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1994   HET HOLLANDSCH KABINET 

                                                         ExpOSITIE vAN DE ZIEL vAN NEDErLAND

                                                                   Solovoorstelling van 
                                                                     AB GIETELINK

De Kabinetsbeheerder van “Het Hollandsch Kabinet” is de 425-jarige Homo Neerlandicus. Gestoken 
in het kostuum van een 17e eeuwse regent presenteert hij zijn verzameling “Sporen van de Ziel van 
Nederland”. 

Aan de hand van het Bijbelse verhaal van de Zondvloed neemt hij zijn gasten mee op een zeer persoonlij-
ke “scheepsreis” door de Nederlandse geschiedenis en voorziet deze van absurd en kritisch commentaar.

Hoe kwam God er toe om Nederland te scheppen? Over de oudste tekst in het Nederlands, de 
megalomanie van de Kaartenmaker Blaeu, de blik van Koning Willem 1 in 1813 en de Waternoodramp 
uit 1953. Voor de samenstelling van zijn expositie bezocht hij het laagste punt van Nederland en de plaats 
waar de dijk tijdens de Waternoodramp van 1953 het eerste brak.
Don Duyns zal hem als spelregisseur helpen om het documentaire materiaal op de vloer theatraal te 
verwerken.

BEZETTING
Tekst
Expositie
Toneelbeeld
Geluid/video/lichtontwerp
Presentatie                                      Ab Gietelink

Regie                                              Don Duyns
Videobeelden/                                Nina Meilof
     registratie   
Kledingontwerp/uitvoering            Monique Koster
Fotografie/Diafotografie                Hans Boerrigter
Techniek                                         Sergio Gridelli
Productie                                       Maarten Leuftink
Producent                                      Amfitheater
                            
Met speciale dank aan Toneelgroep Amsterdam                  

          

                                             HET HOLLANDSCH KABINET

De succesvoorstelling ‘Het Hollandsch Kabinet’ blijft op repertoire. Nogmaals ‘de expositie van de Ziel 
van Nederland’ en die reis langs onze vaderlandse helden. 

‘Biologerend’ (Volkskrant)
‘ Onbeschaamd pattriotisme’ (Groene)
‘Gietelink is zeer overtuigend als patriot’ (NvdD)
‘ Laat het Nederlands toneel trots zijn op zo’n gedreven eenling’ (De Gelderlander)

Bezetting
Tekst/Toneelbeeld/Spel        Ab Gietelink
Regie                                     Don Duyns

Festval/lunchpauze/schoolvoorstellingen
Het ‘Hollandsch Kabinet’ en ‘Batavia!’ zullen in verkorte versies worden aangeboden aan groepen en 
gezelschappen.
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1994 HET HOLLANDSCH KABINET  
ExpOSITIE vAN DE ZIEL vAN NEDErLAND

 EEN AuTOBIOgrAfIE vAN DE HOmO NEErLANDIcuS

PrOLOOG. 

MuSEuMBEZICHTIGING

AKTE 1 
HET LAGE LAND: 

GESCHIEDENIS VAN EEN fOETuS 

(10.000 v.Chr-1579 n.Chr).
1. Zondvloed/ Waternoodramp
2. Bijbellezing zondvloedtekst 1
3. Autobiografie van de Homo Neerlandicus
4. In den beginne
5. De Bataafse conceptie
6.10.000 v.Chr Oosterwolde, 
    De Anatomische Les
7. 1040 na Chr. Nederlands’ oudste tekst 

AKTE 2 
DE REPuBLIEK DER 7 VERENIGDE 
PROVINCIëN (1579-1795)

1. Kaarten Nederland
2. 1579 De geboorte van Nederland
3. Portretten Galerij

4. 1584 delft. 
5. Staatsliedengalerij
6. 1625 Scheepspraet
7a. De kaartengalerij
7b. Koopvaarderperformance
8.  1648 de Globe van Blaeu
9.  1648 Amsterdam/ videofragment 
10. 1672 Rampjaar
11. Waternoodramp
12. Bijbellezing Zondvloedtekst 2
13. De Schranspartij
14. 1788 pruikentijd/ barok-dans

AKTE 3 
HET KONINKRIjK DER NEDERLAND-
EN (1813-1953)

1. 1813 Scheveningen: 

