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= Lezen en doorgeven! =

Hugo van Doornum - “Het
maakt niet uit wat je zegt,
zolang je er maar zo’n kekke
oranje streep onder zet” was
de veelgehoorde persiflage op
de VVD-verkiezingsposters van
afgelopen campagne. Het lijkt
een idee – een proefballonnet-
je, in jargon – uit de koffieka-
mer van het partijkantoor: jon-
gens, weet je wat, we knallen
overal gewoon een vette oran-
je streep onder! Lekker duide-
lijk!

Niets is minder waar. In het
maar liefst 153 pagina’s dikke
Huisstijlhandboek wordt de
‘VVD-huisstijl’, oranje streep
incluis, tot in den treure uit-
eengezet. “De oranje streep is
dus ook een terugkerend stijle-
lement waarmee letterlijk en
figuurlijk onderstreept wordt
dat het hier een VVD uiting
betrfet (geen typo, red.).”
Originaliteit is in de huidige
beeldcampagne ver te zoeken.

Zonder meteen in nostalgie
over vervlogen politieke prak-
tijken te vervallen: de verkie-
zingsposters van begin twintig-
ste eeuw zijn ontegenzeggelijk
ware kunststukjes in vergelij-
king met die van vandaag de
dag. Neem de poster van de
CHU uit 1937, waar een silhou-
et van een trots VOC-schip (de
Batavia?) op de golven deint.
De boodschap is helder, ook
zonder enige tekst: zoals een
kapitein zijn schip, zal lijsttrek-
ker De Geer het ‘schip der

natie’ over de woelige baren
loodsen. Bij de ARP had men al
in 1918 bedacht dat het idee
van de politieke voorman als
‘goede stuurman’ wel eens aan
kon slaan in een zeevarende
natie als Nederland.

Het visuele hoogtepunt van
de Nederlandse verkiezingsaf-
fiches ligt ongetwijfeld voor de
Tweede Wereldoorlog, maar
ook in de jaren vijftig en zestig
zijn nog enkele wonderschone
en originele posters ontwor-
pen. Vooral het campagneteam
van de antirevolutionairen
bracht een aantal sprekende
affiches uit, zoals de ondubbel-
zinnig stichtelijke ‘Grondslag
voor de staatkunde’ (1952) en
‘Versterk die dijk’ (1948).
Opvallend is verder nog het
rooskleurige PvdA-affiche uit
1948, waarin Nederland als
‘lichtpunt in een donkere
wereld’ wordt gepresenteerd;
als een feniks uit de as rees
Nederland volgens de sociaal-
democraten uit de duistere ruï-
nes van het naoorlogse Europa.
Middenin de politionele acties
en met veel producten nog op
de bon, bleek de kiezer dit
chauvinistisch optimisme toch
ietwat misplaats te vinden: de
partij ging met twee zetels het
schip in. 

Na de jaren zestig ging het
snel bergafwaarts met de affi-
ches, helemaal met de intrede
van D’66. 

Lees verder op de volgende pagina.
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Het was een relatief korte verkie-
zingscampagne, maar dat maakte de
hoeveelheid voorbeschouwingen,
analyses, debatten en peilingen er
niet bepaald minder op. Nu de verkie-
zingen op 12 september achter de
rug zijn, dalen de stofwolken lang-
zaam neer. De verliezers likken hun
wonden en maken af en toe een sneer
naar de twee winnaars, die hun roes
verstoord zien door de lastige taak
die voor hen ligt. Het grote zwijgen –
niet langer het geheim van
Noordeinde, maar het geheim van de
Tweede Kamer – is begonnen en zal
pas worden opgeheven als er een
kabinet is gevormd. Die stilte blijkt
overigens relatief; maatregelen zoals
het afschaffen van de langstudeer-
boete en de forensentaks vallen blijk-
baar niet onder de zwijgplicht. 

Deze verkiezingen staan natuurlijk
niet op zichzelf, om maar een histo-
risch cliché uit de kast te trekken. De
overwinning van PvdA en VVD – en
het verlies van SP en PVV - werd
direct geïnterpreteerd als een ‘terug-
keer naar het midden’ na de chaoti-
sche en versplinterde uitslagen van
het afgelopen decennium. De toon
van de campagne werd achteraf
bekritiseerd als hard en
“Amerikaans”, in contrast met de
Nederlandse traditie. Het perfecte
moment dus voor enige reflectie.
Daarom laat Eindeloos de verkiezin-
gen van 2012 even voor wat ze zijn
en duikt in de geschiedenis van de
(Nederlandse) politiek.  

Zo buigt Hannah zich over de ont-
wikkeling van campagnevoering en
velt haar oordeel: is de campagne-
strijd werkelijk harder dan vroeger?
Onze formatiespecial richt zich hele-
maal op – u raadt het al – de forma-
tie, met bijzondere aandacht voor de
ontwikkeling van de huidige proce-
dure.  Ook worden enkele historische
kabinetsformaties belicht; Maurits
bespreekt de eerste formatie nieuwe
stijl in 1848 en Joey richt zich op de
beruchte formatie van ’77 die falie-
kant mislukte. 

In de woorden van Mulisch:
geschiedenis is gestolde politiek. d

Juliëtte van den Hil

HOOfDREDACTIONEEL

Unique selling point van deze partij: de
meest merkwaardige teksten op ver-
kiezingsposters. In 1981 waren zij nog
het “Redelijk Alternatief” (waarom
geen Goed Alternatief?), maar pleitten
ze in 1986 al weer voor radicale
“Andere Politiek” – welke dan? Het
D’66-campagneteam in de jaren
negentig en nul zette de lijn vol over-
tuiging voort. In 1994 koos men voor
de minimalistische aanpak met een
bondig “U Wint” (heel fijn, hoeveel?).
In 1998, het andere uiterste, stond een
volstrekt onleesbare samenvatting van
het verkiezingsprogram op de poster,
ook geen succes. De afgelopen tien
jaar voerde de partij campagne alsof
het einde der tijden naderde, met leu-
zen als “Juist nu!” (2003) en “En nu
vooruit” (2012). 

Hoogtepunt uit de naoorlogse cam-
pagnestrijd blijft voor velen het PSP-
affiche uit 1971. Recent nog schrok
men op het hoofdkantoor van
Facebook zo van de blote rechtenstu-
dente Saskia Holleman die ‘ontwape-
nend’ in een grazige weide rond-
springt, dat de afbeelding resoluut van
het sociale netwerk werd verwijderd.
Ook toentertijd viel de poster niet bij
iedereen in de smaak en gingen enige
christelijke gemeenten over tot het

afplakken van de edele delen
met duct tape. Door het meer
vrijzinnige deel der natie
werd de poster in 2011 ver-
kozen tot ‘het beste
Nederlandse verkiezingsaffi-
che’ ooit.

De PSP-poster was een
‘lichtpunt in de donkere
wereld’, om de PvdA-slogan
uit 1948 maar eens te herha-
len. Door de opkomst van
televisie werden lijstrekkers
steeds meer in letterlijke zin
‘het gezicht van de partij,’ wat
ook het ontwerp van verkie-
zingsposters beïnvloedde.
Niet langer lithografische
kunststukjes, maar de kop
van de lijsttrekker zo groot
mogelijk op de poster luidde
(en luidt) het devies.
Bovendien mogen posters
alleen nog worden aangeplakt
op de daartoe aangewezen,
meestal wanstaltige verkie-
zingsborden: ook de mooiste
poster zou daarop niet meer

dan een vlag op een modderschuit zijn.
Wellicht heeft de VVD met de cam-

pagne van 2012 een nieuwe trend
ingezet, waarbij niet de lijsttrekker
maar de creativiteit van affiches weer
belangrijker wordt. Tenzij dat bete-
kent dat het land voortaan geregeerd
wordt op basis van tegeltjeswijsheden
met een (oranje) streep eronder. Dan
heeft Eindeloos toch maar liever het
uitvergrote hoofd van een lijsttrekker
op een poster. d

George Noordanus, verkiezingsposter PSP, 1971

PvdA-verkiezingsposter, 1946.
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Chofiet Roemersma - Wie weet waar
het heen zal gaan met ons kleine kik-
kerlandje? Bezuiniging na bezuiniging,
de beruchte langstudeerboete, toren-
hoge benzineprijzen hogere belasting,
wietpassen, 130 km/h op sommige
delen van de snelweg, recessie en de
liberale VVD als grootste partij: deze
kleine selectie liegt er niet om. Het soci-
ale walhalla waar wij in zijn opge-
groeid, keert ons de rug toe. Nu de
heren in Den Haag druk aan het verga-
deren zijn wat betreft een mogelijke
formatie, begin ik bijna nostalgisch
terug te denken aan die goede oude
tijd. Wat hadden we het fijn in de jaren
negentig en wat zouden we graag weer
terug willen. Toch? 

