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Over de auteur  Martin Sommer is journalist bij 
de Volkskrant

Het journalistieke is politiek
Hoe zijn de verhoudingen tussen de Haagse politiek en de media?  
Deze vraag stelde Martin Sommer zich ten overstaan van de verzamelde 
PvdA-Kamerleden op 25 augustus jl., bij de fractiedagen te Boekelo.  
Hieronder is zijn spreektekst weergegeven. Nu politieke kleur geen prisma 
meer biedt voor het duiden van de wereld, nemen veel journalisten —  
net als politici — hun toevlucht tot ‘rapportenwerkelijkheid’. Zelf geeft 
Sommer de voorkeur aan het vellen van ‘eigenwijze politieke oordelen’ 
op basis van verhalen uit de echte wereld.

martin sommer

Er zijn bezoekers die irritant lang met hun hoofd 
scheef voor je boekenkast gaan staan, met als 
achterliggende gedachte: zeg me wat je leest en 
ik zal je zeggen wie je bent. Een modernere vari-
ant is hier aan de orde: zeg me wat je tijdens je 
vakantie hebt gedaan, en ik zal je zeggen wie je 
bent. Ik heb me in de vijf weken sinds Wouter 
Bos me een mailtje stuurde om me uit te nodi-
gen voor een praatje voor de PvdA-fractiedagen, 
zenuwachtig gemaakt. Niet alleen omdat ik daar 
voor een hooggeëerd, gereputeerd en buitenge-
meen van de tongriem gesneden gezelschap zou 
staan, maar ook omdat dit niet de verhouding 
hoort te zijn.
 Journalisten horen niet voor een zaal politici 
te staan, en politici horen niet naar journalisten 
te luisteren. Politici hebben de macht, of, als ze 
¬ helaas, helaas ¬ in de oppositie zitten, zijn 
daar in elk geval dichtbij. Journalisten kijken 
daarnaar, schrijven daarover, ondervragen 

politici over hun ideeën, béschrijven, analyse-
ren, becommentariëren, of spitten naar mis-
standen. Maar wat zij ook doen, het is naar zijn 
aard reactief en op afstand. Journalistiek is op 
de ladder naar de Stad van God een nederiger 
bezigheid dan politiek. Max Weber schreef er al 
over in zijn brochure Politik als Beruf. Journalis-
ten mogen wel eens rondlopen in de salons der 
machtigen, maar nooit echt aanschuiven bij de 
beraadslagingen. Dat levert soms rolproblemen 
en ongepaste kaasstolpgezamenlijkheid op. Het 
zijn dan ook stevige schouders die deze nederige 
plaats kunnen verdragen.
 Ik ga mij dus niet met uw vak bemoeien en 
u vertellen hoe het verder moet met de verzor-
gingsstaat, met de multiculturele samen- 
leving, met de overheidsbureaucratie, met Eu-
ropa of de hele wereld. Ik heb de uitnodiging 
graag aangegrepen om zelf eens onder woorden 
te brengen wat ik nu eigenlijk aan het doen  
ben met de rubriek die ik sinds een kleine an-
derhalf jaar op donderdag schrijf op de opinie-
pagina van de Volkskrant, gezellig boven Marcel 
van Dam.
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hengelen naar waarheid

Nog even over de vakantie, je hebt in de serie 
‘zeg me…’ ook de combinatie ‘zeg me wat u las tij-
dens de vakantie en ik zal zeggen wie u bent’. Ik 
las deze zomer vier boeken van Bob Woodward, 
van Bernstein & Woodward die in 1972 de ont-
hullingen over Watergate deden en zo president 
Nixon naar zijn politieke graf hielpen. Wood-
ward schreef een nieuw boek, The secret man, 
over zijn anonieme bron Deep Throat, die zich 
nu onthuld heeft. Destijds was hij de tweede 
man van de fbi. Eén punt wil ik eruit lichten. 
Woodward constateert dat journalisten eigenlijk 
weinig weten. Dat weten politici donders goed 
en nogmaals, de verhouding tussen politiek en 
journalistiek is qualitate qua gespannen. In weer 
een ander boek van Woodward, Bush at war, over 
de aanloop naar de oorlog in Afghanistan, kun je 
lezen hoe cynisch minister van Defensie Donald 
Rumsfeld over journalisten praat als K-street 
pundits, dat wil zeggen principiële losers, betwe-
ters uit K-street, een straat in Washington waar 
veel consultancy-bureaus en denktanks zijn 
gevestigd, met mensen die volgens Rumsfeld 
geen echte baan bij de departementen kunnen 
vinden, of die niet de morele kracht hebben om 
na een mislukte carrière Washington te verlaten 
om iets serieus te ondernemen. Rumsfeld over 
journalisten: ‘Ze hebben de aandachtsspanne 
van muggen.’ 
 Politiek en journalistiek hebben tegen-
woordig ronduit de pest aan elkaar. En het 
is natuurlijk waar, er wordt ontzaglijk veel 
gekletsmajoord in de journalistiek, er is heel 
veel gemakkelijk gemoraliseer, er wordt heel 
veel met één telefoontje afgedaan. Maar dat be-
doel ik allemaal niet met mijn verwijzing naar 
Woodward en zijn vaststelling dat journalisten 
zo weinig weten. Hij schrijft: ‘Hoe ver kan een 
verslaggever binnendringen in het binnenste? 
In hoeverre kan een verslaggever werkelijk, 
waarlijk en volledig weten wat er omgaat? Deep 
Throat was iemand die wist, een informant van 
binnenuit, maar ook iemand die de grenzen van 
de journalistiek aangeeft. Informanten spelen 