     De taal van het Duinzand
2. 1850 Industrialisatie
3. 1851 Gedicht Paaltjens
4. 1898 Heil, der lieve Koningin
5. 1914 Rotterdam- New York
6. 1936 In Nederland
7. 1940-45 De witte vlek
8. 1949 De vergeten oorlog

AKTE 4 
HET NIEuWE NEDERLAND (1953-1994)

1. Zondvloed/ Waternoodramp 3
2. Bijbellezing Zonvloedtekst 3
3. 1953 Waternoodramp/ Deltawerken
4. Deltawerken/basaltblok/ videofragment
5. 1968 Rotterdam / Alexanderpolder: 
   Het diepste punt van Nederland
6. 1994 Amersfoort. 
7. CBS statistiek
8. Hulde aan Holland
9. 1994, Het einde van de Nederlandse 
Volksziel

Epiloog: Het Wilhelmus

Autobiografie van de Homo Neerlandicus
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Kabinetsbeheerder    Ab Gietelink

PROLOOG

MuSEuMRONDLEIDING. 

(Het publiek treed binnen in het 
“Kabinet van de Hollandsche Ziel” 
en krijgt een slok jenever aangeboden 
alvorens door de 
Kabinetsbeheerder/regent rondgeleid te 
worden in zijn 
“Rariteitenkabinet”.  Het “Rariteiten 
Kabinet” bestaat uit een aantal 
vitrines, met eigenaardige Hollandse 
voorwerpen, alsmede enkele oud-
Hollandse meubels. In het midden 
staat het overblijfsel van een schip-
geraamte. In referentie naar de Ark 
van Noach staat er een vergane houten 
scheepsromp opgesteld).

AKTE 1
HET LAGE LAND: VERTELLING VAN 
EEN EMBRYONALE fOETuS 

(10.000 v.Chr-1579 n.Chr.)

scène 1
ZONDVLOED/WATERNOODSRAMP

(In het donker klinkt het geluid van de 
Zee. Het geluid gaat over in een storm 
met lichtflitsen, terwijl er een authentiek 
filmverslag van de Waternoodramp 1953 
op beeldscherm 
zichtbaar is. In een lichtflits wordt de 
Regent zichtbaar, die in gedachten 
verzonken achter een grote houten tafel 
zit). 
Geluid: De Zee
Muziek: Fragment van Wagners’ Der 
Vliegende Hollander).

scène 2
BIjBELLEZING ZONDVLOEDTEKST1

(De 17e eeuwse regent komt en leest 
gezeten in een kerkstoel, vanachter een 
grote houten tafel de Bijbel, het frag-
ment over de aankondiging van de 
Zondvloed. Genesis 6:5 - 6:18)

6:5. Toen de Here zag, dat de boosheid des 
mensen groot was op de aarde en al wat de 
overleggingen van zijn hart voortbrachten te 
allen tijde boos was, berouwde het de Here, 
dat hij de mens op de aarde gemaakt had en 
het smarte hem in zijn hart.

6:7. En de Here zeide: ik zal de mensen die ik 
geschapen heb van de aardbodem uitroeien, 
de mensen zowel als het vee en het kruipend 
gedierte en het gevogelte des hemels, want 
het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb.

6:8. Maar Noach vond genade in de ogen des 
Heren.

6:12. En god zag de aarde aan, en zie, zij was 
verdorven, want al wat leeft had zijn weg op 
de aarde verdorven.

6:13. Toen zeide god tot Noach: Het einde 
van al wat leeft is door mij besloten, want 
door hun schuld is de aarde vol geweldenarij. 
en zie ik ga hen met de aarde verdelgen.

6:14. Maak u een Ark van Goferhout. Met 
vakken zult gij de ark maken en haar van 
binnen en van buiten met pek bestrijken.
6:15 En zo zult gij haar maken: 
Driehonderd el zal de lengte der ark zijn, 
vijftig el haar breedte en dertig el haar hoog-
te.

6:17. Want zie, Ik ga een watervloed over 
de aarde brengen om al wat leeft, waarin 
een levensgeest is, van onder de hemel 
te verdelgen; alles wat op aarde is, zal 
omkomen.

6:18. Maar met u zal ik een Verbond 
oprichten. 

scène 3
AuTOBIOGRAfIE VAN DE HOMO 
NEERLANDICuS

(Salonlicht op het publiek.Een museum-
voorlichter tegen zijn gasten).