Was alles wel echt zo veel beter in de
jaren negentig? Natuurlijk was het
geweldig dat je flippo's kon sparen en
dat we langzaamaan geïndoctrineerd
werden door het internet. En uiteraard,
de werkloosheid en het begrotingste-
kort daalden en economisch ging het
ons redelijk voor de wind. Ook waren
doorbraken op ethisch vlak zoals
euthanasie en het homohuwelijk zon-
der de Paarse Coalities niet denkbaar
geweest. En, laten we niet vergeten dat
we tegenwoordig dankzij het kabinet
Kok 's zondags ook nog onze bood-
schapjes kunnen doen. Was het anno
2012 ook nog maar zo rooskleurig...
Toch?

Naast de bezuinigingen die werden
opgelegd -hoewel haast elk kabinet wel
bezuinigingen toepast- had Paars I toch

de dalende werkloosheid 'prachtig'
opgelost. In 1994 kwam de toenmalige
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Ad Melkert met de
zogeheten 'Melkert-banen'. Al in de
jaren negentig kwam de kritiek op, dat
deze artificieel gecreëerde en gesubsi-
dieerde banen nauwelijks de mogelijk-
heid boden om door te stromen naar
regulier werk. Je kon dus onmogelijk
ontsnappen uit die Melkertiaanse
arbeidsmarkt. Tien jaar na de invoering
van de Melkert-banen besloot de
Rijksoverheid de banen al af te schaf-
fen. De werkloosheid was onder Paars I
dus zeker wel opgelost, maar slechts
voor een zeer korte tijd en ook nog
eens op een onpraktische wijze. 

Ook wie vaak met de trein reist, mag
nu even heel hard brullen: “Het is alle-
maal de schuld van Paars!'. Ik doel
natuurlijk op de gave van de NS om
steevast te laat te komen, om bij een
blaadje op het spoor al niet meer te
durven rijden of om chronisch last te
hebben van wat voor storingen je maar
kan verzinnen. Er bestaat volgens mij
geen treinreiziger die er nooit last van
heeft. Dit is mogelijk een gevolg van de
privatisering en de mogelijkheid voor
concurrentie op het spoor. Dit idee
bestond al in 1993, maar het feest
begon pas echt onder Kok I toen vanaf
1 januari 1996 de NS zelf de tarieven
en algemene voorwaarden omtrent
treinreizen mocht bepalen en ook nog
eens verantwoordelijk werd voor het
voorzieningenniveau, terwijl ProRail nu
de railinfrastructuur mocht gaan

onderhouden. Ik kijk nu al uit naar de
komende winter.

Paars II liep echter helemaal niet zo
soepeltjes. In mei 1999 viel het kabinet
al bijna; het ontslag was zelfs al aange-
vraagd. Op het nippertje werd die
scheur toch gelijmd en ging het kabinet
verder. Deze val, veroorzaakt door de
zogenaamde 'Nacht van Wiegel' geeft al
aan dat de samenwerking binnen Paars
II toch wat stroever verliep dan Paars I,
dat zijn hele termijn keurig uitzat. 
Het doek viel voor Kok II op 16 april
2002, toen het NIOD-rapport over de
val van Srebrenica uitkwam. De rol van
het Nederlandse VN-bataljon en daar-
mee de politieke medeverantwoorde-
lijkheid van het eerste Paarse kabinet
werd nu blootgelegd. 

Ondanks de economische groei, de
dalende werkloosheid, enorme toleran-
tie en progressieve sociale maatregelen
had Paars ook een duistere kant. Ook
Paars bezuinigde fiks, met het verschil
dat de welvarende economie dat
destijds prima aankon. Paars perkte de
studiefinanciering lichtelijk in, privati-
seerde de NS en zowel de Ziektewet en
de beruchte hypotheekrenteaftrek
stammen uit Paars II. Hoe meer ik me
inlees over de Paarse jaren negentig,
hoe minder nostalgisch ik word.
Economisch ging het zeker beter dan
nu, maar zo zie je maar weer dat elke
periode wel weer zijn eigen problemen
kent. Dus terug naar de jaren ’90? Wat
mij betreft niet. En, eerlijk gezegd zou
ik niet weer met een inbelverbinding
willen moeten internetten... d

De Paarse jaren ‘90



Juliëtte van den Hil - De doemdenkers konden
deze zomer hun hart ophalen. Allereerst was daar
het vooruitzicht van een rampzalige verkiezings-
uitslag waaruit geen enkele werkbare coalitie
gevormd zou kunnen worden. Een korte blik op
een artikel over mogelijke coalities in tijdschrift
Elsevier deze zomer leert dat men een scenario
had voor elke uitslag – behalve bij 80 zetels voor
PvdA en VVD samen. Alle  politiek analisten
waren het slechts over een ding echt eens: het
zou hoe dan ook een lastige formatie worden.
Niet alleen de verkiezingsuitslag beheerste echter
het nieuws, maar ook de formatieprocedure zelf.
Eindeloos duikt daarom in de geschiedenis van de
formatie – van de 1900’s tot nu. 

Tot en met de verkiezingen van 2010 verloopt de
formatie volgens een redelijk vast stramien. Het
staatshoofd ontvangt na de verkiezingen de frac-
tievoorzitters, voorzitters van de Eerste en
Tweede Kamer en de vicepresident van de Raad
van State op het paleis. Zij geven ieder een advies
over de mogelijkheden voor de vorming van een
kabinet. Op grond van die adviezen stelt de
koningin vervolgens een informateur aan om te
onderzoeken welke coalities mogelijk zijn. Op het
moment dat de contouren van een kabinet zicht-
baar zijn, wordt een formateur aangesteld om de
zaak af te ronden met de toekomstige coalitie-
partners. 

De procedure is nooit ergens bij wet vastgelegd,
integendeel. De kabinetsformatie is een samen-
spel van grondwettelijke vereisten en gebruiken
die er in de loop der jaren zijn ingesleten, en
steunt voor een belangrijk deel op ongeschreven
staatsrecht. Veel zaken die we nu als vanzelfspre-
kend beschouwen, zijn op een gegeven moment

toegevoegd omdat in de praktijk bleek dat de
oude gang van zaken niet meer voldeed.

Zo is het beginsel dat het kabinet een (sinds
2010 al dan niet gedogende) meerderheid moet
hebben in de Tweede Kamer nog geen honderd
jaar van kracht. Hendrikus Colijn, premier van vijf
gelijknamige kabinetten en daarmee recordhou-
der, ondervond dat aan den lijve in 1939. Na de
val van Colijn IV formeerde hij een kabinet dat
veel minder dan de toen benodigde 51 zetels in
de Tweede Kamer had, naar eigen zeggen in
koninklijke opdracht. De Kamer was daar niet van
gediend en stuurde Colijn V al na twee dagen
naar huis. In datzelfde jaar werd besloten dat na
een kabinetsval altijd nieuwe verkiezingen zou-
den volgen ongeacht de zittingsperiode. 

