NOORTJE MARRES

Beter productief wantrouwen
dan misplaatst vertrouwen
Over de politieke verdiensten van media-affaires

As the tens of thousands of people protesting against the economic policies of
the world's most powerful governments and the international institutions that represent them departed the streets of Genoa last July, James Wolfcnsohn, the president of
the World. Bank, was in Australia, telling an audience that you have to be
open with critics and you have to listen.1
http//www.attac.org, woensdag 8 mei 2002
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Ais we kritische maatschappelijke organisaties als Attac moeten geloven, berust het
streven naar een vertrouwensrelatie tussen instituties en het publiek op een misverstand. Bij tientallen filialen van de Wereldbank is inmiddels een persoon aangesteld
voor "het Étciliteren van een dialoog met de burgermaatschappij', de zogenaamde civil
society country officer. Tegelijkertijd demonstreerden het afgelopen jaar in. de Mexicaanse
stad Monterrey, in Washington en in Johannesburg, onder andere, tienduizenden
mensen tegen deze institutie, en tegen de twee aan haar verwante internationale organisaties op het gebied van economisch beleid, het Internationaal Monetair Fonds en de
Wereld Handelsorganisatie. In het licht van het verzet waarop het beleid van. mondiale
economische instituties de afgelopen jaren is gestuit, verschijnt het idee van een vertrouwensband tussen instituties en het publiek op z'n best als absurd en op z'n zachtst
gezegd als ongeloofwaardig.
Als bovengenoemde instituties in de publiciteit komen, dan is het toch vooral als
onderwerp van controverse, en niet van dialoog. Toch is in het denken over politiek de
afgelopen jaren de nadruk steeds meer komen te liggen, op deze bij uitstek vreedzame
vormen van interactie: de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid. Voorzover de
demonstraties voor een andere mondialisering vandaag de dag als een exemplarisch
politiek evenement gezien, kunnen worden, is deze nadruk op bij uitstek vreedzame
vormen van politiek op zijn minst vreemd te noemen. Terwijl de bewijzen van maatschappelijk wantrouwen in de politiek zich opstapelen, wordt in de sociale en politieke theorie, en in het beleid van. politieke instituties zoals de Wereldbank, het vertrouwen tot organiserend principe van de interactie tussen instituties en haar buitenwacht
verheven. Hoe is dat .mogelijk? Een hele wirwar van gebeurtenissen en interpretaties

van die gebeurtenissen moet. hieraan, ten grondslag liggen. Maar de opkomst van. de
'mediademocratie', dat wil zeggen de gestage opmars van de media als een. van de belangrijkste bemiddelaars tussen het algemene publiek en de politiek, lijkt hierin, een
belangrijke rol te spelen.
'De media, en. de manier waarop ze de politiek portretteren, worden nogal eens aangewezen als een bron. van wantrouwen. De malaise van de hedendaagse democratie
wordt geregeld verklaard, in verwijzing naar deze diagnose: de media zijn onder meer
verantwoordelijk voor het gebrek, aan vertrouwen van burgers in de politiek. Vanuit
die stelling komt dan vervolgens 'het vertrouwen' naar voren als een. remedie voor de
kwalen van de democratie. In dit artikel, zal ik laten. zien. dat een heel specifiek begrip
van. de effecten van media op democratie in. het bijzonder, en. van. politiek meer in. het
algemeen, aan dit argument ten grondslag ligt. Geven we echter een andere uitleg aan
deze effecten en hanteren we een. ander begrip van politiek, dan blijkt dat het project
van "herstel van het vertouwen in de politiek' meer problemen veroorzaakt dan dat het
oplost. De pogingen om. een. vertrouwensrelatie tussen overheid en publiek op te bouwen, dragen eraan, bij dat de politiek uit beeld verdwijnt. Is democratische politiek
niet een kwestie van meningsverschil, controverse en kritiek? Zijn. maatschappelijke
fora voor de productie van kritiek en het opvoeren, van. controverses, zoals de media die
verschaffen, niet een van. de noodzakelijke voorwaarden voor de deelname van. civiele
instanties aan democratische politiek?
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De opmars van Vertrouwen' als het sleutelbegrip in het debat over de malaise waarin
de democratie zich in het Westen volgens velen bevindt, kan. vanuit allerlei ontwikkelingen worden verklaard: uit het feit dat onzekerheid tegenwoordig de horizon van
het maatschappelijke leven domineert, of uit de neergang van de in ideologie gefundeerde politiek (zie de inleiding van Hans Harbers). De veranderende rol van de media
voegt slechts één ontwikkeling toe aan al die andere, maar het is er wel een die de
afgelopen jaren op bijzondere aandacht van. sociologen, politicologen, communicatiewetenschappers en filosofen heeft kunnen rekenen. In. de recente sociale en politieke
theorie wordt aan de opmars van de media als primaire, en misschien zelfs exclusieve,
bemiddelaar tussen burgers en politiek een hoofdrol toegedicht in het drama van 'de
crisis van de democratie'. Het gebrek aan vertrouwen en interesse van burgers in de institutionele politiek wordt daarbij begrepen als onder meer een uitkomst van deze
ontwikkeling. Sinds de media, en niet langer in eerste instantie de politieke parrijen,
bemiddelen tussen burgers en politiek, zo wordt geconstateerd, is de politiek haar
draagvlak aan het verliezen. De hedendaagse media worden daarbij onder meer aangewezen als de voedingsbodem en de natuurlijke habitat van de spektakeldemocratie.
Aangezien in de spektakeldemocratie niets is wat het lijkt, is wantrouwen hier per
definitie gerechtvaardigd (Dean 2002). In een meer directe aanval, op de media worden
zij ervan, beschuldigd onwaarheid te introduceren in de relatie tussen instituties en
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burgers. In. de afwezigheid van effectieve procedures van verificatie is de mogelijkheid
van misleiding door de media meer dan. reëel Deze onbetrouwbaarheid van media
blijft niet zonder gevolgen voor wat ze bemiddelen: voorzover via de media verspreid,
zijn ook de boodschappen van politici en instituties niet te vertrouwen. Op deze manier zouden de media een aanzienlijke bijdrage leveren, aan de huidige Vertrouwenscrisis"' waarin burgers en publieke instituties gevangen zitten (O'Neill 2002).
De diagnose van. 'misleiding door media'' grijpt terug op een. eeuwenoud thema in.
het denken over bemiddeling. Socrates en. Descartes erkenden al het probleem van de
onbetrouwbaarheid van media tie. Terwijl het probleem voor eerstgenoemde in de geschreven tekst zat, zat het voor laatstgenoemde in de telescoop. In het denken over democratie speelt het thema in ieder geval, een rol. sinds de Amerikaanse journalist Waker
Lippmann het aan het begin van de vorige eeuw aan de orde stelde. Voor Lippmann
was de onbetrouwbaarheid van media het cruciale probleem van de democratie van
zijn tijd. Aangezien het publiek voor zijn. oordeelsvorming op deze dubieuze bron
aangewezen was, kon er volgens hem niet meer vanuit worden gegaan dat burgers het
inzicht bezaten dat nodig is om een. competent oordeel te vellen, over politieke zaken.
Dat wil zeggen, voor Lippmann zorgde de onbetrouwbaarheid van media voor complicaties, voorzover mensen de onzin die de pers verkocht voorwaar aannamen (Lippmann
1997/1922). Het probleem van de onbetrouwbaarheid van media voor de democratie
was volgens hem dus niet dat de media om deze reden wantrouwen in mensen oproepen. Het probleem was dat mensen vertrouwen op de onbetrouwbare informatiebron
die de massamedia volgens hem zijn. Lippmanns analyse herrinnert ons er zo aan dat
het gegeven van de onbetrouwbaarheid van massamedia niet kan verklaren waarom
een. politiek die door die media bemiddeld wordt vandaag de dag wantrouwen zou oproepen in burgers. We leven al decennia — zo niet eeuwen — met dit gegeven, zonder
dat het wantrouwen in de politiek tot gevolg had. Een meer historisch-specifieke en
daarmee meer productieve uitleg van de huidige rol van de media in de uitholling van
de relaties tussen burgers en politiek is te vinden in de sociologie van. de media. Zij
wijst op de opkomst van op de media geënte vormen van politiek als bron van het probleem.

