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Wensen voor Europa - Timen Jan Veenstra, 2014

Countdown: 64 dagen tot 22 mei
De ochtend na de nacht van de gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA heeft één van zijn grootste
verkiezingsnederlagen geleden. D66 daarentegen won zo’n beetje alles. Maar de volgende
verkiezingen staan al voor de deur: de Europese verkiezingen op 23 mei, en daarna de Provinciale
Statenverkiezingen: allesbepalend voor de stemverhoudingen in de 1e Kamer. Ondertussen moet er
een begrotingsakkoord voor 2015 worden gesloten.
Een tafel op een terras. Diederik Samsom komt op, kijkt om zich heen, er is nog niemand. Hij zucht,
sleept zich naar het tafeltje en gaat zitten, na een korte zucht met zijn voorhoofd plat op de tafel.
Rutte op.
Rutte
Ha Died, goed geslapen?
Ik slaap toch verbazingwekkend goed moet ik je zeggen.
Van verkiezingen gaat altijd mijn bloed stromen.
Ik word daar gewoon zo vrolijk van.
Maar echt hè,
dat ik denk, ja, dat is nou het democratisch proces.
Democratie in actie.
Hatsa,
dat is toch mooi om te zien hè,
mensen die zich naar de stemhokjes sleuren,
op een velletje papier een rondje inkleuren,
en dat dat dan wat betekent hè,
voor ons, hier,
zo,
dat dat effect heeft,
dat vind ik prachtig,
daar word ik blij van,
zo blij,
gewoon: blij,
en ach ja,
je verliest ‘ns wat,
maar dan gaat ’t toch weer voorbij hè,
dat verlies,
maar ik sta op hoor, ’s ochtends,
met een sprongetje,
zo van hups! mijn bed uit,
glimlach op mijnSamsom
Waarom doen we dit, Mark?
Rutte
Sorry?
Samsom
Dit, was is dit?
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Rutte
Een tafel..?
Samsom
Een tafel, stoelen, zon, beetje geld op de rekening;
is dat het?
Rutte
Nou, geld is tochSamsom
Ik praatte met Jan laatst, hier, op de markt,
Jan is lasser,
wat is er aan de hand Jan? vroeg ik,
vertel ’t maar, ik luister,
en hij begon te bitchen over belastingen en jattende politici en Marokkanen
en dat ze daar in Den Haag alleen maar geld konden uitgevenen ik zeg tegen hem, Jan, zeg ik, Jan, jij woont in Den Haag,
je loopt hier op de markt en daar is het Torentje,
waar heb je het nou over man?
Als je wilt loop je zo naar binnen!
En hij gaat door over dat hij geen geld meer heeft en geen puf meer
en dat hij ons niet vertrouwt,
met veel gescheld en kankerlijers en weet ik wat niet nog meer,
eloquentie hoef je niet te verwachten,
maar ik blijf kalm, Mark, ik kijk hem strak in het gezicht,
knik af en toe, laat hem merken dat ik naar hem luister,
ik luister, Mark, en ik vertel hem over ons beleid
en onze programma’s
en hoe hij er beter van wordt
uiteindelijk
want we moeten eerlijk zijn
het eerlijke verhaal vertellen
en dat ik nooit gelogen heb
want ik heb geen beloftes gedaan!
En ik sta daar een half uur met Jan op de markt
en er staan andere mensen om ons heen;
een kringetje van burgers;
en je verwacht bijna dat ze met tomaten gaan smijten,
dat ze leuzen gaan scanderen en me levend villen,
maar dat doen ze dus niet, Mark,
ik haal ze over,
ik lul me kapot en ik haal ze over,
voordat ze weglopen geef ik ze allemaal een roos,
dankjewel zeggen zij, stem PvdA zeg ik,
en ze roepen allemaal:
is goed, dat ga ik doen Died, voor jou,
speciaal voor jou.
Rutte
O, dat is fij-
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Samsom
Maar dat deden ze niet!
Jan loog tegen me, Mark!
En Truus en Ans en Frank!
Hij, zij, allemaal! Ze logen recht in mijn gezicht!
’s Avonds zag ik ze in het journaal hossen met Wilders op Jan Smit.
Mijn Jan Smit!
Ze hebben me genaaid gewoon waar ik bijstond
en ik was zo aardig voorover te buigen en “gaat u uw gang maar” te prevelen,
terwijl ze een.voor.een.hun.leugens.naar.binnen.propten.
en ik dacht dat ze het fucking meenden!
Ik zei dankjewel!
Dankjewel! dat zei ik!
Dankjewel! Dankjewel!
Leugens, Mark!
En wat heb ik nu?
Wat is dit nu?
Nou?
Rutte
Maar EuropaSamsom
Ik heb niets meer, NIETS!
Mark!
Niets!
Allemaal omdat die kutkiezers zich niet aan hun woord kunnen houden,
omdat ze als debiele honden van hot naar her rennen
omdat ze niet meer weten wat LOYALITEIT inhoudt!
Dat VERTROUWEN niet eenrichtingsverkeer is!
Verwende kinderen, dat zijn het,
die hun ouders met messen het huis uit hebben gejaagd
en nu staan te janken op straat dat er niemand is die weet hoe je pasta moet koken.
En ik zit hier en ik verlies alles,
en ik kijk naar jou en de zon en dit pesttafeltje,
en ik vraag me af:
waarom doen we dit nog,
waarom proberen we ’t nog,
dit zitten dit praten dit proberen elkaar te vinden
als het puntje bij het paaltje komt
leggen ze ons over de bank, neuken ons plat,
en in plaats van ons bedanken voor een fijne tijd
rekenen ze af bij Wilders en Pechtold.
PECHTOLD!
Wie rekent er nu af bij Pechtold?!
En nu moet ik ’t vanwege de verkiezingen over Europa gaan hebben?
Een ‘eerlijk’ verhaal vertellen?
Wat moet ik ze zeggen?
Hoe moet ik Europa uitleggen zodat ze ’t begrijpen?
Wat ik ook zeg, ze begrijpen me niet.
Maar zo moeilijk is het toch niet?
Ligt dat nou aan mij?
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Nou?
Rutte
Eh.. Nee?
Samsom
Nee.
Nee, precies.
Nee.
Samsom legt z’n hoofd weer op de tafel en zucht, Rutte draalt, gaat dan naast Samsom zitten en
slaat een arm om hem heen
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Countdown: 64 dagen tot 22 mei (middag)
Rutte, Samsom, Pechtold, Slob en van der Staaij aan tafel. Pechtold heeft een feesthoedje op.
