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Programmamaakster
Ellen Blazer overleden
Programmamaker en
regisseurEllenBlazer is
op81-jarige leeftijd
overleden inhaar
woonplaatsHilversum.
Bijna twintig jaar lang
wasBlazer eindredacteur
vanVARA-programma’smetSonja
Barend.Zewasverdermedebedenker
vandequizzenPer secondewijzeren
Tweevoor twaalf. (DM)

Biopic over zanger
AC/DC in de maak
Er is een film indemaakoverhet leven
van Bon Scott, de legendarische zan-
ger vanAC/DC die in 1980 op zijn
33ste overleed na een nacht stevig

drinken in Londen. Acteur-zanger
Rob Liotti speelt de rol van Scott.Bon
Scott: The LegendOfAC/DC vertelt het
verhaal van deAustralische band in
de late jaren zeventig, toen ze albums
alsHigh Voltage enHighway ToHell
uitbrachten. (DM)

‘Humo’ blundert met
Hugo Claus-promo
‘Veerle Claus, vijf jaar zonderHumo’.
Zo kondigdeHumogisteren in diverse
media zijn interviewmet deweduwe
vanHugoClaus, vijf jaar na diensover-
lijden, aan.Wat klonk als een gênante
vormvan foute humor, bleek eenmen-
selijke tikfout te zijn. “Hetwas niet de
bedoeling”, zegt hoofdredacteur
WouterVanDriessche. “Het is een tik-
fout. Dat gebeurt, helaas.” (DM)

‘L’amour desmoules’
op Berlinale
DeVlaams-Nederlandsecoproductie
L'Amourdesmoules is geselecteerdvoor
het filmfestivalvanBerlijn.Dedocu-
mentairemet topchefSergioHerman is
deopeningsfilmvandesectieCulinary
Cinema,die looptvan 10 tot 15 februari.
Indedocumentairewordthet levenvan
demosselvangeboorte totdedood

gevolgd.WillemiekKluijfhoutuit
Nederland isde regisseur.
AccordeonspelerTuurFlorizoone,
bekendvanondermeerAanrijding in
Moscou, componeerdedemuziek,met
zangvanRenéeSys.Momenteel vindt in
Vlaamseculturele centrade tournee
L'AmourdesMoules inConcertplaats,
waarbij de filmgetoondwordtonder
livebegeleidingvanFlorizoone. (DM)

MediaMarketing failliet
DepublicatiesvanMediaMarketing
hebbendeboekenneergelegd.Media
Marketingspecialiseerdezichsinds 1984
metdiversemagazinesopdeniche-
marktvandemarketing. Debladenhad-
denhet ergmoeilijkomovereind teblij-
ven inhetdigitale tijdperk.Negen
werknemersverliezenhunbaan. (DM)

Het beste uit jezelf
haal je uit je kiezers

Toen de jongeAbrahamLincoln een
eerste gooi deed naar een parlements-
zetel in Illinoiswerd hij in geen tijd
populair door in grote bescheiden-
heid zijn ambities aan deze van de
bevolking te koppelen. “Ik ben jong en
jullie kennenmeniet”, riep hij in de
Main Street vanNewSalem.
“Ik ben geboren in de goot en ben

daar lange tijd gebleven. Ik heb geen
rijke of belangrijke connecties diemij
vooruit kunnen helpen. Het zijn jullie,
stemgerechtigden van dit kiesdistrict,
die overmijn lot zullen beslissen. (...)
Ieder van ons heeft zijn eigen ambitie.
Ik streef ernaar omdoor jullie
gewaardeerd teworden, ommezelf
dusdanig te ontwikkelen dat ik die
waardering ook verdien. Dat,mijn
beste vrienden ismijn allergrootste
ambitie”, zei hij op 9maart 1832.
Lincolnwerd niet verkozen in dat

jaarmaar alle 300 inwoners vanNew
Salem stemden voor hem (op drie na).
In 1834 haalde hij hetwel, omnooit
meer een verkiezing te verliezen.Met
geleend geld kocht hij zijn eerste kos-
tuum. ZijnWitteHuis zou later altijd
openstaan voor gewone burgers die
bij hem ietswilden aankaarten.

* Les voor Europese politici?
Het loontmeerwanneer een
politicus een samenscholing
toespreekt dan een samenscholing
verbiedt.

Bouw team
van rivalen

LincolnwerdRepublikeinmaarmaakte
er een kunst van omzijn grootste tegen-
standers op te nemen in zijn kabinet.
Toonvoorbeeld is Edwin Stanton, een
confrater-advocaat die hem in 1855 tij-
dens een rechtszaaknog beschimpte als
“vervloekte langarmige aap”. Zes jaar
later, de burgeroorlogwas toen al tien
maandenbezig, benoemdehij Stanton
totminister vanOorlog.
Dat ze tegenpolenwaren vond

Lincoln een troef. “Hijwas een demo-
craat, goed voor het evenwicht inmijn
regering”, tekendehij op.Het vormde
Lincolns credo dat een goed kabinet
bestaat uit eenTeamofRivals, zoals
ookDemocratisch presidentObama
vandaag telkens eenRepublikein
benoemt in zijn kabinet.