Mediaschandalen
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In de mediasociologie wordt de verklaring voor de erosie van de verhoudingen tussen.
burgers en. politiek onder meer gezocht in de politieke stijlfiguren die zich in de context van de hedendaagse media ontwikkeld hebben. Het bekendst is waarschijnlijk de
door Manuel Castells geanalyseerde personal politics, waarin de politieke verslaggeving
de populariteit van soapseries probeert te evenaren, en de politiek presenteert als een
opeenvolging van. intriges en. persoonlijke drama's (Castells 2001). De Britse socioloog
John Thompson beschrijft in zijn boek. Political scandal (2001) de opkomst van het mediaschandaal als een. van de maatgevende evenementen van de westerse democratie. Hij
stelt dat de opkomst van deze vorm van politiek bedrijven de opmars van het wantrouwen in de politiek deels kan verklaren. Het interessante aan Thompsons argument is

dat hij nadrukkelijk niet de media zelf als verantwoordelijke aanwijst voor het probleem van het maatschappelijke wantrouwen. Hij zoekt de verklaring daarentegen in
het feit dat onder invloed van media de grenzen van de politieke ruimte de afgelopen
decennia verschoven zijn.
J
Thompson stelt dat met de steeds verdergaande proliferatie van. opnametechnologieën zoals camera s en afluisterapparatuur (maar ook van zoiets ogenschijnlijk banaals als microfoons, die in. bijvoorbeeld vergaderzalen geïnstalleerd worden) de poliriek onder een regime van zichtbaarheid is komen te staan. De alledaagse handelingen van
politici zijn tot op grote hoogte traceerbaar geworden. Voeg hieraan toe de maatschappelijke proliferatie van broadcast media, van de krant tot het internet, dan blijkt dat fragmenten uit het privé-leven van politici, vandaag de dag heel. gemakkelijk in de publicke ruimte kunnen belanden. Voortbordurend op Ervin Goffmanns onderscheid tussen
de backstage en. jrontstqge van het sociale leven, stelt Thompson dat de achterkamertjespolitiek in een van media verzadigde samenleving regelmatig op de publieke voorgrond komt te staan. Thompsons grote voorbeelden in. dit opzicht zijn de transcripties
van de gesprekken van Richard Nixon met zijn adviseurs in de Oval Room van het Witte Huis, en de bandopnamen die Linda Tripp maakte van haar vertrouwelijke gesprekken met Monica Lewinsky, die zulke belangrijke katalysators waren in Amerika's
grootste politieke schandalen, Watergate en. het meer hilarische Lewinsky-gate Maar
we kunnen ook denken aan de ongelukkige opmerking van de Amsterdamse PvdA'er
Rob Oudkerk over 'kutmarokkanen', die onbedoeld werd opgenomen en op de voorpagina's van de Nederlandse kranten belandde. In de verschijning van dit soort elementen uit het meer 'private' leven van politici op het toneel van de publiciteit, ziet
Thompson de oorzaak voor de ondermijning van het vertrouwen van burgers in de politiek.
"Media scandals are trust depleters', stelt Thompson. Ze leveren het levende bewijs
dat het publieke imago van politici en. politieke instituties als respectabele instanties,
niet te vertrouwen is. Zo kreeg het Amerikaanse publiek tijdens het Watergate-schandaal een kant van Richard Nixon te zien, die alle voorafgaande mediapresentaties van
de president als een fatsoenlijke en competente man in één klap van hun geloofwaardigheid beroofde:
Haldeman: Because afterwards, that's the guy,
Nixon: We're going after him.
Haldeman: That's the guy we got to ruin...
Nixon: You want to remember, too, he's an attorney for the Washington Post.
Dean: I'm well aware of that.
Nixon: I think we're going tofixthe sonofabitch. Believe me. We are going to. We've got
to, because he's a bad man.
Toen deze transcriptie van een gesprek tussen Nixon en zijn adviseurs in de openbaarheid kwam, kreeg het vertrouwen van Amerikanen in de politiek een optater, zo con-
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stateert Thompson, droogjes. In mediaschandalen wordt met de publicatie van weinig
flatteuze fragmenten uit het privé-leven van. politici, het publieke imago van. de politiek als een respectabele onderneming ondergraven, zo karakteriseert Thompson het
effect van de opmars van dit genre op de relatie tussen, politiek en burgers. Dat wil zeggen, volgens Thompson is wantrouwen in de politiek het gevolg van de ontwrichting
van de scheiding tussen privé en. publiek, zoals die de presentatie van politiek in de
media organiseert, onder invloed van. de proliferatie van oudere en nieuwere technologieën van registratie en publicatie. Thompson weet zo tot op grote hoogte aannemelijk te maken waarom juist in de tweede helft van de twintigste eeuw de media bijdragen aan cie ondermijning van het 'burgerlijk vertrouwen'' in de politiek, iets wat van
een algemeen, argument over de onbetrouwbaarheid van massacommunicatie op zich,
niet gezegd kan worden. Pas in de tweede helft van. de twintigste eeuw zijn de surveillancetechnologie en communicatiemedia in zo'n hoge mate geïntegreerd geraakt in.
sociale praktijken, en in het politieke bedrijf Bovendien is het pas in de tweede helft
van cie twintigste eeuw dat het publieke imago van politici, een cruciale rol is gaan spelen, in. de legitimatie van de politiek — mede als gevolg van diezelfde integratie van
media in de politiek. 'Thompson geeft zo een verklaring voor de opmars van het wantrouwen van burgers in de politiek die de historische specificiteit van zowel media en
democratie als hun interdependenties in acht neemt.