Rutte
Heren,
in het licht van gisteravond leek het me goed om in het kader van de onderhandelingenPechtold probeert z’n draai te vinden op z’n stoel
Om ons vast even te focussen op Europa en het budgPechtold kreunt zachtjes
Dus, het budget van 2015Pechtold zucht hardop
Samsom
Wil ’t lukken?
Pechtold
Deze stoelSamsom
Wat is er met je stoel?
Pechtold
Het zit gewoon niet zoik weet niet, zo zo zo..
Samsom
Zo wat?
Pechtold
Conformerend, houterig’t wiebelt, zien jullie?
Het wiebelt op twee poten.
Hebben jullie daar geen last van?
Staaij
Ik houd wel van houterig.
Doet me denken aan Christus dieRutte
Wil je liever een andere stoel, Alex?
Samsom
Hij heeft geen andere stoel nodig.
Deze stoelen zijn prima.
Rutte
Maar als hij nou een andere stoel wilt..
Pechtold
Een pootje erbij ofzo-
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Samsom
Arie klaagt er niet over, toch Arie?
Slob
Wat?
O, nee, nee, zeker niet.
Samsom
Zie.
Slob
Maar ik wil het wel graag even over de kermis van Schiertetenbroekjes hebben.
Rutte
Wat is daar dan mee?
Slob
Die gaat dicht.
Samsom
Ja.
Rutte
De gemeente moet bezuinigen.
Slob
Dat hebben jullie afgesproken.
Rutte
Ja.
Samsom
Dat staat in het budgetSlob
Daar heb ik niks meer mee te maken.
Samsom
Niks meer mee te maken?
Maar het is op basis van jullie KunduzPechtold
Lente.
Samsom
Jullie Kunduz-LentePechtold
Gewoon lente.
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Samsom
Jullie akkoord,
waar ik overigens niet eens bij mocht aanschuiven.
Staaij
Je was van harte uitgenodigd.
Pechtold
Maar jij was bezig je ‘sociaal-democratische roots’ te vinden.
Samsom
En wat bedoel je daarmee?
Pechtold
Dat toen het erop aankwam je nergens te vinden was.
Samsom
Ik heb een uur lang op je deur staan kloppen!
Pechtold
Niet gehoord.
Hebben jullie iets gehoord?
Slob en van der Staaij schudden van ‘nee’.
Rutte
Heren, misschien moeten we even stoppen met de plaagstooPechtold
Wij van de Constructieve Drie doen niet aan plaagstootjes.
Slob
Precies, wij rammen door.
Staaij
Weet je wie ook niet van plaagstootjes houdt?
Jezus.
Ook niet van het homo-huwelijk, trouwens, maar daar komen we straks wel op.
Rutte
Ho, wacht, voordat we nu allemaal weer piketpaaltjes gaan lopen slaan,
wil ik toch even benadrukken dat dit een positieve bijeenkomst is,
met een goede en hoopvolle vibe,
dat is belangrijk,
een glimlachPechtold
Ach kom, hier valt toch vast wel een mouw aan te passen, Diederik?
Je praat met de constructieveSamsom
Het enige constructieve wat jullie doen is gezamenlijk breed gedragen akkoorden affakkelen.
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Rutte
Dus met een glimlach en positievePechtold
Ik heb niks te maken met derderangs belangengroepjes die denken dat ze watSamsom
Derderangs? Jij noemt de polder derderangs?
Rutte
Wat ik maar wil zeggen is dat als we een optimistischePechtold
Wegliggen en progressiedempen, dat doet die polder van je!
Samsom
Het zijn arbeiders, Alex!
Dat jij vanuit je paleis in Wageningen consequent op de lagere inkomens pist betekent niet dat ik dat
ookPechtold
Het enige waar ik op pis Diederik is jouw schijnheiligeRutte
ALLEMAAL EEN GLIMLACH OP HET GEZICHT!
NU!
PO-SI-TIEF GODVERREDOMME!!
Sorry.
Staaij
Ach ja, ik zeg altijd maar zo:
woorden doen geen pijn.
Christus kreeg een doornenkrans in z’n hoofd geslagen,
die kan ’t echt wel hebben wanneer mensen zich een beetje laten gaan.
Slob
Dood is ‘ie toch al, hè, ik bedoel, wij zijn meer van de metafysica.
Staaij
Maar wanneer ‘ie terugkomt hebben jullie wel een probleem.
Rutte
Ja.
Oké.
Goed, het lijkt me toch positief om straks even een inventarisatiemoment te plannen,
maar vóórdat we dat doen wil ik graag eerst even een constructieve en optimistischePechtold maakt een piepgeluidje
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Samsom
Wat?
Pechtold
Het zit gewoon niet zo comfortabel, Diederik,
deze krakkemikkige Praxis-stoel met twee wiebelende poten.
Misschien dat een wat stevigere zetelSamsom
En wat heeft de Praxis er nu mee te maken?
Pechtold
O, ik dacht, ik steek ’t even op jouw niveau in.
Je kent vast wel een Bep of Karel die daar werktSamsom
Wil je Bep hier niet bij betrekken Alex?
Die werkt daar d’r handen uit d’r lijf, zeulen met die planken de hele dag.
Daarnaast: er zijn geen andere stoelen beschikbaar.
Pechtold
Maar als ik nou een zetel zou krijgen,
sterk, gebalanceerd, robuust;
dan weet ik zeker dat ik een stuk comfortabelerSamsom
Ik oncomfortabel, jij oncomfortabel.
Staaij
Weten jullie wie er ook oncomfortabel was?
Jezus.
Vooral toen ze stalen pennenPechtold wilt opstaan
Samsom
Zitten blijven!
Pechtold
MaarRutte
Hij is gewoon niet zo comfortabel, Diederik.
Samsom
NIEMAND is hier comfortabel!
Ben jij comfortabel?
Slob
Wij dragen onze zonde-
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Samsom
Jij?
Rutte
Ik kan wel een sigaretje gebruiken.
Staaij
Sorry, ik rook alleen op zondag.
Samsom
Juist.
Bottom line: wij zijn allemaal niet comfortabel.
Zo werk ‘t.
Dat heet: Democratie.
Pechtold
O ja, ik heb ook nog wat puntjes over het Koningshuis.
Slob
Ho! Wij zijn bereid over zetels te praten, maar niet over de Koning!
Staaij
Dat is de afgezant van Jezus, mensen.
