20353

Zijn Dordtenaren geïnteresseerd in hun wel
en wee?
door Bram van Broekhoven
Al eerder lieten wij blijken dat de lokale krant het Algemene Dagblad /de
Dordtenaar maar weinig aandacht besteedt aan politieke onderwerpen. Als je
wilt weten wat er speelt in de politiek dan ben je langzamerhand verplicht om de
raadsvergaderingen bij te wonen.
Neem afgelopen zondag. De Derde Merwedehaven -grootste stortplaats van
levensgevaarlijk asbest in Nederland- werd hoofdnieuws bij de NOS. Breed werd in
het journaal uitgemeten dat op de stortplaats in Dordrecht veel meer asbest ligt dan
eerder werd aangenomen. De partij Groen Links zag hierin aanleiding om direct
kamervragen te stellen.
Wij waren dan ook benieuwd hoe en wat ons lokale dagblad hierover zou schrijven.
Van journalisten mag je toch verwachten dat zij bovenop dit nieuws duiken ? Het gaat
hier wel om de gezondheid van de bewoners van de Drechtsteden. Toen het nieuws
op zondag bij de NOS werd gebracht vermoedde ik al dat op maandagmorgen Koninginnedag- hierover nog geen bericht zou verschijnen. Maar ook de dinsdag
daarop werd met geen enkel berichtje een mening gegeven over dit onderwerp.
Dan ga je toch afvragen: wat kan hier de reden van zijn?
Zijn journalisten niet meer bezig met het echte nieuws maar alleen met vulling van de
bladen? En dan bij voorkeur met die berichten waarin de mensen echt geïnteresseerd
zijn zoals het koninklijk huis, voetbal, feesten. Wil men de mensen niet meer
vermoeien met levensbedreigende informatie? Of willen de mensen deze vervelende
kost soms niet meer lezen? Gaat het precies zo als met het andere medium: de tv?
Daarbij heersen de kijkcijfers. Hoe hoger.. hoe groter de reclameopbrengsten. En dat
telt. Ik blijf hier verbaasd over. Het gaat hier om datgene wat ons elk jaar op 1 januari
toewensen: een goede gezondheid.
En hier in Dordrecht zijn wij desondanks in staat om de gezondheid van de huidige en
komende generaties willens en wetens te bedreigen.
Blijkbaar willen we het niet weten......
Bron: Dordtse Politiek, 5-5-2012
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