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Leed door journalisten
De kwalijke rol die enkele journa-
listen spelen in het ‘Lommelse bus-
drama’ staat helaas niet op zich.
Op een zondagochtend afgelopen
zomer brachten twee agentes ons
het afschuwelijke nieuws dat onze
zoon twee uur daarvoor kort bij
huis dodelijk was verongelukt. Op
het moment dat zij binnenstapten
was door journalisten op nieuwssi-
tes op internet -ik doel niet op die
van het BD - al berichtgeving te le-
zen. Daarin werden leeftijd en
woonplaats van onze zoon al ver-
meld. In korte tijd werd dit aange-
vuld met foto’s en films waarop on-
ze auto, delen van het kenteken en
het lichaam van onze zoon in het
wrak zichtbaar waren. Voor beken-
den van onze zoon was het niet
moeilijk te raden wat er met wie
was gebeurd, vóórdat wij hen zelf
dit trieste nieuws konden brengen.
Tijdens de identificatie hebben wij
ons als ouders dus óók bezig moe-
ten houden met de berichtgeving
hierover door respectloze paparaz-
zi. Gelukkig had één van onze naas-

te familieleden goede perscontac-
ten, waardoor de meest schrijnen-
de beelden ongedaan zijn gemaakt.
Die mogelijkheid heeft niet ieder-
een. Sommigen uit deze beroeps-
groep kiezen er bewust voor, voor
persoonlijk prestige en gewin nabe-
staanden een extra klap toe te bren-
gen tijdens de meest gruwelijke
uren in hun leven. Het wordt tijd
dat door wetgeving op dit punt
persvrijheid wordt ingeperkt ten
gunste van privacy van slachtoffers
en nabestaanden. Zelfregulering
door deze groep is een illusie.

Marc en Yvonne Verhagen
Uden

Wat is Van ‘t Hek gezakt
Wat heeft die Youp van ‘t Hek het
hart op de goede plaats. Maakte hij
ooit al een biermerk kapot, nu laat
hij weten achter de Occupybewe-
ging te staan. Marcherend met wig-
wam door Amsterdam, hoe diep
kun je als een ooit best goede caba-
retier zakken om aandacht te gene-
reren? De wildkampeerders kon-
den onze nationale clown waarde-

ren. Toch vreemd dat deze figuren,
die ik zag met pareltjes van span-
doeken als ‘geld is voor sukkels’
een miljonair omarmen.

A. van Gool
Eindhoven

God heeft er een hand in
‘De Heer geeft en de Heer neemt’.
Met interesse las ik de column
door Vincent van den Hoven. Over
het onbeschrijflijke leed dat in de
wereld plaatsvindt, wordt door
hem op een menselijke wijze ge-
schreven. Er zijn troostende woor-
den van de kerk (‘De Heer geeft en
de Heer neemt / ’s Heeren wegen

zijn ondoorgrondelijk’). Bij christe-
nen (zie de Bijbelse psalmen) en
niet-christenen rijzen dezelfde vra-
gen. Gods handelen in deze wereld
is voor ons niet te begrijpen. Dat
komt omdat Hij God is en wij men-
sen. Ik schrijf niet dat het gebeurde
(Toulouse/Busongeluk) een straf
van God is. Dat zou ik niet durven
en niet snappen. Toch geloof ik dat
God Zijn hand heeft in het grote
wereldgebeuren. Op een voor ons
niet na te speuren wijze. De Bijbel-
se figuur Job wist dat al. Aan hem
zijn de woorden aan het begin van
deze reactie ontleend. Job voegde
er nog iets aan toe. De Heer geeft
en de Heer neemt, de Naam van

de Heer zij gelooft. Ik hoop dat ik
hem dat na kan zeggen als mij of
de kinderen zoiets zou overkomen.
Laten we veel bidden.

Anton Elshout
 Giessen

Griekenland hét probleem
Bij deze een reactie op een stuk
over de politieke problemen in Ma-
cedonië. Hoe dan ook: Grieken-
land blijft het grootste probleem
voor Macedonië. Deze bedelaar
krijgt geld om vervolgens de EU-re-
gels aan zijn laars te lappen en niet
alleen Macedonië, maar ook de
EU-lidstaten dwars te zitten. Vorig
jaar won Macedonië met basketbal
van Griekenland. Vervolgens werd
de grens twee dagen voor vracht-
verkeer gesloten. Dat ook al onze
wagens stil stonden, maakt Grie-
kenland weinig uit. Wat de naam
Macedonië betreft, staat Grieken-
land ook niet sterk. Het probleem
ligt hem in het feit dat Egeïsch Ma-
cedonië (Grieks) na de Griekse bur-
geroorlog is gezuiverd. Alle Mace-
donische plaats- en achternamen
zijn vervangen. Zoals nu ook, on-
der Europees toezicht, in Kosovo
gebeurt.  Tony Moerkens

