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Inleiding
Op 13 mei 2008 wordt er in Amsterdam een kleine politiemacht op de been gebracht.
Zonder aarzeling weten de agenten de juiste voordeur te vinden. Lang en dringend klinkt het
geluid van de deurbel door het huis. Acht norse agenten staan op de stoep. Het gezicht strak
en gedecideerd om de arrestatie te verrichten. Doelwit is de Nederlandse cartoonist
Gregorius Nekschot. De actie slaagt en de cartoonist wordt in zijn eigen huis opgepakt. Na
bijna twee dagen vastgezeten te hebben voor verhoor komt hij weer op vrije voeten. Enige
tijd later volgt een rechtszaak tegen de cartoonist. De aanklacht luidt:”Aanzet tot haat,
discriminatie en beledigen van bepaalde bevolkingsgroepen”. Maar wat had Nekschot nou
precies gedaan?
De spotprent is van oudsher een middel dat gebruikt wordt om anderen in diskrediet te
brengen. De motieven hiervoor kunnen verschillen van politieke onenigheid tot een
persoonlijke vete. De bedoeling is een publiek ervan te overtuigen dat de beoogde
tegenstander het niet bij het rechte eind heeft. De basis van de spotprent ligt daarom in
onenigheid. Tijden van politieke spanning zijn bij uitstek een geschikte voedingsbodem voor
politieke cartoonisten, want duidelijke tegenstellingen zijn noodzakelijk voor een cartoonist.
Het liefste ziet deze de wereld in enkel zwart en wit zodat er een duidelijke tegenpartij is
waartegen geageerd kan worden. Zo probeert hij politieke kwesties aan de kaak te stellen.
Actieve deelname en invloed van de bevolking bij politieke besluitvorming zorgde ervoor dat
de beïnvloeding van de ‘gewone’ burger belangrijker werd. De herziening van de grondwet
in 1848 zorgde voor de eerste stap in de richting van binnenlandse politieke betrokkenheid.
Later kreeg dit meer gestalte door het ontstaan van politieke partijen en het verkrijgen van
kiesrecht rond 1900. Dit zorgde ervoor dat het beheersen van de opinie van het volk steeds
belangrijker werd.
Nederland kende tot aan de Tweede Wereldoorlog een verdeling van de bevolking naar
levensovertuiging, ook wel de verzuiling genoemd. De verzuiling in de samenleving zorgde
voor duidelijkheid. In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw kwam er vanuit de
bevolking steeds meer een roep om diversificatie in de politiek. Het zuilensysteem werd
losgelaten en er werd niet langer van de mensen verwacht dat ze binnen de eigen zuil
zouden stemmen. Katholieken hoefden bijvoorbeeld niet meer van huis uit op de Katholieke
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Volks Partij (KVP) te stemmen. Deze verandering zorgde ervoor dat de politieke partijen
duidelijke standpunten moesten gaan innemen die hen uniek maakten en waardoor men ze
goed kon onderscheiden van de anderen.
De slag om de publieke opinie werd onder andere geleverd in de gedrukte media. De
spotprent was een onderdeel van de dagbladen die eventueel de mening van de lezer kon
beïnvloeden of zijn gevoel kon bevestigen. De media waren aan het begin van de jaren zestig
nog altijd onderverdeeld georganiseerd binnen de verschillende verzuilde groepen met de
eigen politieke kleuren en levensovertuigingen. De achterban van de zuilen kreeg in
verschillende gevallen toch wat meer de ruimte om te schuiven van de ene naar de andere
‘zuil’ en voor de gedrukte media kon dit funest zijn. Van oudsher konden zij altijd rekenen op
een vaste groep abonnees die van binnenuit de zuil in stand werd gehouden. Met de
ontzuiling kwam aan deze vanzelfsprekendheid een einde, media moesten nu zelf ervoor
zorgen dat het product dat zij aanboden kwalitatief goed was en de standpunten helder
genoeg waren om succesvol te zijn. Een spotprent kon hierbij een rol spelen dankzij het
uitgesproken karakter. Het risico was wel dat prenten te uitgesproken konden zijn en dat
lezers hun krant niet meer herkenden. Voor kranten en media is het contact met en de
afhankelijkheid van de achterban van groot belang. Als dat contact er niet is, volgt
onveranderlijk vervreemding, wat leidt tot neergang en tenslotte tot de verdwijning van het
medium. 1
In principe bepaalt de eindredacteur van een krant of tijdschrift wat er uiteindelijk gedrukt
wordt. Toch genieten spotprenttekenaars vaak de vrijheid om te tekenen wat zij willen
zonder dat het werk door de eindredacteur afgewezen wordt. We zullen ook zien dat dat de
kracht van vele tekenaars en hun prenten is geweest. Ik wil graag weten in welke mate een
cartoonist zich schikt naar het medium waarin hij gepubliceerd wordt. Zijn de cartoonisten in
Nederlandse dagbladen onafhankelijke artiesten? Zoals we zullen zien, is het noodzakelijk
voor cartoonisten dat zij onafhankelijk zijn om zo de rol van visueel columnist het beste in te
kunnen vullen, maar komt de politieke kleur van de krant sterk terug in haar cartoons? De
vraag die ik wil beantwoorden is: ‘In hoeverre toonde het werk van de Nederlandse
cartoonisten in Nederlandse dagbladen in de periode 1965‐1975 een afwijkende politieke
kleur in relatie tot het dagblad waarin hun werk gepubliceerd werd?’
1
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Cartoons en cartoonisten krijgen over het algemeen niet de aandacht die zij verdienen. In
het wetenschappelijk onderzoek vallen ze als het ware tussen de wal en het schip. Ze
worden te licht bevonden door de kunstgeschiedenis en niet meegenomen in algemeen
letterkundig onderzoek. Binnen de journalistiek, waar zij hun podium vinden, wordt belang
gehecht aan het geschreven woord. Er zijn zeker wel grote verschillen tussen journalisten en
cartoonisten, die zichzelf ook wel grafisch columnisten noemen, waarvan het grootste
verschil de mate van objectiviteit is. Een journalist probeert zo objectief mogelijk te zijn,
puur en alleen de feiten te benoemen en nieuws te brengen. Een cartoonist daarentegen is
subjectief, benadert de feiten satirisch en geeft commentaar op het nieuws in plaats van dat
hij nieuws brengt. 2 Deze laatstgenoemde aspecten zijn niet bepaald de beste uithangborden
die uitnodigen tot historisch onderzoek. Wanneer je met mensen en meningen te maken
hebt ben je ook altijd afhankelijk van de interpretatie van de lezer. Deze zal niet altijd
overeen kunnen komen met de bedoeling van de tekenaar. Toch kunnen cartoons wel
degelijk hun invloed hebben op de opinievorming van het publiek dat een bepaald medium
tot zich neemt. In Nederland zijn de invloeden vooralsnog niet echt duidelijk maar in het
buitenland zijn er legio voorbeelden van politici die door invloed van cartoons niet meer
konden functioneren zoals zij dat hadden willen doen.
Het bekendste voorbeeld hiervan is de strijd in de jaren zeventig van de negentiende eeuw
tussen de Amerikaans cartoonist Thomas Nast en de corrupte New Yorkse politicus William
Marcy Tweed, beter bekend als Boss Tweed, die omwille van de aanhoudende stroom
kritische cartoons in het satirische tijdschrift Harper’s Weekly besloot te vluchten naar
Spanje. 3 Hoewel dit slechts één voorbeeld is, staat buiten kijf dat cartoons wel degelijk
directe invloed op de politiek kunnen hebben. Ik zal hier later nog verder over uitweiden om
aan te tonen waarom de politieke prent niet als ondergeschoven kindje behandeld dient te
worden.
In de periode die ik ga behandelen is er nog een duidelijk onderscheid wat betreft de
politieke overtuiging of levensovertuiging in de gedrukte media. Het is daarom zaak om de
dagbladen die ik ga gebruiken in de bijbehorende hokjes te plaatsen. Zo zullen de kranten
Het Parool en Het Vrije Volk aan de linker en meer sociaaldemocratische kant van het
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politieke spectrum geplaatst worden. Algemeen Handelsblad, De Nieuwe Rotterdamsche
Courant (vanaf 1970 NRC Handelsblad) en De Tijd vertegenwoordigen de liberalen. De
confessionelen zijn Trouw en De Volkskrant. De eerste reden dat ik deze kranten gebruik is
omdat ze allemaal een landelijke editie uitgeven. De tweede reden dat ik ze gebruik is omdat
al deze kranten dagbladen waren die dagelijks verschenen. Hierdoor zal de berichtgeving
over actualiteiten overeenkomen en zullen verschillen makkelijker te bespeuren zijn. De
variatie aan kranten zorgt ervoor dat ik een duidelijk beeld krijg over de gehele breedte van
het politieke spectrum in de media.
Spotprenten gedijen het beste in perioden van brede maatschappelijke discussie. De periode
1965‐1975 voldoet aan dit criterium. Onder andere het einde van de verzuiling zorgde voor
diversificatie in de maatschappij en daardoor ook verschillende visies op de manier hoe deze
ingericht moest worden. Ook was er een kloof ontstaan tussen twee generaties waarvan de
oudste de Tweede Wereldoorlog nog bewust had meegemaakt. De jaren 1965‐1975 zijn
dankzij de vele discussies en confrontaties die ik later nog zal toelichten bij uitstek een goede
periode voor de spotprenttekenaars en daarmee dus ook voor dit onderzoek.
Om de periode van tien jaar te overzien zal ik van elk jaar de maand september nemen
waarbinnen ik alle cartoons bekijk. De reden dat ik de maand september heb gekozen is
omdat dit een maand is waarin je verzekerd bent dat de politiek veelvuldig in de media aan
bod komt. De maand is een van de eersten van het politieke jaar na het zomerreces en er is
standaard de presentatie van de rijksbegroting in de vorm van de miljoenennota op de
derde dinsdag van september. Vooral de laatstgenoemde aangelegenheid zorgt over het
algemeen voor een brede politieke discussie. Na de troonrede krijgt de oppositie de
gelegenheid om commentaar te geven op het voorgestelde beleid van het kabinet. Het is
juist de discussie waar ik naar op zoek ben omdat deze zorgt voor de goede voorwaarden
voor tekenaars van politieke prenten.
In het eerste deel zal ik in vier hoofdstukken ingaan op de algemene aspecten van het
onderzoek. In het eerste hoofdstuk zal ik uitzoeken welke rol de media spelen in de moderne
maatschappij. Hoewel men dagelijks geconfronteerd wordt met de media denk ik dat er niet
altijd goed genoeg stilgestaan wordt bij hun belang. Voor iedereen is het zó gewoon
geworden dat er een vast aanbod van informatie is dat men er eigenlijk niet meer bij
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stilstaat. De media in een moderne samenleving hebben specifieke regels, functies en
verantwoordelijkheden die ze in het maatschappelijk belang geacht worden na te leven. Het
is noodzakelijk deze toe te lichten omdat de cartoons onderdeel zijn van de gedrukte media.
Vervolgens zal ik de politieke prent en de makers ervan in het algemeen nader bestuderen.
Cartoons en cartoonisten worden voor het doel van deze scriptie gedefinieerd als politieke
prenten of gewoonweg prenten en politieke tekenaars, ook wel tekenaars of artiesten.
Prenten hoeven niet enkel en alleen een politiek onderwerp te behandelen. Ook wanneer ze
kritiek leveren op maatschappelijk relevante problemen zijn ze voor deze scriptie
interessant. Met het aansnijden van een maatschappelijk probleem met het doel om
daarmee discussie te creëren bedrijf je ook politiek. Op deze manier worden problemen
onder de aandacht gebracht waarvoor dan uiteindelijk een politieke oplossing gezocht kan
worden. We zullen zien dat er een grote verscheidenheid aan manieren is waarop dit kan
gebeuren.
In het derde hoofdstuk zal ik een schets geven van Nederland in de periode 1965‐1975. Ik
acht dit van belang omdat bij de behandeling van de prenten het noodzakelijk is dat de lezer,
in ieder geval globaal, op de hoogte is van de belangrijke gebeurtenissen uit deze tijd.
Spotprenten behandelen voornamelijk de actualiteiten en kunnen daarom alleen goed
begrepen worden als men weet wat er speelt in de Nederlandse samenleving in de jaren
1965‐1975.
In het vierde hoofdstuk zal ik kort alle gebruikte dagbladen behandelen. Door een korte
schets te geven van de geschiedenis van de dagbladen krijgt de lezer een beter beeld van de
positie en politieke kleur van de dagbladen in de periode 1965‐1975. Het is noodzakelijk dat
ik dit doe omdat ik anders niet kan beoordelen of de spotprentekenaars wel of niet de
politieke lijn van het dagblad waarin zij gepubliceerd worden volgen.
In het tweede deel zal ik stapsgewijs de prenten behandelen die in de periode 1965‐1975 in
de hiervoor genoemde dagbladen gepubliceerd zijn. Ik zal dit doen door van elk jaar per
krant de prenten en hun onderwerpen te vergelijken. Omdat dezelfde periode met dezelfde
gebeurtenissen bekeken wordt hoop ik verschillen in visie op bepaalde actualiteiten te
kunnen zien. De bedoeling is dat zodoende duidelijk wordt waar de prioriteiten en de
politieke voorkeur van de spotprenttekenaars liggen. Aan de hand van een vergelijkend
6

onderzoek probeer ik in de analyse erachter te komen in hoeverre de politieke kleur van de
spotprenttekenaar afwijkt van de politieke kleur van de krant waarin hij gepubliceerd wordt.
Verschillende dagbladen met hun eigen politieke kleur en met een spotprenttekenaar in
dienst zouden in feite een verscheidenheid aan meningen en opinies op moeten leveren.
Juist omdat van alle bladen dezelfde perioden onderzocht worden moet duidelijk worden
wat standpunten zijn die de verschillende cartoonisten innemen ten opzichte van dezelfde
gebeurtenissen. Uit de prenten moet afgeleid kunnen worden of de tekenaar een aanhanger
of juist een tegenstander is van een bepaald politiek besluit of bepaalde politieke of
maatschappelijke ontwikkelingen. Het niet behandelen van een gebeurtenis beschouw ik
dan als het niet interessant genoeg vinden daarvan om het te verwerken in een cartoon.
Het uitgebreide verslag van de prenten moet ervoor zorgen dat het duidelijk wordt hoe de
spotprenttekenaars in de te bespreken periode tegen de wereld aankeken en wat zij
belangrijk genoeg achten om te delen met hun publiek. De uitgebreide behandeling van de
prenten is noodzakelijk om zodoende de prenten ook te kunnen nuanceren. Één losse prent
zonder context of benodigde kennis van de achtergrond wordt gemakkelijk uit zijn verband
gerukt en zal al snel mensen de wenkbrauwen doen fronsen. Zo kon het uiteindelijk ook niet
aan iets anders liggen dan aan een tekort van de benodigde kennis van de persoon, zijn
werk, de bedoelingen en de achtergronden van Gregorius Nekschot dat hij opgepakt werd
voor enkele prenten uit zijn brede oeuvre.
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Deel I
Deel I van deze scriptie bestaat uit vier hoofdstukken. Allereerst zal ik de maatschappelijke
functies van de media uitleggen. Ik wil hiermee duidelijk maken dat er voor de media en in
dit geval de pers binnen een democratie een belangrijke taak weggelegd is. Ook zal ik
toelichten wat de rol van de spotprent is in kranten.
Hierna zal ik uitleggen wat de algemene functie is van de spotprent. Ik zal ingaan op de
spotprent zoals deze in de dagbladen gepubliceerd wordt. Ik zal proberen uit te leggen wat
een spotprent kenmerkt en hoe deze zou moeten functioneren.
Om de spotprenten te kunnen begrijpen en in hun context te kunnen plaatsen is enige
kennis vereist van de tijd en plaats waarin de tekenaars ervan leefden. Om deze reden zal ik
in het derde hoofdstuk Nederland in de periode 1965‐1975 kort toelichten.
Ten slotte zal ik in deel I ingaan op de dagbladen die ik heb uitgekozen voor het onderzoek.
Om duidelijk te maken wat de politieke kleur van de dagbladen is zal ik per dagblad een
korte uitleg geven van de ontstaansgeschiedenis en de politieke voorkeur die de redactie
aanhield in de periode 1965‐1975. Zodoende zal ik uiteindelijk de spotprenten onderling
kunnen vergelijken.

Maatschappelijke functies van de media
De cartoons die behandeld worden zijn afkomstig uit Nederlandse dagbladen. Zonder het
dagblad als podium zou het bereik van een cartoon vele malen minder groot zijn. Voordat ik
uit ga leggen wat het specifieke belang van cartoons is zal ik trachten uit te leggen wat de
voorwaarden voor de media zijn om een goede voedingsbodem voor cartoonisten te zijn. Ik
zal hier uitzoeken wat de rol en de functies van de media zijn in een democratische
samenleving. Hierna zal ik uitleggen wat de rol is die cartoons spelen in de media en op wat
voor een manier zij afhankelijk zijn van het politieke klimaat of de rol die de massamedia in
de maatschappij spelen.
Het onderdeel van de media dat ik voor deze scriptie zal gebruiken is hoofdzakelijk de
geschreven pers. Deze bestaat uit de landelijke en regionale dag‐ en weekbladen die
verspreid door Nederland door de mensen gelezen werden. In de periode die ik wil
bespreken is er ook een opkomst van commerciële, niet zuilgebonden omroepen die op
radio en uiteindelijk ook steeds meer op de televisie hun programma’s maakten. Ik zal
8

proberen uit te leggen in welke opzichten deze media van belang zijn binnen een
democratische samenleving. Volgens velen zijn een vrije en onafhankelijke pers en de
democratie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tevens is het bestaan van de pers los van
een maatschappelijke context ondenkbaar. 4 Het is van belang de rol van de media binnen de
democratie te bespreken omdat cartoons, die hun focus op maatschappelijke onderwerpen
hebben, zonder de media en in dit geval de vrije pers als kruiwagen amper bestaansrecht
hadden gehad.
In een ideale samenleving zou de pers volkomen onpartijdig zijn. Veranderingen in een
samenleving zorgen er echter voor dat er mensen zijn die bepaalde belangen hebben bij een
specifieke situatie of verandering. Verschillende belangen, het zij politieke, het zij
economische, zorgen ervoor dat er op bepaalde punten verschil van inzicht kan ontstaan.
Een verschil van inzicht kan leiden tot een verschil van mening en wellicht uiteindelijk zelfs
tot een conflict. Elke maatschappij die wij als een vrije democratie beschouwen probeert in
principe een samenleving te creëren die in balans is en waar het grootst mogelijke deel van
de bevolking een zo goed mogelijk leven kan leiden. Hiervoor zijn in de periode van de
Franse Revolutie de basisbeginselen gelegd. Elke democratie gaat uit van de vrijheid,
gelijkheid en saamhorigheid van de bevolking. De politieke kleur of doelstelling van een
burger is afhankelijk van de mate waarin die persoon de verhoudingen tussen vrijheid,
gelijkheid en saamhorigheid wil veranderen. Een progressief persoon zou bijvoorbeeld graag
zien dat de mate van vrijheid en samenhorigheid zou stijgen en de mate van ongelijkheid zou
dalen. 5 Een conservatief persoon is behoudend en heeft het liefst dat er maar weinig aan de
situatie verandert. Een reactionair ziet bij voorkeur een teruggang naar een situatie die in
een periode daarvoor heeft bestaan. Al deze stromingen hebben in de media hun eigen
representanten in de vorm van dagbladen, opiniebladen, radiozenders of televisiezenders.
De massamedia vervullen daarom nog andere taken dan alleen de beoogde onafhankelijke
berichtgeving.
In de periode die behandeld wordt is er sprake van een verandering in het politieke denken.
Aan de verzuiling kwam langzaamaan een einde. Dit zal ik later nog toelichten. Voor nu is

4
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van belang dat een nieuwe politieke situatie was ontstaan, die gekenmerkt werd door een
politiek die zelf meer gedifferentieerd en gepolariseerd raakte. De burgers wilden duidelijke
standpunten te horen krijgen en de politieke stromingen moesten zich duidelijker profileren.
Aan de hand van de media kon de politiek duidelijk maken wat zij wilde en definiëren wat
daarvan de politieke relevantie was. In de regel geldt dat hoe meer discussie er ontstaat
over een standpunt of een bepaald onderwerp hoe meer politieke relevantie het heeft. De
toename van het aantal contrasterende standpunten en uiteenlopende meningen zorgde
ervoor dat de media in de te bespreken periode een moeilijke maar toch belangrijke taak
had om de informatie over te brengen aan de burgers met de bedoeling dat deze de
informatie kritisch kon benaderen.
De media hebben in de periode na de Tweede Wereldoorlog voorafgaand aan en tijdens de
te bespreken periode een opmerkelijke vlucht gemaakt. Er ontstond na de oorlog een
enorme toename aan informatieverstrekking en een groeiend deel van de bevolking wilde
deze informatie ook tot zich nemen. De toename van de informatiestromen en de
maatschappelijke ontwikkelingen zorgden ervoor dat de burger steeds meer betrokken
raakte bij de politieke, sociale, economische en culturele gebeurtenissen waar hij steeds
meer over te weten kwam. 6 Immers de mensen leefden voorheen in hun eigen sociale
groepen, vaak gebaseerd op levensbeschouwelijke overtuiging, waar de informatietoevoer
eenzijdiger was. In de jaren zestig was de traditionele keuze voor bijvoorbeeld een
katholieke krant door een katholiek niet langer zonder meer vanzelfsprekend. Een krant
werd iets persoonlijks en men kon een keuze maken uit de variatie aan kranten die
voorhanden was, waarbij gelet kon worden op de persoonlijke voorkeur en de individuele
informatiebehoeften. Dankzij de omroepen op radio en televisie had men al kunnen kijken in
de keuken van de zogenaamde ‘anderen’ in Nederland. Op radio en televisie konden de
verschillende omroepen op een beperkt aantal zenders uitzenden en konden zelf niet direct
bepalen wanneer ze uit konden zenden. Zo kon het gebeuren dat protestanten en
katholieken ook gewoon de programmering van de socialistische VARA in de huiskamer
kregen. Hoewel men geacht werd hier niet naar te luisteren of te kijken deed men dit over
het algemeen wel. De traditionele gebondenheid aan de media van de eigen zuil verdween
gedeeltelijk en de media werden naar de wensen van de burgers inhoudelijk gevarieerder.
6
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De variatie en de nieuwe voorkeuren betekenden dat de media zich aan moesten passen aan
de nieuwe wensen van de burgers. De media gingen meer en meer fungeren als een spiegel
van de maatschappij. 7 Een ontvanger diende zich in de berichtgeving in de media te kunnen
herkennen. De geschreven pers moest ging hier ook in mee. Nieuws moest tot op zekere
hoogte ook herkenbaar te zijn voor de lezers. Wanneer er geen enkele raakvlak of affiniteit
met de onderwerpen was, betekende dit dat de burger het niet interesseerde en dus ook
niet las. Het resultaat is dan vanzelfsprekend dat een medium in zijn voortbestaan bedreigd
wordt. Een krant die door niemand gelezen wordt of een omroep waar niemand naar
luistert of kijkt heeft vrijwel geen bestaansrecht. Bovendien betekende dit dat een nieuw
aspect ook een rol ging spelen. Kranten met een groot lezerspubliek waren in staat meer
geld te vragen voor advertenties. Reclame begon zo steeds meer een belangrijke rol te
spelen. Grote aantallen lezers betekende voor kranten meer inkomsten via reclames. Het
werd dus noodzaak om het publiek op de juiste manier aan te spreken. Afspiegeling van de
samenleving en maatschappij was hierbij belangrijk. Het betekende echter ook dat de
dekking van de nieuwsfeiten evenredig moest zijn. In de praktijk is een volledig evenredige
dekking echter bijna onmogelijk. 8 Veelal heeft de pers te maken met de lichte voorkeuren
van de eigen medewerkers die wellicht nieuwsfeiten op een andere manier beoordelen en
waarderen dan het eigen lezerspubliek. Mocht de dekking van de nieuwsfeiten compleet
anders zijn dan wat de maatschappij wil zien, lezen of horen dan zal de media zichzelf in de
vingers snijden. Van belang blijft namelijk nog altijd dat de media voorzien in een behoefte
en een vraag die komt vanuit de maatschappij. Een wisselwerking is daarom altijd
noodzakelijk. Wederzijdse afhankelijkheid is een belangrijk aspect. De media, inclusief de
pers, kunnen daarom nooit los gezien worden van de maatschappij waar ze uit voortkomen.
In het geval dat de media vrij zouden zijn van politieke invloed zouden zij kunnen fungeren
als stem van de bevolking die op die manier problemen aan de kaak kunnen stellen. De
maatschappij en de massamedia hebben een wisselwerking op elkaar. Om uit te leggen hoe
de rol van de media in een vrije samenleving dient ingevuld te worden zal ik gebruik maken
van de Social Responsibility Theory van W. Schramm en de functies die Wildemann en
Kaltefleiter aan de media toedichten. Ik zal deze in de genoemde volgorde toelichten.
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De