het spel volgens hun eigen regels. Er is geen 
waarheidsserum.’ Waar het om gaat is dit: de 
journalistiek bevindt zich naar zijn aard aan de 
buitenkant, hoort zich daar te bevinden. En weet 
dus niet wat zich binnenin afpeelt. Politici heb-
ben geen flauw benul van hoe weinig wij journa-
listen weten. Toch moeten er uitspraken worden 
gedaan ¬ ondanks bestuurders die hun beleid 
recht praten, ondanks nog altijd toenemende 
spindoctoring, ondanks steeds professionelere 
presentaties.

 Politici klagen wel eens over de honderden 
muggen die zich journalist noemen en die 
tegenwoordig Den Haag bevolken. Het zijn er 
volgens mijn collega Hans Wansink om precies 
te zijn 240. Volgens dezelfde Wansink leggen 
zij het af tegen een leger van 965 voorlichters, 
tekstschrijvers, politieke adviseurs en commu-
nicatiedirecteuren in dienst van de politiek en 
vooral niet te vergeten de departementen. Ik ga 
nu niet klagen over spindoctoring. Maar ik stel 
wel vast dat de politieke irritatie over de slechte 
kwaliteit van de journalistiek tegenwoordig 
dusdanig ernstige vormen aanneemt, dat mi-
nister Donner al heeft gezegd dat ingrijpen 
eigenlijk gerechtvaardigd is. Een schokkende 
uitspraak. Uw eigen partijgenoot Jacques Wal-
lage adviseerde, niet minder schokkend, via de 
band van de Raad voor het Openbaar Bestuur 
om een eigen staatscourant op te richten, die het 
ware, werkelijke en juiste nieuws naar buiten 
zou brengen, in de veronderstelling dat de regu-
liere media dat niet doen. Uit beide voorbeelden 
blijkt hoezeer er een rood waas voor de ogen van 

Politici zijn zich er niet van bewust 
hoe kwetsbaar de journalistiek is, 
hoezeer wij journalisten moeten 
knutselen om vagelijk in de 
richting van de werkelijkheid, de 
waarheid te geraken
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sommige politici komt vanwege de irritante ma-
nier van ondervragen door Netwerk of Nova of 
Twee Vandaag. Allemaal begrijpelijk.
 Maar tegelijkertijd is men zich er kennelijk 
niet van bewust hoe kwetsbaar de journalistiek 
is, hoezeer wij journalisten moeten knutselen 
om vagelijk in de richting van de werkelijkheid, 
de waarheid te geraken. Hoe moeizaam het is 
om iets op te schrijven over wat er gaande is 
onder de oppervlakte van beleidsplannen, on-
derzoeksverslagen, Kamervragen en begrotings-
stukken. Ook Woodward en Bernstein deden 
niets anders dan de waarheid bij elkaar knutse-
len, met een bron hier, een afgetroggeld geheim 
stuk daar, een suggestie zus en niet in de laatste 
plaats: een intuïtie zo. Ik heb het al vaak in de 
krant geschreven, maar het kan geen kwaad 
het nog eens te herhalen: journalistieke waar-
heid ís geen juridische waarheid. Geknutsel, 
zeker, maar wel geknutsel dat in het geval van 
Watergate leidde tot enorme onthullingen over 
de zeden aan het hof van Nixon. Als ik iets kan 
overbrengen van dat moeizame journalistieke 
hengelen in de zee van de publieke werkelijk-
heid, dan is mijn missie geslaagd.