Rutte
Gun die man toch gewoon een fijne zetel, Diederik.
Wat is daar nu mis mee?
Pechtold
Ja, Diederik, geef me gewoon een fijne zetel!
Samsom
slaat met z’n vuist op tafel
Hij krijgt géén zetel!
Ik geen zetel, hij geen zetel!
Pechtold
IK WIL EEN ZETEL!
Samsom
schreeuwt zo hard als hij kan
OVER MIJN LIJK!!
stilte
Staaij
Over lijken gesproken, weet je wie ook een lijkSamsom
HOUD JE BEK!
stilte
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Rutte maant Pechtold, ze trekken zich even terug achter in de kamer; ze smiespelen, Pechtold wijst
naar z’n feesthoedje en dan naar Samsom.
Slob
Heb je trouwens gehoord wat Geert gisteravondSamsom
Als ze niet op me stemmen hoef ik ze niet te verdedigen, Arie.
Rutte en Pechtold komen terug
Rutte
Diederik, ik heb even overlegd,
en om D66 wat comfort te gunnen heb ik besloten Alex hier een zetel te geven.
Samsom
MaarRutte
Maar alleen voor nu, in deze kamer.
Om te testen, hoe het voelt.
Zodat we daarna echt kunnen beginnen.
Samsom
MarkRutte
Diederik, ik ben de PREMIER!
En ik vind dat we allemaal positief en BLIJ moeten blijven!
Dus als hij een stoelPechtold
Zetel.
Rutte
Zetel wil dan KRIJGT hij een FUCKING zetel.
Oké?
OKÉ?!
stilte
Samsom
… Oké.
Pechtold kijkt Samsom triomfantelijk aan en loopt dan de kamer uit om een zetel te halen
Rutte
Goed, nu iedereen tevreden is, stel ik voor dat we even een sigaretje gaan doen.
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Samsom
Ach man, je rookt niet eens.
Rutte
O ja, sorry, dat is mijn Catshuis-reflex.
stilte, het duurt even
Rutte
Ik merk toch dat de stemming hier wat bedrukt is.
Samsom
Zal ik Buma anders nog ‘ns proberen?
Rutte
Ik denk niet dat ‘ie opneemt.
Slob
Waarom vertel je anders niet een mopje ofzo, Mark?
Daar ben je toch zo goed in?
Rutte
Och, ik weet nietStaaij
Ach ja, een mop!
Een koddigheidje, een scherts,
een plaisanterie.
Zeer vermakelijk en altijd goed voor de ambiance.
Rutte
Ik ken er wel eentje, maar hij gaat over het geloof…
Staaij
O wat aardig!
Slob
Precies, wij hebben best humor.
Rutte
Diederik?
Samsom
Whatever.
Ik bel Buma.
gaat Buma bellen
Rutte
schraapt z’n keel
Oké, dus, een pastoor is bezig de biecht af te nemen.
Hij zit in ’t hokje en de één na de andere zondaar komt langs.
Maar opeens moet hij dus heel erg poepen.
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[van der Staaij gniffelt]
Ja, maar precies, hij kan dus niet weg hè,
want er staat een gigantische rij voor de biecht.
Dus hij kijkt zo een beetje rond en ziet een conciërge de vloeren dweilen.
“pssst” zegt ‘ie, en hij wenkt de conciërge dichterbij.
“Kan jij niet effe mijn plek overnemen terwijl ik God terug ga geven wat God toebehoort?”
En de conciërge is totaal verrast, “Ik de biecht afnemen? Maar dat kan ik helemaal niet!”
Maar de pastoor die wuift z’n bezwaren gemoedelijk weg en wijst naar de muur, “kijk maar”, zegt ‘ie,
“daar hangt een lijst van zonden en boetedoeningen, daar staat alles op.
Gewoon de juiste zonde bij de juiste boete zoeken. Klaar is God.”
“Nou goed”, zegt de conciërge en hij gaat in het hokje zitten.
En inderdaad, wanneer de eerste persoon gaat zitten en vertelt dat hij deze week een paar keer
gelogen heeft, kijkt de conciërge naar de lijst en geeft het juiste aantal weesgegroetjes. Supersimpel.
Dit gaat zo een tijdje door, totdat er een prostituee binnen komt. “Heilige Vader”, begint ze, “Ik heb
gezondigd. Ik heb een ‘paar’ mannen gepijpt”.
Dus de conciërge kijkt op de lijst en tuurt en tuurt, maar nergens kan hij ‘pijpbeurt’ vinden.
Hoe hij ook zoekt en zoekt, het staat er gewoon niet op.
Dus hij steekt zijn hoofd buiten de biechtstoel en kijkt rond, op zoek naar hulp.
Gelukkig loopt er net een misdienaar voorbij.
“Pssst jongen,” fluistert de conciërge hem toe, “hoeveel geeft de pastoor normaal voor een
pijpbeurt?”
En het misdienaartje haalt zijn schouders op en zegt:
“Vijf euro en een Snickers”
Rutte proest het uit van het lachen om z’n eigen grap, Slob en Staaij blijven stil.
Rutte
Weten jullie wel, vanwege deSlob
Ja.
Rutte
En dat die jongen dan vraagtStaaij
Ja!
stilte
Samsom
smijt de telefoon op tafel
Buma zegt dat we de boom in kunnen.
Pechtold (nog steeds met feesthoedje) komt op.
Hij sleept een veel te zware en onhandig grote stoel mee (van het grootvader-type). Het lijkt meer op
een troon dan een stoel. Met veel gestommel en gesjor zet hij ‘m aan tafel en gaat zitten. Hij zucht
uiterst voldaan en diep.
Pechtold
Aaaaaah, dat is beter.
Zo’n eigen zetel.
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Veel stabieler, niet?
stilte
Samsom
Oké, tot morgen.
Samsom beent van ’t podium af
Rutte
DiedDiederik!
Wacht!
Jij mag ook een zetel als je wilt!
Rutte rent Samsom achterna. Pechtold, Slob en Staaij blijven achter.
Pechtold
Heb ik iets verkeerds gezegd?
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63 dagen tot 22 mei
Een Marokkaan met een protestbord “Protest!” rechtsvoor op ’t toneel.
Samsom, Rutte en Pechtold aan tafel.
Rutte
.. Goed, nu we hier allemaal zijnPechtold
Wat doet hij daar?
Rutte
Wie?
Pechtold
Hij daar.
Rutte
O dat.
Da’s een stil protest.
