een barones krijgt frit in haar
decolleté) DAMES EN HEREN! Als directeur van de beroemde Haché Patates Frites
Fabrieken heet ik u hier van harte welkom. Ik ben naar deze officiële Belgische
Kunsttentoonstelling gekomen teneinde een groot aantal kunstwerken op te kopen.
Deze werken zullen in mijn fabriekshallen geëxposeerd worden om de arbeiders tot
hogere prestaties, en dus meer winst, op te zwepen. En dan te bedenken dat deze
fraaie uitingen van je reinste moderne kunst vervaardigd zijn door mijn beste vrind:
Barend Servet! die rare snijboon, bah.
Applaus!
applaus
En dan nu: MUZIEK!
daar zijn ze weer, de onder de naam ‘Axio Show’ opererende vijf blote blonde
schonen waarmee wij middels een lesbisch gekleurd optreden reeds kennis maakten
in de eerste Barend Servet Show; thans voeren de welgeschapen jongedames in het
zwoel aangelichte show-decor op hete muziek een tamelijk hitserige dans vol
sadomasochistische tendensen uit; het nummer wordt kernachtig besloten met
exhibitionistisch getint zitten, liggen, vallen en opstaan op en van een langwerpige
tafel en gerollebol over de vloer; op de tentoonstelling kijkt een kalende Belg sigaartje
paffend naar een abstract schilderij, hij meent de zaak beter te kunnen overzien door
wat afstand te nemen, doet daartoe een paar stappen achterwaarts en stoot daarbij
een sculptuur van de sokkel; consternatie; de man
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beziet de brokken, trekt nog eens flink aan zijn miskleur en blaast een kringetje; een
struise Belse neemt plaats op een aan een kunstwerk verbonden stoel en laat een
scheet waar men van opkijkt; Van Oekel heeft tegen een nat schilderij gestaan: op
de rug van zijn zwarte colbert is een grote zak patates frites afgebeeld; hij kijkt rond
en neemt het woord
Van Oekel

Mensen, hallo! Even de aandacht voor mij. Ik moet mij eerst even verontschuldigen
voor mijn braken, maar ja. Mensen zijn ook maar ministers, en ik heb de Koning
gejuich
ook wel eens zien braken. Maar goed, wat wilde ik zeggen, waar gaat het nu
eigenlijk om. Juist. Namens de Koning
gejuich
heb ik de eer en het genoegen de kunstenaar van al deze moderne kunst, de heer
Barend Servet gejuich
opdracht te verlenen tot het hakken, beeldhouwen dus, van een buste! Van de
Koning!
gejuich en applaus
(speciaal tot Barend) Ik zou zeggen, maak het maar mooi en niet té modern.
fade-out; fade-up: onder het postludium van de organist dalen groepjes
nabetrachtende gelovigen de statige trappen van een stijlvol na-oorlogs kerkgebouw
af; onder de met het Evangelie om de oren geslagenen bevinden zich de dames
RiMiCo
Ria

Wat heeft de dominee toch prachtig gepraat.
Mia

Vond je?
Coba

Ach, ik vind de één gelooft dit en de ander weer dat.
Ria

Maar er is maar één God.
Mia

Hoor haar.
er waait Ria een krant in het gezicht
Ria

Oei!
Mia

Een krant zeg!
Coba

Ja, daar ben ik ook op geabonneerd.
Ria bekijkt de krant
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Mia

Hè, doe weg die krant.
Coba

Er heeft misschien wel een hond op geplast.
Ria

Wát zeg je nou?
Coba

Ik zeg, misschien is er wel op geplast!
Ria

Wie gaat er nou op een krant staan plassen!
Coba

Nou, een hond ofzo, niet dan?
Mia

Hoor haar.
Ria

Kijk eens! Wat er hier staat! Onze Barend...
ze kijken nu alledrie
Mia

...zit in België...
Coba

...en is daar wereldberoemd!
Ria

Hier zit een Hogere Hand achter.
Mia

Gossiemijne...
Coba

Hoera! Barend is weer bezig!
Ria

Wij laten...
Mia

...onze Barend...
Coba

...nooit in de steek!
alledrie

Er op af!
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er staat opeens een dominee in toga naast hen, hij heeft een hond aan de lijn
dominee

Pardon dames, zou ik misschien mijn krant terugmogen?
alledrie

???
dominee

Ja ziet u, het gaat mij niet zozeer om de krant an sich, maar ik heb daar wat in
aangestreept, een verdomd interessant artikel van professor Bakker, de grote theoloog,
over de oecumene, en dat wou ik verwerken in mijn predikatie van zondag aanstaande,
in verband met de doopdienst. Het betreft een door hem behandelde passage uit een
pericoop uit Jesaja, Jesaja 10 om precies te zijn. Vers 15. Daarin staat... (denkt na)
fade-out; hard over naar Barend, hij is in een atelier een borstbeeld aan het
hakken, de splinters vliegen rond; om hem heen staan wel veertien mislukte aanzetten
en het onderhavige geval ziet er nu ook niet bepaald veelbelovend uit
Barend

Pollens! Toch moeilijker dan ik dacht. Tsja, ik wist natuurlijk wel dat ik er eigenlijk
niets van kon, maar dat het zó moeilijk zou zijn... (slaat op z'n duim) AU! Nuja...
Toch maar goed dat ik in België beroemd kunstenaar ben geworden, want
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hier staat de Koning flink groot afgebeeld op de bankbiljetten, (kijkt aandachtig naar
een aan de wand geprikt biljet van twintig frank) en heb ik een mooi hakvoorbeeld!
Ik moet er niet aan denken dat ik met een gulden als voorbeeld een buste van onze
Vorstin zou moeten hakken... (hakt per ongeluk de neus van zijn werkstuk) Nou, kop
dicht Barend, doorhakken. Roem schept verplichtingen. Ik zal het dan ook maar niet
al te modern maken. Hoewel...
schnitt naar een radiostudio, een patates frites etende reporter arriveert struikelend
over snoeren bij een B.R.T.-microfoon
reporter

Wij onderbreken deze uitzending voor een belangrijk bericht.
op de achtergrond verschijnt iemand in de deuropening
man

Huh? Oh pardon. (verdwijnt)
reporter

Naar van regeringszijde wordt medegedeeld, is het Ministerie voor Schone Kunsten
te Brussel erin geslaagd enige kostbare werken van de hand van de kunstenaar Servet
aan te kopen
in de huiskamer zit een Vlaams type zich op te winden bij de radio
Het uitgetrokken budget loopt in de miljoenen franks. (neemt patatje)
harde overgang naar een schommelende treincoupé, daar treffen wij de dames
RiMiCo voor het raam met het voorbijschietende landschap, boven haar hoofden
koffers en tassen
Ria

Zie je nou wel hoe'n aardige man of dat hij is?
Mia

Dat moeten ze wel, want het is een hele zware studie voor predikant te worden.
Ria

De hele bijbel moet je als het ware van buiten uit je hoofd leren, en er is maar één
God.
Coba

(in gepeins, denkt aan Barend) Jammer dattie op die trut valt.
Ria

Hoe?
Mia

Moet je zien hoe'n mooie omgeving ze hier hebben. Echt buitenland hè, dat zie je in
Nederland toch maar niet...
Coba

Pas op! De conducteur!

Wim T. Schippers, Gied Jaspars, Ruud van Hemert en Wim van der Linden, Het Barend Servet effect

169

douanier

(heeft een zakje frit bij zich; met volle mond) Passeports, s'il vous plaît.
Ria

(tegen Mia) Geef even de kaartjes.
Mia

Ik heb geen kaartjes, die zou jij toch kopen!
Ria

(rommelt in haar handtas) Neee, jij zou ze kopen. Ik heb niets.
Coba

Ik heb het ook glad vergeten, anders had ik ze wel gekocht.
Ria

Maar waarom heb jij dan niet...
douanier

Paspoorten alsublieft!
alledrie

O, páspoorten!
de paspoorten worden snel overhandigd
douanier

(kijkt er in, barst in lachen uit) Hahahahaha!! (gaat er schaterend met de paspoorten
vandoor)
Ria

Gut zeg, wat een lachebek.
de douanier arriveert in een coupé waar frit etende en bier drinkende collega's
de grootste lol hebben met het elkaar laten inkijken van paspoorten, men slaat zich
op de dijen van het lachen
douanier

(kan het haast niet houden) Moet je deze zien!! (geeft de reisdocumenten van de
dames RiMiCo) Hahahahahaha!! (tranen biggelen over zijn wangen)
douaniers

Hahahaha! Hihihi! Hohoho!! Hahahahaha!!!
terug naar de dames
Ria

Moet je zien wat een prachtige buitenlandse vogel daar voorbij vliegt!
Mia

Waar?
Coba
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Ja, nu is ie al voorbij, suffie.
Ria

Wil je wel geloven dat ik echt zit te genieten van ons reisje?
de dames kijken een poosje zwijgend naar buiten
Mia

Zijn we er al haast?
het blijft weer even stil
Coba

Wat zal Barend blij zijn als...
het wordt ineens aardedonker
Ria

Gossiemijne, het wordt ineens nacht!
Mia

Ik wist niet dat het ineens al zo laat was.
Coba

Weet je dan niet dat hoe zuidelijker men reist, hoe sneller de nacht valt als het ware.
het wordt ineens weer licht
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Ria

Hé, nu is het opeens weer licht!
Mia

Dat komt natuurlijk door de spoorwegen...
Coba

Ja, wat dacht je anders!
die avond meldt het Belgische Televisie-journaal het volgende:
nieuwslezer

Uche-uche.
stem

Zeg, het journaal komt hedenavond uit Ukkel, en... (onverstaanbaar)
nieuwslezer

Hahaha! Da's goed. (schraapt de keel en doet zijn stropdas goed) Te Brussel heeft
hedenmorgen de beroemde, tot Vlaming genaturaliseerde Hollandse kunstenaar
Barend Servet, uit handen van Zijne Excellentie de Minister Van Oekel van het
Departement voor Schone Kunsten, de Staatsprijs voor Schone Kunsten et l'Humanité
Totale in ontvangst genomen.
ondertussen is Barend met het eigenhandig gehakte borstbeeld van de Koning per
ei-gele Saab 93 op weg naar het Palais Royal, hij trapt em flink op z'n staart, davert
over kuilen, bulten en kinderhoofdjes om tenslotte via een reeks wegomleggingen in
de modder te stranden
Barend

Pollens! Wat nu. Zo kom ik nooit op tijd bij de vorst! met de grootste moeite krijgt
hij weer vaste grond onder de wielen om vervolgens te stuiten op een afrastering
met de vermelding ‘Privaat’, dan raakt hij hopeloos verdwaald en komt hij definitief
vast te zitten in het kreupelhout
Hè wat een pech onderweg. (stapt uit) Dat moet mij natuurlijk weer overkomen.
er krast een uil
Wat zal de Vorst kwaad zijn als ik te laat kom. Hoe kom ik hier uit? Waar ben ik,
hoe laat is het? Pollens... Wacht, zie ik daar in de verte niet een lichtje branden? Juist.
Er op af! (pakt het borstbeeld uit zijn auto en loopt met ingehouden adem door een
donker spookwoud op het zwakke schijnsel af; het sneeuwt als hij een spaarzaam
verlichte kloosterpoort bereikt; ‘Onan Qui Volet’ staat er in een gevelsteen gebeiteld
Hm, vermoedelijk is de Koning hier niet gehuisvest. Maar ik kan hier wellicht
even de weg vra-
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gen. (trekt aan de bel)
na enige tijd gaat de zwaar beslagen houten deur piepend op een kiertje, een abt
houdt een flakkerende lantaarn bij Barends gezicht
Kunt u mij de weg naar de Koning duiden? Of aanwijzen. Of wellicht kan ik hier
ook even overnachten... Zou toch kunnen? (herkent ineens Gerrit de boef)
GERRIT! Jij hier?!
Gerrit

SSSSSSSSSST! (sleurt Barend naar binnen) in het klooster heft een grote groep
monniken Gregoriaans gezang aan, Barend blikt nieuwsgierig rond en ziet een
complete bierbrouwerij tussen de gewelven, Gerrit de abt kijkt stroef
Barend

Prachtig, dat gezang! Zou het nog lang duren?
Gerrit

Kop dicht!
Barend

Maar waarom zingen die lui zo prachtig? En waarom...
Gerrit

Kop dicht! Later zal alles je duidelijk worden.
(krabbelt iets op een briefje, geeft dat aan een monnik, die prompt een enorme
pompinstallatie in werking zet; het gezang verstomt, de kloosterlingen zetten zich
aan het bierbrouwen, Barend zet het borstbeeld op een ruwhouten tafel, Gerrit kijkt
tevreden
Zo doen we dat! En nou jij Servet! Wat kom jij hier doen voor den duivel! (tot
meeluisterende monniken) Aan je werk! Schande! (weer tot verschrikte Barend) Hoe
ben jij mij eigenlijk op het spoor gekomen?? (aardig) Zeg, zie je dat lekkere stuk,
die Coba, nog wel deres? (argwanend, kwaad wordend) Je wil natuurlijk een sappig
stuk voor die maffe krant van je schrijven! Bah! Domme journalist! Commentator!
Nieuwsjager! Bah! Bah! Alles willen ze uitpluizen, die maffe reporters, maar MIJ
KRIJGEN ZE NIET! Bah...
Barend

Maar...
Gerrit

Ja, ik heb je heus wel door hoor! Maar daar komt NIETS van in, versta je! (slaat met
de vuist op tafel) Als jij ook maar een letter over mij durft te schrijven, dan...
Barend

Maar luister nou es Gerrit...
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Gerrit

Niks luisteren! Er wordt hier niks geluisterd! Er wordt alleen naar MIJ geluisterd,
versta je! Bah, schande!
Barend

Luister nou es Gerrit, ik werk in het geheel niet meer voor hoofdredacteur
Braakmolen. Ik ben op staande voet ontslagen bij de krant...
Gerrit

Hahahahaha! Hohohahahohoho! (slaat zich op de dijen van pleizier) Ontslagen!
Hahahahaha! Zo ken ik je weer! Drink wat! Geld speelt geen rol! (tot monniken) Aan
je werk! Schande! Sta daar niet zo dom te suffen, bal gehakt!
in de open stal stelt een goedig uitzien de monnik de van het geschreeuw schrikkerig
geworden paarden op hun gemak
Barend

?
Gerrit en Barend nemen plaats aan de ruwhouten tafel, een gedienstige monnik
zet twee glazen schraal bier voor hen neer
Gerrit

(valt uit) Maar wat kom je hier dán doen voor den donder! Daar zit een luchtje aan.
Zeg op! Wat voer je in je schild. Kruimeldief! (gaat weer staan)
Barend

(beledigd) Zeg! Ongelikte beer! Die je daar bent. Wat denk je wel. Een potje schelden
tegen een beroemd kunstenaar.
Gerrit

Kunstemáker zul je bedoelen.
Barend

Luister nou es Gerrit, laten wij het tieren staken, laat mij mijn komst hierheen
toelichten. Liberae sunt cogitationes, nietwaar.
Gerrit

Huh?
monnik

(komt eraan lopen) Verdomd interessant. (richt zich tot Barend) Acu tetigisti rem!
Duo cum faciunt idem, saepe non est idem, fas est et ab hoste doceri.
Barend

Iliacos intra muros peccatur et extra, inde irae.
monnik

(gaat bij Barend aan tafel zitten) Facilis descensus Averni.
Barend

Disciplina vitae cipio.
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monnik

Homo hominis lupus. Indicit in Scyllam qui vult vitare Charybdim.
Barend

Quis hoc nescit? O me miserum. (wijst op het borstbeeld) Sculptura mihi facenda
est. Paucis horas Antwerpen veniem.
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monnik

Ad regem vivendum, mi fili!
Barend

In caude venenum, quidquid id est, timeo reges et epistulas dantes. Io vivat, nostrorum
sanitas, hahaha! Oh pardon.
het begint Gerrit, die tussen hen in staat en niet weet wat hij hoort, behoorlijk de
keel uit te hangen
monnik

Quid rides, mundus vult decipi, decipiatur ergo.
Barend

Adeo periculum.
monnik

(knikt)!
Barend

In caude venenum.
monnik

(pakt glas bier op) Hora ruit, tempus fluit.
Barend

(kijkt op horloge) Tsja. (knikt)
monnik

Hoc est amoris poculum.
Barend

Hoc gaudeo. Prosit. (heft glas bier en drinkt)
monnik

Prosit. (neemt een ferme slok bier)
Barend

Interim in iis, qui ad me tamquam Christiani deferebantur, hunc sum secutus modum.
Interrogavi ipsos, an exe Unt Christiani. Neque enim dubitabam...
Gerrit

Zeg!! Spreek je moers taal, maffe jodocus!
er wordt aan de bel getrokken
Potdomme! Het lijkt hier wel een gekkenhuis!
muziek zet in (koor en orkest), Gerrit gaat zingen
Ik ben Gerrit en ik steel als de raven
Ben een boef in de ogen der braven
Maar wat moet je nou als je niks hebt
in deze wereld waar je steeds wordt genept
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instrumentaal intermezzo
Bij ons thuis was vroeger geen brood op de
plank
Moeder kon dat niet betalen
Mijn vader ging dood ja dat kwam door de
drank
Ik liep door de straten te dwalen
De bakker die keek niet ik pikte een brood
en heb dat me moeder gegeven
Het was wel gestolen maar 't smaakte ons goed
Zo zijn we in leven gebleven

voor de poort, in de neerdwarrelende sneeuw, staan drie gendarmes te overleggen
Ik ben Gerrit en ik steel als de raven
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Ben een boef in de ogen der braven
Maar wat moet je nou als je niks hebt
In deze wereld waar je steeds wordt genept

instrumentaal intermezzo
Zo groeide ik op ja voor galg en voor rad
het stelen dat kon ik niet laten
Ik heb in mijn leven al heel wat gejat
en ik zit nooit zonder dukaten
Ik ben nu beroemd en berucht in het land
een brandkast die kan je me geven
't Begon met een broodje nu zit ik geramd
en zo blijft het de rest van mijn leven

saxofoonsolo; de monniken hebben hun werk neergelegd en zijn verbaasd over de
vocale verrichtingen van hun abt, ook Barend kijkt er van op
Ik ben Gerrit en ik steel als de raven
Ben een boef in de ogen der braven
Maar wat moet je nou als je niks hebt
in deze wereld waar je steeds wordt genept
Ik ben Gerrit...