Een kwestie van vertrouwen
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Zeggen dat de opmars van. het mediaschandaal het wantrouwen van burgers in de politiek voedt, is niet hetzelfde als vaststellen dat het herstel van. het vertrouwen van burgers in politieke instituties, het sleutelvraagstuk is van de hedendaagse democratie
Toch is die tweede stelling de conclusie waar Thompson, en vele anderen met hem,
uiteindelijk op uitkomt. Het 'burgerlijk wantrouwen'' wordt zo voorgesteld als een pathologische toestand die alleen het hoofd geboden kan. worden door een herstel van.
dat vertrouwen. Mij lijkt deze gevolgtrekking verre van vanzelfsprekend, en het bizarre is dat Thomspon dit zelf ook aangeeft.
In. het tweede deel van 'P'olitical scandal stelt Thompson dat de interpretatie van het mediaschandaal als primair een. probleem van. 'de ondermijning van het vertrouwen.' op
het conto geschreven moet worden van de politieke instituties die in mediaschandalen
onder druk komen te staan. Vanuit deze instituties bezien is het grootste probleem, dat
schandalen opwerpen hun. corrumperende effect op de reputatie van politici en de instituties die ze vertegenwoordigen. In schandalen staat voor hen. primair hun imago
op het spel. In.sti.aiti.es vatten affaires zo hoofdzakelijk op, zo stelt Thompson, ais een
uitnodiging tot een. verdere articulatie van. de 'politiek van vertrouwen', een politiek,
waarin het betrouwbare karakter van politici tot de voornaamste inzet wordt van de legitimatie van de democratie. Zoals hij zelf ook aangeeft, heeft deze interpretatie van
het mediaschandaal een aantal, nogal dubieuze effecten. Zo worden in deze interpretatie de specifieke problemen, die in schandalen aan. de orde worden gesteld — bijvoor-

beeld de wraakzucht van Nixon of de discriminatie van Marokkanen waar Rob Oudkerk 'per ongeluk' in verviel — ondergeschikt gemaakt aan het probleem van het "burgerlijk wantrouwen'. De wantoestanden waar schandalen overgaan verschuiven hier
naar het tweede plan. Burgerlijk wantrouwen in de politiek wordt daarbij bovendien
tot pathologie gereduceerd, het wordt uiteindelijk als ongegrond beschouwd. Hoe
kan het dat Thompson, die deze haken en ogen aan 'de politiek van vertrouwen'' herkent, zelf ook voor zo'n politiek pleit?
De politiek van vertrouwen die Thompson voorstelt, wijkt af van de versie die politieke instituties volgens hem omarmd hebben. Zo is de door hem voorgestelde variant
niet zozeer gericht op imago. Ze legt de nadruk juist op formele, institutionele voorzieningen voor verantwoording. Daarmee is ze bovendien wei degelijk gericht op de
effectieve bestrijding van die misstanden die in mediaschandalen aan de orde worden
gesteld, en die het wantrouwen onder meer oproepen: machtsmisbruik, het najagen
van eigenbelang. Toch maakt ook Thompson in zijn analyse de specifieke problemen
die in mediaschandalen aan. de orde worden gesteld ondergeschikt aan het algemene
probleem van de ondermijning van het vertrouwen. Zou hij die specifieke complicaties voor vol aanzien, dan. zou hij nooit het vertrouwen in de politiek ais ideaal naar voren
kunnen schuiven. In het licht van. die complicaties is wantrouwen juist gerechtvaardigd. Maar ook Thompson plaatst burgerlijk wantrouwen uiteindelijk in de negatieve kolom van zijn balans. Het verlies van interesse in de politiek waar dit wantrouwen maar ai te vaak op uitdraait, moet volgens hem als een. pathologische toestand
worden beschouwd: burgers die hun interesse in de politiek verloren hebben, zijn
daarmee ook hun geloof in de democratie kwijtgeraakt. Burgerlijk, wantrouwen is
daarmee desastreus voor de democratie, zo concludeert Thompson. Zijn pleidooi voor
een politiek van vertrouwen wordt begrijpelijk als we het begrip van politiek dat hij
hanteert in acht nemen. Binnen, een democratie moeten de relaties tussen burgers en
volksvertegenwoordigers, en de relaties tussen, ambtenaren en politici onderling, volgens hem uiteindelijk begrepen worden als 'relaties van vertrouwen"'. Weliswaar erkent hij dat wantrouwen in de politiek soms gerechtvaardigd is. Maar het functioneren van de democratie staat of valt volgens hem in laatste instantie bij vertrouwen. Het
is natuurlijk meer dan logisch dat Thompson vanuit zo'n benadering van. politiek uitkomt op de conclusie dat wantrouwen in de politiek de boel uiteindelijk verziekt.
Maar vanuit een ander begrip van politiek is dat verre van vanzelfsprekend.
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Consenstis of confrontatie
De waardering van het -wantrouwen van burgers in politiek hangt af van het concept
van politiek dat men hanteert en dat geldt al evenzeer voor de inschatting van het wantrouwen in politiek dat door media gevoed wordt. 1 De definitie van politiek ais een
kwestie van vertrouwen, zoals Thompson die hanteert, is op allerlei punten te bekritiseren. Zo leunt deze definitie op de claim dat aan het einde van de twintigste eeuw de
confrontationeie politiek achterhaald is geworden. Thomspon presenteert de politiek
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van het vertrouwen als de opvolger van de inmiddels achterhaalde ideologische politiek De nadruk op de betrouwbaarheid van politici en instituties is volgens hem onder
meer een uitvloeisel, van het gegeven dat politieke partijen zich niet meer van elkaar
onderscheiden qua principes en eigenlijk ook niet meer qua beleidsstandpunten. De
politiek theoretica Chan tal Mouffe heeft geen goed woord over voor deze claim ( M o u t
fe 2002b). Zij stelt dat met z o n claim de politiek onherroepelijk onder het gesternte
van de consensus wordt geplaatst.
Definities van politiek in termen van consensus, die de afgelopen jaren met de opkomst van de sociologie van de Derde Weg en. de politieke theorie van de deliberatieve
democratie zo populair zijn geworden, leveren volgens haar een belangrijke bijdrage
aan. de uitroeiing van de politiek. Voor Mouffe zijn meningsverschil en confrontatie
juist constitutief voor politiek — dit is de algemene strekking van haar agonismche definitie van. politiek. Maar deze dimensie is nu net weggewist uit een definitie van. politiek in termen van consensus en, zo kunnen we toevoegen, al evenzeer uit de definitie
van politiek als een. kwestie van vertrouwen. Voor een kritische houding van het publiek tegenover institutionele politiek is binnen zo'n definitie geen plaats.
Vanuit de erkenning dat confrontatie en controverse inherent zijn aan politiek, inclusief democratische politiek, komen we tot een heel ander oordeel over de verdiensten van het mediaschandaal dan het vernietigende oordeel van aanhangers van de
consensuspolitiek. Vanuit een agonistische definitie van politiek is een kritische houding van het publiek tegenover de politiek een teken van een gezond democratisch klimaat. De media-affaire geldt vanuit dit oogpunt als een belangrijke maatschappelijke
voorziening: zij biedt sociale actoren de mogelijkheid publiekelijk kritiek uit te oefenen. De Franse socioloog Luc Boltanski heeft in detail beschreven op welke wijze media-affaires dit doel precies dienen. Zijn. sociale theorie van 'affaires' conceptualiseert
het proces waarin een aanklacht van een. civiele instantie (een individu of een. maatschappelijke organisatie) aan het adres van een openbare institutie al dan niet erkenning krijgt, en aan. de eis van gerechtigheid die erin besloten ligt ai dan niet voldaan
wordt (Boltanski 1990).
Boltanski stelt de vraag hoe een aanklacht uiteindelijk gehoor kan. krijgen, en. media spelen, daarin, wat hem betreft een cruciale rol. Wordt een affaire via de media gespeeld, dan kan ten eerste een beroep worden gedaan op de publieke opinie: het oordeel, van. deze 'officieuze rechtbank' kan gemobiliseerd worden tegen, het oordeel van
andere machtige instanties in. Ten tweede maakt de passage via de media het mogelijk
om sociale actoren, te laten 'groeien': de ongelijke krachtsverhouding tussen, sociale actor en. publieke instantie kan, eenmaal tot onderwerp gemaakt in de media, rechtgetrokken worden. Het is dankzij deze verschuivingen in de verhoudingen tussen de civiele aanklager en. de aangeklaagde instantie, mogelijk gemaakt door bemiddeling via
de media, dat de eis van een sociale actor uiteindelijk gehoor kan krijgen, en 'recht' gedaan wordt.
Dat Boltanski's benadering van media-affaires aanzienlijk verschilt van John.
Thompsons theorie van het mediaschandaal behoeft weinig betoog. Om één. cruciaal

