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Syp Wynia (links) en Arend Jan
Boekestijn gaan in De Beun de dis-
cussie met het publiek aan. 

FOTO AANGELEVERD

Aan de keukentafel met Boekestijn
en Wynia in Amsterdam, zoals ze
tegenwoordig heel vaak zitten.
Brainstormend voor hun volgende
voorstelling, want die moet wel
actueel zijn. Anderhalf jaar geleden
besloot het tweetal de theaters in te
gaan. Een unicum; schrijvers gin-
gen hen al wel voor, maar het is
voor het eerst dat columnisten op
het theaterpodium staan. ,,Talk-
shows op televisie zijn er genoeg,
maar kijkers klagen dat daar steeds
dezelfde koppen aan tafel zitten en
dat ze niet mee kunnen discus-
siëren’, licht Wynia toe. ,,Ja, je kunt
tegen je tv aan gaan praten.’’ Boe-
kestijn: ,,In het theater kan ieder-
een aan de discussie meedoen.’’
Een talkshow met de hele zaal aan
tafel dus, die ze nu driemaal eerder
in het theater hebben gebracht.
Met Boekestijn als specialist op het

gebied van buitenlandse politiek
en Wynia met zijn welhaast ency-
clopedische kennis van binnen-
landse politiek, die voor de pauze
een soort minicolleges van zes
minuten houden over de actuele
politiek, vergezeld van beelden. 
,,Over Rutte bijvoorbeeld, die in
staat is werkelijk alles weg te la-
chen’’, vertelt Boekestijn. ,,Als je
die beelden zo achter elkaar zet, is
het echt hilarisch.’’ Een grap die ze
tijdens een eerdere voorstelling in
Sneek op een verontwaardigde
reactie kwam te staan. ,,Een man
stond op en riep dat hij zijn lid-
maatschap van de VVD had opge-
zegd, maar dat hij dit toch wel heel
goedkope humor vond. Toen moes-
ten we snel iets verzinnen, want hij
was echt een beetje boos en we
wilden de sfeer goed houden.’’ De
geïmproviseerde oplossing van
Wynia: ,,Ik heb het publiek la-
chend toevertrouwd: ’Ik zei nog zo
tegen hem, doe dat nou niet, maar
ja...’.’’ En de sfeer was gered.

Discreet
Na de pauze is het de beurt aan het
publiek om zijn mening te geven
en dat doen de aanwezigen ook.
,,Er heerst momenteel een geweldi-
ge gretigheid om te praten over
wat er in de politiek gaande is’’,
zegt Wynia. ,,Maar binnen hun
eigen sociale kringetje doen men-
sen dat vaak niet, want voor je het
weet ben je vrienden kwijt. In het
theater praten ze wel. Vragen ze
dingen die ze thuis niet durven te
vragen, vanuit de zaal kun je dis-
creet iets zeggen.’’ Boekestijn: ,,De
vervreemding tussen kiezer en
gekozene is op het moment zo
groot, echt alles komt eruit.’’ An-
dersom is het voor de twee colum-
nisten ook een veilige plek om
dingen de zaal in te slingeren die
ze anders misschien voor zich
zouden houden, voegt hij toe. ,,De
zaal is een petit comité, waar we
dingen kunnen zeggen die we voor
de camera of op de radio niet zou-
den zeggen.’’
Het publiek is betrokken, merken

ze, is mondig en heeft veel kritiek.
Het zijn veelal mensen die de co-
lumns in Elsevier lezen of Boekes-
tijn en Wynia kennen van radio of
televisie. ,,In Sneek zaten mensen
in de zaal, die ik al tijden ’ken’ via
Twitter’’, vertelt Boekestijn. ,,Die
80 kilometer hadden gereden om
de show te zien. Die moest ik na de
show even de hand schudden,
hartverwarmend.’’
Door de actualiteit is elke show
uniek. Toch staat op de posters van
de voorstelling in de Beun een
vraag die ze al een maand geleden
hebben bedacht: ’Gaat Geert wel/
niet regeren?’. ,,We wisten dat
Wilders als onderwerp wel stand
zou houden’’, aldus Wynia. ,,Het
ophangen van de affiches was nog
best lastig. Voor sommige winke-
liers was zijn naam op de poster al
een heikel punt.’’ 
Het huidige politieke klimaat is op
zijn zachtst gezegd opmerkelijk en
levert dankbaar materiaal voor een
theatershow. Wynia: ,,De kiezers
zien de grote partijen als één pot
nat. Ik verwacht dat de wegblijvers
de verkiezingen gaan bepalen. De
VVD-, PvdA- en CDA-stemmers
zijn zo gedemotiveerd dat ze niet
de moeite nemen om te stemmen,
zoals in 2010 ook met Balkenende
gebeurde en in 2012 met Wilders.
En daartegenover zijn degenen die
van plan zijn op Wilders te stem-
men juist heel gemotiveerd.’’

