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In Nederland werd de afgelopen verkie

zingscampagne - die een krappe drie weken 

in beslag heeft genomen - door het medi

um televisie gedomineerd. Avond aan 

avond stonden de lijsttrekkers, als waren zij 

topsporters, opgelijnd om het speelveld te 

betreden. Werd die avond de wedstrijd nog 

uitgespeeld, de uitslag kwam pas de volgen

de ochtend tot ons via de kranten. 

De grote rol die de media in het kader van 

de verkiezingscampagne spelen, is niet iets 

van de laatste tijd en is ook niet iets wat 

zich alleen in Nederland afspeelt. Het ka

rakter en de impact van de verslaggeving 

zijn de laatste jaren wel veranderd. Mark 

Elchardus, hoogleraar aan de Vrije 

Universiteit Brussel, geeft hier in zijn ge

makkelijk leesbare boek met bloemrijke 

taal 'De dramademocratie' een verklaring 

voor. Stond de burger vroeger onder invloed 

van de zuil waar hij toebehoorde, tegen

woordig wordt hij gevormd door instellin

gen als de media (daarnaast noemt hij nog 

reclame en school). Deze media, die niet on-
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der democratische controle staan, scheppen 

een eigen werkelijkheid, waar burger en po

liticus zich goeddeels door laten leiden. 

Elchardus heeft dit boek geschreven vanwe

ge het maatschappelijk wantrouwen dat hij 

in België aantrof; een wantrouwen dat zich 

met name richtte op vertegenwoordigende 

instellingen als politieke partijen en het par

lement. Een wantrouwen waar de media 

sterk op inspeelden. Hun verklaring lag in 

de 'politieke' schandalen die zich in dejaren 

'90 in België hebben afgespeeld. Elchardus 

gaat hiertegen in en verdedigt in zijn boek 

de stelling dat deze sterk gemediatiseerde 

crises niet zozeer oorzaak, maar veeleer 

symptomen zijn geweest van een onderlig

gende vertrouwenscrisis. Een vertrouwens

crisis die na zorgvuldige analyse volgens 

hem gevolg is van een viertal 'onverwerkte' 

ontwikkelingen: de groeiende invloed van 

de (vooral commerciële) media (uit onder

zoek is namelijk gebleken dat mensen die 

vaak televisie kijken wantrouwiger ten op

zichte van de samenleving staan dan niet

kijkers), de deconfessionalisering waardoor 

het mensen aan houvast ontbreekt, de kloof 

tussen hoger- en lager opgeleiden en de op

komst en crisis van de verzorgingsstaat 

waardoor de door de overheid gewekte ver

wachtingen niet langer kunnen worden 

waargemaakt, hetgeen tot teleurstelling en 

wantrouwen onder de bevolking leidt. 

Hoe komt het nu dat de media een ander 

beeld hebben geschetst? 

Dit heeft volgens Elchardus te maken met het 
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feit dat de media, anders dan de wetenschap, 

onvoldoende tijd hebben om na diepgaand 

onderzoek een zorgvuldige analyse te geven 

van wat er in onze steeds complexer worden

de wereld plaatsvindt. In plaats daarvan bren

gen zij het nieuws 'heet van de naald' in ter

men van gebeurtenissen naar voren om op 

die manier via eenduidige en eenvoudige ver

halen de burger voor te houden hoe de werke

lijkheid in elkaar zit. Vanuit de hen vertrouw

de interpretatiekaders kijken de media naar 

de gebeurtenissen, maken daaruit een selec

tie en weven hiervan vervolgens een verhaal -

een eigen en derhalve niet objectieve werke

lijkheid. Er is een fixatie op evenementen en 

conflicten, terwijl de duiding daarvan via 

eenvoudige interpretatiekaders loopt (links, 

rechts, vooruitstrevend, behoudend etc.). 

Wij leven volgens E1chardus in een maat

schappij die zich via de media voorstelt. De 

media bepalen wie wij zijn en wat wij den

ken. Wij gaan hierin mee omdat de werke

lijkheid, zoals zij die creëren voor ons een

duidig en begrijpelijk is. Het nieuws wordt 

ons in termen van evenementen gebracht, 

waarin individuele burgers als stem van 

het volk worden opgevoerd. Zo ontstaat er 

het beeld van de zogenaamde dramademo

cratie, waarin vertegenwoordigers overbo

dig lijken te zijn, mede omdat burgers zich 

niet langer door hen vertegenwoordigd voe

len. Tot zover de analyse. 