sociaal‐politieke,

sociaal‐economische

en

sociaal‐culturele

aspecten

van

een

maatschappij in het algemeen zullen bepalend zijn hoe de aard van de massamedia is en de
wijze waarop ze hun taak vervullen. 9 De taak die de massamedia hebben kan geplaatst
worden in de Social Responsibility Theory van W. Schramm. Wilbur Schramm was een
Amerikaans wetenschapper die ook wel de grondlegger van de communicatiestudies
genoemd wordt. Hij stelt dat de media onafhankelijk moeten blijven ten opzichte van de
overheid en zogenoemde pressure groups, oftewel onafhankelijke pressiegroepen met eigen
specifieke belangen. De journalist dient altijd rekening te houden met het recht op
informatie van het publiek. Het publiek kan er weliswaar voor kiezen deze informatie niet tot
zich te nemen desalniettemin dient het wel aangeboden te worden. Ten slotte dient de
journalist te streven naar eerlijkheid en het naar boven halen van de waarheid. 10 Samen met
het publiek en de overheid vormen de media als het ware een drie‐eenheid waarvan ook
ieder afzonderlijk onderdeel zijn eigen verantwoordelijkheden draagt die ik nu zal noemen.
Bij de overheid is deze verantwoordelijkheid eenvoudig en duidelijk. De overheid dient zich
nooit te bemoeien met de massacommunicatie in de media. 11 Elke inmenging, ook al is de
bedoeling goed, zal het correct functioneren van de media verslechteren en de duidelijke
grens tussen overheid en massacommunicatie vervagen. De media zelf zijn verantwoordelijk
voor een kwalitatief zo goed mogelijk product. 12 Het publiek ten slotte dient zichzelf altijd
alert en en kritisch te houden. 13 Mits aan deze voorwaarden en verantwoordelijkheden
voldaan is stellen de media de bevolking in staat om volledig vrij en naar eigen keuze een
persoonlijke mening te ontwikkelen ten opzichte van de politiek en maatschappij.
Wildemann en Kaltefleiter waren twee Duitse politieke wetenschappers die de functies
opstelden die de media volgens hen in moesten vullen. De media hebben drie specifieke
functies die zij moeten vervullen. Volgens Wildeman en Kaltefleiter hebben de media
allereerst een informatiefunctie. Deze houdt in dat de massamedia de burger behoren te
informeren over het beleid, de beleidsvoornemens en de beleidsuitvoering van de
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overheid. 14 Het verzorgen van een deel van de communicatie tussen burgers onderling en
van regeerders naar burgers is de meest oorspronkelijke functie van de media. De tweede
functie is de expressiefunctie. Hierbij informeren de media de overheid over wat er onder de
bevolking leeft ten aanzien van het gevoerde en te voeren beleid. 15 Deze functie is er op
gericht om voor een consensus te zorgen tussen degenen die besturen en degenen die
bestuurd worden. De derde functie is de kritiekfunctie. Volgens Wildenmann en Kaltefeiter
hebben de media de plicht om kritiek uit te oefenen op het beleid van de regering en op de
wijze waarop het beleid tot stand komt. 16 De laatste twee functies zijn de functies waar
cartoons van belang zijn. Later zal ik hier nog verder op ingaan.
De functies van de massamedia in combinatie met onafhankelijkheid van overheid of
pressure groups zorgen voor een goed functionerende media binnen een democratie. Zoals
ik later nog zal toelichten kunnen spotprenten het beste functioneren wanneer er sprake is
van een vrije en onafhankelijke media. Spotprenten moeten namelijk ongecensureerd kritiek
kunnen leveren en een mening uitdragen. Zij vallen dan ook onder de expressie‐ en
kritiekfunctie van Wildemann en Kaltefleiter. De expressie‐ en de kritiekfunctie zijn niet
neutraal te noemen. Juist in deze functies van de media kunnen verschillende belangen tot
uiting komen. Pluriformiteit van de media zorgt ervoor dat ieder in staat is om zijn eigen
mening, bezwaar of voorkeur uit te kunnen spreken. Diversiteit in de pers zou ervoor
moeten zorgen dat de burger in de samenleving op een onafhankelijke manier de
verschillende meningen en opinies tot zich kan nemen en voor zichzelf zou kunnen bepalen
wat hij of zij wel of niet goed vindt. Met name voor politieke kwesties zou dit de ideale
situatie moeten zijn. Een kleine kanttekening valt hierbij te plaatsen. Hoewel het aanbod van
bijvoorbeeld verschillende kranten er is, betekent dit niet dat de gemiddelde lezer alle
verschillende meningen ook leest. De meeste lezers van dagbladen lezen over het algemeen
niet meer dan twee verschillende dagbladen waar men vaak om ideologische reden of vanuit
een levensovertuiging binding mee heeft. Een katholiek zou bijvoorbeeld eerder de keuze
maken voor de katholieke Volkskrant. Bovendien heeft de invloed van de politieke
stellinginname van dagbladen op de binding van de lezers te maken met de vraag hoe de
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samenleving er idealiter uit zou moeten zien. 17 De democratie heeft er veel belang bij dat de
pers op een juiste manier de kritiekfunctie kan vervullen. Deze wint aan kwaliteit wanneer
het overheidsbeleid vanuit zo veel mogelijk verschillende gezichtspunten wordt bezien. 18
Gedragsregels en codes worden binnen de beroepsgroep zelf opgesteld en in stand
gehouden. Dit houdt onder andere in dat de journalist of verslaggever zelf bepaalt wat in zijn
ogen voldoet aan de ‘right to know’ van het publiek en in hoeverre zijn werk de ‘fairness and
truth’ nastreeft. 19 Zo is er de noodzaak om het nieuws van het commentaar te scheiden
zodat de verschillende functies niet door elkaar heen lopen. Door middel van objectiviteit,
accuraatheid en een evenwichtige presentatie van de feiten moet gestreefd worden naar
een zo groot mogelijke betrouwbaarheid. Voor dit alles geldt dat het zo onafhankelijk
mogelijk dient te zijn. Wanneer de overheden zich erin mengen kan dit ingrijpen al snel de
bittere smaak van censuur krijgen. Te allen tijde zal een democratische regering alle schijn
van censuur tegen proberen te gaan.
Als onafhankelijk orgaan is juist de door Colin Seymour‐Ure genoemde watchdog‐function
van groot belang. Een onafhankelijke pers fungeert dan als het ware als een waakhond voor
de democratie. Een maatschappij is altijd in ontwikkeling maar om te voorkomen dat
veranderingen schadelijk kunnen zijn voor een of meer elementen in de samenleving zijn er
onder meer juridische, morele en ethische grenzen waarbinnen de actoren van een
samenleving zich kunnen bewegen. Met name de politiek waar een aanzienlijk deel van de
macht ligt dient zich aan deze grenzen te houden. Een staat die zich hier niet aan zou
houden krijgt al snel dictatoriale trekken. Massamedia en dan in dit geval de kranten
behoren als onafhankelijke instituties te signaleren, of en hoe het politieke proces zich
binnen de gestelde grenzen voltrekt. Ze dienen als representanten van onderscheiden
politieke stromingen in een samenleving, een bijdrage te leveren aan een duidelijke
definiëring van die grenzen. 20 Een democratisch gekozen regering is afhankelijk van de steun
van het volk. Wanneer praktijken van de overheid niet door de beugel kunnen is de media in
staat deze aan de kaak te stellen. Hierdoor zijn ze in staat de steun voor de regering en de
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populariteit ervan te manipuleren. Zodoende houdt de media de overheid min of meer in
toom waardoor ze niet ongehinderd tegen de wil van het volk in kunnen gaan.
Cartoonisten die hun prenten in de kranten laten verschijnen zijn zich bewust van de rol die
de pers in de maatschappij speelt. Ze kunnen daarom ook niet louter als onbelangrijke
prenten weggezet worden. De verantwoordelijkheden van de pers en alle mensen die in de
sector werkzaam zijn moeten door allen serieus genomen worden. Het spreekt daarom voor
zich dat een cartoonist zich ook bewust is van zijn verantwoordelijkheden. Naast de
verantwoordelijkheden hebben de cartoonisten ook een specifieke functie die we terugzien
in de kritiek‐ en commentaarfunctie. In deze functie kunnen ze velerlei onderwerpen op een
kritische maar vooral een aantrekkelijke manier onder de aandacht brengen en zo een rol
spelen als volwaardig onderdeel van de media in het algemeen en de pers in het bijzonder.

15

De politieke prent
Politieke prenten zijn een onderdeel van het genre spotprenten. In feite is de politieke prent
niet meer dan een spotprent met een politieke of maatschappelijke boodschap. Ik zal in dit
hoofdstuk uitleggen waarom de politieke prent belangrijk is en wat de opvallendste
kenmerken ervan zijn. Ik zal dit niet doen door een geschiedenis van de politieke prent te
schetsen maar door uit te leggen op welke manier de spotprent het beste tot zijn recht
komt. Ik zal aantonen dat wanneer aan de volgende voorwaarden voldaan is de spotprent
een belangrijke positie inneemt. Deze voorwaarden zijn: een levendig politiek en sociaal
leven, nauwe betrokkenheid van ten minste een deel van de bevolking bij actuele politieke
besluitvorming en gebeurtenissen en voldoende tolerantie onder de bevolking, zodanig dat
de publicatie van prenten niet onmogelijk gemaakt wordt. 21
Aangezien nooit iedereen tevreden kan zijn zijn er altijd wel mensen geweest die
commentaar of frustratie moesten uiten jegens de gevestigde orde. De politiek prent was
een van de manieren om dit te doen. Hierbij ging het er zeker niet altijd lichtzinnig aan toe.
Grove beledigingen zijn van alle tijden en men moet ook niet de illusie koesteren dat
spotprenten vroeger beschaafder waren dan in de huidige tijd. De prent is een bekend
fenomeen en ook voor bijna iedereen die wel eens een krant of tijdschrift leest een bekend
verschijnsel. Lang niet altijd staat men erbij stil wat het belang is van prenten. Het feit dat
mensen zich extreem op kunnen winden om spotprenten, zelfs in staat zijn geweld te
gebruiken, of dat tekenaars zelfs vervolgd kunnen worden geeft aan dat we hier niet met
zomaar wat tekeningetjes te maken hebben.
De spotprent stelt mensen in staat de af en toe schrijnende actualiteit met een knipoog te
bekijken. Het is echter gebleken dat prenten tot veel meer in staat zijn. Onderscheid moet
gemaakt worden tussen verschillende soorten cartoonisten. Ik zal het in deze tekst alleen
maar hebben over de politieke prent. In tegenstelling tot de luchtige stripverhalen waar een
achterliggende gedachte achterwege blijft probeert een politieke prent iets of iemand te
bespotten of een probleem aan de kaak te stellen. Over het algemeen gebeurt dit niet met
een natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid, maar aan de werkelijkheid wordt iets
toegevoegd, er wordt gechargeerd. Dat kan op verschillende wijzen gebeuren: sarcastisch,
21
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goedmoedig, bijtend, ironisch, honend. Hiermee zijn de mogelijkheden nog lang niet
uitgeput. 22 Wat ik hiermee duidelijk wil maken is dat de politieke spotprent een unieke
plaats inneemt binnen het medium waarin het zich manifesteert. In plaats van normale,
objectieve berichtgeving hebben we te maken met een mening. Het meest kenmerkende
van meningen is dat iedereen er eentje heeft en dat ze niet met elkaar overeen hoeven te
komen. De tekenaar van spotprenten probeert wel mensen te overtuigen dat zijn mening de
juiste is.
Een spotprenttekenaar maakt het meeste gebruik van karikaturen. Een overdreven
weergave van persoonlijke kenmerken of lichaamsdelen zorgt ervoor dat de gekozen
onderwerpen door een lezer geïdentificeerd kunnen worden. Daar komt bij dat de weergave
wel zo eenvoudig mogelijk gemaakt moet worden. Het liefste wil de tekenaar dat ook
mensen die niet heel erg politiek geëngageerd zijn in staat zijn om te begrijpen waar een
prent over gaat. Eenvoud brengen in de actualiteit is daarom belangrijk. Hieruit komt de
kritiek voort dat een prent onmogelijk ingewikkelde situaties weer kan geven en dat prenten
soms juist racistisch zijn door bijvoorbeeld bepaalde aspecten van rassen extra te
accentueren, zoals dikke lippen bij mensen van Afrikaanse origine. Wanneer het om satire
gaat zijn de regels heel ruim en dat is maar goed ook. De overdreven accenten zie ik namelijk
meer als een hulpmiddel van een tekenaar dan als een racistisch aspect. Het geeft echter
wel aan dat een spotprent altijd probeert op het randje van het toelaatbare te opereren.
Cartoonisten gedijen het beste in tijden van crisis en politieke spanningen. Zoals
bijvoorbeeld bij de Amerikaanse War on terror die ingezet werd na de aanslagen op het
World Trade Centre en het Pentagon. Juist wanneer een land zogezegd in oorlog is moet de
bevolking volgens de cartoonisten kritisch blijven en niet zomaar alles wat de overheid
voorschrijft klakkeloos accepteren. 23 Een cartoon werkt het beste als mensen deze als
persoonlijk, intiem en oncomfortabel beschouwen. Wanneer dit het geval is, is het mogelijk
om een apathisch publiek wakker te houden. 24 Fritz Behrendt is een van de bekendere
politieke cartoonisten die zijn carrière begonnen is in Nederland, waar hij cartoons tekende
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voor onder andere het Algemeen Handelsblad en Het Parool. Hij vat de taak van een politiek
tekenaar als volgt samen:
‘De taak van de politieke tekenaar is om met enkele lijnen ingewikkelde situaties
duidelijk te maken. Gebruik makend van de omstandigheid dat zijn bijdragen door een groot
deel van het krantenlezend publiek blijkbaar onder de “lichte verteerbare kost” worden
gerangschikt, kan hij, gecamoufleerd in een luchtige vorm, toch nog de aandacht vestigen op
belangrijke gebeurtenissen om ons heen. Hij heeft een kritische functie en beseft met zijn
schrijvende collega’s van de pers dat apathie en onverschilligheid ten aanzien van politieke
problemen mede de oorzaak van vele kortsluitingen op het wereldtoneel zijn geweest. In
tegenstelling tot zijn broeders uit het milieu van de kunsten is hij verwant met
schoolmeesters, moralisten en missionarissen, kan het niet laten te waarschuwen tegen
dictatoren, fanatici en opportunisten, chauvinisten, milieuverpesters en mensenhaters van
allerlei soort. 25 ’
Het opereren op het randje van het toelaatbare en in politieke spanningsvelden zorgt ervoor
dat niet iedereen altijd even blij is met de spotprenttekenaars. In Nederland zijn er nog geen
gevallen bekend waarbij een spotprenttekenaar tot een gevangenisstraf veroordeeld is maar
justitie heeft op sommige momenten wel geprobeerd in te grijpen. Cartoonist Willem kreeg
uiteindelijk een boete voor zijn cartoon van een prostituerende Juliana die hij in 1966
maakte en Gregorius Nekschot werd vrijgesproken nadat hij in 2008 door twaalf
politieagenten van zijn bed werd gelicht omdat hij voor moslims beledigende cartoons zou
hebben gemaakt. In Nederland zijn verder niet veel kritische noten geplaatst bij het werk
van politieke tekenaars. Over het algemeen beperkte dit zich tot het opzeggen van
abonnementen en boze brieven naar de redactie van een dagblad of tijdschrift. De grootste
vijand voor een cartoonist bestaat daarom dan ook uit een hoofdredacteur die geen begrip
heeft voor zijn werk of die het nut van een cartoon niet inziet. In de journalistiek wordt
waarde gehecht aan het geschreven woord dat in feite het hoogste goed is en waar de enige
echte waarheid gevonden kan worden. 26 Een cartoon valt hier duidelijk buiten. Hoewel er af
en toe wel gebruik gemaakt wordt van tekst staat het beeld dat geschetst wordt centraal.
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Daar komt bij dat de boodschap van een columnist een wezenlijk andere is dan die van een
schrijvende journalist. Wanneer een hoofdredacteur echter dit verschil niet ziet en de
cartoon als illustratieve uitleg beschouwt is de positie van een cartoonist binnen een
redactie een stuk zwakker. Achter elke succesvolle cartoonist staat een ondersteunende,
vaak lijdende eindredacteur die het journaille in is gegaan om de goede redenen. 27 Hiermee
wordt bedoeld dat de cartoonist de vrijheid krijgt en niet door een eindredacteur
gekortwiekt wordt omdat deze bijvoorbeeld het belang van de goede naam van de krant
hoger acht.
Journalisten proberen op een zo objectief mogelijke wijze feiten en nieuws te presenteren
aan de lezer van een dagblad of tijdschrift. Hierbij hebben zij geleerd dat de eigen mening
ver buiten beschouwing gelaten moet worden en dat de gepresenteerde feiten kloppend
zijn. Een cartoonist moet gezien worden als een visueel columnist. Hij geeft juist
commentaar op het gepresenteerde nieuws in plaats van het te brengen. Door de feiten
subjectief te benaderen en vervolgens op een eigen manier in beeld en satirisch weer te
geven probeert een cartoonist de lezer van zijn mening te overtuigen. De bedoeling is dat de
cartoon de lezer als het ware bij de strot grijpt en aan het denken zet. Wanneer dit lukt is de
opzet van de cartoon geslaagd. Ophef veroorzaken door juist tegen de stroom van het
algemeen geaccepteerde gedachtegoed in te gaan zorgt ervoor dat je als cartoonist
opgemerkt wordt en deze bekendheid is nu eenmaal nodig om aan het werk te blijven. Hier
zit ook een klein spanningsveld. Een cartoonist moet opvallen om gelezen te worden wat
weer resulteert in werk en inkomsten. Het zijn dus niet alleen idealisten maar ook gewoon
werknemers van een medium die weten wanneer iets verkoopt en wanneer niet. De
connectie met de lezers, de subtiliteit of juist het ontbreken daarvan en de ingenomen
stellingen zijn factoren waarmee de cartoonist moet jongleren om succesvol te kunnen zijn.
De ontvanger van een cartoon of het publiek is in grote mate verantwoordelijk voor het wel
of niet slagen ervan. Bij de interpretatie van symbolen en stereotypen speelt de emotie van
de ontvanger een belangrijke rol. Zo zal ieder individu een bepaalde cartoon en de
elementen daarin op een andere manier interpreteren. Een beeld kan volgens het gezegde
wel duizend woorden spreken, deze moeten dan wel eerst begrepen worden. Een cartoon
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vertelt niet zoals een foto of een strip een expliciet verhaal. 28 De emotie van de ontvanger
staat het duidelijk interpreteren van een cartoon in de weg. Cartoons zijn volgens LeRoy
gecompliceerde puzzels die de actualiteit mixen met analogieën en een soort ‘taal’
gebruiken met barrières. 29 Ik zal nu uitleggen wat deze barrières zijn en hoe ze het begrijpen
van cartoons in de weg kunnen staan.
Cartoons interpreteren is een complex proces dat vereist dat mensen op meerdere terreinen
goed onderlegd zijn, en dus kennis hebben van actuele en vroegere gebeurtenissen, bekend
zijn met de cartoon als genre dat een enorm repertoire aan culturele symbolen heeft en
ervaring hebben met analytisch denken over echte gebeurtenissen en omstandigheden. 30
Cartoons werken namelijk op twee niveaus. Op het eerste niveau vertellen cartoons een
verhaal in beelden over een niet bestaande wereld die zichtbaar is op de prent . Het eerste
niveau is in principe begrijpelijk voor iedereen. Wordt er iets afgebeeld zoals drie honden
waarvan er twee ruziemaken en de derde loopt ergens mee weg, dan is dat op het eerste
gezicht zomaar een tekening van drie dieren. Pas wanneer er op een abstracter niveau, het
tweede niveau, naar de afbeelding gekeken wordt, blijkt dat alle elementen in de afbeelding
refereren aan werkelijke gebeurtenissen en karakters. 31 Zo zouden de honden politici voor
kunnen stellen die ergens een conflict over hebben waar een derde profijt van heeft. De
politici zijn herkenbaar aan eigenschappen kenmerkend voor de betreffende politicus. Een
lezer moet dus op de hoogte zijn van wat verschillende politici kenmerkt en wat voor een
geschil er op dat moment aan de gang is. Daar komt ook nog bij dat de ontvanger op de
hoogte moet zijn van in dit geval het spreekwoordelijke:”Twee honden vechten om een
been en de derde gaat ermee heen”. Wanneer alles gecombineerd wordt is de bedoeling
van de cartoon pas duidelijk. Deze gelaagdheid in de cartoons onderscheidt ze van foto’s en
stripverhalen omdat deze normaalgesproken maar één laag hebben. 32 Cartoons kunnen een
bepaalde essentiële waarheid weergeven en proberen kijkers de andere kant van een
verhaal te laten zien. Mede door de suggestieve aard en de humor kan een cartoon ook
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oprechter kritiek leveren dan van geschreven kritiek wordt geaccepteerd. 33 Hoewel de
symbolen niet altijd even makkelijk te interpreteren zijn is de taal van cartoons wel simpel
en duidelijk. Emoties als woede of blijdschap kunnen makkelijk, duidelijk en direct
weergegeven worden.
Een nadeel van de interpretatie is dat cartoons sterk cultureel, gender en etnisch gebonden
zijn. Zo zou een man die een seksueel getinte afbeelding ziet van een secretaresse met haar
baas in deze afbeelding een relatie kunnen zien van wederzijdse overeenstemming terwijl
een vrouw hierin een relatie kan zien van seksuele intimidatie, onderdrukking of zelfs
verkrachting. 34 Hoewel dit een expliciet voorbeeld uit de Amerikaanse Playboy is blijken de
lijnen tussen de verschillende interpretaties van cartoons niet zo scherp te zijn. Sociologen
zijn erachter gekomen dat de interpretatie van individuen van een afbeelding in een cartoon
niet zomaar in te delen is in man/vrouw, blank/zwart, oud/jong, maar dat er meerdere
sociale identiteiten zijn die de grondslag vormen voor de subjectieve ervaring van
cartoons. 35

Sociale ervaringen zorgen ervoor dat een individu een mening en een

wereldbeeld vormt. De basis wordt gelegd door de cultuur waarin men opgroeit en de
kennis

die

vergaard

wordt.
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zijn
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grensoverschrijdend. Nu is taal dat ook niet maar het idee was dat juist de afwezigheid van
taal ervoor kon zorgen dat cartoons niet aan grenzen gebonden waren. Het blijft dus moeilijk
voor cartoonisten om de boodschap die zij uit willen dragen ook daadwerkelijk aan te laten
komen.
De onderwerpen die in de cartoons in nationale kranten behandeld worden en de
problemen die aan de kaak gesteld worden blijven toch vooral nationaal georiënteerd. Ik
denk dat dit meer te maken heeft met de manier waarop de cartoons verspreid worden dan
aan de boodschap. Cartoons zijn nu eenmaal afhankelijk van een medium dat hen in contact
brengt met een publiek. Internationale tijdschriften zouden grensoverschrijdend kunnen
werken maar over het algemeen blijft de verspreiding van de prenten toch beperkt tot
nationale kranten en tijdschriften. Lezers van kranten moeten zich met cartoons en de
onderwerpen kunnen identificeren en dat gaat makkelijker bij prenten met binnenlandse
onderwerpen. Nationale problemen zijn daarom bij uitstek een goede bron van inspiratie.
33

Ibidem, 186.
Gail Dines, ‘Toward a critical sociological analysis of cartoons’, Humor 8 (1995) 247.
35
Dines,’Toward a critical sociological analysis of cartoons’, 249.
34

