Op bezoek bij G
Nu de commissie-Davids is
geïnstalleerd, komt de VPRO
met een goed getimed docudrama dat een pikant scenario schetst van de besluitvorming rond de Nederlandse
steun aan de oorlog in Irak.
Door ilse van der velden
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andel drijven, daar zijn wij goed in,
als natie. In een ver verleden zijn wij
daar heel groot mee geworden, we
kunnen het. Het is een vermogen dat ook zo
zijn sporen heeft nagelaten, in onze taal bijvoorbeeld. Die is doorspekt met spreekwoorden over handel drijven, koopwaar en geld.
Wij ‘zetten iemand iets betaald’, en we ‘laten
ons iets aansmeren’ – maar liever niet, natuurlijk. In dat licht bezien is het scenario van
de totstandkoming van het Nederlandse besluit om de vs politiek te steunen in de Irakoorlog, zoals geschetst in Op bezoek bij George W. Bush, goed getroffen, maar ook nogal
ironisch. Het idee dat er, zoals hier wordt beweerd, een handeltje is gedreven met de Nederlandse steun als inzet, klinkt, onzer aard
indachtig, onmiddellijk plausibel.
Op bezoek bij George W. Bush staat niet op
zichzelf; eigenlijk is het de pilot voor een toekomstige serie, uit te zenden in 2010, een
mengvorm van documentaire en drama. ‘Gezien de actualiteit,’zegt Joost de Wolf, hoofd
Drama van de vpro, ‘leek het ons goed om
het naar voren te halen en nu uit te zenden,
nu de commissie-Davids pas is geïnstalleerd.’
In november moet de commissie-Davids, die
na eindeloos gesteggel eindelijk opheldering
moet brengen over de hele Irak-kwestie, verslag uitbrengen van zijn bevindingen. Tot die
tijd moet men zes ordners vol openbare gegevens doorwerken, plus, aldus Davids, oudpresident van de Hoge Raad, naar verwachting een schat aan andere informatie, waaronder talrijke geheime stukken.
Want hoe is dat nou toch gegaan destijds in
2003, met Nederlandse besluit om de vs te
steunen in de oorlog tegen Irak, en deel te
gaan uitmaken van de zogeheten Coalition
of the Willing? Lang niet alle ons omrin-

gende landen gaven die steun; België niet,
maar ook grote Europese naties als Duitsland
en Frankrijk niet.
Nattigheid

Op bezoek bij George W. Bush, naar een idee
van regisseur Norbert ter Hall en scenarioschrijver Ger Beukenkamp, speelt zich af in
september 2003, tijdens een werkbezoek van
onze premier en de minister van Buitenlandse Zaken aan de toenmalige president Bush.
Dat bezoek heeft toen ook daadwerkelijk
plaatsgehad; beelden daarvan uit onder andere het NOS Journaal worden in de film gebruikt, en aangevuld met gedramatiseerde
scènes die zich afspelen op een hotelkamer in
Washington. Als het om politiek vpro-drama gaat is Ger Beukenkamp een oude bekende; hij is ook de schrijver van De prins en het
meisje, over de affaire-Mabel Wisse-Smit, De
kroon en Klem in de draaideur. Norbert ter
Hall kennen we als de regisseur van ’t Schaep
met de Vijf Pooten, de circusserie Walz en Mevrouw de Minister.
Washington, vroeg in de ochtend. Balkenende en De Hoop Scheffer staan op het punt om
naar het Witte Huis te worden gereden voor
een werkontbijt met de Amerikaanse president. In een paar korte, compacte scènes zien
we hoe de twee tussen aankleed- en doucherituelen door bespreken hoe het er voor staat
met de Irakoorlog, en hoe het nou zit met die
massavernietigingswapens. Pierre Bokma’s
Balkenende is een man die de dingen doorziet en die zich geen knollen voor citroenen
laat verkopen. Dankzij Bokma heeft deze Balkenende meer charisma in zijn pink dan de
echte in zijn hele hand. Dat maakt hem op
beeld veel beter te verteren dan de echte; in
dat licht bezien is het vanuit dramaturgisch
oogpunt een misschien wel noodzakelijke ingreep, een charismatische zwaargewicht van
het kaliber Bokma in te zetten. Na het eigenlijke ontbijt, dat wordt weergegeven in archiefbeelden, keren we terug naar de fictieve
situatie op de hotelkamer. Balkenende arriveert daar ietsje eerder; De Hoop Scheffer is
nog even door Bush apart genomen. Tot grote
ergernis van Balkenende, die nattigheid voelt.
Later, als De Hoop Scheffer terug is, blijkt dat
het bewuste onderonsje inderdaad een flinke
staart krijgt.
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