Trump
Iemand die zeker ook de revue
passeert is Donald Trump. ,,Ik ken
geen ander land ter wereld waar
Trump zo’n belangrijke rol speelt
in de binnenlandse politiek als
Nederland’’, zegt Wynia. Boekes-
tijn: ,,Noem het de Trump-factor,
iedereen heeft er een mening over.
Ik maak me ook zorgen over
Trump, maar het verhaal heeft
twee kanten. Je kunt hem aanpak-
ken door hem aan Hitler te koppe-
len, maar je kunt hem ook prijzen
omdat hij dezelfde dingen doet als
Franklin Roosevelt.’’
Over de politieke kennis van het

tweetal valt niet te twisten, maar
hoe onafhankelijk zijn een oud
VVD-kamerlid en een columnist
die zich qua politieke kleur ook in
de rechtse hoek bevindt? ,,We
hebben net zo veel kritiek op de
PvdA als op de VVD’’, zegt Boekes-
tijn. ,,Ik zie mezelf als vrije denker,
die een hoop politieke kleur heeft
achtergelaten door de wijze waarop
ik uit de Tweede Kamer ben ver-
trokken. Maar ik ben ook geen
zuurpruim, die zijn oude partij
afvalt, want ik heb mijn partijlid-
maatschap nooit opgezegd. Ik ben
snurkend VVD-lid.’’ Wynia, la-
chend: ,,De kans dat mensen ons
associëren met GroenLinks is niet
groot. Maar we hebben geen vaste
liaisons.’’

Marjolein Eijkman 

De hele zaal aan tafel
Twee mannen met een

-uitgesproken- mening en
een zaal vol discussiepartners.
Elsevier-columnisten Arend Jan
Boekestijn en Syp Wynia komen
dinsdag met hun politieke talk-
show naar theater De Beun in
Heiloo. Over verkiezingen, Wilders
en de Trump-factor.

T heater

’Boekestijn & Wynia’, dinsdag 21 februari om in
Theater De Beun in Heiloo. Kaarten à € 15 zijn
verkrijgbaar via bwtheaterproducties@gmail.com,
bij de winkels van De Schrijverij en Bruna in Heiloo
of op de avond zelf vanaf 19 uur aan de deur. 

Boekestijn en
Wynia met
politieke talkshow
in Beun Heiloo

Amstelveen, 27 september
1959. Van 2006 tot 2009 was
hij Tweede Kamerlid voor de
VVD. Boekestijn stapte op na
het lekken van vertrouwelijke
informatie uit een gesprek
met koningin Beatrix. Twee
dagen later kreeg hij het aan-
bod van weekblad Elsevier
om de buitenlandcolumn te
gaan schrijven en dat doet hij
nog steeds. Verder schuift hij
regelmatig aan in het RTL-programma ’Business
Class’ van Harry Mens, is hij politiek commentator op
Radio 1 en auteur van twee boeken. 

Arend Jan Boekestijn
Spannum, 4 februari 1953.
Van 1976 tot 1997 werkte hij
als journalist voor onder
meer het Nieuwsblad van het
Noorden en Parool. Tussen
1992 en 1997 was Wynia cor-
respondent in Brussel voor
het Parool. Sinds 1997 schrijft
hij columns over politiek en
economie voor weekblad El-
sevier en de laatste jaren is hij
regelmatig te zien als politiek

commentator in het dagelijkse programma ’Goede-
morgen Nederland’ van WNL. Wynia publiceerde di-
verse boeken

Syp Wynia