21

Onderscheidende kenmerken van de politieke prenten zijn dat ze oneerbiedig staan ten
opzichte van de gevestigde orde, een bepaalde hunkering naar rechtvaardigheid hebben en
proberen de verzachtende omstandigheden voor tegenstanders weg te nemen. 36 Kritische
prenten worden voornamelijk gebruikt om misstanden aan de kaak te stellen. Van oudsher
hield dit in dat de op dat moment zogenaamde pijlers van de dood ‐te weten oorlog, honger
en epidemieën‐ vaak behandeld werden. 37 Dit waren in een premoderne samenleving de
momenten van crisis. Crisissituaties in de samenleving zijn door de prentenmakers en later
cartoonisten veel gebruikt als onderwerp. Hierdoor kun je ook zien dat in tijden van crisis er
een toename plaatsvindt van kritische afbeeldingen. Voorbeelden van tijden van
maatschappelijke onzekerheid of onrust zijn de Amerikaanse burgeroorlog, de misstanden
van de industrialisering of natuurlijk ook bepaalde sensationele gebeurtenissen zoals de
Dreyfus affaire of de Islamitische revolutie van 1979. 38 Deze gebeurtenissen zorgden voor
inspiratie bij cartoonisten.
Het mooie aan cartoons is dat ze over een lange periode kunnen weergeven wat er leeft
binnen een samenleving. De onderwerpen moeten wel bekeken worden in de tijdsgeest
waarin ze plaatsvonden. Het idee van The white man’s burden is nu niet meer voor te stellen
en zou, verwerkt in cartoons, met de kennis van nu toch behoorlijk racistisch overkomen.
Toch is de geschiedenis van cartoons een geschiedenis die de meningen en gevoelens van
een publiek laat zien. 39 De boodschap is van essentieel belang en het gebruik van duidelijk
herkenbare symbolen en kenmerken hoeft daarbij geen hogere kunst te zijn. Het minpunt
dat de cartoons artistiek tekort zouden komen weten goede cartoonisten om te zetten in
een pluspunt. 40 Voor een geslaagde cartoon is het idee dat erachter zit ook belangrijker dan
de uiteindelijke tekening. Aangezien cartoons voor een groot gedeelte hun inspiratie bij de
machtsverhoudingen vandaan halen kun je je ook afvragen of ze ook daadwerkelijk invloed
uitoefenen op het doen en laten van mensen. Roberts geeft aan dat er wel een tijd is
geweest dat politieke cartoons wel degelijk invloed uit konden oefenen op de besluitvoering
van machthebbers. Hij noemt hier bijvoorbeeld besluitvoering in de achttiende eeuw. In die
tijd was de groep van mensen die aan de macht was nog redelijk beperkt. Een kleine groep
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mensen die direct verantwoordelijk was voor het bestuur was makkelijker persoonlijk te
beïnvloeden. 41 Met de opkomst van meer democratische bestuurssystemen had de
bestuurlijke elite minder directe invloed. Het werd daarom voor cartoonisten belangrijker
om zich te richten op het beïnvloeden van de publieke opinie om zodoende toch nog wat
voor elkaar te krijgen. Om publieke opinie te kunnen beïnvloeden moet een cartoonist met
zijn beide benen in de samenleving staan en weten en begrijpen wat er speelt. Daar komt bij
dat als een cartoonist ergens de aandacht op wil vestigen hij dit duidelijk en krachtig moet
doen om te kunnen slagen. Hierin schuilt dan ook een grote kracht van de cartoons. De
simpelheid van de taal, de directheid van de boodschap en het mechanische karakter van de
productie zorgen ervoor dat de cartoon juist heel waardevol is.
Cartoons tonen een kant van de politieke cultuur en samenleving die niet gevonden kan
worden in officiële memoranda, publieke toespraken en berichtgeving in kranten. Ze
verschaffen toegang tot zogenaamde ‘dagelijkse’ reacties op de politiek die zelfs in polls niet
terug te vinden zijn. Het onderzoeken van cartoons over een lange periode verschaft
daarom een breed palet aan meningen en opinies die niet alleen fundamentele
veranderingen in het politieke bewustzijn weergeven maar laten ook zien hoe de politieke
sentimenten van de lezers van kranten lagen. 42 Behalve heilige huisjes omtrappen moet een
cartoonist ook denken aan het publiek dat hij aan wil spreken. Hij zal dus ook rekening
moeten houden met het feit dat zijn aanblijven als tekenaar afhankelijk is van zijn
populariteit onder de lezers.
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Nederland in de periode 1965‐1975
In dit hoofdstuk zal ik een korte schets geven van de Nederlandse samenleving en de
politieke situatie in de jaren 1965‐1975. Ik hoop hiermee een duidelijk beeld te kunnen
geven van de veranderingen die er op dat moment in de samenleving plaatsvonden. Hoewel
een samenleving altijd in ontwikkeling is heeft niet altijd iedereen het gevoel dat dit
gebeurt. Het staat echter buiten kijf dat men in de jaren zestig en zeventig van de twintigste
eeuw wel degelijk het idee had dat er onmiskenbare veranderingen plaatsvonden. Allereerst
zal ik proberen uit te leggen wat voor een krachten er achter de veranderingen zitten.
Veranderingen leiden vrijwel altijd tot discussie. Zo zullen er altijd mensen zijn die de terug
willen grijpen op de voorgaande situatie, de huidige willen behouden of juist verandering
willen. Respectievelijk zijn dit de reactionairen, conservatieven en progressieven. Onderling
verschillen zij van mening over hoe de samenleving het beste ingericht zou moeten worden.
Op verschillende manieren kunnen de eigen meningen tot uiting worden gebracht. Zo was er
de mogelijkheid om te demonstreren en vonden sommigen het nodig om met geweld hun
argumenten extra kracht bij te zetten. Via de media waren mensen in staat om voor hun
mening uit te kunnen komen. Een voorwaarde voor de media om zich te mengen in publieke
discussie moet zijn dat er daadwerkelijk discussie moet kunnen zijn. Dit houdt in dat er
voldoende vrijheid moet zijn om voor de eigen mening uit te komen zonder dat iemand
gevaar loopt onderdrukt te worden. Daar komt bij dat er ook bepaalde punten zijn waar de
meningen niet overeenkomen. In principe geldt dat hoe meer discussie er is over een
bepaald item of onderwerp hoe meer politieke relevantie het heeft. 43 Ik zal hieronder
uitleggen waarom in de periode die ik bespreek de media een forum waren voor
maatschappelijke discussies.
Kabinetten in de periode 1965‐1975
De periode 1965‐1975 kende zes verschillende kabinetten. Allereerst was er het kabinet
onder leiding van premier Cals dat was geformeerd uit de KVP, de PvdA en de ARP en van 14
april 1965 tot 14 oktober 1966 aan de macht was. De val van dit kabinet werd ingeleid door
de zogenaamde ‘Nacht van Schmelzer’ waarin Norbert Schmelzer als fractievoorzitter van de
KVP een motie uitvaardigde tegen de financiële politiek van het kabinet. Saillant detail was
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dat Schmelzer een kabinet liet vallen dat in de persoon van Cals, een man uit de eigen
gelederen van de KVP, zijn leider had. De actie werd vertaald als een dolksteek in de rug van
Cals en de KVP in het geheel. De PvdA was zeer gepikeerd door de manier waarom de KVP
het zover had laten komen. Een samenwerking tussen de PvdA en de KVP op korte termijn
was daardoor voorlopig van de baan.
Het kabinet Cals werd opgevolgd door het kabinet Zijlstra. Dit kabinet regeerde van 22
november 1966 tot 15 februari 1967 en was een rompkabinet dat een minderheid had in de
kamer en enkel diende om de verkiezingen te organiseren.
Uit de daarop volgende verkiezingen ontstond het kabinet de Jong dat was samengesteld uit
de KVP, de ARP, de CHU en de VVD. Het was het eerste kabinet dat na de Tweede
Wereldoorlog zijn volledige regeertermijn uitzat. Het kabinet regeerde van 5 april 1967 tot
28 april 1971. Gedurende de gehele regeerperiode en zeker in het begin werd sterk
getwijfeld of het kabinet wel capabel genoeg was om in de woelige periode te regeren.
Het daaropvolgende kabinet was Biesheuvel I. Samengesteld uit de KVP, de VVD, de ARP, de
CHU en DS’70 regeerde dit kabinet van 6 juli 1971 tot 19 juli 1972. Dit kabinet stond bekend
om het invoeren van het profijtbeginsel, wat inhield dat de burger meer moest gaan betalen
voor diensten van de overheid. Ook werd het beleid ten aanzien van het buitenland
veranderd. De nadruk kwam meer te liggen op Europa en het Atlantische beleid dat Joseph
Luns jarenlang had gevoerd zwakte af. Het kabinet Biesheuvel kwam echter ten val toen de
partij DS’70 uittrad. De oorzaak hiervan was een verschil van mening over het te voeren
loon‐ en prijsbeleid en de manier waarop men de bezuinigingen moest realiseren.
Het kabinet Biesheuvel II moest nieuwe verkiezingen voorbereiden. Dit kabinet was van 9
augustus 1972 tot 29 november 1972 aan de macht en bestond uit de partijen KVP, VVD,
ARP en CHU.
Onder leiding van Joop Den Uyl startte het volgende kabinet op 11 mei 1973. Het regeerde
tot 22 maart 1977. Met de partijen PvdA, KVP, ARP, PPR en D’66 was dit het meest linkse
kabinet dat Nederland tot dan toe had gehad.
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De Nederlandse samenleving in de periode 1965‐1975
Aan een periode van stabiliteit en opbouw na de tweede wereldoorlog kwam in de jaren
zestig van de twintigste eeuw langzaamaan een einde. Eind jaren vijftig was de Rooms‐Rode
as met de KVP en de PvdA voorop bezig geweest met het begin van de opbouw van de
sociale zekerheid. Lonen werden structureel laag gehouden, wat ervoor zorgde dat
Nederland een uitstekende concurrentiepositie had op de wereldmarkt. Het zuilensysteem
was nog altijd intact gebleven wat betekende dat de leefpatronen van voor de oorlog voort
werden gezet. In de politiek betekende dit dat de partijen nog konden rekenen op hun
gebruikelijke achterban. In de jaren zestig begonnen zich echter veranderingen voor te doen.
Het kabinet Cals kreeg te maken met een loonexplosie in het begin van de jaren zestig. De
geleide loonpolitiek waarbij de politiek de lonen in de hand hield, werkte niet meer. Op de
arbeidsmarkt was er een tekort aan werknemers en waren werkgevers genoodzaakt om
stiekem hogere lonen uit te betalen om zodoende over genoeg personeel te beschikken. De
stijgende lonen zorgden er echter voor dat de concurrentiepositie van de Nederlandse
industrie verminderde wat een kleine economische recessie als gevolg had. 44 Bovendien
zorgden de stijgende lonen voor een toenemende inflatie wat zelf weer leidde tot een
sluipende belastingverhoging. 45 Het betekende voor het kabinet Cals dat er voor het eerst
sinds tijden bezuinigd moest worden. Bezuinigen maakt onpopulair en werd indertijd ook
nog eens als onfatsoenlijk gezien. De taak om te bezuinigen zorgde voor onenigheden en
frictie in het kabinet en de uiteindelijke val ervan in de ‘Nacht van Schmelzer’. Vanwege de
zogenoemde dolksteek in de rug raakte men gebrouilleerd en was de relatie tussen Rooms
en Rood voorlopig verpest. Het waren de eerste tekenen van polarisatie in de Nederlandse
politiek. Alles wat progressief was wilde niets meer met confessionele politiek te maken
hebben. Dit zorgde ervoor dat er steeds meer discussie mogelijk werd en politici op den duur
geacht werden om duidelijker een stelling in te moeten nemen.
De burgers streefden steeds meer naar een eigen, persoonlijke authenticiteit. Men wilde
niet langer zich schikken in tradities en conventies van de vorige generaties. Hier sprak een
nieuwe generatie die zelf ook niet bewust de Tweede Wereldoorlog mee had gemaakt. In
tegenstelling tot hun ouders die blij waren met wat ze hadden wilden de jongeren meer. Dit
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was mede een factor in de loonexplosie. De nieuwe generatie had niet meer de discipline
voor het beleid van loonpolitiek. 46 Het streven naar de eigen authenticiteit zorgde ervoor
dat onder andere de invloed van de kerk op de eigen geloofsgemeenschap verminderde. De
hechte band tussen kerk en geloof en de band tussen christelijke gedragsvoorschriften en
publieke moraal werd losgemaakt. 47 Geloof of levensovertuiging werd iets wat men
binnenshuis voor zichzelf kon beoefenen en waar anderen niets mee te maken hadden. Het
verval van de zuilen zorgde ervoor dat er van een vierdeling van de maatschappij in
katholieke, protestantse, socialistische en liberale zuilen overgegaan werd naar een
tweedeling in progressief en conservatief. 48 Hierbij stond progressief voor het deel van de
bevolking dat graag veranderingen zag en conservatief voor het deel dat het liefste de
bestaande situatie behield.
Nederland was niet een land waar men grote idealen erop nahield. Eigenlijk was de
bevolking gemakkelijk tevreden te houden. De ergernissen over misstanden waren daarom
over het algemeen voorbehouden aan buitenlandse affaires. Er was sprake van een zekere
gezapigheid van een kleinburgerlijke samenleving. Het was juist deze samenleving waar de
jongere generatie zich tegen verzette. Een nieuwe socialistische beweging kwam op die zich
keerde tegen de gevestigde orde. Progressief en conservatief kwamen in dit conflict als
tegenpolen naar voren. Aan de conservatieve kant stond de gevestigde orde die orde en
fatsoen hoog in het vaandel droeg en in God, Nederland en Oranje hun symbolen hadden.
De progressieven waren hier allemaal tegen en kwamen in opstand tegen de in hun ogen
‘regentenstand’ van de ouderen.
De scheiding van progressief en conservatief betekende voor de confessionele partijen dat
zij kleur moesten bekennen. Over het algemeen zaten zij in het midden van het politieke
spectrum en regeerden zij bijna altijd mee met de meerderheid die zich aandiende. Het
tweede Vaticaans concilie veranderde de verhouding tussen kerk en staat. De kerk trok zich
min of meer terug uit het publieke domein. Dit betekende dat de confessionele partijen zelf
een beleid moesten bepalen. Het lukte ze echter niet om dit op een duidelijke manier te
doen. In combinatie met het wegvallen van de vanzelfsprekendheid om op basis van
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geloofsovertuiging te stemmen was het resultaat dat de confessionele partijen verkiezing na
verkiezing stemmen verloren.
De afkeer van de jongere generatie ten opzichte van hun ouders vond ook weerklank in de
protesten tegen de milieuproblematiek. Het besef kwam op dat men niet maar eindeloos
door kon gaan met vervuilen. De oliecrises, de eerste in 1973 en de tweede in 1979, zorgden
er ook voor dat op een pijnlijke manier duidelijk werd hoezeer het Westen afhankelijk was
van fossiele brandstoffen. Tijdens het kabinet Cals werd in de regeringsverklaring
opgenomen dat voor de huidige staat van de luchtverontreiniging, geluidshinder en de
watervervuiling maatregelen noodzakelijk waren. In 1969 begon men onder het kabinet de
Jong voor het eerst met milieuwetgeving. 49
Het kabinet de Jong kreeg in de gehele regeerperiode veel kritiek te verduren. Naast kritiek
op het financiële beleid waaronder ook de nieuwe loonwet viel was er vooral kritiek op het
buitenlands beleid. Joseph Luns was al in 1956 begonnen als minister van buitenlandse
zaken in het toenmalige kabinet Drees II. De koers die hij voer was voornamelijk gericht op
de Atlantische internationale betrekkingen met de NAVO. Op den duur ontstond er steeds
meer kritiek omdat de verschillende bondgenoten zich schuldig maakten aan schendingen
van de mensenrechten. Zo kwam er steeds meer kritiek op de Verenigde Staten, die in de
ogen van het publiek een onrechtvaardige en onmenselijke oorlog uitvochten in Vietnam
waarbij teveel burgers het slachtoffer werden. Ook was er kritiek op bondgenoot Portugal,
dat in feite een dictatuur was. Het gewelddadige en onderdrukkende beleid van de
Portugese regering ten aanzien van de Afrikaanse koloniën, waaronder Angola, kon het
Nederlandse publiek maar weinig bekoren. Een ander heet hangijzer was het bezit van
atoomwapens en de eventuele plaatsing van raketten in Nederland. Als bondgenoot van de
NAVO zou de Nederlandse regering dit moeten steunen. De bevolking kon zich hier echter
niet in vinden. Dit waren de hoofdredenen waarom Luns in zijn laatste jaren van zijn
ministerschap toch een grote berg kritiek te verwerken kreeg.
Problemen waar men eind jaren zestig en in het begin van de jaren zeventig nog meer mee
te maken kreeg, waren de ongebreidelde stijging van de overheidsuitgaven en de sociale
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lasten, toenemende inflatie, beperkte huisvesting en een groeiende werkeloosheid. 50 Al
deze problemen hadden zich tot dan toe na de Tweede Wereldoorlog nog niet op een
dergelijke schaal voorgedaan en men wist ook niet helemaal wat men ermee moest. In 1971
ontstond ook nog stagflatie, een combinatie tussen inflatie en een stagnerende economie,
die theoretisch niet eens mogelijk was en waarmee men zich al helemaal geen raad wist. 51
De woningnood in de grote steden en de leegstand van vele panden zorgden ervoor dat de
overheden met een nieuw fenomeen te maken kregen, namelijk het kraken. De steden
waren overvol en vervuild door het verkeer. Sanering hielp niet en de bevolking begon zich
steeds meer te roeren tegen het beleid van de overheden om meer baan voor de auto te
maken. Het slopen van huizen zodat er meer bredere wegen konden gelegd worden had in
de ogen van de burgers weinig zin. Op de nieuwe verbreedde wegen stonden toch weldra de
auto’s weer vast. Protestgroepen als Provo stelden de grootstedelijke problematiek aan de
kaak op een manier waarvan het burgerlijk bestuur niet wist hoe het ermee om moest gaan.
Dit versterkte alleen maar het idee dat er een groot onderscheid bestond tussen het
progressieve en conservatieve deel van de samenleving, waarbij de bestuurlijke elite het
conservatieve deel van de bevolking was.
De teloorgang van de zuilen, de maatschappelijke problematiek en de toegenomen
polarisatie zorgden ervoor dat het politieke landschap in de jaren zestig en zeventig
ingrijpend veranderde. De machtige positie van de confessionele partijen die voorheen op
de onvoorwaardelijke steun van hun achterban konden rekenen was verdwenen en daarmee
werd ook het politieke centrum ondermijnd. De gunst van de kiezer moest verkregen
worden en dat betekende dat er duidelijkheid moest bestaan over de visie en het daarop
aansluitende regeringsbeleid. Dit betekende meer inmenging van het volk in de politiek. Ook
de Tweede Kamer werd steeds meer betrokken bij de beleidsbepaling. 52
De veranderingen die plaatsvonden aan het einde van de jaren zestig en in het begin van de
jaren zeventig zorgden voor een situatie die ideaal was om discussie te genereren. De
uitkomsten van verkiezingen stonden bij voorbaat niet al vast en er was ruimte voor de
mensen om een eigen mening te vormen. Hier komt het belang van een politieke prent om
de hoek kijken. Toenemende invloed van volk en Tweede Kamer op het kabinet betekende
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ook dat het belangrijker werd de bevolking van de goede bedoelingen overtuigen. Een
negatief imago door toedoen van spotprenten in de krant wilden politici vermijden. Voor de
invloed in de Tweede Kamer waren politci en politieke partijen erbij gebaat een zekere mate
van populariteit te verkrijgen bij het volk. De bevolking kon immers stemmen en deed dit
niet langer volgens de traditionele richtlijnen. De toegenomen vrijheid en individualisering
zorgden ervoor dat mensen zelf hun keuzes konden maken. Gedeeltelijk lieten zij hun
mening vormen door de informatie die hen aangeboden werd in de media. Onder dit
aanbod bevond zich ook de spotprent die op een duidelijke manier een bepaald beeld bij
mensen op kon roepen. Daarom vervult een spotprent in wezen een belangrijke rol in de
meningsvorming van het lezende publiek van deze periode.
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De dagbladen in beeld
In dit deel zal ik de dagbladen Trouw, Algemeen Handelsblad, Nieuw Rotterdamse Courant,
NRC Handelsblad, Volkskrant, Parool, De Tijd en Het Vrije Volk nader bekijken. De bedoeling
is dat ik een duidelijk beeld krijg van de redactionele kenmerken en ideologische
achtergrond van de verschillende dagbladen. Het is noodzakelijk dat ik dit doe, omdat ik op
die manier de mogelijkheid krijg om te zien of de prenten in de dagbladen conformeren aan
de boodschap die de dagbladen uit willen dragen. Per dagblad zal ik daarom kort uitleggen
waar hun oorsprong ligt en met welke intentie ze zijn opgericht. Daarna zal ik trachten te
schetsen wat de politieke voorkeur van de kranten is in de periode 1965‐1975. Aangezien in
de te bespreken periode enkele kranten al decennia bestaan, kan het namelijk zo zijn dat de
originele doelstelling van de oprichters van in de jaren zestig en zeventig enigzins veranderd
is. De Nieuwe Rotterdamse Courant en het Algemeen Handelsblad zal ik gezamelijk
behandelen onder de kop van het NRC Handelsblad. Ik doe dit omdat ze al in grote mate de
gelijke politieke signatuur hebben die dan ook tot uitdrukking kon komen in het uiteindelijk
samengaan in het NRC Handelsblad.
NRC Handelsblad

Het NRC Handelsblad verscheen voor het eerst op 1 oktober 1970 en kwam voort uit de fusie
van de Nieuw Rotterdamsche Courant en het Algemeen Handelsblad. Beide dagbladen
hadden een liberale inslag. Zij verenigden hun grondbeginselen in het NRC Handelsblad.
Centraal stond de vrijheidsgedachte, die in de ontplooiïng van de gaven van de individuele
mens het hoogst bereikbare ideaal ziet. Hierdoor werd elke vorm van collectivisme en
machtsconcentratie gewantrouwd. Het doel van het NRC Handelsblad was de voortzetting
van de traditie van onversneden, onpartijdige, niet ideologische bewust geladen
berichtgeving die de NRC en het Algemeen Handelsblad kenmerkten. 53 Het liberale
vrijheidsbeginsel en de vrijheidsgedachte verdroegen zich niet met een geloof in een enig
dogma en zij aanvaardden niet bij voorbaat enig gezag. De liberale signatuur van de kranten
stond daarom voor een zo gering mogeljke overheidsbemoeienis of bemoeienis van de kerk
op het maatschappelijk leven. 54 Politiek gezien paste het NRC Handelsblad het meest bij de
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VVD en in het kamp tegenover de partijen die zich nog gelieerd hebben aan een specifieke
maatschappelijke zuil. Om te laten zien hoe de redactie het NRC Handelsblad dacht moeten
we kijken naar de reden dat zij voorstander was van het Atlantisch bondgenootschap. De
keuze vóór was niet ideologisch, maar puur pragmatisch. Het bondgenootschap zou zorgen
voor vrede en veiligheid, aan de ideologische achtergrond had de krant weinig boodschap. 55
Het continueren van het liberale gedachtegoed is wat het meest opvalt aan de overgang van
het Algemeen Handelsblad en de NRC in het NRC Handelsblad in de periode 1965‐1970. De
overgang ging vrij soepel en de nieuwe krant laat zich ook zo lezen als zijn voorgangers.
De Tijd

Op 17 juni 1845 verscheen in Den Bosch voor de eerste keer De Tijd. Oprichter was Judocus
Smits en hij had het blad opgericht met de bedoeling om de belangen te behartigen van de
katholieken in Nederland. 56 Deze waren volgens hem in wezen achtergestelde burgers
vergeleken met de protestanten. Om niet alleen steun te verlenen in het katholieke Brabant
verscheen een jaar later het dagblad ook in Amsterdam.
Als katholiek dagblad was het de meer elitaire tegenhanger van het andere katholieke
dagblad, namelijk de Volkskrant. Hierdoor was het karakter conservatiever dan de
concurrent. In de jaren zestig verloor het door de ontzuiling de katholieke basis waar het
abonnementenbestand op rustte. Men probeerde in die tijd de krant te redden door de
opzet van de krant te veranderen. In plaats van het aandragen van kant en klare meningen
probeerde De Tijd een platform voor meningsvorming te worden. 57
De redactie van De Tijd wilde de katholieke identiteit koste wat kost behouden in
tegenstelling tot de Volkskrant, die deze makkelijker losliet. 58 Deze houding zorgde er
echter voor dat de krant maar moeilijk met haar tijd mee kon gaan en de nieuwe jongere
lezers als het ware van zich afschrok. De behoudzucht leidde uiteindelijk ook de ondergang
van De Tijd als dagblad in. Om nieuwe lezers aan te kunnen trekken moest de krant
vernieuwen en dit zorgde weer voor wrijving met het oude katholieke gedachtegoed. De
oude lezerskern verzette zich fel en vaak weinig deskundig tegen iedere vorm van
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vernieuwing, zowel in de krant als in de kerk en maatschappij. 59 Vernieuwingen en nieuwe
lezers bleven uit.
In de tweede helft van de jaren zestig lag de katholieke kerk in het algemeen al ernstig onder
vuur. Zo verloor de kerk haar contact met de maatschappij door de pauselijke encycliek
Humanae Vitae, die in de ogen van de maatschappij veel te conservatief was. Het in stand
houden van het celibaat wat men achterhaald vond en de kwestie Schillebeeckx waarbij een
vooruitstrevende Nederlandse priester door de kerk teruggefloten werd. 60 De krant zat
tussen twee vuren in. Aan de ene kant stonden de oude lezers, die elke vernieuwing
probeerden te verhinderen en aan de andere kant de maatschappij met haar potentiële
nieuwe lezers die de krant nog altijd te conservatief vond.
Politiek gezien kon De Tijd rechts van het politieke centrum geplaatst worden. Ze
ondersteunde de KVP en was niet progressief waardoor er geen enge binding met de PvdA
kon ontstaan. 61
Uiteindelijk werd De Tijd als dagblad in 1974 opgeheven. De oude lezers vonden de krant in
de laatste jaren te progressief worden terwijl de buitenwacht de krant nog altijd te
conservatief vond. 62 In een tijd van ontzuiling weigerde de redactie het dagblad te
deconfessionaliseren. 63 Uiteindelijk hinkte men teveel op verschillende gedachten en kon de
krant niet langer een vast publiek aanspreken waardoor de krant in de vorm van een dagblad
ten dode opgeschreven was.
In tegenstelling tot de Volkskrant probeerde De Tijd wel nog lang bij haar katholieke wortels
te blijven. De conservatieve houding bleek echter niet de sleutel tot commercieel succes en
de poging de krant te hervormen zorgde ervoor dat ook de oude lezers van de krant
vervreemd werden.
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Het Vrije Volk

Het dagblad Het Vrije Volk kwam voort uit het dagblad Het Volk. Het Volk als dagblad voor de
arbeiderspartij verscheen al sinds april 1900. 64 Aan het einde van de oorlog verschenen er
verschillende regionale edities totdat deze samen werden gevoegd in april 1946 en er een
algemene uitgave kwam die door heel Nederland verspreid werd. 65
In tegenstelling tot veel onafhankelijke dagbladen is het Vrije Volk echt een arbeiderskrant. 66
Het dagblad paste uitstekend in de verzuilde maatschappij en de keuze van abonnees voor
de krant tot aan de jaren zestig was dan ook door traditie ingegeven. Een socialist stemde op
de PvdA, was lid van de VARA, Het Vrije Volk en het NVV, kocht zijn boeken in de
boekwinkels van de Arbeiderspers en kocht zijn brood in de winkels van de Coöperatie. 67
Het nieuws in Het Vrije Volk was politiek gezien dan ook volkomen rood gekleurd. Buiten het
feit dat het een degelijke en serieuze krant was, kreeg de PvdA ook ruimschoots de
gelegenheid om de krant te gebruiken voor het uiteenzetten van het eigen politieke
programma. 68 Er was dus geen sprake van sensationele artikelen die de lezer moesten
vangen, maar eerder een overdaad aan politieke informatie. Hoewel in november 1967
besloten werd om de krant los te koppelen van de politieke partij bleef Het Vrije volk de
PvdA ondersteunen, zelfs wanneer de publieke opinie ertegen gekant was 69
De ontzuiling had echter een negatieve invloed en vormde en obstakel voor een krant met
zo’n sterke sociaaldemocratische stempel. Na verloop van tijd werd het voor Het Vrije Volk
steeds moeilijker om de abonnees vast te houden, die dankzij de steeds commerciëler
wordende radio en televisie ook buiten hun eigen kring konden kijken. 70 Aan het einde van
de periode 1965‐1975 was het dagblad wel nog altijd uitgesproken sociaaldemocratisch.

64

Gerard Mulder, Hugo Arleman, Ursula den Tex, De val van de rode burcht, (Amsterdam 1980) 26.
Mulder, De val van de rode burcht, 16.
66
Ibidem, 160.
67
Ibidem, 18.
68
Ibidem. 167.
69
Ibidem, 170.
70
Ibidem, 161.
65

34

Het Parool
De eerste editie van Het Parool verscheen op 25 juli 1940 in de vorm van de Nieuwsbrief van
Pieter ’t Hoen. In de Tweede Wereldoorlog diende deze nieuwsbrief als verzetskrant. Het
Parool pretendeerde een onafhankelijke krant te zijn, in de zin dat ze niet verbonden was
aan een politieke partij. Ze had wel een sociaaldemocratische inslag maar volgde niet altijd
deze lijn. 71 Zeker in het begin kwam dit door de oprichter Frans Goedhart, die voor de
oprichting van zijn eigen krant bij communistisch dagblad De Tribune had gewerkt en lid was
van de Communistische Partij Nederland. 72
Na de Tweede Wereldoorlog groeide Het Parool uit tot een landelijk dagblad, met
voornamelijk een focus op Amsterdam. In de jaren zestig zocht de krant een nauwere
samenwerking met het andere progressieve dagblad van Nederland namelijk de Volkskrant.
Politiek gezien was Het Parool niet ontevreden over het kabinet‐Cals, de redactie maakte
zelfs plaats voor lofuittingen aan het adres van Cals zelf. 73 Toch stond men bij de krant over
het algemeen kritisch ten opzichte van de KVP en keerde men zich na de val van het kabinet‐
Cals zelfs volledig af van de confessionele kant van de politiek. Ook de partij van boer
Koekoek moest het ontgelden en de krant raadde de lezers aan toch bij het stemmen een
keuze te maken tussen de PvdA, D’66 en eventueel de VVD. 74
In de trend van de jaren zestig paste ook de kritische houding ten opzichte van de
gezagsdragers en dan met name op het optreden van de politie bij de rellen in Amsterdam
op de huwelijksdag van prinses Beatrix en Claus van Amsberg 75 Toch kon de krant niet altijd
sympathie opbrengen voor het progressieve deel van de Nederlandse samenleving. Zo was
men bij de krant minder te spreken over de studentenstakingen en was de krant al helemaal
verbaasd dat de PSP en de CPN deze stakingen steunden. 76
Opmerkelijk was de pro‐Amerikaanse houding van de krant ten aanzien van de oorlog die de
Amerikanen voerden in Vietnam. Het sentiment werd echter gaandeweg steeds minder
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naarmate de ware en gruwelijke aard van deze oorlog steeds meer naar boven kwam. 77
Israël kon ook rekenen op de steun van Het Parool. 78
Een terugkomend speerpunt bleef echter de drang tot deconfessionalisering. De krant sprak
na de verkiezingen van 1971 de hoop uit dat de deconfesionalisering in een
stroomversnelling tercht zou komen. 79 Deze hoop kwam voort uit de verliezen die geleden
werden door alle confessionele partijen, die ook al druk in gesprek waren om zich samen te
gaan voegen tot wat later een nieuwe partij moest worden, namelijk het Christen
Democratisch Appèl.
Het Parool was in de jaren 1965‐1975 dicht bij zijn eigen sociaaldemocratische wortels
gebleven, maar conformeerde zich dankzij de onafhankelijke positie ten opzichte van
politieke partijen niet aan de wil van politci of andere externe invloeden.