de drie gendarmes plegen nog steeds overleg
gendarme 1

Hier moet em zijn!
gendarme 2

Hier moet em zijn!
gendarme 3

Hoor hem!
gendarme 1

(achteloos) Wie zoeken we feitelijk, heren?
gendarme 2

Stil! Ik hoor wat.
gendarme 3

Waar?
gendarme 1

Ja. Maar heren, wie zoeken we feitelijk?
gendarme 2

(korzelig) Wat doet dát er nou toe, het gaat er maar om dát we zoeken. Dat lijkt me
meer dan voldoende.
gendarme 3

Dat is tenslotte onze opdracht! Even lezen. (trekt een papier uit zijn uniform en leest
voor) In het klooster ‘Onan qui Volet’, van de orde der Onanisten...
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gendarme 2

Dat is dus hier, klopt dat?
wij lezen het opschrift
gendarme 1

Dat klopt. Ik heb trouwens al gebeld.
gendarme 3

Ja, mag ik even, ja? ... bevindt zich de Hollandsche boef genaamd Gerrit, evenwel
vermomd als abt!
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gendarme 1

Zo zo, ge moet maar durven.
gendarme 2

Verdomd interessant.
gendarme 3

(leest verder) N.B. (tot zichzelf) Wat zou dát nou betekenen? Maar goed. (weer tot
ambtgenoten) Heren, let u op. De illegale bierbrouwerij, annex verboden
mayonnaise-industrie, dewelken gevestigd zijn in voornoemd klooster, behoeven
niet opgespoord te worden.
gendarme 2

O, dat valt dan weer mee, als het ware.
gendarme 3

De opdracht luidt: Arresteer Gerrit, verdacht van oplichting, flessetrekkerij,
huwelijkszwendel, valsmunterij, belediging van staatshoofden, openbare
verkleedpartijen, schennis der openbare eerbaarheid, broodroof, kruimeldiefstal,
paardefokkerij, aantasting der goede zeden, vloeken...
gendarme 1

Kijk eens! (wijst op de rammelende kloosterdeur)
gendarme 3

...bankoverval met slechte afloop, openbare dronkenschap...
gendarme 2

(kijkt bezorgd naar de deur, luistert naar er door heen dringend kabaal) Zullen we
hem smeren? ER OP AF! Genoeg geluld. Ik blijf op de uitkijk staan! (trekt ernstig
gezicht en neemt een fiere houding aan)
de twee andere veldwachters gaan behoedzaam het klooster binnen; thans arriveert
een luid claxonnerende bolle Buick, Fred Haché steekt zijn hoofd naar buiten, de
wagen zit vol met giechelende en kirrende ordinaire meiden
Fred

Zeg, maffe dienstklopper! Hier Fred Haché van de gelijknamige Patates Frites
Fabrieken. Uit de weg! Ik moet mijn mayonnaise controleren! Weg zeg ik je! Bal
gehakt! Scheer je weg, vlerk. Ik heb haast!
gendarme

Ho ho ho meneer! Doorrijden. (gebaart) U hebt hier niets te zoeken. Doorrijden!
DOORRIJDEN! Het klooster is omsingeld! Doorrijden! Wegwezen! Doorrijden!
Fred

Juist. Doorrijden. Goedzo! (geeft gas en ramt de poort) de meiden gillen, de gendarme
ziet nog net kans weg te springen, de Buick is op de achtersteven na in het klooster
verdwenen, Fred
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wurmt zich uit de beschadigde auto, en wendt zich tot de geschrokken monniken
WAAR IS MIJN MAYONNAISE! (krijgt een grote kwak fritsaus in zijn gezicht)
Hel en Verdoemenis! Grote Goden! Potdomme. (balt de vuist) Augurk! Bal gehakt!
Bah. Hel en Verdoemenis! Sapristi! Potztausend! Vlerken! Oplichters! Reteneukers!
Hel en Verdoemenis!
er is een fikse ruzie over geld en sieraden aan de gang onder de monniken, ze
hebben ontdekt dat hun abt overal kostbaar spul verbergt, Gerrit ontsteekt in woede
en eist teruggave
Gerrit

Geef op die juwelen! Geef op die glimmers! Schande! Geloofsridders! Oplichters!
Jurkedragers!
er wordt gegooid met boeken, kransen, beelden en gereedschap; Barend hoort
Fred tekeer gaan en vlucht met het borstbeeld van de Koning onder zijn arm geklemd,
via refter en kapittelkamer naar de kloosterkerk, waar enkele knielende monniken
verstoord opkijken
Barend

Pollens! Ik geloof dat Fred Haché gearriveerd is! (gaat vlak naast een Mariabeeld
staan) Als dat maar goed afloopt! Oh pardon dame. Een geheime uitgang zou mij
nu reuzegoed van pas komen. Tenslotte moet ik maarzien hoeik dat beeld bij de
Koning afgeleverd krijg...
het geruzie en gesmijt komt dichterbij, voorwerpen vliegen door de kerk; een vaatje
bier treft Maria's hand, haar ogen lichten op en het beeld draait langzaam weg: er
ontstaat een donker, gapend gat; Barend kijkt ons even verbaasd aan Pollens! Een
geheime opening! Wat een bof! Nu snel denken en dito handelen. Dus wat doen wij
dus Barend? Er op af, dus er in. Agoo quod agoo of zoiets. Pollens, ik ben toch wel
een peu nerveu, hoewel... (stapt het gat binnen, zijn stem wordt hol, er klinkt sieperend
water) het is ook wel verdomde interessant, maar laat ik verder gaan... cross naar
de treincoupé met de dames RiMiCo: Ria staat in haar tasje te snuffelen, de trein
stopt abrupt en met veel geknars, ze verliest haar even-
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wicht en ploft in de bank
Ria

OEPS! Kijk mij eens vallen! (kijkt bezorgd naar haar onderlichaam) Ik geloof dat
er iets geknapt is...
Coba

Stel je niet zo aan, trut.
Mia

Hoor haar.
Ria

(Kijkt door het raam) O, kijk eens! We zijn gestopt geloof ik! Zou er pech zijn?
Coba

Ik kan wel merken dat jij niet veel reist.
Ria

Hoe?
Mia

Wie? Waarom...
een keurige grijzende man stapt hun coupé binnen, hij heeft zijn donkerblauwe
colbert over de arm, draagt een wijnrode das op het witte overhemd, heeft een
diplomatenkoffertje in de hand en loopt op zwarte molières, hij draagt evenwel
helemaal geen broek en vertoont een totaal ontbloot onderiijf
heer

Ach pardon heren, bent u ook op weg naar de E.E.G. handelscommissie te Bruxelles?
Ik moet daar namelijk zijn teneinde daar enige zeer belangrijke en dus strikt
vertrouwelijke dus geheime en verdomd interessante stukken te tekenen. Van mijn
signatuur voorzien, ratificeren als het ware, en vlug wat!
Ria

Wat
Mia

zegt
Coba

U?
heer

Juist. Ik ben nogal wat verstrooid en het zou niet de eerste keer zijn dat ik in het
verkeerde treinstel verzeild geraakt ben, laat staan de verkeerde coupé, het betreft
hier toch wel de Eerste Klasse, naar ik aanneem.
Ria

Ik krijg ineens het gevoel dat dat dat...
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dat dat dat dat...
Coba

dat dat dat dat dat... Waar ken ik die man van?
Ria

Ik heb hem geloof ik wel eens eerder ontmoet.
Mia

Was dat niet op een feestje ofzo?
de trein zet zich weer in beweging
heer

Ja ziet u heren, soms heb ik wat last van verstrooidheid, wat soms wel lastig is, en
daardoor wijs geworden vraag ik altijd eerst maar even
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voordat ik instap. Ach Godverdomme, daar zullen we de conducteur hebben, gauw
het toilet induiken! (kijkt naar beneden) Hm, handig dat ik mijn broek blijkbaar
thuisgelaten heb...
(smeert hem)
de conducteur arriveert
Ria

Zal ik dan maar...
Mia

aan de noodrem trekken?
Coba

Of zou dat erg duur zijn?
conducteur

Er valt hier niks te trekken, meneer!
fade-out; fade-up: een halfdonker gehouden show-decor, huilende wind, op de
vloer ligt een slechts in dierenvellen gehulde exotische vrouw, ze komt op dreigende
muziek overeind en loopt sierlijk naar een woest uitziende halfnaakte kerel: het wordt
balderen op lawaaierige muziek; titel: ‘Prehistoric Love’; zij blijkt plotseling niet
meer gediend van zijn avances, kijkt gevaarlijk en zwaait met een primitieve bijl,
even lijkt het op ruzie uit te lopen; maar dan gaat de muziek op een laag pitje stemmig vioolspel waarbij een ruisende waterval - en wordt het tijd voor een knus
dutje, dat zich evenwel spoedig ontwikkelt tot een door bombastische muziek
ondersteunde stevige vrijpartij, die via een reeks virtuoze buitelingen, petting en
soixante neuf haar bekroning vindt in een knap gesimuleerde coïtus; moe maar
voldaan verlaat het voorhistorische koppel begeleid door magistraal orkestspel en
jubelende koorzang het podium; applaus; fade-out; over naar de dames RiMiCo,
die ondertussen in de treincoupé in slaap zijn gedommeld
Ria

(wordt wakker van haar eigen windje) Ik geloof dat ik wat hoorde... Hé, de anderen
zijn in slaap gedommeld, dan kan ik mooi even naar de toilet. (staat op) Zit me rok
goed? (rommelt voor de treincoupé-spiegel in haar kapsel, loopt naar de schuifdeuren)
Verdozie, vergeet ik in de consternatie nog m'n tas. (pakt haar tas en loopt het
gangpad in)
de trein stopt knersend
Hè wat flauw, nou moet ik weer wachten met
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plassen tot we weer rijden, heb ik weles gelezen. (loopt een paar coupés verder, blijft
verbaasd staan)
in de coupé zit de lange baardige onheilsprofeet die in de tweede aflevering van
de show Gerrit en Coba met een bezoek trof en tevens op Ria's verjaarspartijtje
verscheen; tegenover hem een korte bolle profeet, eveneens gehuld in een witte
tabberd
O, kijk nu eens! Echt buitenlands! (loopt terug)
lange profeet

De Elementen zullen ontbonden worden! Bekeert u! Het Einde der Tijden is nabij!
Bekeert u! V/e zullen wat koffie nemen. (draait raampje open en hangt naar buiten)
OBER! Bekeert u! Ik bedoel twéé koffie verkeerd graag!
een koffieman verschijnt voor het raam, schenkt dampende koffie in en reikt die
aan, de profeet pakt de koppen aan, zet die op het planchet, betaalt, en gaat weer
zitten, slaat de lange benen over elkaar; de trein zet zich weer in beweging, de
koffieman blijft met fladderend haar voor het raam aanwezig
Ria

(loopt voorbij) Zo, de trein rijdt weer. Nu gauw de toilet opzoeken.
korte profeet

(neemt een teugje koffie) Kokend pek zal over uwen hoofden worden uitgegoten! De
Duivel zal een iegelijk in de grond stampen en de zwarte pest zal u het leven
vergallen...
lange profeet

Maak het nou niet te gek, zeg. Zo stoot je de mensen af! Hel en Verdoemenis, bekeert
u, gij verdwaasden. Slechts korte tijd rest u tot het Einde der Tijden daar zal zijn...
korte profeet

Nu ik weer. De builenpest zal uitbreken en een vreselijk gif zal... Heeft u er aan
gedacht de gongen mee te nemen?
lange profeet

Zeg vriend, wil jij soms zeggen hoe of wat? Lummel! Natúúrlijk!
korte profeet

Oh pardon ja. De aarde zal splijten in een vuurzee van zwavel en rottende stanken,
Dood en Verderf zal u ten deel vallen. Helsche straffen zullen geselend nederdalen
uit het exploderende Heelal! En geen spaan heel laten!
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lange profeet

(tot de kijker) Het is de kleine in de bol geslagen. (weer voor zich uit) Bekeert u!
Slechts korte tijd rest u! De dag van het Grote Oordeel is nabij! De Hemelen zullen
met sissend gedruis voorbijgaan. De Elementen zullen ontbonden worden! Bekeert
u!
de trein staat met een schok stil, de kleine godsdienstwaanzinnige krijgt een plas
koffie over zijn kleed
Lummel!
de trein komt aan in het Parijse Gare du Nord, de dames RiMiCo verschijnen
tussen vele andere passagiers op het perron
Coba

Hier is het! Uitstappen allemaal! Welkom in België! luid zingend en door de mensen
nagestaard lopen de dames de grote stationshal binnen
alledrie
Barend, Barend, waar ben je nu toch weer
We zijn toch zo verliefd maar je smeert hem
keer op keer
We kunnen je niet missen
je hoort toch echt bij ons
Je moet nu echt beslissen
anders geven we je de bons!

voor de Sacré Coeur
Coba

Enig gewoon hè. Echt Belgisch.
Mia

Zullen we dan maar een kopje koffie gaan drinken?
Ria

Gos zeg, wat wordt die koffer zwaar.
op Place du Tertre
Coba

Ach kijk, hoe vreemd, talloze kunstenaars wonen hier!
Mia

Dan moet onze Barend hier ook vast wezen, denk je niet?
Ria

(tikt een schilderende artist op de schouder) Ach, kunstenaar, kunt u mij misschien
ook zeggen of u Barend Servet ook misschien heeft gezien?
artist

Hein?
Ria
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U weet wel...
artist

Je ne comprends pas. (gaat door met de arbeid)
Coba

Zullen we frieten eten?
franse accordeon-muziek, de dames lopen ruzi-
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end langs de Moulin Rouge, staan te overleggen op Place Pigalle
Ria

We kunnen toch ook (wijst) díé kant op gaan!
Coba

Mag ik ook es een keer gelijk hebben.
Mia

Waar zijn we nou precies?
bij de Eiffeltoren
Ria

(schiet een flic aan) Ach agent, kunt u mij ook zeggen waar of dat ze hier patates
frites verhandelen?
flic

Quoi?
Ria

Dat lijkt me wel lekker, om op te eten.
flic

Je ne comprends pas, madame.
Mia

Hoor hem!
Coba

Je weet toch wel dat ze in België frans spreken!
Mia

Hoor haar!
Coba

Bonsoir monsieur! (tegen Ria) Ik kan wel merken dat je niet veel reist.
Ria is verder gelopen en staat nu vlak voor één van de vier voeten van de Eiffeltoren
Ria

Kijk nou eens wat ik hier vind!
Mia

(kijkt vanaf de voet langs de beroemde toren omhoog) Oh! De Eiffeltoren! Hebben
ze die dan ook al in België?
Coba

O, ik zie het al. We zijn hier in Parijs. Paris zoals de Fransman zegt. De trein is
natuurlijk per ongeluk te ver doorgereden. Maar ik heb zo'n idee dat Barend als
beroemd kunstenaar hier ook wel terecht gekomen is! PARIS! (maakt een weids
gebaar)
Ria
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Henri Salvador!
Mia

Montmartre! Douce France!
Coba

Les Feuilles Mortes
Ria

Van die leuke terrasjes!
Mia

Knoflook, wijn en de Lichtstad!
Coba

La Mer, Charles Trenet etcetera!
Ria

Stokbrood, Camembert, Druiven, Champignons!
Mia

Hoeren, Franse politie-agenten, de Métro!
Coba

Arc de Triomphe!
roepend lopen ze onder de toren door, en verdwijnen, nagekeken door
schouderophalende Fransen, in de verte; fade-out; over naar onze
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Barend, voortploeterend door een onderaardse gang, zijn stem klinkt hol
Barend

Pollens, waar ben ik hoe laat is het? Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan, waar
komt die rotzooi toch vandaan. Wat een geluk dat ik ontzettend bang ben in het
donker want anders bleef ik hier wellicht gezellig overnachten, en nú word ik door
angst voortgedreven als het ware. Want tenslotte moet ik mijn beeld bij de Koning
afleveren... hm, al zal het wel even onder de kraan afgespoeld moeten worden. Ik
loop hier gewoon tot over mijn knieën door de blubber maar alla, het zal wel ergens
goed voor zijn, hoewel...
een kiertje licht
Aha! Ik zie lichtverschijnselen, weliswaar een smalle reet maar beter een smalle
reet dan een dicht gat.
de Koning zit ondertussen achter een pompeus bureau in zijn studeerkamer te
regeren
Koning

(wijst iets aan in een vloeimap) Juist ja.
in een hoek slaapt een soldaat op een doorwoeld bed; aan een wand hangt een
zeer groot uitgevallen Liefdesbrief van Vermeer, waarachter vandaan gemompel en
gestommel van Barend komt; de Koning kijkt vreemd op
Barend

Alea jacta est! (komt met veel gekraak door het scheurende schilderij het royale
vertrek binnen, hij heeft het borstbeeld, dat evenals hijzelf onder de modder zit, tegen
zich aan geklemd; loopt naar het bureau toe) Pollens, wat een geluk, ik ben geloof
ik in het Koninklijk Paleis aangekomen! Sire, hier ben ik, en ik heb het bestelde
borstbeeld medegenomen, geheel tot Uw dienst (maakt buiging) Zijne Hoogheid de
Majesteit en weet ik veel.
Koning

?? (kijkt ons even vreemd aan)
Barend

Zou toch kunnen? Zal ik Uw buste hier maar even neerzetten dan? Ja? (zet het
borstbeeld met een klap op het bureau) het beeld valt in brokken uitelkaar, Barend
grijpt naar zijn hoofd, de Koning ontsteekt in toorn
Koning

Qu'est-ce c'est que cela? Quel malheur! Merde

Wim T. Schippers, Gied Jaspars, Ruud van Hemert en Wim van der Linden, Het Barend Servet effect

183
alors! La lourde! Quel connerie cela, cette salopperie...
de soldaat wordt wakker en wrijft z'n ogen uit; een lakei komt binnen met een
dienblad vol drank, dat hij prompt uit z'n handen laat vallen
L'enfer c'est les autres! Je porterai plainte à...
buiten, bij het majestueuze hek rond de paleistuin staat een schildwacht naast een
wachthokje uit zijn neus te eten, vanuit de verte bereikt hem het getier des Konings
wacht