Pechtold
O.
Samsom
Vanwege Geert.
Pechtold
Aha.
Moeten we daar niet iets mee?
Samsom
Nou eigenlijkRutte
Nee, Diederik, ik heb je net gezegd:
kop in het zand is beter dan een oorlog.
En we moeten het land besturen.
We hebben het hier over belangrijke dingen.
Pechtold
Aan de andere, een oorlogje op z’n tijd is ook goed voor de peilingen.
Samsom
Voor jouw peilingen, ja.
Een Marokkaan is geen statistiek, Alex.
Het zijn mensen, hoor.
Toch?
Ik bedoel, we zouden best iets kunnen doen..
Een soort van.. statement..
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Pechtold
Jouw kiezers willen helemaal geen statement.
Samsom
Wat weet jij nou van mijn kiezers?
Pechtold
Och, ik ken ze best goed.
Steeds beter, zelfs.
Samsom
Je denkt ze te kennen, denkt!
Maar wie heeft de afgelopen vijftig jaar een samenlevingRutte
Jongens, luister, we kunnen toch niet bij elke stuk rood vlees van Geert ons plan omgooien…
Pechtold
We moeten constructief blijven, Diederik.
Rutte
En Alex heeft zijn zetel nu, dus we kunnen beginnen.
stilte
Samsom
Goed, prima, het eerlijke verhaal.
Dat is ook belangrijk.
Rutte
Juist.
We dachten, we spreken gewoon alleen even met jou af, Alex.
Zonder van der Staaij en Slob.
Om het proces te stroomlijnen, zeg maar.
Pechtold
Goed idee.
Rutte
Dat zijn toch een beetje de grijze muizen, hier, of niet?
Pechtold
Ik wilde het niet zeggen maarRutte
Wij drieën, wij zijn toch de redders van het land.
Pechtold
Ja, dat is waar.
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Samsom
Zie je wij begrijpen jou wel.
De Marokkaan kucht.
Rutte
Ho, het protest wordt luidruchtig nu.
Samsom
Moeten we toch niet even ons gezicht laten zien?
Pechtold
Ja, je hebt gelijk.
Wachtmaakt een selfie met de Marokkaan
Hupsa.
Rutte
Goed, dan stel ik voor dat we ’t eens gaan hebben over Europa.
Pechtold
Ja, Europa!
Samsom
Europa? Maar ik heb geen ideeWilders op, ook hij heeft een protestbord mee. ‘Minder!’ staat erop. Hij staat linksvoor op het toneel.
Fier en trots.
Samsom
Kunnen we anders niet eerst proberen een gezamenlijk standpuntPechtold
O ja, een visie.
Rutte
Visie? NeePechtold
Ik heb hier een lijstje met visies.
Het zijn er vijf.
(haalt een lijstje tevoorschijn).
Dit lijstje, dit is mijn lijstje.
Het lijstje van Alexander noemen ze ‘t, en dat klopt.
Vol met vergezichten en meerjarige punten.
Je hebt er nu geen zak aan maar over 50 jaar zijn ze d’r ons dankbaar voor.
Alexanders Visie, De Vijf Punten van Alex, zo noemen ze ’t dan.
Dan zijn ze blij dat wij naar voren keken.
Want wij moeten vooruit.
Niet achteruit, niet rechts, niet links,
maar dwars door de voorruit vooruit.
En daarom heb ik dit lijstje18
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Terwijl de mannen overleggen ziet Wilders de Marokkaan. Hij draait zich naar hem toe. De
Marokkaan negeert Wilders.
Wilders
Pssst.
Marokkaan reageert niet.
Wilders
Psssssssst.
Marokkaan reageert nog steeds niet.
Wilders
wuift met z’n bord
Pssssssssssssssst.
Marokkaan
Ja?
Wilders
Waarom zitten er geen Marokkanen in Star Trek?
In de toekomst werken ze ook niet.
Marokkaan
Pfft.
Zonder waarschuwing lanceert Wilders zich richting de Marokkaan. Hij werkt hem tegen de grond,
pakt hem dan bij een been en sleept hem naar achter op het toneel. Rutte, Pechtold en Samsom
schrikken op.
Pechtold
Moeten we niet.. ehSamsom
Ja, er iets van zeggen.
Pechtold
Ja, ja, precies.. Mark..
Rutte
Wat?
Ik?
Pechtold
Jij bent premier.
Rutte
Ja maar, kom op, hè, zo ernstig is het toch allemaal ook weer niet.

19

Wensen voor Europa - Timen Jan Veenstra, 2014

Wilders begint de Marokkaan ongenadig hard in elkaar te rossen.
Samsom
Nou..
Rutte
Als ik reageer wordt ’t alleen maar erger,
daar is het hem precies om te doen.
Samsom
Ik vind toch dat we iets..
Oké, ik doe het wel.
loopt naar Wilders
Hee.. Hee, Geert..
Niet doen, joh..
Dat is verkeerd.
Wilders
Rot op.
Samsom
O.
Oké.
Maar niet meer doen hè?
Samsom loopt terug
Rutte
En?
Samsom
Ik heb hem gewaarschuwd.
Rutte
Het lijkt niet echt te helpen.
Samsom
Wat wil je dat ik anders doe, man?
Ik bedoel, hij heeft een miljoen kiezers,
die kan ik toch niet..
Toch?
Pechtold
Rustig maar, ik doe het wel weer.
Pechtold loopt naar Wilders
Pechtold
Luister, Geert, dit kan echt niet zo.
Wilders
Moet jij ook wat hebben?
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Nou?
Pechtold
Nou, neeWilders
Ga je weer heel Nederland tegen me ophitsen?
Nou?
Pechtold
Doe niet zo malWilders
Vieze NSBer, wie denk je wel niet die je bent?
Pechtold
Nou nou nou, dat soort taal is tochMarokkaan kreunt, Wilders geeft ‘m een trap
Wilders
Bek houden!
tegen Pechtold
Wat sta je daar nog?
Pechtold
wuift met z’n vinger
Wacht maar tot de na verkiezingen!
Pechtold druipt af
Samsom
En?
Pechtold
Ik ga ‘m eens goed laten zien wie de baas is.
Bij de volgende verkiezingen.
Samsom
Misschien moet jij toch wat zeggen, Mark.
Rutte
O kom op zeg, ik kan toch niet op elk plaagstootje van hem reageren?
Wilders geeft de Marokkaan een laatste ferme trap.
