
TV-RECENSIE
ARNO HAIJTEMA

Charlotte Nijs is een glansrijke tegenspeler
van Kees Boonman in de documentaire

Hart van de democratie

B

Het politieke nest bevindt zich in zwaar weer, was de
aanname van documentairemakers Suzanne Raes en
Liesbeth Witteman in Hart van de democratie.

9 juni 2020

eleef de lente, het dankzij de Vogelbescherming

online binnengluren in nestkasten met jong grut,

beleefde maandag een bijzondere editie. 2Doc bood

een anderhalf uur durende inkijk in het Binnenhof, het

resultaat van een jaar veldwerk, gecompileerd tot de

documentaire Hart van de democratie.

Politieke balts, haantjesgedrag, kwetterende paradijsvogels,

het onhandig uitvliegen van de jongen en het majestueus

wegglijden van oudgedienden: alle gedragingen van de 150

volksvertegenwoordigers en de pers kwamen voorbij, in het

kalme tempo en met de liefde voor details die het oog van de

natuurliefhebber strelen.

Het politieke nest bevindt zich in zwaar weer, was de aanname

van documentairemakers Suzanne Raes en Liesbeth Witteman,

met de groeiende kloof tussen ‘Den Haag’ en ‘het volk’, en het

populisme. Het verval loert ook onophoudelijk in de nestkast

zélf, aangetast door betonrot en slijtage. Een mooie, iets te

nadrukkelijk in beeld gebrachte metafoor voor de sleetse staat

van de democratie.
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Een hoofdrol was er voor de grijze ransuil Kees Boonman, gelouterd
politiek verslaggever van NPO radio, wiens omzwervingen in het
parlement op de voet werden gevolgd, na vergaderingen en bij
persconferenties, met een schuin kopje luisterend naar grote woorden.
Soms een knipoogje van verstandhouding uitdelend, zoals naar de
voorname VVD’er Ankie Broekers-Knol.

Na elke bijeenkomst waar een nieuwe leider, een
verkiezingsoverwinning of een succesje werd gevierd, pikte
Boonman een kruimeltje mee van de feesttaart. Om vervolgens gelijk
Prediker te constateren dat er veel ijdelheid is en niets nieuws onder
de zon. Over een advies betreffende het referendum: ‘Dat verdwijnt
in een la. Nou ja, misschien wordt het stembiljet iets kleiner.’

Glansrijke tegenspeler van Boonman was de jonge Charlotte Nijs, de
eerste parlementair verslaggever van Hart van Nederland (SBS 6),
die de niet eenvoudige taak heeft een kijkerspubliek te informeren dat
de liefde voor politiek doorgaans minder uitbundig belijdt. Ze deed
dat met enthousiasme, een soms pijnlijk maar ook verfrissend gebrek
aan politiek inzicht en lak aan ongeschreven wetten.

Toen Boonman na Thierry Baudets overwinningsspeech (met de
klapwiekende beeldspraak over de uil van Minerva) de laarzen van de
bruinhemden al hoorde marcheren, moest Nijs bekennen dat ‘ik geen
idee heb wat Baudet allemaal zei’. Anderzijds verbaasde haar de
lacherigheid die Baudet in de Kamer ten deel viel: ‘Je moet hem wel
serieus nemen.’ Zijn FvD vormt inmiddels een groot politiek
machtsblok.

Waar de onervaren Nijs nog letterlijk bulten opliep - in het Torentje
bonkte tegen haar hoofd de deur die premier Rutte voorafgaand aan
een interview opende - somberde Boonman over het wegvallen van
goede bronnen, zoals de vertrokken D66-leider Alexander Pechtold,
met wie hij veelvuldig onderonsjes had.

Op een boomtak in de Eerste Kamer fluisterde Boonman over
Pechtolds opvolger Rob Jetten met diens gewezen mentor Gerard
Schouw. In- en inkeurig, die Jetten, verzekerde Schouw de journalist,
terwijl ze naar diens verrichtingen beneden loerden. ‘Maar is hij wel
slécht genoeg?’, vroeg Boonman. De uil zag het overduidelijk
somber in.