ongebroken maakbaarheidsgeloof

Laat ik iets over mezelf vertellen. Drie jaar gele-
den kwam ik terug na een correspondentschap 
van vijf jaar in Frankrijk: daarbij vergeleken is de 
overgang van regering naar oppositie een peu-
lenschil. Niet alleen omdat er in Frankrijk beter 
geluncht wordt en omdat je als correspondent de 
journalistieke burgemeester bent van een heel 
land. Ook en vooral omdat ik veel vrijer was in 
mijn manier van schrijven dan hier. Een goede 
correspondent beperkt zich niet tot kale feiten, 
maar legt ook uit wat de context is, de betekenis, 
de politieke omgeving. Hij of zij doet veel meer 
aan duiding, atmosfeer, interpretatie dan hier in 
de binnenlandse verslaggeving gebruikelijk is. 
Helaas heb ik het niet zelf verzonnen, maar col-
lega Marc Chavannes van nrc Handelsblad heeft 
dit journalistieke genre de ‘nieuwsrepolyse’ ge-
noemd ¬  nieuws, reportage en analyse in één 

combinatiepakket. Ik kwam na die vijf jaar in 
Amsterdam terecht op de verslaggeverij en het 
lukte me eerlijk gezegd niet me de Nederlandse 
journalistieke mores eigen te maken. Naar het 
oordeel van mijn collega’s waren mijn stukjes 
veel te ge-opinieerd en in sommige gevallen 
was dat zeker waar. Maar het zei ook iets over de 
beperkte opvatting die hier in Nederland vigeert 
over objectiviteit ¬ voor analyse, zelfstandig 
denken of vermoedens is op de nieuwspagina’s 
van Nederlandse kranten heel weinig plaats.
 Er kwam nog iets bij. Na vijf jaar afwezig-
heid was ik anders naar Nederland gaan kijken. 
Misschien dat ik een grotere gevoeligheid kreeg 
voor politieke correctheid, datgene waarover 
hier te lande niet wordt gepraat. Vreemde ogen 
kijken anders naar nationale eigenaardigheden, 
ofschoon je niet moet denken dat de Fransen 
een traditie hebben om zichzelf genadeloos te 
beoordelen. Integendeel, Fransen en Franse 
journalisten niet minder laten zich bij uitstek 
leiden door mooie ideeën over hoe hun repu-
bliek hoort te marcheren en niet door de rauwe 
werkelijkheid. Dit terzijde. Waar ik denkelijk 
wel een tik van meekreeg: Franse journalisten 
hebben veel sneller de neiging overal iets achter 
te zoeken, zeker in de krochten en gangen van de 
macht. En meestal hebben ze gelijk: in het Elysée 
en ruime omstreken gebeurt zelden iets toeval-
lig en zelden is datgene wat zich aan je voordoet 
inderdaad de hele, complete werkelijkheid. Kort 
gezegd, ik kwam terug als een veel argwanender 
journalist dan ik was toen ik vertrok. Niet meer 
bereid wie dan ook op z’n blauwe ogen te gelo-
ven. Het toeval wilde ¬ anders dan mijn Franse 
collega’s geloof ik nog wel in toeval ¬ dat ik in 
Nederland mijn koffers uitpakte precies een 
maand nadat Pim Fortuyn was doodgeschoten. 
Het was een vruchtbaar moment voor een wan-
trouwige grondhouding.
 Ik geloof dat Pim Fortuyn de belichaming is 
geweest van een paradigmaverandering die zich 
in mijn afwezigheid in Nederland heeft voltrok-
ken. Nederlanders geloven hun autoriteiten 
eenvoudigweg niet meer. En andersom. Je ziet 
het nu weer bij de invoering van het zorgstelsel, 
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en kortelings bij het referendum over Europa. 
In Frankrijk had ik een en ander gelezen over 
samenlevingen die door vertrouwen of door 
wantrouwen worden gekenmerkt. Fukuyama 
schreef er het boek Trust over, de briljante Franse 
politicus Alain Peyrefitte langer geleden La 
société de confiance. Allebei presenteerden ze 
Nederland als voorbeeld van een vertrouwenssa-
menleving. Nederlanders waren altijd bereid ie-
mand op zijn woord te geloven tot het tegendeel 
bewezen was. Dat hing historisch samen met de 
opkomst van het kapitalisme waarvan de wieg, 
zoals bekend, in Amsterdam stond. Het is zoveel 
eenvoudiger, goedkoper en functioneler om 
handel te kunnen drijven op grond van ‘een man 
een man, een woord een woord’ dan met behulp 
van eindeloze administraties en bewijsstukken 
¬ zoals het in het wantrouwige, hiërarchische, 
centralistische, bureaucratische Frankrijk inder-
daad sinds mensenheugenis gaat.
 Maar kijk, ook in Nederland vertrouwt het 
publiek de overheid voor geen cent meer, en 
andersom is het niet minder: ook het bestuur 
vertrouwt de mensen niet langer. Je ziet bij wijze 
van symptoom de administratieve papierwinkel 
exploderen, bureaucratie is tenslotte gedrukt 
wantrouwen. Het percentage burgers dat ver-
trouwen heeft in de Nederlandse regering is 
gekelderd en ik geloof niet dat dat een voorbij-
gaand fenomeen is. In België was er rondom de 
affaire-Dutroux iets vergelijkbaars aan de hand: 
overal zag men complotten. Witte marsen en 
volksgeloof in roze balletten, sekspartijen van 
politici in vochtige kelders. Een paar jaar later 
krabbelden de vertrouwenscijfers bij onze zui-
derburen weer iets op. Dat is hier te lande sinds 
Fortuyn beslist niet gebeurd. Een veeg teken.
 Er wordt wel gezegd: wantrouwen is rechts. 
Mark Elchardus bijvoorbeeld, de Belgische soci-
oloog die veel en heel goed over maatschappelijk 
wantrouwen heeft geschreven, is die mening 
toegedaan. Wantrouwen, dat is iets voor ang-
stige oude mensen. Zelf maken ze weinig mee, 
ze komen het minst van de hele samenleving 
in aanraking met misdaad. En toch neemt hun 
angst voor misdaad toe en daarmee hun verwij-