Ook het raadplegen van de fractievoorzitters is
een gebruik dat slechts geleidelijk aan is
gegroeid. In de negentiende eeuw waren het
slechts de voorzitters van de Eerste en Tweede
Kamer die advies uitbrachten aan het staatshoofd;
pas in 1905 mocht voor het eerst een fractievoor-
zitter, De Savornin Lohman, zich op het paleis
melden. Daarna werden de fracties soms wel,
soms niet geraadpleegd, tot koningin Wilhelmina
in 1946 de voorzitters van alle fracties, ook de
kleinste partijen, om advies uitnodigde. In 1951
werd voor het eerst een informateur benoemd en
vanaf 1963 werd het Regeerakkoord niet langer
door de formateur, maar door de potentiële coali-
tiepartners opgesteld. 

In 1971 werd de eerste aanzet gegeven voor de
wijziging die in mei 2012 werd doorgevoerd,
namelijk in de vorm van de Motie-Kolfschoten. De
motie gaf de Tweede Kamer het initiatief bij de
formatie. Na de verkiezingen zou de Kamer bij-
eenkomen om tijdens een openbare zitting een
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Maurits Thomassen - De kabinetsformatie van
de VVD en de PvdA is in volle gang. Onder lei-
ding van informateurs Henk Kamp en Wouter
Bos schijnen de fractievoorzitters Mark Rutte
en Diederik Samsom flinke vooruitgang te boe-
ken. Schijnen, want veel komen we over de
besprekingen niet te weten. Er heerst namelijk
radiostilte om de formatie zo voorspoedig
mogelijk te laten verlopen. Deze radiostilte
werd overigens even doorbroken om ‘het dee-
lakkoord begroting 2013’ bekend te maken
waarin onder meer staat dat de gehate langstu-
deerboete met terugwerkende kracht zal wor-
den afgeschaft. Premier Rutte meldde tijdens
deze bekendmaking ook nog even dat hij nu
Dagboek van een onderhandelaar leest, van Ed
van Thijn, over de  mislukte coalitiebesprekin-
gen van het beoogde kabinet Den Uyl II in
1977. Enig historisch besef is onze minister-
president gelukkig niet vreemd, maar dat mag
ook wel voor iemand die zeven jaar geschiede-
nis heeft gestudeerd.

Dat kabinetformaties over het algemeen lastige
aangelegenheden zijn blijkt ook al uit de aller-
eerste formatie in de Nederlandse geschiedenis.
Deze eerste kabinetsformatie vindt plaats in
1848. Er zijn voor deze tijd weliswaar
ministers, maar zij zijn slechts adviseurs van de
koning, zij vormen geen kabinet en er vindt niet
regelmatig een ministerraad plaats.

Vanwege de dreigende revolutionaire stem-
ming in het buitenland en de roep om hervor-
mingen in Nederland, besluit koning Willem II

in maart 1848 een grondwetscommissie in te
stellen onder leiding van de liberaal Johan
Thorbecke. Willem II passeert en schoffeert
hiermee zijn eigen ministers zodanig, dat zij op
15 maart onmiddellijk hun ontslag indienen. De
volgende dag verklaart de koning aan buiten-
landse gezanten ‘in één nacht van zeer conser-
vatief zeer liberaal te zijn geworden.’

De opdracht van de grondwetscommissie is in
de eerste plaats het schrijven van voorstellen
ter herziening van de grondwet. Als tweede
opdracht moet de commissie de koning van
advies voorzien over een te formeren kabinet
totdat de grondwetsherziening is voltooid.
Omdat de commissie er niet op korte termijn in
slaagt deze tweede opdracht te volbrengen,
wordt Gerrit graaf Schimmelpenninck, op dat
moment de Nederlandse gezant aan het Engelse
hof, benoemd tot formateur. Thorbecke lijkt in
eerste instantie zeker niet afwijzend te staan
tegenover de inmenging van
Schimmelpenninck: in zijn ogen zal
Schimmelpenninck zorg gaan dragen voor de
minder belangrijke tweede taak van de commis-
sie. De verwachting bij Thorbecke is dan ook
dat hij in het toekomstige kabinet minister van
Binnenlandse Zaken zal worden. Niets blijkt
minder waar want Thorbecke wordt vervolgens
door Schimmelpenninck helemaal niet opgeno-
men in de regering. 

Dat dit laatste koning Willem II wellicht hele-
maal niet slecht uitkomt is goed mogelijk. 

Lees verder op de volgende pagina.

informateur aan te wijzen. Dit mislukte direct,
waardoor de Kamer nooit meer van haar recht
op initiatief gebruik heeft gemaakt – tot de ver-
kiezingen van 2012. De rol van de koningin is
ingeperkt en voortaan is het de Kamer die het
verloop van de formatie stuurt. 

Hoewel het nog te vroeg is om te zeggen of
het ditmaal wel lukt, zijn de voortekenen in
ieder geval gunstiger dan in 1971: zo is de
Kamer erin geslaagd om bij meerderheid twee
informateurs aan te wijzen. Een kleine kantte-
kening hierbij is wel dat het aanwijzen van een
informateur van zowel VVD als PvdA mij bij
deze verkiezingsuitslag een no-brainer lijkt. De
echte test volgt pas wanneer een verkiezingsuit-
slag niet zo eenduidig een bepaalde kant op
wijst. Als de partijen hun eigen belangen en
voorkeuren opzij moeten schuiven om een
informateur te kiezen die wellicht niet voor hen,
maar voor Nederland wel de beste optie is.

Mocht het lukken, dan is een ding zeker: dan
verwerven de verkiezingen van 2012 zich een
plaats in de parlementaire historie. d Gerrit graaf Schimmelpenninck
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Hij krijgt nu een gematigd-
liberale voorzitter van de
ministerraad in plaats van de
radicaal-liberale Thorbecke.
Bovendien vind
Schimmelpenninck Thorbecke
veel te radicaal voor een
ministerspost, zo blijkt uit zijn
Notanda. 

Schimmelpenninck wil een
grondwet en een ministerie
waar zowel liberalen als con-
servatieven zich in zullen kun-
nen vinden en vreest dat dit
met Thorbecke niet zal luk-
ken. Toch moet het voor
Thorbecke een grote teleur-
stelling zijn geweest na al het
verrichte werk in de grond-
wetscommissie. Zelf schrijft hij
hierover het volgende: “Maar
het is tevens klaar genoeg, dat
ik teregt ben verwijderd. Want
met deze inderdaad onbekwame, jaloersche,
kuipzieke, zwakke en valsche menschen zou ik
toch hoogstwaarschijnlijk niet langer dan eenige
dagen hebben gezeten.”

Dat Thorbecke buitenspel wordt
gezet, komt niet alleen doordat er
onduidelijkheid is ontstaan over
de macht van de koning en
Schimmelpenninck deze kans
heeft gegrepen om zichzelf naar
voren te schuiven als minister-pre-
sident. Er is nog een reden: ook in
1848 blijken de persoonlijke ver-
houdingen doorslaggevend te zijn
bij de kabinetsformatie.
Schimmelpenninck schrijft bij-
voorbeeld in zijn Notanda over
zijn ontmoeting met Thorbecke:
“Dit was de eerste reize dat ik dien
man zag, en zijn uiterlijk beviel mij
weinig [...] waardoor hij mij in den
mond gaf om hem deswege eene
propositie te doen, waarvoor ik
mij wel wachtte, daar hetgeen ik
van den man wist genoeg was om
mij te toonen dat hij tot zoo iets
geheel ongeschikt was...”

