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De rol van de media in de 
parlementaire democratie

J.M.H.J. Hemels

Na de politicus van het jaar is er sinds 1985 ook de parle
mentaire journalist van het jaar. Tachtig Tweede-Kamerleden 
riepen de politieke commentator en parlementaire verslaggever 
van De Telegraaf, K. Lunshof, uit tot politieke of parlementaire 
journalist van het jaar 1985. Mare Josten en Michiel Masten
broek hadden een vraaggesprek met de gelauwerde, dat werd 
afgedrukt in Vrij Nederland van 30 november 1985. Ze stelden 
onder meer de onvermijdelijke vraag welke invloed de massa- 
krant waarvoor Lunshof werkt, heeft op politici. Het antwoord 
luidt: 'Er zijn in Nederland maar twee kranten die wezenlijke 
invloed op de politiek hebben, dat zijn de Volkskrant en De 
Telegraaf. De Volkskrant is relevant voor het kader van de PVDA. 
De Telegraaf voor de VVD, het CDU-deel van het CDA en de 
katholieken uit het zuiden. AD (Algemeen Dagblad) heeft geen 
invloed, Trouw had invloed via de CDA-dissidenten en de NRC  
(NRC Handelsblad) heeftop een enkele schrijver na een invloed 
van nul door het voortdurende hinken op twee benen. Boven
dien is haar clientèle politiek te diffuus. De provinciale kranten 
hebben ook een te diffuus lezerspubliek om enige invloed te 
hebben.'

Media in soorten
Het antwoord van Lunshof is belangwekkend, ook al vallen er 
wel kritische kanttekeningen bij te maken. Hij is een ingewijde in 
de parlementaire journalistiek en probeert de ingewikkelde 
politiek voor een zo groot mogelijk lezerspubliek helder te 
maken. Zijn uitgangspunt is dat De Telegraaf als conservatieve 
massakrant een sociologische band met de conservatieve kiezer 
heeft. In de berichtgeving wordt gemikt op het brengen van 
nieuws, onbevooroordeeld en niet gekleurd door subjectieve, 
interpreterende zinsdelen, zinnen of alinea's. De hoofdartikelen
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(commentaren) en columns zijn er voor de opinievorming. Zo is 
de leer. Dat deze in de praktijk van alledag op zijn minst 
herkenbaar blijft mag verbazing wekken bij degenen die niets 
van 'het grootste dagblad van Nederland' willen weten.
De meeste kamerleden van het CDA, de PVDA, de VVD en klein 
links hebben zich bij het vormen van een oordeel over de 
kwaliteit van de parlementaire journalistiek niet willen laten 
misleiden door een vooroordeel. Over een wetenschappelijk 
verantwoord grootscheeps onderzoek naar de wijze waarop 
Nederlanders de politieke journalistiek in de verschillende 
media (pers, radio en televisie) waarderen kan men zich wel 
fraaie gedachten maken, maar het resultaat ervan staat in nog 
geen enkele boekenkast.
Kamerleden lezen echter bij wijze van beroepsdeformatie veel 
en verschillende kranten, althans kranteknipsels. Hun voor
wetenschappelijke oordeel, gebaseerd op overtuiging, intuïtie 
of 'Fingerspitzengefühl', verdient daarom serieus te worden 
genomen. De fractieleden van de kleine confessionele partijen 
SGP en GPV deden niet mee aan de jacht op de parlementaire 
journalist van het jaar. Hun hart gaat-begrijpelijk, maar ook 
jammer-tamelijk eenzijdig uit naar hun eigen landelijke 
dagbladen: respectievelijk het Reformatorisch Dagblad en het 
Nederlands Dagblad. Lunshof noemt ze niet, maar ze hebben 
uiteraard voor de eigen kring van het orthodoxe protestantisme 
betekenis en, zolang het tegendeel niet is beweerd, ook 
politieke invloed. In de verzuilde Nederlandse samenleving 
waren de meeste kranten bedoeld om het groepsdenken te 
activeren en te cultiveren om dit vervolgens bij wijze van 
getuigenis, apologie of wervend woord ook aan de buitenwacht 
kond te doen.
Lunshof onderschat-werkend bij een landelijke krant-de 
betekenis van de goed geredigeerde regionale dagbladen voor 
de politieke cultuur. Sinds het eind van de jaren zestig zijn 
steeds meer kranten met een regionaal verspreidingsgebied er 
toe overgegaan voor eigen rekening of in samenwerking met 
andere redacties het voor de regio interessante Haagse nieuws 
dooreen speciale redacteur bij het Binnenhof te laten opsporen, 
verwerken en becommentariëren. In de zaterdagse bijlage van 
de Volkskrant, Het Vervolg, van 30 november 1985 deed Oscar 
Garschagen verslag van een onderzoek in de vorm van 'inves-

