
!de bedrijf, "#ste scène
Twee ambtenaren op het Plein komen elkaar tegen.
EERSTE AMBTENAAR: Zeg, straks zijn de laatste dagen der
mensheid afgelopen en dan hebben wij het rapport van de
commissie Davids nog niet eens gelezen. M’n vrouw zanikt
aan m’n kop...
TWEEDE: Ik heb het helemaal gehad met die laatste dagen
der mensheid. Je snakt gewoon naar het einde der tijden. 
EERSTE: Maar dan een beetje vrolijk, met liedjes of zo. Of
een mop.
TWEEDE: Die over die dwerg die blijft hangen in het prikkel-
draad. Die was goed! Hij is wel tien keer terug moeten ko-
men om te bukken!
EERSTE: Wie? Die dwerg?
TWEEDE: Nee. Hij!
EERSTE: Ah! U!

(changement.)

!de bedrijf,$%ste scène
Acht verantwoordelijke burgers zetten een boom op over
de kalender Handvest Verantwoordelijk Burgerschap die
ze hebben gekregen van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties.
EERSTE VERANTWOORDELIJKE BURGER: Noh, jij bent toch
een verantwoordelijke burger? Wat staat er deze week op de
kalender?
TWEEDE: Noh, we beginnen het jaar goed met goede voor-
nemens waarmaken. 
DERDE: Noh, als het maar een week duurt, wil ik best een
glaasje minder drinken. Ik kan dat spul niet meer zien. 
VIERDE: Ik kan niet wachten tot volgende week!
VIJFDE: Zo, wat gaan we dan doen? 
VIERDE: Dan gaan we openstaan voor een ander!

ZESDE: Hè hè, eindelijk. Precies wat ik altijd tegen m’n
vrouw zeg: Sta nou eens open voor een ander!

TWEEDE: Had trouwens ook wel bij de goede voornemens
gekund. Het staat er toch ook bij: ‘Neem je iets voor dat niet
te veel moeite kost. Je sociaal opstellen, bijvoorbeeld, eens
een praatje maken met een ander.’

ZEVENDE: Of zoals een deelnemer aan de discussiebijeen-
komst in Nieuwegein het zei: ‘Mensen ontmoeten buiten je
eigen sfeer. Bier en bitterballen en het komt allemaal goed.’

ACHTSTE: Nou was ik laatst in Culemborg en wat denk je:
geen bitterbal te bekennen. Vandaar die rassenrellen!
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EERSTE: Rassenrellen? Hebbm we nou ook al rassenrellen in
Nederland?
DERDE: Dat hoort toch helemaal niet bij verantwoordelijk
burgerschap?
VIERDE: Tja, als die mensen daar zo’n kalender hadden ge-
had, dan was zoiets nooit gebeurd!
ACHTSTE: En bitterballen! Vergeet de bitterballen niet!
TWEEDE: Maar vergeet jij vooral je goeie voornemens niet
waar te maken! Ieder pondje gaat door het mondje!
DERDE: En wat de boer niet kent dat vreet ie niet.
VIJFDE: Precies. Maar dan zitten we alweer in week drie van
de cursus verantwoordelijk burgerschap: weer in sprookjes
geloven.
ZESDE: Die begrijp ik niet. Ik begrijp er trouwens wel meer
niet. Je moet bijvoorbeeld ook van iedere dag een feest ma-
ken, zodat Jamshid uit Afghanistan plaats kan nemen in de
Jeugdraad van Elf in Veghel. Maar ik hou helemaal niet van
carnaval! En als Jamshid geen geldige verblijfsvergunning
heeft, wordt hij net zo snel het land weer uitgeschopt, met
steek en al, carnaval of geen carnaval.
ZEVENDE: Zelfs als Jamshid zich aan het zesde gebod heeft
gehouden, de Nederlandse taal te leren.
TWEEDE: Ik hoor het al: jullie geloven niet in sprookjes.
VIERDE: En jullie staan niet open voor een ander, in dit ge-
val de overheid. Is toch leuk voor zo’n jongen, dat hij carna-
val kan vieren?
EERSTE: Hoeveel geboden zijn er wel niet? 
TWEEDE: Noh, 52, voor elke week één. En dat is maar
goed ook, want als je ze allemaal tegelijkertijd zou moeten
bedrijven, zou je er niet uitkomen. Er is gelukkig een apar-
te week met het gebod om de boel de boel te laten en een-
tje om in verzet te komen tegen onrecht.
DERDE: En hoe dacht jij dan wel van iedere dag een feest
te maken en tegelijkertijd naar de troonrede te luisteren?
VIJFDE: En eens even stil te zijn én een keer hard te gillen? 
ZESDE: Ho eens even, moet dat echt allemaal?
ZEVENDE: Jawel, maar pas in week 43 en 44, respectieve-
lijk. Maar ik lees het mijn kinderen nu alvast voor aan ta-
fel, na het bidden en ik overhoor ze voor het slapen gaan:
‘Luisteren naar elkaar, daar begint het mee, een ander in
zijn waarde laten, en gewoon vragen hoe het met de ander
gaat. Gehoord op de discussiebijeenkomst in Leeuwar-
den.’
VIJFDE: Dat vind ik mooi, dat ze dat erbij zetten. Wat een
mooie bijeenkomsten moeten dat geweest zijn! Jammer
dat ik er zelf niet bij kon zijn. Maar toen was ik net bezig
met gebod 14, de boel de boel te laten.
EERSTE: O, dan ben je geëxcuseerd. Ik was toen net bezig
met het zevende gebod, met liefde aan de liefde te werken,
dus ik kon toen ook niet.
TWEEDE: Was dat niet net toen ik bezig was de draad weer
op te pakken? Ja verdomd, week 35. 
DERDE: En?
TWEEDE: Wat?

DERDE: Heb je ’m weer opgepakt?

TWEEDE: Wie? Ik bedoel wat?

DERDE: Noh, die draad!

TWEEDE (na een moment stilte): O, ja hoor.

DERDE: En? 

TWEEDE: Z’n gangetje, z’n gangetje. Maar ik ben het wel
met de uitleg eens: áls je dan de draad weer oppakt, ergens
na de vakantie, terug naar het werk gaat, weer naar school,
en je bent je kinderen veilig aan het leren fietsen, dan moet
je niet zelf door rood rijden.

ZEVENDE: Anders wel soms? 

TWEEDE: Nee, maar het is goed dat het toch maar eens even
opnieuw gezegd wordt.

ACHTSTE: Ik kan me daar ook zo over opwinden: dan zou ik
ze wel van hun fiets willen sleuren en hun stomme kop als
een kokosnoot willen splijten op het asfalt!

ZEVENDE: Hoho, mooi voorbeeld voor je kinderen!

ACHTSTE: Precies! Ze leren door rood rijden! Wat zijn nor-
men en waarden zonder dat je ze verdedigt, citeer ik het ze-
ventiende gebod: je normen en waarden te verdedigen.

VIJFDE: Ik ben ook opgevoed met het idee dat je een ander
niet met jouw rotzooi opzadelt ...

ZESDE: Hoeveel van die kalenders zijn er eigenlijk gemaakt?

ZEVENDE: Tweehonderdduizend. Ze vlogen weg.

(changement.)
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