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De dubbeloanoer van Wallaoe ~ '1 ournalisten' , zei 1 ohn 
Kennedy, 'zijn onze beste vrienden. Kranten onze 
grootste vijand.' Met sommige van zulke vrienden 
heb je overigens geen vijand meer nodig. Dat schrijft 
maar. Het ergste zijn de wijsneuzen die eerst netjes 
opschrijven wat je gezegd hebt om er vervolgens aan 
toe te voegen: 'Dit zegt hij nu 

die komen - zij het zeer zeldzaam - voor. Maar het 
overgrote deel van die zogenaamde conflicten 
bestaat uit rustige pas-en-meet sessies waarin be
trokkenen hun best doen een voor iedereen accepta
bele oplossing te vinden. Te veel journalisten hou
den zich bezig met meningen in plaats van ontwikke-

lingen. Te vaak is het leven hen 
wel, maar eigenlijk vindt hij zus 
of zo ... ' Deze verklarende jour
nalist gaat uit van twee premis
sen: de lezer is dommer dan hij 
denkt en de journalist is slimmer 
dan jij denkt. Het is een vorm van 
journalistiek waar de politicus 
machteloos tegenover staat. For
meel zijn al die verklarende tus
senzinnetjes geen citaten, dus de 
gemterviewde heeft er niets mee 
te maken. 'Ik zeg het toch, het is 
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te saai, gebeurt er te weinig. En 
dan wordt Den Haag de burger 
groots en meeslepend opge
diend. Met echte conflicten, met 
heuse ruzies, dan zegt opeens de 
een de ander de wacht aan, dan 
blijken politici woedend te zijn. 
Dan is wat bewindslieden en 
kamerleden zeggen al niet goed 
genoeg meer, dan krijgt de lezer 
te horen wat de politicus 'eigen-
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geen citaat van jou,' verweert de 
journalist zich na de kritiek. Het eerlijke antwoord 
zou natuurlijk zijn: '1a, maar dat is juist het pro
bleem. Jij moet niks zeggen, jij moet schrijven.' 
Maar zoiets zeg je niet onder vrienden. Dus zeg je: 
'Dat klopt, maar mag ik zelf nog we ten wat ik denk?' 

Nog erger is de poging het politieke debat om te 
zetten in termen die bij persoonlijke betrekkingen 
horen. Als vvo en PvdA een verschil van mening 
heben over de vorm van de lastenverlichting heet 
het: 'Bolkestein woedend op Wallage.' Als de coali
tiepartijen het oneens zijn, staat er: 'Ruzie in coali
tie.' 

De lezer moet de politici wel zien als een stelletje 
cholerische ruziemakers. Terwijl verschillen van 
opvatting nu juist de kern van ons werk vormen. Het 
overbruggen van die tegenstellingen, tenminste 
voor een werkzaam aantal jaren, heet coalitievor
ming. Van dag tot dag moet over een reeks onder
werpen consensus worden gezocht. Natuurlijk zit 
daar veel politieke spanning in en die moet in de 
krant, zeker. Maar termen als woede, ruzie, con
flict, moeten gereserveerd blijven voor situaties 
waarin de emotie de gang der dingen dikteert, ook 

lijk' denkt. Zo krijgt de politiek 
er een dimensie bij: niet de fei

ten, niet het commentaar, maar het in de bericht
geving verweven oordeel van de journalist over de 
feiten. Wie als politicus de wind mee heeft 
(Bolkestein) blijkt opeens over taktische gaven te 
beschikken die niemand een paar jaar geleden ver
moedde, wie zich in de spiraal naar beneden bevindt 
(Brinkman) blijkt opeens niets goed meer te kunnen 
doen. 

En zelf blijk ik een dubbelganger te hebben die 
ook Wallage heet en die- ongeciteerd - van alles 
denkt en voelt wat aan mij wordt toegeschreven. Hij 
heeft vele strategische overwegingen, zit in zijn 
maag met van alles en nog wat. Nu eens blijkt hij een 
moeizarne relatie met Wim Kok te hebben, dan 
weer haalt hij Adelmund door de wringer, kortom, 
altijd wat. 

Ik hoop hem nog eens te ontrnoeten, die dubbel
ganger waarover journalisten zo stellig weten wat 
hij voelt en denkt. Ik zou hem van veel frustraties 
kunnen afhelpen. 