Landgenoten ,  Het Kabinet  van de 
Hollandsche Ziel Opgericht op 23 januari 
1579 De dag dat ik geboren werd 
In een onaanzienlijke straat in de Domstad
Terwijl om de hoek per ongeluk de 
Nederlandse Natie tot stand kwam.

Als conservator van de Hollandse Ziel heb 
ik in de loop der eeuwen een verzameling 
aangelegd die vandaag publiek is uitgesteld.
De verzameling geëxposeerde stukken  
dragen allen sporen van het innerlijk leven
De sporen van een trots en gevaarlijk 
Hollands bestaan.
Alle voorwerpen zijn gegarandeerd bezield 
Door de machtige adem van de Here gods’

Het Kabinet heeft in de loop der eeuwen
Voorspoed en tegenspoed gekend Ver-

Kabinetsbeheerder (Ab Gietelink)
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schillende Europese mogendheden hebben 
getracht de verzameling te confisceren.
De Spaanse inquisitie in 1568
De Britse admiraliteit in 1784
De franse Zonnekoning in 1672 
Een Europese Keizer in 1804
Tenslotte de Duitse weermacht in Mei 1943
In alle gevallen heb ik de verzameling weten 
te bewaren voor het nageslacht. Het grootste 
gevaar komt momenteel van binnenuit.
De hier geconserveerde Hollandse ziel dreigt 
onder het stof te verstikken. Het Nederlandse 
politieke en intellectuele establishment 
dreigt haar levensader af te snijden.  Onder 
druk van duistere machten in Europa.zullen 
Zij binnenkort het einde van de Nederlandse 
Natie aankondigen.

Landgenoten,
U zult getuige zijn van een loflied op de 
Hollandse Geschiedenis
Een seance ter revitalisering van de 
Nederlandse Ziel
Een samenscholing met een bedenkelijk 
nationalistisch karakter
Een politiek foute bijeenkomst
Mocht u problemen hebben met een dergelijk 
sektarisch gebeuren dan kunt u nu nog de 
ruimte verlaten
Ik zal oproepen tot een hernieuwd bewustzijn 
Een herinneren van de rijke tradities van 
de Groot Nederlandsche gedachte.

scène 4
IN DEN BEGINNE

(Het licht dimt in het schijnsel. Zacht 
klinkt het geluid van de Wind en de Zee).

KABINETSBEHEErDEr

Op een donkere achternamiddag
Aan het begin der tijden
Het motregende die dag
God dronken van het Zeewater 
Zweefde over de wateren 
Onze zwaar benevelde schepper,
Steekt zijn vinger in de vette klei
Terwijl de wind over de wateren giert
Hij tekent het lage land: Nederland

De stank van zijn adem drijft
Over deze somberste der scheppingen
Het gezicht van de natie 
Kijkt hem angstig aan,
In die ultieme twijfel tussen land en water, 
Trilt Neerlands’ gelaat van kou en vochtig-
heid
God kijkt haar in het gezicht
En denkt: Wat een mislukking
Hij zweeft verder over de wateren 
Weg van de barre kleigrond
Zijn falen brengt duisternis 
Over de rand van het continentaal plat

Over de Noordzee, 

Verlaat hij het treurige land
Hij kijkt nog even om
En roept tegen de mens
Aan u schenk ik dit godvergeten land
Aan u die ik naar mijn evenbeeld geschapen 
heb. Met u sluit ik een verbond
Dit is mijn geschenk: Betreed uw paradijs
Betreed uw paradijs en werk in het zweet des 
aanschijns Wee hem die mijn wet overtreed
Mijn wraak zal verschrikkelijk zijn
En God verlaat de modderpoel, 
Die hij Nederland doopte, 
Duisternis achterlatend 

scène 5
DE BATAAfSE CONCEPTIE

Toen kwam de mens 
Hij moest de troep 
Die god achtergelaten had opruimen.
Nog wel in zijn naam

De dijken verzwaard
De polders ingeklaard
Het waterpeil geregeld
De stoepen geboend
De meren drooggelegd
De ziel leeggepompt
De arme Hollandse ziel, 
Voor de rest van zijn leven snakkend naar 
adem. In angst voor de wrake Gods
Gebogen onder schuldbesef In angst dat dit 
lage land door Gods wateren overspoelt zal 
worden.