105



tigative journalism' naar de redenen waarom met naam en 
toenaam genoemde VVD'ers en CDA'ers op de achterbanken 
van 's lands vergaderzaal voor de Tweede-Kamerverkiezingen 
van 21 mei 1986 niet herkiesbaar zijn. Nogal wat gedupeerde 
zogenaamde 'backbenchers' menen dat ze op een onverkies
bare plaats gedumpt zijn doordat ze te weinig in de publiciteit 
van krant, radio en televisie kwamen. Regionale dagbladen 
werden ook uitdrukkelijk als relevante media genoemd en wel 
met name als kiezers in een bepaalde streek bijzondere 
verwachtingen koesteren ten aanzien van een bepaald kamer
lid.
De echte of vermeende Binnenhof-journalistiek is nu eenmaal 
niet (meer) het monopolie van landelijke dagbladen. In dit licht 
gezien mag men blij zijn met de toekenning in 1985 van de Anne 
Vondeling Prijs voor heldere politieke journalistiek aan Max de 
Bok die voor De Celderlander/De Nieuwe Krant werkt

Televisiedemocratie?
Zelfs achter de dikke muren van het Binnenhof werkt het 
parlement in wat wordt getypeerd als een 'glazen huis'. Omdat 
niet alle kiezers dagelijks naar Den Haag kunnen reizen om daar 
het parlementaire werk persoonlijk gade te slaan en kennis te 
nemen van bijvoorbeeld de stapels gedrukte stukken waarmee 
een parlementariër dagelijks wordt bestookt, zijn er journalisten 
gestationeerd om beroepsmatig parlementaire journalistiek te 
bedrijven. Hun aandacht is steeds meer verbreed tot vind
plaatsen van nieuws buiten het gebouw van de Tweede Kamer. 
Men kan hierbij denken aan de partijbureaus, de departe
menten en adviesorganen van de regering, maar ook aan het 
internationale perscentrum Nieuwspoort en andere dranklo
kalen in de wijdere omgeving van de Hofsingel.
In het Nederlandse parlement mag inmiddels gefotografeerd 
worden, iets wat dertig jaar geleden nog niet was toegestaan. 
Met inachtneming van bepaalde afspraken worden ook televi
siecamera's geduld, hoewel de vroegere balzaal die nu als 
's lands vergaderzaal dient, niet optimaal geschikt is voor het 
onopvallend maken van televisie-uitzendingen.
Het Britse Lagerhuis, dat wel de kapstok van de democratie 
wordt genoemd, staat nog steeds geen experiment met derge
lijke uitzendingen via de televisie toe. Na maanden wikken en
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wegen, waarin premier MargaretThatcher twee keer van mening 
veranderde, verwiep het Huis een proef met 275 tegen 263 
stemmen (aldus Mare Chavannes in NRC Handelsblad van 21 
november 1985). Sinds begin 1985 financierden de BBC en de 
onafhankelijke, op commerciële basis werkende ITV-maat- 
schappijen een experiment met televisie-uitzendingen van het 
Hogerhuis, maar dit voorbeeld had kennelijk geen positieve 
invloed op de oordeelsvorming van de overgrote meerderheid 
van de leden van het Lagerhuis. Een Labour-afgevaardigde in dit 
Huis noemde mevrouw Thatchers uiteindelijk afwijzende 
standpunt heel fraai 'een stem tegen de twintigste eeuw'. 
Televisie is in ieder geval in de tweede helft van deze eeuw een 
gezichtbepalend en veel vrije tijd vergend medium geworden, 
waarvoor ook politici zeer gevoelig blijken te zijn.
Wie vindt dat politiek een show wordt, denkt daarbij al gauw aan 
televisie als zondebok. We vergeten kennelijk gemakkelijk dat 