Het is hunkeren naar de volgende politieke lente.



Televisie

Vermakelijke docu over het Binnenhof onderzoekt de staat van de
democratie

Plus

Minister Wopke Hoekstra van Financien (CDA) voert het woord in de Tweede Kamer. BEELD ANP/PHIL NIJHUIS

B

De documentaire Hart van de Democratie, vrijdag op NPO
2, is een zoektocht naar de stand van de democratie en
de noodzakelijkheid van politieke vernieuwing. Gezien
vanuit het broeinest van de politiek: het Binnenhof.

Maarten Moll 19 maart 2020, 12:45

ij het woord griep denken we nu al snel aan het coronavirus, al
hebben die twee niet altijd iets met elkaar te maken. Zoals in deze
dialoog: politiek journalist Kees Boonman vraagt D66-leider
Alexander Pechtold in Hart van de Democratie wat de staat is van

het politieke bestel. “Een stevige griep, maar niet ongeneeslijk. Ik ben wel
een optimist.”

Boonman: “Wat is die griep dan?”
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MEER OVER  KEES BOONMAN  KUNST, CULTUUR EN ENTERTAINMENT  POLITIEK  
CHARLOTTE NIJS  HART VAN DE DEMOCRATIE  MAARTEN MOLL

Pechtold: “Versplintering, onderwerpen die er vandaag toe doen, maar niet
voor de langere termijn. Dat is in de politiek de griep.”

Boonman: “Maar aan een verwaarloosde griep kun je dood gaan, hè.”

Pechtold: “Ja…”

Vermakelijk

Om nu, overdrachtelijk, te zeggen dat de politiek besmet is met het
coronavirus gaat te ver, maar Pechtolds vergelijking gaat misschien niet
mank. Dat poogt Hart van de Democratie te laten zien, waarin vooral de
‘waan van de dag’ lijkt te regeren. Film makers Suzanne Raes en Liesbeth
Witteman volgen Boonman en politiek verslaggever Charlotte Nijs van Hart
van Nederland op het Binnenhof, in hun zoektocht naar de noodzakelijke
vernieuwing van onze parlementaire democratie.

Een jaar tussen Haagse pers en politiek, luidt de ondertitel van de
vermakelijke documentaire. We zien politici in actie, zien ze door de
gelauwerde, ervaren Boonman en nieuwkomer Nijs geïnterviewd worden.
Boonman blijft – om de zaak op scherp te houden – steeds de vraag stellen of
er iets mis is met onze politieke democratie; Nijs wil het politieke bedrijf
voor haar kijkers transparanter en begrijpelijk maken, en ergert zich blauw
als een politicus maar geen antwoord wil geven. “Ze spelen een bandje af
recht in mijn gezicht!”

Dat is een mooie tegenstelling in de film, waarin van alles voorbijkomt: een
zelfmoordpoging vanaf de publieke tribune van de Kamer, afscheid van
politici, verkiezingen, facilitaire diensthoofden die tonen dat de gebouwen
van het Binnenhof in slechte staat zijn en renovatie echt nodig is, de opkomst
van Thierry Baudet, en veel meer.

De ijverige Nijs krijgt bij Rutte de deur in haar gezicht, en Boonman
beschouwt met oud-D66-politicus Gerard Schouw vanaf de tribune Pechtolds
opvolger Rob Jetten. Volgt een lekker vals stukje, nadat ze de loftrompet
over Jetten hebben gestoken. Schouw: “Alleen, of hij slecht genoeg is? Je
moet wel een beetje een slecht mens zijn, hè? Dat kan hij nog wel bijleren,
een beetje slechtheid.”

Je ziet Boonman bijna in zijn vuistje lachen bij deze ‘vangst’. Zo zit Hart
van de Democratie vol mooie, kleine momenten. Of renovatie in de politiek
nodig is om de kloof tussen politiek en volk te dichten?

Boonman zegt, als het parlementaire jaar is afgesloten en buiten de barbecue
klaarstaat, gekscherend: “Ze dronken een glas, ze deden een plas, en alles
blijft zoals het was.”