Het lijkt er op dat graaf
Schimmelpenninck zichzelf in een
riante positie heeft gemanoeuv-
reerd en dat een succesvolle carri-
ère in de Nederlandse politiek
voor Thorbecke ver weg is na het
lijden van zo een forse nederlaag.
Maar het kan verkeren in de
Nederlandse politiek. Met zijn for-
matie blijkt Schimmelpenninck uit-

eindelijk een Pyrrusoverwinning te
hebben behaald. Schimmelpenninck
vertrekt nog geen twee maanden
later met de staart tussen de benen
terug naar Londen. De herziening
van de grondwet zal uiteindelijk met
veel moeite en veel bemoeienis van
de koning worden aangenomen. Op
1 november 1849 is het dan einde-
lijk zover: het kabinet Thorbecke is
een feit. Dit kabinet zal bijna vier jaar
zitten. Hierna zal Thorbecke – afge-
wisseld door conservatievere kabi-
netten – nog tweemaal een kabinet
leiden. In totaal is Thorbecke meer
dan negen jaar voorzitter van de
ministerraad geweest. 

Of Rutte en Samsom veel van deze
geschiedenis kunnen leren is de
vraag, maar een wijze les die men in
ieder geval kan trekken is dat er bij
het formeren van een kabinet niet te
vroeg gejuicht moet worden. Dat

geldt trouwens ook voor de langstudeerders en
het afschaffen van de desbetreffende boete: eerst
zien, dan geloven. d
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Joey de Mol - Na de flinke winst bij de voorbije
Tweede Kamerverkiezingen zijn de VVD en PvdA
voortvarend aan het onderhandelen geslagen.
Vanaf de dag na de verkiezingen tonen beide
partijen hun goede wil er samen uit te komen en
het deelakkoord dat voorziet in de afschaffing
van de langstudeermaatregel en het reiskosten-
forfait lijkt dit voornemen te sterken. 

Hoe anders was dat na de verkiezingen in
1977, waarbij de PvdA en het nieuwgevorm-
de CDA - ontstaan uit de ARP, KVP en CHU -
afgetekend de grootste partijen werden met
respectievelijk 53 en 49 zetels in de Kamer.
Ook toen leken de twee grootsten tot samen-
werking veroordeeld. Toenmalig minister-
president Joop den Uyl pakte namens de
PvdA de handschoen op als formateur voor
een tweede kabinet-Den Uyl, met daarin
naast de PvdA en CDA ook een rol voor D’66.
Dankzij een formatieproces vol strubbelin-
gen zou dit kabinet er echter nooit komen. 

Er zijn meerdere redenen aan te wijzen
voor het mislukken van de onderhandelin-
gen over een tweede kabinet-Den Uyl. De
PvdA zag de klinkende overwinning als
boodschap van de kiezer het beleid van het
eerste kabinet voort te zetten. Ook het CDA
ging de onderhandelingen in met veel zelf-
vertrouwen - de partij won één zetel ten opzich-
te van het gezamenlijke zetelaantal van de ARP,
KVP en CHU en doorbrak daarmee een jarenlan-
ge negatieve trend - en een behoorlijke dosis bit-
terheid jegens het socialisme. Deze opstelling
maakten de onderhandelingen hard en bijzonder
lastig.

In het onderhandelingsproces van 1977 zijn
een aantal duidelijke breekpunten waarneem-
baar, waarvan het meningsverschil omtrent de
Vermogensaanwasdeling (VAD) het eerste was.
De VAD-regeling zou werknemers laten meede-
len in de winsten van het bedrijf waarvoor zij
hun werkzaamheden verrichtten, maar het CDA
zette hier haar kanttekeningen bij. De onenig-
heid over de VAD leidde er uiteindelijk toe dat
Den Uyl zich genoodzaakt zag zijn formatieop-
dracht terug te geven aan koningin Juliana,
waarna CDA-senator Wil Albeda als informateur
een compromis wist te sluiten over dit penibele
discussiepunt.

Hierna ondernam Joop den Uyl een tweede for-
matiepoging en ook dit keer moest hij zijn
opdracht vroegtijdig neerleggen. Hoewel de
onderhandelaren een overeenstemming bereik-
ten over het economische beleid, leek een dis-
puut rondom de abortuswetgeving in eerste
instantie een onneembare horde. Het CDA hield
vast aan het standpunt dat abortus enkel was
toegestaan in gevallen van medische noodzaak,
terwijl de PvdA en D’66 hun wens koesterden

om het plegen van abortus te schrappen uit het
Wetboek van Strafrecht. Wederom moest er een
informateur van CDA-huize aan te pas komen om
de gemoederen te sussen. 

De derde en laatste poging een kabinet met
daarin de Pvda, CDA en D’66 te formeren leidde
op 21 september 1977 tot een programmatische
overeenkomst die als basis zou dienen voor het

tweede kabinet-Den Uyl. Maar toch ging het
opnieuw mis. De PvdA hield halsstarrig vast aan
de wens om met acht ministers in het kabinet
plaats te nemen, tegenover zeven CDA-ministers
en één minister afkomstig uit de stal van D’66.
Het CDA vond het wenselijker dat zowel PvdA als
CDA met zeven ministers in het kabinet zouden
plaatsnemen en dat D’66 twee ministersposten
toebedeeld zou krijgen. Uiteindelijk wilde de
PvdA hiermee alleen akkoord gaan wanneer zij
het departement Justitie zouden krijgen. Met
deze eis zou CDA-leider en oud-minister van
Justitie Dries van Agt uit het kabinet worden
gehouden.

Tot een definitieve overeenkomst is het nooit
gekomen en na een slopende onderhandeling
bleek het meningsverschil over de verdeling van
ministersposten de doodsteek voor een eventu-
eel kabinet-Den Uyl II. In plaats daarvan werd het
eerste kabinet-Van Agt geïnstalleerd (bestaande
uit het CDA en de VVD) en werd de grote verkie-
zingswinnaar Den Uyl veroordeeld tot de opposi-
tiebankjes. De lange formatie, met als verwachtte
uitkomst een tweede kabinet-Den Uyl, liep hier-
mee anders dan menigeen vooraf had gedacht.
Of een soortgelijk doemscenario ook voor de hui-
dige onderhandelingen tussen Rutte’s VVD en
Samsoms PvdA zal gelden? Een ding weten we
wel: er is pas zekerheid als de ministersploeg op
het bordes bij Paleis Huis ten Bosch poseert voor
een kudde doldwaze fotografen. d

1977
Dries van Agt (l) en Hans Wiegel (r) in onderhandeling.
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Hannah van der Bles - Wie de laatste
jaren het politieke debat op sociale
media als twitter heeft gevolgd, weet dat
het kleine wereldje van Den Haag zich
vooral hier afspeelt. Elke uitspraak van
een politicus wordt meteen groot uitge-
meten en van commentaar voorzien op
het internet. De media nemen dit snel
over en zo verplaatst de politieke arena
van twitter zich naar het grote publiek.
Tijdens de verkiezingscampagnes wor-
den alle politieke tweets nog veel stren-
ger beoordeeld. Bovendien vinden er
grote tv-debatten en straatcampagnes
plaats en krijgen de partijen zendtijd op
tv. Maar hoe ging dat vroeger? 

Waar nu vaak wordt geroepen dat de
politiek is verhard en veramerikani-
seerd, blijkt dat het er vroeger niet
anders aan toe ging. Negatieve campag-
nes zijn er altijd geweest. Politici
beschuldigden elkaar van draaien en
leugens en vielen elkaar op karakter
aan. Zij trokken door het land om zowel
op straat als in grote zalen mensen te
overtuigen van hun politieke visie. Ook
werd er veel gebruik gemaakt van pam-
fletten, waarin vaak ook de tegenstan-
der aangevallen werd.