JACQUES WALLAGE 

Voorzitter PvdA-Tweede-Kameifractie 
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De dwana tot lieaen 'fl Toen ik, jaren geleden, mijn 
eerste interviews gaf als directeur van de Wiardi 
Beckman Stichting (en dus tevens als adviserend lid 
van het PvdA-bestuur) werd ik nogal eens gecon
fronteerd met vragen over rnijn naamgenoot-partij
voorzitter. Ik had hem intussen beter leren kennen 
en d~s ook zijn bekwaamheden, 

I 1 I I I • 

hebt gemaakt en die nodig zijn voor een zakelijk en 
volledig beeld van de werkelijkheid. Er zijn maar 
heel weinig journalisten die aan dat complete beeld 
bereid zijn recht te doen. 

Als journalisten dus klagen over weinig kleurrijke 
gesprekken en het gevoel krijgen, zacht gezegd, niet 

de waarheid te vernemen, is dat 
ook al waren wij het op belang
rijke inhoudelijke punten nogal 
eens oneens. Als ik daarvan waar
heidsgetrouw blijk gaf- nai:ef als 
ik was - zag ik in publikaties 
aileen de kritiek vermeld en 
nooit de woorden van ondersteu
ning. Naar zuiver journalistieke 
maatstaven waren juist die laatste 
'nieuws', want de verhalen over 
de Groningse Ayatolla war en des
tijds de tot vervelens toe gebrui-
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op zichzelf genomen juist. Maar 
dat hebben zij dan in belangrijke 
mate aan zichzelfte wijten. Door 
de aard van de journalistieke 
selectie wordt de gemterviewde 
praktisch gedwongen tot kleur
loze en tegelijk onevenredig 
'rozige' verhalen. Het zou best 
anders kunnen: meer naar waar
heid bij voorbeeld, maar dan zou 
de selectie minder op 'rod del' en 

VERHOUDING TUSSEN 

MEDIA 

POLITIEK 

kelijke. Mijn vriendelijkheden 
werden blijkbaar als irrelevant beschouwd; er kwam 
althans geen woord van in de krant. 

De casus is slechts een voorbeeld, de ervaring was 
en is een betrekkelijk algemene: van interviews 
bestaat negentig procent uit toelichting en verkla
ring, tien procent uit kritiek en/ of persoonlijke ont
boezeming. Die tien procent zie je terug, de overige 
negentig komen in de prullenbak terecht. Aldus 
worden politici en hun adviserende 'omgeving' tot 
een keffend en kiftend mensensoort gemaakt. 

Oat dwingt tot leugenachtig gedrag. Je weigert 
om nog een woord van kritiek te uiten op collegae, 
ook als daar op zichzelf reden toe zou zijn. Die kri
tiek zal immers nooit in samenhang worden 
gebracht met alle andere opmerkingen die je ook 

' ruzie' gericht moe ten zijn. 
Journalisten hebben recht op hun 

wantrouwen, maar zij zouden zich moeten realise
ren dat het om 'de gezonde dosis' daarvan gaat. Nu 
moeten zij wachten totdat de (ervaren) gemter
viewde persoon uit is op het conflict. Maar dat is, in 
tegenstelling tot het beeld dat daarvan blijkbaar 
bestaat en door veel journalisten wordt gekoesterd, 
betrekkelijk zelden het geval. En dus voel ik rnij bij 
tijd en wijle een leugenaar, maar wei noodgedwon
gen. Oat is geen prettig gevoel. 

J.TH.J. VAN DEN BERG 

Hooaleraar Nederlandse politiek en parlementaire 
aeschiedenis te Lei den en jractievoorzitter van de PvdA in 
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Het Overtoom-syndroom 1f Best mogelijk dat de tv-kij
ker te kampen heeft met een Overtoom-syndroom 
(zoals de mannetjesmaker van Brinkman, Frits 
Wester het ziekteverschijnsel ooit omschree£) die 
dagelijks met een verkrampt gevoel in de vingers 
achter de beeldbuis plaatsneemt om vanuit deze 
comfortabele positie als een gek 
van het ene naar het andere net te 

politiek bij de kop: hoe krijgen we elkaar toch zo 
gek? Hoe is het mogelijk dat alleszins volwassen 
mensen, vakmensen ook op hun eigen terrein, zich 
zo Iaten opjutten voor de waan van de dag? Zijn we 
echt in de ban geraakt van het verkrampte vingertje 
van Westers veronderstelde 'overtomers'? 