De Telegraaf

Op 1 januari 1893 verscheen het eerste nummer van De Telegraaf. Oprichter Jonkheer Henry
Tindal zocht een eigen podium voor zijn commentaren op de regering. Even daarvoor was hij
in botsing gekomen met het Algemeen Handelsblad, dat daarna geen aandacht meer wenste
te schenken aan de uiteenzettingen van Tindal. De bedoeling was dat de nieuwe krant
vervaardigd zou worden volgens eenzelfde receptuur als het Handelsblad maar net iets
smakelijker, iets pittiger dan het liberale blad. 80
De Telegraaf groeide nog in de 19e eeuw uit tot een wijdverspreid dagblad maar zag tijdens
de Tweede Wereldoorlog haar oplage tot een minimum dalen. De reden hiervoor was het
‘fout’ zijn in de oorlog. In tegenstelling tot de verzetskranten werd De Telegraaf verweten
gecollaboreerd te hebben met de bezetter.
Na de oorlog probeerde men bij de krant weer de draad op te pakken van voor de oorlog. De
koers die men aanhield was een uiterst behoudende, antisocialistische koers waarbij men
het voornamelijk op de PvdA gemunt had. 81 Kenmerkend was het standpunt waarbij men
pleitte voor het behoud van Indonesië en tegen de dekolonisatie. Men zag meer heil in het
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Atlantische bondgenootschap en keerde zich tegen het communisme. 82 Geprobeerd werd
om de krant een reactionaire, nationalistische koers te laten varen en politiek gezien
voelden de commentaren in de krant zich het beste thuis op de rechterflank van de CHU. 83
Een opvallend kenmerk van De Telegraaf was de benadering die geënt was op human
interest. 84 Centraal stonden verhalen en nieuwsfeiten waar de gewone burger zich in kon
herkennen. De opzet was verder om van de krant een zogenaamde ‘crusading newspaper’ te
maken, oftewel een krant die onrecht aan wil pakken en daarvoor onversaagd doorgaat, dag
in dag uit, pagina’s lang totdat het recht is geschied. 85 Politici waren vaak slachtoffer van
dergelijke campagnes. De krant was hier ook redelijk partijdig in, waardoor het voornamelijk
politici van het PvdA het mikpunt waren. Toch schroomde de krant niet om wanneer het
nodig was ook eventueel VVD’ers, waar normaalgesproken sympathie voor was, aan te
pakken. 86 Naast het feit dat de krant uitgesproken pro VVD was, was er ook affiniteit met
D’66. In haar kruistocht tegen de verzuilde samenleving nam De Telegraaf stelling in tegen
de PvdA, de ARP en de KVP. Het verzet van de eerste twee tegen de komst van commerciële
televisie om zo de positie van de verzuilde omroepen veilig te stellen kon dan ook op hoon
van De Telegraaf kon rekenen. 87 In deze lijn paste ook de steun voor het centrum‐rechtse
kabinet‐Biesheuvel en de weerstand tegen het progressieve kabinet‐Den Uyl. 88 Men was
daarom ook uitgesproken blij met de uiteindelijke val van het kabinet‐Den Uyl. 89
De Telegraaf ontwikkelde zich na de oorlog en in de jaren 1965‐1975 tot een conservatieve,
politiek rechts georiënteerde maar toch populaire krant die voor de meeste mensen luchtig
nieuws bracht dat prettig was om te lezen. Zij wist met haar formule uiteindelijk de meest
gelezen krant van Nederland te worden.

Trouw

De oorsprong van Trouw ligt in de Tweede Wereldoorlog. Onder de naam ‘Oranje‐Bode’
verscheen de eerste editie op 18 februari 1943 van de hand van protestantse verzetmensen.
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Na de oorlog kwam de krant onder de leiding te staan van hoofdredacteur Sieuwert Bruins
Slot, die zijn werkzaamheden bij de krant combineerde met het voorzitterschap van de ARP
in de tweede kamer. 90 Trouw was daarom sterk gelieerd aan een politieke partij en werd
door de hoofdredacteur ook eerder als politiek orgaan gezien dan als onafhankelijk
nieuwsblad.
De ontzuiling en ontideologisering in de jaren zestig zorgde ervoor dat alle zuilgebonden
organisaties het moeilijker kregen. Bij Trouw verdween ook geleidelijk het protestants
christelijke karakter naar de achtergrond. Verdwijnen deed het echter niet. 91 In de traditie
van Trouw werd de radicaal‐progressieve sociaal‐economische politiek van het communisme
afgewezen en beschouwd als een revolutionaire ideologie, die gelijk was aan het nazisme en
uiteindelijk zou leiden tot een absoluut bestuurde staat en onderdrukking van het
christelijke geloof. 92
Op politiek vlak werd daarom de PvdA negatief bejegend en stond men onwelwillend
tegenover de bevrijdingsbeweging in Indonesië. 93 In de jaren zestig en zeventig kwam er
echter een ommezwaai. De afstand tot de gereformeerde kerk en de ARP werd groter en de
krant kreeg meer en meer inspiratie van de opkomende links‐progressieve beweging. De
nieuwe instelling zorgde bijvoorbeeld voor het loslaten van het pleidooi voor het behoud
van Nieuw‐Guinea en het omhelzen van het evangelisch‐radicale ideaal van een structurele
wereldverbetering. 94 Voorbeelden hiervan waren dat Trouw zich keerde tegen de
apartheidspolitiek in Zuid‐Afrika en het optreden van de Verenigde Staten tijdens de oorlog
in Vietnam.
Trouw had met haar nauwe banden met de ARP na de oorlog een conservatief karakter. In
de jaren zestig veranderde dit. Zij liet in de periode 1965‐1975 een steeds meer progressief‐
christelijk, links‐ideologisch geluid horen.
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De Volkskrant

De Volkskrant is ontstaan uit de katholieke arbeidersbeweging. Op 2 oktober 1919
verscheen de krant voor het eerst als weekblad en vanaf 1921 als dagblad. In eerste instantie
was het bedoeld als vakbondsblad en was het geen verlengstuk van de katholieke kerk of
een politieke partij. 95
Na de Tweede Wereldoorlog wilde men het blad een nieuwe inslag geven. De bedoeling was
dat De Volkskrant een ‘sociaal blad op een brede basis moest worden’. 96 Na de oorlog
bestond het meerendeel van de lezers uit welgestelden en middenklassers en waren de
arbeiders ondervertegenwoordigd, waardoor de krant een middenweg moest vinden tussen
het traditionele katholieke provincialisme van de arbieders en de cultuur van de gevestigde
katholieke elites. 97
Tot de jaren zestig bleef de krant nog trouw aan haar katholieke wortels die lagen bij de
katholieke arbeidersbeweging, de kerk en de KVP. Gaandeweg begon de krant zich hier
echter steeds meer van af te keren. Het sterkst kwam dit naar voren toen in 1965 werd
besloten de ondertitel ‘Katholiek dagblad voor Nederland’ te schrappen. 98
Vanaf de jaren zestig liet De Volkskrant zich meevoeren met de nieuwe progressieve stroom
die door Nederland trok. Onder voornamelijk links georiënteerde studenten en
intellectuelen boorden zij een nieuwe bron van lezers aan die het meer vooruitstevende
karakter van de krant op prijs stelden. Het gevolg was echter wel dat de krant haar banden
verbrak met de KVP en de katholieke kerk, omdat deze niet de mate van progressiviteit aan
de dag legden die de Volkskrant het liefste zag. 99 Een definitief breekpunt met de kerk was
de benoeming van twee conservatieve bisschoppen in Rotterdam en Roermond in het begin
van de jaren zeventig. Terwijl de maatschappij sterk aan het seculariseren was en ook van de
kerk vernieuwingen verwacht werden, betekenden de benoemingen eerder een stap terug
in de tijd. Het geloof dat de kerk in staat was om vernieuwingen door te voeren verdween
hiermee en het katholieke karakter raakte hierdoor steeds verder op de achtergrond. 100
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De Volkskrant ontwikkelde een duidelijke voorkeur voor links. 101 Ze had een betrekkelijk
gematigd oordeel over de houding van de Verenigde Staten in Vietnam en kon zelfs begrip
opbrengen voor de belangen en beleving van de Palestijnen in Israël. 102
Eind jaren zestig was de Volkskrant door het proces van onthechting van de katholieke zuil
en de democratisering van de redactie een open en verrassend blad geworden. Van de
katholieke basis was nog maar weinig over. In de jaren zeventig dreigde zij echter opnieuw
een sektarisch blad te worden met een gesloten wereldbeeld, dit keer links en
socialistisch. 103
In de jaren 1965‐1975 heeft de krant een opmerkelijke verandering doorgemaakt. Zo
ontwikkelde de krant van een gevarieerde krant voor het moderne katholieke gezin in een
veelzijdig en onrustig dagblad waarin vooral progressieve christenen, alternatieve jongeren,
linkse intellectuelen, studenten en andere maatschappijhervormers zich herkenden. 104
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Deel II

De cartoons op een rij

In dit deel zal ik stapsgewijs de prenten behandelen die in de te bespreken periode in de
dagbladen zijn verschenen. Ik zal uitleggen welke illustraties in aanmerking komen om
meegenomen te worden in dit onderzoek. Ik zal eerst uitleggen welke vorm de prenten
hebben die ik voor het onderzoek gebruik en daarna aan welke inhoud ze moeten voldoen.
Vervolgens zal ik van alle geselecteerde dagbladen de prenten behandelen die in de maand
september in de jaren 1965‐1975 gepubliceerd worden.

Vorm en inhoud
In de periode die ik behandel is fotografie nog niet zover ontwikkeld dat het gebruikt wordt
voor de doeleinden die de cartoonisten hier hebben. Er is daarom alleen een aanbod van
tekeningen. Naast de tekeningen van de hand van spotprenttekenaars zijn er nog veel meer
illustraties te vinden in de dagbladen. Allereerst zijn in praktisch alle dagbladen stripverhalen
te vinden. Deze dienen alleen ter vermaak en herbergen ook niet expliciet een bepaalde
boodschap die relevant is in dit onderzoek. Daar komt ook nog bij dat ze over het algemeen
te vinden zijn op de pagina’s waar geen noemenswaardig nieuws gedrukt wordt. Vaak zijn
het de luchtige pagina’s met kruiswoordraadsels en de weerberichten. In duidelijk contrast
staat de pagina waar de spotprenten op verschijnt, wat over het algemeen de opiniepagina
of de pagina met binnen‐ of buitenlands nieuws, afhankelijk van het onderwerp van de
prent. Ten tweede zijn er de geïllustreerde advertenties. Hoewel deze soms amper van een
spotprent te onderscheiden zijn hebben ze toch duidelijk een ander doel, namelijk de
promotie van bepaalde artikelen. De reden advertenties soms veel op spotprenten lijken
komt doordat ze ook graag gebruik maken van humor en situaties uit het dagelijks leven. Dit
is vooral zodat lezers zich kunnen relateren aan het product en om in te spelen op emotie.
Vooral van het laatste maakt de spotprent ook gebruik. Ten derde zijn er de tekeningen die
als ondersteuning dienen van een artikel. Hoewel de tekening zeker een bepaalde mening
uitdrukt valt hij over het algemeen niet onder de spotprent die in principe op zichzelf staan.
Het kan namelijk ook zo zijn dat een illustrator in dienst van de krant de tekening maakt
conform de eisen van de schrijver van het artikel waar het aan gekoppeld is. Een eigen
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mening is er niet bij en in dat geval is er dus ook geen sprake van een spotprenttekenaar
zoals ik bedoel in mijn onderzoek.
De criteria voor de prenten zijn dat ze politieke of maatschappelijke relevantie moeten
hebben. Inhoudelijk kan je daarom ook eisen stellen aan de prenten. In feite valt er veel
onder de noemer politieke of maatschappelijke relevantie. Voor het onderzoek moet het
belangrijk zijn dat de tekenaar met zijn prent iets duidelijk wil maken. Puur en alleen lollig
doen is niet voldoende. Daarbij moet de tekenaar proberen een probleem aan te kaarten.
Althans, wat in zijn ogen een probleem is.

September 1965

Algemeen Handelsblad
In september 1965 is Fritz Behrendt de enige cartoonist van het Algemeen Handelsblad en in
deze maand maakt hij in totaal tweeëntwintig prenten. In deze periode laaien de onlusten
tussen Pakistan en India in de regio Kasjmir weer op en deze verschaffen dan ook materiaal
voor een deel van de prenten. In totaal maakt hij drie prenten over dit onderwerp. Alle drie
zijn ze bedoeld als kritiek op de oorlog en de mensenrechten die daardoor geschonden
worden. De meest typerende prent is de prent van zaterdag 4 september. Op deze prent
staat Ghandi afgebeeld die kijkt hoe kleine schimmen met elkaar de strijd aangaan met het
onderschrift: ‘op de velden van Kasjmir’. 105 Aan deze prenten wordt ook het handelen van
China gekoppeld. China, onder leiding van Mao, probeert voordeel te halen uit de conflicten
in de grensgebieden om zo de invloedssfeer uit te kunnen breiden. De prent van zaterdag 25
september maakt dit duidelijk door India en Pakistan als twee muizen af te beelden die
vechten om een stuk kaas. Het stuk kaas stelt hierbij de provincie Kasjmir voor. De muizen
hebben het zo druk met vechten dat ze niet zien dat er een grote kat komt aangesprongen.
Het onderschrift:’Maooooo!!’ verduidelijkt dat dit China voor moet stellen 106 . Een
terugkomend aspect van de prenten van Fritz Behrendt zoals later nog zal blijken is de
aandacht voor de Duitse politiek. Deze maand is de aanloop naar de Duitse verkiezingen en
in tegenstelling tot de meeste cartoonisten schenkt Behrendt hier behoorlijk wat aandacht
aan in de vorm van drie prenten. Wat opvalt is dat Behrendt geen partij kiest maar vooral de
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moeilijke positie aangeeft waarin de toenmalige partijen de CSU, CDU en de SPD zich
bevinden met betrekking tot het vormen van een coalitie. De overige cartoons met
buitenlandse onderwerpen bestaan uit een kritische prent over Charles de Gaulle die
volgens de cartoonist Frankrijk belangrijker acht dan de rest van Europa. Tevens is er
aandacht voor de politieke situatie in Griekenland. Stephanopoulos was daar beëdigd als
nieuwe president en de prent van zaterdag 18 september is hieraan gewijd. De prent is
eerder hoopvol dat er een einde komt aan de Griekse problemen dan dat deze kritiek geeft.
Twee dagen later verschijnt er nog een prent waarbij Behrendt toejuicht dat het vormen van
een kabinet gelukt is. Tot slot zijn er nog enkele typisch idealistische prenten met betrekking
tot het buitenland. Hier wordt kritiek geleverd op de gewapende conflicten en ellende in
India, Laos, Maleisië, Vietnam en Cyprus alsmede het onvermogen van de Arabische landen
in het Midden‐Oosten om op een vreedzame manier met elkaar om te gaan.
Aandacht voor Nederlandse onderwerpen is beperkt. Als speerpunt bij de begroting is de
kritiek op de spaarbrief die door minister Vondeling ingesteld werd. Deze moest tegenwicht
bieden aan de verhoogde belastingen. Uit de prent van Behrendt van dinsdag 21 september
blijkt dat hij het hier niet mee eens is. 107 Verder heeft hij nog een prent gewijd aan het
Nederlandse bedrijfsleven gevormd door Verolme, Zwolsman en van Damme die volgens
hem nog altijd Indonesië misbruiken. Hij doet dit door ze af te beelden als 17e eeuwse
koopmannen die op het strand van een tropisch eiland staan met het onderschrift:’langs de
gordel van smaragd’. 108 Twee prenten schenken aandacht aan de relatie tussen de kerk en
de samenleving. De kerk had te maken met de ontkerkelijking en het debat na het tweede
Vaticaanse concilie was nog altijd hevig. Duidelijk is wel dat Behrendt de spot drijft met de
kerk. Zo probeert een geestelijke in de prent van zaterdag 11 september zijn aangelijnde
schaapjes over een hekje heen te leiden. Het onderschrift luidt:’vooral (heel) zachtjes, dan
breekt het lijntje niet!’. Het geeft de verkrampte houding van de kerk aan die zich geen raad
met de ontkerkelijking weet. 109 Een prent die er een beetje buiten valt is de prent waarbij
gerefereerd wordt aan de nederlaag die Feyenoord die maand leed tegen Real Madrid in het
Europese bekertoernooi.
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Behrendt richt zijn pijlen voornamelijk op de gevestigde orde en op regimes die zich schuldig
maken aan mensenrechtenschendingen. Hij krijgt een grote mate van vrijheid van de krant
aangezien zijn prenten over het algemeen los staan van de inhoud van de krant.

De Tijd
In de maand september van 1965 zijn er alleen prenten van Boost te zien in de Tijd. In totaal
maakt hij zes prenten. De onderwerpen lopen nogal uiteen. Wat opvalt is dat van alle
prenten er geen twee over hetzelfde onderwerp gaan. Hij snijdt zowel algemene
onderwerpen aan zoals dienstplicht voor meisjes en bepaalde gewoontes van rokers als
specifieke zaken zoals de spaarbrief van Vondeling, de verloren wedstrijd van Feyenoord en
de relatie tussen de kerk en samenleving. Het valt op dat de prenten minder bijtend en
kritisch zijn dan die van zijn hiervoor besproken collega Fritz Behrendt. Wanneer het
aankomt op het financiële beleid van de overheid laat hij echter wel duidelijk zien dat hij het
er niet mee eens is. De prent van zaterdag 25 september toont een man die graag een pak
wil kopen maar moeite heeft met de verhoogde belastingen. Uiteindelijk heeft hij geen pak
maar een spaarbrief van Vondeling om voor zijn naakte lijf te houden. Het onderschrift
luidt:’het vijgeblad van Vondeling’. 110
Boost neemt het op voor de ‘gewone’ man en zijn eigenaardigheden. Mikpunt is de
gevestigde orde. Over het algemeen staan de prenten ook los van de inhoud van de krant.

Het Vrije Volk
In het Vrije Volk zijn deze maand zeven prenten gepubliceerd van een tekenaar die zijn
prenten ondertekent met de letters IS. Wat opvalt is de nodige aandacht die speciaal op
Prinsjesdag besteed wordt aan de rijksbegroting. Liefst drie prenten van dezelfde tekenaar
sieren op de derde dinsdag van september de financiële pagina’s van de krant. De cartoons
zijn een weergave van de blik van de tekenaar en hij is het duidelijk niet eens met minister
Vondeling van financiën. Zijn verhoging van de belastingen op auto’s en sigaretten kan geen
goedkeuring vinden. Bovendien vindt hij ook dat het geld verkeerd besteed wordt. Zo is
minister Suurhof van verkeer en waterstaat te zien die de weg plaveit met geld. 111
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De buitenlandse politiek krijgt ook aandacht. Niet verwonderlijk is de aanwezigheid van een
prent die de oorlog tussen India en Pakistan beschrijft. Ook de Gaulle krijgt van deze
tekenaar een veeg uit de pan. Volgens IS probeerde de Gaulle er eigenhandig voor te zorgen
dat de NAVO een doodsteek kreeg, er een bom onder de EEG gelegd werd en geen hulp aan
de Amerikaanse dollar en de Engelse pond gegeven werd. 112 Waar hij een uitzondering
vormt op de andere cartoonisten is de aandacht voor de bemoeizucht van de Verenigde
Staten in Latijns Amerika. De VS probeerden voor hen gunstige regimes aan de macht te
helpen. In de tijd van de koude oorlog betekende dit liever een corrupte Junta dan een
socialistische regering ook al was die op een democratische wijze tot stand gekomen.
Boost geeft voornamelijk kritiek op de regering gekoppeld aan artikelen in de krant. Vaker
neemt hij het op voor de arme burger die het slachtoffer is van statelijke politiek in binnen‐
en buitenland.

Nieuwe Rotterdamse Courant
In de maand september van 1965 staan er geen prenten in de NRC.

Het Parool
Twee cartoonisten zijn actief bij Het Parool, een ervan ondertekent zijn prenten met Willy
Lohmann, van wie er acht gepubliceerd zijn. Van de ander is zijn naam niet te achterhalen is.
Ik zal deze laatste cartoonist daarom ‘A’ noemen. Van ‘A’ heeft de krant twee prenten
gepubliceerd.
Willy Lohmann snijdt ongeveer dezelfde onderwerpen aan als zijn collega cartoonisten.
Wederom krijgen minister Vondeling en zijn beoogde belastingverhogingen en spaarbrief
het zwaar te verduren. Lohmann wijdt hier twee prenten aan op de derde dinsdag van
september. Uiteraard kan ook niet het conflict tussen Pakistan en India niet ontbreken.
Driemaal toont Lohmann zijn ongenoegen over de situatie in Kasjmir en vult daarbij op
maandag zes september aan dat hij China als gevaar ziet. Zijn afbeelding toont twee
vechtende vliegen (Pakistan en India) die ongemerkt op een spinnenweb afvliegen waarin
Mao geduldig zit te wachten. 113 Ook Lohmann toont de problematiek van de kerk en
samenleving en illustreert de problemen binnen de NAVO. Uitzondering is de prent van
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Lohmann over burgemeester van Hall van Amsterdam. Deze zie je nergens anders terug en
wellicht dat dit te maken heeft met de connectie die het dagblad met Amsterdam heeft en
daardoor ook zijn aandacht meer op de Nederlandse hoofdstad vestigt.
Cartoonist A levert een bijdrage van in totaal twee cartoons die beide over het conflict in
Kasjmir gaan. Ook hij ziet een gevaar in China. Mao beeldt hij af als een aasgier te midden
van vredesduiven die de andere regeringsleiders van de grote landen moeten voorstellen.
Samen kijken ze naar het conflict tussen Pakistan en India. 114

Papas, Het Parool, 14 september 1965, 3

De cartoons in het Parool worden veel meer gekoppeld aan artikelen in de krant. Zodoende
staat de prent minder op zichzelf maar dient het als ondersteuning en versterkt het de
boodschap die in de krant uitgedragen wordt. Deze is vooral kritisch op de schending van
mensenrechten, oorlog en burgers als slachtoffer van staten op de bestuurlijke elite.

De Telegraaf
In deze maand publiceert De Telegraaf vijf prenten van Wim van Wieringhen. Twee daarvan
uiten scherpe kritiek op Minister van Financiën Vondeling die in de ogen van van Wieringhen
veel te rigoreus de belastingen verhoogt. 115 Verder hekelt hij de oorlog in Kasjmir en
114
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behandelt hij de Duitse verkiezingen. Opvallend is zijn kritiek op de vorm waarin
ontwikkelingshulp gegeven wordt. Volgens van Wieringhen vergeet de Westerse wereld
hierbij aan de basisbehoeften van de ontwikkelingslanden te voldoen. 116
In deze maand wordt er idealistische kritiek geleverd met betrekking tot problemen in het
buitenland. De binnenlandse prenten nemen het op voor de burgers die de dupe zijn van het
belastingbeleid van minister Vondeling.

Wim van Wieringhen, De Telegraaf, 21 september 1965

Trouw
Bij Trouw is er over de gehele periode 1965‐1975 een enkele tekenaar in dienst. Elke
zaterdag verschaft hij Trouw met een tekening. Helaas hebben deze tekeningen maar zelden
een bepaalde boodschap. Vaker hebben ze zelfs geen enkele boodschap en dienen ze
schijnbaar alleen ter vermaak.
In principe hebben de prenten in Trouw op geen enkel vlak maatschappelijke relevantie.
Helaas zijn deze prenten alleen bedoeld voor vermaak en kan ik er geen meenemen in het
onderzoek.
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De Volkskrant
Gedurende de gehele onderzochte periode is de cartoonist Opland in dienst bij de
Volkskrant. In de maand september van 1965 is hij nog niet heel actief, de krant publiceert
slecht twee prenten. De eerste is een aanklacht aan het Nederlandse bedrijfsleven dat
misbruik maakt van haar positie ten opzichte van Indonesië. Op de prent zijn de Nederlandse
ondernemers Zwolsman, Verolme en Diepenhorst te zien die een paar Indonesiërs een
vliegtuig meegeven met een propeller aangedreven door een opgewonden elastiekje in
plaats van een vliegtuigmotor. 117 Het onderschrift luidt:’Zwolsman: zo gaat’t ook’. De andere
print staat in het teken van de relatie tussen Duitsland en Nederland. Luns wordt afgebeeld
als een klein jongetje die volgens Adenauer Duitsland niet meer voor de voeten moet lopen.
Luns probeerde juist de Nederlandse aandacht te vestigen op een Atlantisch
bondgenootschap in plaats van een continentale eenheid. Opland geeft weer hoe klein
Nederland eigenlijk was in de internationale politiek.
Te zien is de mening van Opland die los van de krant zijn eigen mening ventileert. We zullen
zien dat het voornamelijk de Nederlandse politici zijn die in zijn ogen maar weinig goeds
kunnen doen.
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September 1966

Algemeen Handelsblad
In september 1966 is Fritz Behrendt de enige cartoonist van het Algemeen Handelsblad. Ook
nu heeft hij een grote variatie wat betreft zijn onderwerpen. Duitse politiek komt naar voren
in twee beschouwende cartoons. Verder reageert hij voornamelijk op gebeurtenissen en
sluiten zijn cartoons goed aan op de berichtgeving in de krant. Zo levert hij onder meer
kritisch

commentaar

op

de

culturele

revolutie

die

gaande

is

in

China,

de

opvolgingsproblematiek bij de VN, de grootheidswaan van de Gaulle en de corrupte
Soekarno. Over het algemeen is de kritiek die hij hierbij levert gemeengoed. Uitzonderingen
in deze maand zijn de twee prenten die hij maakt over de jeugd. Hierin wil hij laten zien dat
de jeugd de toekomst heeft en dat men ernaar zou moeten luisteren, maar ook dat er veel
mensen uit eigenbelang trekken aan de jeugd. Zo laat een prent zien hoe een jongen en een
meisje wegrennen, achtervolgd door een horde karikaturen met borden en spandoeken
waarop staat wat ze van de jeugd verwachten. Dit loopt uiteen van de roep tot geloven en
sparen tot drinken en kopen. Het onderschrift luidt:’de nieuwe consumenten’. 118 Behrendt
laat met zijn twee prenten wel een sympathieke kant van de jeugd zien. Dit is tegengesteld
aan de toen geldende opvatting van een lastige en losbandige jeugd met als uiterste de
provo’s die zich tegen de burgerlijke maatschappij van hun ouders keren. Wat opvalt is dat
Behrendt deze maand geen enkele prent wijdt aan de Nederlandse politiek.
Behrendt, Algemeen Handelsblad, 17 september
1966

De focus van Behrendt op het buitenland is opvallend. Hoewel in Nederland niet altijd
spectaculaire zaken voorkomen wordt het normaalgesproken niet een hele maand
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genegeerd. Waarschijnlijk was er meer onrecht in het buitenland waar hij tegen kon ageren.
Wederom probeert hij de machtigen der aarde te ridiculiseren.
De Tijd
Boost tekent deze maand slechts vier prenten voor De Tijd. De helft ervan bestaat uit een
aanklacht aan het adres van de Nederlandse politiek. Op zaterdag 24 september beklaagt hij
zich openlijk over de verruwing in de politiek en oppert of Anton Geesink niet een beter
politicus is als het om doorslaande argumenten moet gaan, ook situeert hij een kieslokaal in
een boksschool. 119 In zijn andere prent laat hij een politieke kermis zien waarbij
verschillende politici elkaar allemaal schade aan proberen te doen. De andere prenten
bestaan uit een kritisch commentaar op de begroting en op het beleid van de Gaulle die
volgens Boost het Franse volk een atoombom in de maag probeert te splitsen.
De politiek in zowel binnen‐ als buitenland wordt verweten dat ze met heel veel andere
dingen bezig zijn behalve met besturen in het belang van het volk.

