
BILD in Nederland 'fi Zwart/wit ligt het allemaal 
niet. Kranten komen ongevraagd met hele pagina's 
over voors en tegens bij het Amsterdams referen
dum; het Sociaal Cultureel Rapport (de staat van 
Nederland) krijgt steevast een hele pagina; Paul 
Witt~man gaat avondvullend met Galjaar over 
genetica in gesprek; de K R o doet 
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Het is alsof journalisten hierin hun chagrijn over hun 
falende controle op de macht moeten botvieren. In 
de luie, brave wereld van persconferenties, persbe
richten en publiciteitsgeile politici willen de analy
ses van machtsuitoefening en belangenstrijd er nog 
wel eens bij inschieten. En waarom zou je de burger 

beter informeren? Dat die de 
finesses van sociale zekerheid en (slecht gelukte) pogingen debat 

te organiseren in Arena. Journaal 
en N ovA pogen met vall en en 
opstaan beleidswerkelijkheid en 
door burgers ervaren werkelijk
heid te vermengen (het Bosnie
kamerdebat gefilmd vanuit de 
huiskamer van de achtergebleven 
familie); Elsevier maakt een lan
denvergelijking tussen Neder
land en Duitsland, de VPRO is 
prettig wars van elke obsessie 

DE HAAT/LIEFDE- gezondheidszorg niet kent, is de 
verantwoordelijkheid van de 
overheid met zijn voorlichtings
apparaten. Wij hoeven toch geen 
Postbus 51 -folders te schrijven? 

VERHOUDING TUSSEN 

MEDIA 

POLITIEK 

Het wordt tijd dat de media 
een bredere definitie van politiek 
gaan hanteren. Met de ontbin
ding van de (partij)politieke 
dimensie van beleid kunnen de 

voor het dagelijkse nieuwsfeit en 
Frenk van der Linden vraagt naar de ware beweegre
denen van politici. Een informatie- en argumenta
tiecultuur, zoals in Engeland (met Question Time 
en Newsnight) of Duitsland (met Die Zeit en der 
Spiegel) Ievert het allemaallang nog niet op, maar 
het beeld van de gemakzuchtige, op sensatie en 
conflict gerichte media wordt er wel door gerelati
veerd. 

Toch kost het weinig moeite ook dat beeld in 
fluorescerende kleuren te schilderen. Over de ver
trompinB van de media ofhet Yellow Press-gehalte van 
onze kwaliteitskranten. De ambitieuze Rick van der 
Ploeg is weer op het matje geroepen, Heerma op 
'ontfriezingscursus', Lubbers is jaloers op Rudolf de 
Kortes intemationale baan, Wim Deetman schijnt 
de informele Ieider van het co Ate zijn enTer Beek 
had drank in de Defensie-bunker opgeslagen: met 
dat type informatie weet men wel raad. Voedings
bron voor dit 'politieke nieuws': de in frustratie en 
afgunst gedrenkte roddel en achterklap van back
benchers en halfgetalenteerde, verveelde journalis
ten. 'De Haagse staat', 'Het Binnenhof, er zijn hele 
rubrieken in het Ieven geroepen voor leuke, kriti
sche doorkijkjes in de wandelgangen. Karakter
moord op de vierkante millimeter . 

----- --

'politieke redacties' ontbonden 
worden. Departementale redac

ties worden gehergroepeerd naar maatschappelijke 
beleidsnetwerken. De belangenverstrengeling, 
machtsuitoefening en loze retoriek die daar onge
controleerd plaatvinden, worden genadeloos ont
huld en ontrafeld. Daamaast verklaren journalisten 
zich verantwoordelijk voor de effecten van de 
nieuws-machinerie op het begrip en inzicht van de 
burger . In een oerwoud vollekken, proefballonnen 
en onderhandelingsretoriek zien zij het als hun taak 
de burger een helder beeld te geven van politiek
maatschappelijke besluitvorming. 

De Haagse roddel en achterklap, de verneukjes 
en achterommetjes, Iaten we aan de maestro, Jan 
Tromp. Zijn schets van 'het tragische in Den Haag' 
had een kwaliteit die het anekdotische en rancuneu
ze oversteeg. Leuke stukjes verschijnen er al genoeg 
in de krant. Waar het teveel aan ontbreekt is analy
se, speurwerk en inzicht. Van non-conformistische 
journalisten. 
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