ten aan de overheid die er niets aan zou doen. 
Zou Elchardus gelijk hebben? Ik geloof er niets 
van, ik denk dat hij lijdt aan een ouderwetse 
vorm van links wegredeneren. Vroeger zei men, 
als je je zorgen maakte over de toenemende 
misdaad: ‘Je leest de verkeerde krant.’ Maar naar 
mijn oordeel is de samenleving de laatste tien, 
vijftien jaar wel degelijk enorm veranderd. De 
misdaadcijfers zijn in dertig jaar vertienvou-
digd, vraag maar aan het wodc. De multicul-
turele samenleving heeft de straat onveiliger, 

maar vooral onvoorspelbaarder gemaakt. De 
individualisering heeft veel vrijheid én veel huf-
terigheid opgeleverd. Het leven is al met al onze-
kerder geworden en als er iets is waar de meeste 
mensen de pest aan hebben, is het onzekerheid. 
En de politiek heeft op geen enkele manier een 
antwoord weten te geven op die toenemende 
onberekenbaarheid.
 Integendeel, de aanhoudende hervormings-
verslaafdheid van de Nederlandse politiek heeft 
de onvoorspelbaarheid alleen maar doen toene-
men. Het maakbaarheidsgeloof is in uw gelede-
ren van links tot rechts volstrekt ongebroken. 
Hoogervorst gooit zonder met zijn ogen te knip-
peren een heel zorgstelsel op de helling. Daar-
over sprak ik laatst met Hans Simons, voormalig 
staatssecretaris van de PvdA, en die meende op 
zijn beurt dat als links binnenkort de lakens 
uitdeelt, het hele stelsel van Hoogervorst nog 
wel een keertje door de wringer kan. Geen spoor 

De aanhoudende hervormings-
verslaafdheid van de 
Nederlandse politiek heeft de 
onvoorspelbaarheid alleen 
maar doen toenemen.  
Het maakbaarheidsgeloof is 
van links tot rechts volstrekt 
ongebroken
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van een gedachte hoe de doorsnee burger zo’n 
opeenstapeling van stelselwijzigingen beleeft. 
De Nederlandse politicus aarzelt niet: het roer 
kan hier altijd nog acht keer om. En niet alleen in 
de politiek. Tussen het onderwijs en de spelling 
moet alles anders.
 Volgens mij heeft dat te maken met een cal-
vinistische beeldenstormtraditie ¬ gooi maar 
weg, wat maakt het uit ¬ in combinatie met de 
depolitisering. Minder politieke richting brengt, 
paradoxaal genoeg, de noodzaak met zich mee 
dat politici meer laten zien dat ze daar in Den 
Haag niet zitten te niksen. Welke politicus zou 
geen onderwijsvernieuwing, stelselherziening 
of Betuwelijn op zijn naam willen hebben staan? 
Ik geloof niet, zoals men dat in België of Frank-
rijk wel doet, in de speciale slechtigheid van 
onze politici ¬ ook niet in hun hogere moraal 
overigens. Ik geloof niet in roze balletten in de 
kelders van het Binnenhof, niet in complotten 
van Watergate-achtige omvang, niet in geheime 
dochters van Balkenende zoals Mitterrand die 
jarenlang in een voormalige paardenstal van 
Napoleon iii op kosten van de staat onderhield. 
Daar hebben wij in Nederland niet de allure 
voor. Wat wij in Nederland hebben is een over-
maat aan goede bedoelingen en vooral aanpak-
kerigheid. In een van mijn krantenstukjes heb ik 
eens geopponeerd tegen het idee van de strope-
rige staat, waar elke verandering zou sneuvelen 
in procedures en bezwaarschriften. Ik geloof 
precies het tegenovergestelde, namelijk dat wij 
in Nederland te maken hebben met een ‘hals-
over-kop-staat’: als er maar wordt aangepakt. Er 
is geen rust en traditie is al helemaal geen argu-
ment nog even niet tot daden over te gaan. En tot 
slot is er vooral rampzalige coalitiepolitiek die 
zich weinig bekommert om de weerbarstigheid 
van de werkelijkheid.