Wilders
rochelt op de Marokkaan
Hier, Hollandse mayonaise.
Voor op je Falallahafel.
En als ’t je niet bevalt rot je maar op naar je eigen land.
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Wilders af
Rutte
Kijk, zie je?
Hij is al opgehouden.
Samsom
Moeten we niet een statement maken?
Pechtold
Ik zie dat mijn selfie al heel internet door is getwitterd.
Rutte
Hups, prima zo.
Ik zeg, positief vooruit.
Even focussen op de echte zaken nu.
De Europese verkiezingen komen eraan!
Goed, dus Arie had het over een friettent in Luttelputjesbroek die open moest blijven?
Ik stel voor dat we met een glimlach enMarokkaan kreunt
Pechtold
O jee.
Samsom
Heeft hij hulp nodig?
Rutte
Ik weet niet of we ons hierin moeten mengen, jongens.
Straks valt hij ons nog aan ofzo.
Samsom
Oh Mark! Dat mag je niet zeggen!
Dat doet ‘ie niet!
Ze hebben misschien wel een etnisch monopolie op geweld
maar natuurlijk gaat ‘ie je niet áánvallen.
‘tis Geen wilde.
Toch?
Ik bedoel, dat doet ‘ie niet…?
Toch?
Rutte
Misschien heeft ‘ie wel een wapen.
Samsom
Ik ga ‘m helpen.
Samsom loopt naar de Marokkaan, helpt hem overeind, geeft hem een bemoedigend klopje op de
schouder.
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Samsom
in overduidelijk Nederlands
Wij Passen Wel Op Je Hoor.
Geen Probleem.
Welkom In Nederland.
Mijn Naam Is Samsom
Met Een M
Niet Een N
steekt duim omhoog
Marokkaan glimlacht zwakjes, houdt zijn hand omhoog, als een afwerend gebaar
Samsom geeft hem spontaan een high five
Marokkaan sleept zich van het podium af
Pechtold
roept de Marokkaan na
Goed zo! Op eigen kracht bouwen aan je toekomst! Houd ik van!
Stem D66!
Zo.
Waar waren we gebleven.
Samsom
Visies.
Rutte
O bah, daar krijg ik altijd zo’n nare smaak van in de mond.
En al helemaal over Europa.
Het is dat je er geld aan verdient, maar andersPechtold
Geld? Europa is vrijheid!
Dat is een visie!
Het is het gezamenlijk streven naar een ideaal datSamsom
Ach houd toch op, jij wisselt je idealen net zo makkelijk in voor een ministerschap.
Pechtold
Wie zegt dat?
Samsom
Niemand hoeft dat te zeggen, Alex, iedereen wéét het al!
Rutte
Misschien moeten we even afkoelen, anders?
Pechtold
Europa is één grote visie, Diederik, dat jij dat niet ziet-
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Samsom
Jullie zitten verdomme in dezelfde fractie in het EP!
Jullie zijn praktisch dezelfde partij en jij wil met mij debatteren over visies?
Laat me niet lachen.
Rutte
Ho wacht, we zijn niet dezelfde partij, hè.
Er zijn wezenlijke verschillen.
Samsom
Zoals wat?
Rutte
Nou, eh, de.. eh.. dingen.
Pechtold
Ja, en eh, de eh..
Rutte
Eigen verantwoordelijkheid.
Pechtold
Ja, precies.
Alleen zijn wij daar dan voor.
Rutte
Ja.
Maar wij meer.
Pechtold
Dat waag ik te betwijfelen hoor, Mark.
Samsom
Luister, mijn partij is de enigePechtold
Kom op Diederik, laten we wel even realistisch blijven.
Samsom
Hoezo?
Pechtold
Na gisteravond heb je nauwelijks een partij meer over!
Samsom
Ik heb 38 zetels!
Pechtold
In de Tweede Kamer ja, maar daarbuiten…
Samsom
Mijn kiezers twijfelen op dit moment gewoon eventjes, oké?
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Ze snappen gewoon even niet zo goed wat ik zeg.
Dat is niks om je zorgen overPechtold
Die kiezers van je, die willen je niet meer, oké?
Je partij niet, je standpunten niet of het eindeloze plucheplakken.
Het is tijd voor een nieuwe partij met een nieuwe visieSamsom
Het enige wat er nieuw aan jou is,
is de kleur haarspoeling die je deze week voor je haar gebruikt, Alex.
Rutte
Nou nou nou..
Pechtold
Ik heb tenminste al m’n haar nog!
Rutte
Heren, misschien moeten even een minuutje nemenPechtold
En niet om het een of ander,
maar ik heb toevallig wel een heel mediageniek hoofd.
Rutte
Heren, ik denkWacht, volgens wie?
Pechtold
Susan!
Samsom
Susan.
Pechtold
Ja. Van Marketing.
Ik vraag het haar elke dag,
Susan, zeg ik, hoe zit mijn haar vandaag?
En zij zegt altijd: Op z’n PenWs, meneer Pechtold, op z’n PenWs.
Dus.
Dat hoor je haar over jou niet zeggen.
Rutte
Juist..
Volgens mij raken we een beetje van de kern af heren, het ging over “visie”.
Samsom
Ik heb geen visie nodig om te zien waar hij voor staat, Mark.
Pechtold
O?
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Samsom
Van Mierlo is nog niet begraven of hij doet alle “kroonjuwelen” van D66 in de uitverkoop.
Vroeger konden we nog zaken met jullie doen, maar nuPechtold
Nu we een eigen partij zijn met eigen standpunten en een sterke achterban zijn, bedoel je?
Nu we groter zijn dan jullie en je ons niet meer kunt wegzetten als een klein kutsplinterpartijtje dat je
wel even in de margeSamsom
38 ZETELS!
Pechtold
Sorry, maar weten ze dat in Amsterdam ook?
Of Den Haag.
Of Rotterdam.
Haarlem.
UtrechtSamsom
VUILERutte
Heren, heren, zullen proberen positief te blijven?
Ik weet zeker dat de verschillenSamsom
Jouw partij zou niet eens bestaan zonder de PvdA,
maar een beetje dankbaarheid? Een beetje erkenning?
Nee hoor, zo typisch.
Pechtold
Wil je dat ik Asscher bel?
Samsom
Laat hem erbuiten.
Pechtold
Ik bel Asscher.
Met hem kunnen we wel zaken doen, ik weet ’t zeker.
Dat is tenminste een man van aanpakken.
Samsom
AlexPechtold
Ik ben aan ’t bellen!
