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D e opgestoken middelvin-
ger is tegenwoordig bijna 
een vertrouwd beeld 
geworden op straat. Want 

veel Nederlanders zijn boos. Op de 
politiek, op de medeburgers, op de 
kerk. Programmamaker Maarten 
Slagboom: ‘Veel mensen zijn somber 
over de samenleving en hebben er 
steeds minder vertrouwen in. In 
Kwaad bloed willen we een vinger 
krijgen achter het chagrijn. We von-
den acht mensen die hun verhaal wil-
den vertellen. Politierechercheur Bas, 
ondernemer Jaap of juf Maddy, het 
zijn allemaal mensen die om welke 
reden dan ook moesten aankloppen 
bij een instantie, maar nul op het 
rekest kregen. En dat terwijl ze altijd 
braaf belasting hadden betaald en 
hun burgerplichten hadden vervuld. 
Kijk naar het verhaal van Bas, die na 
een nare scheiding jaren moest vech-
ten om zijn kinderen weer te mogen 
zien. Hij maakte zelf deel uit van het 
systeem, geloofde daar ook heilig in. 
Toen hij er zelf een beroep op moest 
doen, ging het echter helemaal mis. 
Hij is jarenlang tegengewerkt en dat 
maakte hem zo machteloos dat hij 
zelfs met de gedachte heeft gespeeld 
er een einde aan te maken. Als je zijn 
verhaal hoort, krijg je daar bijna 
begrip voor. Dan komt zo’n familie-
drama, zoals dat in de media altijd 
wordt genoemd, plotseling heel 
dichtbij.’ 
De instanties waar Bas mee te 
maken had, zijn niet te zien in de uit-
zending. ‘We hebben ze bewust niet 
uitgenodigd, want dan krijg je snel 
een welles-nietesspelletje. Het ging 
ons om de verhalen.’
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Vraag het de man in de straat:  
het gaat niet goed met de Nederlandse 
samenleving. VPRo’s thema-uitzending  

Kwaad bloed laat acht mensen hun 
verhaal vertellen om een antwoord  

te krijgen op de vraag:  
wat maakt de  

Nederlander zo boos?
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