Hm, ze zijn weer flink bezig ginder. (krabt aan zijn reet) het ijzeren hek valt met een
reuzeklap om, de wacht kan het gevaarte nog maar net ontwijken
(kijkt naar het gevallen hek, krabt op z'n hoofd) Ik geloof dat het hek gevallen is!
Koning

Aux armes! Assez de barratinage!
zenderstoring: enige tijd slechts ruis en sneeuw; daarna treffen wij Barend in een
Belgisch café, hij kijkt, in tegenstelling tot een aantal geïnteresseerde Belgen, verveeld
naar de televisie, waar de scène met de Koning aan de gang is
Foutez le camp, et tout de suite!
Barend

Ik denk dat ik mijn warme Belgische bed maar es ga opzoeken, want de rest van deze
moderne show kan ik wel dromen, ja toch? Ach garçon, kan ik hier ook met een
ongedekte Belgische cheque betalen? Zou toch kunnen?
de ober neemt mompelend een kreukelige cheque in ontvangst
Die Belgen vallen eigenlijk best mee! gaat de donkere straat op; hij kuiert voorbij
een affiche, waarop een moderne show van Fred Haché en Barend Servet staat
aangekondigd, houdt stil, loopt terug en leest het, kijkt op zijn horloge) Pollens, onze
Belgische huldiging is me helemaal door het hoofd geschoten als het ware. Hopelijk
kan Fred Haché die sympathieke Belgen met zijn Bakken aan de Bar aan de praat
houden. Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan Barend! Er op af dus. (wipt het sombere
gebouw waar het affiche op aangeplakt is, binnen)
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voor kleurentelevisiekijkers valt thans de kleur uit, de uitzending gaat verder in
zwartwit: op het eenvoudige podium van een klein, rommelig, uitverkocht theater
staat Fred Haché moppen te tappen ten overstaan van een luidruchtig reagerende
zaal; titel: ‘Rechtstreeks uit België’
Fred

...komt er een oud vrouwtje aan die zegt jongens, dat is toch schandalig wat jullie
daar doen! Dat is dierenmishandeling! Veronderstel, zegt ze, dat ik jullie es aan
elkaar knoopte. Zegt die kleinste: Kan jij dan van die kleine knoopjes leggen?
het publiek bescheurt zich; ondertussen zien wij Barend binnenstormen, hij smoest
even met een zich als manager voordoend type
Barend

Ik schiet gauw even in mijn kostuum! (duikt de kleedkamer in)
Fred

...nog vijftig kilo dynamiet! Zegt ze: dat kan wel waar zijn, maar je lontje is wel erg
gekrompen!
het publiek komt niet meer bij van het lachen
(wuift weg) Ik heb nog meer voor u, ik heb nog meer! Haags vrouwtje moet bij de
tandarts komen, erg nerveus, u weet het, vrouwen bij een tandarts. Mevrouwtje, zegt
die dokter, maakt u zich niet druk, gaat u zitten in de stoel, doe het mondje maar es
even open. Hij zegt O, ik heb het al gezien, twee kiezen moeten geplombeerd worden.
Zegt ze: O dokter! Ik krijg nog liever een kind! Zegt ie dat kan ook maar dan moet
de stoel anders!
Fred wil thans het podium verlaten, het publiek heeft er nog niet genoeg van en
scandeert zijn naam, Barend - inmiddels in zijn befaamde show-kostuum - loert vanuit
de coulissen de zaal in en kijkt ons ook even met een blik van verstandhouding aan;
Fred gaat af en de directeur verschijnt met Barend ten tonele
directeur

Dames en heren, hier is em dan, de fameuze Barend Servet!
het publiek breekt bijkans de zaal af
Barend

Pollens, wat ben ik beroemd, en ik kan er eigenlijk niks van. Ja, ziet u, ik heb me
een beetje verlaat en daarom ben ik dus niet op tijd. Ik word
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een peu nerveu... Laten wij daarom beginnen met een flinke dosis gezonde sex!
(gebaart, de directeur knikt instemmend) vier spiernaakte vrolijke meiden rennen de
planken op en beginnen uitbundig te dansen op de klanken van de door een flink
harmoniekorps ten gehore gebrachte Belgische Parachutisten Marsch; het
bierdrinkende en patates frites etende publiek is zeer enthousiast over het gebodene;
zo ook de belichter, die buiten zichzelf raakt en een grote spotlight vanaf het balcon
de zaal in laat donderen, geschrokken staart hij het ding na; gelukkig is niemand
getroffen en is men weer spoedig over de schrik heen als de dames op het toneel hem
weer even flink van katoen geven; dat is evenwel een man op de voorste rij teveel,
hij wordt niet lekker; naast hem wil een opgewonden man het podium bestormen
doch zijn zwaarlijvige, uit haar gebloemde jurk puilende onappetijtelijke echtgenote
trekt hem aan zijn sportcolbert terug in zijn stoel; de marsmuziek zet opnieuw in en
de vrolijke blote meisjes, een stevige donkerbruine, een frèle lichtbruine, een slanke
bleke brunette en een reusachtige blondine, presenteren een nieuwe reeks dansfiguren
van het soort waarmee beatdanseressen in televisieprogramma's voor jongeren
popmuziek uit de hitparade opluisteren; ondertussen doet een fritbakker goede zaken
en is ook de bieromzet niet gering; de begerig kijkende man in sportcolbert
onderneemt opnieuw een poging bij het wellustige tafereel op het podium betrokken
te geraken, thans slaat zijn in razernij ontstoken plompe vrouw hem met haar
onelegante damestas ongenadig om de oren; daar stapt ineens een oude grijze man
in glitterpak vanuit de coulissen kordaat het toneel op, uit een meegevoerd koffertje
neemt hij een beslagen bril, zet die op en vat post achter de microfoon, het blote
kwartet danst giechelend om hem heen
oude man

Bah!
gelach
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Bah! Bah!
gelach en applaus
Bah! Bah! Bah!
gejuich en applaus
Bah. (verlaat het podium)
de oude man - inderdaad dezelfde die in de voorafgaande shows eveneens zijn
ongenoegen met de gang van zaken kenbaar maakte - heeft zijn optreden nog niet
beëindigd of een kleine kleurloze, in windjack met bontkraag gestoken man waagt
zich tussen het wervelend vrouwelijk schoon, de marsmuziek gaat over in ‘Fire’ door
‘The Crazy World of Arthur Brown’
man

Ik ben Meyer van de M.K.-stickers. Een poos geleden kwamen de jongens van de
Barend Servet Show bij me of ik stickers over de Barend Servet Show wilde maken.
Nou, ik heb het geweten. Aan de straatstenen raak ik ze niet kwijt. En ze zijn toch
zo geweldig. Deze, (toont sticker met Barend Servet die in de poep trapt) geen poep
op de stoep, daar wordt men toch dagelijks mee geconfronteerd. Deze (toont sticker
met Barend en profil achter de schrijfmachine: hij wordt van achteren belaagd door
een blote vrouw, zijn hoofd is tussen haar machtige borsten bekneld geraakt) is
misschien iets gewaagd, maar ja, we leven in een moderne tijd. (zucht) Winkeliers,
u kunt ze bestellen via telefoonnummer (020) 713592. (loopt de coulissen in)
de Belgische Parachutisten Marsch zet voor de derde keer in en de danseressen
tonen nog geen spoor van vermoeidheid; bij het Trio houdt de mars op en horen we
het intro van het in korte tijd zo populair geworden lied ‘Waar moet dat heen?’
Barend Servet draaft op - applaus - en zet zich aan het zingen, de meisjes hebben
hun gedans aangepast aan het veranderde ritme
Barend
Waar eens de boterbloemen bloeiden
staat nu een maf paleis
Waar al die leuke plantjes groeiden
zijn nu stenen doods en grijs
Och zal de mensheid ooit eens leren
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te leven zonder bruut geweld
Zullen wij dan ooit waarderen
wat onze Schepper heeft besteld

de directeur is ook op het podium verschenen en beziet met instemming het gedoe
op het podium
Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan
Waar komt die rotzooi toch vandaan
Wat moeten wij met ons bestaan
De wereld is nog niet vergaan

bij de zaalingang waar de fritbakker zijn tent heeft opgeslagen, staat een groepje
gendarmes likkebaardend de naakte danseressen te observeren
Waar eens mooie gebouwen stonden
is nu een grote troep
Waar ooit het geld werd uitgevonden
trap ik nu in de poep
Och zal de mensheid ooit eens leren
te leven zonder bruut geweld
Zuilen wij dan ooit waarderen
wat onze Schepper heeft besteld

de guitaarsolo begint, Barend maakt een gepast dansje met de dames, dan bestormt
de gendarmerie de bühne, terwijl het publiek joelt en boe! roept wordt onze held
onder het plegen van verzet door de Belgische dienders het podium afgesleurd, de
danseressen vluchten gillend in de coulissen, hetgeen de ambtenaren toch wel spijt;
na hevige schermutselingen, waaraan behalve door Barend en de gendarmerie ook
wordt deelgenomen door de fritbakker en mensen uit de zaal, weten de mannen van
de wet, teksten uit arrestatiebevelen uitroepend, Barend te overmeesteren en via een
zij-ingang af te voeren...
publiek

Barend! Barend! Barend! Barend!
fade-out; fade-up: Sjefke van Oekel, zoals gebruikelijk gekleed in een keurig zwart
kostuum met een vlinderdas, staat triomfantelijk in het veelkleurige, stemmig
uitgelichte show-decor, hij wordt geflankeerd door een glunderende, eveneens in het
zwart geklede altsaxofonist; een groot orkest zet in, de saxofonist valt bij, Sjefke
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zingt (wijze: ‘People’)
Sjefke
Mensen, mensen die mensen nodig hebben
zijn de gelukkigste mensen in de wereld
Wij zijn kinderen, nodig hebbende andere
kinderen
en toch laten wij onze volwassen trots
verbergen onze innerlijke behoefte
handelend meer als kinderen dan kinderen

de aftiteling rolt voorbij; de saxofonist levert thans wel zeer virtuoze variaties;
Minnaars, zijn zeer speciale mensen
zij zijn de gelukkigste mensen in de wereld
met één persoon, één zeer speciaal persoon,
een gevoel diep in je ziel
zegt: je was half, nou ben je heel
Niet meer honger en dorst maar eerst
ben een persoon die mensen nodig heeft
Mensen die mensen nodig hebben
zijn de gelukkigste mensen in de wereld