verschil te noemen: voor Thompson zijn mediaschandalen uiteindelijk overbodig, de
democratie zou prima zonder kunnen. Hij lijkt oprecht verbaasd wanneer hij op de
eerste pagina's van zijn boek de vraag stelt: 'How can there be scandal, despite the
efforts of our governments and their increasingly numerous spin doctors?' Volgens
Boitanski echter is de spin die instituties produceren niet meer dan een antwoord op
maatschappijkritiek: "Rechtvaardigingsoperaties zijn nodig om te antwoorden aan de
kritiek, of om haar te voorkomen'1 (Boitanski 1990, 54). Je zou kunnen zeggen dat voor
Boitanski. de media-affaire het mogelijk maakt om legitiem maatschappelijk wantrouwen in politieke instituties ook daadwerkelijk ais legitiem erkend te krijgen. Volgens
Thompson is het slechts gezien historische omstandigheden die grotendeels extern
zijn aan de politiek, met name ontwikkelingen op het gebied van media, dat mediaschandalen, praktisch onvermijdelij k zij n geworden.
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Waardering voor affaires
De positieve dan wei negatieve waardering van de merites van media-affaires voor de
democratie is echter niet alleen een kwestie van welke definitie van politiek je hanteert. Dat oordeel hangt er ook vanaf over welk type schandaal en welk soort van media
het gaat. Zo beperkt Thompson zich in zijn negatieve oordeel tot de grote schandalen
rond machts- en seksueel misbruik waarin Amerikaanse en Britse politici de afgelopen
decennia verzeild zijn geraakt. Het woord 'media' verwijst in zijn geval dan ook hoofdzakelijk naar massamedia, enkele verwijzingen naar via het internet gelekte documenten daargelaten. In Boltanski's lovende theorie over 'affaires' staan affaires rond sociale
en humanitaire kwesties centraal: de eis van homoseksuele aids-patiënten van adequate medische zorg, een onterechte veroordeling voor moord door de rechter, de mishandeling van allochtonen door de politie, enzovoorts. Het woord 'media 1 verwijst in zijn
geval naar de respectabele Franse dagbladpers (zijn empirisch materiaal is afkomstig
van. Le Monde). Dat wil zeggen, voorzover vaandeldragers van de agonistische politiek
iets aan kunnen, met media-affaires, dan gaat het om affaires rond serieuze kwesties:
milieu, gezondheid, sociale en humanitaire kwesties. Waardering voor de productie
van wantrouwen in de media beperkt zich daarbij tot affaires die zich afspelen in, laten
we eerlijk wezen, marginale media.
Vanuit een agonistische definitie van politiek, zoals Chantal Mouffe die propageert, en die in het werk. van Luc Boitanski te herkennen valt, lijkt het al even moeilijk
om waardering op te brengen voor de massamediaschandalen rond seks en macht, die
Thompson, analyseert, en uiteindelijk veroordeelt. De eindeloze discussies in de kranten, op het net en in het café over de sigaar die Bill Clinton ai dan niet als erotisch
speelgoed zou hebben gebruikt, kan niet serieus beschreven worden ais een evenement waarin de presidentiële institutie gedwongen wordt 'beschuldigingen vanuit
het civiele domein te erkennen, en aan de eis het gedane onrecht teniet te doen gehoor
te geven . In dit schandaal stond de reputatie van Bill Clinton op het spel, en niet een
maatschappelijke wantoestand. Omgekeerd zou Thompson, ais hij ernaar gevraagd
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zou worden, waarschijnlijk best zijn zege willen geven aan de affaires rond humanitaire, sociale en milieukwesties die zich afspelen in de serieuze media. De argumenten
Voor' en Vegen' het belang van media-aÉfaires voor de democratie, zoals die in. het
werk van Boltanski en Thompson naar voren, komen, schieten daarmee voor een aanzienlijk deel langs elkaar heen.
De beoordeling van de politieke verdiensten van affaires in de media hangt echter
nog van een vierde inhoudelijke keuze af de conceptualisering van de huidige herconfiguratie van. de politiek in de context van de media. Hierboven is Thompsons argument op dit punt ai aan de orde gekomen. Maar hoe moet die herconfiguratic van
politiek in de media vanuit een agonistische benadering van politiek worden ingeschat? Chantal Motiffe noch Luc Boltanski schenken aandacht aan deze vraag. Maar
door de theorie van Boltanski op een paar punten aan. te passen, kunnen we op die
vraag een antwoord geven. Verder werkend vanuit zijn theorie, en vanuit de theorie
van Thompson, blijkt dat vanuit een agonistische definitie van. politiek, grote waardering
opgebracht kan. worden voor de herconfiguratie van politiek die zich in de huidige
mediacontext voltrekt. Wantrouwen in politieke instituties zoals dat in een mediademocratie aan de orde van de dag is, krijgt vanuit een agonistische definitie van politiek
zo een positieve lading.