ook politici van de oude stempel met gebruikmaking van 
retorische kunstgrepen en een uitgekiend optreden in het 
openbaar, tijdens massameetings en congressen, mensen in hun 
ban wisten te brengen. Voor succesvolle redenaars in zalen en 
op zeepkisten in parken kunnen televisiedebatten ontluiste
rend werken: ze zijn niet zonder meer televisiepersoonlijk
heden die met dit medium van de 20ste eeuw vertrouwd 
raken.
Wie het voor de televisiecamera's en op het televisietoestel in 
de huiskamers goed doet is een graag geziene gast bij omroep- 
organisties. Dit kunnen ook omroepen zijn die voorwenden 
onverschillig te staan tegenover het politieke haarkloven en 
geen kleur wensen te bekennen (TROS en VOO, alsmede in 
mindere mate de AVRO). Bij niet geprofileerde omroepen en 
dito persorganen (roddelbladen inbegrepen) bestaat een grote 
mate van nieuwsgierigheid naar het persoonlijk leven van 
politieke figuren. Hun boodschap is vers twee en magvooral niet 
te opdringerig worden gebracht of controversieel naar het 
publiek toe zijn.
Zelfs met deze beperkingen en andere ongemakken betekent 
het televisie-optreden van een man of vrouw met politieke 
verantwoordelijkheid iets positiefs, namelijk het vergroten van 
de bekendheid bij het kijkers- en kiezersvolk. Een doorge
winterde of gehaaide politicus slaagt er trouwens in zelfs in een
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a-politieke televisie-talkshow tussen neus en lippen door zijn ei 
kwijt te raken. Hans Wiegel is er altijd meester in geweest Maar 
wie naar het televisieprogramma Bij Koos van de VARA kijkt, 
weet dat ook het als 'actuele quiz tussen twee bekende politici' 
aangekondigde intermezzo een politiek tintje krijgt.
In de Volkskrant van 26 oktober 1985 wijdde Lindner zijn 
wekelijkse beschouwing aan de gevaren van de televisie- 
democratie (de Fransen spreken van télécratie). Ik geef een 
citaat: 'Telecratie die van politici acteurs (en dan nog eenzijdige) 
maakt en van participanten toeschouwers is een hoogst serieuze 
bedreiging voor een levende democratie. De vraag is of 
Nederland gewoon (en per traditie) nog wat achterloopt bij de 
VS (e n -in  mindere m ate-bij de grote Europese landen).
Er is genoeg volk in Den Haag (ministers, kamerleden, adviseurs, 
partijbureaus, voorlichters) dat er ingespannen naar streeft niet 
te kort te komen bij de zegeningen van gemakkelijke TV- 
nummertjes. Terwijl het evenmin ontbreekt aan TV-lieden die 
gloriëren in de macht van het toedelen van deze zegeningen aan 
de echt machtigen. Zo komen pontificale mededelingen tot ons 
dat deze of gene rubriek besloten heeft politicus X of Y aan het 
woord te laten. Journalistiek wordt gereduceerd tot het uitdelen 
van zendtijd en zulke journalisten zijn nog trots op hun 
prostitutionele activiteiten ook.'
Ook tussen schrijvende journalisten en politici heeft het (meer 
wederzijdse) gunstenspel nooit ontbroken, zo voegt Lindner toe 
aan zijn in sombere tinten geschilderde portret. De drukpers zou 
er zijn voor ideeën, de politicus zou inhoudelijk iets te bieden 
moeten hebben. Voor televisie zou een eenvoudige, charmante 
show- liefst non-politiek- prettiger voor politici én zeer veel 
omroepvolk zijn.