Adventuretours Macedonia
Riel

door Gerard Drosterij

W il een alleenheerser
zijn macht behou-
den, dan zal hij vrij-
denkers moeten we-

ren. Aldus Aristoteles 2300 jaar te-
rug.
Hero Brinkmans frontale botsing
met Geert Wilders kwam dus niet
als een verrassing. Waar een alleen-
heerser regeert, daar zal ooit ie-
mand opstaan die het niet meer
pikt. Brinkmans pleidooi voor
openheid in de PVV was voor Wil-
ders een onmogelijke eis. De deur
op een kier zetten, was hem wa-
genwijd openen.
Het schisma tussen Brinkman en
Wilders toont het democratische
dilemma van het populisme. Voor-
op staat het belang van het volk.
De populist wil het volk van het
elitaire juk bevrijden en kan dat
op twee manieren: of de volkswil
door een sterke leider laten ver-
woorden of juist vrij baan geven
aan die volkswil. Er is geen tussen-
weg mogelijk: de vijand is juist de
vertegenwoordigende democratie.
Brinkman is meer een populist
van het tweede soort: misschien
moet je eerst je program bot op de
agenda te zetten, maar tenslotte
gaat het erom mensen aan je te
binden door hun stem te laten ho-
ren.
Wilders resistentie tegen kritiek
zien we ook bij premier Rutte. Hij
weigert elke reactie op welke pro-
vocatie van Wilders dan ook. Dat
zou in zijn ogen het precedent
scheppen voor een eindeloze
stroom van kritiek en uiteindelijk
het opbreken van de coalitie. Dus
zelfs met het discriminerende
Polenmeldpunt bleef Rutte forma-
listisch.
De overeenkomst tussen Wilders
en Rutte is niet ver gezocht. Hun

hardnekkige afhoudendheid is ver-
bonden met een opvatting van
democratie, waarin het kiezers-
mandaat heilig is. Nadat de stem
van de kiezer veroverd is, voelt
een politiek leider zich gelegiti-
meerd met vaste hand zijn politie-
ke missie uit te voeren.
De democratie die wij kennen, is
representatief: politici zijn de verte-
genwoordigers van het volk en
moeten in zijn naam het algeme-
ne belang bevorderen. Deze opvat-
ting van democratie is met de op-
komst van het populisme geradica-
liseerd. Vanwege de brede aanval
op de elite lijkt de politicus nog de
enig overgebleven gelegitimeerde
machthebber, aangezien hij geko-
zen is. Het populisme heeft de illu-
sie dat politici democratisch uitver-
koren zijn sterk vergroot; en daar-
mee een onverzettelijke beleidsda-
dendrang versterkt onder politici –

denk aan de nationale politie van
Opstelten, de cultuurstrijd van
Zijlstra of de verbeten bezuini-
gingsdrang van het kabinet.
Volgens Aristoteles liggen demo-
cratie en demagogie (‘populisme’)
dicht bij elkaar. Het verlangen
naar meer democratie komt voort
uit onvrede met de elite. Het volk
spreekt schande van de buitenspo-
rige rijkdom die vergaard is, als
ook van de politici die dat moge-
lijk maakten. Dan is het logisch als
er iemand opstaat die deze demo-
cratische onvrede wil kanaliseren.
De demagoog (‘volks-leider’) ver-
leent een stem aan het lijden van

het volk. Het grote probleem van
de strijd tussen elite en volk is dat
er niets tussen past. Een illustratie
hiervan zagen we bij de linkse op-
positie, die onbenullig het aftre-
den van het kabinet eistte na
Brinkmans vertrek - alsof Rutte
daarvoor gevoelig zou zijn.
Goed bestuur is alleen mogelijk in
een politiek klimaat waar de oppo-
sitie tussen elite en volk getem-
perd wordt. En dat kan alleen wan-
neer de evenwichtskunst weer in
het centrum van de politiek komt.
Om de cruciale politieke inbreng
van het volk (nog steeds minimaal
in ons land!) als ook de ambities
van de rijken (een nog steeds on-
aantastbare waarde ondanks de
bankenzwendel) te balanceren is
matiging nodig: Aristoteles’ politie-
ke motto is dat macht gelijkmatig
verdeeld moet worden.
Wat Brinkman ervoer, is op grote
schaal gebeurd: het vertrouwen in
een politieke middenweg is weg.
Het populisme heeft het motto uit
de jaren ‘60 overgenomen: dat on-
democratische politiek een dood-
zonde is. Maar de grap is dat de
Nederlandse politiek alleen maar
geslotener is geworden. Kritiek
wordt gezien als hinderlijk, want
die verstoort slechts de droom van
politici om grootse hervormingen
mogelijk te maken. Het populisme
heeft ambitieuze politici van nieu-
we energie voorzien; maar in we-
zen is de politieke invloed van de
burger nog even minimaal en zijn
de winsten van de rijken nog even
hoog. De slogan van democratise-
ring heeft averechts gewerkt. Poli-
tieke vernieuwing heeft een nieu-
we strategie nodig, niet van ver-
deel en heers onder de illusie van
delen, maar van verdeel en heers
door gewoon te verdelen.