Een goed voorbeeld is de campagne
van 1956, waarin de PvdA en de KVP
verwikkeld waren in een harde persoon-
lijke strijd tussen Willem Drees en Carl
Romme. De katholieken wilden hun ver-
lies van ’52 wreken en trachtten daarbij
de eenheid binnen hun zuil te bewaren.
Er zat niets anders op dan een scherpe
campagne tegen de PvdA op te zetten.
Zo werd een pamflet verspreid waarop
een tekening te zien was van brandende
katholieke instellingen, met als provoce-
rend onderschrift: “als de rooie haan vic-
torie kraait.’ Het gevecht speelde ook
onder de bevolking. Zo behingen de
sociaaldemocraten de route van een
katholieke processie met PvdA-affiches
en moest de PvdA het in Venlo bekopen
met een door stinkbommen verstoorde
manifestatie. Het was voor de PvdA hoe

dan ook moeilijk om een zaal te vinden
in het katholieke zuiden waarbij de poli-
tici niet werden uitgejoeld.

Ook de verkiezingen van 1972 ken-
merkten zich door polarisatie en harde
woorden. De politici trokken langs roke-
rige zalen door het land om hun bood-
schap te verspreiden en schroomden
daarbij ook niet andere partijen zwart te
maken. Zo viel Hans Wiegel, nonchalant
een sigaar rokend, Arie Groenevelt van
de vakbond NVV openlijk aan: “Wij heb-
ben de heer Groenevelt niet nodig, wij
bestrijden wat hij wil! Wij hebben in de
toekomst mensen als de heer Ter Heide
nodig in de vakbeweging, dat is waar
het om gaat!” Ook noemt CDA’er
Andriessen Den Uyl iemand die polari-
seert en zéér ongeschikt is als premier
voor een nieuw kabinet. 

Het verschil van campagnevoeren tus-
sen heden en verleden zit hem dus niet
in de taal. De media hebben daarente-
gen wel een grote verandering onder-
gaan. Televisie werd een belangrijk
podium voor politieke partijen en

in1966 vond het eerste televisiedebat
plaats onder leiding van Ferry
Hoogendijk, waar het er overigens nog
heel netjes aan toe ging. Met de
opkomst van internet en de sociale
media, hebben kiezers toegang tot een
grote hoeveelheid aan informatie over
de politiek. Het is aan de politici om de
media zo te benutten, dat zij hen weten
te overtuigen. 

Helaas gaat dit ook nog wel eens mis.
Boekestijn van de VVD is naar eigen
zeggen op zijn twitter-profiel uitvinder
van het Boekestijntje, een synoniem
voor een onhandige uitspraak in de
media. Zo schatte hij het aantal slachtof-
fers van Mao in een discussie over dic-
tators op twitter op 40 miljoen. Toen
iemand opmerkte dat het aantal veel
hoger ligt, twitterde hij: “Ja, ik zie ook
wel eens een spleetoog over het hoofd,
het zijn er zo veel!” 

Het grootste deel van de verkiezings-
campagne speelt zich tegenwoordig dus
af op tv en in de media. Eén uitzonde-
ring daarop zagen we tijdens deze ver-
kiezingen: Diederik Samsom voerde een
grote campagne op straat waarbij het
de PvdA gelukt is vóór de verkiezingen
één miljoen ‘persoonlijke gesprekken’ te
voeren. Gezien de uiteindelijke verkie-
zingsuitslag doet deze methode – van
deur tot deur – het ook nu nog goed. 

Een politicus moet tegenwoordig dus,
behalve een goed retoricus, ook een ster
zijn op tv en slim kunnen omgaan met
sociale media. Als je echter oude toe-
spraken van onder andere Van Mierlo
en Wiegel terugkijkt, spreken deze
vlammende betogen misschien wel
meer tot de verbeelding dan de ‘fatsoen-
lijke’ toespraken van tegenwoordig. De
huidige media hadden zeer waarschijn-
lijk genoten van hun gewaagde uitspra-
ken en op twitter was wellicht een grote
politieke tweet-discussie op gang geko-
men. Kortom: hoewel het campagnevoe-
ren met de tijd mee is veranderd, ver-
schillen de politici van toen en nu maar
weinig. d

Campagnes toen en nu
“Als de rode haan victorie kraait”
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Politiek-correct kijkplezier
Nathalie Maciesza - Nu de titanenstrijd tussen Rutte en Samsom is bekoeld, zijn zij gezellig aan het koffieleuten om
samen het poldermodel te herbevestigen. Only in Holland. In de Verenigde Staten gaat het anders. Niet alleen heeft

Obama Romney de oorlog verklaard (ik verwijs jullie naar Youtube: check de remix van Jay-Z’ bekende nummer, “99
Problems, Mitt ain’t one”, en zelfs je slechtste dag is gemaakt), in het verleden ging het er ook hard aan toe in politiek
Amerika. Dankzij vele films -  de meest accurate en kunstzinnige reflectie op de samenleving natuurlijk -  kun je zien
hoe het er ook aan toe kan gaan en is Geert Wilders opeens niet meer dan een clown met een peroxidewassing. Vier

films over corruptie, complotten en oneerbare voorstellen. En één extra, ter ontspanning. d

Politiek in films was nooit zo
direct als in deze documen-
taire van Michael Moore. In
deze docu, een prachtig
staaltje Bush-bashing, laat
de filmmaker linkse hartjes
harder kloppen en zet alle
complottheorieën omtrent
Bush’ beleid uiteen. Er is
geen verzonnen verhaal
voor nodig, met George W.
aan het roer schrijft het sce-
nario zichzelf. 

Als alle serieuze thematiek
je hersens heeft doen zuch-
ten, is er nog deze satirische
film over politiek.
Humoristisch, maar daarom
niet minder goed. Jack
Nicholson speelt de
Amerikaanse president die
te kampen krijgt met een
invasie van buitenaardse
wezens die de aarde willen
overnemen. 

Deze film van Alan J. Pakula met
Hollywood supersterren Robert
Redford en Dustin Hoffman vertelt het
verhaal van twee journalisten die een
op het eerste gezicht kort artikel schrij-
ven over de inbraak in het
Democratische hoofdkwartier. Ze vin-
den steeds meer details en aanwijzin-
gen die zullen leiden naar het
Watergate schandaal dat het einde voor
president Nixon betekende. All the
President’s Men staat overal genoteerd
als een van de beste, als niet beste film
over politiek in Amerika. 

Harvey Milk was de eerste openlijk
homoseksuele politicus die het in
Amerika tot ‘official’ heeft geschopt.
Dit waargebeurde verhaal is indruk-
wekkend verfilmd door Gus van Sant,
met Sean Penn in de hoofdrol. De
strijd om gelijke rechten voor homo-
seksuelen, de hippies van de jaren 70
en de discriminatie jegens homo’s
komen goed naar voren en stilistisch
gezien is deze film een plezier om naar
te kijken. 

Een vrij recente film, van vorig jaar wel-
teverstaan, maar ook een van de betere.
Ryan Gosling (ik las even een pauze in
voor vrouwen om orgastische kreetjes
te uiten), speelt de persvoorlichter van
de Democratische presidentskandidaat
die wordt gespeeld door George
Clooney, tevens regisseur van deze film.
Hij wordt benaderd door een campag-
nelid van de Republikeinen met een
oneerbaar voorstel, maar dit is slechts
het begin van een reeks ontgoochelen-
de gebeurtenissen. Je kunt niemand
vertrouwen, ook jezelf niet. 
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Hoewel de term ‘populisme’ eigenlijk nauwelijks met terugwer-
kende kracht geprojecteerd kan worden op de vorstendynastie-
ën van eeuwen geleden, waren ook de heersers die via erfop-
volging en kletterende zwaarden aan de macht waren geko-
men vaak slim genoeg om te beseffen dat het misschien wel
handig is als je het volk achter je hebt staan. In Frankrijk, een
gebied dat in zijn lange historie vaak geteisterd werd door
voedselonzekerheid, was een van de beste manieren om je van
de liefde van het volk te verzekeren dan ook om ervoor zorgen
dat de opstandige magen gevuld bleven. 