De politiek van particulariteiteii
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Zoals gezegd wordt in de context van de media het onderscheid tussen publiek en privé, zoals dat de politiek organiseert, ondermijnd. Zoals John Thompson stelt, worden
met de proliferatie van opnametechnologie en communicatiemedia gebeurtenissen in
het privé-domein publiekelijk traceerbaar. Vanuit een definitie van politiek als een
kwestie van vertrouwen valt de ondermijning van het onderscheid tussen publiek en
privé samen met de ondermijning van de politiek: de aanwezigheid van fragmenten.
uit het privé-leven in het publieke domein ondergraaft het vertrouwen in het publieke
imago van de politiek, en daarmee uiteindelijk de politiek zelf Maar vanuit een definitie van politiek als een kwestie van meningsverschil en confrontatie, schept de ondermijning van de scheiding tussen publiek en privé juist kansen voor politiek: dankzij
de traceerbaarheid die media mogelijk maken, is het domein van kwesties waarover
politieke controverses kunnen ontstaan aanzienlijk verbreed. Het biedt ruimte voor
agonistische politieke praktijken waarvoor anders misschien geen ruimte was geweest.
Zo leidde de publicatie van bandopnamen van een gesprek tussen de Oekraïense president Koetsjma en zijn vertrouwelingen tijdens een diner tot een verhitte controverse
over de vrijheid van de pers in de voormalige Sovjetrepublieken. Op deze tapes is te horen hoe de president een moord, op de journalist Gongadze, "bestelt". Eenmaal, gepubliceerd op het internet, veroorzaakten deze opnamen een ongekend schandaal, dat
het presidentschap van Koetsjma inmiddels bedreigt.
Maar om de agonistische politieke praktijken die de media mogelijk maken in
beeld te krijgen, moeten we eerst de verstoring van een ander organiserend principe

van de politiek in de context van de media in beeld krijgen: het onderscheid tussen het
algemene en het bijzondere Net als het onderscheid tussen publiek en privé is dit
onderscheid traditioneel gezien maatgevend voor de democratische politiek. In een
democratie houdt men zich in de politiek bezig met zaken van. algemeen belang.
Evenmin, ais privé-zaken. spelen bijzondere zaken (particulariteiten) er volgens de klassieke opvatting een rol 2 Dit onderscheid tussen het algemene en het bijzondere, zo
lijkt mij, wordt in meciia~a.ffai.res al evenzeer ondergraven ais het onderscheid tussen
publiek en privé. Dit wordt ook tot op zekere hoogte erkend door de eerder besproken
auteurs. Zowel Luc Bol tanski als John Thompson, erkennen de cruciale rol. die bijzonderheden (particulariteiten.) in media-affaircs spelen.
Boltanski definieert schandaal als cie onthulling van het bijzondere in het algemene'. In schandalen worden volgens hem. geheime allianties en. verbanden aan het licht
gebracht die in dienst staan van een particulier belang. Het gegeven van de ontdekking
van particulariteiten in het domein waar het zou moeten draaien om zaken van algemeen belang, verklaart wat hem betreft de schok die schandalen teweegbrengen. Ook
Thompson erkent tot op zekere hoogte dat particulariteiten ais zodanig in schandalen
politiek significant worden. Hij wijst onder meer op het belang van concrete bewijzen in
schandalen: specifieke uitspraken, specifieke documenten, specifieke beeldfragmenten
vormen de onmisbare bouwstenen van mediaschandaien. Het Iran contra-schandaal is
in. dit opzicht een mooi voorbeeld: door het succesvolle gebruik van de papierversnipperaar door een medewerker van de National. Security Council en door de consequente vergeetachtigheid van de hoofdrolspeler — Ronald Reagan, die bleef herhalen dat hij zich
niets kon herinneren over een opdracht voor wapenverkoop aan Iran — kwam dit schandaal. uiteindelijk niet van. de grond. Zonder specifieke documentatie geen schandaal, of
in ieder geval geen ontknoping van een schandaal Thompson noch Boltanski trekt echter de conclusie dat in. media-aflaires het onderscheid tussen het algemene en het bijzondere ondergraven wordt. Volgens mij kunnen we die conclusie wel degelijk trekken.
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Algemeen belang
Particulariteiten vallen traditioneel gezien, net als privé-zaken, buiten het domein van
de politiek. In politiek, zo weten we sinds Aristoteies, draait het om zaken van algemeen belang: wie politiek bedrijft iaat zijn particuliere belangen en. zorgen thuis.
Sinds Rousseau kunnen we dit onmogelijk meer vergeten: hij maakte het loslaten (detachment) van het particuliere belang en het opstijgen naar het algemene belang constitutief voor politiek. Boltanski neemt dit element uit Rousseau over om het verloop van
media-affaires te conceptualiseren. Ironisch genoeg blijkt uit zijn empirische uitwerking van dit model nu juist de absurditeit van de rousseaanse voorwaarde voor poliriek, in de context van de media-affaire. De inzet van de media-affairc is volgens Boltanski de veralgemenisering van de positie van een singuliere actor. De loskoppeling
van het particuliere is daarbij de eis waaraan deze actor volgens Boltanski moet voldoen, wil zijn openbare beschuldiging gehoor krijgen. Slaagt de civiele actor erin een
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algemene positie te bezetten, dan zal zijn aanklacht gehoor vinden bij de institutie, die
van nature al zo'n algemene positie bezet, in een analyse van ingezonden brieven aan
Le Monde vult hij dit model aan de hand van concrete voorbeelden verder in,
Boltanski laat zien hoe de brievenschrijvers zich presenteren als vertegenwoordigers van een algemeen belang, door zichzelf voor te stellen als voorzitters van stichtingen, of door uit hoofde van hun beroep te spreken (schrijver, leraar, arts, advocaat). En
ze doen beroep op hun allianties met actoren met een hoge positie op de schaal die
loopt van singulier naar algemeen: een ziekenhuis, een rechter, een ministerie, een beroemde schrijver, enzovoort. Maar in deze beschrijvingen wordt wat mij betreft duidelijk dat in de poging een affaire op gang te brengen, de kwestie in kwestie én de actoren
die erin betrokken worden, niets van hun parriculariteit verliezen. Daarom beschrijft
Boltanski volgens mij niet zozeer een proces van veralgemenisering van de posities van
actoren, maar de collectivering van een kwestie. Hierbij probeert de aanklager specifieke actorposities in de kwestie te betrekken, naast hele dossiers vol specifieke brieven,
specifieke formulieren, krantenartikelen, met daarin specifieke uitspraken van specifieke actoren. 'Loskoppeling van het particuliere' kan alleen als adequate beschrijving
van media-affaires dienen wanneer het feit dat actoren hun puur persoonlijke verbanden met andere actoren en de kwestie niet op de voorgrond plaatsen, geïnterpreteerd
wordt als het voornaamste kenmerk van de media-affaire. En dat lijkt me verre van
vanzelfsprekend.
'Media make the private publicaily traceable' (Thompson zooi, 6). Volgens mij
moeten we daaraan toevoegen: 'Media make the particular publicaily traceable.' In
schandalen en affaires in de media draait het om particulariteiten. Zij druisen daarmee
in tegen de rousseaanse voorwaarde van algemenisering voor politisering. Waar het in
de politiek klassiek gezien om zaken van algemeen belang zou moeten draaien, draaien schandalen in. de media om bijzondere zaken (particulariteiten). In media-affaires staan.
specifieke gebeurtenissen centraal, die bemiddeld zijn door specifieke media. Een foto:
de allereerste foto's van de stervende bevolking in Belgisch Kongo aan het einde van de
negentiende eeuw, gemaakt nadat Kodak de eerste draagbare camera's op de markt
bracht. Een. opmerking: 'I did not have sexual relationships with that woman, Monica
Lewinsky.' Een beeldfragment: een medewerker van Greenpeace krijgt een. klap van
een beveiligingsagent tijdens de bezetting van Shells olieplatform, de Brent Spar. Een
document: de brief die het Amerikaanse softwarebedrijf Adobe stuurde aan. het Russische softwarebedrijf Elcomsoft, met het dreigement van een rechtzaak, als zij hun piratensoftware niet binnen een paar dagen, van het net zouden halen. Een brief die vervolgens online verscheen en. als munitie diende in het schandaal rond Adobes rol. in de
arrestatie van de Russische programmeur Dimitri Sklyarov door de Amerikaanse FBI.
Dat media-affaires inherent gaan over particulariteiten. wordt duidelijk wanneer we
ons realiseren dat in verreweg de meeste affaires het lot van de specifieke protagonisten
van de affaire tot het einde aan toe op de voorgrond staan. Zij spelen zeker niet alleen
een rol van belang voorzover zij een algemeen, belang representeren: bijvoorbeeld,
'mensenrechten, 'het milieu', 'persvrijheid', free sofware'.