Sjefke is uitgezongen, de saxofonist draait er een prachtig eind aan, de artiesten
ontvangen een ovationeel applaus en drukken elkaar vol wederzijds respect krachtig
de hand; fade-out
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Frans Haks
Over Fluxus en Wim T. Schippers1
Dat de Fred Haché shows en de serie ‘Barend is weer bezig’ tot de opmerkelijkste
en meest kontroversiële programma's van de laatste jaren behoren, zal niemand
betwijfelen. Zij vallen buiten de normen van ieder ander programma en voldoen
totaal niet aan het verwachtingspatroon van de Nederlandse kijker.
In de Fred Haché shows komen wel bekende onderdelen voor als een quiz, maar
Fred en Barend houden zich niet aan de algemene regels. Zij keuren verkeerde
antwoorden goed, kennen prijzen toe als er nog geen vragen gesteld zijn, en laten de
winnaars van een kleurentelevisietoestel zelf het loodzware apparaat van het podium
slepen. Ook wordt in iedere uitzending van de Fred Haché show een interview met
een bekend Nederlander aangekondigd, dat in het geval van minister Udink en van
god moet worden afgelast.
De serie ‘Barend is weer bezig’ is een soort vervolgverhaal over de lotgevallen
van Barend Servet, waarmee duidelijk ingespeeld wordt op de algemene rage bij de
televisie om serieprogramma's te vertonen zoals Peyton Place, de Onedin lijn en de
Forsythe sage. De programma's van Barend Servet wijken ook weer af van deze
series omdat het verhaal volstrekt onduidelijk blijft en herhaaldelijk onderbroken
wordt door liedjes en shownummers.
De Fred Haché shows en de serie ‘Barend is weer bezig’ verschillen niet alleen
in grote lijn van vergelijkbare pro-
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gramma's maar vertonen tot in de kleinste details een mentaliteit die in andere
programma's niet voorkomt.
Er is een duidelijke voorkeur voor amateurs en amateuristisch optreden. Dit geldt
in de eerste plaats voor de hoofdpersoon en presentator Barend Servet. Hij is
regelmatig een ‘peu nerveu’, krabt zich op het hoofd in moeilijke situaties, stelt
verkeerde vragen en vergeet herhaaldelijk wat hij moet doen. Ook de dames RiMiCo
maken met hun wijze van praten en hun teatrale gebaren een overdreven
amateuristische indruk. Samenhangend met deze voorkeur voor amateurs worden
beroepskunstenaars en autoriteiten niet op de gebruikelijke wijze behandeld. Op het
liedje ‘oh, there's a lull in my life’ van de Axio Show reageert iemand uit het publiek
met de dubbelzinnige opmerking: ‘Eigenlijk had ik liever een bamibal als het ware’.
The Cherry Cats worden midden in het liedje ‘Gib mir doch ein Interview’
onderbroken door Barend, die interviews op het Binnenhof afneemt.
Tijdens dit interview stelt Barend onder meer de volgende vragen:
Barend: ‘Heeft U altijd al minister willen worden en bevalt het U?’
Drees Jr.: ‘Ik ben een jaar minister geweest...’
Barend: ‘Oh, U wàs het, doe ik weer iets verkeerd, geloof ik.’
Daarna vraagt Barend aan Vondeling: ‘Mag ik U even storen?’ (Er wordt een
harde lange wind gelaten. Beide lachen) ‘Pardon, heeft U nog een boodschap voor
het Nederlandse volk?’
De wind, die tijdens dit interview gelaten wordt, is geen uitzondering. Dat gebeurt
in bijna alle afleveringen.
Ook het taalgebruik is opvallend. Als voorbeeld kunnen niet alleen de aangehaalde
citaten dienen, maar ook gezegden als ‘prima de luxe’, ‘Ik ben een peu nerveu’ het
woord ‘pollens’ en scheldwoorden als ‘opel kadett’.
Tot slot worden gebruikelijke televisiewetten zowel wat inhoud als wat vormgeving
betreft, herhaaldelijk over-
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treden.
Al genoemd zijn de amateuristische presentatie van Barend, zijn wijze van
vraagstellen, het optreden van de dames RiMiCo, en het onderbreken van de
zangeressen. Daar kan nog aan toegevoegd worden het gebruik van de camera, die
het gebeuren nonchalant schijnt te registreren en dikwijls van het hoofdgebeuren
afdwaalt. Hoewel de tweede aflevering van ‘Barend is weer bezig’, waaruit deze
voorbeelden gekozen zijn, de meeste reakties heeft uitgelokt, zijn de meeste
kenmerken niet alleen representatief voor alle afleveringen, maar ook voor de Fred
Haché shows. Ter verduidelijking van het overeenkomstige karakter van beide series
volgen hier enkele voorbeelden uit deel drie van de Fred Haché show:
In het begin van de uitzending laat Fred een aantal harde winden, gaat naar de
w.c., krijgt de stortbak over zich heen en komt, gedecoreerd met stortbak, een kromme
pijp, w.c.-bril, toiletpapier en w.c.-borstel, met zijn broek op zijn schoenen uit de
w.c. Er ontstaat een grote overstroming waardoor de deelnemers aan de quiz met
hun voeten in het water komen te zitten. Fred en Barend rollen hun broekspijpen op
na de opmerking van Fred. ‘Zeg Barend, het is een beetje vochtig hier.’
Tijdens het interview met Ir. F.G. Kalkhoven, hoofd van het Rijksinstituut voor
Algemene Verkeersmotivatie, in de serie ‘Met Fred Haché op de Canapé’, wordt een
weg dwars door de studio aangelegd. De man, die een witte streep op het wegdek
schildert, trekt deze streep over de schoenen van Ir. Kalkhoven. Daarna rijden auto's
en fietsers rakelings langs de Canapé.
In de aktualiteitenrubriek ‘Achter het Net’ stelt Barend aan Sjoukje Dijkstra en
Joan Haanappel o.a. de vragen: ‘Wordt U duizelig als U een pirouette draait?’ ‘Wat
doet U als U in een wak rijdt?’ en ‘Eh, schaatst U wel eens een scheve schaats?’
Deze kenmerken van de Fred Haché shows en de afleveringen van ‘Barend is weer
bezig’ kunnen in verband gebracht
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worden met een aantal doelstellingen die in het kader van fluxus zijn geformuleerd.
Fluxus is eerder een verschijnsel dan een beweging in de beeldende kunst te
noemen. Het is een term die in 1961 door de uit Litauen afkomstige musicus en
vormgever George Maciunas is gekozen om onder die naam internationale festivals
te organiseren en publikaties uit te geven samen met musici, dichters, beeldende
kunstenaars en filmers. Deze festivals omvatten werken van de deelnemers die in
een zaal, op straat of thuis zijn opgevoerd, soms door de auteurs zelf, soms door het
auditorium.
De betekenis van het woord fluxus licht Maciunas toe in een manifest van 19632
waarin hij de volgende betekenissen van het latijnse woord geeft:
- Een buitensporige ontlasting zoals dysentrie, waardoor een zuivering optreedt,
- getij of vloed
- een stof die een samenstelling van bijvoorbeeld metalen of mineralen
bewerkstelligt.
Toegepast op de kunstsituatie meent Maciunas dat de wereld gezuiverd moet
worden van alle kunst bedreven door beroepskunstenaars. Daarvoor in de plaats moet
een wisselwerking ontstaan tussen kunst en dagelijks leven, waardoor de kunst voor
iedereen begrijpelijk wordt.
In een brief aan Tomas Schmit van januari 1964 licht Maciunas toe hoe dit doel
verwezenlijkt kan worden3. Hij stelt dat de realiteit van het dagelijks leven
interessanter is dan het traditionele kunstvoorwerp en dat de kunstenaar daarom zijn
kwaliteiten beter voor sociale doeleinden kan aanwenden, zoals industriële
vormgeving, journalistiek, typografie en drukkunst. Hij is tegen beroepskunstenaars,
die er alleen op uit zijn via de kunstprodukten hun eigen belang te dienen. Maciunas
is daarom voor groepsaktiviteiten.
Hoewel een groot aantal kunstenaars zich voor kortere of langere tijd bij fluxus
heeft aangesloten, zijn Maciunas'
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doelstellingen nooit algemeen aanvaard. George Brecht stelt zelfs4 dat er nooit een
poging is gedaan om overeenstemming te bereiken over doelstelling of methode. Er
was eenvoudig iets, aldus Brecht, waardoor kunstenaars uit Europa, de Verenigde
Staten en Japan zich tot elkaar aangetrokken voelden. Mogelijk was dit het idee dat
de grenzen zoals die binnen de verschillende takken van kunst gehanteerd worden,
in feite veel wijder liggen. In ieder geval ontstonden resultaten in de vorm van ‘events’
en objekten, die dikwijls niet in kategorieën als beeldende kunst, muziek, dans etc.
zijn onder te brengen.
Ook Tomas Schmit en Dick Higgins spreken over nietklassificeerbare produkten.
Dick Higgins pleit ervoor dat juist in deze richting wordt gewerkt en lanceert hiervoor
de term ‘intermedia’5.
Tomas Schmit heeft in 1964 duidelijk zijn bedoelingen geformuleerd6:
Het gaat er om dingen te maken die totaal niet meer in kunstkategorieën kunnen
worden ondergebracht... zodat kunst nooit meer een vriendelijk alibi is, maar de
mensen zo in beslag gaat nemen dat ze over hun eigen leven gaan nadenken, dit
willen veranderen en het anders gaan willen beleven. Om de mensen te prikkelen
moeten volgens Higgins totaal nieuwe uitgangspunten worden gekozen. Als
mogelijkheden adviseert hij, in navolging van tendenzen in de muziek (o.a. Satie's
Vexations, een stuk dat 840 maal, zacht en langzaam op de piano gespeeld moet
worden) om verveling in de beeldende kunst te introduceren7.
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de kenmerken van de uitzendingen van Fred
Haché en Barend Servet een mentaliteit vertegenwoordigen die overeenkomt met
die van een aantal fluxusaanhangers. Duidelijk in dit opzicht is de voorkeur voor
amateurs en de daarmee samenhangende houding ten opzichte van professionele
kunstenaars en autoriteiten.
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Ook de voorkeur voor groepsaktiviteiten (de shows zijn door een viertal gerealiseerd)
wordt duidelijk door Maciunas genoemd, evenals de voorkeur voor vakken die
zijdelings met kunst te maken hebben: in dit geval het medium televisie. De shows
beantwoorden in feite aan de eis van Tomas Schmit: zij zijn onder geen enkele
bestaande noemer te vangen, waardoor zij een stimulans zijn tot nadenken over
allerlei dagelijkse afspraken ten aanzien van fatsoen, houding ten opzichte van
autoriteiten en de koningin, taalgebruik en van de huidige wetten zoals die bij de
televisie gebruikelijk zijn.
Naast duidelijke overeenkomsten in mentaliteit tussen fluxus en de Barend Servet
Shows, zijn ook grote verschillen in presentatie aan te wijzen. Binnen fluxus
ontstonden produkten zoals doosjes met ‘events’, films, jaarboeken, postzegels en
speelgoed, die via postorderadressen over de gehele wereld besteld konden worden.
Daarnaast werden publikaties uitgegeven en vooral festivals georganiseerd, waarop
konserten werden gegeven. Op deze konserten werden voor die tijd merkwaardige
stukken uitgevoerd zoals ‘Pianopiece for David Tudor’ van La Monte Young, waarin
een tafel met een gigantisch bestek en een baal hooi bij de piano werd gezet, en
afgewacht werd of de piano zou gaan eten; of ‘Paper Piece’ van Benjamin Patterson
waarin pakpapier om een mikrofoon gebonden werd, waardoor een hard knisperend
geluid ontstond. Ondanks het provocerende karakter van dergelijke stukken, was de
omgeving waarin deze konserten werden gegeven traditioneel zoals - in Nederland
- de Kleine Komedie in Amsterdam of het Kurhaus in Scheveningen. Deze entourage
had het grote nadeel dat vooral dat publiek dat toch al geïnteresseerd was, werd
aangetrokken. Dit werd als een nadeel gevoeld, omdat het de bedoeling was niet
alleen een nieuwe mentaliteit over te dragen, maar ook een nieuw publiek te bereiken.
Om deze reden ontwikkelde Tomas Schmit in 1964 zijn ‘Sensatorium Minimaximum’:
een soort theater dat opgevoerd moest worden op plaatsen waar geen
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theater verwacht wordt zoals in wachtkamers van stations, hallen van een postkantoor
etc. Hierin zou een aantal akteurs ieder een persoon uit het publiek moeten kiezen
en daarmee enkele akties uitvoeren zoals suiker op het hoofd strooien, een worst om
de hals leggen, een klap op de schouder geven etc.
Het is mij niet bekend of Schmit deze ideeën ook heeft laten uitvoeren. Wel is
duidelijk dat op deze manier een nieuw maar uiterst klein publiek bereikt wordt.
Nieuwe mogelijkheden om een onvoorbereid publiek met de fluxusmentaliteit te
konfronteren, ontstonden met de steeds grotere verbreiding van het medium televisie.
Deze mentaliteit moet vooral door Wim Schippers zijn ingebracht, waarmee niet
gezegd is dat de rol van de overige drie van minder belang is geweest8. Schippers
neemt vanaf december 1963 aktief deel aan fluxuskonserten in Nederland9, en leidt
samen met Willem de Ridder het ‘Institute for Advanced Studies’ dat plannen voor
avonden in de geest van fluxus lanceert. Afgezien van deze direkte relatie met fluxus
getuigt veel van zijn oudere werk zowel van de doelstellingen binnen fluxus als van
de mentaliteit in de Fred Haché en Barend Servet shows.
Verhelderend in dit opzicht zijn een tweetal teksten van Schippers. In een tekst,
die hij in 1968, in het engels publiceerde, geeft hij een duidelijke karakteristiek van
zijn werk10: ‘My works are sensorily perceptible phenomena which bring about
thoughts, feelings and reflections; whether there is an intention, this is not always
clear. Sometimes there is some recognition, an information, persiflage, simplification,
mannerism or clarity with a disturbing element. By presenting and creating problems,
misunderstandings, evidents, clumsiness, fascinating and complicated affairs,
annoying witt and indefinable phenomena, I have a clarifying confusion in mind.
My contribution consists of things you can see, then draw your own conclusions.’
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Deze karakteristiek komt in grote trekken overeen met de eisen die Tomas Schmit
geformuleerd heeft en met de kenmerken van de Barend Servet-shows. Nog duidelijker
is de volgende uitspraak van Schippers11: ‘Ik erger me er altijd vreselijk aan dat iets
op een bepaalde manier moet gebeuren. Dat kom je overal tegen en dan denk ik: het
kan ook anders. De maatschappij is verdeeld in vakjes, overal zijn scheidslijnen
getrokken en alles moet in die vakjes passen. Daar wil ik wat verandering in brengen.
Het onderwerp koningshuis zit in het vakje verering, een rare verering hoor. En ik
wil ook graag melige dingen op de buis zien. Het begrip vaart ergert me steeds, alles
moet vaart hebben. De meligheid is ook een aardig aspect van de dingen om ons
heen, daar wordt te veel aan voorbijgegaan. Citroentje met suiker? Dat wordt geloof
ik alleen maar gemaakt om succes te hebben en geliefd te raken. Totaal ongevaarlijke
dingen om de omroep in stand te houden. Met zulke uitgangspunten zal er nooit iets
veranderen. Als iemand het eens wat anders doet gaan de mensen zich opnieuw
afvragen hoe het moet, wat er kan en mag.’
In dit citaat wordt niet alleen het uitgangspunt van Tomas Schmit opnieuw
geformuleerd, maar ook op de mogelijkheden van ‘meligheid’ gewezen, die in de
shows herhaaldelijk worden uitgebuit, en die goed vergeleken kunnen worden met
de bovengenoemde adviezen van Dick Higgins om verveling in de beeldende kunst
te introduceren.
In een andere tekst, gepubliceerd in 1962, kondigt Schippers een aantal projekten
aan die later gerealiseerd zijn en waarvan sporen nog in de shows terug te vinden
zijn12:
‘Het zou verstandig zijn wanneer men overging tot het breien van een reusachtig
kleed van tijdtrotserend draad, dat een groot stuk aardoppervlak kan bedekken. Het
mag ook als een slab van de aarbol “hangen”. De heren technici kunnen er zich het
hoofd over breken. Wellicht kan het ook niet. Wat zeker kan is de totstandkoming
van plastieken ter stadsontsiering en verkeersbemoeilijking. Voorts oprichting van
totaal mas-
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sieve bankgebouwen, plestik bomen, vorming van kale plekken in steden en gezellige
reusachtige en reusachtig gezellige meubelen die eventueel boven openbare gebouwen
uitrijzen, tijdelijke bemoeilijking van het betreden en verlaten van voornoemde
gebouwen, de oprichting en bouwing van bulten en kuilen, niet slechts in afgelegen
landstreken doch ook in het stedelijk schoon, het in keurige rijen uitstallen van grote
aantallen zinloze voorwerpen op een plein, de totale ontruiming van alle
gemeentemusea, desnoods voor niet al te lange tijd, het eksposeren van stank resp.
verkwikkende lucht, het geven van vermoeiende en praktische konserten. De
praktische konserten vormen een tegenstelling met de lange (luidruchtige en kale,
zij duren vaak weken en hebben soms een uitgesproken visueel karakter) en zijn
weshalve kort. Zo is er een konsert dat slechts bestaat uit het ten tonele voeren van
een zwakke tot matige eksplosie’...
De matige eksplosie voert Schippers tijdens een fluxusconcert in de Kurzaal te
Scheveningen uit in 1964, na een verbod van de brandweer een dergelijk werk tijdens
een fluxusconcert in Amsterdam in 1963 uit te voeren.13 Van de genoemde projekten
zijn vooral de vijf meter hoge paars geschilderde fauteuil, in 1965 in het Vondelpark
te Amsterdam tentoongesteld, en de tentoonstelling van geuren (sinaasappel,
potloodslijpsel, anijs en muskus) in de kantine van steendrukkerij de Jong in
Hilversum in 1965, bekend geworden.
Van de realisering van twee genoemde projekten zijn nog sporen in de
televisieprogramma's terug te vinden: In 1971 laat Schippers in het kader van een
opdracht van de Amsterdamse Gemeenteraad 25 klokken in een rechte lijn dwars
over het plantsoen van het Rembrandtplein plaatsen en 24 lichtbakken met de volgende
niet bestaande woorden op een ANWB-blauwe achtergrond:
Bonder, Vlaa, Darkanivap, Grenzode, Partsin, AvPlu, Vlu, Tepperdon, Grazzen,
Barksog, Dupret, Bugpeh, Darste, Gondak, KorbeTet, Driehelb, Zulmatan, Knetten,
Zarden,
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Perden, Gleddoh, Plad, Kresse, Dardin.
Deze niet bestaande woorden verwijzen direkt naar het taalgebruik dat in de shows
gebezigd wordt, waarvan Schippers zegt14: ‘Pollens, zo'n woord wil ik introduceren
om het een betekenis te geven. Het komt uit een latijns woordenboek en betekent
zoiets als talrijk of krachtig... je geeft ermee aan dat een woord ook maar wat klanken
zijn waarvan de betekenis is ingevuld... De mensen gebruiken de taal magisch hoor,
vooral als ze het over god hebben, en dat is toch ook maar een klankje waar een
afspraak aan verbonden is. Ik vind het leuk om die afspraakjes te ondergraven, te
laten zien dat niks moet.’
Het tweede projekt dat in de tekst van 1962 genoemd wordt en dat duidelijk naar
de mentaliteit in de shows verwijst is het plan om ter gelegenheid van een
tentoonstelling van de Nederlandse Kunststichting in Zeist ‘een keurige kuil van
bescheiden afmeting, die het betreden van het culturele gebouw in lichte mate
belemmert’ te laten graven. Na een verbod van de gemeente schrijft Schippers in de
catalogus13: ‘Belangstellenden zullen wellicht toelichting verkrijgen of informaties
kunnen inwinnen: Gemeentehuis Zeist, Het Rond 1, tel. (03404)-18911’. Deze
verwijzing naar de gemeente Zeist kan opgevat worden als een eerste aanzet voor
de interviews met politici op het Binnenhof. Schippers kondigt het plan voor deze
interviews al aan in een gesprek met Gerard Pâques in 196915:
‘We hadden ook een plan om politici in de wandelgangen van de Tweede Kamer
te interviewen. En dan consequent met de verkeerde naam aanspreken. Dus je zegt
tegen Schmelzer: meneer Toxopeus, mag ik U een paar vragen stellen? Of je doet
in een gesprek met de Jong of je denkt dat hij nog minister van Defensie is. Of je
vraagt: wat doet U nou zo'n hele dag, als minister? Is dat een leuke baan? Hele
concrete vraagjes. Die hele politieke scène moet minder stereotiep benaderd worden.
Je moet die politiek als een vorm van
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cabaret zien.’ In de interviews uit de show, die Barend op het Binnenhof en met de
koningin houdt, worden dan ook ‘hele concrete vraagjes’ gesteld. Tegen Drees Jr.,
aangesproken nadat hij zijn ministerschap eraan had gegeven, doet Barend alsof hij
nog minister is.
In hetzelfde gesprek met Gerard Pâques noemt Schippers nog een plan dat in het
derde deel van de Fred Haché show wordt gerealiseerd: ‘We wilden een soort
ontvangst houden in de studio, een live-uitzending zou dat moeten worden. Met
allerlei bekende mensen. En dan zou er in die studio een decimetertje of zo water
moeten staan. Dan zou je zeggen tegen die mensen: excuseert u ons, het is hier een
beetje vochtig.’ Van der Linden: ‘Ze zouden allemaal hun broekspijpen moeten
oprollen.’
Uit deze voorbeelden blijkt dat in de shows een aantal oude ideeën van Schippers
gerealiseerd zijn. De vertraging in de uitvoering is vooral te verklaren omdat Schippers
steeds naar mogelijkheden zoekt zijn ideeën buiten het normale kader waarin
beeldende kunst gebracht wordt, te presenteren. De moeilijkheden die daarbij optreden
hebben tot gevolg dat veel ideeën niet of in een zeer laat stadium uitgevoerd kunnen
worden.
Ook is opvallend dat een aantal thema's in de shows gaandeweg verder worden
uitgewerkt. Een goed voorbeeld is de wijze waarop de verering voor de koningin
steeds nadrukkelijker aan de kaak gesteld wordt. In de derde aflevering van de Fred
Haché show ontvangen Fred en Barend een telegram die een uitnodiging van de
koningin bevat om in het paleis op te treden. In de vijfde aflevering van dezelfde
serie hangt in een restaurant een statieportret van de koningin, geflankeerd door Fred
en Barend, dat omgedraaid moet worden, omdat een bezoeker er zo zenuwachtig van
wordt. Pas in de tweede aflevering van ‘Barend is weer bezig’ wordt de figuur van
de koningin zelf opgevoerd. Hier wordt zij getypeerd als een
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gewone volksvrouw die graag spruitjes schoonmaakt, een hekel heeft aan haken en
breien, en nooit het volkslied zingt, omdat daar het eind zoek van zou zijn. In de
laatste uitzending ‘Waar heb dat nou voor nodig’ wordt de koningin weer als een
gewone vrouw gepresenteerd die zich bij het uitspreken van de kerstboodschap
verspreekt, passages herhaalt, en midden in haar toespraak wordt onderbroken door
Sjef van Oekel. Het meest opvallende is de passage die uit de uitzending geschrapt
moest worden, waarin de koning in inhaakt op de kerstboodschap die zij de dag
tevoren voor de radio heeft uitgesproken. Zij verklaart dat zij zich tijdens die
uitzending niet wel voelde en dat die toespraak daarom voor niet uitgesproken
gehouden dient te worden. Deze uitspraak is de meest duidelijke poging om het image
van de koningin te ondergraven.
Uit het voorafgaande zal duidelijk geworden zijn dat deze shows niet passen in het
normale kader van een amusementsprogramma, klucht of welk televisieprogramma
dan ook, en dat het ondefinieerbare en ongrijpbare karakter van deze programma's
vooral bepaald is door Wim Schippers. Door zijn toedoen hebben deze shows eerder
met beeldende kunst dan bijvoorbeeld met amusement te maken. Hoewel de
kunstenaars binnen fluxus willen ontkomen aan de kaders van beeldende kunst en
muziek, verdienen deze programma's, paradoxalerwijs, een eigen plaats in de
nederlandse kunst geschiedenis.
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delen door de V P R O in 1967 zijn uitgezonden (de vierde werd verboden)
- Bon appetit (met Wim van der Linden), uitgezonden in 1969 in Mies en scène
- Stemmen, gemaakt in opdracht van de N O S , en in 1970 door de N O S uitgezonden.
9 Voor een chronologie van fluxus zie: H. Sohm, Happening & Fluxus, Keulen 1970.
10 In: Cat. tent. Premio Marzotto, Amsterdam etc. 1966-1967. Deze tekst is, in het duits vertaald,
opgenomen in: cat. tent. Junge Kunst aus Holland, Bern 1968.
11 In: W. Rothuizen, idem p. 33
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In: cat. tent. Adynamische werken (samen met Ger van Elk), Amsterdam 1962-1963.
In: cat. tent. Manifestatie Zeist, Zeist 1965.
In: W. Rothuizen, idem, p. 33.
In: cat. tent. Manifestatie Zeist, Zeist 1965.
G. Pâques, Het zou leuk zijn als er in Bussum iets veranderde, de Volkskrant, 31 mei 1969.
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Kerstshow
Waar heb dat nou voor nodig
Met o.a. Dolf Brouwers (Sjef van Oekel, zingt ‘Vette Jus’ van Plafond/Jaspars/Van
Mechelen, ‘Waar heb dat nou voor nodig’ van Plafond/Jaspars, ‘Wilhelmus’ en
‘Juliana Onze Vorstin’ van Plafond/Jaspars/Van Mechelen/Austerlitz); Helen Leclerq
Dancers; Harry Touw (Fred Haché); Ko van Dijk; orkest J.P. ‘Clous’ van Mechelen;
Lou Telby (Fred Haché, Jezus); Guus de Smit (Barend Servet); St John
(zigeunerviolist); Gerard Schiering (predikant); Carry van Haeften (Charlotte, Maria);
IJf Blokker (Barend Servet, zingt ‘Pollens wat een heisa’ van Plafond/Jaspars);
Arnie Breeveld (ober, Wijze uit het Oosten); Henk Bruinsma, Cees Schouwenaar
(onheilsprofeten); Mies Kohsiek (heks); Cor Brak (Gerrit Dekzeil, zingt ‘Wat is het
leven zonder liefde’ van Plafond/Jaspars/Van Mechelen); J.P. van Mechelen
(saxofonist, speelt ‘Luxuriosus’ van Van Mechelen); Mimi Kok (Ada); Carol van
Herwijnen (winkelier); Willy Wendt (professor); Christina Astoria (stripteaseuse);
Fr. Spaapen (Jozef); Ton Merkelbach, C. Disseldorp, Dick Boonstra, Barend Vet
(herders); Cor Ruitemanz, J. Hanewald (Wijzen uit het Oosten); Truus Gesink
(Koningin); Floor Koen (James Pikhaak); T. de Neff, Mieke van de Sande (winkelend
echtpaar);
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NB
De onderstreepte tekstgedeelten zijn van VPRO-directiewege middels een ‘piep’
onverstaanbaar gemaakt, de tussen teksthaken [ ] geplaatste passages zijn niet
uitgezonden (weggeknipt); dit in verband met vrees van voor de uitzending
verantwoordelijke VPRO-officials voor massale opzegging van het
VPRO-lidmaatschap bij onaangetaste en onverkorte uitzending van de show.
fade-up: interieur touringcar, bestuurdersafdeling; de correcte chauffeur loodst
bekwaam zijn voertuig door nauwe straten, schijnbaar ongehinderd door het kabaal
van luidruchtige passagiers die vol overgave meezingen met het uit zijn autoradio
knarsende populaire liedje ‘Waar heb dat nou voor nodig’; superimposed titels:
‘WAAR HEB DAT NOU VOORNODIG’; namen van hoofden bijrolspelers; we nemen
een kijkje verder in de bus: tien mooie naakte meisjes dansen in het middenpad,
vallen bij andere passagiers op schoot; superimposed rest titels: namen van
medewerkers en makers; de zitplaatsen in de bus worden ingenomen door zingende
dames en heren, daar zien en horen wij een uitbundige Gerrit Dekzeil, een deftige
dominee, lallende onheilsprofeten en zit daar niet onze Vorstin? en is dat niet Barend?
de touringcar versplintert een slagboom en zwaait het N.O.S.-terrein op; thans
passeert een korte, hip beschilderde ouderwetse bus de vrijgemaakte toegangspoort
van het studio-terrein, uit een raampje van het ronkende vehikel hangt een woest
gebarende Sjef van Oekel
Sjef

