
ontsnappen. In zijn afsluitende bespiegelingen
(www.clubepublic.net/site/rencontres/080703/
docs/Hansardb_b.pdf ), suggereert Coleman dat
politiek en Big Brother beide om vertegenwoordi-
ging draaien — ‘They are representation games’ —
maar in verschillende versies. In de context van het
bb huis is er sprake van representatie van perso-
nen: bewoners lijken op kijkers, kijkers herkennen
zich in de bewoners. In de House of Commons gaat
het om de representatie van belangen van burgers
door politici. In het ene geval (BB) spreken ver-
tegenwoordigers als het publiek, in het andere (po-
litiek) spreken ze voor het publiek, aldus Coleman.
Zijn resultaten suggereren dat de Britten zich beter
vertegenwoordigd voelen door de bb-bewoners
dan door hun politici: de procedures in bb zijn
transparant; de bewoners zijn zichzelf; kijkers heb-
ben een zekere mate van directe controle op het
verloop van de gebeurtenissen; er is een grote di-
versiteit in spreek- en leefstijlen.  De Hansard So-
ciety is niet de enige die een parallel heeft gezien
tussen de verkiezingen bij  Big Brother of Idols, en
politieke verkiezingen. In Argentinië is een poging
geweest om kandidaten voor de presidentsverkie-
zingen te selecteren via een reality programma. FX
kabeltelevisie, een onderdeel van Fox, was ver ge-
vorderd met The American Candidate, waarin gewone
Amerikanen zich verkiesbaar konden stellen voor

Bovenstaande vraag stelde de Hansard Society, een ge-
zaghebbende Britse denktank die onder meer het weten-
schappelijke blad ‘Parliamentary Affairs’ uitgeeft.
Het antwoord verscheen in ‘A Tale of Two Houses:
the House of Commons¸the Big Brother House and the
People at Home’ (2003).  Liesbet van Zoonen, hoog-
leraar Media en Populaire Cultuur aan de Universiteit
van Amsterdam, geeft een samenvatting van het rapport
en haar commentaar. ‘From the belly of the beast’
reageert Thomas Notermans, woordvoerder van
Endemol Holding. 

De Hansard Society stuurde Stephen Coleman,
hoogleraar E-democracy aan de universiteit van
Oxford het veld in. Hij liet ruim 700 Big Brother
fans,  en zo’n 800 politieke ‘junkies’ enquêteren, en
vroeg hen naar hun politieke opvattingen en be-
trokkenheid. Daarnaast mochten de respondenten
per e-mail hun antwoorden insturen op de vraag
wat de politiek van Big Brother kan leren. De bij de
politiek betrokkenen waren voor het merendeel
verontwaardigd over de vraag en weigerden Big
Brother als een potentiële les te zien. De bb-fans
stuurden vooral praktische suggesties in: stop poli-
tici in een Big Brother-huis; laat parlementsleden
hun hart luchten in de dagboekkamer; sta geheime
stemmingen toe zodat parlementsleden zonder
consequenties aan straffe fractiedisciplines kunnen
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Commentaar Thomas Notermans
Het lijkt misschien vreemd dat de vraag naar de
betekenis van Big Brother voor de politiek via Enge-
land tot ons moet komen, en niet allereerst hier in
eigen land is gesteld — immers de bakermat van
bb. Maar wij hadden Pim Fortuyn. Zijn ontmaske-
ring van de Haagse kaasstolp maakt de vergelijking
die de Hansard Society wil trekken tussen bb en de
politiek, in Nederland overbodig.  

