
1ste bedrijf, 1ste scène

Copywritersbureau Koppie Koppie. Copywriter Sjarel en een amb-
tenaar die zich om redenen van privacy ‘Piet’ noemt. 
SJAREL: Ik begrijp het. We zijn er natuurlijk allemaal tegen,
en dat is nou juist het probleem. Hoe kun je nou wat ieder-
een toch al vindt aan de man brengen? Hoe kan je nou dui-

delijk maken dat iets waar iedereen bang voor is ook nog een
gevaar is.
PIET: Precies, hoe kun je doen of deze open deur er gesloten
uitziet? Maar goed, dat doen jullie toch altijd? Als jullie pin-
dakaas verkopen weet je zelf toch ook al dat die lekker is?
SJAREL: Prima. Angst is ook een produkt. Dat kunnen we net
zo goed verkopen als pindakaas. Dat is het probleem niet.
Een foto van burka’s met mitrailleurs? Ik doe maar een voor-
zetje.
PIET: Dat zal zeker werken, maar daar krijgen we gegaran-
deerd last mee, want dan wijs je naar één speciale bevol-
kingsgroep. Het moet alledaagser, sluipender. Niet zo exo-
tisch en ver-van-je-bed-achtig.
SJAREL: Ik zie het. Eigenlijk moet zich onder elke deksel van
een pot pindakaas een terrorist kunnen verbergen.
PIET: Een potentiële terrorist.
SJAREL: Dat is het. En iedereen, ik bedoel, iedereens buur-
man is zo iemand, een potentiële. Maar ook: iedereen moet
het kunnen begrijpen.
PIET: Ik dacht aan iets van ‘samen’ - want we moeten een ge-
meenschapsgevoel aanspreken. Zo van: ‘Waarom zing jij niet
vrolijk mee?’
SJAREL: We noemen onszelf toch niet voor niets nederland-
tegenterrorismepuntnl, zo’n nationaal tintje zou tien jaar ge-
leden worden weggehoond door de goegemeente.
PIET: De linkse kerk. Maar hoe gaan we in de markt zetten?
‘We’ is ook goed. ‘Wij’ tegen ‘jullie’, de onzichtbare vijand.
SJAREL: Normale situatie. Een trein, een trapveldje, een
markt. Ik zie, ik zie een klaslokaal. ‘Het beste middel tegen
terrorisme is samenwerken.’ Ja! Dat issem. ‘Alleen met elkaar
kunnen we een aanslag voorkomen.’
PIET: Neeneenee, dat is veel te veel beloofd, we kunnen
zoiets natuurlijk nooit helemaal uitsluiten. Het gaat om
mensen, om waakzaamheid, dat ze het idee hebben dat het
ook in hun handen ligt.
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SJAREL: Een kliklijn tegen terroristen?
PIET: Het gaat niet om terroristen, maar om terroristische
neigingen, ideeën, gedachten.
SJAREL: Zijn die verboden dan?
PIET: Nee, maar ze zijn wel gevaarlijk. We moeten het idee
geven dat ‘we’ er wat aan kunnen doen. Er loopt een rechte
lijn van rebelse jeugd, via dierenactivisme, naar terrorisme.
Die lijn moeten we doorknippen. Het begint altijd met re-
belleren tegen het gezag.
SJAREL: Noh, ik heb een voorzetje: ‘Leraren kunnen in hun
klas stilstaan bij de verschillende achtergronden van hun
leerlingen. Ze laten hun leerlingen discussiëren, en bepalen
in de klas de grens tussen debatteren en beledigen. In alle ge-
vallen zullen ze proberen te voorkomen dat een bepaalde
leerling of een groep leerlingen geïsoleerd raakt.’
PIET: Ja, dat is het: voorkomen. Altijd beter dan genezen.
SJAREL: ‘Ouders bijvoorbeeld kunnen hun kinderen respect
bijbrengen voor andere mensen en opvattingen.’
PIET: Juist niet stigmatiseren. Heel goed.
SJAREL: ‘En uitleggen dat we met iedereen van mening mo-
gen verschillen, maar dat zoiets nooit het gebruik van geweld
rechtvaardigt.’
PIET: Zo is het. Daar kan niemand het niet mee eens zijn en

toch klinkt het heel belangrijk. Ga door, volgens mij heb je
de smaak te pakken. Je bent op de juiste weg.
SJAREL: ‘Jongeren kunnen het gesprek aangaan met jongeren
die vatbaar lijken voor extremistische idealen die geweld ver-
heerlijken. Soms voelen ze zich miskend en vinden ze bij jon-
gerenwerkers een luisterend oor.’
PIET: Was Mohammed B. niet zelf een jongerenwerker? Nou
ja, maakt niet uit. Als je maar doorhebt dat het niet normaal
is om extreem te zijn. Lekker meelopen met de massa, daar
is nog nooit iemand verkeerd van geworden. Ik mis nog één
ding: wat al die mensen die samenwerken tegen terrorisme
verbindt. Het zijn Nederlanders, okee, allicht, maar heb je
niet nog iets anders, iets moois, iets pakkends voor deze pot
pindakaas? Iets wat vertrouwen wekt? Met nootjes maar
toch smeerbaar.
SJAREL: De waakzamen zijn strenge maar rechtvaardige va-
dertypes, moedertypes, mensen die het goed met je voor-
hebben, en die weten wat ze doen. Echte professionals.
PIET: Dus dan schrijf ik op: ‘In Nederland werken meer dan
200.000 professionals samen om te voorkomen dat iemand
terroristische ideeën krijgt.’ Dat lijkt me een uitstekende
slogan.
(changement.)

------  kkrraauuss  ggeezzeeggdd!!  ------
Ik maak mensen door mijn satire zo groot dat ze vervolgens waardi-
ge objekten voor mijn satire zijn, zodat niemand me achteraf meer
verwijten hoeft te maken.

Velen die in augustus 1914 enthousiast waren en boter hadden, hoop-
ten dat er op 1 augustus 1917 nog meer boter zou zijn. Het enthou-
siasme kunnen ze zich nog herinneren.

Ik verlang van een stad om in te kunnen wonen: asfalt, straatreini-
ging, huissleutels, heteluchtverwarming, warmwaterleidingen. Ge-
zellig ben ik zelf.

Wie geen gat graaft voor een ander valt er zelf in.

                                            