Heren! Heren! Heren! Het is nog niet begonnen! Wacht eventjes! (verliest zijn hoed)
Potverdomme!
het gammele voertuig davert door de bocht, ramt drie geparkeerde auto's en koerst
op het studio-
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complex af
Heren! Heren! Heren! Het is nog niet zover!
in de orkestbak voor een op een podium opgetrokken luxueuze omlijsting waarin
gesloten glimmende plooigordijnen, is een in zilveren en gouden pakken gestoken
zevenmansformatie uitvoerig aan het stemmen; het deftige, rond tafeltjes met
weinhebers, champagnekoelers en kaarslicht geschaarde publiek heeft er tenslotte
best een applausje voor over, waarop het orkest reageert met een pittige openingstune,
titels: Arie Kleijwegt presenteert... WAAR HEB DAT NOU VOOR NODIG (waar
heb dat nou voor nodig); de luxe touringcar is inmiddels gearriveerd voor de door
plantenbakken geflankeerde en van automatische glazen deuren voorziene
hoofdingang van het N.O.S.-studiocomplex, de dames en heren verlaten de bus en
begeven zich naar het gebouw, de blote meisjes dartelen om hen heen en swingen
de studio binnen, onze Barend, die overigens flink is aangekomen sinds zijn laatste
televisieshow, is hekkesluiter; orkestklanken - een potpourri van Haché en Servet
successen - dringen vanuit de studio naar buiten door; de show begint: onder luid
applaus gaan de zilveren gordijnen omhoog, we krijgen zicht op een fantastisch
kleurrijk decor vol wisselend licht en prachtig bewerkte coulissen, waarin vier met
veren en pluimen getooide halfblote lieftallige meisjes een bekoorlijke dansuitvoeren
op het door het orkest gevoelvol gespeelde ‘Windmills Of Your Mind’; ondertussen
is ook Sjefs wrakke bus voor de studio aangekomen
(rent de bus uit) Heren, heren, heren! (loopt tegen de glazen deuren op, valt)
de deuren gaan open
(krabbelt overeind, rent het gebouw binnen) Heren! Heren! Heren! Het is nog niet
begonnen! Want ik was er nog niet! (verdwijnt in een donkere gang)
Fred Haché bevindt zich in een bos en balt z'n vuist naar een grote, stationair
draaiende vracht-
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wagen, op de zeildoeken huif lezen wij: F. Walvocht, Belgische Visch-industrie Anvers ‘Eet meer visch, omdat het zoo lekker is’
Fred

Daar zul je meer van horen, vuilak! Oplichter! Want ik kom weer op de televisie, en
dan zwaait er wat! Leve de koningin! Hiep hiep hoera, bah, hoe kom ik nou in de
studio's?
de vrachtwagen zet zich met luid geraas in beweging, rijdt Fred zowat dood, maakt
hem zwart met een wolk uitlaatgas, passeert een Belgische grenspaal
Hel en Verdoemenis! Vuile oplichter!
de auto verdwijnt uit het zicht, een spoor van dode vissen achterlatend
Dat zal ik je betaald zetten! Bal gehakt! (maakt het liftgebaar)
er stopt dadelijk een glanzende limousine
Aha! Mijn gebed is verhoord! (trekt een portier open) Nu snel meerijden naar de
opnamestudio's, dan zal ik es even laten zien wat een show is! Reken maar van yes!
(tot de automobilist die Ko van Dijk blijkt te zijn) Een show zonder Fred Haché is
als een kerstboom zonder ballen! Rijen maar!
Ko

Pardon? Zeg, wat rúíkt u, eh, lekker naar vis! Waar heeft u gegeten, als ik vragen
mag...
Fred

Kop dicht, ik ben aan het liften! Is al erg genoeg dat een beroemd man als ik daartoe
moet overgaan, maar ja, ze hebben mijn fraude ontdekt...
Ko

(geïnteresseerd) Fraude?
Fred

Hè? Oh, leuk dat u er bent, ik was zojuist aan het liften, en ik neem aan dat u degene
bent die mij heeft meegenomen heb als ik het wel heb als ik mij tenminste niet vergis.
Ko

Fraude, zei u?
Fred

Ja, dat wil zeggen, ik was directeur van de beroemde Fred Haché Patates Frites
Fabrieken, weet u wel, en door een soort omkoperij heb ik er een groot concern van
gemaakt. En als dank wordt je dan door die maffe Belgen op de keien gezet.
Ook al omdat koning Boudewijn van mening is
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dat ik te hard praat!!!
Ko

Groot gelijk. Waar moet u zijn? (start de auto en trekt op)
Fred

Overigens, dat directeur zijn in België begon me toch al danig de strot uit te hangen.
Bah!
Ko

Welja zeg. Overigens, waar moet u wezen?
Fred

OP NAAR DE STUDIO'S!!!
Ko

Potverdrie, een gevaarlijke gek, zeg. Ik zal maar doen wattie zegt...
Fred

Juist! Schiet op! Gas! Pas op de bocht!
schnitt: de limousine arriveert voor de studio, beide heren stappen uit, Ko blijft
bij z'n wagen staan, Fred snelt naar de ingang van het gebouw
Ko

Zeg, als u nog es een rolletje voor me hebt...?
Fred

Há! Dat is slechts weggelegd voor mensen van mijn kaliber, bal gehakt! Open die
deur!!
Ko haalt z'n schouders op, stapt weer in en rijdt weg; in de studio wordt op het
podium nog steeds druk gedanst door ons halfblote dameskwartet; Sjef, in smoking,
verschijnt behoedzaam in de coulissen; de heren van het orkest en de topless
danseressen schakelen thans van het bespiegelende ‘Windmills’ over op een woest
nummer, Sjef meent te moeten ingrijpen, stapt kordaat naar voren, verschijnt ten
tonele, begeeft zich zonder pardon tussen het wervelende vrouwelijk schoon
Sjef

Hallo! Hallo! Dames en heren, dames, dames, het is nog niet begonnen! Want ik was
er nog niet en ik moet mijn inleiding nog uitspreken, reeds.
het publiek reageert morrend en joelend
Potverdomme, wat is dat nou weer. Wat is dat nou! Heren, heren, heren...
de orkestklanken verstommen, de dames druipen af
publiek

Boe! Weg met die vent! Schande! Ssssst! Boe!
Sjef

Dames en heren, hallo hallo, mag ik éven de aandacht, ja? Potverdomme, wat maakt
u een kouwe drukte, reeds. (opzij) Kan die? Ja? Ja? Zullen we dan maar, reeds? (weer
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dus, enige woorden van vreugde en dankbaarheid te spenderen aan het adres van het
kindeke Jezus, het woord zegt het al: onze Verlosser, die later dus aan het kruis zou
komen te hangen. Maar goed. Ja heeft u dat? En waar heb dat nou voor nodig?
Daarover later meer.
Zoals ik al zei reeds, heeft de directie mij...
touche van het orkest, applaus en gejuich: een enigszins op Fred Haché gelijkend
type komt op
pseudo-Fred

Goedenavond, goedenavond, goedenavond. (wrijft zich vergenoegd in de handen,
gaat, voor de kijker, links van Sjef staan) Hartelijk welkom in mijn show, het belooft
een gezellige avond te worden want ik heb er echt zin in, temeer daar...
Fred Haché raast van rechts het toneel op, breekt z'n nek zowat over een aldaar
opgestelde opgetuigde kerstboom, vliegt op de pseudo-Haché af
Fred

Zeg, bal gehakt! Vlerk! Idioot! Donder op! Nep-Haché! Oplichter! (tot Sjef)
Godslasteraar! Ingenaaid schutblad! (tegen beide heren) Augurken! Zien jullie niet
dat ik aan mijn come back bezig ben!
Sjef

Je weet niet wat je hoort...
pseudo-Fred

Nou moet jij es even goed luisteren...
Fred

Wát luisteren! Naar jóú luisteren?? Daar! (slaat pseudo-Fred tegen de grond)
Fred en pseudo-Fred vechten een robbertje, gejoel en gefluit vanuit de zaal, Sjef
kijkt geschrokken toe, pseudo-Fred verliest z'n witte pruik en maakt dat ie wegkomt.
Fred komt triomfantelijk overeind
(roept na) Oplichter! (zoekt steun tegen een pilaar)
de pilaar wankelt en valt met een klap op het podium, algemene consternatie
Potstauzend! Hel en Verdoemenis! Grote goden! Wat is dit hier voor bedoening
van lik me reet!
Sjef

Aha! Ik geloof dat we daar de beroemde meneer Haché hebben, als ik mij niet bedrieg.
Welkom in onze show, meneer Haché, en was er al haché in de prehistorisch
mensheid?
Fred

Donder op! Maffe praatjesmaker! Woordkramer!
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Zeker weer een van die briljante ideeën van Barend Servet!
touche, applaus en gejuich: achterin het showdecor verschijnt Barend in zijn
beroemde gele kostuum; Fred krijgt hem niet in de gaten en neemt dankbaar de voor
zijn voormalige assistent bestemde ovatie in ontvangst
Barend

(loopt naar voren) Dank u, dank, dank u. Leuk dat u in zo een grote getale bent
komen opdagen voor mijn show.
orkest zet in
Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan, waar
komt die rotzooi toch vandaan?

applaus, gejuich
Fred

(loopt naar Barend met Sjef in zijn kielzog) Bah! Bal gehakt, idioot! Vlerk! Stuk
vetpudding! We gaan er niet wéér een Barend Servet Show van maken! Daar is het
publiek helemaal niet van gediend! Van die ongekende smerigheid, met je reinste
vuilakkerij! Heb je dat nou nog niet begrepen?!
Barend deinst achteruit
De kranten stonden er vol van, tot in België sprak men er schande van! Thans
neem ik de zaak weer over, zowaar ik Haché heet, voormalig directeur van de
voormalige Fred Haché Patates Frites Fabrieken, wat me overigens behoorlijk de
strot uithangt, (uitvallend tegen Sjef) snappez-vous!!
Sjef

Kan die? Zal ik dan maar? Ja? Ja?
van links komt plotseling een morsige oude man op, hij houdt een viool onder de
kin geklemd, hij ondersteunt het instrument met een houten stok die naar voren steekt
door de verder lege linkermouw van zijn zakkerige colbert, in zijn rechterhand heeft
hij een strijkstok paraat; Barend, Fred en Sjef treden verbaasd terzijde, de onbekende
laat zich een applausje aanleunen, wacht tot het muisstil is geworden, beroert dan
met de strijkstok de viool, ontlokt er een prachtige, zigeunerachtige melodie aan;
daar komt warempel ineens zijn lul uit zijn broek, en die pakt hem de strijkstok af!
gierend en bulderend gelach, ap-
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plaus; na een flinke tik laat het ondeugende ding de strijkstok los, onze vriend vervolgt
het melodietje, doet hetzelfde grapje nog een keer zodat nu echt iedereen kan zien
dat hij gewoon zijn wijsvinger door zijn gulp steekt; ovationeel applaus, het publiek
heeft genoten; de onbekende is niet erg onder de indruk van zijn succes, hij bedankt
met een eenvoudige hoofdknik en verlaat somber kijkend het toneel
Fred

Zeg Barend! Wat is dit voor een vertoning!
Sjef

Wat moeten de mensen wel denken!
Barend

Pollens, ik had gedacht...
Fred

Dames en heren. Na deze smakeloze vertoning, waarvoor ik namens de V.P.R.O.
mijn excuses aanbied, gaan wij... Barend, schiet op!
Barend

(haalt de schouders op)?
Fred

We gaan eerst een hapje eten! Net als vroeger... Mmmmmm, lekker een flink bord
boerenkoolstamppot met een flink stuk worst... (verlaat met Barend het podium)
Sjef

(roept het tweetal achterna) En een kuiltje jus! (tot ons) Vindtie lekker.
het orkest zet in met een swingend melodietje, schnitt naar een goed bezet, uiterst
chique restaurant, waar een pianist het melodietje voortzet; aan een tafeltje in het
extra deftige iets hoger gelegen gedeelte van het etablissement treffen wij een dominee
in toga, hij zit naast een opzichtige jongedame achter een vieze prak, hij boert en
snuit luidruchtig de neus in een servet, hij lijkt aangeschoten
dominee

Jeminee, Charlotte, (neemt een slok wijn), dat was lekker! Dit is ook lekker! (zoent
en betast haar onzedelijk)
Charlotte

Hi-hihi... hihi... AH! (slaat dominees hand weg uit haar kruis)
dominee

(mompelt) Geloven, geloven, dat is... uit een vliegtuig springen. En dan is Jézus je
parachute...
Charlotte

Wat zeg je, lieverd?
dominee

(veegt z'n mond af, gooit een glas wijn weg) Ja, hoores Charlotte, ik moet nu weer
even naar mijn
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Kerstdienst, preken over Kerstmis, weetjewel... (staat op, waggelt een rijkbeladen
tafel omver, de hele zaak kinkelt in het lager gelegen restaurantgedeelte -, gaat
onderuit op de paar treden, krabbelt overeind)
consternatie alom
Fred en Barend stappen kwiek het restaurant binnen
Fred

Een goed idee Barend, om weer eens restaurant Vrij Berlijn te bezoeken, nietwaar,
Prima de Luxe.
Barend

Ja, ik had gedacht misschien wel aardig.
een botsing met de onbekwame predikant is niet meer te vermijden
Fred

Zeg! Onheilsprofeet! Kan je niet uitkijken! Bah! Uilskuiken!
dominee

Kalkoen! De eersten zullen de laatsten zijn, de Heer zal uw ingang en uw uitgang
bewaren, tot in eeuwigheid... (maakt zich uit de voeten)
Barend

Pollens, ik word een peu nerveu als het ware het woord zegt het al...
onze vrienden kiezen een tafeltje, Barend gaat zitten, Fred ploft neer en slaat de
menukaart open; cut naar kerkinterieur met uitzicht op het preekgestoelte, wij maken
opnieuw kennis met de dominee; het orgel zeurt wat na, de voorganger neemt
ondertussen nog even een slokje water
dominee

Daarom, Gemeente, kunnen wij tóch Kerst vieren, maar dan écht Kerst, zoals ik
daarnet al zei. Alleen op déze manier kunnen wij iets meemaken van het grote wonder
der genade dat ons wordt aangeboden. Strek uw handen ernaar uit. Neem het, ontvang
het met een blij hart. Want slechts dan kunnen wij ten volle leven, en kracht putten
uit het Kerstgebeuren. In deze jachtige wereld vol haat en nijd, oorlogen en
verschrikking, kunnen wij slechts dáárin, in de Verlóssing, vrede vinden.
Dat is genade, genade voor ons, armetierige schepselen die wij eigenlijk zijn,
kunnen op deze wijze behouden worden en de grote vrede vinden die wij moeten
uitdragen over gans de wereld,
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om een ieder deelachtig te maken de enige ware vrede van onze Schepper met zijn
heilsboodschap.
Kerst anno 1973. Kán het nog?
Een volmondig JA is het antwoord.
Volmondig, maar dan niet met kalkoenen, rolladen, kerstkransen, krentenbrood
en overvloedig rijk beladen dis, en de versierde kerstboom met lichtjes. Doch het
volmondige Ja! van de innerlijke vrede, die alle verstand te boven gaat: het uitzicht
op het eeuwige leven. Amen.
gehoest der Gemeente
Wij zingen, Gemeente, thans, en u vindt het in de Liturgie, u kunt het natuurlijk
ook in de bundel opzoeken. Stille Nacht, het lied waarin kond gedaan wordt van de
vervulling van de grote Belofte.
Stille nacht...