Profetische woorden? 

Hart van de Democratie, vrijdag, 22.15 uur, NPO 2.
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N.B. Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie.

Rapport Remkes: de
Haagse politiek herneemt
zijn gang
Tv-recensie De inkt is net droog, maar het NOS Journaal verwijst
het stikstofrapport van Remkes alvast naar de bureaula. Teken dat
het Binnenhof na de coronacrisis overgaat tot de orde van de dag.
De documentaire Hart van de democratie laat zien hoe dat gaat.

Arjen Fortuin 9 juni 2020 om 10:39 Leestijd 2 minuten

Parlementair verslaggever Kees Boonman in de documentaire Hart van de democratie.

NTR 
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Het was een item uit het boekje, zij het niet uit een boekje dat vrolijk stemt. Het 8 Uur Journaal
van maandag, eerste item. In Den Haag legt Xander van der Wulp uit dat de commissie-Remkes
hard oordeelt over de stikstofplannen van het kabinet. Die schieten tekort en het is de vraag of ze
voor de rechter stand zullen houden. Daarop volgt een verslag over de ernst van het probleem,
waarna we via presentator Rob Trip terugkeren bij Van der Wulp die uitlegt wat er nu gaat
gebeuren. Niets. De kwestie ligt gevoelig in de coalitie, volgend jaar zijn er alweer verkiezingen, hier
gaat niemand de vingers aan branden.

In vijf minuten Journaal ging Remkes’ rapport zo van presentatie naar de eeuwige bureauladen. Er
werd keurig, feitelijk en zonder verbazing verslag van gedaan; kan een journalist ook te goed weten
hoe de hazen lopen?

Hier werd een groot en urgent probleem razendsnel verdrongen door kleine politiek. De kwestie
had zo kunnen voorkomen in ‘Hart van de democratie’ (NTR), de documentaire die Suzanne Raes
maakte over journalistieke mores aan het Binnenhof. Ze volgde twee tegenpolen. De journalisten
Kees Boonman, een wandelgangenschuifelaar van het allerzuiverste soort, en Charlotte Nijs, die
voor Hart van Nederland probeert een stukje van de kloof tussen politiek en SBS-kijker te dichten.

De film werd in maart al eens uitgezonden op een onbarmhartig tijdstip, maar kreeg maandag een
herkansing. Terecht, al is het maar om Boonman, meester in het babbeltje uit de tweede lijn, aan
het werk te zien. In de politiek-journalistieke meute op Prinsjesdag 2018 stiefelt Boonman op
Alexander Pechtold af, die op dat moment kampt met de publiciteit over zijn verbroken relatie met
een Meppels gemeenteraadslid. Even vragen hoe het gaat. Pechtold: „Doorademen, neus omhoog
en ondertussen op je tong bijten.”

Aan zulke kleine vertrouwelijkheden komt een eind als Pechtold zijn afscheid aankondigt. Dat kost
Boonman na jaren werk een goede bron: opnieuw beginnen. Als de vers als fractieleider benoemde
Rob Jetten langs Boonman loopt, stelt die hem met ironische toets twee korte vragen. Nadat Jetten
is verdwenen zucht de journalist even. Hij blijft nog wat hangen, peuzelt een stukje Pechtold-
afscheidstaart op.

Nijs is niet naar Den Haag gestuurd om rond te drentelen. Zij is degene die op Pechtold afstapt om
hem over zijn liefdesleven te ondervragen. „Ineens zag ik allemaal andere plopkappen naast de
mijne. Niemand vroeg iets, maar iedereen wilde meeluisteren.” Wanneer ze terugziet hoe minister
Hugo de Jonge dezelfde cijfervraag vier maal niet beantwoordt, gooit ze in ontzetting de handen in
de lucht – het is de verbazing die vaak ontbreekt in de rituele dans van Haagse politici en hun
duiders.