* Les voor Europese politici?
Goede partijleiders herken je niet aan
hun talent omhun leden achter zich te
krijgen,maar aan de kunst ommet hun
rivalen in zee te gaan.

Vrijheid engelijkheid

Op4maart 1861 namLincoln voor het
eerst zijn intrek in hetWitteHuis,maar
niet voor hij eerst halt hield bij
IndependenceHall omna te denken
over vrijheid. “Daar te kunnen staan,
op de plaatswaar 85 jaar geleden de
Onafhankelijkheidsverklaringwas

geschreven, raakte
me diep”, schreef
hij. “Ik hebme
dikwijls afgevraagd
wat nu het grote
principe of ideewas
dat deze confederatie zo
lang bij elkaar hield. (...) Het
was iets in deVerklaring dat
vrijheid schonk, niet enkel aan de
mensen van dit land,maar hoop
voor dewereld, de hele toekomst
lang. Hetwas datwat beloofde dat
de gewichten van alle schouders
zoudenworden gehaald, en
dat iedereen een gelijke kans
zou hebben. Dat is de overtuiging
neergelegd in deOnafhankelijk-
heidsverklaring.”

* Les voor Europese politici?
Het beschermen van democratische
vrijheden en garanderen van gelijke
rechten voor alle burgers is elke dag een
uitdaging. De grondwet is van iedereen.

Vanhet volk, door het
volk, voor het volk

Opdeplekwaar in juli 1863 de beroemd-
ste veldslag uit deAmerikaanse burger-
oorlogwerd bevochten, hield Lincoln
zijn beroemdste toespraak: de
Gettysburg-rede. “Opdit groot slagveld
vandie oorlog (...) kunnenwij die grond
niet opdragen – niet heiligen. (...)
“Eigenlijk zijnwij het, de levenden, die

gewijdmoetenworden omhetwerk te
voltooien (...) voor de grote taak die voor
ons ligt (...) Datwij hier plechtig besluiten
dat deze dodenniet tevergeefs gestorven
zijn – dat deze natie onderGods zegen
eennieuwe geboorte van vrijheid zal
beleven – endat een regeringvanhet
volk, door het volk, voor het volk, niet zal
verdwijnen vande aarde.”

* Les voor Europesepolitici?
DeGettysburg-redeuithethoofd lerenals
inspiratieomin2014 dehonderdstever-
jaardagvanWOI teherdenken inhetvolste
besefvanduurzamevredeophetEuropese
continent.EU-raadsvoorzitterHerman
VanRompuykanhemvolgensonzebron-
nenal citeren.Zonderspiekbriefje.

Methaat voor
niemand

Op4maart 1865 spreekt Lincoln na
zijn herverkiezing de natie voor een
tweede keer toe tijdens eenhistori-
sche, inaugurele, rede. Daarin blikt
hij terug opdeoorzaak vande bur-
geroorlog: de slavernij. Op 31 januari
hadLincoln in het Congres het
DertiendeAmendement goedgekeurd
gekregenwaarin de afschaffing vande
slavernij grondwettelijkwerdvastgelegd.
“Slavernij en onvrijwillige dienstbaar-

heid zullen in ons landnooitmeer
bestaan”, las het telegramdat hem inhet
WitteHuiswerd gebracht enhet defini-
tieve einde zou inluidenvanhet civiele
conflict. Omzijn doel te bereikenhad
Lincoln in het Congres eenhistorische
alliantie geslotenmet de radicalenvan
Thaddeus Stevens enpersoonlijk 13 dis-
sidenteDemocratenovertuigd om ‘ja’ te
stemmen, ondermeer door ze tijdens
een rijkelijk overgoten diner lucratieve
baantjes aan te biedenvoor later.

* LesvoorEuropesepolitici?
OmhetmetdewoordenuitLincolnsrede

te zeggen: ‘methaat tegenoverniemand,
metmededogenvoor iedereen,metvast
geloof inwat juist is (...) blijvenwestreven
omhetwerkwaarmeewebezig zijnaf te
maken; omdewondenvanonsvaderland
te verbinden (...) Latenweallesdoenom
eenrechtvaardige enduurzamevrede te
bereikenen tekoesteren, onder elkaar, en
metalle landen.’

De citaten van Lincoln komen uit
Abraham Lincoln, over mezelf.
Wat ik aan president Obama wil
vertellen, door Hanneke Siebelink
(Borgerhoff & Lamberigts).

Abraham Lincoln won de Amerikaanse
burgeroorlog, schafte de slavernij af en
inspireerde door zijn leiderschapsstijl talrijke
VS-presidenten - tot Barack Obama vandaag.
Wat kunnen Europese politici vandaag nog leren
uit zijn brieven, die de inspiratie vormden voor
de film van Steven Spielberg? Maarten Rabaey

Tips van
Lincoln voor
Europese
politici

UITGEVER LIONEL BARBER
KONDIGT EEN
KLEINE REVOLUTIE
AAN BIJ ‘THE
FINANCIAL TIMES’.

‘Wemoeteneersteen
digitaalplatform
bedienenenpasdan
eenkrant.Dat is een
groteculturele
ommezwaai’
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