rapportenjournalistiek

Met dit alles in mijn ransel begon ik een kleine 
anderhalf jaar geleden de rubriek Gemengde 
Berichten, op donderdag op de forumpagina van 
mijn krant. Hoe zitten die stukjes in elkaar? Om 

te beginnen ben ik niet erg geïnteresseerd in 
partijpolitiek. U zult er zelden de afkorting van 
een partij in tegenkomen. Dat heeft een heel 
praktische kant, het was van meet af aan de be-
doeling dat ik geen ‘gewone’ meningenstukjes 
zou gaan schrijven. Ik moest de deur uit en mijn 
opvattingen uit de praktijk van alledag vissen. 
En dan kom je wel veel mensen tegen, maar niet 
zoveel partijleden. Er is ook een kant aan die 
benadering die je met grote woorden ‘theoreti-
sche onderbouwing’ zou kunnen noemen. In de 

necrologie in Vrij Nederland van de onlangs over-
leden schrijver Karel Glastra van Loon viel te 
lezen: ‘Hij verbeterde de wereld beslist, alleen al 
door zijn pogingen daartoe.’ Ik moet bekennen 
dat ik aan de andere kant van het spectrum sta. 
Ik ben niet geïnteresseerd in goede bedoelingen, 
ik kijk liever naar wat de mensen uitvoeren. 
Dan resteert er weinig verschil tussen de grote 
partijen. Wat niet gek is: de marges zijn klein, zo 
weten we sinds Den Uyl.
 Als je de partijpolitiek radicaal laat vallen 
¬ en nog een derde reden daarvoor is dat de 
Volkskrant een hele batterij specialisten op de 
hoek van het Spui en de Lange Poten heeft zit-
ten ¬ dan springen hele andere dingen in het 
oog. Bijvoorbeeld de mate waarin het openbaar 
bestuur door modes wordt beheerst. Je ziet het 
vooral in de terminologie waarmee bestuurlijke 
vernieuwing wordt onderbouwd. New public 
management. Benchmarking. Prestatiemeting. 
Besturen op output. Transparantie. Die modes 
hebben gemeen dat zowel linkse als rechtse po-
litici zich erin kunnen vinden. Neem de verzelf-
standiging van de helft van de publieke diensten 
van een decennium geleden, van loodswezen tot 