Kloof burger en politiek is groot
Veel zaken waar de journalisten van gaan rennen, blijken twee jaar later alweer vergeten; hoe heette
ook alweer het Kamerlid dat in de herfst van 2018 opstapte wegens een ‘ongelijkwaardige’ relatie?
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Kees Boonman lijkt mij geen man voor verandering, maar hij toont zich bewust van het feit dat hij
deel uitmaakt van een afgesloten wereldje. Hij ziet ook wel dat de afstand tussen ‘hier’ en ‘daar’
(dan wijst hij door de poort richting Buitenhof) problematisch groot is.

De afgelopen maanden was die afstand door het coronavirus ineens een stuk kleiner: ineens was er
een slagvaardige regering, die sommige maatregelen snel aanpaste, niet omdat de partijpolitieke
logica van het Binnenhof dat eiste, maar omdat het nodig was in de buitenwereld. De opening van
het maandagjournaal gaf mij het idee dat die periode nu weer voorbij is.
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Kunst & Cultuur
Televisie: ‘Hart van de democratie’

Microfoons
Walter van der Kooi
18 maart 2020 – uit nr. 12

 

Hart van de democratie
© Publicity Comopany

In een ruimte van het gebouw van de Eerste Kamer hangen gobelins. Hopelijk zijn ze nep, want als
iemand er eentje optilt blijkt de muur erachter een gruwelijke aanblik te bieden en huiver je over de
combinatie vocht en textiel. Met die scène in de Teledoc Hart van de democratie, over parlementair
jaar 2018-19, hebben we een metafoor van dik hout te pakken: het fysieke huis van de democratie is
zwaar in verval – hoe staat het met de democratie zelf?

Niet best, concluderen journalist Kees Boonman en Alexander Pechtold, gezeten op een bankje aan
de Hofvijver. Pechtold is dan al afgetreden. Ze noemen verklaringen, waarbij Pechtold zegt dat de
journalistiek deel is van het probleem: journalisten die op bevel van onzichtbare hoofdredacteuren
continu met microfoons rond moeten hollen. Boonman: je wacht op de gang tot er een botje over
het hek wordt gegooid en daar vliegt iedereen op af. ʻHet meest stompzinnige aspect van het
politiek-journalistieke vak.’ ʻMaar je stond er wel, Kees. Beetje achteraf, maar toch.’ ʻOm overzicht te
houden’, grijnst Kees, wiens humor, vaak van de vileine soort, een sterk wapen is.

Met dat ʻachteraf ’ is hij trouwens prima getypeerd. Meestal staat hij letterlijk en figuurlijk net buiten
de kring: zowel deelnemer als verslaggever als Shakespeare’s nar of doodgraver die commentaar
levert. Hij, radiomaker voor de publieke omroep (op Twitter Nederlandse Propaganda Omroep
genoemd) is een van de twee journalistieke zuilen waarop de documentaire rust. De ander is
Charlotte Nijs van Hart van Nederland. ʻOnze kijkers hebben vaak woede richting alles wat hier
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gebeurt, maar dat komt ook doordat alles in een taal gebracht wordt die je als gewone Nederlander
niet verstaat.’ Dus is haar taak: toegankelijk maken voor de kijker. Ze doet, als betrekkelijke
nieuweling, haar stinkende best, en haar wanhoop na een week politici bevragen die niet luisteren
maar een vaste ontwijkende riedel afdraaien (Hugo de Jonge is hierin hilarische kampioen) is
begrijpelijk.

Dat ze als eerste en enige Pechtold aanspreekt op intieme details uit geruchten rond diens vertrek
maakt haar onaangenaam baanbrekend (maar de ene na de andere plofkap kwam er stiekem bij,
zegt ze trots en kritisch tegelijk). Pechtolds kritiek op de journalistiek komt mede door haar. Als
Wilders daar bij de Algemene Beschouwingen misbruik van maakt, vraagt ze zich af waarom die dat
zou doen – een record naïveteit vestigend. Maar ook haar wacht een Twitter-storm van reaguurders
als haar journalistieke bijdrage gewijd is aan uiterlijk en kleding van Kamerleden.