Het Vrije Volk
In Het Vrije Volk staan in deze maand veel verschillende soorten prenten. Ik zal beginnen
met de tekeningen van de tekenaars EVJ en DIK die de cartoon ‘Wat een dag’ voor hun
rekening nemen. Hoewel de tekeningen vrijwel altijd refereren aan actualiteiten en zeer
regelmatig verschijnen, in totaal negentien keer, zijn er maar enkele daadwerkelijk politiek
getint of kritisch. Slechts twee prenten, beiden van EVJ, op vrijdag 2 en dinsdag 13
september behandelen respectievelijk het financiële beleid van het kabinet en de
internationale politiek naar aanleiding van Luns’ optreden ten opzichte van China. De rest
van de prenten is beschouwend en behandelt onderwerpen zoals het bloemencorso van
Aalsmeer, de export van eieren of het ingaan van de zomertijd. 120
De prenten van Iso zijn een stuk duidelijker in het uitdragen van hun boodschap. In totaal
publiceert de krant negen prenten. Het kabinet krijgt er meermaals van langs. Onder andere
wordt het kabinet verweten dat ze een verontrustende financiële situatie heeft gecreëerd en
minister Vondeling persoonlijk dat hij zilveren gulden gaat vervangen voor guldens gemaakt
van nikkel. De prenten over de regering zijn in ieder geval niet positief te noemen. Wanneer
de bevolking van Vlieland ook nog eens met succes protesteert tegen het oefenen van de
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krijgsmacht op het eiland is te zien dat Iso duidelijk stelling inneemt tegen de regering en
zich schaart bij de protesterende eilanders. 121
Slechts twee prenten wijdt Iso aan de internationale politiek. Dit zijn dan wel de
onderwerpen waar zijn collega’s ook aandacht aan schenken, namelijk de voortzetting van
de apartheid onder de opvolger Vorster van de vermoorde Zuid‐Afrikaanse president
Verwoerd 122 en de problemen rond de opvolging van Oe Thant bij de VN 123 .
De cartoonisten richten zich meer op het kleinere nieuws uit Nederland. Ze protesteren
tegen de overheid die in hun ogen een slap financieel beleid voert en dat de bevolking over
het algemeen de dupe is wanneer er besluiten genomen worden. De meeste prenten zijn
een reactie op specifieke gebeurtenissen.

Nieuw Rotterdamse Courant
In de maand september van 1966 staan er geen politieke prenten in de NRC.

Parool
Willy Lohmann en Flora maken deze maand in totaal maar zes prenten voor het Parool
waarvan Flora er twee voor zijn rekening neemt. Deze twee prenten gaan allebei over de
situatie in Vietnam. Beide keren probeert Flora duidelijk te maken dat Vietnam het
slachtoffer is en dat onder andere de VS en China ervoor zorgen dat er nog geen vrede is.
Willy Lohmann neemt het in zijn prenten op voor de belastingbetaler die de dupe zou zijn
van een snellere inning van de belastingen. Hij toont ook een wat behoudender kabinet dan
in het voorgaande jaar. 124 Hij levert felle kritiek op de houding van de boerenpartij waarvan
het lid Adams ‘fout’ geweest bleek te zijn tijdens de oorlog omdat hij lid was van de NSB. Hij
toont boer Koekoek met een knijper op zijn neus

en het onderschrift:’Ik sta achter

Adams’. 125 Als laatste heeft hij nog commentaar op de houding van Indonesië ten opzichte
van de Verenigde Naties. Volgens Lohmann trekt Soekarno zich niets aan van de door de VN
bepaalde regels.
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Idealisme voert de boventoon bij deze prenten. Vooral de machthebbers, nationaal en
internationaal, doen volgens de cartoonisten te weinig moeite om ofwel een goed voorbeeld
te geven voor de bevolking of ze goed te behandelen.

De Telegraaf
De Telegraaf neemt deze maand van twee verschillende cartoonisten prenten op. Het gros is
van Wim van Wieringhen en bestaat uit negentien prenten, de tweede tekenaar heeft de
signatuur Rollo en maakte drie prenten. Van Wieringhen heeft een breed scala aan
onderwerpen en baseert zijn prenten over het algemeen op actuele gebeurtenissen.
Opvallend is dat veel van zijn prenten over de Nederlandse politiek gaan en in deze maand
dan vanzelfsprekend over de rijksbegroting. Hier zijn in
totaal vier prenten van te zien die alle vier een aanklacht
zijn aan het adres van het kabinet dat een labiele
begroting opgesteld heeft. Het liefste ziet hij de politieke
top in zijn geheel verdwijnen. 126 Hij schildert graag de
gewone burger af als degene die de dupe is van wat er in
Den Haag beslist wordt. Op zichzelf is dit niet zo vreemd
en past het zeker bij het karakter van de krant. Wat in het
verlengde hiervan opvalt is zijn aandacht voor de
specifieke politieke partijen. Het liefst wanneer het niet
goed gaat met partijen. Van Wieringhen steekt niet onder
stoelen of banken dat hij graag de Partij van de Arbeid ten
onder ziet gaan. Op zijn prent van dinsdag 13 september
komt dit duidelijk naar voren. 127 Ook wordt de spot
Wim van Wieringhen, De Telegraaf, 10
september 1966

gedreven met boerenpartij die in opspraak komt door
het omstreden verleden van partijlid Adams. Op

internationaal gebied behandelt hij de bekende onderwerpen zoals de culturele revolutie in
China, de opvolging van Oe Thant bij de VN en de Franse de Gaulle die zijn zinnen op een
atoombom gezet heeft.
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Rollo snijdt met zijn drie prenten naast algemene onderwerpen zoals de rijksbegroting ook
specifieke onderwerpen aan. Toch komt bij deze tekenaar zijn mening slechts ten dele naar
voren. Zo behandelt hij het aanblijven van van Hall als burgemeester van Amsterdam en de
tariefwijzigingen van de huisartsen. 128
In tegenstelling tot zijn collega’s heeft van Wieringhen echter een uitgesproken mening die
hij ook specifiek adresseert. Mensen worden persoonlijk op de hak genomen in plaats van
dat hij algemene kritiek levert.

Trouw
In de maand september van 1966 staan er geen politieke prenten in Trouw.

Volkskrant
In de Volkskrant worden deze maand vijftien prenten van Opland gepubliceerd. Het grootste
aandeel hebben de prenten over de rijksbegroting en de problemen van het kabinet. Dit zijn
in totaal zes prenten. Opland geeft voornamelijk commentaar maar weerhoudt zich van de
extremere kritiek die zijn collega van Wierinhgen geeft. Opland probeert voornamelijk de
moeilijkheden, zoals belastingen, loonmatiging, provo’s etc., aan te tonen waar het kabinet
mee te kampen heeft. 129 Op het niveau van de politieke partijen zien we twee genoegzame
prenten terug waarbij het verleden van boerenpartijlid Adams ter discussie staat.
Uitzondering in het geheel is zijn pleidooi voor meer democratie en zijn aanklacht aan het
kabinet dat zij de macht teveel naar zichzelf probeert te trekken. 130 Bij de internationale
onderwerpen zien we dezelfde gezichten van Oe Thant, de Gaulle en Vorster weer terug. Het
is ook geen verrassing dat Opland stelling inneemt tegen het atoomprogramma van Frankrijk
of de apartheid in Zuid‐Afrika.
Opland heeft zijn gebruikelijke kritiek op de gebruikelijke personen. De Gaulle blijft een
mikpunt voor hem en de crisis in de Boerenpartij komt voor Opland ook niet ongelegen. Met
deze prenten is hij het felste. De andere prenten zijn echter geen felle aanklachten aan
wanbeleid maar eerder het nieuws met een knipoog.
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September 1967

Het Algemeen Handelsblad
Het Algemeen Handelsblad publiceert deze maand negentien prenten van Fritz Behrendt.
Voor de binnenlandse politiek heeft hij deze maand weinig aandacht. Hij levert enkel in
twee prenten kritiek op de moeilijke economische vooruitzichten voor de Nederlandse
bevolking. Verder geeft hij heel specifiek aan dat hij de nieuwe partij D’66 hip, modern, jong,
fris en nieuw vindt en dat hij hoopt dat de gevestigde politieke orde veranderd zal
worden. 131 In twee prenten die losstaan van de gebruikelijke onderwerpen schenkt hij
aandacht aan de geluidshinder rond de luchthaven Schiphol en de in zijn ogen toegenomen
bereidheid van de bevolking om te demonstreren. De meeste aandacht deze maand gaat
echter naar het buitenland en dan kijkt hij met name naar Vietnam. Vooral de wereldleiders
krijgen het ervan langs. Zo verwijt hij onder andere Johnson, Mao en Breznjev dat het
Vietnamese volk het slachtoffer is van hun spelletjes. 132 Ook de Gaulle krijgt weer een
hoofdrol toebedeeld in twee prenten. De Gaulle probeerde Oost‐Europa te betrekken bij zijn
plannen voor een groot Europa. Volgens Behrendt is Oost‐Europa echter ook een
ondergeschoven kindje wat betreft de aandacht die het krijgt. Volgens hem staat iedereen in
de rij om te protesteren tegen misstanden in Amerika, Spanje, Portugal, Zuid‐Afrika en
Griekenland, maar schenkt men te weinig aandacht aan de problemen in Oost‐Europa. 133
Behrendt blijft zijn idealistische kritiek leveren op de nationale en internationale leiders. De
gewone mensen zijn de dupe. Hij probeert de aandacht te vestigen op de schrijnende
gevallen.

De Tijd
Boost tekent deze maand tien prenten voor de Tijd. Het grootste gedeelte van de prenten is
een aanklacht aan het adres van de Nederlandse politiek. Behalve de kritiek dat het kabinet
de rijksbegroting niet op orde krijgt en dat ze de druk op de belastingbetaler te hoog op
laten lopen wordt politici ook nog openlijk verweten dat ze hypocriet zijn. In de prent van
zaterdag 30 september toont Boost dit door te laten zien dat de politiek geen commentaar
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durft te leveren op foute regimes zoals het militaire regime in
Griekenland omdat de Nederlandse handel daardoor afgezwakt
dreigde te worden. 134 Ook laat Boost de ondergang zien van
Nederlands eerste spindokter Ben Korsten. Hij beeldt de politici af als
mechanische poppetjes die door Korsten in elkaar gezet waren en dus
vanuit henzelf tekort schieten. Boost geeft ook aan dat de politiek
veel teveel verruwd is door de jaren heen. 135 Specifieke zaken worden
ook behandeld zoals de geluidsoverlast veroorzaakt door Schiphol.
Wat betreft de buitenlandse commentaren is het niet verwonderlijk
dat ook De Gaulle zijn opwachting maakt en dat de misstanden in
Vietnam aan de kaak gesteld worden.
Er is veel kritiek gereserveerd voor de politiek die in de ogen van
Boost weinig goeds kan doen. Het aanduiden van misstanden
veroorzaakt door individuele politici wordt hierbij niet geschuwd.
Vooral de starre zittende elite moet het hierbij ontgelden.

Het Vrije Volk
Iso en EVJ vullen deze maand de pagina’s van Het Vrije Volk. Van de
prenten van EVJ kan ik helaas maar enkelen als politiek beschouwen.
Deze gaan over de toegenomen belastingdruk voor de bevolking en
daarom kritiek op het kabinet. Verder is er kritiek aan het adres van

Boost, De Tijd, 30
september 1967

minister van buitenlandse zaken Joseph Luns die tegen de wil van de bevolking met de VS
omgaat terwijl zij nog altijd betrokken zijn in de oorlog in Vietnam. Met name de PvdA en
D’66 laten dit merken maar Luns trekt zich er volgens EVJ betrekkelijk weinig van aan. De
rest van de prenten behandelt allerlei actualiteiten zoals de veroudering van de handelsvloot
of het herfstweer zonder de blik er kritisch op te werpen.
Iso produceert zeven prenten deze maand. Hij neemt het voornamelijk op voor de
belastingbetaler. Hij laat minister van financiën Witteveen zien als de kampioen van het
hardst de belastingbetaler uitknijpen. Hij wint dit van zijn voorgangers Vondeling (1965) en
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Lieftinck (1949). 136 Ook is Iso kritisch over het verlagen van de studiebeurzen. Dit ligt
allemaal in het verlengde van een volgens hem labiele rijksbegroting die over een paar jaar
voor grote problemen zal gaan zorgen. 137 Iso behandelt nog een enkel specifiek geval. Dit is
de soldaat die weigerde zijn haren te laten knippen en daarvoor de cel in dreigde te gaan. Hij
neemt het op voor de soldaat en beweert in een gedicht grijze haren te krijgen van de starre
houding van de krijgsmacht. 138
De kern van de prenten is de burger als slachtoffer van het gevoerde overheidsbeleid. Zowel
het financiële als het algemene beleid deugt volgens de cartoonisten niet.

Nieuwe Rotterdamse Courant
In de maand september van 1967 staan er geen politieke prenten in de NRC.

Parool
Schols tekent deze maand speciaal voor de derde dinsdag drie prenten die licht schijnen op
de rijksbegroting. Hierbij geldt Witteveen als boeman die het de ‘gewone’ man steeds
moeilijker probeert te maken. Ook laat hij zien dat hij de PTT ziet als melkkoe van de
overheid. Hij toont Witteveen die geld in de brievenbus gooit en het tegelijk aan de
achterkant ook weer eruit haalt. 139 Behalve de PTT krijgt ook het openbaar vervoer kritiek.
Het rijk stelde namelijk dertig miljoen gulden beschikbaar voor het openbaar vervoer. Dit
zou volgens Schols te weinig zijn waardoor het voor de burger te duur zou zijn. Over het
algemeen is er dus hevige kritiek op vele fronten ten opzichte van de overheid.
Verder is er een prent van de artiest Papas. Zijn prent refereert aan de verloren verkiezing
voor de Labourpartij van Wilson in Groot‐Brittannië bij de deelverkiezingen in Cambridge. De
prent toont Wilson in een lege skiff terwijl hij roept:”Hup Cambridge!”. 140
Met name de financiële politiek van het toenmalige kabinet kan de cartoonisten niet
bekoren. De hoeveelheid aan onderwerpen van de prenten is echter beperkt waardoor een
duidelijk oordeel moeilijker wordt. Dat de rijksbegroting kritiek krijgt is namelijk niet iets
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uitzonderlijks. Het ontbreken van andere aan politiek gerelateerde onderwerpen zorgt
ervoor dat het beeld van deze cartoonisten wat beperkt is.

Telegraaf
De maand september in de Telegraaf is dun bezaaid met prenten. Slechts twee prenten van
Wim van Wieringhen en eentje van Rollo. Van die laatste gaat de prent over de
ontwikkelingshulp van de westerse landen aan het Midden‐Oosten die volgens hem direct in
de zakken van Nasser verdwijnt zodat hij er wapens mee kan kopen. 141 Deze prent past in
het beeld van die periode dat men het nog niet goed ophad met de leiders van de Arabische
landen.
Wim van Wieringhen beschrijft in zijn prenten de positie van de VS ten opzichte van Vietnam
en het wankele evenwicht waar het kabinet zich in bevindt. Bij de eerste toont hij
Amerikaans president Johnson met zijn staf die vastgeklemd zitten in een ijzeren
handschoen die halverwege Vietnam ligt. De vraag is hoe zij hun handen vrij krijgen voor de
aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen. 142 Bij de prent over het kabinet staat
Minister‐president De Jong bovenaan een trapje waarvan alle treden, die de KVP, ARP, CHU
en de VVD voor moeten stellen, kapot zijn. 143

Het is de algemene gedachte dat het

bestaande kabinet ten dode opgeschreven is omdat er zo weinig steun voor bestaat en er
teveel meningsverschillen zijn.
Zonder uitzondering zijn het wederom alleen politici en bestuurders die het in de ogen van
de cartoonisten niet goed kunnen doen. Uit de prenten spreekt enkel wantrouwen in de
capaciteiten van de leiders.

Trouw
In de maand september van 1967 staan er geen politieke prenten in Trouw.

Volkskrant
Opland illustreert deze maand veertien prenten voor in de Volkskrant. Ook bij Opland krijgt
de vaderlandse politiek er stevig van langs. Liefst elf prenten gaan over de Nederlandse
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politiek, daarbij is er extra aandacht voor Joseph Luns die speciaal een prent krijgt voor het’
vijftien jaar lang merkwaardig brullen als Nederlandse Leeuw’. 144 Luns krijgt echter ook het
commentaar dat hij de banden met de VS aanhaalt terwijl zij in de ogen van het Nederlandse
volk een onrechtvaardige oorlog voeren in Vietnam. Opland ziet het deze maand absoluut
niet zitten in politiek Nederland. Hij beticht de politici in het algemeen van hypocrisie ten
opzichte van foute regimes zoals die van Griekenland waar men geen kritiek op uit, zodat
men er zaken mee kan blijven doen 145 of dat de men in de hele wereld jaarlijks
negenhonderd miljard gulden uit kan geven aan wapens maar de derde wereld laat barsten.
De prenten van Opland zijn een opstapeling van morele kritiek dat de politiek verdorven is.
Opland richt ook zijn pijlen op de specifieke partijen de PvdA en de KVP. Binnen de KVP
rommelde het en hij beeldt Schmelzer en Aalberse af die proberen de partij te ondermijnen.
Ook de hervormingen binnen de PvdA laat hij zien. Men probeerde daar nieuw links eruit te
gooien en de progressieve concentratie binnen te halen. Tot slot levert Opland in
internationaal opzicht nog kritiek op de oorlog in Vietnam.
Een sombere visie op de politiek komt naar voren in de prenten van Opland. Er is geen
enkele prent in deze maand waarin hij ook maar gematigd positief de politieke situatie kan
bekijken.

Opland, De Volkskrant, 16 september 1967
144
145

Opland, De Volkskrant, 9 september 1967, 3.
Opland, De Volkskrant, 28 september 1967, 3.

58

September 1968

Algemeen Handelsblad
Een nieuw gezicht verschijnt in het Algemeen Handelsblad deze maand. De cartoonist Frits
Müller maakt tien prenten. Müller besteedt aandacht aan veel verschillende onderwerpen in
zowel het binnen‐ als het buitenland. Hij bekritiseert onder andere de toegeeflijkheid van de
NAVO ten opzichte van de Sovjet Unie die een paar maanden daarvoor hard ingegrepen had
in onder andere Praag. De SU krijgt ook daarom nog de nodige kritiek. 146 Ook betreurt hij
het handelen, of juist het ontbreken daarvan, van de mogendheden in de kwestie om Biafra.
Specifiek commentaar wordt nog geleverd op de regering van Mexico die omwille van de
Olympische Spelen demonstraties hardhandig de kop indrukt.
Wat het binnenlandse nieuws betreft wijst Müller op de interne strubbelingen bij de PvdA
waar men moeite heeft om het binnen de partij opgekomen nieuw links in toom te houden.
Hij levert met name kritiek op de houding die de twee conflicterende partijen ten opzichte
van elkaar aannemen. 147 In deze periode spelen ook de problemen omtrent de onrendabele
scheepswerven. Wat je niet direct zou verwachten is dat de ondernemers zelf, met als
hoofdfiguur Verolme, de meeste kritiek te verduren krijgen. Müller toont dit door een grote
geldzak met een dik hoofd erop met een sigaar in de mond te tekenen. 148 De ondernemers
zouden teveel bezig zijn met zichzelf verrijken en geen rekening houden met anderen,
waaronder de werknemers.
Over het algemeen is bij Frits Müller de gewone man ook weer de dupe. Ze zijn het
slachtoffer van misdadige leiders, politici en ondernemers die hen geraffineerd uitbuiten.

De Tijd
Boost verzorgt de prenten voor De Tijd en krijgt deze maand hulp van cartoonist ‘E’ die een
prent bijdraagt naast de zes prenten die Boost zelf maakt. De onderwerpen zijn dit keer sterk
op het buitenland gericht. De twee artiesten leveren allebei commentaar op de Mexicaanse
regering die hard optreedt in aanloop naar de Olympische spelen. 149 Verder toont Boost een
onredelijke en barbaarse Sovjet Unie. Hij laat ook zien hoe weinig politici zoals De Gaulle
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hieraan kunnen doen. Dit doet hij door een kleine De Gaulle af te beelden die met een
gebalde vuist staat te schreeuwen tegen een gigantische Brezjnev. 150 Het geeft de onmacht
aan van de Europese mogendheden om iets tegen de SU te beginnen. Om er voor Nederland
nog een schepje bovenop te doen toont Boost hoe knullig Nederlandse politici zijn in de
internationale politiek. Hij beeldt een kleine minister‐president de Jong af die op de
schouders van minister van buitenlandse zaken Luns staat en probeert over een muur heen
naar het buitenland te kijken. 151
De ‘slechteriken’ zien we voornamelijk in het buitenland in de vorm van SU en Mexico. Er is
betrekkelijk weinig kritiek aan het adres van de Nederlandse politiek. Er wordt alleen
verweten dat zij onmachtig is, wat overigens niet bepaald een compliment is in de politiek.

Het Vrije Volk
In deze maand zijn er maar weinig prenten met een politieke boodschap te vinden in Het
Vrije Volk. De tekenaars die we in de vorige maanden gezien hebben keren in deze maand
niet meer terug. Enkel de ‘Wat een dag’ cartoon verschijnt nog twintig keer. Het ontbreekt
deze cartoon echter in de meeste gevallen aan commentaar. Zo is er wel kritiek te
bespeuren op de rijksbegroting en de strubbelingen van de PvdA met ‘nieuw links’ 152 , maar
kunnen we de rest van de cartoons beschouwen als simpele commentaren met een knipoog
naar de actualiteiten. Er wordt hierbij geen kritiek geuit.
De prenten zijn enkel als reactie op actuele gebeurtenissen waarbij de cartoonist niet op een
serieuze manier zijn goed‐ of afkeuring laat weten. Het zijn vooral pogingen de humor
neutraal te houden.

De Nieuwe Rotterdamse Courant
In de maand september van 1969 staan er geen politieke prenten in de NRC

Het Parool
Fritz Behrendt heeft deze maand flink uitgepakt voor Het Parool met in totaal drieëntwintig
prenten. In de helft van de prenten speelt het handelen van de Sovjet Unie of Brezjnev een
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rol. 1968 is het jaar waarin de SU zijn heerschappij en controle in Oost‐Europa hardhandig
tentoon spreidt. Het is dan ook geen verrassing dat alle prenten kritisch kijken naar het
optreden van de SU. Het meest tekenend is de prent van maandag 2 september waar een
legerlaars op het punt staat een bloem ,die het ‘humaan communisme’ van Dubcek voor
moet stellen, te vertrappen 153 . Dubcek was de leider van Tsjecho‐Slowakije en hij was er
volgens Berhendt in geslaagd tussen de puinhopen van al de andere communistische landen
een betere vorm van communisme te vinden. Samen met Brezjnev krijgen veel andere
buitenlandse regeringsleiders kritiek in de prenten van Behrendt.

Fritz Behrendt, Het Parool, 5 september 1968, 3

Zo zien we deze maand ook de Gaulle weer een aantal keer terugkomen waarbij geen enkele
prent lovend is over zijn Europese beleid. De Griekse militaire dictatuur wordt aangehaald en
benadrukt dat er in Griekenland alleen een schijn van democratie opgehouden wordt. 154
Door de perikelen in het buitenland sneeuwen de Nederlandse problemen enigszins onder.
Behrendt schenkt alleen aandacht aan de problemen die zich binnen de PvdA voordoen. Hij
laat zien hoe nieuw links de partijtop probeert te ondermijnen maar er spreekt geen
wantrouwen uit de prenten. Behrendt geeft juist een objectief beeld van de manier waarop
verschillende mensen tegen de PvdA aankijken. 155 Het is duidelijk dat de prenten niet
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bedoeld zijn om de partij in een kwaad daglicht te zetten maar juist begrip ervoor te kweken.
Anders had Behrendt de partijtop niet als slachtoffer van de kamerleden van der Louw en
Cammelbeeck, die aan de poten van de top zaagden, afgeschilderd maar als onderdrukker
van nieuw links.
Behrendt toont dat hij juist voor menselijkheid is en keurt daarom ook het handelen van de
SU af. Het meest opvallende is echter het feit dat hij juist het extreme karakter van nieuw
links afkeurt en partij kiest voor de meer gematigd progressieve partijleiding van de PvdA.

De Telegraaf
In totaal staan er tien prenten in de Telegraaf waarvan er acht van de hand van Wim van
Wieringhen zijn twee van twee verschillende artiesten ‘B’ en ‘C’ die ieder een prent maken.
De prent van ‘B’ beschouwt kritisch de situatie omtrent het ingrijpen van de Sovjet Unie in
Oost‐Europa. 156 De prent van ‘C’ dient mede als ondersteuning van een artikel maar hij geeft
er ook zijn eigen draai aan. ‘C’ maakt zijn prent naar
aanleiding van de moeilijke economische situatie
waarin de Nederlandse scheepsbouw zich verkeerde.
De werf Wilton‐Feijenoord wordt door andere
scheepsbouwers VMF en Rijn‐Schelde doormidden
gezaagd 157 . Het geeft aan dat de onderhandelingen
over het behoud en voortbestaan van Wilton‐
Feijenoord maar moeilijk verliepen. Dit was zeker een
belangrijk onderwerp omdat de scheepsbouwers voor
veel werkgelegenheid zorgden. De bevolking had dus
baat bij het voortbestaan van het bedrijf. De
ondernemers worden afgeschilderd als hebzuchtig en
denken niet aan de eventuele slachtoffers van hun
‘B’, De Telegraaf, 10 september 1968

hebzucht.