Het succes van Fortuyn neemt bovendien twee
misverstanden weg die kunnen ontstaan uit de ver-
gelijking van de Hansard Society. Ten eerste hoeven
politici helemaal niet op gewone mensen te lijken
om herkenbaarheid en betrokkenheid onder bur-
gers te bewerkstelligen, zoals een deel van Cole-
man’s bewering luidt. De ‘gewone mensen’ die in
de slipstream van de ongewone Fortuyn de politiek
ingingen, bereikten eerder het tegenovergestelde.
Ten tweede voerde Fortuyn een ouderwetse eenzij-
dige televisiecampagne in vergelijking met de fre-
quente interactieve multimedia-raadpleging van
het bb publiek. Coleman en onze Engelse Ende-
mol-directeur Peter Bazalgette — die een commen-
taar bij het rapport schreef — vermoeden dat de
politiek zou winnen bij een dergelijke intensieve
interactiviteit. Half-ironische suggesties om de vol-
gende campagne in het bb-huis te voeren zijn het
onvermijdelijk gevolg, al schijnt lpf Kamerlid
Eerdmans serieus van mening dat bb-stemmingen
een 151e kamerlid moeten opleveren. Fortuyn’s
succes heeft echter laten zien dat het juist niet om
de ‘technologische’ relatie tussen burger en poli-
tiek gaat, maar om de aansprekende politieke ver-
taling van alledaagse ervaringen. Het is eigenlijk te
gek dat we in Nederland een outsider nodig had-
den om de politiek die les te leren, en dat ze in
Engeland te rade zijn gegaan bij een entertain-
mentprogramma. Wat is er mis met politici dat ze
zich die basisregel van democratische vertegen-
woordiging niet herinneren en dat ze hem niet
kunnen waarmaken? Balkenende, Donner, Ver-
hagen zouden de eerste rondes van een politieke
Idols niet overleven; niet omdat ze een irrationele
ergernis oproepen, maar omdat ze met hun ideeën,
beleid, normen, waarden en stijl, mijlenver van
onze dagelijkse beslommeringen staan.

de presidentsverkiezingen van 2004. Degene die de
online stemronden van het publiek overleefde zou
als onafhankelijke kandidaat mogen meedoen. Het
programma werd te duur en facilitair onhaalbaar,
aldus fx en de voorbereidingen zijn inmiddels ge-
staakt. In Frankrijk gaan politici full time met ge-
wone gezinnen meedraaien, 24 uur per dag ge-
volgd door de camera, live op tv. 

Ook itv in Engeland heeft plannen om met een
politieke Idols te komen. Al dergelijke pogingen zijn
ingegeven door de gedachte dat de kloof tussen
politici en kiezers zorgelijke vormen heeft aange-
nomen. De politiek moet dichter bij de gewone
vrouw en man in de straat komen. In Nederland
kennen we die discussie ook, al is de ‘reality’ oplos-
sing van de Argentijnen, Amerikanen, Fransen en
Engelsen hier nog niet serieus geopperd. Wat zou
er gebeuren als we voor de verkiezingen het kabi-
net drie maanden lang in Almere opsloten? We zou-
den ze een vooraad warm water kunnen geven waar
slechts één persoon per dag mee kan douchen;
tenslotte zijn onze middelen schaars. We staan pas
paracetamol toe als ze met hun toch al knetterende
koppijn een uur op hun hoofd hebben gestaan; het
eigen risico in de gezondheidszorg moet immers
omhoog? Romans lezen is verboden, we willen toch
zeker niet dat ze fictie en werkelijkheid door elkaar
gaan halen? Met andere woorden, wat zou er ge-
beuren, als we in de microcosmos van ‘het huis’ de
bewindhebbers met de alledaagse gevolgen van
hun beleid confronteren? Wie weggestemd wordt,
maakt plaats voor een oppositielid dat mag bewij-
zen dat andere oplossingen mogelijk zijn. Het is
ontzettend verleidelijk om het idee van een Poli-
tieke Big Brother tot in absurdistich detail uit te
werken. Maar, al ben ik een groot voorstander van
plezier in de politiek (zie mijn ‘Plezier en politiek in
de entertainmentsamenleving’, s&d, 12, 2002), een
totale verkleving van politiek en entertainment in
een politieke Idols of Big Brother gaat zelfs mij te
ver. Het is noodzakelijk dat politiek en politici zich
beter weten te weren in de communicatieve reper-
toires van de entertainmentcultuur, maar ze moe-
ten vooral niet precies hetzelfde worden. Dat willen
kiezers ook niet, anders hadden ze vorig jaar wel
massaal op Emile Ratelband gestemd.
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