Seksisme, jazeker, maar met zo’n onderwerp dicht ze de inhoudelijke kloof tussen haar kijkers en
Den Haag bepaald ook niet. Gelijk heeft ze als ze kritisch vaststelt dat niemand van de insiders
Baudets triomf had zien aankomen. Ze begrijpt geen bal van Baudets Uil-van-Minerva-verhaal.
ʻVeel mensen die op hem stemmen ook niet, maar dat maakt klaarblijkelijk niet uit.’ Ik had Baudet
vaak weten te mijden. Maar kon nu niet om hem heen. Erger en enger dan ik dacht.

Suzanne Raes (regie), Liesbeth Witteman, Hart van de democratie, NTR Teledoc, vrijdag 20 maart,
NPO 2, 22.15 uur
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Docupdate

Documentairetip: Hart Van De
Democratie (vrĳdag, om 22.15
uur, op NPO2)

Op televisie en internet zĳn legio documentaires te vinden. De
DocUpdate geeft wekelĳks tips. Ditmaal een volle editie met maar
liefst zeven docu’s om je door de komende week van gedwongen
thuiszitten heen te helpen. Daarin onder meer dit inkĳkje achter de
schermen van de Haagse politieke verslaggeving en in het Hart
van de democratie.

DocUpdate  18 maart 2020 0 reacties
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Grondige renovatie

De routinier leidt de kijker als een ervaren gids rond door het Hart van de democratie (87 min). Als

tegenpool voeren de �lmmakers Suzanne Raes en Liesbeth Witteman de jonge journaliste Charlotte

Nijs op, de eerste politieke verslaggever van het SBS6-programma Hart Van Nederland. Via hen

gaan ze op zoek naar het antwoord op de vraag of de Nederlandse parlementaire democratie, net

als het Tweede Kamergebouw zelf, aan een grondige renovatie toe is.

Feesttaart

De �lm telt talloze van zulke lekkere doorkijkjes naar de wisselwerking tussen pers en politiek. Zo is

er bijvoorbeeld een prachtige scène waarbij Boonman zuchtend achterblijft nadat hij enkele

aalgladde quotes te verduren heeft gekregen van de zojuist gepresenteerde nieuwe fractievoorzitter

van D66, Rob Jetten.

Daarna werkt hij in zijn eentje een stukje van de bijbehorende feesttaart weg. Even later duidt

voormalig kamerlid Gerard Schouw zijn voormalige stagiair Jetten: die jongen is gewoon in en in

keurig. ‘Alleen of hij slecht genoeg is… Je moet ook wel een beetje een slecht mens zijn, hè?’

Boonman beaamt. Schouw moet er smakelijk om lachen.

Antropologische bril

Deze kostelijke documentaire kijkt zo met een antropologische bril naar de Tweede Kamer, waarbij

reacties op Twitter de botte, grappige of juist onverschillige respons daarop vanuit de samenleving

vertegenwoordigen. Die buitenwereld meldt zich ook letterlijk in het huis van de democratie

middels demonstranten, rondleidingen en een reünie van kabinet Den Uyl.

De mores en omgangsvormen mogen dan veranderen, het Hart van de democratie blijft

onverminderd kloppen: soms wild, dan weer lui of onregelmatig.

Bekĳk hier de trailer!

‘Iedereen doet hetzelfde. Want als je iets anders doet, dan mis je iets’, stelt politiek

commentator Kees Boonman over zowel de Haagse politiek als de journalistiek die daar bedreven

wordt.

Hij heeft zich zojuist losgemaakt uit een kluwen verslaggevers, fotografen en cameramensen die een

halve cirkel vormden rond de bewindspersoon, die op dat moment ’Het Nieuws’ vertegenwoordigde.