Wim van Wieringhen refereert ook aan de gebeurtenissen in Oost‐Europa maar doet dit niet
zo extreem als bijvoorbeeld Fritz Behrendt. Van Wieringhen wijdt er drie prenten aan en
neemt in alle drie stelling in tegen Breznjev en de Sovjet Unie. In internationaal opzicht heeft
156
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hij verder nog aandacht voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de zorgen van Oe
Thant die met een grote berg internationale conflicten zit. 158 Wat betreft de binnenlandse
onderwerpen is van Wieringhen fel gekant tegen de kamerleden

die nieuw links

vertegenwoordigen. Volgens van Wieringhen maken zij de weg vrij voor een ‘Rusland van
Finland tot Suez en Cuba’ 159 . Wat opvalt is dat hij ook nog kritiek levert op het beleid van de
NVV bij de loonpolitiek. Van Wieringhen is juist van mening dat de looneisen te hoog zijn en
dat de belangen die de NVV nastreeft een slechte uitwerking zullen hebben op de
productiviteit van Nederland als land. 160
Over het algemeen worden door de cartoonisten zorgen uitgesproken met betrekking tot de
economische en politieke situatie in Nederland. Door toedoen van enkele dissidenten dreigt
de huidige situatie te veranderen. Vooral Nieuw Links en de scheepsbouwers moeten het
hierbij ontgelden.

Trouw
In de maand september van 1968 staan er geen politieke prenten in Trouw.

De Volkskrant
Opland heeft het deze maand rustig met maar twee gepubliceerde prenten. In deze prenten
komt echter wel zijn verachting ten opzichte van de Nederlandse politici naar voren. Opland
schetst het beeld dat de Nederlandse politici ongeveer achterlijk zijn in tegenstelling tot
geslepen buitenlandse politici die wel voor elkaar krijgen wat ze willen en zich weinig van
anderen aantrekken. 161 Wat betreft de binnenlandse politiek is het niet anders. Opland
toont de perikelen binnen de PvdA en schildert Den Uyl af als een padvindertje dat de
situatie niet de baas is. 162
Er is nog altijd een grenzeloos wantrouwen in het functioneren van de Nederlandse politiek.
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September 1969

Het Algemeen Handelsblad
Er staan drie prenten van Frits Müller en één van Ron in de maand september van 1969 in
het Algemeen Handelsblad. Müller behandelt de troonrede, Verolme en de Duitse
verkiezingen. Aan de troonrede is enkel een prent gewijd waarbij een kroon zich richt tot de
staten generaal. Hierbij valt niet te zeggen of het nou kritiek is of niet. Verolme kreeg hulp
van de staat en weigerde zelf bij te dragen waardoor de meeste prenten alsook die van
Müller van deze maand over dit onderwerp uitermate negatief gekant zijn tegenover
Verolme en de overheid. 163 Aan het einde van de maand zien we nog een prent van een
gecrashte vogel die de Duitse NPD voor moet stellen. De volgens velen fascistische NPD lijdt
een grote verkiezingsnederlaag tot genoegen van de antifascisten.
Ron laat zich van zijn antimilitaristische kant zien door een militair af te beelden tegenover
burger waarbij de burgers voorzien zijn van schietschijven op hun lichaam. 164
De toon richting het buitenland is antimilitaristisch, antifascistisch en er wordt achterdochtig
naar het binnenlands beleid gekeken.

De Tijd
In De Tijd maakt ook Boost zich druk om de situatie rondom Verolme waarbij hij vooral de
starheid van Cornelis Verolme hekelt. 165 Tijdens de reddingspogingen voor Verolme
probeerde Minister Roolvink zijn loonwet door de eerste en tweede kamer te krijgen. Boost
toont hoe zwaar dit was door Roolvink af te beelden terwijl hij een zware kist die de loonwet
voor moet stellen van de tweede naar de eerste kamer sleept. Kritiek op de regering is er
uiteraard ook ten aanzien van de rijksbegroting. Volgens Boost maakt minister van Financiën
zich er te makkelijk vanaf door alleen maar SER adviezen aan te nemen. Zo plakt hij in de
prent van Boost op mappen waar eerst ‘SER advies’ op stond stickers met de tekst
‘miljoenennota 1970’. 166
Boost ziet voornamelijk dat er een periode van overgang is waar de gevestigde orde weinig
aan kan veranderen. Hij constateert bijvoorbeeld de opkomst van de kleine partijen in de
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Nederlandse politiek die zich niet aan de grote willen conformeren. 167 Ook ziet hij dat
vertrouwde instituten of personen het moeilijk hebben. Hij noemt deze mammoeten die het
‘vandaag de dag moeilijk’ hebben en verwijst daarmee onder andere naar Verolme, De
Gaulle en de Limburgse mijnen. 168

Het Vrije Volk
In deze periode is er geen politiek cartoonist actief bij Het Vrije Volk en zijn er enkel de
prenten van ‘Wat een dag’ te zien. Het gros van deze prenten heeft geen boodschap die van
belang is voor dit onderzoek. Zo gaan er prenten over een Amerikaanse firma die kunstgras
maakt of dat luchtreizigers teveel roken. 169 Toch zijn er enkelen die wel nog een politieke
boodschap bevatten. Zo is er kritiek op de politiek die gevoerd wordt ten aanzien van het
ziekenfonds, dat doktoren alleen wil betalen als ze in actie komen. Ook is er duidelijke kritiek
op de hypocriete houding van de sporters die meedoen aan het Europees kampioenschap
atletiek in Athene. De Griekse militaire dictatuur staat erom bekend dat ze mensenrechten
niet hoog in het vaandel voert. Toch weigeren de sporters een politiek statement te maken
door bijvoorbeeld niet te gaan. In een cartoon worden dan ook drie hardlopers getoond
waaronder het onderschrift is aangebracht:’zolang ik niet geslagen word, is er niets aan de
hand’. 170
Over het algemeen publiceert Het Vrije Volk neutrale prenten met een knipoog naar de
actualiteit waarbij er slechts enkelen wat scherper kijken.

De Nieuwe Rotterdamse Courant
In de maand september van 1969 staan er geen politieke prenten in de NRC.

Het Parool
Deze maand houdt zich in zijn prenten Fritz Behrendt wederom aan zijn meest geliefde
onderwerpen. Van de twintig prenten die gepubliceerd worden gaat het merendeel over de
Duitse verkiezingen, de Sovjet Unie en de koude oorlog in het algemeen en de conflicten in
het Midden‐Oosten. Bij de prenten over de Duitse verkiezingen maakt hij duidelijk dat het
167
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moeilijk wordt om een regering te maken omdat er volgens hem veel politieke verdeeldheid
is. Hij ziet toch echter graag de in zijn ogen fascistische NPD onderuit gaan. Volgens
Behrendt zijn er teveel ex‐nazi’s in de Duitse politiek waarvan een substantieel deel zijn heil
heeft kunnen vinden bij de NPD. 171 De opkomst van de NPD verschaft volgens Behrendt ook
teveel munitie voor Brezjnev die daardoor Duitsland als militaristisch, fascistisch en
revanchistisch af kon schilderen. Na het verlies van de NPD wordt Breznjev dan ook
mijmerend afgebeeld omdat hij nu zijn munitie kwijt is. 172 In de rest van de maand keert de
SU ook vaker terug. Zo toont Behrendt in een aantal prenten de onderdrukking van Oost‐
Europa door middel van geweld van de SU en de steun die de SU geeft aan de Arabische
landen die het opnemen tegen Israël. 173 Uit de prenten blijkt snel dat Behrendt pro‐Israël
georiënteerd is. Alle Arabieren worden als snode en woeste karikaturen afgebeeld die altijd
gewapend zijn terwijl joden vaker voorzien zijn van vriendelijkere en menselijkere trekken.
Yasser Arafat zie je in deze periode vaak terugkomen als een huichelachtige Arabier. 174

Fritz Behrendt, Het Parool, 10 september 1969

Aan binnenlandse gebeurtenissen schenkt Behrendt deze maand bijzonder weinig aandacht.
Er is een prent die de belastingbetaler afschildert als een patiënt op een operatietafel terwijl
het kabinet eromheen staat. Het onderschrift luidt:’Meer kan ik er niet uithalen, hij moet
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nog jaren mee.’ 175 Dit behoort tot de gebruikelijke kritiek op de miljoenennota waar bekend
wordt dat de belastingdruk verder wordt verhoogd. De rest van de prenten beperken zich
tot de houding van Nederland ten opzichte van de koloniën in het westen, de hervorming
van de VPRO, wereldpolitiek in het algemeen en de Griekse militaire dictatuur.
Het is opvallend dat Behrendt duidelijke stellingen inneemt tegen de Arabische landen en de
SU. Dat Behrendt deze stellingen inneemt is niet verrassend als je ervan uit gaat dat hij een
idealist is. Zo vindt hij ook dat Nederland de koloniën meer vrij moet laten, de wereldleiders
niet het kwaad kunnen uitbannen en dat Papadopoulos niet de leider van Griekenland hoort
te zijn.

De Telegaaf
Wim van Wieringhen maakt deze maand zes prenten voor de Telegraaf. De onderwerpen
zijn niet veel anders dan die van zijn collega’s. Ook hij is kritisch ten opzichte van het
economisch beleid van de regering, de miljoenennota en de manier waarop de regering
omgaat met de kwestie Verolme. Ook de Duitse verkiezingen en de verdeeldheid van het
land, de problemen in het Midden‐Oosten waar ook hier de Arabieren de zondebok zijn en
het beleid van de SU dat ten aanzien van Oost‐Europa een harde politiek voert, krijgen de
aandacht. Van Wieringhen onderscheidt zich door de prent waarop hij Nixon afbeeldt die
dolgraag een einde aan de oorlog in Vietnam wil maken maar hierin belet wordt door het
Pentagon. 176
Er zijn maar weinig uitzonderingen wat betreft de visie van van Wieringhen op de
misstanden in de wereld. Over het algemeen komt hij in grote mate overeen met zijn
collega’s.

Trouw
In de maand september van 1969 staan er geen politieke prenten in Trouw.

De Volkskrant
Opland verzorgt deze maand zeventien prenten voor de Volkskrant en schijnt daarbij zijn
licht op een grote variatie aan onderwerpen. We zien de aversie tegenover het Grieks
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militarisme en het EK atletiek, de Vietnamoorlog en de agressie van de Arabieren in het
Midden‐Oosten terugkomen alsmede de verdeeldheid in de Duitse politiek. Wat opvalt is dat
Opland veel aandacht besteedt aan de binnenlandse politiek. Hierbij worden veel politici
persoonlijk aangepakt zoals Biesheuvel en Schmelzer die als schurken afgeschilderd worden
terwijl ARP in een deal aan Schmelzer wordt verpatst 177 , Marga Klompe als onwetende
bestuurder 178 , Witteveen als moordenaar van de gewone burger 179 , of de naïeve en zinloze
pogingen van Luns om Groot‐Brittannië bij de EEG te trekken. 180 Uit de prenten blijkt weer
dat Opland maar weinig vertrouwen heeft in de Nederlandse politiek en dat hij voorspelt
dat het toenmalige kabinet‐de Jong voortijdig aan een einde zou komen. 181 Opland
onderscheidt zich door op te komen voor de studenten die het in de nasleep van de
bezetting van het Maagdenhuis op moesten nemen tegen de autoriteiten. Hij doet dit op
een controversiële manier door een leeg monument op de dam af te beelden met enkel
kransen voor de in Nederlands gevangenschap verkerende oorlogscriminelen ‘drie van
Breda’. Het onderschrift luidt:’Straks als de dam weer netjes is en de langharige studenten
achter slot en grendel zitten’. 182 Het opsluiten van studenten en eren van
oorlogsmisdadigers is zoals Opland de doorgeslagen overheid afbeeldt. Wederom valt
Opland de politiek af en neemt het op voor degenen die zich roeren tegen de overheid.
Opland weet telkens weer de vinger op de zere plek te leggen en aarzelt niet om de
Nederlandse politici op hun onvolkomenheden te wijzen. Vooral zijn persoonlijke aanpak is
hierbij opvallend.
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September 1970

Algemeen Handelsblad
In de maand september van 1970 zien we een nieuw gezicht in het Algemeen Handelsblad.
De artiest Bethanot maakt in totaal drie prenten. Origineel is Bethanot niet aangezien hij
evenals de meeste van zijn collega’s de miljoenennota van kritiek voorziet. 183 In het begin
van de maand wordt de ambassade van Indonesië bezet door Molukse jongeren die
protesteren tegen de komst van President Soeharto naar Nederland. Tijdens de bezetting wil
Minister Luns van buitenlandse zaken een bezoek brengen aan de residentie maar struikelt
als hij over een heggetje wil klimmen. De foto wordt wereldwijd bekend en is dan ook een
aanleiding voor de prent van Bethanot waarbij Luns en De Jong springend over en kruipend
door een heg afgebeeld worden. 184
Bethanot neemt het stokje van zijn voorgangers over wat betreft de kritiek op de
Nederlandse politiek. Hij is echter wel betrekkelijk mild en steekt eerder de draak met
politici dan dat hij ze tot de grond afbrandt in zijn prenten.

De Tijd
Het is een magere maand wat de prenten betreft in dagblad De Tijd. In totaal zijn er vijf
verschillende prenten van drie verschillende artiesten. Boost maakt er twee evenals Cork en
Klaas Groot maakt er één. De laatste is ook meteen de minst duidelijke. Klaas Groot neemt
het op voor de kabouterpartij in Amsterdam. De partij heeft in 1970 vijf zetels in de
gemeenteraad van Amsterdam en wil de rigide en starre bestuurscultuur in Nederland
veranderen. Ze probeert dit aan de hand van demonstraties of ludieke acties zoals
demonstratief kraken of wiet roken tijdens de zitting van de gemeenteraad. Klaas Groot
beeldt een demonstrerende kabouter af en een politieagent die niet weet wat hij ermee
aanmoet. 185 Het geeft weer hoe de gevestigde orde zich geen raad weet met de in hun ogen
losgeslagen nieuwe generatie.
De prenten van Cork geven een wat algemenere maatschappijkritiek. Hij grapt met de dolle
mina’s en probeert te waarschuwen dat mensen zich niet in een keurslijf moeten laten
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duwen. 186 Zijn prenten zijn niet echt toegespitst op actualiteiten. Boost wijdt daarentegen
zijn beide prenten aan de perikelen rondom het bezoek van Soeharto en de bezetting van de
Indonesische ambassade. In zijn twee prenten is te zien hoe de Molukkers de planning van
het bezoek overhoop gooien en dat de regering extremere veiligheidmaatregelen moet
treffen die men in Nederland nog niet zo gewend is. 187
De teneur van de prenten is dat de bestuurlijke elite nog altijd niet weet hoe ze met de
veranderingen in de samenleving of opstandige groepen zoals de Molukkers om moet gaan.

Het Vrije Volk
In de maand september van 1970 staan er geen politieke prenten in Het Vrije Volk.

De Nieuwe Rotterdamse Courant
In de NRC worden in deze maand voor het eerst drie cartoons afgebeeld. Deze hebben
echter geen enkele politieke of maatschappelijke boodschap. Het zijn afbeeldingen van
situaties die dienen als grap. Bijvoorbeeld de waarzegster die haar voorspelling uit een
enorme computer haalt en niet uit haar glazen bol. 188

Het Parool
Het Parool publiceert deze maand de prenten van Fritz Behrendt en TAK. De eerstgenoemde
maakt in totaal eenentwintig prenten en de laatste maakt er twee. TAK zijn prenten nemen
beide de Arabieren op de hak. Zo beeldt hij een zogenaamde’ Arabische topconferentie’ af
als een kring legertanks waarvan de kanonslopen in elkaar verstrengeld zijn. 189 Het past in
het beeld dat men de Arabieren uit het Midden‐Oosten als onbeschaafd beschouwde.
Fritz Behrendt heeft net als zijn collega TAK de nadruk liggen op conflicten in het Midden‐
Oosten met daaraan vastgekoppeld de wereldwijde problematiek omtrent de koude oorlog.
In zijn prenten met buitenlandse onderwerpen neemt hij stelling in tegen de
vliegtuigkapingen door Arabieren en de agressie tegen Israël. Ook toont hij zich sceptisch ten
opzichte van de manier waarop de Arabische leiders in het Midden‐Oosten onderling in staat
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zijn de vrede te bewaren en problemen, zoals bijvoorbeeld de guerrilla‐activiteiten tegen
Israel georganiseerd vanuit de vluchtelingenkampen in Jordanië, op te lossen. 190
Wat betreft de binnenlandse gebeurtenissen spreekt hij zijn vrees voor ongeregeldheden uit
ten aanzien van de ontwikkeling van de lonen en de stakingen in de Rotterdamse haven. De
angst jegens het communisme groeide en men betichte de stakende havenarbeiders van
socialistische sympathieën. Behrendt laat dit zien aan de hand van een duel tussen Mao en
Breznjev die allebei in een hijskraan zitten. Het onderschrift luidt:’van Oessoeri tot aan de
Maas, wie wordt de baas?’. 191 Ook in Amsterdam was het in deze periode onrustig. Behrendt
is duidelijk niet gecharmeerd van de onruststokers en toont in zijn prent Vrouwe Amsterdam
die met arm en been in het gips zit, deze verwondingen moeten straatterreur en anarchie
voorstellen. 192 Wat de politiek betreft schenkt Behrendt uiteraard aandacht aan de
rijksbegroting die in zijn ogen sociale onrust en inflatie in de hand werkt. 193 Ook hekelt hij de
verdeeldheid binnen de PvdA en de socialistische partijen onderling. 194 Ten slotte schenkt hij
ook nog ruimschoots de aandacht aan de bezetting van de Indonesische ambassade. Hij
veroordeelt de Molukkers voor het gebruik van geweld 195 maar is tegelijkertijd van mening
dat de genomen veiligheidsmaatregelen bij de komst van Soeharto weer overdreven zijn. 196
Behrendt hinkt een beetje op twee gedachten. Waar hij normaal gesproken altijd kant kiest
voor de gewone burger is hij nu van mening dat de ongeregeldheden in Amsterdam en
Rotterdam niet gerechtvaardigd zijn. Hij maakt zich zelfs een beetje zorgen om eventuele
communistische motieven in Rotterdam. Hij ziet ook dat de onrust in de politiek ervoor zorgt
dat er geen goede oplossingen aangedragen worden.

De Telegraaf
Deze maand zijn er maar enkele prenten te vinden in de Telegraaf. Cummings verzorgt in
totaal twee prenten die allebei hetzelfde onderwerp hebben. In beiden wordt de Arabieren
verweten dat ze een gevaar zijn voor vrede en veiligheid in de wereld. Het onderschrift van
de prent van dinsdag 15 juni verwoordt dit helder op de volgende manier:’al kunnen wij
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Arabieren geen eigen beschaving opbouwen, die van anderen opblazen kunnen wij –bij
Allah‐ erg goed’. 197 Te zien zijn twee Arabieren die voor een enorme puinhoop staan wat
voorheen de Romeinse en westerse beschaving was. In de andere prent laat hij zien dat
Breznjew en Nixon zojuist een trap aflopen die escalatie voor moet stellen. Zij proberen dooi
te krijgen in de koude oorlog. Een Arabier rent juist de trap op op zoek naar conflicten en
escalatie. 198
De Arabische landen beginnen zich te roeren en het is duidelijk te zien in de prenten dat het
beeldt dat de mensen in het westen van de Arabieren hebben ronduit negatief is.

Trouw
In de maand september van 1970 staan er geen politieke prenten in Trouw.

De Volkskrant
Opland maakt deze maand zestien prenten. Opland staat met drie prenten uitgebreid stil bij
de bezetting van de Indonesische ambassade en de uiteindelijke komst van Soeharto.
Uiteraard wordt Joseph Luns belachelijk gemaakt. Hij dankt dit aan de onhandige manier
waarop hij over een heggetje heen klimt. 199 Opland keurt het optreden van de Molukkers af
200

en schetst het beeld dat de ontmoeting tussen Soeharto en Luns en de Jong allerminst

openhartig is. 201 Voor de rest gaan de prenten op drie na allemaal over binnenlandse
aangelegenheden. De buitenlandse onderwerpen zijn de vliegtuigkapingen en de
geschonden mensenrechten in het Midden‐Oosten. Wat opvalt is dat Opland juist geen
stelling inneemt tegen Arabieren maar zich juist druk maakt om de menselijke kant en de
slachtoffers in de vorm van hulpeloze burgers. 202
Er is het gebruikelijke commentaar op de rijksbegroting en de incompetentie van de
regering. In de besproken periode staakten onder meer de havenarbeiders in Rotterdam en
Opland kiest duidelijk de kant van de werknemers door minister van financiën Witteveen en
minister van sociale zaken Roolvink af te schilderen als huichelaars waarvan de eerste de
arbeiders geld belooft om het vervolgens weer zo snel mogelijk weg te halen en de tweede
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een oneerlijke loonwet doorgeduwd heeft. 203 Gedurende de hele lonenkwestie worden de
werknemers volgens Opland aan het lijntje gehouden. 204 Ook andere bestuurders kunnen
het in de ogen van Opland niet goed doen. Zo is hij uiterst kritisch op de toenmalig
burgemeester van Rotterdam Thomassen die de stakende arbeiders ervan beticht
communistisch gedachtegoed uit te dragen. De prent van vrijdag elf september 1970 laat
een arbeider zien door de ogen van de burgemeester en door de ogen van de arbeiders zelf.
Bij de eerste staat de arbeider met de boeken van Lenin, Marx en Mao onder zijn arm en bij
de tweede staat de arbeider met een loonzakje in de ene hand en een Feyenoordkrant in de
ander. Het onderschrift luidt:’De havenarbeider:”wij vragen toch ook niet onder welke
invloed mijnheer Thomassen staat?”. 205 Wat opvallend is dat Opland sterk positie kiest ten
faveure van de PvdA en tegen de VVD in de prent van donderdag vierentwintig september
1970 zien dat van Mierlo bij een patient die de KVP voor moet stellen het VVD‐hart vervangt
voor een PvdA‐hart onder het mom van:’baat het niet dan schaadt het niet’. 206 Hij geeft
daarmee aan dat de samenwerking tussen de KVP en de VVD beter kon eindigen.
Opland neemt deze maand duidelijke stellingen in. Hij zet zich af tegen de VVD en kiest kant
voor de PvdA. Hij toont ook het onvermogen van de politiek om zich in te kunnen leven in de
arbeiders en hen op een eerlijke manier te behandelen.
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September 1971

De Tijd
Boost levert deze maand fikse kritiek aan het adres van het nieuw geformeerde kabinet‐
Biesheuvel. Vier van de zeven prenten gaan in op de bestuurders en de
belastingmaatregelen. Over dat laatste is Boost heel duidelijk. Hij is van mening dat de
brandstofprijzen te hoog worden en hij keurt de verhoogde belastingen op levensmiddelen
af. 207 Wat verder opvalt is zijn algemenere pessimistische houding. In de twee prenten van
zaterdag 11 en 18 september voorspelt hij een sombere toekomst en verafschuwt hij nieuwe
communicatietechnieken waardoor mensen steeds meer als eenlingen zouden komen te
staan. 208
Er is een negatieve tendens te ontwaren bij Boost. Niet alleen de politiek heeft het volgens
hem niet begrepen, maar nu weten de mensen in de samenleving ook niet hoe ze met elkaar
om zouden moeten gaan.

Het Vrije Volk
Frits Müller sluit bij zijn collega’s aan wat betreft de onderwerpen voor deze maand. De
ernst van de economische situatie waarin Nederland verkeert komt sterk naar voren. Van de
negentien prenten worden er vijf hieraan gewijd. Alles wordt uit de kast getrokken om te
benadrukken dat het kabinet nalatig is en in de problemen zal komen als het gat in de
begroting niet gedicht zou worden. Het meest illustrerende is de prent van een Leeuw die
Nederland voor moet stellen die geplet wordt door een enorme kei. 209 De kei stelt in dit
geval de begroting voor. Als het kabinet de begroting dus niet op orde zou krijgen zou
Nederland er volgens Müller de dupe van worden. Opvallend is verder de aandacht die
Müller schenkt aan de smogvorming in het Rijnmondgebied. Het commentaar is
voornamelijk idealistisch en niet direct op iemand gericht maar vooral tegen vervuiling in het
algemeen. De idealistische inslag komt ook terug in zijn buitenlandse prenten waar hij
stelling inneemt tegen de mensenrechtenschendingen in Pakistan, het Spanje van Franco en
de neergeslagen gevangenisoproer in de gevangenis ‘Attica’ in de Verenigde Staten.
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Het nieuwe kabinet moet het voornamelijk ontgelden bij deze cartoonist. In tegenstelling tot
de prenten die in de voorgaande jaren in Het Vrije Volk gepubliceerd zijn is de cartoonist
Müller een stuk kritischer en zijn prenten zijn een stuk bijtender.

NRC Handelsblad
In de maand september van 1971 staan er geen politieke prenten in het NRC Handelsblad.

Het Parool
Fritz Behrendt maakt in deze maand achttien prenten voor Het Parool. Behrendt sluit zich
aan bij zijn collega’s die niet overlopen van vertrouwen in de regering om de economische
malaise aan te pakken. Hij acht de politiek ronduit naïef en laat dit zien in zijn prent van
dinsdag 21 september. De theorie van de aanpak van de inflatie komt volgens hem totaal
niet overeen met de praktijk. 210 De economische problemen in Nederland liggen in het
verlengde van de tanende dollar en de opkomst van onder andere China als economische
macht waar men rekening mee moet gaan houden. Behrendt schenkt hier dan ook aandacht
aan en toont vooral het onvermogen van de VS aan om de eigen munt bepalend te laten
zijn 211 en een China dat tot zorgen van Behrendt wereldwijd steeds dominanter wordt. 212 In
de rest van de prenten komen de voor Behrendt gebruikelijke onderwerpen terug. Zo zien
we weer zijn commentaar op de huichelachtigheid van Breznjev 213 en de Arabische leiders in
het Midden‐Oosten. 214 Een leuke afwisseling is zijn inzicht in de relatie tussen Japan en de
Verenigde Staten. Over een periode laat hij zien hoe de twee landen van vriendschappelijke
naar vijandige naar vriendschappelijke en weer vijandige houding ten opzichte van elkaar
overgaan. 215
Centraal staat deze maand de economische situatie en het handelen van het kabinet‐
Biesheuvel. Dit handelen geniet over het algemeen weinig waardering. Het past het
pessimistische wereldbeeld dat Behrendt er in deze periode op nahoudt. Uit zijn prenten
spreekt weinig vertrouwen uit dat de politieke elite nog grip heeft op de economische en
maatschappelijke veranderingen die plaatsvinden.
210

Behrendt, Het Parool, 21 september 1971, 4.
Behrendt, Het Parool, 30 september 1971, 3.
212
Behrendt, Het Parool, 9 september 1971, 4.
213
Behrendt, Het Parool, 17 september 1971, 17.
214
Behrendt, Het Parool, 2 september 1971, 4.
215
Behrendt, Het Parool, 23 september 1971, 4.
211

75

Telegraaf
Wim van Wieringhen maakt in deze maand vier prenten voor de Telegraaf. Allen zijn ze
gewijd aan binnenlandse onderwerpen en in geen van de gevallen heeft hij een goed word
over voor het kabinet of andere bestuurders. Zo heeft hij commentaar op het overvolle
hoger onderwijs 216 , het miljardentekort van het kabinet 217 , de inflatie 218 en de smog en
vervuiling in de Rijnmond. 219
De kiem van alle problemen ligt volgens van Wieringhen bij het falende handelen van de
politiek. In alle gevallen schiet de regering in de ogen van van Wieringhen tekort om de
zaken goed te regelen.

