
ctie 
wer 
:>et. 
~en 

. de 
jker 
lag-

' IVS. 

, de 
leer 
·den 

en 
Jer
:>.de 
, in 
·van 
ben 
ies'. 
:ren 
r de 
ling 
zich 
~es 

kt. 
Jer
~ten 

'OOr 

nde 
.-ers 
" rerd 
~de 

1t in 

,oor 
een 
tin
rer-

s&.o7/8 1995 

Een teveel aan concurrentie 'JJ De redactie vroeg mij 
naar het grootste knelpunt in de relatie tussen politi
cus en merua. De keus is niet eenvourug. Als ik 
terugkijk op de laatste paar weken, is het meer een 
groot knelpunt geweest. Eerlijk verdeeld over de 
verschillende merua waren er ruverse uitschieters 
die de vraag rechtvaarrugen of er 

stoord onder de druk van de concurrentie rue zich -
anders dan vroeger - op hetzelfde marktsegment 
richt. Bovenruen wordt de controle op de geboden 
informatie moeilijker. De nieuwe verhoudingen 
bemvloeden immers ook de reactie op de berichtge
ving van de concurrent. W einigen zullen willen toe-

geven dat de 'ander' sneller en 
beter was en zoeken dus steun fundamentele veranderingen te 

constateren zijn in de werkwijze 
van krant, raruo of televisie. Naar 
mijn mening luidt het antwoord 
bevestigend, al zou ik dat niet 
direct willen koppelen aan de 
verkiezingscampagne van I 994· 
De conclusies van Van Praag en 
Brants over deze periode zijn 
heel eerlijk gezegd even trend
matig als het gedrag van politici 
tijdens campagnes: 'het wordt 

DE HAAT/LIEFDE- voor hun stelling dat de primeur 
niet de moeite waard is. De 
boodschapper zelf zal alles doen 
om het tegenovergestelde te 
bewijzen. 

VERHOUDING TUSSEN 

MEDIA 

POLITIEK 

Na een paar dagen gaat ieder
een over tot de orde van de dag. 
De lezer, kijker ofluisteraar ach
terlatend met de vraag wat er nu 
werkelijk aan de hand was. Of -

steeds erger'. 
De analyse van de denktank Zeevalking is wat dat 

betreft interessanter. Het zoekt de verklaring bin
nen de merua zelf en wel in de toegenomen concu
rentiestrijd in samenhang met een grotere invloed 
van de commercie. Het onderscheidend karakter in 
deze jungle moet door de journalist snel aangetoond 
kunnen worden met nieuws dat hij of zij als enige of 
desnoods eerste brengt. Primeurs of exclusieve 
interviews en dergelijke bepalen meer en meer de 
waarde van het meruum en dus ook de invalshoek bij 
het zoeken naar het politieke nieuws. Of deze strijd
wijze effectief is, lijkt me uiterst onzeker. De inzet 
van de natuurlijke karaktereigenschappen van een 
journalist is weliswaar het meest voor de hand lig
gende instrument om in een onzekere tijd het hoofd 
hoven water te houden, maar de vraag is of de con
sument deze strategie herkent en - wat nog belang
rijker is - waardeert? 

Zeker is dat het de kwaliteit van de informatie
voorziening niet ten goede komt. Het evenwicht 
tussen betrouwbaarheid en snelheid wordt ver-

als we zo doorgaan - zich hele
maal niets afvragend. 

Het resultaat van deze ontwikkeling valt lastig te 
voorspellen. Het spel der vrije krachten leidt vaak 
tot een zeer acceptabel eindprodukt en in elke 
beginfase vallen spaanders. Oat mag waar zijn, maar 
ik zit nog met een ander probleem. De politiek ver
toont in meer of mindere mate namelijk hetzelfde 
beeld.Veel partijen vissen in dezelfde verkiezings
vijver en de concurrentie is groot. Een van de gevol
gen daarvan is het toenemend belang van de merua 
voor de verschillende partijen. Oat was al groot, 
maar je moet nu nog sneller zijn omdat de gedachte 
niet denkbeelrug is dat een andere partij een gelijk
luidend standpunt willanceren. En daar vinden de 
merua en politiek elkaar, in een zichzelf versterken
de combinatie. Oat lijkt me een knelpunt. Niet 
zozeer in de onderliggende relatie, maar wel bij het 
vervullen van onze respectievelijke taken. 
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