Soms zou je het waarachtig den

zappen. Zoals het ook heel goed 
mogelijk is dat een beetje tv
maker het nieuws vooral daarop 
client toe te snijden, dat wil zeg
gen in staccato-items waarin als
het ware in een flits adembene
mende werkelijkheden worden 
geopenbaard; beeldend, toewer
kend naar een hoogtepunt en 
vooral ook weinig ruimte latend 
voor welke andere interpretatie 
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ken, nochtans weiger ik te 
geloven dat de burger zo 'overto
merig', of achterlijk is als de 
Westers onder ons will en doen 
geloven. Dat we ons desondanks 
Iaten opjutten heeft vooral te 
maken met een collectief rnis
verstand. Scoren telt, zeggen we. 
Want je kunt niet bij de concur
rent achterblijven. Je eigen lezer 
of kiezer zou weleens onrustig 
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dan ook. Maar kan iemand mij 
uitleggen hoe zulk nieuws nog enige relatie heeft 
met de werkelijke werkelijkheid? Het zou kunnen 
dat de tv-maker denkt dat dit de enige manier is de 
aandacht van Westers 'overtomers' vast te houden. 
Trouwens niet aileen hij. Als we PvdA-senator Joop 
van den Berg mogen geloven (en waarom zouden we 
het gezag van een oud-journalist in twijfel trekken?) 
dan is zo ongeveer de hele journalistiek bezweken 
voor de verleiding nieuws te herleiden tot en te pre
senteren als de zoveelste aflevering van Dallas of 
Dynastie. Nieuws als een aaneenschakeling van 
conflicten, kleedkamerverhalen, opgeklopte emo
ties, waarbij de media er zelfs niet voor terugdeinzen 
zich te bedienen van hele of halve leugens (len 
Dales). 

Scoren, daar gaat het kennelijk om. Zwaar over
dreven natuurlijk, maar ten dele toch niet onjuist. 
Want het is waar dat de media soms weken bolstaan 
van de Bolkemania zonder dat je precies kunt lezen 
waar het nu echt over gaat. Dan wee·-blijkt Helgers 
een bloedgroepenstrijd in het c DAte hebben ontke
tend die ook al op niets is gebaseerd. Of staat het 
parlement op zijn kop van wege een achterkamer
tjes-zonde van een minister, waarvan uiteindelijk 
iedereen zegt: is dat nou alles? En met deze constate
ring heb ik tevens mijn grootste knelpunt in de ove
rigens hoog geprezen relatie tussen de media en de 

kunnen worden en neiging tot 
zappen kunnen vertonen. Maar 

de zapper op zijn beurt zapt zich een bult omdat ie 
gek wordt van die modieuze plaatjes en wanhopig op 
zoek is naar wat meer houvast. Tenrninste, voorzo
ver hij al niet verslaafd is aan het verschijnsel nieuws 
als amusement voorgeschoteld te willen krijgen tot 
de dood erop volgt (AmusinB ourselves to death, Neil 
Postman) 

Wester heeft gelijk dater wel degelijk zoiets als 
een Overtoom-syndroom bestaat, maar driewerf 
schande over de journalist of politicus die bereid is 
zijn laatste restje verstand op het altaar van de waan 
van de dag te offeren, het syndroom tot een walge
lijk gezwel op te blazen, en aldus de waarheid te ver
kankeren. Wat dat betreft kunnen we nog wat van 
de ouwe Drees leren, die de waan van de dag slechts 
'gedempt' liet doordringen in de ministerraad. Of 
van die overbewuste journalist van de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant die in ernst meende dat iets 
pas nieuws was wanneer het in zijn krant had 
gestaan. Het blijft overigens tobben, want toen 
werd de waarheid weer op geheel andere wijze 
onder tafel geschoffeld. Toen zagje geen letter over 
echte schandalen, nu wordt vaak ophef gemaakt 
over onnieuws, of wordtnieuws !outer amusement. 

WILLEM BREEDVELD 

Politiek commentatoir van Trouw 
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Driehoeksmisverstanden 1/ Dat een groot knelpunt de 
relatie tussen media en politiek zou verstoppen, 
ongeveer zoals een knoop in een tuinslang die zorgt 
dater geen water meer uitkomt, is naar mijn mening 
niet helemaal het goede beeld. Het gaat niet om een 
hier en daar verstoorde kringloop. Het gaat om drie 
partijen - politici en bestuur-

I · I I I • 

zelf op het toneel om in het stuk te intervenieren. ln 
beide gevallen vanuit een heilige opdracht: de men
sen te informeren en houvast te verschaffen in warri
ge en woelige tijden. Wat jammer dat de politieke 
strijd voor gewone mensen zo onbegrijpelijk is, niet 
aileen vanwege het vele jargon, maar ook door de 

ingewikkeide vraagstukken en de 
verkokerde beleidscircuits. Poliders, joumalisten, burgers - met 

wederzijds verschillende ver
wachtingspatronen. Hun inter
acties !open soms mis, want wat 
de een van de ander verwacht, is 
niet wat deze van zichzelf ver
wacht en wat de ander van de 
derde verwacht, blijkt door die 
ander op het bordje van nurnmer 
een te worden neergelegd. 