Het gaat in bovengenoemde media-affaires wel degelijk om het lot van. achtereenvolgens de slachtoffers van de Belgische kolonisatie, de Amerikaanse president Bill
Clinton, de Brent Spar, en de Russische programmeur Sklyarov. De klassieke rousseaanse eis van loskoppeling van het particuliere ais voorwaarde voor politisering gaat in
het geval van media-affaires niet op. Particulariteiten zijn in mediaschandaien niet het
tegendeel van politiek, zij leveren de aanleiding, de middelen, en de doelstellingen van
politisering. ïn media-affaires wordt politiek een kwestie van particulariteiten. Dat
lijkt mij het schandaal van het mediaschandaal.
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Secularisering van de politiek?
Betekent de opmars van de politiek van particulariteiten, zoals we die in media-affaires
kunnen volgen, dat de laatste dagen, geteld zijn. van de troonopvolger die de westerse
democratie ai eeuwenlang probeert te inaugureren, 'het algemeen belang'? Ondermijnen media-affaires de democratie? Die suggestie wordt zeker gewekt door degenen die
alarm slaan wanneer in media-affaires de nadruk komt te liggen op particulariteiten.
De 'issue-bewegingen' die in de media verschijnen als de vaandeldragers van het milieu, sociaal-politieke globalisering en humanitaire kwesties, krijgen door niet de
minsten, bijvoorbeeld door Ad Melkert, het label opgeplakt van anti-democraten. Zij
stellen de politiek in dienst van specifieke entiteiten (walvissen, boeren, immigranten,
vogelsoorten en bijstandsmoeders). Daarmee lappen ze de eis van representativiteit die
in de democratie besloten ligt volgens velen aan hun laars. Volgens Melkert kunnen ze
om die reden onmogelij k democratisch genoemd worden.
Wanneer een politiek van particulariteiten op deze manier wordt afgedaan, dan
staat de deur open voor een onderscheid tussen de sensatiepolitiek die affaires karakteriseert en de institutionele politiek die de regels van democratie wei respecteert (onder
andere representativiteit en. due process). Van daar kom je dan ai snel uit op de tegenstelling tussen de mediapolitiek die de democratie ondermijnt, en politieke instituties, als
belichaming van de democratie. Maar de politiek van particulariteiten, zoals die in
media-affaires te volgen is, kan ook worden geïnterpreteerd als een gebeurtenis waarin
een dimensie van zowel institutionele politiek als extra-institutionele politiek zichtbaar wordt die dat voorheen niet was. In analogie met het argument van John Thompson over de ondermijning van de scheiding tussen publiek en privé, en. als toevoeging
aan zijn argument, kunnen we zeggen dat met de proliferatie van. opnametechnologie
en communicatiemedia de particulariteiten die al sinds mensenheugenis de aanleidingen, middelen, en doelen van. politiek vormen, nu steeds vaker als zodanig in beeld komen. Hiermee wordt een vorm van politiek mogelijk, die dat voorheen als zodanig
niet was: de politiek van particulariteiten.
Bruno Latour (1998} stelt dat de opkomst van nieuwe media ais het internet een belangrijke gebeurtenis is voor de sociale wetenschappen, voorzover sociale verbanden in
deze context traceerbaar zijn geworden. De sociale relatie, die sociologen voorheen alleen in beeld konden krijgen door vanuit de veelheid aan gebeurtenissen waar het so-
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dale leven uit bestaat te abstraheren, is in de context van het internet in. al zijn concreetheid aanwijsbaar—-met als meest voor de hand liggend voorbeeld de hyperlink.
In navolging van Latour kunnen we stellen dat media-affaires ons concrete inzichten,
in politiek geven, terwijl de politieke theorie en de politicologie de politiek traditioneel gezien toch vooral in algemene termen beschreven.. Dat wil zeggen: in. media-affaires wordt duidelijk, dat specifieke actoren en bewijzen de enige hefbomen, zijn om
politieke verschuivingen af te dwingen. Het is niet alleen zo dat in de afwezigheid van
beeld-, geluids- en ander bewijsmateriaal, een schandaal eenvoudigweg niet van de
grond komt, zoals Thompson stelt met betrekking tot de Iran contra-affaire Volgen
we schandalen, in de media, dan. krijgen we de mobilisaties van specifieke actoren en
kwesties in zicht, die constitutief zijn voor politiek. Dit geldt in het bijzonder voor het
internet, dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot het platform voor de publicatie van
primaire bronnen— particuiariteiten bij uitstek.
Zo leidde de publicatie van de dubieuze brieven van het Amerikaanse softwarebedrijf Adobe aan het Russische softwarebedrijf Elcomsoft op het internet, naast andere
campagnes tegen dit Amerikaanse bedrijf die op het net gevoerd werden, er uiteindelijk toe dat Adobe op zijn website een verklaring publiceerde waarin het opriep tot de
vrijlating van de Russische programmeur Sklyarov. De beschuldigende partij in dit
schandaal, de aanhangers van Sklyarov, verloor zo haar meest waardige vijand: het
doelwit van. het schandaal. Adobe, het bedrijf dat mede verantwoordelijk was voor de
arrestatie van programmeur Sklyarov, had zich namelijk aan hun kant geschaard. Dit
is niet de plaats om het verloop van media-affaires in detail te beschrijven, iaat staan de
specifieke voorwaarden waaraan een affaire moet voldoen om tot een succesvol einde
gebracht te worden - Maar dit kleine voorbeeld laat al zien dat zowel civiele als institutionele actoren in media-affaires een politiek van particuiariteiten bedrijven. Ook in.
de affaire rond de Brent Spar was dit zonneklaar. Zo was er Helmut Kohl die zich aan de
kant van. Greenpeace schaarde en publiekelijk, opriep tot ontmanteling van de Brent
Spar aan land. Shell ging er uiteindelijk toe over om aan. de eis van de milieu-organisatie (en van. Helmut Kohl) tegemoet te komen. Waarna het gesteggel over de vraag of
deze stap nu wel of niet gerechtvaardigd was, pas goed begon. - vooral, na de publicatie
van een wetenschappelijk rapport over de stoffen die aanwezig waren in de Brent Spar,
waaruit bleek dat Greenpeace die tien keer te hoog had ingeschat.
Dat de particulariteit van politiek in de context van de media zo duidelijk in beeld
komt, kan voor wie democratische politiek inherent draait om zaken van algemeen belang, als een ondermijning van de democratie begrepen worden. Gaan we uit van de
rousseaan.se eis van de loskoppeling van. het particuliere als voorwaarde voor legitieme
politiek, dan moeten, we inderdaad vaststellen dat de democratie in de context van de
media onder druk komt te staan. Maar zoals gezegd ligt het meer voor de hand om te
zeggen dat in de context van de media een dimensie van politiek in beeld komt, die
voorheen veel minder zichtbaar was: de particulariteit van politiek. Deze dimensie van
politiek kan niet gereduceerd worden tot een officieuze of zelfs dubieuze soort van politiek waar alleen actoren, zich aan vergrijpen die het moeten doen zonder een formele