‘Iedereen wil het anders doen’, constateert Boonman. ‘En het wordt steeds moeilijker om iets anders

te doen.’

http://click.revue.email/mps2/c/_gA/ps1xAA/t.304/5ZKPVGd_S8ap0UGd4e2v_Q/h8/tX6tdXlLuYnKkE2jZWciQTJzcgbR7XwhXmmP9y61U9YowMZ-2FsTBvgJExsR4rfKv5u7va9UPtP3OOZa2nx7fgZXs38RCRULWwWhl642wxBrsTaTzkbzVSUCzNyZIgrZ94fyZe224WwJwb4kkE1ZkwaHIL6O1S5L5kWwC6oQ5YYM1nXGVpURsLuyDClfecKp-2FqonjGSCTn0-2F6y-2F2mTCOEHV5n62sC-2BG1FCjvYKG9bfUUg-3D/66Lr
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De Haagse politiek is voor de meeste mensen ongrijpbaar en de oorzaak van veel wat fout gaat in Nederland.
Regisseur Suzanne Raes, overtuigd democraat, voelt ook een afstand tot het Binnenhof. ‘Maar waarom eigenlijk?
Waarom vond ik Job Cohen fantastisch toen hij burgemeester van Amsterdam was maar vreselijk als politicus in
de Tweede Kamer? Wat gebeurt er met mensen tussen die Haagse muren? Vanuit die verwondering is de
documentaire Hart van de democratie ontstaan.’

   Nieuwsa Artikelena Artikelena 2020a

Regisseur Suzanne Raes wilde een film maken over het Binnenhof. Daarvoor ging ze samenwerken met politiekverslaggever Liesbeth
Witteman, waarmee ze eerder al Haagse Klasse maakte. De leidende vraag voor de film werd: is de parlementaire democratie aan
renovatie toe?

Was het moeilijk om toegang te krijgen tot de Tweede Kamer?
‘Ja, want je mag als pers niet overal filmen en de gangen zijn van politieke partijen. Dus dan moet je aan de voorlichters
toestemming vragen.’

Wat heeft je het meest verrast in de tijd dat je daar rondliep?
‘De wederzijdse verstrengeling tussen de politiek, journalistiek en voorlichters. De politieke verslaggevers lijken soms samen met de
fractievoorzitters en voorlichters te bepalen wat het nieuws van de dag wordt. We filmden op de ‘Patatbalie’ (de ruimte waar politiek,
voorlichting en pers elkaar treffen) een keer een overleg tussen een NOS-journalist en een voorlichter en die reageerden als door een
slang gebeten. Het is niet de bedoeling dat dat soort ‘voorwerk’ naar buiten komt. Je ziet die verstrengeling in de film ook op het
moment dat Rutger Castricum Sybrand Buma omhelst als hij aankondigt te vertrekken. Natuurlijk is dat grappig voor de kijker, maar
er zit zeker ook een bepaalde vriendschappelijkheid in. En dat vind ik heel ongemakkelijk. Natuurlijk moet je als journalist het spel
meespelen. Je moet politici en voorlichters kennen. Maar je moet wel een duidelijke grens trekken en je onafhankelijkheid bewaren.
Politiekverslaggevers Kees Boonman en Charlotte Nijs, de hoofdpersonages uit de film, doen dat en zijn daardoor ook een soort
buitenstaanders, maar dat doet lang niet iedereen. Echt politiek nieuws komt meestal niet bij parlementaire verslaggevers vandaan,
maar bij onderzoeksjournalisten. Ik vind parlementaire journalistiek soms dan ook meer lijken op sportjournalistiek. Een beetje langs
de lijn allemaal dezelfde vragen stellen.’

Tekst gaat verder na afb.

‘Vriendschappelijkheid tussen journalisten‘Vriendschappelijkheid tussen journalisten
en politici vind ik gevaarlijk’en politici vind ik gevaarlijk’

ontvang
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Khadija Arib met Jong Ajax.

Heeft Den Haag zich nog bemoeit met de montage?
‘Nee. Maar het was wel lastig het verhaal goed te monteren. We hadden namelijk een eerste versie gemaakt en een aantal mensen
ernaar laten kijken. Die zeiden na het zien van de film ‘nu mag er wel een bom op het Binnenhof’. Maar dat wilde ik juist niet! De
documentaire moest ook hoop geven.’