Hij gaat over!
Samsom
Hang op of ik gooi die zetel van je door ’t raam!
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Pechtold
JE BLIJFT VAN MIJN ZETEL AF!
Samsom
HET IS MIJN ZETEL!
Rutte
Heren..
Samsom
EN STEEK DAT LIJSTJE VAN JE IN JE HOL!
Rutte
HerenPechtold
BETWETER!
Samsom
NARCIST!
Pechtold
GREENPEACE HIPPIE!
Rutte
BEK DICHT! ALLEMAAL!
NU!!
stilte
Rutte
Goed.
Rustig.
Zo.
Misschien moeten we even een pinnetje zetten in het agendapuntje visie, goed?
Komen we daar nog op terug.
Oké?
Laten we het over belangrijkere zaken hebben.
Slob had het over een marktkoopman in Frutselflup?
telefoon biept
Ho wacht evenO kijk, het is Merkel.
Samsom
Merkel?
Rutte
Ogenblikje.
Ha Angela, hoe is het vriendinPutin?
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Binnenvallen?
Ik weet nietNee, daar is toch geenSancties?.. Ja, neeIk denk toch echt niet dat we daar eenVisie? O nee nee neeLuister, plaagstootjesNee..
Ja, nee, ik snapTimmermans, jaWeet ik ook wel maar hij is nu eenmaal onze minister dusOké.. Ja..
Auf WiederMerkel hangt op
-sehen
Samsom
Wat was dat?
Rutte
Dat? O, niets.
Plaagstootje van Putin.
Samsom
O.
Rutte
Praten jullie anders even verder,
de pers heeft een statement nodig.
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40 dagen tot 22 mei
Rutte
Heren, ik ben blij dat jullie weer zijn aangeschoven. Zoals ik al had gemaild wil ik de dag graag
beginnen met een ode aan verbondenheid. Een artistieke noot zeg maar. Een klein presentje om de
neuzen weer de juiste kant op te laten wijzen. Ik heb hier de afgelopen twee dagen hard aan
gewerkt, maar nu ja, de juiste noot- oké
O Europa
O Verbondenheid
O Constructieve Drie
Wij zitten Allemaal
In het Scheepje Van Politiek
Op Een Woeste Zee
Waar Varen We Heen?
De Kapitein van het Juiste Schip
Staart maar het is niet Klip
En klaar Waar
Het lichtje Schijnt
Maar Met een Glimlach
Komen we een Heel Eind.
Dat was ‘t.
stilte
Pechtold
Voordat we verder gaan, ik heb gisteravond nagedacht en ik heb het antwoord voor onze troubles.
Slob
Constructief!
Pechtold
Precies, Arie, heel constructief.
We hebben het nu over Achterhaalde Partijen en Visies gehad,
over frietkramen van Huspelflupjesbroek en Marokkanen die mensen blijken te zijn,
maar ik realiseerde me gister opeens,
waar het echt om gaat, heren,
wat er echt toe doet..
Samsom
Ja?
Pechtold
Europa.
Europa regelt alles.
En er komen verkiezingen aan.
Als wij nu de handen ineen slaan,
als wij nu wensen voor Europa opstellen,
het beest bij de horens grijpen, zeg maar,
wij vijven, dan kunnen we een bijzonder constructief-
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Samsom
En wat regelt het Europees Parlement dan precies, volgens jou?
stilte
Pechtold
Eh, nou, alles.
Samsom
Ja, maar wat precies?
Nou?
Slob
De frietkraam cao.
Samsom
Nee, dat doen wij.
Rutte
De 3%?
Samsom
Nee, dat was ons idee.
Staaij
Bilaterale Handelsovereenkomsten?
Slob
Nee joh, doe niet zo mal!
Toch?
Pechtold
Luister, Europa regelt vanalles,
Punt.
Dat we niet precies weten wat dan wel en niet heeft daar niks mee te maken.
Rutte
Zeg je nu dat je liever over Europa praat dan Nederland?
Pechtold
Wat? Nee.
Samsom
Vind je ons te gefocust op Nederland?
Staaij
Waar is de vaderlandsliefde toch gebleven?
Pechtold
Maar dat zeg ik toch helemaaloké, wacht, hier kijk:
trekt een bivakmuts uit z’n jaszak
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Hier, Arie, doe jij deze muts op.
Slob doet met enige tegenzin de muts op.
Pechtold
Jij speelt Rusland.
Oké, en hier,
haalt een Europese vlag uit z’n zak
Mark, jij speelt Europa.
Rutte
Ach nee.
Pechtold
Jawel, en Kees, hier, jij bent Nederland.
geeft van der Staaij een bos tulpen
Samsom
Oké, en nu?
Pechtold
Nou ik dacht dus,
als we gewoon een bepaalde situatie visualiseren,
invoelbaar maken zeg maar,
dan zien we nu eens echt waar we het over hebben met “Europa”.
Ja?
Goed, Arie, jij staat daar, heel goed,
en Mark jij gaat daar tegenover hem staan, in de hoek,
precies, en Kees jij hangt een beetje er tussenin daar ergens, heel goed.
Oké, en nu Mark, jij steekt je hand uit.
Rutte
Mijn hand uitsteken?
Pechtold
Ja, om te schudden. Maar niet naar mij, naar Rusland.
Rutte
En dan?
Pechtold
Doe nou maar, dat hoort bij het spel.
Rutte
MaarSamsom
Hè kom op Mark, doe nou niet zo flauw, hoe sneller dit voorbij is hoe beter.
Rutte
zucht, steekt zijn hand uit
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Pechtold
Heel goed!
En Kees jij juicht.
Staaij juicht
Pechtold
Super, heel helder.
Oké, Diederik, hier, jij bent Oekraïne.
Samsom
Krijg ik daar geen rekwisiet voor?
Pechtold
Niet nodig, jij gaat daar op je knieën zitten met je kont omhoog en je broek naar beneden.
Samsom
Wat?
Rutte
Hè kom op, Diederik, doe nou niet zo flauw.
Samsom doet morrend z’n broek naar beneden en gaat tussen Rusland en Europa in met z’n kont
omhoog op z’n knieën zitten.
Pechtold
Prachtig, heel helder.
En nu Mark, zeg je ‘sancties’.
Rutte
Sancties.
Pechtold
En nu sla je hem dus, Arie.
Rutte
Wat?
Slob slaat Rutte, hard, Rutte gaat tegen de vlakte
Staaij
O jee!