legitimatie. Niet alleen sociale bewegingen en lobbygroepen, maar ook staatshoofden,
bedrijven, en publieke instituties bedrijven een politiek van parriculariteiten.
Institutionele actoren kunnen, zich in de context van de media al evenmin beper-
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ken tot zaken van algemeen belang ais cle civiele actoren die in de media specifieke
kwesties aan de orde stellen. Zo dienden in. de twee schandalen die hierboven ai aan de
orde kwamen, de affaire rond de bezetting van 'de Brent Spar' en de affaire rond de arrestatie van 'de hacker Sklyarov', deze parriculariteiten als object van. het politiek, handelen van overheid en bedrijfsleven. Shell, en de Britse overheid in het ene geval, Adobe
en het Amerikaanse openbaar ministerie in het andere geval, gingen er al. dan niet gedwongen toe over publiekelijk positie in te nemen, met betrekking tot deze volstrekt
bijzondere gevallen. Institutionele actoren geven echter in. veel gevallen een heel eigen
invulling aan de politiek van parriculariteiten, waarvan we ons moeten afvragen of de
democratie, of in ieder geval de kwesties die in. media-affaires onder de aandacht staan,
daar wel zo bij gebaat zijn.

Een politiek van kwesties
Ook de politiek van vertrouwen, zoals politieke instituties die via de media bedrijven,
is een vorm van politiek van parriculariteiten. Zoals John Thompson stelt: in de politiek van het vertrouwen wordt democratie een kwestie van het karakter van politieke
personages (de glimlach van Meikert, Clintons oogopslag, de hondjes van Pirn Fortuyn). De bijzondere attributen van. politici worden met de politiek van vertrouwen het
middel om de representatieve democratie te laten winnen van de om zich heen grijpende burgerlijke desinteresse in de politiek. Je zou kunnen zeggen, in de context van
de media worden ook volksvertegenwoordigers gereduceerd tot hun particulariteit.
Voor John Thompson is deze ontwikkeling zo onomkeerbaar en hopeloos, dat hij in
zijn formulering van een remedie voor deze deplorabele toestand het perspectief verschuift weg van de media, naar de institutionele setting. Alleen institutionele voorzieningen (van verantwoording) kunnen wat hem betreft goedmaken wat in de media
verziekt wordt. Gaan we er echter vanuit dat de media tegenwoordig de primaire, of
misschien zelfs de exclusieve bemiddelaars zijn tussen politiek en buitenwacht, en dat
in de media de particulariteit van politiek aan het licht komt, dan is het duidelijk dat
de institutionele politiek onvermijdelijk een politiek van parriculariteiten moet bedrijven, wil zij de stempel 'democratisch' verdienen.
Dit is de catch van de mediademocratie: nu de media de primaire of misschien zelfs
exclusieve bemiddelaar tussen burgers en politiek zijn geworden, hebben politieke actoren zich te schikken naar de formattering van politieke gebeurtenissen en boodschappen door media — tenminste voorzover zij een 'democratische politiek' (willen)
bedrijven. Accepteren we dat politiek in een mediademocratie voor een aanzienlijk
deel om parriculariteiten draait, dan. is de grote vraag welk soort van parriculariteiten
de publieke aandacht opeisen.
Het grote probleem met de mediademocratie is niet dat politiek er ais een kwestie
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van. particular!teken verschijnt, zoals Ad Melkert suggereerde, maar dat het verkeerde
soort van particulariteiten telkens opnieuw de aandacht opeist. Zoals gezegd benaderen institutionele actoren media-affaires primair als gebeurtenissen waarin 'hun reputatie' op het spel staat. Maar waarom zou het in media-affaires moeten gaan over dit
type van particulariteit, en niet over de bijzondere kenmerken van de wantoestanden
die in media-affaires aan de orde worden gesteld? Dat wil zeggen, waarom zouden de
bijzondere kenmerken van instituties en hun vertegenwoordigers de aandacht moeten
opeisen, en niet de bijzondere eigenschappen van 'de kwesties'?
Een veelgehoord antwoord op deze vraag is dat 'de mensen' niet geïnteresseerd
zouden zijn in de kwesties. Dit is echter verre van een feit. In enquêtes en straatinterviews wordt die bal namelijk net zo hard teruggekaatst: een veelgehoord verwijt is dat
politici niet geïnteresseerd zouden zijn in de kwesties: hen gaat het hoofdzakelijk om
de politiek zelf, om het debat, het gemanoeuvreer, om het ellebogenwerk. Zoals de
Amerikaanse schrijfster Joan Didion het samenvat: 'The process, the doings and dealings, the manoeuvring of the incrowds amongst themselves, this is considered the
prime reality of politics. It is the romantics, the outsiders, who assume that politics
should be about the issues' (Didion, 2001). 'De ongeïnteresseerde burger', die zo vaak
wordt opgevoerd ais de laatst overgebleven maar des te hardnekkiger plaaggeest van de
westerse democratie, is volgens mij tot op zekere hoogte een artefact van een zorgvuldig gecultiveerde blinde vlek voor de tekortkomingen van de institutionele politiek
zelf. Wanneer het gebrek aan interesse van burgers in de kwesties wordt aangewezen
als pathologie, worden daarbij de selectie van kwesties door de institutionele politiek,
en de manier waarop zij die articuleert, als onproblematisch gepresenteerd. Maar moeten we niet rekening houden met de mogelijkheid dat niet zozeer de kwesties in het algemeen de mensen koud laten, als wei de specifieke kwesties die de institutionele politiek aan de orde stelt, en de manier waarop ze hen vormgeeft?