Op een dag, 
In dat ellendig paradijs 
Van regen, wind en moeras, 
Ben ik verwekt

Ik, de Homo Neerlandicus
Mijn voorvaderen dreven met vlotten de 
Rijn af.om zich vol te proppen met verboden 
fruit. Men danste in de boomgaarden van 
Batavia En daar onder een appelboom 
Heeft de Here Gods’  In de gestalte van 
een harige hunebedbouwers Een Bataafse 
schone genomen. Zijn harde lid in haar 
lichaam gedrongen Zijn zaad in haar schoot 
achterlatend Toen snakkend naar adem 
wegzwevend over de wateren. De conceptie 
in een luttel moment van onbezonnenheid
De zwangerschap was duizenden jaren 
moeizaam ploegen
De baring tenslotte, in een orgie van 
opstandig geweld tegen den Spaanschen 
Koning

scène 6
10.000 V.CHR OOSTERWOLDE

DE ANATOMISCHE LES

(Er vind een anatomie plaats van 
een veenlijk, Aan de hand van de 
maten worden conclusies getrokken 
over de karakterstructuur van de 

“Nederlanders”. Op een diascherm 
verschijnt er een dia van het veenlijk 
en de schedel van de oudste Neder-
lander, alsmede een afbeelding van 
een Rembrandtesk’ schilderij. De 
Kabinetsbeheerder geeft met een 
schoolmeestersstok uitleg).

KABINETSBEHEErDEr

De oudste Nederlander, gevonden bij 
Oosterwolde, 8000 voor Christus
Hoe groot is de schedel en welke conclusies 
daaruit te trekken? Waar huist de ziel in dit 
lichaam en hoe ziet hij eruit?

scène 7
NEDERLANDS’ OuDSTE TEKST 

Er wordt een dieptepsychologische 
analyse gemaakt van de oudste 
Nederlandse tekst in relatie met de 
Nederlandse ziel.

AKTE 2
DE GEBOORTE VAN DE NEDER-
LANDSE STAAT  (1579- 1672)

scène 1
1579 uTRECHT

De documenten van de Unie van Utrecht 
(1579). Wij kiezen enkele fragmenten 
en gebruiken die in de theatrale 
zielspresentatie.

KABINETSBEHEErDEr

De Hollandse Ziel 
Een parel geroofd van de Spaanse Kroon
De unie van utrecht werd getekend
En op dat moment werd ik onder de tafel in 
het Raadshuis in de Domstad geboren.

scène 2
1581 PLACCAET VAN VERLATINGHE

(De Kabinetsbeheerder pakt uit de 
vitrine een verzegeld stuk perkament en 
kondigt de geboorte van de Nederlandse 
staat aan).

Hierbij de oprichtingsakte van de Neder-
landse staat.Een pronkstuk van de collectie. 
De Akte van Verlatinghe, het origineel is 
eigendom van het Kabinet. 
(Leest de tekst voor)

scène 3
1584 DELfT. 

In de Nieuwe Kerk van Delft bevind zich 
niet enkel de grafkelder van de “Vader des 
Vaderlands”, maar tevens de Ziel van het 
Hollandse protestantisme. 
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scène 4
PORTRETTENGALERIj

(Er hangt een lege vergulde lijst voor 
het achterdoek. Hierbinnen wordt 
een serie diaportretten geprojecteerd 
bestaande uit de personages, die in 
het stuk worden behandeld. een soort 
familiegalerij van de Vaderlandse 
cultuur).

scène 5
DE KAARTENGALERIj

Er volgt een diareeks met Blaeu-
kaarten van plaatsen in de wereld, 
waar de Nederlandse Republiek haar 
sporen heeft achtergelaten. Orkestrale 
Nederlandse muziek.

scène 6
1646 DE GLOBE VAN BLAEu

(Er staat een Globe op het toneel. Op 
deze wijze wordt de Hollandse blik op de 
wereld verduidelijkt. Er vind een vertel-
ling plaats over de uitbreiding van het 
Nederlandse kolonialisme over de wereld. 
De regent laat de grote authentieke Globe 
draaien).