Trouw
In de maand september van 1971 staan er geen politieke prenten in Trouw.

De Volkskrant
Opland maakt dertien van de in totaal veertien prenten die de Volkskrant publiceert, Klaas
Groot verzorgt er één. De prent die Klaas Groot maakt behandelt de vervuiling in de regio
Rijnmond. 220 Opland legt deze maand in zijn prenten de nadruk op het buitenland of het
buitenlandse beleid van Nederland. Wat betreft de binnenlandse onderwerpen ligt het
accent sterk op de economische situatie en de aanpak of juist het ontbreken daarvan van de
inflatie door het kabinet. Opland doopt in zijn prent van woensdag tweeëntwintig
september de miljoenennota om in de ‘inflatienota’ en toont een minister van financiën
Nelissen die een leeg koffertje aan de tweede kamer presenteert. 221 Opland is ook van
mening dat het kabinet Biesheuvel ervoor zorgt dat de kwaliteit van en het proces van
democratisering in het hoger onderwijs achteruit holt. 222
Opland kijkt verder kritisch naar de relatie tussen Nederland en de koloniën en dan met
name de houding van Nederland ten opzichte van Suriname. Hij is kritisch over de
paternalistische houding van Nederlandse regering die niet bereid is Suriname op de eigen
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benen te laten staan. 223 Voor de rest van de maand komen de onderwerpen redelijk overeen
met zijn collega’s. Zo veroordeelt Opland ook de gewelddadige beëindiging van de
gevangenisopstand in ‘Attica’ 224 en stipt hij de problemen van de dollar aan. 225 Een
uitzondering is een aanval op de man die Opland inzet op Hans Wiegel, de VVD‐bewindsman
die volgens Opland persoonlijk verantwoordelijk is voor de enorme problemen met de
begroting waar het kabinet‐Biesheuvel mee kampt. Op de prent van donderdag 30
september Hans Wiegel afgebeeld als padvinder die in het donker een enorm gat laat zien
dat de begrotings‐Delta voor moet stellen die dertig meter onder het Binnenhof ligt. Het
onderschrift luidt:Het gaatje van Wiegel, VVD‐gidsje Wiegel:”..In’t donker zie je er geen barst
van..!” 226
De persoonlijke aanval op Wiegel past in deze maand waarin Opland zich uitermate kritisch
uitlaat over de politiek in zowel binnen‐ als buitenland. Hij heeft weinig oog voor eventuele
slachtoffers van slecht beleid maar richt zijn pijlen meer op de fouten van de daders.
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September 1972

De Tijd
Naast de zeven prenten van Boost verschijnen er deze maand nog zes andere prenten van de
hand van twee andere cartoonisten onder de pseudoniemen MT en HF. De eerste neemt er
twee voor zijn rekening en HF maakt er vier. De prenten van Boost staan in het teken van de
Olympische Spelen en de aanslagen die gepleegd worden op de Israëlische sportequipe.
Uiteraard is er de afschuw van de aanslag maar ook is er kritiek op het Olympisch comité dat
de spelen door laat gaan. De binnenlandse onderwerpen bestaan uit een kritische blik op de
miljoenennota die Boost zinloos vindt aangezien het kabinet op dat moment demissionair
is. 227 Tevens steunt Boost met een prent de stakende arbeiders van de ENKA fabriek in
Breda. Hij kiest overduidelijk de kant van de stakers en is van mening dat zij een ‘sociaal
contract’ verdienen. 228
MT heeft slechts een klein aandeel in de prenten van deze maand. Een van zijn prenten
behandelt de aanslag bij de Olympische spelen. De ander spreekt de angst uit voor stijgende
huurprijzen. Hij is bang dat door de voorgenomen huurliberalisatie de prijzen niet meer in de
hand gehouden kunnen worden.
HF behandelt opvallend genoeg niet de Olympische spelen maar richt zich meer op
binnenlandse perikelen. Zo kaart hij de problemen in het hoger onderwijs aan waar de
politiek een verhoging van het collegegeld verlangt en

niet van plan is de instituten

democratischer te maken. 229 HF neemt het over het algemeen op voor de gewone burger
die in zijn ogen de dupe is van hervormingen door de overheid. Zo stoort hij zich aan het
plan van het kabinet‐Biesheuvel om ziekenfondsleden zelf te laten betalen voor de dokter en
specialisten en om het eigen risico in te voeren. 230
De aanslag in München staat deze maand centraal en overschaduwt de andere problemen
enigszins. De cartoonisten weten toch wel tijd te vinden om hun kritische blik te tonen ten
aanzien van de miljoenennota en op te komen voor de ‘gewone man’ die door de plannen
van het kabinet gekort zou worden in zijn gezondheid, sociale zekerheid en kansen in het
onderwijs.
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Het Vrije Volk
Het Vrije Volk herbergt in deze maand een grote variatie aan artiesten. Asto, Up, SICS en Teo
verzorgen respectievelijk vijftien, twee, een, en drie prenten. SICS houdt het bij een bekend
onderwerp, namelijk de oorlog in Vietnam en het onvermogen van de Amerikanen om er
een goed einde aan te maken. 231 De prenten van Up baren weinig opzien. Van zijn twee
prenten is degene met een aanklacht aan de vervuilers van de regio Rijnmond het
duidelijkst. 232
Teo neemt het in twee prenten op voor de gewone burger die volgens hem gebukt gaat
onder de steeds groter wordende belastingdruk. Deze twee prenten verschijnen beiden op
de derde dinsdag van september en dienen als ondersteuning van de uitleg van de
miljoenennota. Vooral zijn afbeelding van de ‘gewone man’ in een bankschroef maakt
duidelijk dat de burger knel zat in een situatie waar hij zelf niets aan kon doen. 233
Asto legt in het begin van de maand sterk de nadruk op de aanslagen tijdens de Olympische
Spelen. Hij veroordeelt de aanslagen en het Olympisch comité dat de spelen gewoon door
laat gaan. De opvallendste prenten van Asto zijn de prenten die betrekking hebben op de
staking van de ENKA arbeiders. Hier kiest ook Asto duidelijk de kant van de stakers en kijkt
hij genoegzaam toe hoe het bestuur van AKZO, dat eigenaar was van de ENKA fabriek, in de
vorm van Kraaijenhof en Bakkenist niet anders kunnen doen dan de eisen van de arbeiders
inwilligen. 234 Verder neemt Asto het op voor de ‘kleine man’ die de dupe is van de
verhoogde belastingen. 235 In de enige politiek gekleurde prent toont hij Den Uyl die volgens
hem een riante machtspositie heeft en kan kiezen met wie hij binnenkort na de nieuwe
verkiezingen wil gaan regeren. 236 Buitenlandse inbreng is er in de vorm van verbazing om
het Noorse ‘Nee’ tegen de EEG en kritiek op het handelen van de Amerikaanse troepen in de
oorlog in Vietnam.
Hoewel de variatie aan artiesten groot is wordt wel dezelfde teneur behouden. Nog altijd
geldt dat onrecht wordt aangedaan door de leiders en dat de burger de dupe is van falend
beleid. Een succesvolle staking zoals die van ENKA juichen de cartoonisten dan ook toe.

231

SICS, Het Vrije Volk, 5 september 1972, 4.
UP, Het Vrije Volk, 16 september 1972, 4.
233
Teo, Het Vrije Volk, 19 september 1972, 6.
234
Asto, Het Vrije Volk, 22 september 1972, 4.
235
Asto, Het Vrije Volk, 26 september 1972, 4.
236
Asto, Het Vrije Volk, 29 september 1972, 4.
232

79

NRC Handelsblad
In de maand september van 1972 staan er geen politieke prenten in het NRC Handelsblad.

Het Parool
Fritz Behrendt weet deze maand in Het Parool zijn aversie jegens Arabieren te koppelen aan
de aanslagen op de Olympische Spelen. In tegenstelling tot zijn collega’s legt hij zwaar de
nadruk op de schuld van de Arabieren. Van de negentien prenten wijdt hij er zeven aan de
Olympische spelen en de kritiek op Arabieren. Volgens zijn prent van vrijdag 8 september
steunt de ‘zwarte september’ groepering die verantwoordelijk is voor het bloedbad in
München zwaar op met name communistische en Arabische landen en leiders. 237 Tussen
andere buitenlandse onderwerpen bevinden zich onder andere een kritische blik op het
regime van Idi Amin 238 en een genuanceerde kijk op de Noorse afwijzing van de EEG. Hij
schildert hierbij de EEG af als een enorme tanker en Noorwegen als een klein roeibootje. 239
Noorwegen is volgens Behrendt geen land om veel rekening mee te moeten houden. De
binnenlandse politiek zorgt in deze periode wel voor genoeg inspiratie voor Behrendt. Hij
ziet grote problemen in de verdeeldheid van de politiek waarbij zelfs binnen de partijen zelf
een eenduidige lijn moeilijk te bespeuren was. 240 Ook het rompkabinet Biesheuvel II dat in
zijn prent vol goede moed van start gaat maar heel snel tegen een muur op zal lopen in de
vorm van de verkiezingen die in november gehouden worden. Den Uyl ziet hij als lachende
derde en hij voorspelt dat de PvdA de hernieuwde verkiezingen gaat winnen. 241
Behrendt legt zwaar de nadruk op de aanslagen op de Olympische Spelen in München. In
zijn ogen is hiermee het ultieme bewijs van de verdorven aard van de Arabieren geleverd.
Wat opvalt is dat hij uitkijkt naar de komende verkiezingen die in zijn ogen Den Uyl als een
soort verlosser zullen brengen.

De Telegraaf
In de maand september van 1972 staan er geen politieke prenten in De Telegraaf.
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Trouw
In de maand september van 1972 staan er geen politieke prenten in Trouw.

De Volkskrant
Opland maakt deze maand twaalf prenten voor de Volkskrant. Uiteraard gaat ook zijn
aandacht uit naar het drama van München en is hij kritisch ten opzichte van het Olympisch
comité dat de spelen gewoon door laat gaan. 242 Interessanter echter zijn de prenten over de
binnenlandse politiek. Het komt er in de prenten op neer dat Wiegel en de VVD
onmenselijke aasgieren zijn. Zo probeert Wiegel volgens Opland de werknemers een poot uit
te draaien 243 en worden in de kwestie rond de staking bij ENKA de aandeelhouders, voorzien
van VVD buttons, neergezet als uitknijpers. 244 Opland beeldt de VVD’ers ook af als
decadente inwoners van het oude Pompei die nietsvermoedend belastingcadeautjes voor de
vermogende burgers uit blijven delen terwijl er een hevige linkse uitbarsting op komst is. 245
Verder geeft Opland zijn visie op het kabinet Biesheuvel. Hij portretteert Biesheuvel als de
keizer zonder kleren uit het sprookje De nieuwe kleren van de keizer. Alle politici knikken
mee en loven de zijn kleren terwijl Biesheuvel de troonrede brengt behalve Den Uyl die
protesteert. 246 Hij wil hiermee aangeven dat Den Uyl op dat moment de enige was die wel
de waarheid durfde te vertellen. Volgens Opland verkeren de confessionelen bovendien in
een moeilijke situatie. Dit doet hij door Biesheuvel af te beelden als een standbeeld met de
bijbel en een boek met de gedachten van Wiegel in de hand. De sokkel waar het beeld op
staat moet het fundament van Biesheuvel voorstellen in de vorm van KVP, CHU en de ARP.
De sokkel staat echter op het punt om kapot te scheuren. 247 Dit is een kritische noot aan het
adres van de confessionelen en de VVD die niet in staat zijn eensgezind te regeren.
Er is geen enkele maand waarin de politieke voorkeur van Opland nog duidelijker boven
komt drijven. Den Uyl is voor hem de enige die het falende overheidsbeleid niet wil steunen.
Hiermee wordt de PvdA op een voetstuk geplaatst, daarbij keurt hij alles wat met de VVD te
maken heeft af.
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September 1973

De Tijd
In De Tijd vinden we deze maand drie verschillende artiesten terug die gezamenlijk zeven
prenten maken. ‘L’ maakt er één die betrekking heeft op Amerika. Hierin levert hij kritiek op
de regering van Nixon die volgens hem Vice‐president Spiro Agnew af laat treden na een
omkoopschandaal. Volgens ‘L’ is dit alleen maar bedoeld om de aandacht af te leden van de
problemen waar Nixon zelf in verkeert. Het balletje van het Watergateschandaal is al aan het
rollen. Agnew staat daarom ook afgebeeld als bliksemafleider op het Witte huis. 248 Er is één
prent van Amerikaans cartoonist Herblock overgenomen die aansluit aan het commentaar
op de Amerikaanse regering omtrent het Watergateschandaal. Boost maakt de overige vijf
prenten waarbij hij weinig ingaat op de binnenlandse politieke situatie maar alleen aantoont
dat de politiek het moeilijk heeft om de inflatie te beteugelen 249 en de sociale partners op
één lijn te krijgen. 250 In het buitenland heeft hij ook oog voor het Watergateschandaal en het
afzetten van de socialistische Chileense regering die onder leiding stond van Allende en
wordt vervangen door een militaristisch regime onder leiding van Augusto Pinochet. Boost
heeft vooral kritiek op de vermeende Amerikaanse inmenging die zo het Amerikaanse
bedrijfsleven nieuwe kansen in Chili geeft . 251
Met de schandalen in de VS en de coup van Pinochet is er weer genoeg voer voor de
cartoonisten om de leiders als schurken af te schilderen. De burger kan er zoals gewoonlijk
weinig tegen beginnen.

Het Vrije Volk
Asto en Teo maken respectievelijk elf en twee prenten voor Het Vrije Volk in deze maand. De
kritieken van Asto hebben deze maand een idealistische inslag. De speerpunten van de
buitenlandse onderwerpen zijn het geweld en de onderdrukking die terugkomen bij de
censuur van Breznjew in de Sovjet Unie 252 , het afzetten van Allende door Pinochet in Chili 253 ,
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het apartheidregime in het algemeen 254 en de vrijheidsstrijd van de IRA. 255 In al deze
prenten neemt hij het op voor de slachtoffers. In het binnenland richt Asto zijn aandacht
voornamelijk op Hans Wiegel. Het is een van de eerste keren dat er geen overweldigende
kritiek is op de miljoenennota maar juist op de kritiek op degenen die sceptisch tegenover de
nota staan. In dit geval is dat Wiegel. Terwijl de nota van Den Uyl bejubeld wordt probeert
Wiegel volgens Asto een bom onder de nota te leggen. 256 Daar komt bij dat volgens Asto
Den Uyl, Lubbers en Duisenberg positief werk verrichten om te proberen de inflatie en de
werkeloosheid in te dammen. Hij portretteert ze dan ook als ridders te paard die het
opnemen tegen een draak die de inflatie en werkeloosheid voor moet stellen. 257
Teo heeft een kleine bijdrage in de vorm van twee prenten die het verslag van de
miljoenennota ondersteunen. Hij bekommert zich in deze prenten over de grootstedelijke
politiek en het beeld van de autobezitter als melkkoe. Hij onthoudt zich hierbij van zware
kritiek ten opzichte van het kabinet.
Het valt op dat het kabinet Den Uyl duidelijker de steun van de cartoonisten krijgt. Ook Asto
verdedigt Den Uyl liever ten opzichte van Wiegel dan dat hij kritiek levert op de
miljoenennota. Het gebruikelijke idealisme waarbij de mens vrij zou moeten zijn van alle
onderdrukkers en geweld komt ook in deze maand weer naar voren.

NRC Handelsblad
De artiest Bethanot verzorgt acht cartoons in het NRC Handelsblad deze maand. Vijf van
deze prenten verschijnen op dinsdag achttien september en dienen als ondersteuning van
het verslag over de miljoenennota. Bethanot maakt individuele prenten van de minister‐
president Den Uyl en de ministers Boersma, Vorrink, Westerterp en van Agt. Over Den Uyl is
hij kritisch dat deze teveel naar de werknemers zou luisteren. Den Uyl wordt ook afgebeeld
als een verkeersregelaar die op een kruispunt staat en een auto met werkgevers tegenhoudt
zodat een heftruck met werknemers door kan rijden. 258 Ook minister Boersma van sociale
zaken zou volgens Bethanot teveel zijn oor naar de vakbonden laten hangen. 259 De andere
prenten laten de ministers zien terwijl ze hun beleid uitvoeren en zijn meer beschouwend
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dan opiniërend. De andere prenten hebben alledrie een buitenlands onderwerp en hierin
verschilt Bethanot niet van zijn collega’s. Hij levert ook kritiek op de strenge censuur in de
Sovjet Unie en de dubieuze rol die Amerika speelt bij de val van het socialistische regime van
Salvador Allende.
In tegenstelling tot de meeste collega’s is Bethanot niet vanzelfsprekend voorstander van
het beleid van Den Uyl. Hij is ervan overtuigd dat de vakbonden niet teveel invloed zouden
moeten krijgen.

Het Parool
Fritz Behrendt krijgt deze maand steun van artiest ‘K’ bij het vullen van de pagina’s van het
Parool. Zelf maakt Behrendt twintig prenten en ‘K’ maakt er twee. Deze twee dienen allebei
als ondersteuning van het verslag van de miljoenennota. Beiden zijn uitermate positief
gestemd over de nota en het beleid van het kabinet‐Den Uyl. Zo beeldt ‘K’ Den Uyl af terwijl
deze een kraan in een kapitalist monteert om deze af te kunnen tappen, ernaast staat al een
arbeider met een emmertje klaar. 260 In de andere prent wordt de belastingdruk vergeleken
tussen Den Uyl en voorganger Biesheuvel waarbij bij Den Uyl de belastingdruk aanzienlijk
lager is. 261
Behrendt is iets minder positief gestemd over de Nederlandse politiek maar weerhoudt zich
van kritisch commentaar. Hij laat alleen zien dat het moeilijk zal worden voor het kabinet
door Den Uyl af te beelden terwijl hij een aantal borden, die beleidspunten voor moeten
stellen, balanceert op dunne stokjes. 262 Toch is Behrendt wel degelijk positief over Den Uyl.
In de prent van vrijdag 21 september beeldt Behrendt Den Uyl af terwijl hij als een speer op
een fiets vooruit rijdt. Hij wordt verbaasd nagestaard door een gezette man die zich afvraagt
hoe de minister‐president zo hard kan fietsen. De vraag in het onderschrift luidt:”..Hij gaat
véél te hard en dan nog zonder Gods hulp!”. 263 Het kabinet‐Den Uyl is op dat moment het
meest linkse kabinet wat er tot dan toe had bestaan.
De andere prenten van Behrendt worden gedomineerd door drie onderwerpen. De
Arabieren en de onrust in het Midden‐Oosten, de coup in Chili en de censuur in de Sovjet
Unie. Respectievelijk wijdt hij hier vijf, vijf en drie prenten aan wat goed is voor het
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leeuwendeel van zijn productie van deze maand. Uiteraard staat Behrendt erg kritisch
tegenover de coup in Chili en de algemene toename van het aantal dictatoriale regimes in
Latijns Amerika die volgens hem gepaard gaan met geweld en schendingen van de
mensenrechten. 264 De prenten over de Arabieren zijn vergelijkbaar met de prenten die we al
van Behrendt hebben gezien. De Arabieren worden als achterbakse lui afgeschilderd die
alleen maar voor chaos in het Midden‐Oosten zorgen. Hier komt ook nog bij dat de
olieproducerende landen steeds meer druk kunnen uitoefenen op het westen. Behrendt
beeldt een Arabier af die vanaf een toren zijn eisen overhandigt aan de leiders van de
westerse wereld. Het onderschrift luidt:’Berichten van de hoge (boor)toren.’ 265
De cartoonisten gunnen het kabinet‐Den Uyl een goede start zonder het beleid uitgebreid
ter discussie te stellen. Voor een deel is er zelfs een zekere mate van aanmoediging om de
rijken te belasten en de armen te helpen. Dit typeert het idealistische karakter van de
cartoonisten.

De Telegraaf
In de maand september van 1973 staan er geen politieke prenten in De Telegraaf.

Trouw
Voor het eerst zien we dat Trouw een prent publiceert met een politieke boodschap. De
prent is overgenomen uit de krant Die Transvaler. Te zien is Den Uyl die op het punt staat de
banden tussen Nederland en Zuid‐Afrika door te knippen met het onderschrift: “knip of nie
knip nie?” 266 .
Wederom wordt er gewezen op doortastend optreden van Den Uyl. Vergeleken met zijn
voorgangers in ieder geval. Den Uyl wordt afgebeeld als degene die het wel aandurft om de
banden te verbreken met een regime waar men zoveel mensenrechten schendt.

De Volkskrant
Huber en Opland maken in deze maand respectievelijk één en tien prenten voor de
Volkskrant. De prent van Huber toont de gewone werkman als spaarpot waar voor de
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politiek het geld te halen is. 267 Hij neemt het duidelijk op voor de gewone man die volgens
hem niet zou moeten fungeren als melkkoe voor de politiek.
Opland legt zwaar de nadruk op de coup in Chili. Opland is zeer kritisch over de putsch en
verdenkt ook Amerika ervan op de achtergrond invloed te hebben uitgeoefend. Dichter bij
huis is hij niet te spreken over de politici Schmelzer en Steenkamp die blijkbaar niet
afwijzend ten opzichte van de coup staan en deze zelfs noodzakelijk zouden vinden. 268
De opvallende prenten gaan over de binnenlandse politiek. Opland ageert sterk tegen
Wiegel die in zijn ogen alles eraan doet om de plannen van Den Uyl overhoop te gooien.
Opland schildert hem daarom af als Balthasar Gerards die een als Willem van Oranje
afgebeelde Den Uyl neer gaat schieten met VVD‐pistolen. 269 Over de manier waarop Den
Uyl, Lubbers en Duisenberg proberen de waarde Nederlandse gulden te beteugelen is
Opland zeer te spreken. Hij schildert ze dan ook af als heldhaftige redders die de gulden als
drenkeling behoeden voor de storm die de inflatie voor moet stellen. 270
Louter positieve prenten ten aanzien van het nieuwe kabinet. Nu worden juist de
tegenstanders van kritiek voorzien. Ook de geringe kritiek op de miljoenennota geeft aan dat
het vertrouwen in Den Uyl groot is.
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September 1974

De Tijd
In de maand september van 1974 verschijnt De Tijd niet meer.

Het Vrije Volk
Teo en Oliphant zijn verantwoordelijk voor de prenten in Het Vrije Volk van september 1974.
Teo maakt vier prenten en Oliphant één. Deze laatst heeft betrekking op de bemoeienis van
Amerikaans minister van buitenlandse zaken Henry Kissinger die volgens Oliphant niet goed
handelt in het conflict tussen de Turken en Grieken op Cyprus. 271
Teo kijkt in zijn prenten redelijk neutraal naar de Nederlandse politiek. Hij schildert Den Uyl
en Duisenberg af als een stel bofkonten omdat het kabinet financieel munt sloeg uit de
hogere aardgasinkomsten dankzij de ontdekking van een groter gasveld. 272 Een kritische
noot plaatst Teo bij het beleid van de CIA wereldwijd. Volgens hem is de CIA een
gemaskerde octopus die met zijn tentakels overal op de hele wereld de zaken naar de eigen
hand probeert te zetten. 273
Nationaal was men enigszins positief gestemd zeker dankzij een schappelijke begroting.
Internationaal valt er nogal wat aan te merken en zijn de hoofdrolspelers zoals gewoonlijk de
VS en de SU.

NRC Handelsblad
In het NRC Handelsblad is er deze maand slecht één prent te zien die overgenomen is uit de
Amerikaanse krant de Chicago Daily News. De prent probeert het belang van de vrijheid van
meningsuiting te benadrukken. Kritiek wordt afgebeeld als een man in een
superheldenkostuum. Hij zit met de dokter aan de telefoon en vertelt dat hij steeds kleiner
wordt. 274 Hiermee wil de tekenaar uitbeelden dat openlijke kritiek voorheen nog
veranderingen kon bewerkstelligen, nu wordt kritiek geven op de overheid steeds moeilijker.
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Het Parool
Fritz Behrendt heeft een productieve maand met in totaal eenëntwintig gepubliceerde
prenten. De onderwerpen lopen nogal uiteen maar zijn grofweg in buitenlandse en
binnenlandse kritieken onder te verdelen. Wat de buitenlandse kritiek betreft veroordeelt
Behrendt wederom onrecht en geweld dat onschuldige slachtoffers aan wordt gedaan. Zo
heeft hij nog altijd kritiek op de coup in Chili en de militaristische regimes in Spanje en
Griekenland. Ook verwijt hij de Sovjet Unie ervan zich druk bezig te houden met het
vergroten van haar invloedssfeer ten koste van andere landen. Hij staat daarom positief ten
opzichte van de weerbaarheid van Generaal Tito van Joegoslavië die zich blijft verzetten
tegen Breznjev. 275 De laatstgenoemde komt nog in een aantal andere prenten voor en
meestal in een negatieve hoofdrol. Naast Brezjnev heeft Behrendt geen hoge pet op van de
andere wereldleiders die in zijn ogen de arme bevolking laten stikken en zichzelf druk bezig
houden met het najagen van persoonlijke belangen. 276
In de binnenlandse politiek ligt de aandacht bij minister Vredeling van defensie die met zijn
defensienota voor veel opschudding zorgt in de kamer. De toenmalige oppositie bestaande
uit de VVD, CHU, DS’70, Koekoek en SGP zijn sterk tegen de nota gekant en tegen het plan
om de krijgsmacht ingrijpend af te slanken. Vredeling heeft echter de steun van Behrendt en
hij schildert het dan ook af als een belegering van de oppositie van de ‘Vesting Vredeling’. 277
Den Uyl speelt hier ook een positieve rol in. Waar Den Uyl verder ook nog goed afgebeeld
wordt is wanneer het aankomt om de regeerproblemen aan te pakken. Den Uyl wordt
afgeschilderd als een moedige ridder die de als draak vermomde problemen, de
werkeloosheid, de inflatie en de huurverhoging, te lijf gaat. 278
Er is volop idealistische kritiek wat betreft de wereldproblematiek en het onrecht in het
algemeen. In Nederland valt het blijkbaar mee. De economische situatie wordt geschetst als
een moeilijke situatie maar niet direct een waar de politiek verantwoordelijk voor is. Dit is
een grote tegenstelling met de jaren ervoor dat Behrendt bijna altijd op Prinsjesdag het
kabinet als zondebok aanwees.
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De Volkskrant
Opland maakt deze maand dertien prenten voor de Volkskrant. Het grootste aandeel
hebben de prenten die betrekking hebben op de defensienota van minister Vredeling.
Opland kiest kant voor de plannen van Vredeling en laat dan ook in en van zijn prenten zien
dat hij de reactie van de oppositie overtrokken vindt. 279 Wat betreft de binnenlandse
politiek richt hij verder nog zijn aandacht op de meevaller voor het kabinet in de vorm van
toegenomen aardgasinkomsten en de moeilijkheden binnen D’66 dat zichzelf zelfs bijna op
wil heffen. In de prenten met buitenlandse onderwerpen veroordeelt Opland het geweld van
de kolonisten in toenmalig Mozambique 280 en de rol die Amerika en dan met name Kissinger
speelt bij de coup in Chili. Opland suggereert dat Amerika verantwoordelijk is voor de val van
Allende en beeldt dan ook Chili af als een vrouw met een dolk die de CIA moet voorstellen in
haar rug 281
Opland is positief gestemd over de politieke ontwikkelingen in eigen land. Zijn kritiek richt
zich dan ook meer op de tegenstanders van het beleid van het kabinet‐Den Uyl.
Internationaal verafschuwt hij de praktijken van de VS die in zijn ogen in het geheim veel
kwaad doen.