(knikje in de richting van de organist) we krijgen de Gemeente weer te zien, voorspel
van de organist
Stille Nacht, Heilige Nacht
Davids Zoon, lang verwacht
Die millioenen eens zaligen zal

dominee ergert zich aan het gedrag van een kerkganger die hem tijdens de
gemeentezang uitlegt dat ie het lied niet in de bundel kan vinden ofzoiets, de Gemeente
zingt onverstoorbaar verder
Werd geboren in Bethlehems stal
Hij der schepselen Heer (bis)

opnieuw wordt dominee afgeleid, hij praat en kijkt geërgerd, zet dan per ongeluk
weer met het eerste couplet in, bemerkt zijn vergissing en conformeert zich aan de
gemeentezang
Hulp'loos Kind, Heilig Kind
Dat zo trouw wordt bemind
Ook voor mij hebt G' U rijkdom ontzegd
Wordt G' in stro en in doeken gelegd...

het kerstgezang dringt luid door tot restaurant Vrij Berlijn
Fred

(schept in een bord stamppot, gooit dan kwaad zijn vork op de grond) Zeg kellner!
Wat is dit hier
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voor een teringherrie! Is dat maffe gezang soms bij de stamppot inbegrepen?
ober

Jazeker meneer. Komt voormekaar.
Fred

Geef dan maar iets te drinken. Vlug wat! Want ik ben alcoholist geworden van al
dat gezang aan m'n kop!
Barend

(tot de kijker) Hè gezellig, weer met die goeie oude Fred.
er beginnen klokken te beieren
ober

(serveert whisky) Stublieft sir.
Fred giet de drank in zijn keelgat, ziet prompt twéé Barenden tegenover zich! de
geel gecostumeerde heren prikken een stukje rookworst aan de vork en brengen het
naar de mond, hun kauwbewegingen verlopen synchroon
Fred

Zeg ober! Ik ben ineens helemaal scheel geworden!
kerkvolk verdringt zich in de aankomsthal
ouderling

Wil de gemeente mij maar volgen?
eerbiedig schuifelen de gelovigen achter het kerkeraadslid het eethuis binnen, ze
kijken belangstellend rond, niemand neemt echter plaats; een aantal gasten geeft
mompelend te kennen niet gediend te zijn van kerkelijke belangstelling
Fred

Zeg ober!
ouderling

(houdt de pas in, strekt een arm uit) Dit zijn de tafels. (blijft even ernstig kijkend
staan, loopt verder tot aan de witte vleugel, waarop de gerokte pianist zich juist
waagt aan ‘Can't buy me love’)
Dit is dus de pianist.
de musicus lacht beamend in onze richting en doet er een schepje bovenop
Fred

Wat is dát nou weer! Zit ik net aan mijn stamppot te eten en dan dan dan dan dan...
Toe, zeg jij ook es wat Barend!
de twee Barenden kijken elkaar verbaasd aan
Barend

Dantur opes nulli nisi divitibus. A cane non magno, saepe tenetur aper.
Barend

Quidquid id est, timeo reges...
Barend
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Intra muros peccatur...
Barend

et extra, inde irae. Io vivat, Io vivat! Nostrorum
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sanitas, hahaha!
Barend

Hoc gaudeo.
Barend

Prosit! (klinken met wijnglas)
Fred

(slaat met vuist op tafel) Hou op! Hou op! Ballen gehakt!
de ober serveert twee ballen gehakt
Fred

!?
ober

Uw ballen, meneer.
Fred

Waaat!? (staat op, werpt de ballen met bord en al weg)
beide Barenden zakken door hun stoelen; hilariteit; het bord met ballen klettert
in de groentesoep van een blonde dame die daarop van schrik bijkans flauwvalt;
wipe; het is thans veel rustiger in het restaurant; daar zien wij Van Oekel zitten, er
staat een gerant naast zijn tafeltje, naast de gerant staan, met tussenruimten van
circa anderhalve meter, drie koks in volornaat, de laatste bevindt zich achter het
dampende doorgeefluik van de keuken; inleidende symphonieorkestklanken
Sjef

(glunderend, houdt bestek in gereedheid) Ach ober, heeft u voor mij mijn
lievelingsgerecht? U weet wel, met allemaal hele, hele fijne dingen, ja? Zoals... (barst
uit in gezang)
- alle in het lied genoemde spijzen en dranken worden prompt via de koks en de
gerant op Sjefs tafeltje bezorgd Zuurkool met vette jus
soep vooraf, ja dat is mijn menu
Kaantjes met bruine bonen
flink veel ei, niet van dat gewone
Blokken kaas met mayonnaise
warme friet en ook saucijzen
Sperciebonen uit het vet
pap van brood, zo is het maar net

(begint te smikkelen)
Arme kip, zo van het spit
flink veel aard appelen waar een korstje aan zit
Een lekker prakje met een kuiltje jus
garstig spek, dat is wat ik lus
Gebakken milt versierd met sprotje
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zure bommen uit een potje
Ossetong in hete brij
gegarneerd met dampende prei

de tafel begint aardig vol te raken, Sjef weet evenwel niet van ophouden, kauwend
en slikkend bestelt hij verder
Zwanehals gevuld met druiven
paardehoef om af te kluiven
Wat dacht u van een pudding met bessesap
en als toetje garnalenpap
Slappe thee en vruchtenijsjes
lendelappen met vele radijsjes
Gebraden haan in druipend vet
koffie toe, en dan naar bed

instumentaal intermezzo
Zeg ober, fantástisch! Mmmmmm!
Mmmm... (smakt) Fantastisch! (zingt verder)
Hutspot met warme croquetten
en een doekje om de mond te betten
Oude kaas in vele talen
oude vis kan veel verhalen

Sjef gaat schier verscholen achter de bovenopelkaar gestapelde gerechten; met een
slok wijn spoelt hij voedsel weg, het is nog niet genoeg!
Rode wijn en pruimedanten
zeer veel drank en ook fazanten
Tonnen bier en stapels brood
harde worst vol cocosnoot
Pittig sausje van weleer
ach wat wil een mens nog meer...

de tafel bezwijkt, met donderend geraas belandt de hele rataplan op de vloer, een
grote zwarte hond stuift eropaf en doet zich tegoed, Sjef zakt onderuit en grijpt naar
zijn hoofd
Ik word niet goed..!
hond

(kijkt ons kauwend aan)Mmmmmm, lekker zeg... schnitt naar een mistig bos, het is
avond; een blauwe Ford Taunus 17M, bouwjaar 1970 slalomt claxonnerend tussen
de woudreuzen door; we nemen een kijkje in de wagen, daar zitten naast elkaar onze
twee godsdienstwaanzinnigen*, de

*

‘Barend is weer bezig’ deel 4
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lange profeet aan het stuurrad
lange profeet

Bekeert u! Hel en Verdoemenis! Het Einde der Tijden is nakende! Ik zal nog maar
es flink toeteren. (voegt de daad bij het woord)
korte profeet

Zeg...
lange profeet

!
korte profeet

Mag ik nou ook weer es sturen?
lange profeet

Zeg lummel! Wie deelt hier de lakens uit! Potverdrie.
korte profeet

Nou, eh, u, dus. (steekt een sigaretje op)
lange profeet

Juist.
Potverdrie! Het is hier spekglad, en ik zie geen reet! (veegt woest met de mouw
van zijn witte gewaad over de beslagen voorruit) Ik kan hier geen reet voor ogen
zien, zeg! Kijk jij nou ook es, lummel! Hel en Verdoemenis! Rampspoed!
korte profeet

(paniekerig) Pas op! Pas op! Help! Het Einde der Tijden is nabij! Harder! Stop! Help!
wij zien de wagen door het bos slingeren en slippen, dan komt het voertuig met
een daverende klap tegen een holle boom tot stilstand; ongedeerd verlaten de
brokkenmakers de beschadigde auto, ze hebben ook nog een oud, krom, hekserig
wijfje met een takkenbos op haar rug, geschept; ze zit kermend op de grond en wrijft
over een knie
wijfje

Een mooie boel, heren, ik had wel dood kunnen zijn, vindt u niet?
lange profeet

Hou je waffel, ouwe sprokkelaarster! Heks!
wijfje

Nou nou nou nou, moet dat nou zo? En dat nog wel op het Kerstfeest.
korte profeet

Prettig Kerstfeest, mevrouw.
lange profeet

Lummel! laat die mevrouw met rust, en ga aan je werk!
de korte profeet loopt naar de auto, haalt een glinsterende bijl uit de achterbak
en verdwijnt daarmee in de duisternis, kort daarop horen wij gekap
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wijfje

(komt overeind) Ik stap maar weer deres op. Naar m'n eenzame huisje in het bos, ver
weg van hier. Waar de soep pruttelt in de ketel, waar de geesten ronddolen. En een
stallantaarn haar flakkerend
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licht werpt op de berkestammen...
lange profeet

(verbijsterd, kwaad) Maar...
wijfje

En de uil krast!!
lange profeet

Zeg, mens, lazer op met je flauwekul. Wat wil u nou eigenlijk met dat domme
gesprokkel.
wijfje

Luister, o vreemdeling. Als de vliegenzwam haar draden vlecht in de vochtige aarde,
waar de boleten reeds verderf zaaiden, en als de eeuwige duisternis dooft onder luid
gekrijs van diverse duivelen...
lange profeet

Zeg ouwetje, met je bruine tanden, hou je kiezen opmekaar, wou jij mij vertellen
hoe of wat!
de kleine profeet kapt onverdroten door, hij schiet lekker op aan de voet van een
dikke stam Bekeert u van de zondigheid des vleses en de geneugten des levens! Want
Gods straf zal vreselijk zijn! Het Einde der Tijden is nabij! De Hemelen zullen met
sissend gedruis voorbijgaan!
wijfje

Gunst zeg, da's me ook wat...
lange profeet

Donder en bliksem zullen onheil brengen! Elementen zullen ontbonden worden, wat
ik je brom.
wijfje

Dat kan allemaal wel waar wezen, maar toch zult ge uw verdiende loon krijgen. Zie!
(wijst omhoog)
een reusachtige denneboom valt krakend om en verplettert de auto
lange profeet

(tot de kleine, die geschrokken aan komt lopen) Lummel! Stuk verdriet! Ik was er
bijna geweest! (tot wijfje, op andere toon) Ik geloof niet in uw kletspraat. (weer tot
de kleine profeet) Wat heeft dat allemaal te betekenen! (wijst op de gevallen stam
en de vernielde wagen)
korte profeet

Ja, God, ik dacht misschien wel leuk een bóóm met de Kerst...
lange profeet

(woedend) En we hebben nog niet es bállen! Nietsnut! Vetbol! Kraaloog! (klagend)
Hoe komen we nou op tijd in de Oude RAI?
korte profeet
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Ziet u wel, gestolen goed gedijt niet. (tot wijfje) Ik ben namelijk vroeger Hervormd
geweest, ziet u.
lange profeet

(tot de kijker) Het is de kleine weer eens in de bol geslagen... (tot wijfje) Wat heeft
u voor soep?
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(voor zich uit) We zullen bij dat oude kreng moeten overnachten, we kunnen hier
moeilijk blijven staan! Schiet op, lummel!
wijfje

Ik heb spinnekoppensoep, en daarbij wellicht een vleermuizenpasteitje, een koekje
van eigen deeg bij een kop warme zwavelthee...
men verdwijnt in optocht in de duisternis, onheilspellende slotaccoorden, fade-out,
hard in met een rommelige Kerststal met kartonnen vee, één echtlevend bokje, een
kribbe, en een opgetuigde kerstboom; terwijl hij met een hark stro en hooi ordent,
zingt de in het kostuum van een Engelse landlord gestoken Gerrit Dekzeil een liedje
in het zg Hollands Populaire genre
Gerrit
Soms zit ik weleens te denken
ach hoe moet dat nou met mij
Niemand wil mij aandacht schenken
hij is gelukkig denken zij
Maar hoe kunnen zij ook weten
dat ik nimmer zal vergeten
die vrouw die alles was voor mij

(laat de hark vallen)
Wat is het leven zonder liefde
wat is de zin van mijn bestaan
Waarom verloor ik mijn geliefde
waarom ging zij hier vandaan
Oh vogel, geef mij de kracht van je vleugels
Oh stormen, drijf mij voort
Laat mij hier niet achterblijven
laat mijn hart toch zijn, waar het wordt gehoord

Fred Haché betreedt de Kerststal, is onaangenaam verrast met het optreden van
Gerrit, windt zich zichtbaar op over het gezang, loopt op hem af
Soms kan ik maar niet begrijpen
wat of er eigenlijk is gebeurd
ik zit wat voor me uit te kijken
mijn hele leven is verscheurd
En hoe moet dat nou met mij?
Leef je leven zeggen zij
alsof er nooit wat is gebeurd

Fred denkt dat het lied uit is, wendt zich tot de
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kleine zanger, wordt verrast door de inzet van het refrein, kropt een woedeuitbarsting
op
Wat is het leven zonder liefde
wat is de zin van mijn bestaan
Waarom verloor ik mijn geliefde
waarom ging zij hier vandaan

Fred deinst achteruit voor een armzwaai van Gerrit
Oh vogel, geef mij de kracht van je vleugels
Oh stormen, drijf mij voort
Laat mij hier niet achterblijven
Laat mijn hart toch zijn, waar het wordt gehoord
Laat mijn hart toch zijn, waar het wordt gehoord

Fred

Zeg! Mislukte Caruso! (schrikt van eindaccoord)
Zeg, mislukte Caruso...
er klinkt nog een eindaccoord
Zeg!! Mislukte Caruso!
Gerrit

!? (wacht op het slotaccoord, zet dan zijn pet af)
Fred

Bal gehakt! (wijst op Gerrit zijn kniebroek) Metje drollevanger! Wat kom je hier
eigenlijk doen? Een beetje maf gaan staan zingen, terwijl zodirect mijn show losbarst!
Met dat sentimentele gejammer wil je zeker ook nog op de hitparade! (zingt met
orgelbegeleiding)
Oh vogel, geef mij de kracht van je vleugels
Oh stormen, drijf mij voort
Laat mij hier niet achterblijven
laat mijn hart toch zijn, waar het wordt gehoord!

Wat is dat nou voor lied! Wie kóópt dat nou! Wat een bedonderde sound. En je reinste
wartaal waar geen verstandige hond ook maar íéts van begrijpt!
Gerrit

Nee, oetlul, zoals jij het zingt vallen de mussen van het dak als je begrijpt wat ik
bedoel maar dat zal wel niet. (gaat met hooi in de weer)
Fred

Augurk!
Barend komt eraan, hij is zó gejaagd dat hij bijna de scène weer uitloopt, hij heeft
een pannekoek op zijn hoofd
Barend

Zeg Fred, je had helemaal niet betaald in het restaurant! En ik kon ook niet betalen,
want ik heb helemaal geen geld meer, zoals je zult begrij-

Wim T. Schippers, Gied Jaspars, Ruud van Hemert en Wim van der Linden, Het Barend Servet effect

220
pen. Daar ben ik te beroemd voor geworden, zie je. En nou moest ik de hele tijd staan
áfwassen, en toen heb ik honderden borden gebroken, die ik eerst al per ongeluk in
de soep had afgewassen, daar ik een peu nerveu was geworden. Pollens wat was ik
een peu nerveu geworden. Nóg trouwens. Maar, het sop was de kool niet waard, dus,
wat heb ik toen gedaan, Barend? Juist, voor straf, (kijkt op z'n horloge) heeft de kok
een pannekoek op mijn hoofd gedaan, die was hij namelijk net aan het bakken,
zodoende. En nu ben ik hier en ik wou...
Fred

(valt uit) BAREND HOU IN 'S HEMELSNAAM OP met dat geleuter. Gebeurd is
gebeurd! En wat heeft dit hier te betekenen als ik vragen mag! (gebaart om zich
heen) Moet dit zootje soms ons decor uitbeelden? We zijn hier in een complete
kerststal beland! En wie heeft al dat hooi besteld voor den duivel! Gerrit gooit een
pak stro in de richting van de kribbe; daar komt onze dominee aanwandelen, hij is
in gezelschap van twee deftige dames en een keurige meneer, Fred en Barend kijken
verbaasd op
dominee

Kijk, hier gaat het dus gebeuren, zodadelijk, wel leuk hè?
dame

Heel fijn.
andere dame

En erg mooi verzorgd ook. Prachtig gewoon.
meneer

Ja.
dominee

(kijkt even vreemd op naar de man) De kerstgedachte wordt hier dus min of meer
uitgebeeld, vérbeeld is eigenlijk het woord. Maar, om kort te gaan, op een wijze zoals
de Schrift ons dat te denken geeft, zoals ook duidelijk staat in Lucas 2, daar staat
eh... Blieft u een kopje koffie wellicht?
het gezelschap vertrekt
Fred

Wie heeft al dat hooi besteld!!
Barend

Maar dat ís helemaal geen hooi, Fred, dat is hele gewone stro van hiernaast.
Gerrit

Nou tabé, de groetjes, aju, en bekijk het nog maar es. Ik heb nog zeer veel te doen,
zulle. (loopt weg)
Fred

Wat moeten we nou met die zwijnestal! Is er wel
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geluid? En wanneer begint de uitzending?
Barend

Ja, weet ik het, ik vind het wel aardig dus.
Fred

Moet ik nou híér mijn come back maken? Nouja, laten we er maar het beste van
maken. Goede wijn, dat ben ik dus, behoeft geen krans, dus wég met dat hooi of laat
eigenlijk maar liggen ook, bestel iemand om het weg te halen, Barend. We beginnen.
Wat staat er op het programma, Barend.
Barend