Deze unieke Globe is een model van de 
Amsterdamse kaartenmaker joan Blaeu. 
Hij was de meesterkaar tenmaker van 
de machtige VOC en zijn kaarten waren 
toonaangevend op de wereldmarkt.
Zijn atlassen waren de meest gezaghebbende 
neerslag van het steeds gedetailleerder 
gezicht van de wereld. Zij werden als kunst-
werken door heel Europa verkocht.

Ik herinner me het kaartenatelier in 1646 
aan de Bloemgracht Aan de tafel gezeten 
tekenden we een nieuwe wereldkaart.
Er waren nieuwe gegevens van de VOC en 
WIC over nieuwe vestigingen in de Oost en 
de West, die we nauwkeurig inkleurden.

Ik werkte in die dagen als tekenaar in dienst 
van Blaeu en maakte de koloniale macht van 
de Republiek der 7 Verenigde Provinciën 
zichtbaar.

Zoals god de wereld schiep, zo kon ik hem 
herscheppen en veranderen.Ik tekende 
de wereld waar de Republiek haar armen 
uitsloeg Terwijl haar vingerafdrukken in 
de aardbol achterbleven. Ik tekende de 
vingerafdruk tot in de baai van Nieuw 
Amsterdam Tot in de Koffieplantages van 
Suriname
Tot in de schaduw van de Tafelberg, 
In de Taveernes van Kaapstad.
Tot voor het schitterende java, 
Met de luxueuze salons van Batavia
Tot bij de handelsfactorij op het japanse 
Deshima

Met de pen in de hand heb ik me gebogen 
over het vergeelde papier, waarop de wereld 
onder mijn handen haar nieuwste vorm kreeg. 
Ik kon me moeiteloos de talloze werelden 
verbeelden,die pas na maandenlange 
zeereizen tot leven kwamen.

scène 7
1648 AMSTERDAM/ VIDEOfRAGMENT 

Vanuit het middelpunt in de grote hal van het 
Paleis op de Dam. Het exacte brandpunt van 
het Koninkrijk. Staande op de wereldbollen 
bepalen we de precieze afstand tot de 
punt van Manhattan, (Vestigingspunt van 
Nieuw Amsterdam en momenteel mondiaal 
centrum) en Batavia (Brandpunt van het 
Nederlands kolonialisme). 
Het geheel wordt op video opgenomen 
en met commentaar vertoond op het 
podium.

AKTE 3
REGENTEN EN STADHOuDERS

(1672-1814)

scène 1
WATERNOODRAMP

Een lichtspel in combinatie met een 
videofragment van de Waternoodramp.
Geluid: Regen en storm
Video: Waternoodramp 1953

scène 2
BIjBELLEZING ZONDVLOEDTEKST 2

(De 17e eeuwse regent komt leest 
gezeten in een kerkstoel, vanachter 
een grote houten tafel de Bijbel, het 
fragment over de Zondvloed. Genesis 
7:10-7:24)
7:10. Na zeven dagen kwamen de wateren 
van de vloed over de aarde. 
7:11. In Noachs’ zeshonderdste levensjaar, 
in de tweede maand, op de zeventiende dag 

Kabinetsbeheerder met Globe.
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der maand, op die dag braken alle kolken der 
grote waterdiepte open en werden de sluizen 
des hemels geopend.

7:12. En de slagregen was veertig dagen en 
veertig nachten over de aarde. 

7:13. Op diezelfde dag gingen Noach en 
Sem, Cham en jafeth, Noachs’ zonen en de 
vrouw van Noach en de drie vrouwen zijner 
zonen met hem in de Ark, zij en al het wild 
gedierte naar zijn aard en al het kruipend 
gedierte, dat op de aarde kruipt, nar zijn aard 
en al het kruipend gedirte naar zijn aard en 
al het gevogelte naar zijn aard, alle vogels 
van allerlei gevederte.