Productief wantrouwen
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We zitten in een situatie waarin alle partijen eikaar kunnen verwijten dat de tegenpartij niet geïnteresseerd is in de kwesties. De 'politiek' interesseert zich niet daadwerkelijk voor de kwesties van de straat, en andersom interesseert de 'straat' zich niet voor de
kwesties waar het in de institutionele politiek om draait — bijvoorbeeld de nieuwe
Europese grondwet of intellectuele eigendomsrechten. Het antwoord op de vraag welke voorzieningen er in een mediademocratie voor kunnen zorgen dat de kwesties op
de voorgrond komen te staan, moet ik de lezer schuldig blijven. Maar het lijkt me duidelijk dat een definitie van politiek als een kwestie van vertrouwen, dat wil zeggen, als
een kwestie van de 'reputatie' van instituties en hun vertegenwoordigers, niet bepaald
bijdraagt aan de rehabilitatie van 'de kwesties', als dat waar het in de politiek om zou
moeten gaan. In de definitie van politiek als een kwestie van vertrouwen wordt de politieke relatie gereduceerd tot een sociale relatie. Politieke verhoudingen zijn dan ten
eerste intermenselijke verhoudingen, niet zo verschillend van de relaties in het do-

mestieke leven of'op de werkvloer': ze worden idealiter gekenmerkt door eensgezindheid, en. wederzijds begrip. Zo'n. definitie van politiek laat de kwesties die al dan niet op
de politieke agenda staan onbesproken. Politiek is hier een kwestie van. goede verhoudingen tussen burgers, politici en bureaucraten — een kwestie van. meer recepties en
meer festiviteiten die de burger een gevoel van 'betrokkenheid' kunnen geven? Deze
definitie van politiek geeft geen enkele aanwijzing hoe kwesties tot object van (media)politiek gemaakt worden en zouden moeten worden. De kwesties waar het in de
politiek over zou moeten gaan, verschuiven in zo'n benadering van politiek onvermijdelijk naar de achtergrond.
Vanuit een agonistische definitie van politiek kan politiek onmogelijk gereduceerd
worden tot een kwestie van vertrouwen. Erkennen we dat meningsverschil constitutief
is voor politiek, dan verschijnt de vertrouwensrelatie en de consensus die zij veronderstelt en instandhoudt als de antipolitieke relatie bij uitstek. Aan dit poiitiek-theoretische punt van Chantal Mouffe kunnen we nu een mediaspecifiek punt toevoegen. In
de context van. de media verschijnen particulariteiten als de dragers van het politieke
Politiek blijkt in. deze context een kwestie van de mobilisatie van specifieke gebeurtenissen, documenten en actorposities. Hiermee maken de media een dimensie van politiek zichtbaar die dat voorheen minder was: de particulariteit van politiek. In die media-affaires waar de particuliere eigenschappen van personen en. instituties, dat wil
zeggen de vraag van hun. reputatie, alle aandacht opeisen, laten de institutionele poliriek, en haar critici, zich van hun slechtste kant zien. 'The doing and the dealing
among the actors' wint het hier van de kwesties. Andere affaires en schandalen gaan
echter wel degelijk ergens over: over economische, humanitaire, sociale en ecologische
kwesties. In die media-affaires waarin het lot van de kwesties centraal staat hoeft de
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openbaring van de particulariteit van politiek, zoals die in de media plaatsvindt, allerminst geïnterpreteerd te worden, als een 'falen van de democratie'. Waar is de democratische politiek anders voor uitgevonden dan om de affaires van een samenleving collectief te regelen? Maar, in beide gevallen is wantrouwen in de politiek een bijgeleide van
de media-affaire.
Wat betreft het wantrouwen dat met het politieke schandaal van de eerste soort
wordt aangewakkerd, moeten we vaststellen dat een dubieuze politiek inderdaad dubieuze sentimenten voedt. Of misschien voedt dubieuze politiek hier wel het juiste
sentiment: waarom zou men zich moeten interesseren voor een politiek waarin de
glimlach van Meikert, de oogopslag van Clinton en de hondjes van Pim Fortuyn tot de
inzet van politiek zijn. verheven? Maar ook van 'issue-politiek' is wantrouwen onvermijdelij k de bij geleide. Ten eerste is wantrouwen onmisbaar voor de productie van
kwesties: in de afwezigheid van het kritische zintuig is het onmogelijk een misstand te
observeren en te articuleren. Ten tweede roepen de kwesties, eenmaal, gearticuleerd,
tot alleen maar meer wantrouwen op. Niet alleen omdat zo goed als elke kwestie een
beschuldiging aan het adres van een specifieke actor in zijn kielzog draagt, maar ook
omdat kwesties zelf een. kritische ontvangst vereisen. Zolang misstanden observeerbaar blijven — en ais ze dat niet meer zijn, dan lijkt mij ook de politiek overbodig ge-
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w o r d e n — blijft w a n t r o u w e n geboden. Z o n d e r wantrouwen, k o m e n we onvermijdelijk uit op een politiek z o n d e r kwesties. Zij worden d a n niet. eens meer opgemerkt. Zoals gezegd: waar is de politiek anders voor uitgevonden, dan. om. de affaires van. een
samenleving goed te regelen?

Noten
De politiek theoretica Chantal Mouffc
maakte dit punt tijdens de conferentie
'Dark Markets: Infopolitics, Electronic
Media and Democracy in Times of Crisis'. Zij wees daar op het cruciale belang
van het concept van politiek dat mee.
hanteert voor de beoordeling van de verdiensten van de media voor de democratie (Mouffe 2002a).
Het onderscheid tussen publiek en privé
en het onderscheid tussen het algemene
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