Gerard Drosterij is politiek filosoof.

De politieke middenweg
is verdwenen in Den Haag

H et samenspel van redac-
tionele artikelen en
commerciële uitingen
bepaalt de compositie

van ons dagblad. En dat samen-
spel heeft de krant gemaakt tot
het nieuwsproduct dat hij is. Een
groot aantal nieuws- en achter-
grondverhalen met daarbij adver-
tenties.
Afspraken zijn nodig om één en
ander in goede banen te leiden.
Afspraken over het aantal adver-
tenties op een nieuwspagina, bij-
voorbeeld. Afspraken over grootte
van advertenties, over de plaats
waar commerciële boodschappen
kunnen staan en ook afspraken
over de inhoud van advertenties.
Net zo goed als wij, onder meer
via ons eigen redactiestatuut en
onze leidraad voor ethisch hande-
len, afspraken hebben over wat
wel en niet kan in redactionele ar-
tikelen.
De afgelopen weken hebben met
name op onze regiopagina’s adver-
tenties gestaan van Bosschenaar
Albert Janssen die een politieke
beweging heeft opgericht.
Soms drie advertenties per dag,
met teksten zoals ‘Albert Janssen
wil op korte termijn in dialoog
met de 150 Kamerleden’ en
‘Wanneer Nederland een bedrijf
zou zijn, dan was het allang fail-
liet’.
Er waren ook andere teksten. Een

van de uitingen van Janssens’ par-
tij hebben wij zelfs uit de krant
gehouden omdat daarin Kamerle-
den als bacteriën werden afge-
schilderd. Dat was onfatsoenlijk
en beledigend. Ook in adverten-
ties proberen (en moeten) wij be-
ledigende teksten vermijden.
Dat verwachten onze abonnees
ook.
Het komt vaker voor dat wij over-
leggen met onze commerciële af-
deling over advertenties.
Doorgaans gaat het dan over wat
in ons jargon ‘advertorials’ heet.
Een vorm van adverteren waarin
het bedrijf op een manier die op
een journalistiek product lijkt,
zijn waar aan de man brengt. Ook
over deze vorm van adverteren
hebben we afspraken.
Een advertorial mag niet op een
artikel lijken zoals wij dat in onze
krant doen, er moet bijvoorbeeld
ook een lijn omheen staan en er
moet een ander lettertype wor-
den gebruikt.
Doel van deze afspraken is om
duidelijk onderscheid te hebben
en houden tussen commerciële ui-
tingen en artikelen van onze re-
dactie.
Verdwijnt dat onderscheid, dan
komen onze kernwaarden als on-
afhankelijkheid en betrouwbaar-
heid in het geding. En die kern-
waarden verdienen alle bescher-
ming.

lezersbrieven

Brieven (niet langer dan 200 woorden) richten aan:
Opinieredactie Brabants Dagblad, Postbus 235, 5201 HB Den Bosch of naar
opinieredactie@bd.nl

‘Niet verwonderlijk dat
Rutte weigerde te reageren
op het Polenmeldpunt’

<

Advertenties

Lezers kunnen elke werkdag met hun vragen en opmerkingen terecht bij de
lezerstelefoon. Het gratis telefoonnummer 0800-236 4389 is van acht uur
’s ochtends tot vijf uur ’s middag bereikbaar en op zaterdag van acht tot twaalf.
E-mailen kan ook: lezersredacteur@brabantsdagblad.nl
Wilt u per post een vraag stellen of opmerking plaatsen:
Lezersvragen t.a.v, redactiesecretariaat, Postbus 235, 5201 HB Den Bosch.

‘Triest: Youp van ‘t Hek sympathiseert met de Occupybeweging’.  foto GPD

bij de krant

door Ton Rooms
Hoofdredactionele rubriek over
journalistieke ontwikkelingen

brabantsdagblad.nl/mening
Mee discussiëren?
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