Sinds de Volkskant niet meer  
meeformeert in de fietstas van  
de PvdA is de krant enorm 
opgeknapt. Maar er is angst voor 
in de plaats gekomen
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ns. Daar liep, afgezien van de sp, ongeveer com-
pleet politiek Nederland achteraan. Een tweede 
kenmerk is dat de burger nergens om gevraagd 
heeft ¬ ofschoon een van die modes juist is dat 
er een kanteling van aanbod- naar vraagsturing 
zou plaatsvinden. Ik ben op straat niemand 
tegengekomen die vond dat de reïntegratie van 
werklozen moest worden geprivatiseerd.  
Zoals bekend was Ad Melkert een meester in het 
aanprijzen van dit type vernieuwingen en de ten-
dens gaat gewoon door onder rechts; ook Hans 
Hoogervorst is dolenthousiast over het idee om 
zijn volksgezondheidsbeleid te laten leiden door 
technisch-bureaucratische overwegingen.
 Kort gezegd, je ziet sinds een jaar of tien 
een grote beweging waarin het aangeven van 
een richting door de politiek plaatsmaakt voor 
toetsing en controle achteraf. Dat heeft veel met 
depolitisering te maken. Kok schudde zijn ideo-
logische veren af, het publieke bestuur ging om 
de burger te paaien officieel een bescheidener 
positie innemen, maar kwam via een achterdeur 
weer binnen via hele batterijen van controle- en 
toetsingsinstellingen. Saskia Stuiveling van de 
Algemene Rekenkamer werd de nieuwe schik-
godin van het Binnenhof, en alleen Paul Schna-
bel van het scp zag in een vroeg stadium dat die 
omslag niet minder, maar meer ambtenarij zou 
opleveren.
 Het gekke is: behalve het onvolprezen week-
blad Binnenlands Bestuur heeft heel lang niemand 
in de gaten gehad wat er bestuurskundig gaande 
was. Nu is dat anders, intussen ziet het er alweer 
naar uit dat het linkse engagement een nieuwe 
steen des aanstoots heeft gevonden: de manager. 
Wat mij intrigeert is de vraag: waarom dat lang-
durige journalistieke gebrek aan belangstelling? 
Omdat het bestuur is en geen partijpolitiek. 
Dus saai, geen gezellige ideologische rellen en 
ruzies tussen bewindslieden die zo fijn op de 
voorpagina staan. Omdat het vaak om ingewik-
kelde instellingen gaat. En niets menselijks is 
ons vreemd, ook journalisten zijn lui. En tot slot, 
omdat de journalistiek net als de politiek is ge-
depolitiseerd. Ook wij hebben onze ideologische 
veren afgeschud.

 Dat heeft enorme voordelen, sinds de Volks-
kant niet meer meeformeert in de fietstas van de 
PvdA is de krant enorm opgeknapt. Maar er is 
angst voor in de plaats gekomen. Wij zijn jaren-
lang om de oren geslagen met onze linkse  
vooringenomenheid. Dat nooit meer! Het ef-
fect is, zoals H. J. Schoo eens heeft gezegd, dat 
de Volkskrant van de meest politieke, de minst 
politieke krant is geworden. Journalisten heb-
ben, net als politici, geen prisma meer, geen 
kader waarin we kunnen plaatsen wat er aan de 

hand is. En als je zelf geen richting hebt, ben je 
afhankelijk van de richting die anderen je aan-
geven. Vroeger was dat de partijpolitiek, nu zijn 
dat rapporten en de eindeloos geïnterviewde 
experts.
 Tien jaar is Pieter Broertjes nu mijn hoofdre-
dacteur. Al die tijd doet hij zijn best om de rap-
portenwerkelijkheid op de binnenlandpagina’s 
te vervangen door de werkelijke werkelijkheid. 
We moesten naar buiten, mensenlucht opsnui-
ven. Dat leverde vervolgens een tamelijk naïef 
geloof in de heilzame werking van de reportage 
op, een geloof dat de waarheid zich daarbuiten 
kant en klaar aandiende voor het opschrijf-
boekje. Ik meen dat het hardnekkig pogen van 
Pieter Broertjes leidde tot een teruggang van ne-
gentig naar tachtig procent van het totaal aantal 
artikelen dat neerkwam op rapportenjournalis-
tiek. Het lijkt een karikatuur, maar Gerard van 
Westerloo heeft het een keer geturfd in onze 
eigen krant.
 Waarom die verslaving aan rapporten? Daar 
is een werkelijkheid, een waarheid met het 
stempel van onafhankelijke professoren.  
Vroeger, en nog altijd wel als de nood echt aan  
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de man komt, had je de commissie van drie 
wijzen als het politiek moeilijk werd. De wijzen 
zijn lang geleden afgeserveerd in Hoflands Tegels 
Lichten, de rapporten en universitaire experts 
zijn ervoor in de plaats gekomen. Neem die 
onlangs ontsnapte tbs’er, die zat dus al jaren in 
de observatie. Hij vermoordde een man en werd 
vervolgens naar het Pieter Baan Centrum ge-
stuurd. Voor onderzoek. Waarom, wat was er  
in hemelsnaam nog te onderzoeken? Of de 
kwestie van de gekozen burgemeester. Thom 
de Graaf sneeft, hup, nog maar een onderzoek 
voor zijn opvolger Pechtold. Volgens mij is er 
geen land ter wereld waar politieke partijen hun 
programma’s al vóór de verkiezingen voorleg-
gen aan een rekenclub als het cpb om daar de 
zegen van de onafhankelijke onderzoekers af te 
smeken.
 Ook de Nederlandse politiek besteedt het 
eigen oordeel graag uit, wij van de journalistiek 
springen op de bagagedrager, zo heb je je feiten 
voor een grijpstuiver. Niet goed natuurlijk, ge-
vaarlijk zelfs. Veel expertise verbergt wel dege-
lijk een ideologie, vermomd als onomstotelijke 
feiten. Je ziet dat terug in veel debatten tegen-
woordig. Het gaat niet meer over de wenselijk-
heid van een onderwijshervorming of uitbrei-
ding van Europa. De voorstanders hebben hun 
onderzoek en beroepen zich op ‘feiten’, de critici 
wordt verweten dat ze last hebben van ‘beelden’. 
Ik herinner me dat indertijd in de ddr een vak 
werd onderwezen dat Argumentieren durch Tatsa-
chen heette. Hannah Arendt schreef al dat een 
democratie die zich te veel beroept op expertise 
haar legitimiteit verliest.
 Hetzelfde geldt voor de journalistiek. Ik vind 
dat een journalist op zijn eigen eigenwijze oor-
deel moet afgaan. Ik realiseer me dat ik hier een 
merkwaardige positie betrek. Mijn uitgangs-
punt was: niet naar de partijpolitiek kijken.  
En ik eindig met het standpunt dat een journa-
list een meer politieke positie moet innemen.  
Ik bedoel niet dat journalisten zich moeten be-
kennen tot een partij, of tot de Verenigde Naties, 
of Vluchtelingenwerk. Het betekent simpelweg: 
zelfstandig durven nadenken, je eigenwijze 

