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De Vertrelikers 
I

n het septembernummer van Idee gaat Jan Vis in op het ver
trek van kamerleden (als na de verkiezing blijkt dat het wat 

anders uitgepakt heeft dan werd verwacht/gehoopt!) Hij keurt dit 
af, maar is dat wel zo verwerpelijk? 
Dat Melkert en Dijkstal het veld ruimden vond toch niemand erg, 
integendeel, het zoujuist ongepast zijn als zij bleven. En dat geldt 
dan toch eigenlijk eveneens voor andere toppolitici als Pronk, 
Herfkens, Hermans, Van Boxtel. .. Zij waren immers ook gezichts
bepalend voor het gevoerde beleid. Zoals zo vaak deed Annemarie 
Jorritsma er nog een schepje bovenop door pas te zullen gaan als 
er iets leuk(er)s voorbij komt! 
De PvdA en de VVD maken zich nu op voor een ander beleid waar 
ze zich bij volgende verkiezingen voor zullen inzetten. En D66 
dan? Zolang daar alles bij het oude blijft, kan Thom de Graaf 
natuurlijk gewoon blijven. Maar als we als sociaal-liberalen ons 
concreter willen uitlaten over de problemen die de kiezers erva
ren, komt het anders te liggen. (Tenzij Thom daar juist het initia
tiefvoor neemt.) Het gaat dan niet alleen maar om duidelijker for
muleren en al helemaal niet om een andere partijorganisatie maar 
gewoon om sociaal-liberale antwoorden op de samenleving van 
vandaag. Met de laatste verkiezingsprogramma's in de hand kon
den we de kiezers blijkbaar niet overtuigen. + 

Gerrit Bosch, Waalre 

Naschrift Jan Vis 
Het vertrek uit de kamer van toppolitici vind ik eerder betreu
renswaardig dan verwerpelijk. Het is een symptoom van de malai
se die het vertegenwoordigende stelsel teistert. Kamerkandidaten 
hebben dus niet het besef dat ze mensen vertegenwoordigen. Ik 
kan ze dat besef niet aanpraten, maar alleen het gebrek daaraan 
constateren. Dat mensen die als minister gezichtsbepalend waren 
voor een bepaald beleid behoren te vertrekken als kamerlid en dat 
het juist ongepast zou zijn als ze bleven, is een redenering die ik 
niet goed begrijp. Dat veel kiezers het beleid afkeurden hebben ze 
door hun stemgedrag laten merken. 
Dat is helemaal volgens de principes van de democratie. Maar dat 
is ook precies voldoende; als je meer verlangt wordt het een soort 
volksgericht. 
Dat een lijsttrekker die de verkiezingen verliest daarna het lei
derschap neerlegt is vaak voorgekomen. Ma~r bijna altijd bleef zo 
iemand (gelukkig) wel gewoon kamerlid -hij was immers gekozen. 

Het tweede deel van de reactie gaat over de kandidaatstelling 
voor de volgende verkiezingen. Partijen zijn vrij om de accenten te 
verleggen en bij een ander accent ook een andere lijsttrekker aan 
te wijzen. Daarover verschillen we niet van mening. Of dat ook bij 
onze partij gaat gebeuren, is allang bekend voordat dit stukje in 
druk verschijnt. + 

Walging 
I n Idee 3/2002 publiceerde u het artikel 'Oorlog voor vrede in 

Mghanistan'. Duidelijk bij het artikel horend zijn twee foto's 
afgedrukt. De tweede op bladzijde 9 toont een vliegtuig van Ameri
can Airlines dat door een mensenhoofd boort zoals op 9/11 de ge
kaapte vliegtuigen in de torens van het WTC. Rechts daarvan wordt 
een vlag getoond waarop de afbeelding van Uncle Sam. 
De relevantie van de foto als ondersteuning bij het artikel en wat 
daarmee bedoeld wordt, is mij volstrekt onduidelijk. Ik kan specule
ren over de boodschap die beoogd wordt, maar vind het risico te groot 
dat ik daarbij de plank te ver missla. Wat ik wel wil melden is dat 
een sterk gevoel van walging in mij opkwam toen ik de foto nauw
keuriger bekeek en me realiseerde dat de foto verbeeldde dat de her
sens letterlijk door het inkomende vliegtuig uit het hoofd geblazen 
werden. Brains blown out of his head. 
Zoals gezegd heb ik geen idee wat de boodschap is. Persoonlijk vind 
ik slechts dat het artikel op deze wijze gebracht meer vragen oproept 
dan een constructieve bijdrage levert aan de discussie over het 
onderwerp. Tenslotte vind ik de stijl voor een serieuze partij wat we 
toch beogen te zijn volstrekt onacceptabel. + 

Hans Smits, Voorschoten 
Naschrift Herman Woulet·s 
De door de heer Smits gewraakte foto is op 30 september 2001 ge
maakt, tijdens een demonstratie tegen militaire vergelding van de 
WTC aanslagen op de Dam in Amsterdam. De demonstratie was ge
richt tegen mogelijke Amerikaanse wraakacties tegen onder meer M
ghanistan. 
De heer Smits interpreteert het beeld op eigen wijze en waarschijn-

lijk heeft de demonstrant ook iets dergelijks bedoeld: of men met de 
aanvallen op het WTC het verstand verloren heeft. 
Overigens verbeeldde de 'wolk' geen uit het hoofd geblazen hersens, 
maar de inmiddels iconische brand/rookwolk die de inslag veroor
zaakte en is het personage op het spandoek niet Uncle Sam maar 
president Bush. Of een dergelijke plastische verbeelding van goede 
smaak of 'stijl' getuigt doet hierbij niet terzake: de (foto-)journalis
tiek registreert feiten en uitingen die nieuwswaarde of maatschap
pelijke ontwikkelingen tonen. Dat de stijl van de demonstrant niet 
die van de lezer is (of zelfs van de fotograaf of redactie) laat onverlet 
dat het een directe verbeelding is van hoe een aantal mensen tegen 
deze problematiek aankijkt /-keek. In die zin kan het dus wel dege
lijk worden gezien als een relevante stellingname in de discussie. 
Als 'goede smaak' of 'stijl' louter en alleen als leidraad zouden gelden 
voor het maken en/of plaatsen van journalistieke foto's, zou men 
zichzelf op morele dan wel esthetische gronden belemmerende oog
kleppen aanmeten. De informatievoorziening zou ernstige haperin
gen vertonen en men zou van veel nieuws en nuances verstoken blij
ven. De werkelijkheid is nu eenmaal lang niet altijd stijlvol, al zou 
men dat nog zo graag willen. 
De heer Smits laat bovendien onvermeld dat de andere bij het arti
kel geplaatste foto juist van een heel andere orde was, namelijk van 
publiek dat enige minuten stilte in acht houdt voor de Amerikaanse 
ambassade in Den Haag, een paar dagen na 11 september. 
Juist met het plaatsen van deze twee foto's wordt de directe reactie 
in Nederland op de aanslagen in breder perspectief getoond: respect
vol ingetogen en uitzinnig expliciet, doch in beide gevallen betrok
ken. + 
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