De Franse koning Henry IV (r. 1589-1610), had dat goed
begrepen. Aan hem wordt vaak de zin: “Si Dieu me prête vie, je
ferai qu’il n’y aura point de laboureur en mon royaume qui n’ait
les moyens d’avoir le dimanche une poule dans son pot!” (“Als
God het wil, dan zal ik ervoor zorgen dat elke boer het zich kan
veroorloven om op zondag kip te kunnen eten.”) toegeschre-
ven. Op religieus gebied was Henry ook bereid om populaire
keuzes te maken. Zo stapte hij als Hugenoot zonder duidelijke
gewetensbezwaren over op het katholieke geloof, dat door het
grootste gedeelte van zijn bevolking werd aangehangen. Ook
op andere gebieden kenmerkte zijn bewind zich door conces-
sies en de ogenschijnlijke wens het zijn onderdanen naar de zin
te maken. 

In hoeverre dit nu een oprecht streven was naar de verbete-
ring van de Franse levensstandaard, of gewoon een slimme
manier om zich te verzekeren van steun in deze woelige perio-
de is moeilijk te determineren. Populisme was het misschien
niet, maar populair was hij wel! d LvEW

Florence, vijftiende eeuw. De Domincaanse prediker
Giralomo Savonarola predikt al enige jaren hel en
verdoemenis in de stad die onder de De Medici’s het epicen-
trum van de Renaissance is geworden. Zo voorspelt hij de
komst van een nieuwe Cyrus – de Perzische koning - die de
hervorming zal beginnen. Als de Franse koning Charles VIII
in 1494 Italië binnenvalt, zien velen dat als een bewijs van
zijn profetische gaven. Savonarola weet vervolgens de
macht in de stadstaat te grijpen en vestigt een ‘volksrepu-
bliek’ die wordt ingericht naar zijn visie op het geloof:
Florence als de hoofdstad van het rijk Gods van waaruit
heel Italië zou worden hervormd. Vele boekverbrandingen
volgen en tijdens de periode van Carnaval in 1497 en 1498
roept hij op tot de beruchte Bonfire of Vanities waarin tal-
loze Florentijnse kunstvoorwerpen tot as vergaan. 

Zijn gezuiverde Florence keert zich echter tegen hem als
hij in 1498 de pest aangrijpt om radicale hervormingen
door te drukken. Samen met enkele van zijn medestanders
wordt hij gevangen gezet en gemarteld, tot hij uiteindelijk
een schuldbekentenis aflegt. Veroordeeld als ketter sterft
Savonarola op 23 mei 1498 op de brandstapel. d JvdH
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Populisme vertolkt de stem van de laaggeschoolden, aldus de
Vlaamse schrijver en historicus David van Reybrouck in zijn
Pleidooi voor het populisme. In 1921 werd de Amsterdamse
zwerver Had-je-me-maar verkozen tot lid van de gemeen-
teraad: een vertegenwoordiger van de laaggeschoolden pur
sang. 

De aan lager wal geraakte kermisartiest Cornelis de Gelder,
zoals hij werkelijk heette, verdiende zijn geld als straatmuzikant
in Amsterdam. Aan zijn lijflied Had je me maar, dankte hij zijn
bijnaam en zekere mate van beroemdheid binnen de stad. Naar
men zegt dronk Had-je-me-maar z’n jajem alsof het water was
en verkeerde hij dan ook in min of meer permanente staat van
dronkenschap.

Rond het Rembrandtplein – zijn voornaamste habitat – kwam
Had-je-me-maar in contact met de anarchistische kunstenaars
en vrijdenkers Erich Wichman, Henk Eikeboom en Anthon
Bakels. Met de door hun opgerichte Rapaillepartij wilden zij de
idiotie van de democratie en het algemeen stemrecht bloot-
leggen: ‘het volk’ had dan wel sinds 1919 een stem gekregen,
maar was vooralsnog te dom om deze te doen gelden. Had-je-
me-maar werd verkozen tot lijsttrekker van de Rapaillepartij.

Met zeer aansprekende punten als ‘vrij vissen en jagen in het
Vondelpark’ en ‘jenever voor 5 cent’ werd Had-je-me-maar
daadwerkelijk als gemeenteraadslid verkozen. Enkele dagen
voor het aanvaarden van zijn ambt was hij echter wegens ern-
stige dronkenschap opgepakt en afgevoerd naar de pau-
perkolonie Veenhuizen. Schriftelijk deed Had-je-me-maar afs-
tand van zijn zetel maar blijft desalniettemin de meest ‘volkse’
populist die Nederland (n)ooit heeft gehad. d HvD

John F. Fitzgerald, ook wel bekend als Honey Fitz, werd
in 1863 geboren in Boston als zoon van Ierse immigranten.
Al op dertigjarige leeftijd is Fitzgerald een gevestigde naam
in de politiek van Massachusetts, wanneer hij in 1893 state
senator wordt. Twee jaar later komt hij in het House of
Representatives van de Verenigde Staten terecht en op zijn
drieënveertigste kreeg hij de functie van burgemeester van
Boston. 

Als politicus stond hij bekend als charmant, ondeugend en
vriendelijk. Het volk wond hij dan ook zo om zijn vinger.
Niet voor niets is hij tot twee keer toe gekozen tot burge-
meester. Door zijn warme karakter verdiende hij uiteinde-
lijk zijn bijnaam Honey Fitz. In zijn eerste periode als burge-
meester bedacht hij een plan om de commerciële groots-
heid van de havenstad Boston nieuw leven in te blazen
onder de slogan 'A bigger, busier and better Boston'; een
prachtige alliteratie. Zijn plan en slogan sloegen aan en
binnen een jaar ging de stad er economisch gezien op voor-
uit. 

Jarenlang was Honey Fitz de meest prominente figuur in
de vroege twintigste-eeuwse Bostoniaanse politiek. Zijn
democratische tegenstander hield zich daarentegen wat
meer op de achtergrond. Ironisch genoeg trouwde diens
zoon met Honey Fitz’s dochter en hun zoon werd een van
de meest bekende presidenten van Amerika: John F.
Kennedy. d CR
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In 1980 werd de Nederlandse politiek opgeschrikt door de plotse-
linge opkomst van de Tegenpartij. Deze populistische pro-
testpartij bleek opgericht door twee typische Hagenezen, Frederik
Jacobse en Theodoor van Es, afkomstig uit de Schilderswijk.
Ondanks geruchten dat de heren in het verleden betrokken zouden
zijn geweest bij criminele activiteiten genoot de Tegenpartij een
enorme populariteit. Met korte maar krachtige leuzen lukte het de
Tegenpartij de Nederlandse kiezer goed duidelijk te maken wat er
in de politiek moest veranderen: ‘Geen gezeik, iedereen rijk’, ‘Samen
voor ons eigen’ en ‘Laat ze zelf eens een keer bezuinigen’. 

Een enigszins omstreden plan van de Tegenpartij was dat van de
gedwongen volksverhuizing op basis van etniciteit. Zo zouden de
Noord-Afrikanen zich in Friesland en Groningen moeten vestigen
en de Turken zich in Drenthe. Vanwege hun band met water
moesten de Grieken maar naar de Waddeneilanden verhuizen. De
Surinamers konden mooi naar Brabant, want “ín het zuiden is het
altijd weer een paar graadjes warmer.” De Randstad zou vervolgens
worden omgedoopt tot ‘Blankstad’, waar allochten alleen met een
pasje toegang zouden hebben.

Ondanks hun populariteit bleken Jacobse en Van Es toch geen
vertrouwen te hebben in de democratie. Op 10 mei 1981, vlak
voor de verkiezingen, ondernamen zij een couppoging op het
Binnenhof en sloten zij zich op in de Raadszaal. De coup, die live op
de Nederlandse televisie te volgen was, mislukte. De politie
bestormde het gebouw en er volgde een schietpartij waarbij zowel
Jacobse als Van Es dodelijk werd getroffen. Althans, dat verklaarde
premier Van Agt op dat moment. Een jaar later dook het duo tot
ieders verbazing weer op en bleek hun dood in scène gezet. Hun
politieke avontuur was echter wel voorgoed voorbij. dMTH

Het zorgde voor veel hilariteit in de Tweede Kamer, de
nuchtere boerenjongen tussen alle intellectuelen. Boer
Koekoek van de Boerenpartij is het in zijn korte politie-
ke carrière gelukt om vele politici tegen zich te krijgen. 