Gedragswijzen
Wat Lindner aan gedragswijzen van politici en journalisten aan 
de kaak stelt heeft ook een groot deel van de hiervoor 
opgenomen discussie over de invloed van de media bepaald. De 
thematiek werd toen aangereikt onder de noemer 'mogelijke 
verwevenheid van parlementaire journalistiek en politiek'.
Met journalistiek en journalisten is in de laatste kwart eeuw 
nogal iets gebeurd. Er zijn taboes doorbroken en grenzen 
verschoven die voorheen onwrikbaar leken. Journalisten heb
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ben minder last van vrees voor autoriteiten, terwijl er ook een 
ander type parlementariër in de bankjes van de Tweede Kamer 
is komen zitten. De zelfbewuster opererende journalisten van 
radio en televisie hebben, evenals hun collegae van de kranten, 
nieuwe journalistieke vormen en werkwijzen-mede mogelijk 
gemaakt door techniek- ontwikkeld. Het interview, om slechts 
één voorbeeld te noemen, is in krant, tijdschrift, radio- en 
televisieprogramma ongelooflijk populair geworden. Een en 
ander speelde zich af in een periode waarin televisie gemeen
goed werd en ook de radiojournalistiek veel aan plechtstatig
heid en onbeweeglijkheid (werken vanuit studio's) verloor. 
Interviews vragen uiteraard om te interviewen personen. Het 
resultaat van een vraaggesprek blijkt voor veel meer mensen 
aantrekkelijk te zijn om te lezen, te beluisteren en luisterend te 
bekijken dan een geschreven of gesproken betoog van één 
meneer of mevrouw. Jarenlang kon autowassend Nederland op 
zaterdagmiddag de politieke toppers van de voorbije en vooral 
van de nieuwe week via het VARA-radioprogramma In de rooie 
haan volgen. Op maandagmorgen kwamen de kranten gretig op 
pittige uitspraken van politici terug.
Wie 's morgens het hoofdartikel in de rubriek Ten Geleide van 
de Volkskrant niet leest, geniet misschien wel de column van 
Stoker links onder op de voorpagina van dezelfde krant of laat 
zich een lesje in politiek geven door Jan Blokker. Sarcastische 
stukjes over politiek en politici zijn voor veel lezers van meer 
betekenis voor hun opinievorming dan de redactionele com
mentaren. P/sa-achtig amusement en cabaret kan televisie
kijkers indringender met politici en hun besognes confronteren 
dan Den Haag Vandaag-afleveringen. De vrijmoedigheid waar
mee de journalistiek ook in andere dan informatieve rubrieken 
het functioneren van de parlementaire democratie tegemoet 
treedt, is illustratief voor de ingrijpende veranderingen die zich 
aan de kant van de media hebben voltrokken.
Zoals hierboven al is opgemerkt hebben de parlementariërs van 
deze tijd ook andere gedragswijzen, mede in relatie tot de 
media, ontwikkeld dan die welke bij hun voorgangers gebruike
lijk waren. De vraag blijft of de structuur van de democratie met 
inbegrip van de werkwijze van de regeringen het parlement wel 
voldoende is meegegroeid. Deskundigen wagen dit te betwij
felen, zoals ook blijkt uit andere bijdragen in deze bundel.
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In het verkeer tussen politici en parlementaire journalisten zijn 
sinds de jaren zestig omgangsvormen ontstaan die gebaseerd 
zijn op het principe van het op gelijke voet met elkaar omgaan. 
Niemand staat in dienst van iemand. Beide groeperingen 
hebben zich niet ingegraven in eigen stellingen om elkaar op 
afstand te bespieden. Was dit wel gebeurd, dan zou de 
parlementaire journalistiek bloedeloos zijn geworden. Politieke 
journalistiek vereist nu eenmaal een aansluiting van het poli
tieke circuit op dat van de journalistiek, zodat het publiek van de 
media iets of veel meer te weten komt over wat zich in politiek 
Den Haag afspeelt dan zonder deze osmose denkbaar was. Het 
spel wordt heel anders gespeeld dan traditie was. De afwisseling 
van samenspel en tegenspel is echter gebleven en dit is 
mogelijk, omdat de betrokken partijen -  werkend vanuit eigen, 
specifieke verantwoordelijkheden en doelstellingen-elkaar in 
evenwicht houden. De balans zou mijns inziens pas echt 
worden verstoord, als de media zich zouden overgeven aan 
antidemocratische tendensen.