7:17. En de vloed was veertig dagen over de 
aarde en de wateren wiesen en hieven de ark 
op, zodat zij oprees over de aarde.
7:18 Toen de wateren sterk toenamen en 
sterk wiesen boven de aarde, dreef de Ark 
op de wateren.
7:19. En de wateren namen geweldig sterk 
toe over de aarde, en alle hoge bergen onder 
de ganse hemel werden overdekt.
7:24. En de wateren hadden de overhand op 

de aarde honderd vijftig dagen lang.
scène 3
KAARTEN NEDERLAND

(Vijftien  verschillende historische en 
moderne kaarten van Nederland uit 
de kaartenkamer van de Universiteits-
bibliotheek zijn op dia gezet. Er volgt 
een wetenschappelijke analyse van 
geografisch Nederland, die leidt tot een 
dwarsdoorsnede).

scène 4
1788 BAROK-DANS

(De 18e eeuwse regent noemt het jaartal 
“1788” en danst op barok-muziek door 
zijn salon met een vrouwelijke etala-
gepop in een 18e eeuwse witte jurk. De 
dans begint en eindigt statig, maar krijgt 
in het middenstuk een obsceen karakter).

AKTE 4
HET KONINKRIjK DER NEDERLAND-
EN 1814-1953

scène 1
1813 SCHEVENINGEN: 

DE TAAL VAN HET DuINZAND

(De duinenrij waar Willem I in 1813 
aan land kwam, was het begin van de 
vorming van het Koninkrijk der Neder-
landen. In een videofilmfragment ga ik 
op zoek naar de plaats waar de koning 
destijds het Zand van zijn schoenen heeft 
geklopt. Het Zand is uitgestald).

KABINETSBEHEErDEr

Scheveningen, 30 November 1813, 12.00 
Des middags. De motregen houdt voor een 
moment haar adem in. Het zonlicht valt door 
de schoongeveegde hemel op het natte zand.
Een opgewonden volksmassa heeft zich 
verzamelt aan het Scheveningse strand. 
Er landen schepen uit Engeland.
Aan de boeg van de “Warrior” staat een 
man in een donker pak Hij staat kaarsrecht 
en kijkt over het strand. Onze blikken 
ontmoeten elkaar in een ogenblik
Ik stond tussen het volk van Scheveningen
Hij heef t mij vanaf het schip st rak 
aangekeken. Hij heeft begrepen dat ik het 
was.Ik heb bewegingsloos teruggekeken.
Hij werd toegejuicht. Leve Oranje, Leve de 
Stadhouder
Ik heb niet meegejuicht
Een vrij burger juicht niet voor een 
stadhouder Zeker niet als die stadhouder 
zich verbeeld Koning te kunnen worden.
Stil heb ik tussen het publiek gestaan en 
toegekeken. De prins is overgestapt van het 
schip op de boerenwagen, die men in zee 
gereden had.

Waar was deze plaats precies?
Waar zette de zoon van de gevluchte 
Stadhouder Willem V voet aan wal?
Waar ligt de eerste schrede van het in 1814 
gestichte Koninkrijk der Nederlanden? 
(Dia van het schilderij uit het 
Rijksmuseum en de litho uit het boek).

Ik heb hier een dia van die gebeurtenis.
Die plaats heb ik herbezocht en het zand is 
verzamelt. Die voetstap staat er nog en hier 
is het zand dat hij van zijn schoen stofte.
Maar blijkt bij nader onderzoek het geval. 
Er klopt iets niet. Wanneer de koning vanuit 
het schip op de wagen stapte, waarom zou 
hij dan voet aan wal hebben gezet. Koning 
Willem I heeft waarschijnlijk nooit een voet 
in het zand gezet.
De voetafdruk is vals. Het zand is ene fictie. 
toch herinner ik mij de voetstap en ben in het 
bezit van het zand. Is het schilderij misschien 
een verbeelding van de schilder.

Kabinetsbeheerder in Oude Kerk, Amsterdam
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Maar wat heeft hij gehoord?
Hij hoorde het “Leve de Prins, Leve Oranje” 
van het juichende volk. Het Wilhelmus met 
een boerenkapel Natuurlijk het geluid van 
de Zee.
(Er klinken tonen van het Wilhelmus en 
de Zee)

scène 2
1898 WILHELMINA

1898 De kroning van de Moeder-Koningin
De Hollandse Victoria Mijn grootvader was 
daarbij op ... in Breda.
Hij zong het “Heil der lieve Koningin
(Zingt) 

Heil, (koffiezetten), Heil (koffiezetten), 
Heil der Lieve Koningin.

scene 3. 
1914 AMSTERDAM-NEW YORK

Met deze hutkoffer ben ik op 25 October 1914 
naar New York gereisd.  jarenlang droomde 
ik al van het leven in de Nieuwe Wereld. Het 
avondland ontvluchten om een nieuw leven 
te bouwen. Toen op die Octoberdag in 1914 
stond ik op het achterdek van  van de “Willem 
Ruis” en keek over de Maas. Het was laat 
in de middag en het strijklicht verlichtte 
de koepel van de Holland Amerikalijn in 
gouden schittering. Op kade stond het zwart 
van de zwaaiende mensen. Het schip maakte 
zich los van de kade en voer majestueus de 
Maas af. De Zeereis verliep stormachtig en 
duurde 12 lange dagen. De ochtend van de 
13e dag kwam New York in zicht.