Ja, hoe moet ik dat nou weten? Blote dans denk ik.
Fred

Goed. Blote dans. Waar zijn die meiden!
er komt een blote meid aantrippelen, jazzmuziek barst los
Aha! Daar komen zij reeds!
(teleurgesteld) Oh, het ister maar één... Nuja, je kan er ook maar met één tegelijk
eh... nietwaar... over naar de feestzaal, daar staat op een apart podium links van het
showdecor een in gouden glitterpak gestoken tenorsaxofonist te excelleren in een
knetterende solo, zijn kabaal vormt tezamen met een correcte begeleiding uit de
orkestbak het auditieve materiaal waarop het halfblote meisjesballet in het showdecor
wederom een staaltje opwindende dans ten beste geeft, doch ondanks al dat vertoon
weet de saxofonist met zijn enerverende spel en spasmodische bewegingen alle
aandacht op zich te vestigen, hij jaagt het keurige publiek de stuipen op het lijf en
weet de danseresjes, die weliswaar geen krimp geven, toch danig te verontrusten
met z'n gedoe; de orkestleden verlaten de bak, lopen hoofdschuddend naar de solist,
misprijzen zijn eerzucht; na een hevige climax valt de gekgeworden instrumentalist
er uitgeput bij neer, het nummer is teneinde, de danseresjes waaieren weg, applaus;
Sjef van Oekel betreedt ondertussen het toilet en gaat staan plassen, vergeet de deur
achter zich te sluiten, wij blijven hem op de rug zien.
Sjef

Hèhè... hèèè... hâ... hè... wordt het toch nog gezellig... heb ik weleens ergens gelezen.
(brengt
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de bril door de urinestraal omhoog)
er komt maar geen eind aan de stroom, Sjef steunt en mompelt
...kan toch nog best leuk worden, ja, Hèhè.
hij staat wel een volle minuutkrachtig te wateren, als hij daarna steunend zijn
kleding weer in orde brengt, wordt hij verrast door een onverwachte nieuwe heftige
urinelozing; gelaten wacht hij af tot het eindelijk ophoudt
Nou nou... (knoopt zijn gulp dicht)
vervolgens neemt hij behoedzaam een zg sterretje (kindervuurwerk) uit zijn
binnenzak, hij steekt het aan en beschouwt tevreden de typische vuurverschijnselen,
schrikt van naderende voetstappen, dooft het vuurwerkje in de toiletpot, wacht tot
de voetstappen verdwenen zijn, verlaat oplettend het kleine kamertje; schnitt naar
een dorpsstraatje, het is schemerdonker en het sneeuwt, uitzicht op een soort
galanteriewinkel, op het trottoir ervoor kleumt een kerstbomenverkoper, naast hem
een treurige hond; Fred, gehuld in een zware winterjas en met een gleufhoed op zijn
hoofd, wandelt met een opzichtige, tamelijk dikke, in bont verpakte, stroef kijkende
deftige dame aan zijn arm het beeld binnen
Fred

Mens, zeur toch niet zo met je Kerstmis, nou stáát er een boom, en nou is het zeker
nog weer niet goed!
vrouw

Jaa, maar er hangt niets in. Wat is dat nou, zo'n kale spar, er mag toch zeker wel
versiering in? ze gaan de winkel binnen (dingdong), daar is verder niemand te zien;
Fred loopt naar de toonbank en slaat er met zijn vuist op
Fred

(bast) Hebt u ballen?
stilte, de vrouw draait wat rond, plotseling gevloek en gemopper, stapels dozen
vallen om, schervengerinkel: een tenger manspersoon in een te wijd net pak, een
scherp gezicht en een vetkuif, duikt op achter de toonbank, hij is blijkbaar de winkelier
winkelier

Daar gaan m'n laatste ballen! (schudt lametta en
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engelehaar van zich af) Dat verdomde Kerstmis, en straks weer Pasen met eieren,
je blijft aan de gang met dat feestvierderij! Nuja, deze omgevallen handel (schopt
tegen gevallen dozen) zal ik dan maar als zogenaamd ballengruis (richt zich tot
meneer en mevrouw) de een of andere gekgeworden idioot in de maag splitsen
goedenmiddag mevrouw meneer.
Fred

Hebt u ballen! En vlug wat. Bah.
mevrouw glundert
winkelier

Wist u overigens mevrouwtje, waarom de Kerstman geen kinderen kan krijgen? Nee?
Omdat z'n ballen in de kerstboom hangen, hahahahaha!
mevrouw is ontdaan
En, weet u waaraan men kan zien dat Sint Nicolaas zo'n oude man is? Hij heeft
schimmel tussen zijn...
Fred

Wat is dit hier voor bedoening! Ik ben hier niet gekomen om smerige kletspraat aan
te horen, zeg, wat denkt u wel. Hebt u ballen, ja of nee!
winkelier

Eh...
de winkeldeur gaat open, Barend sjort met veel moeite een opgetuigde kerstboom
naarbinnen
Barend

Zeg meneer daar! Die ballen die u mij vorig jaar verkocht, die doen het helemaal
niet meer! Moet u zien hoe ze d'r bij hangen! Is toch geen gezicht! Wat vindt u
mevrouwtje, vindt u het geen grof schandaal. De helft hangt scheef en ze zijn pas
een jaar oud!
vrouw

Wat zal ik zeggen, ik moet toegeven dat ik zelden zulke scheve ballen heb gezien.
(tot de winkelier) Zijn dat uw ballen?
winkelier

Welnee zeg. Ik ken meneer hier niet, laat staan zijn ballen.
Barend

O nee? O nee? (trekt ballen van zijn boom, slaat ze stuk op de toonbank) Zijn dat
niet uw ballen!
winkelier

Welnee zeg. Wij verkopen hier geen losse ballen, alleen per zak (tot mevrouw)
begrijpt u wel.
vrouw

(tot Fred) Zeg lieverd, wat een mooie scheve ballen heeft die meneer (doelt op
Barend) daar hangen, prachtig gewoon. Precies wat ik hebben wil.
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Fred

Ja, zeur nou niet mens, dat zijn meneers ballen, wij kopen nieuwe! (tegen winkelier)
Kom op met je ballen, en flink veel engelehaar! Hè, schat, als jij ballen wil, dan krijg
je ze. (dreigend) Al moet ik hier de hele tent afbreken! (tot Barend) Begrijpt u wel.
Barend

Oh, juist ja.
winkelier

Welnu. Als de zaken er zo voor staan: ik moet uw vrouw teleurstellen, ik heb geen
ballen meer.
Fred

Oh, dat is dan fraai!
winkelier

Maar misschien is mevrouw geïnteresseerd in een zak ballengruis?
vrouw

Maar beste man, hoe stelt u zich dan voor hoe of ik daarmede onze kerstboom optuig?
Wilde ik maar zeggen.
winkelier

Nou eh... (pakt een doos) dat is nogal eenvoudig hè. Zo! (gooit een wolk gruis over
Barend en z'n boom) Zo doen we dat, haha.
Barend

Maarre...
vrouw

(slaat de handen voor haar mond) Vreselijk gewoon...
winkelier

Ja, als u persé de kerstdagen mét ballen wil vieren, als u van mening bent dat dat
zonder ballen niet lukt, ja, dan kunt u wellicht (wijst op Barend) meneer zijn ballen
overnemen. Ik ben niet ongenegen daarin te bemiddelen.
Fred

(kwaad) In mijn huis geen ballen van een vreemde vent! Kom Ada, we vertrekken!
Zonder ballen zal het ook best lukken, tenslotte zijn we Pasen ook zonder eieren
heelhuids doorgekomen.
mijnheer en mevrouw vertrekken ruziënd
Barend

(sneu) Dus u bent niet bereid mijn ballen terug te nemen? Hoe moet ik dat mijn vrouw
uitleggen? Zij rekent erop dat ik met nieuwe ballen thuiskom...
winkelier

Meneer, gelooft u mij, ik heb uw ballen nog nooit gezien! Volgens mij heeft u zich
hier of daar inferieure Zwitserse ballen laten aansmeren, u hebt zich lelijk bij de neus
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nemen.
Barend

Maar meneer, wat is dat nou, hoe moet dat nou?
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Hoe kom ik zó de kerstdagen door! (klaagt) Twee jaar geleden is m'n hele huis
afgebrand door een lekkende kaars als het ware, vorig jaar is mijn vrouw jammerlijk
geschept door een sneeuwruimer, ja, ik heb dus nu weer een nieuwe, en u begrijpt
dat ik met prima ballen voor de dag wil komen.
winkelier

Ach meneer, u moest eens weten hoe ik mij voel, (gebaart naar dozen op de grond)
mijn ballen liggen totaal in puin. (grijpt naar z'n rug) Ai! Nou schiet het ook nog in
mijn rug.
buiten beginnen klokken te beieren
Barend

Ik geloof dat ik maar es een stevige kerkdienst ga bijwonen, daar zal ik van
opknappen.
winkelier

Wát zegt u? Is het al zó laat?
Barend

Ja, het is weer zo laat.
winkelier

Wacht! Ik doe mee, ik ga met u mee! Fijn.
Barend

(werpt een blik op z'n horloge) Zullen we dan maar snel? (loopt naar de deur, opent
die) er komt een sneeuwvlaag binnen
(deinst terug) Oei!
winkelier

Foei, wat een weertje! Fijn weer eens een witte kerst, dat hebben we in jaren niet
gehad, ik schiet even een jas aan. (schiet een jas aan)
Barend

Ja, want een kou is zó gevat.
men verlaat de zaak, Barend met opgezette kraag voorop; de winkelier trekt de
winkeldeur met een harde klap achter zich dicht: de ruit breekt en valt aan scherven,
hij slaat er evenals Barend geen acht op
winkelier

Zeg, is het waar dat het kerkkoor vanavond zingt? Ik sprak namelijk gisteren nog
ouderling De Vries, en die had het daarover, naar ik meen. de kerstbomenverkoper
raakt door de kou bevangen en valt om, zijn hond loopt weg
Barend

Maar er was een kleine kans dat de sopraan Nel van Dongen Stille Nacht zou komen
zingen ofzoiets...
de heren verdwijnen in de sneeuw; de wereldberoemde stripteaseuse Christina
Astoria is ondertussen reeds halverwege haar act: ze staat fier in een arreslee, neemt
een ferme slok wodka, gooit
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aangevuurd door kozakkenzang haar jak uit, op een zilveren bra en slipje na is zij
geheel naakt, ze rolt uit de slede... het beeld begint te sneeuwen, door hinderlijke
ruis klinkt een steeds duidelijker wordende sonore mannestem, een pijprokende
professor achter een Teleac-bureau doemt op, Christina valt geheel weg
professor

...aan het grote onheil wat het Christendom zoal heeft aangericht.
het beeld valt weg, de stem ook, blijft slechts over sneeuw en ruis; onze professor
komt er toch weer doorheen flakkeren
...zo, dat wij Christus... al bestaan heeft, verantwoordelijk kunnen stellen voor alle
ellende die Christenen hebben veroorzaakt, al dient wel worden...
de weelderige vormen van Christina verdringen de ruisende geleerde, die echter
snel, zij het zeer vaag, weer terugkeert
...vrijwel door geen Christen in de practijk worden gebracht, dat hij mensen die
niet in hem geloofden de verschrikkingen van de hel in het vooruitzicht stelde, wat
aanleiding is...
de storing is compleet, na circa vijftien seconden verschijnt onze danseres weer,
ze ontdoet zich juist van haar bra, dan drukt de professor haar weer weg, hij blijft
evenwel mistig en slecht verstaanbaar
...kunnen niet bewijzen dat de god van de Christenen, of welke andere god dan
ook, niet bestaat, zoals wij ook niet kunnen aantonen dat ons lot niet in handen is
van bijvoorbeeld eh een blijk sperciebonen, ergens in het heelal. De christelijke
godsdienst kent een wraakzuchtige god en is gebaseerd op vrees en haat en
veroorzaakt dientengevolge oorlogen...
geknars, het beeld verspringt
De geschiedenis van het Christendom is een gruwelijke. ...ketters op de brandstapel,
heksenprocessen, antisemitisme, inquisitie, godsdienstoorlogen tussen protestanten
en katholieken, affijn...
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Christina duikt weer op, aan de muziek te horen is zij bezig met de finale, plotseling
een close-up van haar blote billen
stem Sjef

Wat een feestelijk gezicht!
het portret van de professor komt nog even door, de man doet er echter verder het
zwijgen toe; Christina staat weer in de arreslee, ze slaat een mantel om haar blote
lijf, laat een zweep klappen, gilt nog wat, de muziek is afgelopen, klaar; applaus;
hard over op de geheel verlaten kerststal
stem Gerrit

Koppen dicht!
er komt een door Gerrit aangevoerde optocht binnen: vier herders, drie koningen,
Jozef, Maria, en een, op wat windsels om het vette onderlijf na geheel blote,
brildragende en kalende dikke zestiger; het gezelschap verspreidt zich in de stal en
wacht af
Gerrit

Zo. Nu wij. Een of ander belachelijk showensemble heeft ons decor nogal beschadigd,
maar dat is misschien wel zo mooi, voor ons kerstspel.
Kent iedereen zijn rol? We beginnen op pagina 1.
Maria

(tegen Jozef) Leuk hè. Zo'n kerstspel. Fijn hè, dat ik ervoor gezorgd heb dat jij ook
mee mag doen. Je hebt je rol toch wel goed geleerd, hoop ik?
Gerrit

Koppen dicht. Stilte op de set. Een klein beetje eerbied alstublieft, wij gaan een
kerstspel opvoeren, wilt u zich wel even realiseren wat dat betekent? Juist. We gaan
verder op pagina 2
herder

(declamerend) Ik zie een stér blinken! Er op af!
Gerrit

Wat krijgen we nou? U zit al op pagina 4!
We beginnen bij het begin, de geboorte.
Waar is het kindeke, want daar draait tenslotte alles om.
de nagenoeg blote oude man loopt moeizaam naar de kribbe
man

Hier ben ik, meneer. Zal ik dan maar vast gaan liggen? (maakt aanstalten)
Gerrit

(sigaar valt uit z'n mond) Zeg, u wilt toch niet beweren dat ú het kindje gaat
uitbeelden?
man

Ja, dat ben ik.
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Ja maar u bent natuurlijk totaal ongeschikt voor die rol! (kijkt in script) Wie heeft u
eigenlijk be-
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steld? Moet je nou toch es zien...
shot hulpeloos kijkende schaars geklede oude man
Dat moet nou zorgen voor een verantwoord aangrijpend commercieel succes! Dat
kan écht niet hoor meneer. Dat gaat niet door. (tot de kijker) Daar krijgen we gedonder
mee...
Wacht! In plaats van u doen we gewoon veel hooi in de kribbe, dan zie je helemaal
niet dat er niets in ligt. (propt stro in de voederbak)
man

(verontwaardigd) Dat neem ik niet meneer! (gooit het stro er weer uit) Ik ben speciaal
gekozen voor die hoofdrol, trouwens m'n hele familie zit vanavond te kijken.
Gerrit

Hou op met dat gezeur! Ik deel hier de lakens uit. U moet toch zelf ook in zien dat
u onmogelijk voor een pasgeboren baby kunt doorgaan. Bovendien...
herder 1

Nou, voor mij kan die best hoor.
herder 2

Dat maakt voor ons niks uit.
herder 3

Onze tekst blijft precies hetzelfde.
herder 4

Als we ons geld maar krijgen.
Gerrit

Bovendien bentu sowieso ongeschikt, u bent dik in de zestig! En u weet evengoed
als wij allemaal men knikt beamend
dat Jezus niet ouder dan 33 jaar is geworden.
man

Daar is mij nooit iets van verteld!
Hè, wat jammer nou. Ik kan wel huilen...
Maria

(kwaad) Als hij niet mee mag doen, doe ik ook niet meer mee. Dan moet u (doelt op
Gerrit) maar zien hoe u het zonder ons klaarspeelt.
Jozef

(tegen zijn vrouw) Doe nou maar gewoon wat er van je verlangd wordt, als wij ons
geld maar krijgen.
Maar ik krijg ineens een idee! (tot Gerrit) Kan mijn zoontje Otto die rol niet
overnemen? En dan speelt meneer hier (doelt op de oude man) een extra Wijze uit
het Oosten.
Wijze 1

Er kwamen
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Wijze 2

slechts dríé Wijzen
Wijze 3

uit het Oosten. En bovendien kom ik uit de West.
Jozef

U denkt toch niet dat u met z'n drieën alle wijs-
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heid in pacht heeft, wel? Dan komt meneer hier gewoon wijs uit het Westen ofzoiets.
man

Zeker in dit pak!
Maria

(tot Jozef) Maar uw zoontje is toch ook al twaalf? En hij is ook nog brildragend. En
hij heeft last van hooikoorts.
Jozef

Wat geeft dat nou! Het gaat om het idee. Als de mensen maar klappen.
dit wordt beaamd
man

Maar dán kan ik het netzogoed weer doen!
Gerrit

Ja hoores, dan kan ik er netzogoed zélf in gaan liggen! (tegen bokje) Ik ben helemaal
in de war geraakt door al dat gehaarewar. Ik zal deskundig advies moeten inwinnen.
(loopt naar een hoek, pakt de hoorn van een telefoontoestel, draait een nummer en
luistert)
de spelers worden lawaaierig
Koppen dicht!
telefoon

Hallo? Wie daar?
Gerrit

Pardon? Ja ziet u, ik heb hier iemand die denkt dat hij het kindeke kan doen? Wat
vindt u daarvan?
telefoon

Bekeert u! Hel en Verdoemenis! Het Einde der Tijden is nakende! Bekeert u van de
zondigheid des vleses en de geneugten des levens! Want Gods straf zal vreselijk zijn!
Gerrit

Huh?
Fred Haché stapt de kerststal binnen
Fred

(wenkt naar iets buiten beeld) Ja! Komt u maar! Rijden maar! Achteruit! Ruimte zat!
Ja, ja, prachtig!
een grote vrachtwagen van de Belgische Visch-Industrie F. Walvocht uit Antwerpen
rijdt achterwaarts de kerststal omver en plat, de spelers rennen in paniek weg
(leest) Eet meer visch, omdat het zoo lekker is!
Prima de Luxe! (stapt bij de bestuurder in de cabine, wrijft zich vergenoegd in de
handen)
Barend Servet rent de vernielde kerststal binnen, ziet Fred in de cabine zitten
Barend
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de vrachtwagen trekt grommend op
(krabt op z'n hoofd)?!
[trompetgeschal, Sjef temidden van de heren musici in de orkestbak, na een korte
instrumentale introductie klinkt zijn heldentenor
Sjef

Wilhelmus van Nassouwe,
Ben ick van Duytschen bloet,
Het Vaderlandt ghetrouwe
Blyf ick tot in den doot.
Een Prince van Orangien
Ben ick vry onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt ghe-eert.
instrumentaal intermezzo
Myn schilt ende betrouwen
Syt ghy, o Godt myn Heer,
Koningin
*

