
Links en rechts. Vmuwelijk en mannelijk. Amsterdam en Rotterdam. Claus en Beatrix. Gretta en Wim. Cohen en 

Balkenende. Duidelijkheid en daadkracht. 0 , nee, die niet. 

De politiek polariseert zich suf en heeft het volk verdeeld. Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg, zei Pim. Pim 

kwam uit Rotterdam. Hij sprak de kiezers aan. Dat wilden de lijsttrekkers nu ook. Zij zeiden te zeggen wat zij gingen 

doen. Wouter kreeg het moeilijk. Die wilde niet zeggen wat hij dacht. Welke premier. Gerrit en Jan Peter boos. De 

kiezer heeft er recht op. Wouter moest wei. Job dus . Toen wilde Job niet zeggen wat hij dacht. JP en Gerrit boos. 

Groot gelijk jongens, zeiden de media. Job sluit zich op in het stadhuis, zei Gerrit. Wel drie dagen. Job werkt in het 

stadhuis. Dat doet er niet tóe. Hij had Amsterdam uit zijn handen moeten laten vallen om te zeggen wat hij dacht. 

Even ophouden met illegalen de hand boven het hoofd houden, steuntrekkers spekken, boeven vrijlaten, bajesklanten 

in de watten leggen, koffieshops gedogen . Het debat als norm, nee, als waarde op zich. 

Amsterdam is Gretta. Rotterdam iS Wim . Gretta voelt wat zij denkt en huilt wat zij voelt Uan Blokker). Wim staat 

achter Gretta·. Wim is een vent. Dat is moeilijk voor de jongens. Praten zij niet graag over. Beetje treiteren: paspoort

je pakken. De Hoop van de Schepper grijpt in. 

Jan Peter wil ook een echte man zijn. Stoer doen wat het land nodig heeft. Geen.ellenlange formatie, geen compro

missen, gewoon met Gerrit alm het strategisch akkoord. Mat mag niet meer meedoen van de kiezer. Jammer jon
gens. Zou ongeloofwaardig zijn, vindt jan P. Niet uitgesloten, dat niet. Lieve man, die Mat. Heel geloofwaardig. Lijkt 

wel soft. Ging naar Pims plekje en verklaarde dat de bijeenkomst in Italië emotioneel was, maar toch hartverwar

mend. Godzijdank een tegenstelling. 

Wouter is fris. Het apegatje van Pim, dan kom je er wel in de PvdA. Wouter gaat het allemaal nieuw aanpakken. Zijn 

partij heeft regent Melkert in de ban gedaan. Alleen zijn banen wilden zij houden, ook hun eigen. Gefeliciteerd 

Saskia! Wouter gaat niet in de reg~ring . Wouter gaat de partij hervormen. Ruud kan dat niet zo goed. Wouter komt 

helpen. 

Jan Peter en Wouter hebben gewonnen. Alweer een paradox. Want Wouter wil wel met jP praten, maar JP wil met 

nog steeds met Gerrit spelen. Dus ging JP Thom erbij vragen. Voor de meerderheid. Thom had allang 'nee' gezegd, 

maar JP weet beter. Je kunt zoveel zeggen, dat kun je niet allemaal doen. Het belang van Nederland gaat '1oor. 

Thom heet nu Boris. Met Boris wil JP niet zo graag koffie drinken, want Boris is homoseksueel. Die mag niet eens 

voor de klas, laat staan in de regering. Maar misschien stuurt Boris wel Thom naar het kabinet. Dan zou het niet zo 

erg zijn. 

Jan Peter. de kerel. Een pappa met normen. Hij is diep in de dertig voor het eerst verliefd geworden - op zijn huidige 

vrouw Ueugdjournaa/). Kukeleku. Sindsdien houdt hij van spierballentaal. Niks jip en Janneke . Vrijheid van onder

wijs. Niks acceptatie van andersdenkenden. 
Beatrix is onze koningin. Zij moet het allemaal begrijpen. JP wil een oriënterende analyse van de mogelijkheden tot 

vorming van een coalitie 'op inhoud'. Duidelijkheid en. daadkracht! De majesteit moet een list verzinnen voor JP. Dan 

mag de bede blijven in de troonrede. 
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