279

Opland, De Volkskrant, 7 september 1974, 3.
Opland, De Volkskrant, 10 september 1974, 3.
281
Opland, De Volkskrant, 21 september 1974, 3.
280

89

Analyse

In het voorgaande hoofdstuk heb ik de prenten in de periode 1965‐1975 van de
verschillende dagbladen inhoudelijk behandeld. Hierbij heb ik een beeld kunnen krijgen van
wat de politieke voorkeuren zijn van de verschillende tekenaars. Ik ga nu kijken of deze
voorkeuren corresponderen met de politieke kleur die de verschillende dagbladen hebben.
Het moet zo duidelijk worden of de tekenaar ook in staat is om van de algemene lijn van de
redactie af te wijken. Ik zal de volgorde van dagbladen aanhouden die ik in de voorafgaande
hoofdstukken ook heb aangehouden. Ik zal ook hier de NRC, het Algemeen Handelsblad en
het NRC Handelsblad onder de kop van de laatstgenoemde behandelen. Eerst zal ik nog kort
even aanstippen wat de kenmerken en politieke voorkeuren van het dagblad zijn waar ik
rekening mee hou waarna ik zal kijken of de prenten hieraan conformeren.

NRC Handelsblad
Het dagblad staat bekend om haar liberale inslag en vrijheidsgedachte. Essentieel is de
ontplooiïng van de individuele gaven van de mens. Ze claimt een onpartijdige status waarbij
geen enkele ideologie gevolgd wordt. Elke machtsconcentratie en collectivisme wordt
gewantrouwd. Kerk en staat dienen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden te worden. Wat
politiek betreft ligt zij het dichtst bij de VVD en staat ze het verste af van de verzuilde
partijen.
Door de jaren heen wordt er in de prenten in de drie dagbladen vooral kritiek geleverd op
het machtsmisbruik van regeringen. Zowel de Nederlandse als de buitenlandse. Wat het
buitenland betreft komt het wantrouwen in machtsconcentatie en collectivisme sterk tot
uiting bij de vele prenten die verschijnen over de communistische regimes in China en de
Sovjet Unie. Prenten die onderdrukking in het buitenland behandelen zijn echter geen
uitzondering. We zullen verderop zien dat zonder uitzondering alle prenttekenaars zich
afzetten tegen onrecht en onderdrukking in de wereld.
De grote hoeveelheid kritiek op het kabinet‐De Jong, waar de VVD deel van uitmaakte, geeft
aan dat de spotprenttekenaar zich niet in hoefde te houden. Ook al hadden de drie
dagbladen een voorkeur voor de VVD, dit betekende niet dat de tekenaars hun kritiek
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hoefden te matigen. 282 Het valt echter wel op dat met de komst van de PvdA in de regering
in 1973 de kritiek aanzwelt. Hierin past de kritiek dat premier Den Uyl de vakbonden en de
werknemers teveel voor zou trekken. 283
Er zijn sterkere aanwijzingen dat de spotprenttekenaars de politieke lijn van de dagbladen
volgen dan dat ze er tegenin gaan. De beste voorbeelden hiervan zijn de prent waar heel
sterk het verlangen wordt uitgesproken van de vrijheid dan meningsuiting 284 , het
opschudden van de gevestigde orde en machtsconcentratie 285 en het spotten met de
kerk. 286 In deze prenten wordt ook daadwerkelijk in beeld uitgedragen dat aansluit bij de
basisprincipes van de krant.

Bethanot, NRC Handelsblad, 18 september 1973, 13

De Tijd
Dagblad De Tijd heeft een confessioneel karakter met een katholieke identiteit. Kenmerkend
is de behoudendheid. Op het politieke spectrum bevindt zij zich rechts van het midden. Zij
probeert een te enge binding met de PvdA te voorkomen en is door het katholieke karakter
pro‐KVP ingesteld.
De tekenaars komen in hun prenten op voor de onschuldige slachtoffers van oorlogen zoals
de oorlog in Vietnam en Kasjmir. Over het algemeen wordt er altijd wel kritiek geleverd op
de miljoenennota ongeacht welke partijen in het kabinet zitting hebben.
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In de gehele periode 1965‐1975 zit de KVP in de verschillende kabinetten. Het weerhoudt de
spotprenttekenaars er echter niet van om toch kritisch naar de kabinetten te kijken. Met
name het kabinet‐De Jong wordt regelmatig op de hak genomen. Hierbij zijn Minister
President Piet de Jong en minister van buitenlandse zaken Joseph Luns, beiden van de KVP,
opvallend vaak het mikpunt van de spot. 287
De algemene tendens in de prenten is maatschappijkritisch hoewel er met een schuin oog
naar progressieve groeperingen gekeken wordt. Wellicht dat de conservatieve grondslag
ermee te maken heeft dat er met een scheef oog naar de dolle mina’s 288 en de
kabouterpartij in Amsterdam gekeken wordt. 289 Uit de prenten komt duidelijk naar voren
dat deze groepen door de tekenaars niet geheel serieus genomen worden.
De tekenaars van De Tijd houden een vrij neutrale lijn aan die in zijn geheel niet altijd strookt
met de beginselen van het dagblad zelf. Het feit dat de kritiek op de KVP niet verhinderd
wordt laat zien dat de kritiek niet eenzijdig is. Het conservatieve karakter komt wel sterker
naar voren en wordt mijns inziens het beste verbeeld met de prent waarbij de angst wordt
uitgesproken dat nieuwe technieken zullen zorgen voor een vereenzaming van individuen. 290
Politiek gezien mogen de tekenaars hun gang gaan maar wat het karakter van de prenten
betreft blijven ze dicht bij de kern van het dagblad.

Het Vrije Volk
Het dagblad Het Vrije Volk heeft haar wortels in de sociaal democratische arbeiderspartij. Als
onderdeel van de socialistische zuil houdt zij vast aan de verzuiling. De PvdA gebruikt het
dagblad ook graag als podium om haar beleid uiteen te zetten.
In de algemene en buitenlandse kritiek volgen de tekenaars van Het Vrije Volk dezelfde lijn
als hun collega’s bij de andere dagbladen. Zo ageren ze ook tegen schendingen van de
mensenrechten in fascistische regimes en tegen de onschuldige burgerslachtoffers die vallen
in de verschillende oorlogen tussen 1965‐1975.
In hun kritiek op de Nederlandse politiek komt de sociaal democratische aard van de
tekenaars pas goed naar boven. Bij arbeidsconflicten zoals bijvoorbeeld de staking bij de
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ENKA fabriek in 1972 wordt er structureel de kant van de arbeiders gekozen. 291 Zo worden
D’66 en de PvdA gesteund in hun kritiek op minister van buitenlandse zaken Joseph Luns
wanneer deze openlijk de Verenigde Staten blijft steunen. 292 Ook minister Witteveen van
financiën uit het kabinet‐De Jong wordt persoonlijk aangevallen vanwege zijn begroting,
waarvan volgens de tekenaar de gewone burger de dupe zal worden. 293 Problemen bij de
PvdA zoals de strubbelingen met het rebellerende ‘Nieuw Links’ binnen de partij worden wel
behandeld maar er wordt geen grap van gemaakt noch worden de hoofdpersonen
belachelijk gemaakt. 294
Met de opkomst van Den Uyl wordt duidelijker dat ook de tekenaars van Het Vrije Volk
uitgesproken pro‐PvdA zijn. Na de val van het kabinet‐Biesheuvel was Den Uyl met de PvdA
sterk favoriet om de grootste partij te worden. Dit gevoel komt ook sterk naar voren in de
prenten. 295 Met het aantreden van het kabinet‐Den Uyl in 1973 is er voor het eerst een
positieve prent over de rijksbegroting en het financiële beleid van het kabinet te zien. In
plaats van dat de problemen zoals bijvoorbeeld de inflatie aangehaald worden, schetst men
een beeld van een strijdvaardig en heldhaftig kabinet dat juist de problemen probeert te
bestrijden. 296 De kritiek richt zich in deze periode meer op de criticasters van het kabinet‐
Den Uyl. Zo ligt Wiegel onder vuur bij de tekenaars omdat hij als een van de voornaamste
critici veel commentaar op het kabinet heeft. 297
In Het Vrije Volk laten de spotprenttekenaars duidelijk hun politieke kleur zien. Wat betreft
de binnenlandse politiek volgen zij de lijn die door de redactie zelf ook aangehouden wordt.
In de prenten die het buitenland behandelen staan ze wel weer zij aan zij met de
collegatekenaars van de andere kranten.

Het Parool
Het Parool is een dagblad met een sociaaldemocratische inslag. Ze houdt echter niet altijd
even vaak deze lijn vast. Toch blijft het een over het algemeen genomen progressief dagblad.
De redactie staat kritisch ten opzichte van partijen als de KVP, de partij van boer Koekoek en
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de ARP. Er bestaat een voorkeur voor de PvdA en D’66 en eventueel zelfs de VVD. Als
progressief dagblad is het ook een voorstander van de deconfessionalisering.
Een centraal thema in de prenten in het Parool is het opnemen voor de armen, hulplozen en
slachtoffers van misdadigers dan wel misdadige politici of regimes. De buitenlandse prenten
hebben een groot aandeel van het totaal in de periode 1965‐1975. Bij deze prenten komt de
weerstand tegen onrecht het beste tot uitdrukking. Zonder te kijken naar politieke kleur
nemen de tekenaars het bijvoorbeeld op tegen het geweld tegen burgers door Arabische
terroristen 298 of de onderdrukking van Oost‐Europa door de Sovjet Unie. 299
In de binnenlandse prenten zijn de opvallende kritieken gericht op de kerk 300 en de houding
van de verschillende kabinetten ten opzichte van de gewone burger. 301 Bij de meerderheid
van de kabinetten is de teneur in de prenten overwegend negatief. De aanklacht is
voornamelijk dat de burgers de dupe zijn van het falende economische en sociale beleid van
de verscheidene kabinetten. Hier komt pas verandering in met de komst van het kabinet‐
Den Uyl.
Al eerder werd duidelijk dat de tekenaars van Het Parool niet gecharmeerd zijn van onder
andere de partij van boer Koekoek die bij interne problemen belachelijk gemaakt wordt. 302
Dit in tegenstelling tot de PvdA waar men ondanks de recalcitrante houding van ‘Nieuw
Links’ binnen de partij dit niet aangrijpt om de partij belachelijk te maken maar juist de
partijtop ondersteunt. 303 Met de komst van het kabinet‐Den Uyl zien we dan ook voor het
eerst positief gestemde prenten wat betreft de rijksbegroting. 304 Den Uyl en Minister van
defensie Vredeling

worden overduidelijk gesteund door de tekenaars van Het Parool

wanneer zij zich kranig moeten verweren tegen de oppositie in de vorm van de VVD, CHU,
DS’70, Koekoek en de SGP als zij de zogenaamde defensienota door de kamer loodsen.
Vredeling en Den Uyl worden hierbij heldhaftig afgebeeld terwijl zij zwaar onder vuur
liggen. 305
Over het algemeen houden de tekenaars de lijn van de redactie aan wat betreft de
binnenlandse politieke kleur van Het Parool. Toch krijgen ze zeker in de prenten over
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buitenlandse onderwerpen een grote mate van vrijheid. Dat zien we terug in het relatief
grote aandeel van de prenten over de Duitse politiek. Als de tekenaar een voorkeur heeft
voor de Duitse politiek is dat dus voor de redactie geen enkel probleem.

De Telegraaf
De koers van De Telegraaf is behoudend. Ze wordt gekenmerkt door een behoudende,
nationalisitsche en anti‐socialistische houding. Hierdoor krijgt men het in politiek opzicht
vaak met de PvdA aan de stok. Daar komt bij dat men bij De Telegraaf het liefst zo snel
mogelijk een einde ziet komen aan de verzuiling. Confessionele partijen hebben daarom ook
niet de voorkeur. De krant is pro‐VVD en geeft aan ook affiniteit te hebben met D’66.
De tekenaars hebben met al hun collega’s de aversie tegen onrecht en geweld in de wereld
gemeen. In deze lijn veroordelen ook zij de Arabische terroristen 306 en het hardhandig
ingrijpen van de Sovjet Unie in Tjechoslowakije. 307 Vanuit een idealistisch perspectief
veroordelen zij dan ook al geweld in het algemeen en specifiek het geweld waarbij
onschuldigen het slachtoffer zijn. Hoewel de krant in wezen vóór een Atlantisch
bondgenootschap is, veroordelen de prenten wel de Verenigde Staten en de oorlog die zij
voeren in Vietnam. 308
Wat betreft de binnenlandse prenten is er een algemene tendens om alles wat met politiek
te maken heeft te bekritiseren. Ongeacht de samenstelling van het kabinet valt er geen
prent te bespeuren waarbij men zich positief over het gevoerde beleid uitlaat. Er valt echter
wel een onderscheid te maken in de hevigheid van de kritiek. Zo ondervindt het kabinet‐De
Jong bij het aantreden nog gematigde kritiek. 309 Dit staat in schril contrast met de kritiek die
geleverd wordt aan het adres van de PvdA. Zo ziet de tekenaar het liefste de partij volledig
ten onder gaan en schetst de partij dan ook letterlijk als stervende patiënt af. 310 Ook de
socialistische bonden krijgen een veeg uit de pan en worden verweten dat zij met hun
looneisen onredelijk zijn en het onderhandelen onmogelijk maken. 311
Centraal staat altijd echter het feit dat de gewone burger de dupe is van het beleid van de
overheid. Er is standaard kritiek op de nieuwe belastingen en de oplossingen voor
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economische en sociale problemen die door de veschillende kabinetten aangedragen
worden.
In de regel houden de tekenaars van De Telegraaf vast aan de lijn die ook door de redactie
aangehouden wordt, zeker wat betreft de kritiek op de verschillende zuilen en dan met
name de socialisten. Toch krijgen ze ook enige mate van vrijheid. Dit zien we bijvoorbeeld
specifiek terug bij de kritiek op de Verenigde Staten en in het algemeen bij de kritiek op de
Nederlandse politiek waar alles en iedereen ervan langs krijgt.

Trouw
Het dagblad Trouw is sterk gelieerd aan de ARP. In de Jaren 1965‐1975 komt er steeds meer
verandering in het conservatieve karakters van de krant. Steeds meer laat zij een een meer
progressief en links geluid horen. Het christelijke karakter blijft echter altijd gewaarborgd.
Helaas heeft Trouw in de gehele periode die ik onderzocht heb slechts één prent
gepubliceerd die ik tot de politieke prenten kan rekenen. In deze prent volgt de tekenaar de
algemene van de publieke opinie omtrent de relatie met Nederland en Zuid‐Afrika. Over het
algemeen keurde men het apartheidsregime af en de prent suggereert ook dat Nederland de
diplomatieke banden met Zuid‐Afrika moest verbreken. 312
Helaas is één prent niet voldoende om een goed oordeel te kunnen vellen over cartoons in
dagblad Trouw.

De Volkskrant
Het dagblad De Volkskrant begint als katholiek arbeidersblad met een socialistische inslag.
Hiermee heeft zij bij het publiek, zeker in Brabant, een brede basis. In de jaren 1965‐1975
laat zij het katholieke karakter wat meer los en gaat mee in de progressieve stroom. Daarbij
verbreekt het blad ook de innige band met de KVP. De uiteindelijke politieke voorkeur neigt
meer naar links en naar de progressievere partijen waaronder de PvdA.
De tekenaars van De Volkskrant komen zoals verwacht ook sterk op voor de mensenrechten
over de hele wereld. Misstanden, oorlogen en schendingen van de mensenrechten worden
aan de kaak gesteld. Hierbij is de oorlog in Vietnam vaak het onderwerp. 313 De tekenaars
hebben het vooral gemunt op buitenlandse regeringsleiders die zonder acht op de bevolking
312
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te slaan hun plannen blijven doorvoeren. Het grote voorbeeld dat telkens terug blijft komen
is Charles de Gaulle. In geen enkel geval kan zijn optreden als positief gezien worden.
De binnenlandse politici kunnen in de ogen van de tekenaars ook maar weinig goed doen. Je
zou zelfs kunnen zeggen dat de tekenaars volledig onpartijdig zijn en eigenlijk de politiek in
het algemeen verafschuwen. 314 Wat opvalt is dat verschillende politici continu persoonlijk
op de hak genomen worden. Het beste voorbeeld hiervan is Joseph Luns die, na vijftien jaar
bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken actief te zijn geweest, in een prent zelfs nog een
eerbetoon krijgt. 315

Opland, De Volkskrant, 9 september 1967, 3

Hoewel de politiek in het algemeen belachelijk gemaakt wordt, hebben de tekenaars een
lichte voorkeur voor de PvdA. Al voordat de partij in het kabinet zit is al te zien dat de
tekenaar pleit voor de PvdA in de regering. 316 Tevens wordt er voortdurend kritiek geleverd
op Wiegel. Volgens de tekenaars heeft Wiegel alleen maar kwaad in de zin en worden
Wiegel en Den Uyl ook duidelijk neergezet als twee tegenpolen, waarbij Wiegel de kwade
kant vertegenwoordigt. 317
314 Opland, De Volkskrant, 16 september 1967,

3.
Opland, De Volkskrant, 9 september 1967, 3.
316
Opland, De Volkskrant, 24 september 1970, 3.
317
Opland, De Volkskrant, 19 september 1973, 3.
315

97

Opland, De Volkskrant, 19 september 1973, 3

De aversie jegens de VVD komt nog sterker tot uitdrukking in de prenten die gemaakt
worden bij de staking van de ENKA arbeiders. Hier neemt de tekenaar het op voor de
stakers en schildert de werkgevers af als degenen met kwaad in de zin. Hierbij laat hij zien
dat de werkgevers onder één hoedje spelen met de VVD. 318
De tekenaars van De Volkskrant volgen hun collega’s van de andere kranten in hun kritieken
op misstanden in het buitenland. Er zijn echter duidelijke verschillen met betrekking tot de
visie op de binnenlandse omstandigheden. De cartoons in De Volkskrant zijn niet neutraal te
noemen. Hoewel ze de politiek in het algemeen op de hak nemen is het duidelijk dat er een
weerzin bestaat ten opzichte van de VVD en dat de PvdA de mildste kritiek krijgt.

Ik heb per krant de politieke voorkeur van de dagbladen en hun tekenaars vergeleken. Aan
de ene kant vertonen de tekenaars een grote gelijkenis met elkaar. Dit is vooral bij
schokkende gebeurtenissen in binnen‐ en buitenland. Zonder uitzondering kiezen alle
tekenaars de kant van de slachtoffers en verweren ze zich tegen alle vormen van oppressie,
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oorlog, misdaad en onrecht. Hierbij volgen ze hun eigen gedachten en bekommeren ze zich
weinig om het standpunt van de krant waarvoor ze tekenen.
Wanneer het aankomt op de beoordeling van de Nederlandse politiek is er wel een duidelijk
onderscheid te maken. Zonder uitzondering volgen de tekenaars de lijn die door het dagblad
waarvoor ze tekenen ook aangehouden wordt. Het verschil zit in de nuances. Bij sommigen
is de kritiek op de tegenpartij venijnig en wordt de eigen politieke kant gesteund. Bij anderen
is die steun aan de eigen partij te zien aan de mildere vorm van kritiek.
Het is nu duidelijk dat de spotprenttekenaars in de Nederlandse dagladen die ik onderzocht
heb zich conformeren aan de politieke kleur van de krant. Hiermee kan ik dus niet bewijzen
dat de tekenaars volledig zelfstandig hun werk kunnen doen en dat zij niet onder de duim
gehouden worden door hun werkgever.

99

Conclusie
Een veroordeling voor Gregorius Nekschot blijft uiteindelijk uit maar een maatschappelijke
discussie is er wel mee geboren. De vraag is hoe ver een tekenaar mag gaan en of de vrijheid
van meningsuiting niet belangrijker is dan het voorkomen van gekwetste individuen. Al met
al is het niet vervolgen van Nekschot een overwinning voor de spotprent en onafhankelijke
media in de democratische samenleving. Nekschot is een volledig onafhankelijke
spotprenttekenaar, die voor zijn werk niet afhankelijk is van een werkgever in de vorm van
een krant. De spotprenten die ik in dit onderzoek heb bekeken staan allemaal in
Nederlandse dagbladen. De vraag was daarom: In hoeverre toonde het werk van de
Nederlandse cartoonisten in Nederlandse dagbladen in de periode 1965‐1975 een afwijkende
politieke kleur in relatie tot het dagblad waarin hun werk gepubliceerd werd?
Ik heb eerst de media onder de loep genomen. De media in het algemeen dienen de
specifieke functies van informeren, bekritiseren en amuseren uit te kunnen voeren zoals het
zou moeten. Zij dienen ook hun verantwoordelijkheden na te komen die zij hebben in een
democratische samenleving. De belangrijkste verantwoordelijkheid is hierbij de watchdog
functie, waarbij de media controle houden op het handelen van de staat. De spotprent heeft
in het geheel een zelfstandige rol en zou idealiter de ontvangers van de media op zijn tijd
wakker moeten schudden. In feite zouden spotprenten de ontvangers aan het denken
moeten zetten. Afhankelijk van de kennis van de ontvanger wordt een cartoon wel of niet
begrepen en komt de bedoelde boodschap van de cartoonist over.
Alle dagbladen die ik behandeld heb, hebben een eigen karakter en ontstaansgeschiedenis.
Ook de politieke voorkeur die in de kranten tentoon gespreid wordt verschilt. We hebben
kunnen zien dat bij de een deze voorkeur sterker naar voren komt, zoals bij Het Vrije Volk
het geval is en dat anderen zoals het NRC Handelsblad in hun redactie een grotere mate van
onafhankelijkheid proberen te realiseren. In een ideale situatie zou de spotprenttekenaar
volledig onafhankelijk van de politieke voorkeur van de krant moeten zijn. Hierdoor wordt
hem de mogelijkheid verschaft om alle problemen die hij ziet aan de kaak te stellen
ongeacht of het strookt met de politieke voorkeur van het medium waarin hij gepubliceerd
wordt.
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De periode 1965‐1975 is een woelige, waarbij de samenleving volop in beweging is. Dit zorgt
ervoor dat er genoeg stof is voor de tekenaars. Voor het onderzoek zijn een groot aantal
prenten behandeld. Buiten het feit dat het een leuke aangelegenheid is om al deze gegevens
te verzamelen, blijkt ook al vanaf het begin dat er grote verschillen en overeenkomsten
tussen de verschillende spotprenttekenaars te bespeuren zijn. Op den duur worden
elementen in prenten steeds beter herkenbaar en begrijp je beter wat een tekenaar
probeert duidelijk te maken. Vooral de tegenstelingen tussen tekenaars en onenigheid over
bepaalde onderwerpen maakt het proces leerzaam, omdat telkens een andere blik op de
feiten verwacht wordt. Hoewel de spotprenttekenaars onderling sterk kunnen verschillen
kan ik dat niet zeggen over de tekenaars en hun kranten. In grote lijnen doen de tekenaars in
de Nederlandse dagbladen wat er van hen verwacht wordt door de redactie en de lezers.
Het creëren van opschudding en verwarring, wat één van de drijvende krachten van de
spotprenttekenaars zou moeten zijn, kom ik in de onderzochte gevallen nauwelijks tegen.
Nederlandse spotprenttekenaars in de jaren 1965‐1975 conformeren dus met hun prenten
in grote mate aan de politieke kleur van de krant waarin zij gepubliceerd worden.
Het is echter moeilijk om een mate van onafhankelijkheid te meten. De prenten, die in de
kranten te zien zijn, zijn een eindproduct. Van het voortraject is niets te zien. Er is bij dit
onderzoek dus geen rekening gehouden met het feit dat de originele tekening eventueel een
andere boodschap heeft. Wellicht is dat voor verdergaand onderzoek interessant om te zien
hoe een spotprenttekenaar beïnvloed wordt door de redactie en eindredacteur van een
krant. Hiervoor zou een heel andere onderzoeksmethode toegepast moeten worden waarbij
de betrokkenen persoonlijk hun verhaal doen. Hierdoor zou duidelijk naar voren komen wat
de echte politieke voorkeuren van de spotprenttekenaars zijn en hoe zich dit verhoudt met
het werk dat zij afleveren.
Voor verder onderzoek kan er ook gekeken worden naar de reacties van de lezers. Hierbij
zou dan nagegaan moeten worden of er een relatie bestaat tussen provocerende prenten en
het aantal ingezonden boze brieven of opgezegde abonnementen. Op deze manier kijk je
naar het eindpunt van de spotprent, namelijk de ontvanger en de manier waarop deze de
prenten beoordeelt. Dit is echter een grootschalig onderzoek waarbij ook rekening
gehouden moet worden met allerlei andere factoren buiten de prenten die een rol kunnen
spelen bij de keuze van iemand om zijn abonnement op te zeggen.
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Schokkend of niet, de spotprent heeft de gave om op een begrijpelijke manier mensen iets
duidelijk te maken of aan het denken te zetten. Het voordeel is dat de prent uit de fantasie
van de maker geboren wordt en dus geen restricties heeft. Hiermee is het een uitdrukking in
een pure vorm. Deze dient dan ook nooit of te nimmer onderdrukt te worden. Ik hoop dat
de lezer in de toekomst spotprenten met meer waardering zal bekijken en in staat zal zijn de
altijd aanwezige boodschap in de prent tot zich door te kunnen laten dringen. Wanneer de
lezer hierin slaagt, zal de boodschap ook in zijn geheugen gegrift blijven. Een prent zegt nu
eenmaal meer dan duizend woorden.
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