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RARITEITENKABINET 

 

1. INT. 2E KAMER – PLENAIRE ZAAL - DAG 

Minister President Brilleman zit te praten en te lachen met 

kabinetsvoorzitter Hamerslag. Langzaam stromen de 

verschillende partijen de plenaire zaal van de 2e kamer 

binnen. Hamerslag staat op en loopt richting de kabinetsdesk. 

Halverwege draait hij zijn gezicht nog even om naar MP 

Brilleman. Op hetzelfde moment loopt een vrouwelijk kamerlid 

langs Hamerslag en lacht naar MP Brilleman. Brilleman geeft 

een knipoog, maar het is niet duidelijk of dat voor het 

vrouwelijke kamerlid is bedoeld of voor de kabinetsvoorzitter. 
De andere coalitiepartners zitten inmiddels achter hun desk, 

allemaal vooraan. Coalitiepartner de Wit heeft een papieren 

vliegtuigje gemaakt en gooit het tegen het hoofd van Döner 

aan, die boos reageert. 
     

    DÖNER (heft vinger op) 
   Hier trap ik niet in! 
 

    DE WIT (lachend) 
   Doe es normaal man! 

    

Groeneveld pakt snel het vliegtuigje en gooit het hoog in de 

lucht.  

 

    GROENEVELD 

   Yes we can! 

 

Nu proberen de coalitiepartners als kleine kinderen het 

vliegtuigje van elkaar af te pakken onder luid hoog 

mannengegiechel. 

 

    DE VRIES (hijgend) 
Een goed vliegtuigje is de hoeder van de 

rechtsstaat! 

 

Brilleman kijkt vanachter zijn desk en ligt dubbel. Dan wordt 

het vliegtuigje door iemand wéér de lucht in gegooid. Van 

Zessen haalt snel een vliegenmepper uit zijn aktetas en wil 

het vliegtuigje door de lucht heen meppen.  
 

VAN ZESSEN (roepend tegen vliegtuigje) 
Zal ik jou eens een waardig levenseinde 

bezorgen! 
 

Hij staat vlak bij Brilleman. Hij mist het vliegtuigje en 

raakt het hoofd van de minister president. 

 

    BRILLEMAN 

   Jezus van Zessen! Pleur op!  
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De zaal ligt dubbel en van Zessen zegt middels zijn handen 

sorry. Voorzitter Hamerslag roept door zijn deskmicrofoon tot 
de orde. De coalitiepartners gaan snel zitten. De Wit pakt nog 

even snel het vliegtuigje van de grond, strijkt het glad en 

legt het dan vooraan op zijn tafeltje. Hamerslag slaat het 

kinderlijke gedrag van de Wit gade en schudt zijn hoofd. 
 

    HAMERSLAG (zucht) 
Juist. Ik zit weer bij de kleuters. (met 

uitgestreken gezicht) Als jullie lief zijn mogen 

jullie straks allemaal een lolly bij Ome 

Hamerslag komen halen en misschien breng ik 

jullie na afloop wel thuis in de Babboe 

bakfiets. Zo! Voor het ontaardt in een 

rariteitenkabinet, open ik snel deze 

vergadering. 
 

 

2. INT. LEDENRESTAURANT 2E KAMER – DAG 

Brilleman, van Zessen, de Vries, Groeneveld en 

kabinetsvoorzitter Hamerslag eten samen hun lunch aan een 

tafel. Döner zit apart aan een tafeltje met zijn twee kompanen 

en haalt uit zijn aktetas een bakje met Turkse worstjes 

(köfte). Aan de andere kant zit de Wit, omringd door stevige 

mannen met grijze pakken (beveiliging). Hij eet een omelet met 

repen spek. De Wit kijkt Döner provocerend aan en prikt een 

reep spek aan zijn vork. Hij houdt de vork langzaam, 

kinderachtig provocerend voor zich in de lucht en stopt het 

dan overdreven in zijn mond. Tijdens het smakken doet hij nog 

even met zijn hand: ‘lekker hoor!' naar Döner toe. Dat laat 

Döner niet op zich zitten. Hij pakt een groot stuk köfte uit 

zijn bakje en stopt die, op dezelfde wijze als de Wit deed, in 

zijn mond. Het stuk is te groot en Döner verslikt zich. 
Hamerslag ziet het kinderlijke tafereel en schudt weer zijn 

hoofd. De anderen van het gezelschap hebben de kinderachtige 

vertoning niet gezien. 

 

    BRILLEMAN (buigt zich voorover naar  

   Hamerslag) 
   Af en toe een grapje, kan toch best? 

 

    HAMERSLAG 

Met vliegtuigjes? Goh! Mag het niveau iets 

hoger? Dank.   
 

Alle vier lachen er om. 

 

    BRILLEMAN (tegen Hamerslag) 
   Ik dacht dat homo's wel van een grapje   

  hielden?  


