
scheur lagen. Dan dacht ik: ach.’
In de reclamewereld werd Koopal 

bekend met ‘Biertjuh’, supermarkt-
manager Harry en ‘Bedenk goed wat 
je met je laatste Rolo doet’ – allemaal 
buitengewoon succesvolle reclames. Als 
mede-eigenaar van Neboko, het grootste 
reclamebureau van Nederland, had hij 
200 mensen onder zich werken. Volgens 
Quote behoorde Koopal in 2003 tot de 
600 machtigste Nederlanders. Nu huurt 
hij een bovenkamer in een pand van een 
productiebedrijf waar hij alleen achter 
zijn laptop zit en thee serveert uit het kof-
fi ezetapparaat. ‘Ach, salaris is een keuze.’ 

I n zijn periode als reclameman 
werkte Diederick Koopal 
met Hazes aan de iconische 
reclame voor knakworsten. 
‘Hoe verkoop je worstjes die 
al zoveel jaren exact hetzelfde 

zijn en toch de hit blijven op feestjes? 
En voilà, daar was André. Hij vond het 
zelf wel geestig om als gewone man de 
auto te wassen en zijn huis op te ruimen 
terwijl hij een zwik knakworsten in de 
pan gooide voor zijn vrienden. Misschien 
kon hij de centen ook gewoon goed 
gebruiken.’ Ter voorbereiding van de fi lm 
Bloed, zweet en tranen, die Koopal nu 

aan het maken is, sprak hij met de broer, 
bandleider en chauffeur van de zanger. 
Maar ook uit eigen ervaring weet hij hoe 
Hazes’ humeur plotseling kon omslaan. 
‘Had-ie op de set ineens geen zin meer 
en vertrok-ie gewoon naar huis. Tegelij-
kertijd kon hij zeer innemend zijn: als 
excuus voor een heftige woedeaanval of 
voor te laat komen, nam hij de volgende 
dag taartjes voor iedereen mee.’ Hoewel 
humor het kenmerk is van Koopals recla-
mefi lms, was de humor van Hazes niet 
helemaal de zijne: ‘Begon hij tijdens de 
opnames knakworstjes te gooien naar zijn 
tegenspelers die daarop helemaal in een 

Gelauwerd reclameman Diederick Koopal 

switchte twee jaar terug naar speelfilm (De 

marathon). Nu werkt hij aan Bloed, zweet en 

tranen, over André Hazes. Toch sluipt er af 

en toe nog een reclame tussendoor. 
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