Waar zie jij hoop dan in de documentaire?
‘Nou, in de mensen die het verschil proberen te maken en zich iedere dag afvragen hoe de wereld buiten het Binnenhof door hun
werk vooruit kan. Goede journalisten en politici die niet teveel met zichzelf bezig zijn. En ook in journalisten die hun taak als
controleur van de macht heel serieus nemen. Maar ook iemand als Khadija Arib brengt hoop. Zij bewaakt echt het democratisch
proces en de omgangsvormen in de Kamer. Maar de vraag blijft of politici in staat zijn zelf de politiek te hervormen. Als je je
daarover bezorgd voelt na het zien van deze documentaire is dat ook goed, hoor. Want ik vind ook dat de film mag prikkelen.’

En wat is jouw eigen conclusie na een jaar rondlopen in de Eerste en Tweede Kamer: is de democratie aan een
renovatie toe?
‘Ja, ik denk dat we meer mensen bij politieke beslissingen moeten betrekken en dat de politiek veel beter moet uitleggen waarom
beslissingen worden genomen en waarom er soms dingen misgaan. Een van de problemen is dat politieke partijen maar een klein
deel van de bevolking vertegenwoordigen. Ook vind ik het jammer dat door de vaste afspraken uit het regeerakkoord de functie van
de Kamer is uitgehold; echte vlammende debatten zijn er te weinig. De houdgreep die politici, voorlichters en journalisten op elkaar
hebben is ook gevaarlijk. Door de massa camera’s is het voor politici haast niet mogelijk nog een authentiek antwoord te geven.
Voorlichters zijn doodsbang dat hun politicus een fout begaat en halen daardoor elke menselijkheid en enthousiasme uit hen. In Hart
van de democratie  hebben we de leukste momenten met Khadija Arib gefilmd toen de voorlichter even niet aanwezig was. De
journalistiek is voor een goed functionerende democratie enorm belangrijk en ik vind dat de parlementaire journalistiek nu niet goed
genoeg functioneert. Je bent er als journalist niet om vrienden te maken, maar om de macht te controleren en de burger juist en
overwogen te informeren. Want als mij iets duidelijk werd na anderhalf jaar Binnenhof was het dit: mijn beeld van politici is compleet
afhankelijk van wat journalisten en voorlichters laten zien.’

Naar de documentaire

PolitiekPolitiek

Hart van de democratieHart van de democratie
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was wel mijn eigen angst: ik wist
dat er iets mis was, maar weesde
voor wat ik te horen zou kijgen.'
In een passage in het boek
beschijftu geestigwat er iloor uw
hoofd gaatwanneer u de balus-
trade ziet,waereen u zíchwilver-
hangen: 'Slechts één simpele,
beeldschone gedachte wist me
uit mijn trancetoestand los te
rukken: die balustrade houdt het
nooit, dat dikke lijf van mij.Ik
voelde dat het EA [Echt Angsr
aanjagende, red.l zich stilletjes
uit de voeten maakte. In plaats
daarvan hoorde ik grappen ont-
staan over de riem die weggleed
vanwege mij n gewichtstoename
en dat ik van de balustrade viel

en mijn grote teen brak.
Bij die gedachte begon ik
keihard te lachen, en dat was
voldoende. Ik was veilig.'
Dus humor is heel belangrijk
voor jou?
'Humor is, net als schrijven en
muziek maken, mijn redding.
You gottalaugh to keep from
crying. Begrijp me nietver-
keerd, manisch depressieve
periodes zijn heel donker.
Dan ben ik niet grappig,
waag maar aan mijnwiendin.
Niettemin, zelfs op de meest
treurige momenten stel ik
mezelf de waag: zit er nog een
punchlineín?'

RADHA MMDHAN

waren gekomen met peperdure
plannen voor de toekomst.
Er was protest, er was verdriet, er
waren zorgen; familiebedrijfjes
sinds generaties moesten weg,
clientèle zou niet meer zomaar
aanwaaien - waarom geen keuze
gemaakt voor traditie in plaats
van vermeende vooruitgang?
Ano's Azië-correspondent I0aus

Scherer volgde voor Rukfrr -

Der gróJ1te Fischmarkt derWelt
ziehtum een aantal van de bij
de vismarkt betrokkenen die
hun hele hebben en houden
een paar kilometer verderop
moesten heropbouwen. Of hun
nering noodgedwongen aan de
wilgenhingen.