neus volgen en oordelen. Dat is al moeilijk ge-
noeg.

wel grassroots, geen wederhoor

Ik begon in de krant te schrijven over de avon-
turen van slachtoffers van het bureaucratische 
universum van het uwv. Al snel kwamen de 
brieven: ‘Eindelijk is er aandacht voor ons leed.’ 
Merkwaardig vond ik dat, vooral omdat er bij 
de Volkskrant heel competente collega’s zijn die 

al jaren het uwv en alle andere afkortingen van 
de verzorgingsstaat heel nauwgezet en goed 
volgen. Hetzelfde overkwam me een paar maan-
den later toen ik het zorgstelsel onder de loep 
nam. De idioot hoge rekeningen van de intussen 
befaamde diagnose-behandel-combinaties, de 
dbc’s, waren ook wel in de consumentenrubriek 
Op = Op aan de orde geweest. En de Volkskrant be-
schikt al sinds de nacht der tijden over de formi-
dabele Jet Bruinsma, dit jaar negentiende op de 
lijst van machtigste mensen in de zorg. Waarom 
dan zo veel reacties toen ik dezelfde misstanden 
nog een keertje oprakelde in de Gemengde Berich-
ten?
 Ik denk dat het met de inrichting van die 
rubriek te maken heeft, hetgeen door genoemde 
Jet werd bevestigd: jij kunt dingen doen die 
in de gewone krant niet mogen, zei ze. In een 
consumentenrubriek is een klacht er maar één. 
Ik daarentegen generaliseer er lustig op los, op 
grond van een statistisch onderzoek op basis van 
een onderzoeksgroep van n = 1 plus wat ik zo in 
mijn omgeving hoor. Van klein naar groot, van 
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onder naar boven, een grass-roots benadering, in 
plaats van de gebruikelijke top-down benadering. 
De uitvoering, heet dat bij u, politici. Klinkt goed, 
nietwaar? Maar ik noem het ook de professor-
Pim benadering. Je boerenverstand gebruiken.
 Wanneer mag je opschrijven dat het hele-
maal mis is bij het uwv? Bij één, twee, drie 
gevallen van mensen die maandenlang van het 
kastje naar de muur zijn gestuurd? Of pas als er 
een officieel onderzoek is gedaan? Dan heb je 
nog het fenomeen van de Nimby-burger. Er zijn 
altijd querulanten, misschien nu in Nederland 
wel meer dan ooit. Ook dat besef maakt dat 
de journalistiek zich bescheiden opstelt. Mis-
schien zijn uitgerekend de drie klagers die ik 
had gesproken de bekendste zeurkousen van de 
hele uitkeringsbranche? Je weet het nooit, maar 
ik besloot om klagers wel serieus te nemen. 
Het klinkt gek, maar het is precies hetzelfde 
probleem waar Bernstein en Woodward mee 
worstelden in hun Watergate-periode. Je belt 
de instellingen of de experts of de politici en al 
gauw komen de ontkenningen. ‘Wat denkt u, 
wij verzorgen elke maand drie miljoen uit- 
keringen. Die gaan bijna alle drie miljoen hele- 
maal goed. Hier zijn trouwens de wetenschap-
pelijke onderzoeken waaruit blijkt dat 77 pro-
cent van de klanten tevreden is met het uwv.  
We zitten trouwens in een gigantisch omvor-
mingsproces, geef ons nu eens een beetje tijd 
in plaats van er meteen en genadeloos op los te 
hakken.’ Wanneer ben je als bescheiden journa-
list gerechtigd om op te schrijven: het is een pan 
bij het uwv? 
 Bij elkaar ontstaat er heel wat druk en die 
is voor mijn gespecialiseerde collega’s heel 
wat moeilijker te weerstaan dan voor mij. Zij 
moeten na een gemeen stukje weer verder met 
de woordvoerders en de directeuren, en het 
komt voor dat een hoogmogende niet verder 
wil praten met een collega-journalist. Niet ge-
intimideerd raken is heel belangrijk. Twee keer 
woonde ik een sessie bij van de onderzoekscom-
missie van Adri Duivesteijn over de Betuwelijn. 
Heel interessant. Ik zag hoe complexiteit een 
belangrijk politiek wapen kan zijn. Nog een 

