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Op bezoek bij   George W. Bush
Enorme hekel

Behalve in de cast zit de kracht van Op be-
zoek bij George W. Bush ook in het idee dat 
je meeluistert naar een gesprek dat je als 
gewone sterveling normaal gesproken niet 
te horen krijgt. Dat is nu precies het idee 
achter deze telefi lm, en van de hele serie, 
zegt Norbert ter Hall. ‘Bij beslissende mo-
menten in de geschiedenis zijn menselijke 
motieven en drijfveren volgens mij veel be-
langrijker, dan de hoofdrolspelers voor de 
camera’s laten blijken. Vaak is er helemaal 
geen strategisch masterplan, dat lijkt maar 
zo in de offi ciële verklaringen, daar ben ik 
van overtuigd. Geschiedenis is mensen-
werk. In het NOS Journaal hoor je een poli-
ticus nooit zeggen dat hij gewoon een 
enorme hekel had aan iemand, maar dat 
komt voor natuurlijk. Een van de andere 
ideeën voor de serie is gebaseerd op het ge-
sprek van Verdonk met Hirsi Ali over dier 
betwiste status als Nederlands staatsbur-
ger. Voor de camera zegt Verdonk, dat ze 
Hirsi Ali heeft gebeld. Maar hoe gíng dat 
gesprek dan, vraag je je af, want die twee 
waren wel vriendinnen. Dat zou je toch 
dolgraag willen weten? Dat Mabel en Friso 
in Wikipedia hun gegevens hadden veran-
derd, is ook zoiets. Toen dat werd ontdekt 
brachten de media dat bloedserieus, alsof 
het een enorme ontmaskering betrof. Maar 
ik denk dat de ware toedracht veel meer de 
menselijke maat heeft; misschien zaten 
Mabel en Friso wel te gieren van de lach, 
toen ze het deden, of iets dergelijks. Hoe 
dan ook, het zet in elk geval je fantasie in 
werking. En drama is heel geschikt om zo’n 
fantasie, dat gissen naar de ware toedracht, 
te verbeelden.’ Welke onderwerpen straks 
precies verfi lmd gaan worden, is nog niet 
bekend. ‘Zo ver zijn we nog niet. Er zijn wel 
ideeën. We willen met meerdere regisseurs 
gaan werken, en die kunnen zelf ook vor-
stellen aandragen.’

Andere tijden

Voor het documentaire gedeelte is de sa-
menwerking gezocht met het geschiede-
nisprogramma Andere tijden. Paul Ruig-
rok, regisseur van Andere tijden: ‘Michiel 
van Erp, de producent van de serie, is een 

zelfverklaard fan van Andere tijden. Hij 
heeft ons benaderd, en wij waren meteen 
enthousiast. De serie hoeft niet per se al-
leen te gaan over politieke kwesties trou-
wens, het kunnen ook maatschappelijke 
problemen zijn, of sport; hoe zit het nou 
met de tour en epo. Eigenlijk heeft er iede-
re week in de actualiteit wel iets plaats 
waarvan wij ons hier op de redactie afvra-
gen hoe dat nou in werkelijkheid is ge-
gaan. Iedereen had wel bij het gesprek wil-
len zitten tussen Vogelaar en Bos, of tussen 
de koningin en prinses Margarita. En ie-
dereen wil natuurlijk ook weten wat er nou 
in godsnaam achter die ontzettend kramp-
achtige houding zit van Balkenende be-
treffende Irak. Het lijkt me dus ontzettend 
leuk om deze serie te maken, want dit 
voegt echt iets toe.’
En dat scenario van Op bezoek bij George 
W. Bush? Ruigrok: ‘Dat is bepaald niet uit 
de lucht gegrepen. Het is gebaseerd op ge-
ruchten die al heel lang de ronde doen.’
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