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ONTSTANE SITUATIES

Rob Berends

In de rubriek ‘Ontstane Situaties’ belicht Rob Berends het verhaal dat schuil gaat achter het nieuws.
Vandaag aflevering 1: de terreur van de beeldvorming.

Hoe de werkelijkheid wordt
overwoekerd door het beeld

B

ijna een half jaar waren de formerende
partijen in Den Haag
bezig elkaar uit te sluiten. Louter en alleen
vanwege de eventuele beeldvorming. Argwanende kiezers zouden eens het idee kunnen krijgen
dat Mark Rutte zich uitleverde aan
links. Of dat Sigrid Kaag zou
zwichten voor behoudende christenen.
De Nederlandse politiek is
steeds meer in de ban van de terreur van de beeldvorming. Die
doet denken aan de Japanse duizendknoop: hij woekert onstuitbaar voort. En eerlijk is eerlijk: dat
is niet alleen de politici te verwijten, te veel journalisten doen er
driftig aan mee, de Hilversumse
talkshows voorop. Door te veel te
kijken naar de politiek als spel, en
te weinig aandacht te hebben voor
de inhoud.
In de Volkskrant verscheen een
voortreffelijk stuk over de gang
van zaken rond Feike Sijbesma, de
oud-topman van DSM die in het
begin van de coronaperiode ineens
werd aangesteld als corona-tsaar.
Met zijn geweldige contacten
overal ter wereld moest hij regelen
dat we genoeg mondkapjes en
tests zouden kunnen kopen.
Sijbesma ging druistig aan het
werk, maar merkte al snel dat minister Hugo de Jonge en zijn ambtenaren wel goede sier met zijn reputatie wilden maken - kijk toch
eens wat een hotshot we hebben
aangesteld! - maar niet op zijn adviezen zaten te wachten. Het ging
de minister om het beeld, niet om
de werkelijkheid, was de conclusie
van het stuk.

Overspoeld

Ander voorbeeld: wie zich geregeld op de sociale media begeeft,
loopt het risico overspoeld te worden met boosheid over stemmingen in de Tweede Kamer. Dat gaat
zo: een politieke partij plaatst een
screenshot van de uitslag van een
stemming over een tot de verbeelding strekkend onderwerp: meer
salaris voor zorgpersoneel. En wat
blijkt? De SP, of de PVV, heeft tegen gestemd. Wat een schande!
De werkelijkheid is vaak veel ingewikkelder: als je de moeite
neemt de tekst van een hele motie
door te lezen, zie je soms waarom
een partij tegen is: omdat er rare
dingen staan in de onderbouwing
of omdat er nog een andere motie
rondgaat die net even beter was.
Die moeite nemen maar weinig
mensen, en zo is het leed al geschied en het beeld geschapen.
Je kunt ook zó worstelen met de
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beeldvorming dat je een totaal andere route kiest. Ik neem u mee
naar de Gelderse commissaris van
de Koning John Berends. Hij besloot twee weken geleden burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel te ontslaan nadat een fusie
met Barneveld niet was doorgegaan.
Waarom hij dat deed, bleef wat
onduidelijk. Er was iets met een
mailtje dat Klein wel zelf of niet
zelf had verstuurd - het leek een
kleinigheid, geen reden tot ontslag. De vraag was of Berends niet
teleurgesteld was in Klein, die
hem de beoogde fusie niet had
kunnen leveren, en hem uit boosheid de laan uit stuurde. Berends
bestreed dat, maar slaagde er niet
in het beeld bij te buigen.
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Zo ontstond het beeld van een
commissaris die burgemeesters
zag als zijn ondergeschikten. Een
beeld dat vermoedelijk meer dan
dat is: de werkelijkheid. Een voormalig juridisch ambtenaar van de
provincie Gelderland, een man
met een scherp verstand, schreef
er een paar pittige ingezonden
brieven over waarin hij zich afvroeg of Klein zich had moeten
gedragen als ‘pion van het provinciehuis’.

Irritatie

Over dat beeld - of werkelijkheid ontstond veel irritatie in het provinciehuis. Zoveel dat Gedeputeerde Staten besloten geen antwoord meer te geven op vragen van
Statenleden over de toedracht van

de zaak als die vragen gebaseerd
waren op informatie vanuit de media. ‘Wij communiceren niet via de
media en in het verlengde daarvan
reageren wij niet op de vele (suggestieve) berichtgeving’.
Dat was interessant. Geen antwoord geven op inhoudelijke vragen - want tegen beeldvorming
valt toch niet te vechten - en vervolgens proberen een nieuw beeld
te scheppen: wat in de krant staat,
klopt niet. Zonder te hoeven melden wat er dan niet klopt.
En zo bereikt hier, in dit kleine
voorbeeld, de beeldvormingskunde een nog weer nieuw niveau.
Jammer voor de werkelijkheid,
die genoegen moet nemen
met een plek in de schaduw.
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