Op Ellis Island kwamen we binnen voor 
immigratie en bagagecontrole, maar daar 
waar nu de kantoorkolossen verrijzen, daar 
aan de overkant op de tip van Manhattan. 
Daar waar de Hollanders voor een paar 
stuivers de grond hadden gekocht en Nieuw 
Nederland gesticht, daar lag het beloofde 
land.
Ik heb enkele jaren in New York gewoond. 
Tenslotte ben ik teruggekeerd. Teruggekeerd 
naar Europa. Teruggekeerd naar Amsterdam. 
Toen we het Centraal Station binnenreden 
heb ik het raam geopend en in de wind 
geschreeuwd. 
(Er volgt een videofragment met het 
gebouw van de Holland-Amerikalijn. De 
plaats, waar ik toen ben vertrokken).

scène 4. 
1931 DE AfSLuITDIjK. 

(Precies in het midden, waar wind, zee 
en dijk te samen komen plaatsen wij de 
Nederlandse ziel en vereeuwigen die 
middels een fotoreportage).

scène 5
WITTE VLEK

Over de jaren 40 is niets te melden.
Een grijze vlek in mijn bewustzijn.
Er schijnt wel het een en ander te zijn 
voorgevallen maar het is of het zo vaak vertelt 
is dat het me tegen staat. Het monopoliseert 
ons historisch bewustzijn Het benevelt ons 
bewustzijn. Wat ik te melden heb kan pas 
veel later begrepen worden.
Het is niet mijn verhaal.
Ik heb niets te melden.

AKTE 5
HET NIEuWE NEDERLAND (1953-1994)

scène 1
BIjBELLEZING ZONVLOEDTEKST 3

(De 17e eeuwse regent komt leest 
gezeten in een kerkstoel, vanachter 
een grote houten tafel de Bijbel, het 
fragment over de Zondvloed. Genesis 
8:10-8:24)

scène 2
1953 WATERNOODSRAMP/ 
DETAWERKEN

(Er volgt een videofragment van de 
wederopbouw na de Waternoodsramp, 
die wordt overgenomen door een tekst 
van de regent.De regent haalt het boek 
de Ramp uit de vitrine. Hij in de grote 
zetel zitten voor de microfoon, en brengt 
de volgende tekst als een troonrede).

De ramp, die ons volk getroffen heeft, 
vervult ons met onuitsprekelijke deernis. 
Het is goed te zien, hoe allerwegen een-
drachtig de handen ineen geslagen worden 
om verlichting te brengen in de ontstellende 
nood van zovele landgenoten.
(Voorwoord van H.M.de Koningin 
bij “De Ramp”)

scène 3
DELTAWERKEN/BASALTBLOK/ 
VIDEOfRAGMENT

De Kabinetsbeheerder toont een 
videofragment van de plaats bij 
Ouwerkerke, waar de dijk het eerste 
brak.
Hij toont een basaltblok uit de dijk bij 

Kabinetsbeheerder in de Oude Kerk
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1994
Serooiskerke, die in 1953 het wassende 
water niet kon stoppen. Hij vertelt het 
verhaal van de Waternoodramp.

scene 4
1968 ROTTERDAM / ALEXANDERPOL-
DER. 

HET DIEPSTE PuNT VAN NEDERLAND

(Hier bevind zich het diepste punt 
van Nederland en is de angst voor de 
Zondvloed het diepst verankert. Van 
daaruit ontwikkelen wij onze theorie 
over de betekenis van de polder en de 
dijk in de Hollandse ziel. We nemen een 
watermonster uit het water en fotos van 
de grijze gebouwen erom heen).

Waar ligt het laagste punt in Nederland?
We gaan op reis door de polder.
Hier ligt een aantal
(Hij toont een videofragment, waarop 
het laagste punt van Nederland 
zichtbaar wordt). 