Achterstand
De veranderde omgangsvormen zijn mijns inziens nog onvol
doende verwerkt in het denken over de rol van media in het 
politieke bestel. In dit denken zijn twee richtingen te onder
scheiden. In de ene visie spelen massamedia-sterk uitge
drukt-slechts een afgeleide rol: ze zouden worden gebruikt 
door politici, politieke partijen en belangengroepen met het 
oogmerk eigen doeleinden te realiseren. In deze instrumentele 
optiek laten journalisten zich gebruiken om achterbannen te 
mobiliseren en signalen te geven aan politieke tegen- of 
medestanders. De deelnemers aan het politieke spel zouden 
kunnen kiezen voor meer of minder openheid naar de media toe 
en daarmee de teugels in de hand kunnen houden.
In de andere, klassiek-19de-eeuwse opvatting wordt de media 
een eigen zelfstandige rol toebedeeld. Ze zouden onmisbaar 
zijn voor het functioneren van een democratische maatschappij 
door in de sfeer van de openbaarheid te bemiddelen tussen 
kiezers en gekozenen en omgekeerd. Door de politiek in alle 
aspecten kritisch te volgen, erover te berichten, er kantteke
ningen bij te maken en er opinies over te geven zouden de 
media de voorwaarden scheppen voor een representatief
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democratisch systeem. Voorzien van met name door de media 
verzorgde geestelijke bagage zouden de kiezers van tijd tot tijd 
naar de stembus gaan om zich uit te spreken over de volksver
tegenwoordigers.
Op dit moment is er behoefte aan een theorie over de rol van de 
media in een parlementaire democratie die recht doet aan beide 
denkrichtingen. Daarbij zou rekening moeten worden ge
houden met het feit dat de politieke journalistiek ook buiten de 
perstribune inhoud krijgt: in de sfeer van commissiewerk, 
departementen en wandelgangen. Het wordingsproces van het 
beleid krijgt meer aandacht en dit gaat ten koste van de 
verslaggeving van de besluitvorming in het parlement. De 
opkomst van het verschijnsel 'investigative journalism' is juist 
aan de politieke journalistiek goed besteed geweest. Het heeft, 
om dit punt nog eens te herhalen, ook in belangrijke mate 
bijgedragen tot een groeiend zelfbewustzijn van de politieke 
journalisten. Of hun opleiding, permanente bijscholing en 
honorering daarmee voldoende gelijke tred heeft gehouden 
waag ik te betwijfelen.

Tot slot
In de discussies over het functioneren van de parlementaire 
democratie wordt vaak overgeaccentueerd dat media invloed 
hebben op politici en dat ook het omgekeerde het geval is. Dit 
kan in verband gebracht worden met het feit dat het bij de 
beoefenaren van de politicologie, de bestuurskunde en de 
communicatiewetenschap ontbreekt aan zelfs maar het begin 
van overeenstemming, wanneer de invloed van de media op de 
kiezers-m et name buiten de verkiezingstijd -  aan de orde 
komt.1 Die invloed is er, maar onduidelijk is in welke mate voor 
welke publieksgroepen, via welke media en met inachtneming 
van welke vormen van politieke journalistiek. Als journalistieke 
werksoort begeleidt de politieke journalistiek in allerlei ont
wikkelingsstadia onze parlementaire democratie al sinds de 
Franse tijd, dus al 170 jaar. Het is verontrustend dat het 
verschijnsel zoveel vragen oproept, zonder dat er sprake is van 
een permanent en systematisch wetenschappelijk onderzoek 
naar de invloed ervan.
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1 Zie voor een overzicht van de stand van het onderzoek en aanzetten 
voor verdere studie: U. Saxer (Hrsg.), P o lit ik  u n d  K o m m u n ik a tio n .  
N e u e  F o rsch u n g sa n sa tze  (München, 1983), alsmede H.M. Kepp- 
linger, 'Systemtheoretische Aspekte politischer Kommunikation' in 
P u b liz is t ik  (30/1985), nrs 2-3, blz. 247-264.
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