Het was dan ook geen slimme zet om twee VVD’ers te
beschuldigen van banden met nazi’s, zonder daar echt
bewijs voor te hebben. Toen de Telegraaf er ook nog eens
lucht van kreeg dat zijn pony’s ernstig verwaarloosd in een
weiland gevonden waren, stond hij ook nog eens bekend als
dierenbeul. 

Door simpele ‘boerenlogica’ wist hij moeilijke problemen
voor de gewone man goed onder woorden te brengen. Vaak
betekende dit ook dat hij de zaken erg simplificeerde. Zo zei
hij: “Het is helemaal niet nodig dat in de Kamer honderdvijf-
tig mensen zitten. Nu zit je met drie man in de bank, als er
minder zijn, heb je meer ruimte, zit je met twee. Het scheelt
aan geld, dan kan er weer belastingverlaging komen. Ze zijn
er toch nooit allemaal, die Kamerleden.”

Zijn grootste prestatie is misschien nog wel de nummer
1-hit ‘Den Uyl is in den olie’ die hij samen met Vader
Abraham scoorde in 1974. Zijn moment of fame was het
refrein: “Koekoek Koekoek, ja Joop moet in den hoek.
Koekoek. Koekoek, ja Joop krijgt voor zijn broek.” d HvdB
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Maria Eva Duarte was een vrouw met ambitie. Al op vijftienjarige
leeftijd vertrok ze uit haar geboortedorp naar Buenos Aires om
daar een carrière als danseres en actrice na te streven. Het lot
besliste anders. Tijdens een benefietgala liep ze de Argentijnse
kolonel Juan Peron tegen het lijf, waar ze nog geen jaar later mee
trouwde. Toen hij in 1946 verkozen werd tot president, werd Eva
Peron de First Lady van Argentinië. En wat voor een.

Ze maakte zich hard voor suffragettes en vrouwenkiesrecht en
richtte haar eigen stichting op, die ze eenvoudigweg de Eva Peron
Stichting noemde. De stichting bouwde (zieken)huizen en ver-
strekte kleding aan minderbedeelden. Door haar persoonlijke
betrokkenheid bij de stichting – Eva Peron ging langs bij leprozen
en in hospices, waar ze uren sprak met ernstig zieken – werd ze
door sommigen als een heilige beschouwd. Het leverde haar de
koosnaam ‘Evita’ op. 

Als First Lady had Evita al veel invloed, ook indirect via haar
man, maar ze wilde meer. In 1951 voerde ze campagne om ver-
kozen te worden tot vice-president. Haar kandidatuur werd breed
gesteund door de onderklasse, maar het leger en de Argentijnse
elite waren pertinent tegen. Ze zwichtte uiteindelijk voor de druk
en maakte bekend zich terug te trekken. Niet veel later werd Juan
Peron herkozen als president en na zijn inauguratie kreeg Evita
een speciale titel toebedeeld: Spiritueel Leidster van de Natie. 

Evita was toen echter al ernstig ziek en op 26 juli 1952 overleed
ze aan kanker. Ze kreeg een staatsbegrafenis, iets wat normaal
was voorbehouden aan staatshoofden. In haar korte leven – Evita
werd slechts 33 jaar – was de First Lady van Argentinië de
machtigste vrouw ter wereld geworden. d JvdH

Beppe Grillo, de Italiaanse politicus die Vaffanculo-Day
(zoiets als Fuck Off-dag) in het leven riep, is tegen alles wat
met de huidige Italiaanse regering te maken heeft. Hij ver-
ruilde zijn Ferrari voor een caravan waar hij het hele land
mee doorkruiste en gebruikte de publieke pleinen van Italië
als zijn podium. Een van zijn vele uitspraken: “Italië heeft
weinig meer gebracht dan corrupte banken, de Maffia en
het fascisme” vat eigenlijk precies samen waar hij voor
staat. 

Grillo richtte in 2009 de Five Star Movement op, waar
veel boze, gefrustreerde en door de crisis getroffen
Italianen zich bij aansloten. De 63 jarige politicus spreekt
zijn volk op een erg moderne manier toe: hij houdt een blog
bij waarop hij elke dag updates plaatst. Hij laat weinig heel
van de ministers van het Italiaanse parlement: stuk voor
stuk zijn ze liegende corrupte oplichters met een crimineel
verleden. 

Op kritiek reageert deze Italiaan altijd hetzelfde: rebels en
slechtgemanierd. Toen de Italiaanse president Giorgio
Napolitano zijn volk waarschuwde waarbij hij Grillo een
populist en een demagoog noemde, kaatste deze terug dat
Napolitano toe was aan een welverdiend pensioen. d LT
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Lisa Tiggelman - Hoewel Innoncence of
Muslims er met zijn goedkope decors en
amateuristische acteurs eigenlijk gewoon
uitziet als een hele slechte B-film, zegt een
groot deel van de islamitische bevolking
er tot in het diepst van hun ziel door
gekrenkt te zijn. Hun profeet,
Mohammed, wordt in de film afgebeeld,
iets wat de Koran streng verbied. Erger
nog, deze Mohammed wordt op elke
mogelijke manier belachelijk gemaakt en
wordt in de film neergezet als pedofiel,
vrouwenverslinder en moordenaar. Het is
de nieuwste rel in een langlopend conflict
tussen vrijheid van meningsuiting en
godslastering.

De film, die de werktitel Desert Warriors
droeg, werd tijdens de opnames in 2011
omschreven als ‘historische avonturen-
film’. In de trailer, die deze
zomer op Youtube verscheen,
was echter iets heel anders te
zien. De maker van de film,
Nakoula Basseley Nakoula, een
56-jarige christen uit Egypte,
leefde onder het pseudoniem
Sam Bacile. Nakoula betoogt
dat hij met de film een state-
ment tegen de islam wilde
maken en dat de film provoca-
tief bedoeld was. Provocatief
was hij zeker, want in het
Midden-Oosten ging men mas-
saal de straat op. Als gevolg
van deze protesten dook
Nakoula onder, maar in plaats
van zich rustig te houden uit
vrees voor eigen leven, liet hij
nog mooi even telefonisch
weten dat hij de Islam een kan-
kergezwel vindt. 

De Amerikaanse regering is
niet blij met Nakoula. President
Obama maakte zelfs een recla-
mefilmpje dat te zien was op
de Pakistaanse televisie, waar-
in hij zegt niets te maken te wil-
len hebben met de omstreden
anti-islam film. Ook Clinton
komt nog in het spotje voorbij.
De film had evenwel grote
gevolgen voor de Amerikanen.
In de nacht van 11 op 12 sep-
tember werd een raket afge-

vuurd op diplomatieke posten in het
noordoosten van Libië en kwam de
Amerikaanse ambassadeur aldaar samen
met drie anderen om het leven. Nakoula
heeft niet alleen de gehele islamitische
wereld en Obama tegen zich in het harnas
gejaagd, ook de acteurs zijn boos. Ze zeg-
gen misleid te zijn door de producenten:
in hun script was helemaal geen sprake
van een Mohammed-personage. In de trai-
ler is inderdaad duidelijk te zien dat de
stukken waarin de profeet belachelijk
wordt gemaakt, nagesynchroniseerd zijn. 