Pechtold
En voel je vrij om te improviseren hè, jongens!
Goed: Europa, nu steek je nog een keer je hand uit naar Rusland.
Rutte steekt trillend zijn hand uit, Slob slaat de hand weg en neemt Samsom in de houdgreep
Slob
Za zdorovje!
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Staaij
Ho stop!
ArieSlob
Bog dal, bog i vzyal!
Staaij
NAVO! NASlob
Export.
Staaij
Wat?
Slob
Export!
Staaij
O.
Tsja.
geeft Slob een tulp
Rutte
Waarom geef je hem die tulp?
Staaij
Europa bemoei je d’r niet mee!
Dit is een lokale aangelegenheid!
Rusland verdedigt zich alleen maar!
Denk toch eens aan onze exportpositie!
Slob drukt Samsom dicht tegen zich aan, stikt hem bijna. Samsom tikt wanhopig af.
Slob
Pizdú!
laat hem niet los
Samsom
Jezus Christus.
Staaij
Zeg, een beetje op je woorden passen hè.
Samsom
Passen? PASSEN?
Mark, help!
Rutte drentelt, Slob houdt Samsom hem nog steeds in de houdgreep
Slob
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En nu?
Pechtold
EhmJa.
Goede vraag.
Kijkt op het papiertje
Zo ver had ik niet vooruit gedacht.
Samsom
Maar help me dan toch!
Slob
Za vas!
Pechtold
Tsja, dit is toch een complexe situatie.
Rutte
Misschien moeten we er nog even over nadenken?
Een commissie bijeenroepen?
Staaij
Luister, zolang hij z’n benen niet breekt is het wat ons betreft prima.
Rutte
Maar hij kan toch niet leven zonder hoofd?
Staaij
Nee, maar hij kan niet lopen zonder benen.
Rutte
Ja dat is waar.
Maar ook weer niet!
O nee, de twijfel!
Staaij
Maar wees dan duidelijk!
Rutte
Ik bel de NAVOStaaij
Nee, geen NAVO!
Maar ook weer wel!
Rutte
Maar wat wil je dan dat ik doe?
Slob
Hatsa!
gaat bovenop Samsom zitten
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Rutte
Je moet nu wel oppassen hoor.
Anders krijg je extra sancties naar je hoofd.
Staaij
Niet teveel natuurlijk.
Rutte
Nee.
Een paar.
Staaij
Kleintjes.
Rutte
Een beetje.
Staaij
Maar dit is wel onze grens!
Rutte
Precies!
Dus geen plaagstootjes meer!
Staaij
Wacht, we sturen Timmermans erop af.
Samsom
GENOEG!
probeert Slob van zich af te werpen
Staaij
Ho, ze komen in opstand.
Rutte
Laten we ze steunen.
Hier, geld!
Staaij
Maar niet teveel.
En je mag geen lid worden.
Rutte
NouSamsom
Klaar!
Ik ben er klaar mee.
Heb je je zin, Alex?
Is het helder?
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Pechtold
Ik vond het best verhelderend, ja.
Rutte
Spannend hoor.
Laten we anders even een sigaretje doen.
Staaij
Goed idee!
Slob
Yelda!
Rutte, Staaij en Slob af, Samsom en Pechtold blijven achter.
Pechtold
Gaat het?
Samsom
Nou jaPechtold
Luister, ik zat gisteravond te denken,
ik weet dat je twijfelt,
dat je wat stuurloos bentSamsom
Ik twijfel niet, Alex.
Ik twijfel nooit.
Mijn achterban misschien, Spekman, Asscher, maar ik?
Pechtold
Het begon al voor het moment dat Kok over “ideologische veren” sprak.
Dat was trouwens niet van hem, weet je.
Samsom
Nee.
Pechtold
Dat kwam van Neelie Kroes.
Een VVD’er.
Die overigens getrouwd was met een PvdA’er.
Een betere metafoor voor de complete ondergang van de sociaal-democratie kan ik niet verzinnen.
Samsom
Iets zegt me dat je ’t wel gaat proberen.
Pechtold
De dag nadat ik fractievoorzitter was gekozen.
Ik weet nog dat ik fietste.
Er was een zon en een weg, en ik zat op mijn fiets er middenin.
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En ik dacht bij mezelf: Alex, je gaat niet stoppen nu.
Ik had een zware week gehad,
het was net nadat ik van Lousewies had gewonnen,
en ik werd die ochtend te vroeg wakker met hoofdpijn.
Dus ik stap op mijn fiets, uitwaaien.
Het was een prachtige dag.
Groen zo ver het oog kon zien, een licht briesje,
geen tegenwind,
en haast niemand op de weg.
Mijn band klapt.
Ik vind mezelf in het midden van nergens met een lekke band,
geen telefoontje bij me en zeker 2 uur lopen voor de eerste fietsenmaker.
Ik hoor mezelf zachtjes vloeken en net als ik wil beginnen met lopen
zie ik in de verte een motor aankomen.
Ha, denk ik, misschien wil hij me wel een lift geven!
Dus ik wuif en wuif,
en inderdaad, de motor stopt.
Ik wijs naar mijn fiets “lekke band, kun je me helpen”
maar die motorrijder klikt even het vizier open,
kijkt me dan aan, gunt me een grijns,
klapt dan zijn vizier dicht en geeft gas,
laat me alleen achter.
Twee minuten heb ik in totale verbijstering naar de wegrijdende motor staan staren.
Hij zei niet eens iets!
Samsom
..Oké..
Pechtold
En toen wist ik weer: je kunt maar op één iemand echt vertrouwen,
wanneer het puntje bij het paaltje komt.
Jezelf.
Weg met het geloof dat we ons hele menszijn kunnen herinrichten
met een simpele druk op de knop of het invullen van een rondje op een vel papier.
Het is het outsourcen van ons geluk,
een uitbesteding aan een entiteit die alleen maar meer en meer ervoor terugvraagt,
die altijd zal blijven groeien en groeien, allesverslindend tot er niets meer over is,
niets anders dan grijze flats die allemaal op elkaar lijken,
met mensen in grijze kleren met allemaal dezelfde baan voor hetzelfde loon.
En natuurlijkNatuurlijk zijn we verbolgen en gekwetst en pissig
wanneer we al onze hopen en dromen, ons hele idee van wat we moeten met het leven,
op de schouders van een of andere arme drommel laden,
hopen dat hij wel kan wat wij als collectief niet kunnen,
en hij dan faalt. Hij niet levert wat hij had belooft,
omdat hij dat niet kán leveren.