(kregel) Zo is het wel genoeg, heren!]
onze Vorstin zit, keurig gekleed in een smaakvol mantelpak, voor een achtergrond
van rode velours gordijnen, in een antieke stoel in de nabijheid van een door een
exclusieve bloemisterij geleverd kerststuk, op de salontafel twee gouden kerstballen,
een bijbeltje, en een glaasje sherry
Landgenoten. Het is weer Kerstmis geweest.
[Alweer onze Vorstin? Zult u zeggen. Was zij niet gisteren op de radio? Jawel.
Maar ik voelde me gisteren niet goed, waardoor mijn boodschap navenant uitviel.
Het is mij dan ook een grote eer, dat de directie (kijkt even opzij) mij heeft
aangeboden opnieuw een Kerstboodschap af te steken,]
en dat nog wel op de televisie. (slaat bladzijde om) En dat nog wel op de televisie.
Vrede op Aarde, in de mensen een welbehagen. Wat betekent zo'n zin vandaag de
dag nog voor ons. Kúnnen wij nog Kerstmis vieren. In deze tijd, deze roerige tijd
vol oorlog en vrede, armoede maar ook rijkdom en menselijke nood.
Beseffen wij eigenlijk wel wat dat betekent?
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Kunnen wij iets doen voor elkaar?
Want juist in kleine hulpvaardigheden ten opzichte van elkander, is Kerst.
O, ik weet wel, het is vaak o zo moeilijk van elkaar te leren en waarderen.
Wij zullen ons allerlei economische beperkingen dienen op te leggen en iets van
onze welvaart prijsgeven. Ook zullen de accijnzen op diverse goederen drastisch
omlaag moeten, teneinde de prijsspiraal gelegenheid te geven zich te ontspannen,
zich te herstellen van een percentuele niveauverschil, met alle gevolgen vandien.
En waar is dat nu voor nodig? Waar moet dat heen? Vraagt de hedendaagse mens
zich af. Het antwoord is maar één simpel woord, dat is namelijk Vrede, Vrede op
Aarde, in de mensen een welbehagen, aan mensen van goeden wil. Die wij allemaal
kunnen zijn, u, zowel als wij. (glundert en zwijgt even)
Sjef

(duikt op) Nú ik weer. Dames en heren.
Koningin

(ontstemd) Wij herinneren ons niet dat wij u iets gevraagd hadden.
Sjef

Pardon... (maakt zich uit de voeten)
Koningin

(na een korte pauze) Daarom, wéér Kerstfeest dit jaar. Want de betekenis voor ons
allemaal is van grote waarde voor ons menszijn, en ik hoop dat wij samen, terwijl u
geniet van den Kerstmaaltijd en de kaarsjes flonkeren in de kerstboom, ook daarlángs
wil kijken, naar de diepere betekenis van het kerstgebeuren an sich, en dat zult
herdenken, herkénnen, én er naar leven. Ik dank u. Ik dank u. Dank u.
koor
Juliana, Juliana, Juliana!

Sjef staat glunderend te zingen in de orkestbak
Sjef
Juliana, onze Vorstin
Juliana, Koningin
Juliana, wij houden van jou
Juliana, wij blijven trouw

door het eerste couplet van Sjefs lied heen heeft onze Vorstin nog een mededeling
Koningin

En ik hoop dat u met deze boodschap mijn toespraak van gisteren voor niet
uitgezonden wilt
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houden, want daar is deze dus voor in de plaats gekomen. (staat op) Zo, nu gauw
mijn gouden muilen ophalen... (verdwijnt)
Sjef
Ons landje is maar klein
maar het is er heel fijn
een vreugde om er te zijn
En wij weten van geen wijken
daar achter de duinen en dijken
Want wij hebben de de liefste
Vorstin van deez' aard
En dat, dat is ons heel wat waard

accordeon-intro
Juliana, onze Vorstin
Juliana, Koningin
Juliana, wij houden van jou
Juliana, wij blijven trouw

accordeonloopje
Wij zijn het zo dikwijls oneens met elkaar
doch verbonden in tijd van gevaar
Wij hebben een groots verleden gekend
Wij hoeven hier geen president
Want wij hebben de liefste
Vorstin van deez' aard
En dat, dat is ons heel wat waard

duet van saxofoon en trompet
Juliana, wij houden van jou
Juliana, wij blijven je trouw
koor
Juliana, Juliana, Juliana!

Sjef

Onze Vorstin!]
Fred en Barend op een pasbankje temidden van een berg schoenen in een
rommelige, ouderwetse schoenenzaak, om hen heen dribbelt een zenuwachtige,
bijziende winkelier
Fred

(past schoenen) Ik neem deze gaatjesmodel, want ik heb nogallast van zweetvoeten,
hetgeen, zoals u zult begrijpen, in de gaten loopt.
Barend

(gespt sandalen dicht) Ach, wilt u mijn óúde schoenen in de doos doen ja? Want ik
heb er toch niets meer aan, eh... hoewel...
Fred
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rond) Barend loopt hem achterna
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Daar zal ik het een eind mee schoppen, haha.
(begeeft zich achter de toonbank, glijdt uit, verdwijnt erachter) Hel en (komt weer
tevoorschijn) Verdoemenis! Welke brutale hond heeft hier poep neergelegd! (trekt
de schoenen uit) Grote Goden.
Barend

(enthousiast) Ja, ik had het al van ver zien liggen, ik zag het als het ware aankomen,
Fred.
een olijke hond loert om de hoek van een stelling met schoendozen
Fred

Bah! (schraapt met de zool van zijn besmeurde gaatjesschoen langs de toonbank)
Nou, die vuile schoenen neem je maar terug, mislukte Molière! Wat moet de pers
hiervan denken. Hier! (werpt de schoenen naar de winkelier)
winkelier

(vangt het schoeisel op) Ja maar hoor es meneer, die kan ik zo echt niet terugnemen
hoor, er zit allemaal derrie aan. Bah! (legt de schoenen op de toonbank)
Fred

Dan maar zonder schoenen! Beter helemáál geen schoenen, dan eh...
de vetkuivige eigenaar van de galanteriewinkel komt binnen met Ada, niemand
let op hen; Fred balt een vuist
(schreeuwt) Laarzen! Duitslederen laarzen, met spekzolen, goed vet en vlug wat.
Goeie doortrappers. (merkt Ada op) Waar ken ik u van, mevrouw?
Ada

(klampt zich vast aan de vetkuif) Dat is em...
vetkuif

De schoonste schoen wordt ook een sloffer. Há! (tot Fred) Ach meneer, doet u mij
een paar kekke bordeelsluipers. Vlug, of ik schiet uit mijn slof, haha.
winkelier

(verontwaardigd) Zég. Ik ben hier de schoenwinkelier. Ik wou als kind altijd al
schoenwinkelier worden, waar mijn vader erg op tegen was. Hij heeft mij steeds
afgeraden dat vak te kiezen. Maar ja, ik was eigenwijs, ik moest en zou
schoenwinkelier worden, dat leek me toch zo leuk, al die kokette damesbeentjes. En
nu slijt ik mijn dagen tussen versleten zolen en hakken, schoenlepels, vette
schoensmeer, veters, steun-
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zolen, likdoorns, hamertenen, spreidvoeten, zwemmerseczeem, kalknagels, platvoeten,
en het vele, vele zweet. Ik herinner me nog als de dag van gisteren die zweetvoeten
van daarnet.
vetkuif

Ja hoores meneer, dat lap ik onder mijn schoenen, haha!
Barend

(staat bij een kast, toont een schoendoos vol met water, het klotst over de rand) Moet
je nóú eens kijken! Dat staat hier gewoon. Pollens, zou...
Gerrit

(staat bij het kasregister) Zijn me gympies klaar, Barend!!
Barend + winkelier

Hoe? Eh ja, ze zijn klaar hoor.
een tweede Barend

(staat ineens naast Barend en de winkelier) U kunt ze morgen afhalen. Mag ik uw
bon in verband met de belastingen, ziet u. (floept weg)
Barend + winkelier

(tegen elkaar) Gunst, heet u ook al Barend?
Ja, ook toevallig. En hoe is de achternaam dan wel, als ik vragen mag?
Barend

(gelijk met het antwoord van de winkelier) Servet.
winkelier

(gelijk met het antwoord van Barend) Pikhaak.
Barend

Hoe?
winkelier

Pikhaak. James Pikhaak. Mijn vader noemde mij zo. Zo sta ik ook ingeschreven bij
de Burgelijke Stand en de Kamer van Koophandel, begrijpt u wel.
Gerrit begrijpt er niets van
Barend

Verdomd interessant.
klap van de deur, glasgerinkel: Sjef van Oekel is binnengekomen, iedereen kijkt
hem aan, Ada veert op van het pasbankje
Sjef

(kijkt bezorgd naar de kapotte ruit van de deur) Godverdomme, dondersteent me
daar die hele ruit naar de klote. Ach pardon reeds. (trekt een vriendelijk gezicht,
wendt zich tot Ada) Ach, mijnheer Pikhaak, reeds! Mag ik even ja? (tot de winkelier)
Ach mijnheer daar!
Ada
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vetkuif

Wie de schoen past, trekke hem aan! Há!
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Sjef

Heren, heren, heren, ik heb namelijk eergisteren hier, bij mijnheer Pikhaak hier...
Klopt dat? Reeds?
winkelier

Jazeker.
Barend

(heeft ergens iets ontdekt) Pollens. Hahahaha!
men kijkt nietbegrijpend naar hem om
O pardon.
Sjef

Eergisteren hier schoenen gehaald ja? En moet u nóú eens zien! (toont een voet met
een doorgesleten sok)
winkelier

!
Sjef

En ik heb er pas één inleiding mee gehouden, en nu zijn m'n mooie nieuwe schoenen
al helemaal tot op de draad versleten, ziet u wel?
winkelier

Potverdrie zeg. Nu al op? Maar ze záten als gegoten, dat zult u moeten toegeven.
Sjef

Dat moet ik toegeven, maar...
winkelier

Nou, lazer dan op, bofkont!
Sjef

(laat harde wind) Maar kan ik dan wellicht even van de toilet gebruik maken, want
ik moet zo nodig, ziet u. (strompelt scheetjeslatend naar achteren)
vetkuif

(roept Sjef na) Het naadje van de kous weten! Haha!
een oude uitgebluste man in een vale regenjas komt met een truttige, nadrukkelijk
winters geklede vrouw van middelbare leeftijd, de zaak binnen
vrouw

Hallo meneer schoenmaker! U hebt ons opgelicht!
man

Ik heb maar liefst honderdentweeëndertig gulden betaald voor haar eigen oude
schoenen.
vrouw

(knikt heftig) Já...
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winkelier

Hoezo. Ik weet van niks.
vrouw

Maar het is écht waar! (kijkt naar haar krokodilleleren pumps)
Barend

Hahaha! (staat met een schoendoos in zijn handen)
daar staat onze Vorstin plotseling in de winkel
O pardon. (krabt op z'n hoofd)
iedereen zwijgt eerbiedig
Koningin

Nederland, o Nederland, wat zijn je duinen
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schoon.
(tot de winkelier) Ach ober, zijn mijn gouden muilen reeds opgerekt?
winkelier

Tuurlijk mens...
Koningin

Of zal ik liever eerst mijn opgerekte hoed van de stomerij halen, (kijkt rond) ik zie
dat u het erg druk heeft, dus zal ik eerst poseren voor mijn nieuwe serie postzegels.
Ze hebben er pas duizend af, ziet u.
Barend

(tot de kijker, verschrikt) Pollens, als we daar maar geen gedonder mee krijgen...
ovationeel applaus, Barend glijdt uit en valt, het licht wordt gedempt, inleidende
koor- en orkestklanken, onze vriend wordt met vereende krachten overeind geholpen,
hij gaat op het pasbankje staan en barst in zingen uit
Pollens, wat een heisa is het hier
al dat schreeuwen helpt je toch geen zier
Stapelgek wordt men van dat getier
Pollens, wat een heisa is het hier

de winkelier haalt de schouders op en gaat de Koningin, die in een stoel heeft
plaatsgenomen, gouden muilen passen, Ada staat dom te lachen, de vetkuif neust in
kasten, de vrouw met de krokodilleleren pumps vindt wat van haar gading in de berg
schoenen, Fred ergert zich aan Barends optreden
Op de straat krijgt men het zeer te kwaad
Toeters, wielen, bumpers en gepraat
Op het strand ziet men geen korrel zand
Al die mensen vol met zonnebrand
En al die vreemde vogels in het bos
Kwetteren er ook maar wat op los

de vetkuif is op een ladder geklommen en gooit allemaal dozen naar beneden, Fred
gooit met schoenen terug, Barend zingt dapper door
Pollens, wat een heisa is het hier
Al dat schreeuwen helpt je toch geen zier
Stapelgek wordt men van dat getier
Pollens, wat een heisa is het hier

een heilsoldate is binnengedrongen, ze gaat de zaak rond met een blij gezicht en een
rammelen-
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de collectebus, Ada past herenschoenen, Sjef maakt een dansje
Op kantoor is ook al geen gehoor
Opgewonden chefs razen maar door
En in het chique restaurant
Lijkt men in een gekkenhuis beland
's Avonds dat kabaal op de tévé
's Zondags beieren er klokken mee

er valt een complete stelling met dozen om, men krijgt ruzie, bekogelt elkaar met
schoenen, dozen en winkelgerei, de Koningin schudt haar hoofd
Sjef

Waar heb dat nou voor nodig! Heren, heren, heren!
Barend
Pollens, wat een heisa is het hier
Al dat schreeuwen helpt je toch geen zier
Stapelgek wordt men van dat getier
Pollens, wat een heisa is het hier

er dansen ineens vijf spiernaakte meisjes om onze zingende TV-ster heen, de oude
man kijkt z'n ogen uit, nu wordt het een grote bende in de winkel, James Pikhaak
grijpt naar z'n hoofd, Barend weet van geen ophouden
Waar men ook gaat of waar men staat
Heisa is er steeds van vroeg tot laat
Ach zonder heisa zijn wij niet tevree
Ja we doen er allemaal aan mee

dat doen ze inderdaad allemaal
Pollens, wat een heisa is het hier
Al dat schreeuwen helpt je toch geen zier
Stapelgek wordt men van dat getier
Pollens, wat een heisa is het hier

fade-out;
[fade-up: Barend Servet, de onheilsprofeten, de Koningin, het echtpaar uit de
schoenwinkel, Ada, Fred Haché, Charlotte, Sjef van Oekel, en de dominee staan
plechtig op het podium van het kleurrijke showdecor, en zingen ernstig, met stijlvolle
begeleiding uit de orkestbak
Ere zij God
Ere zij God
In den Hoge
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In den Hoge
In den Hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den Hoge
Ere zij God in den Hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen
In de mensen
Een welbehagen
In de mensen
Een welbehagen
Een welbehagen
Ere zij God
Ere zij God
In den Hoge
In den Hoge
In den Hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Amen
Amen

men blijft nog even eerbiedig staan, dan verlaat men behoedzaam het podium, alleen
Sjef blijft achter,] hij loopt naar de coulissen en zet daar een 45-toerenplaatje op,
luistert aandachtig, prevelt mee
Sjefs stem
Zoveel ellende in deze wereld
Zoveel geluk dat wordt verstoord
Zoveel tranen in ons leven
Zoveel zorgen brengt het voort
koor
Zoveel ellende op deze wereld
Zoveel geluk dat wordt verstoord

Sjefs stem

Ach jasses, wat duurt dat lang. Prachtig gewoon, hè.
koor
Zoveel zorgen brengt het voort

vervuld van allerlei gedachten verlaat nu ook Sjef
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het podium; het gezelschap komt inmiddels aan in een verlaten restaurant Vrij Berlijn,
de plaat van Sjef klinkt daar hol door; men neemt plaats, ook Sjef voegt zich weer
bij hen
Sjefs stem
Waar heb dat nou voor nodig
Zo raakt men in de put
Dat is toch overbodig
Dat heb totaal geen nut
Waar heb dat nou voor nodig
Zo raakt men in de put
Barend
(Dat is toch overbodig) Eigenlijk heet ik gewoon
(Dat heb totaal geen nut) IJf Blokker. Hoe heet u?

koor
Waar heb dat nou voor nodig
lange profeet
(Zo raakt men in de put) Ik wou dat ik dood was.
korte profeet
(Dat is toch) Ik ook! (valt neer) (overbodig)
koor
Dat heb totaal geen nut

saxofoonsolo
lange profeet

Ach ober, doet u mij een kopje koffie, of laat maar.
Sjef

Dan zal ik het decor veranderen. (ontsteekt een sterretje)
zwijgend laat het gezelschap een tijdje Sjefs stem met de bombastische koor- en
orkestbegeleiding over zich heen gaan
Sjefs stem
Waar heb dat nou voor nodig
Zo raakt men in de put
Dat is toch overbodig
Dat heb totaal geen nut
Waar heb dat nou voor nodig
Zo raakt men in de put
Dat is toch overbodig
Dat heb totaal geen nut
Waar heb dat nou voor nodig
Zo raakt men in de put
Dat is toch overbodig
Dat heb totaal geen nut
Waar heb dat nou voor nodig
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Zo raakt men (in de put) In Den Haag daar woont
een (Dat is toch overbodig) graaf en z'n zoon
heet Jantje
Dat heb totaal geen nut
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Waar heb dat nou voor nodig
Zo raakt men in de put
Dat is toch overbodig
Dat heb totaal geen nut (fade out)

Fred

Is er een dokter in de zaal? Fijn harmonica spelen enzovoorts!
na ± 15 seconden stilte rolt er een zilverkleurige bal ø 65 cm het restaurant binnen,
daarop verschijnt na enige tijd een fotograaf, hij maakt vanaf statief een groepsfoto,
blijft verstard met omhooggeheven flitslamp staan, daarop begint langzaam het
gehele restaurant angstwekkend te hellen, een grote versierde kerstboom valt om;
een zwarte hond besnuffelt de vloer
Sjef

En een kuiltje jus. (barst in snikken uit)
Anna! Anna!
langzame fade-out, beeldvullende witte titel in het zwart: WAAR HEB DAT NOU
VOOR NODIG
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Eindnoten:
* ‘Barend is weer bezig’ deel 2

Wim T. Schippers, Gied Jaspars, Ruud van Hemert en Wim van der Linden, Het Barend Servet effect