Op meerdere plekken, vooral in het
Midden-Oosten en Afrika, hebben de pro-
testen inmiddels vele levens gekost. In
Pakistan bijvoorbeeld zijn tientallen
doden gevallen, wat weer leidde tot verde-
re escalatie. Zo heeft de Pakistaanse
minister van spoorwegen 100.000 dollar

uitgeloofd voor de persoon die Nakoula
om het leven brengt. Tegen het
Amerikaanse persbureau zei de minister
de beloning uit eigen zak te betalen. Ook
zei hij dat hij beseft dat dat het oproepen
tot een moord een misdaad is, maar vol-
gens hem is er geen andere manier om
godslasteraars het zwijgen op te leggen.
Ook een islamitische terreurgroep loofde
een beloning uit: 500.000 dollar in goud. 

De anti-islamfilm en de vele protesten
laten ook Europa niet onberoerd.
Voorzitter van het Europees parlement,
Martin Schulz, betuigde zijn steun aan de
moslimgemeenschap en verwierp de film
en de verspreiding ervan. Dit viel niet in
goede aarde bij enkele parlementsleden
en hij kreeg forse kritiek op zijn uitspraak.
Vooral de PVV-fractie, hoe kon het ook
anders, is boos om de uitspraak van

Schultz. De fractievoorzitter
Laurence Stassen wilde zelfs
dat het Europees parlement
zou stemmen voor een
gedwongen vertrek van de
voorzitter.

Het is zeker niet de eerste
keer dat we zoiets hebben
gezien. De Nederlandse films
Fitna en Submission leidden
tot grote rellen, en de maker
van de tweede film, Theo van
Gogh, moest het zelfs met zijn
leven bekopen. Ook op de
Deense spotprenten volgden
vele doden. Dit ‘beledigen van
de Islam’ leidt dus keer op keer
tot vele doden, maar door de
persvrijheid en vrijheid van
meningsuiting die in veel lan-
den geldt blijft het moeilijk hier
iets aan te doen. En moet kri-
tiek leveren, zelfs kritiek met
zulke gevolgen, ook niet
gewoon mogelijk blijven?
Waar moet de lijn worden
getrokken? Duidelijk is wel dat
de hevige protesten, die zelfs
ons eigen Museumplein haal-
den en waardoor bovendien
een Libanees Kentucky Fried
Chicken-filiaal het moest ont-
zien, nog niet ten einde zijn.
Een nieuwe film- of spotprent-
zal vast niet lang uitblijven. dAdvertentie
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Annika Rulkens - In het eerste
semester van hun eerste jaar leren stu-
denten kunstgeschiedenis om zorgvul-
dig naar kunstwerken en gebouwen te
kijken en een zogenaamde visuele
analyse te maken. Dit wordt veelal
geoefend in de eigen stad en heeft mij
hernieuwd doen kennismaken met
twee gebouwencomplexen die ik
graag aan u voorstel: de Begijnhof en
het voormalige Burgerweeshuis, nu
het Amsterdam Museum. Dat ik daar-
mee de grenzen van deze rubriek
oprek, vergeeft u me hopelijk – ik heb
er nu eenmaal moeite mee om kunst-
werken en gebouwen als individuen te
zien, aangezien zij niet los te koppelen
zijn van de context waarin ze ontstaan
zijn.

Die context is bij de oudste gebouwen
van Amsterdam grotendeels verdwe-
nen. Hoewel ik in mijn eigen onder-
zoek – naar vroegmiddeleeuwse archi-
tectuur – regelmatig geconfronteerd
word met gebouwen die niet meer
bestaan, is het zelfs voor mij gemakke-
lijk om te vergeten hoeveel fases er
vooraf gegaan zijn aan de bebouwing
waarin wij ons elke dag bewegen.
Neem bijvoorbeeld de Spuistraat, met
daaraan ons geliefde P.C. Hoofthuis,
besproken in de vorige Eindeloos. In
de tijd dat Hooft op deze plek woonde,
bestond de Spuistraat nog helemaal
niet; hier stroomde namelijk een

gracht. Het dempen van
een groot aantal grachten
en sloten moet grote
invloed gehad hebben op
de beleving van de stad. Als
we het water er bij fantase-
ren, kunnen we op het
Begijnhof toch een glimp
opvangen van middel-
eeuws, katholiek,
Amsterdam.

Er is lang gedacht dat het
Begijnhof het oudste huis
van Amsterdam huisvestte,
het zogenaamde ‘Houten
Huis’. Hoewel men hier van
teruggekomen is – het
Houten Huis is van de
troon gestoten door
Warmoesstraat 90 – stamt
het bestaan van een Begijnhof op deze
plaats wel uit de veertiende eeuw. Het
was bedoeld voor vrouwen die in een
lekengemeenschap samen wilden
leven. Hoewel ze een gelofte van kuis-
heid aflegden, waren ze vrij om op
enig moment uit te treden. 

De oplettende bezoeker merkt bij het
betreden van het Hofje de daling van
het straatniveau op en realiseert zich,
bijvoorbeeld door de straatnaam
‘Gedempte Begijnensloot’ dat het vroe-
ger geheel door water omgeven was –
ook het Spui is pas in de late negen-
tiende eeuw gedempt. Daarnaast valt
het op hoe rustig het er is, ondanks de

nabijheid van het Spui en de
Kalverstraat – zo lang de (alleenstaan-
de) dames die er wonen tenminste
geen tirade beginnen over de groepen
toeristen die het hofje, meer dan de
gemiddelde student, in groten getale
weten te vinden. Wie de Begijnhof ver-
laat via het poortje dat de oorspronke-
lijke ingang markeert, loopt zo het
Amsterdam Museum in. 

De zogenaamde Schuttersgalerij is
gedurende de openingstijden van het
museum vrij toegankelijk voor ieder-
een. De galerij is tegenwoordig...

Kunstkenner 

van de

Maand

Annika Rulkens rondde in 2007 de researchmaster
Medieval Studies cum laude af met een thesis over
het Reichenau-klooster in de achtste en negende

eeuw. Sinds september is ze bezig met een promo-
tie-onderzoek naar de kloosterarchitectuur onder
Louis de Vrome (9e eeuw) en doceert ze aan de

Universiteit van Amsterdam. Hier geeft ze o.a het
vak Middeleeuws Amsterdam in context. 

Het vergeten water van 
Amsterdam 

Annika Rulkens:

Lees verder op de volgende pagina.
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COLOfONEd Ed

ingericht als een etalage voor het
museum, waarin objecten uit verschil-
lende tijden een plek hebben gekre-
gen. De galerij verbindt de twee
gebouwencomplexen waaruit het
museum bestaat, en brengt de argelo-
ze voorbijganger bovendien in contact
met de museumbezoeker die al binnen
is en de nieuwe vaste opstelling
Amsterdam DNA bekijkt, waarin de
‘genen’ van de stad in een klein uur
worden blootgelegd. In het verleden
functioneerde de in de negentiende
eeuw gedempte sloot waarop de gale-

rij nu staat juist als scheiding tussen
de twee delen van het
Burgerweeshuis: in het ene deel huis-
den de meisjes, in het andere de jon-
gens. 

Het weeshuis kwam in de gebouwen
van het voormalige St. Luciënklooster
terecht na de Alteratie (1578), en een
halve eeuw later namen de weesjes
ook het naastgelegen Oudemannen-
huis over. Verschillende bouwfases
volgen, van de jaren ’30 van de zeven-
tiende eeuw onder leiding van Pieter
de Keyser en Jacob van Campen tot in

de achttiende eeuw. Het fascineert me
dat men weliswaar een poging deed
om het schots en scheve complex de
schijn van eenheid te geven, maar er
nooit toe overging het geheel plat te
gooien en een geheel nieuw complex
bouwen, zoals we tegenwoordig waar-
schijnlijk zouden doen. Zo doen beide
complexen ons stil staan bij het feit
dat niet alleen individuele gebouwen,
maar ook de stad als geheel als het
ware organisch gegroeid is in de loop
van de eeuwen. d

Eindeloos-redacteur worden? meld je per mail aan voor de volgende redactievergadering! 

De Begijnenhof, Amsterdam.