De spanning met het water en de dijk is hier 
het sterkst. Dit punt kent een optimaal Neder-
landse energie van bedreiging. de Angst 
voor zondvloed is op dit punt het sterkst. 
We hebben uitgerekend waar het water zou 
komen en dat is hier.

“Een monster van dat oorspronkelijke water 
heb ik hier in een origineel Hollands potje 
opgesloten”.
(Projectie op vlak uit nieuwbouwwijk).

scene 5
1994 AMERSfOORT. 

Het exacte middelpunt van Nederland is 
aangegeven door een steen. Wij verzamelen 
een reeks geografische cijfers.

Op zoek naar een ultieme spoor van de 
Nederlandse Ziel bezocht ik het exacte 
middelpunt van Nederland. Kijkt u mee met 
de volgende documentaire.
(Videofilm met commentaar van de 
regent).

scène 6
HET OVERLIjDENSREGISTER VAN 
NEDERLAND

De Akte van de Unie van Utrecht wordt 
theatraal bewerkt en gepresenteerd in 
samenhang met het overlijdensregister 
van de Nederlandse staat. Het publiek 
kan dit register tekenen.

scène 7
STATISTIEK

(De regent somt cijfers op uit de 
miljoenennota 1994 met op de 
achtergrond muziek uit Andriessens’ 
Materie. 
Het voorlezen voor de microfoon van 
statistische gegevens over de Nederland-
se staat). 

Bron: Statistische berichten 
Nederland:
Inwoners:
Nationaal Inkomen:
Aantal echtscheidingen per 10.000:

scène 8
HuLDE AAN HOLLAND

(De tekst wordt op snelheid “woedend” 
voorgedragen).

Holland,
De Nieuwe consensus. 
Het passieloze existeren
Elk meningsverschil wordt direct gepaci-
ficeerd in deze vette kleibodem
Elke vuist verdrinkt in een moerassige 
nuance Elke schreeuw bevriest in een 
hulpverleningsrapport. Elke deviantie wordt 
psychiatrisch bespioneert alvorens te worden 
gebombardeerd onder farmaceutica

regent uit de republiek der 7 Verenigde Provincieën (1579-1795)
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HET HOLLANDSCH KABINET
De kritiek heeft in dit land zichzelf 
opgeheven. Comfor tabel meeglijden 
op de modes van de tijd Een volk van 
meelopers en ongeïnteresseerden, gezien het 
slaapverwekkende gebeuren in Den Haag

scène 9
1994, HET EINDE VAN DE NEDER-
LANDSE VOLKSZIEL

Ik,  De finale cartograaf van de Nederlandse 
Ziel De Testamentair Executeur van de BV 
Nederland

Het einde van het Koninkrijk nadert.Met 
het einde der tijden komt Europa als een 
zondvloed over ons heen.
De Ziel der natie lost op met de snelheid van 
een bruistablet,afgevoerd door het riool van 
de Geschiedenis
Afgevoerd in de Noordzee

Nederland als vazalstaat
In een herboren Europees rijk 

De uitverkoop van de natie
We staan aan het begin van een weder-
geboorte
Zonder ziel
Zonder grens
Rondwarend op een eindeloze zee van 
toekomstbeelden.

De Ziel lost op.
Nederland gaat in de uitverkoop.
Wij gaan rentenieren 
als goden in frankrijk.

EPILOOG

HET WILHELMuS

(De 17e eeuwse regent gaat in de kist 
liggenen zingt het Wilhelmus 
in 2 coupletten Oud-Nederlands). 

KABINETSBEHEErDEr

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van duytschen bloet
Den Vaderlant ghetrouwe
Blijf ick tot inden doet:
een Prince van Orangien
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert

Mijn schild ende betrouwen
Sijt ghy, o Godt mijn Heer,
Op u soo wil ick bouwen
Verlaet my nemmermeer:
Dat ick doch vroom mach blijven
u dienaer taller stondt,
Die Tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.  

 (Stilte)

KABINETSBEHEErDEr

Vader vergeef het hen zij weten niet wat zij 
doen!

(Hij sluit de kist, het licht dimt).

.

Het einde van de Nederlandse Volksziel
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HET HOLLANDSCH KABINET
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