
318 

_ _ _ __ I 't 1 • 

S8LD7/8 '995 

Onschendbaarder dan hare majesteit 1/ Journalisten kun
nen van muggen olifanten maken; van politieke 
wrijvingen oorverdovende botsingen, van ver
meende scheve schaatsen van politici dodelijke uit
glijers . . . er is niemand die de pers durft te bekriti
ser~n. De boodschapper gaat vrijuit, ook al klopt er 
geen moer van het boodschap-

voorspellen welke bewindspersoon zich 's middags 
naar de Kamer moet spoeden voor het vragenuur. 
Hoe vaak worden politici niet door de media gebeld, 
daags v66r zij moeten optreden, met de vraag of ze 
nog wat 'nieuws' te melden hebben, anders loont 
het niet om langs te komen. Een geprangd politicus 

verzint ter plekke wat. 
penmandje. De media in Neder
land zijn onschendbaarder dan 
Hare Majesteit. 

DE HAAT I LIEFDE -

Een zogenaamd Geweten dat 
- onbekritiseerd - 'nieuws' dic
teert of creeert; de pers zal zich in 
dat beeld nauwelijks herkennen. 
Zal wellicht roepen dat zij in 
hun werk op onbetamelijke wijze 
worden gebarricadeerd door po
litieke adviseurs of voorlichters. 
Probeer tegenwoordig eens een 
minister te interviewen zonder 
dat de vragen eerst voorgelegd 

Politici hebben er zelf veel aan 
gedaan om deze bespottelijke si
tuatie te creeren. Kamerleden 
zijn drukker met het likken van 
de hielen van de parlementaire 
pers, dan met hun werkelijke 
taak: het kritiseren van be
windslieden. Daardoor kan de 
pers claimen Het Democratisch 
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Geweten van Nederland te zijn. 
Kamerleden zijn dan ook altijd bereid- op ieder uur 
van de nacht of de dag - dat geweten van dienst te 
zijn. En zichzelf een dienst te bewijzen, want je redt 
het als politicus niet meer zonder reguliere media
exposure. 

De honger van het Geweten naar nieuws en pseu
do-nieuws is nauwelijks te stillen. We Ieven immers 
in een klein land met weinig echt schandaal en een 
overmaat aan nieuwsvoorziening en -beschouwing. 
De onderlinge concurrentie is dus groot en met 
steeds meer radio- en televisiestations, niet aileen 
commerciele maar ook lokale en regionale, neemt 
zij aileen maar toe. 

Daarbij neemt ook het eigenaardig gebruik toe, 
dat journalisten de politieke actualiteit dicteren . 
Lees die ene krant op dinsdagmorgen en je kunt 

moeten worden, de antwoorden 
gefilterd worden en daama het 

verhaal geautoriseerd. Oat is waar. Het is een 
gegroeide - maar onjuiste praktijk. Een praktijk die 
helaas een lang Ieven beschoren zal zijn als journalis
ten iedere openheid en onbevangenheid afstraffen 
door voorpaaina-nieuws te maken van uit hun verband 
gerukte quotes . En het zijn diezelfde voorlichters 
die iedere woede bij de betreffende bewindspersoon 
bedekken met de mantel der angst: Sssstt ... geen 
kritiek op journalisten, dat is 'not done'! 

Pers en politiek, ze hebben elkaar nodig, maar ze 
zouden eens een keer goed moeten praten over de 
kwaliteit van hun relatie. 
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