rapport en nog een, tot de laatste tegenstander 
onder het gewicht van de rapporten zijn laat-
ste restje adem kwijt is. Na die ervaring in dat 
strakke zaaltje aan het Plein wist ik het zeker: 
nooit meer rapporten vertrouwen. Misschien 
naïef, maar ik vond het zelf een schokkende vast-
stelling. Ik wist het helemaal honderd procent 
zeker toen ik meemaakte dat Tineke Netelenbos 
vertelde hoe zij als minister van Verkeer en Wa-
terstaat uit de enorme rapportenstapel over de 
Betuwelijn gewoon de exemplaren viste die haar 

politiek uitkwamen en de tegenargumenten liet 
liggen voor wat ze waren.
 En tot slot dacht ik, om het cru te stellen, 
dat het in het kader van het nieuwe wantrou-
wen maar eens afgelopen moest zijn met het 
mooie beginsel van hoor en wederhoor. Ik mag 
dat omdat ik op die meningenpagina sta met 
mijn stukjes. Maar er valt iets meer over op te 
merken. De journalistiek is buitengewoon arm 
aan kentheoretische beginselen. Check en dub-
belcheck, hoor en wederhoor, daar houdt het wel 
op. En dan moet de waarheid boven komen drij-
ven. Maar wat is hoor en wederhoor in wezen? 
De verklaring dat aan alles twee kanten zitten en 
dat de waarheid wel ergens in het midden zal lig-
gen. Je hoort de klager en dan de ontkenning van 
de beleidsmaker, de bestuurder, de uitvoerder 
en ze zullen allebei wel een beetje gelijk hebben. 
Het lijkt verdorie wel op het rugzakje van de mo-
derne burger-consument: hier is het geld, ga zelf 
je zorg of onderwijs maar bij elkaar sprokkelen. 
Soms een uitkomst, heel vaak niet.
 Ik vond het resultaat van hoor en wederhoor 
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in elk geval heel onbevredigend. En trouwens, 
wie All the president’s men leest, ziet hoe Wood-
ward & Bernstein steeds hun nieuwe onthullin-
gen helemaal kant en klaar maakten en dan alvast 
bij de derde alinea ‘insert denial’ optikten. Vervol-
gens werd het Witte Huis gebeld om inderdaad 
die ontkenning te krijgen. Een ritueel. Hoor en 
wederhoor als benadering van de werkelijkheid 
komt uit de juristerij. Daarvan heeft de journalist, 
het liefhebberende broertje van de jurist, de me-
thodiek overgenomen, met dien verstande dat de 
rechter ontbreekt om uiteindelijk te vonnissen 
wat de waarheid is. In de krant moet de lezer het 
zelf maar uitzoeken. En naarmate de journalist 
angstiger wordt voor zijn eigen oordelen, moet 
de lezer méér zelf uitzoeken.

 En zo komen we weer uit bij de depolitisering 
van de journalistiek. Wat mij betreft moet de 
journalist uit de doeken doen hoe het zit. Graag 
met bronnen, bewijzen, argumenten. Maar ook 
vermoedens en intuïtie spelen mee, zoals ook 
Woodward & Bernstein afgingen op hetgeen 
hun water ze ingaf. Wij zijn geen juristen en 
je kunt van een bewering in de krant dan ook 
geen juridisch sluitend bewijs verlangen. ‘Ob-
jectiviteit’, schreef de fameuze Franse journalist 
en eerste hoofdredacteur van Le Monde Hubert 
Beuve-Méry, ‘is bijna altijd onmogelijk te realise-
ren. Het is beter te spreken van intellectuele en 
morele eerlijkheid, die het gezag en de waardig-
heid van de journalist uitmaken.’
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