ANGELA VAN DER ELST

Binngnhof inside
2Doc Hartvan de
democratle

> NPO 2,19 .55-21.10  UUR

h" op 20 maart na bedtijd uit-
l-l gezonden frlm Hort van de
democrotie (regie Suza nne Raes
en Liesbeth Witteman) kr'rjgt nu
een herkansing in 2Doc. Terecht,
want het gaat om een boeiend
en onderhoudend kijkje achter
de schermen van het Binnenhof.
Onze democratie functioneert

gebrekkig en kampt met achter-
stallig onderhoud, luidt de strek-
king, zoals het Binnenhof zelf ook
dringend toe is aan renovatie. De
ervaren parlementair redacteur
en verslaggever Kees Boonman
(65) en de nieuwe politiek ver-
slaggever Charlotte t{[s (31,
H a rt v o n N ederl o n d) bewegen
zich ieder op eigen Wrjze een
parlementair jaar lang door het
gebouw en langs de actualiteit,
met in de hoofdrollen Alexander
Pechtold en Thierry Baudet.

filmww$wwff$w
20.30-23.50 (NEr s) Plrates ofthe
CaÍlbbean:AtWorld's End ** *
USA 2007. Van coÍe VeÍbinski. Met oa
Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira
Knightley en Ceoffrey Rush. De tweede
Pirates of the Caribbean-film eindigde
met de dood van hoofdpersoon Jack
Sparrow (Depp), maar gelukkig wordt
aan het begin van dit derde deel een
expeditie op touw gezet om hem uit
het - briljant vormgegeven - hierna-
maals te redden. Daartoe moet wel
worden samengewerkt met de gevaar-
lijke Singaporese piratenkapitein 5ao
Feng (chow Yun-Fat). Dan volgt een
wervelend, nu en dan onnavolgbaar
ingewikkeld avontuur, waarin iedereen
iedereen bedriegt. Destijds de duurste
film ooit gemaakt (budget 300 miljoen
dollar). Dat recoÍd weÍd in 201 1 ver-
broken door het vervolg 0n Stronger
ïides (378,5 miljoen).

23.02-0.21 (TV5) La famille wolberg
* * *
F 2009. Van Axelle Ropert. Met oa
Franqois Damiens, Valérie Benguigui,
Léopoldine Serre en Valentin Vigourt.
Simon (Damiens) is een Joodse burge-
meester in trans Baskenland, geliefd
bij de inwoners maar veracht door zijn
echtgenote, achttienjarige dochter en
elfiarige zoon. Hij vertoont tirannieke
trekjes, in de hoop op een harmonieus
gezin, terwijl hij heimelijk rondloopt
met een ernstige zieke. Regiedebuut
in visueel prachtige tableaus, over de
grootsheid van alledaagse taferelen in
een langzaam ontrafelend gezin. Pak-
kend gezinsdrama met een mooie rol
voor Damiens, de poetsbakkende Waal
die wereldberoemd is in België dankzij
z'n verborgen camera-personage Fran-
cois L'Embrouille. Met Nederlandse
ondertiteling.
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21.3G'0.1 5 (vERoNrce) Brldge of Sples ** * *
USAiIND/D 201 5. Van Steven Spielberg. Met oa Tom Hanks, Mark Rylance, Alan
Alda en Amy Ryan. Na lincoln (2012) komt Spielberg opnieuw met een verras-
send ingetogen geschiedenisles, die het meer van sfeer, beelden en acteenryerk
moet hebben dan spanning ofspektakel. Ditmaal over Amerikaanse advocaat
James Donovan (Hanks), die in de Koude 0orlog een opgepakte KGB-spion ver-
dedigt, tot ergernis van veel landgenoten - parallellen met situaties uit het
heden (Cuantanamo Bay) liggen voor de hand. Na een ijzersterke eerste helft
vertrekt Donovan naar Berlijn om met de Russen te onderhandelen en zakt de
film iets in. Het script werd bewerkt doorJoel en Ethan Coen (Forgo).
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