DE HAAT I LIEFDE- tiek wordt daarom vooral herleid 
tot het optreden van persoonlijk
heden. Als het stuk niet deugt, 
moeten we extra goed op de spe
lers Ietten. Het vak van politiek 
journalist heeft op zulke momen
ten een zekere hero"iek. Als 
Bolkestein zijn strategische spel 
speelt, vertalen de joumalisten 
zijn zetten in die van een staats-
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De politicus leeft met het 
idee van de vertegenwoordigen-
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de democratie. Zelf vertegen-
woordigt hij een achterban, een programma, het 
Algemeen Belang. Maar hij leeft in De Ongekende 
Samenleving: de vertegenwoordiger weet niet wat 
de mensen denken, hoe het programma moet wor
den aangepast bij nieuwe uitdagingen, of wat het 
Algemeen Belang in concreto inhoudt. Aithans, hij 
weet het niet zeker . Daarom ziet hij aile burgers die 
hij tegenkomt ais representatief voor een groep of 
klasse ('ha, een typische arbeider vertelt mij wat hij 
vindt van stadsvernieuwing', 'ha, een echte mana
ger Iaat mij zien hoe de economische rationaliteit 
werkt'). De pers is voor hem ook een vertegen
woordiging uit de samenleving, een delegatie die 
vragen komt stellen. Soms kan je die inschakeien 
voor je eigen doelen, soms zui je ook tegenover de 
pers, je ware achterban, verantwoording afmoeten 
Ieggen. Toen Boikestein via Nieuwe Revue kritiek 
uitte op ex-communisten Brouwer en Schreuders, 
die er anders dan die verdomde N s B 'ers maar wat 
genadig waren afgekomen, gebruikte hij het medi
um voor een boodschap (die ongetwijfeid in zijn 
programma paste). Toen de pers tegengas gaf, Iegde 
Bolkestein voor het oog der natie, in het teievisiep
rogramma Zomergasten, verantwoording af en 
hood excuses aan; tegelijk overigens Joris Ivens met 
Leni Riefenstahl vergelijkend, want de boodschap 
mocht best herhaaid worden. 

De journalist Ieeft in het theater van de politiek. 
Soms is hij de criticus in de zaal, soms verschijnt hij 

man die de coalitie bedreigt, en 
men begint hem na zijn aanvai op 

collega Schreuders meteen met Brinkman te verge
lijken, die ook niet goed met de pers omging en zijn 
partij naar de nederlaag Ieidde. 

En dan de burger, waar woont die? Domweg 
gelukkig in de Dapperstraat? Want politiek is voor 
tevredenen of Iegen. En ach, wat is politiek nog in 
dit land. Men heeft geen hoge verwachtingen van 
sde politiek. Oat er een kloofbestaat tussen bestuur 
en burger is voor de burger minder een probleem 
dan voor het bestuur. De politieke Dapperstraat is 
een teievisiedemocratie, waarin slechts zijdelings, 
incidenteel, gefragmenteerd maar wei sensationeel 
een glimp wordt opgevangen van de politieke 
gebeurtenissen. De burger is tolerant, het zal zijn 
tijd wei duren. Politici krijgen een zekere vrijheid 
van handel en en worden gemeten aan de dingen die 
voor de burger tellen. Oat zijn telkens andere din
gen, al mogen de dijken nooit doorbreken want dan 
heeft de politiek het gedaan. De pers client de poli
tiek begrijpelijk en vermakelijk te maken. Een hel
denroi is voor de pers niet weggelegd. Ais die 
Bolkestein zich vergaioppeert, is dat even interes
sant en zo weer vergeten, want elke politicus maakt 
dezelfde fouten . Doe maa~ gewoon, dan doe je a! 
gekgenoeg. 

WILLEM WITTEVEEN 

Hooaleraar Encyclopedie van bet recht, K u Brabant en 
redacteur s &.P 
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