Logisch dat je dan kwaad wordt.
Maar het is een verkeerde gerichte woede.
Want mensen zijn niet een collectief, we hebben niet één gezamenlijk brein.
We zijn geen mieren,
wij zijn ons eigen persoon,
zelfverantwoordelijke karakters die over straat lopen,
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met onze eigen wensen, onze eigen kunnen, onze eigen mogelijkheden.
Dit is het. Dit.
Je moet er zelf het beste van maken.
En daarom is Europa ook zo belangrijk, Diederik.
Zorgen dat mensen zich kunnen ontplooien, daar gaat het om,
in internationale context.
Voordat je het weet stort de hele zooi in elkaar
omdat ergens een of andere ambtenaar vergeten was een boutje vast te schroeven.
Zo werkt het.
Maar jouw partij heeft dat nooit begrepen.
Jullie proberen bruggen te bouwen waar geen bruggen nodig zijn,
en elke brug brandt af of zakt in het water,
en jullie zijn te dogmatisch om ook maar één keer achterom te kijken.
Samsom
Dus iedereen voor zichzelf en we hopen er maar het beste van?
Pechtold
Eigen verantwoordelijkheid, ja.
Samsom
Alsjeblieft zeg, eigen verantwoordelijkheid...
Wat betekent dat nu precies?
Want het gaat uiteindelijk altijd over de ander,
die ‘eigen’ verantwoordelijkheid.
Altijd over wat de ánder verkeerd doet,
of heeft nagelaten te doen.
Het wordt als een mantra gebruikt,
een heilig toverwoord om alle problemen in deze wereld op te lossen;
elke keer als er iets mis is, dan ligt dat niet de wet,
of de maatschappij, of hoe wij ons als groep gedragen;
nee, wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen lot,
en het idee dat we dat misschien niet zijn,
dat er dingen zijn die zich buiten onze invloed afspelen,
dat besef dat kunnen we niet meer aan.
We hebben God al vermoord,
als we nu ook ons eigen in elkaar geknutselde afgodsbeeld om zeep moeten helpen..
Nee, dat weigeren we, dus als iemand faalt, dan ligt dat niet aan het systeem,
nee, hij werkte gewoon niet hard genoeg,
leerde niet hard genoeg,
deed z’n best niet,
waarom niet?
Want hij is lui.
Dat is de bottom line, hè?
Mensen willen zich niet meer voor hoeven stellen
hoe het is om niet te kúnnen functioneren zoals de rest verwacht,
het is leven in het “nu” wat de klok slaat,
totdat het jou overkomt, natuurlijk,
dan is de wereld te klein,
dan vraag je je opeens af waar al die vangnetten zijndan zie je een maatschappij die je nut afmeet aan de dikte van je portemonnee
die je alle kansen biedt, totdat het lastig wordt;
38

Wensen voor Europa - Timen Jan Veenstra, 2014

totdat je ziek wordt,
of je verder wilt leren maar geen geld hebt voor de universiteit,
of je niet eens op sollicitatie mag komen omdat je met de verkeerde achternaam bent geboren.
Maar ondertussen fiets je elke avond lang een groot billboard
waar in koeienletters “Instant Happiness” naast een fles Coca-Cola is geschreven.
We weten niet meer wat geluk is dus hopen we het in een flesje frisdrank te vinden.
En alle haat, alle frustratie blèren we er anoniem uit op een of ander kutforum,
slijten onze dagen online met een nieuwe telefoon met nog meer manieren
om ons in een digitale illusie te storten,
we doen wat er maar nodig is, zolang ’t je maar doet vergeten
hoe ongelooflijk hol en leeg en niet-bestaand het huidige leven is,
hoe weinig invloed je hebt op de gebeurtenissen om je heen,
hoe alleen je bent,
een vlekje,
een miezerig zaadje neergekwakt door een generatie die nooit enig idee heeft gehad,
die teert op het utopische ideaal van individualisme dat dertig jaar geleden al de pijp is uit gegaan
maar dat ze ondanks alles op haar schouders hijst,
rond host, uitholt, ten toon stelt,
terwijl iedereen heel duidelijk ziet dat het een afgekloven skelet is,
een weggeteerd lichaam,
dat in de polonaise van nationale onkunde van hot naar her wordt gesleept
terwijl niemand NIEMAND zich afvraagt:
Waar gaan we nou eigenlijk heen?
En ondertussen noemen we ’t ‘het mislukken van de samenleving’.
En geven we ambtenaren en politici de schuld.
Maar weet je wat?
Gisteren had ik mijn pinpas niet bij me, in de Albert Heijn,
er stond een rij, het was spitsuur, mensen waren gestrest en hadden honger,
maar in plaats van me afkeurend aan te kijken of de huid vol te schelden
bood het meisje achter me spontaan en met een glimlach aan mijn boodschappen te betalen.
Je betaalt ’t wel terug, zei ze.
En ze meende het ook nog.
Zij hoefde dat niet te doen, zij kende me niet,
en toch deed ze ‘t.
Gewoon.
Waarom?
Omdat we geen individuen zijn.
Omdat we bij elkaar horen.
Omdat samen leven fijner is.
Daar is de Europese Unie voor.
Samen staan we sterker.
En hoewel de hele wereld tegenwoordig erop lijkt ingesteld onze verschillen te benadrukken,
ons te doordringen hoe verschillend we wel niet zijn,
ons met kracht uit elkaar wil drijven,
om financieel of politiek gewin,
zal het nooit lukken.
Nooit.
We vergeten misschien af en toe wat het inhoudt met elkaar te leven,
hangen theorieën op waarom het beter is alleen te zijn,
maar we hoeven elkaar alleen maar in de ogen te kijken,
ons hoofd aan het eind van een lange dag op de schouder van ons lief te leggen,
om te weten wat het echt betekent om samen te zijn.
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stilte
Pechtold
Wacht,
jij gaat naar de Albert Heijn?
Die VVD-tent?
Samsom
De Albert Heijn heeft meer keuzevrijheid, Alex.
Pechtold
Ja.
Precies.
Rutte
Heren, Geert heeft een nieuw anti-EU onderzoek gepresenteerd
en in de peilingen is hij verreweg de grootste.
Zijn jullie beschikbaar voor een statement voor de pers?
Het leek Arie goed om ons plan voor Luttelfluttelbroek te presenteren.
Voor een positief gevoel.
korte stilte
Samsom
Ja.
We komen eraan.
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