Om het wantrouwen in de politiek te her

stellen, moet volgens E1chardus de crisis van 

de vertegenwoordiging worden bezworen en 

de invloed van het volk (volkssoevereiniteit) 

en de politiek worden hersteld. Meer invloed 

van het volk kan, volgens hem, gerealiseerd 

worden door invoering van meer directe de

mocratie; het grondwettelijk referendum 
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met daaraan gekoppeld een opkomstplicht 

lijken hem daarvoor goede middelen. Het 

vertrouwen in de politiek zal hiermee ech

ter nog niet toenemen, aldus E1chardus. Dat 

is een te naïeve gedachte. Daarvoor hoeft 

men alleen maar naar de ons omringende 

landen te kijken waar voor meer directe de

mocratie is gekozen, maar waar de kloof tus

sen burger en politiek nog altijd bestaat. 

E1chardus is van mening dat het wantrou

wen kan worden weggenomen door de poli

tiek aan onze mediasamenleving aan te pas

sen. Dit moet zij doen door zich a) minder 

door de media op sleeptouw te laten nemen 

en b) eigen communicatiemiddelen aan te 

boren. De politiek dient er daarom voor te 

zorgen dat zij de beschikking heeft over 'ei

gen' gegevens inzake belangrijke weten

schappelijke, technologische en maatschap

pelijke ontwikkelingen in plaats van op de 

door de media aangeleverde informatie af 

te gaan. Ook vindt hij het van belang dat de 

politiek haar beleidsdoelstellingen precie

zer en waar mogelijk ook kwantitatieffor

muleert, zodat inzichtelijker wordt voor de 

burger (en media) wat er van het voorgeno

men beleid is waargemaakt. 

De gekozen burgemeester en het kiesstelsel 

waarin groot gewicht wordt gehecht aan 

voorkeurstemmen zijn wat hem betreft van 

de baan, aangezien dit bij uitstek selectie

methoden zijn die zwaar leunen op de pu

blieke opinie waarop de media zoveel in

vloed hebben. 

De dramademocratie geeft een inzichtelijk en 

tegelijkertijd ook verontrustend beeld van de 

invloed van de media in België. Wanneer 

hier niets aan gedaan wordt, leidt dit volgens 

Elchardus tot een samenleving waarin popu

lisme en technocratie hoogtij vieren, waarin 



politici verworden tot partijloze, mediage

nieke figuren en de burger slechts een kla

gende consument is. Elchardus geeft aan hoe 

zich hiertegen te wapenen. 

De analyse die Elchardus hier maakt, is 

knap. Toch mis ik iets wat betreft de insteek 

die hij kiest. Zo had ik verwacht meer te ver

nemen over de twee uit elkaar groeiende we

relden: de wereld van de politiek en die van 

de technocratiefbureaucratie, hetgeen wel

licht meer oplossingsrichtingen zou hebben 

opgeleverd, dan waar Elchardus nu mee 

komt. Bij de ene wereld gaat het om de poli

tiek die zich vermengt met de media waar

door wij beelden voorgeschoteld krijgen van 

een flipperende Zalm, van een blind date 

met Balkenende en een Bos die koketteert 

met een openstaand boordje. Deze vorm van 

politiek bedrijven, draagt er toe bij dat ver

kiezingen niet meer over de inhoud van de 

keuzes en over het beleid gaan, maar veeleer 

over het verleiden van de kiezer. De politicus 

in zijn hoedanigheid van verleider kan zeer 

charmant zijn, maar kan ook 0 zo tegenval

len, met als gevaar: snelle wisselingen van 

populariteit en vertrouwen. 

Hiertegenover staat de wereld van de tech

nocratie, de ambtelijke top, die na de verkie

zingen de acteurs weer met beide benen op 

de grond zet en er bijvoorbeeld voor zorgt 

dat de informateurs de dossiers aangeleverd 

krijgen. Zij hebben daarmee een flink stuk 

regie in handen. Het podium is, zo gezien, 

voor de politiek; de regie ligt echter vooral 

bij de bureaucratie. 

Juist tussen deze twee werelden dreigt een 

gat te vallen. Een gat dat ervaren dreigt te 

worden als een gebrek aan politiek leider

schap. Een dreiging die politieke partijen en 

hun volksvertegenwoordigers zouden moe-
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ten wegwerken door met inhoud, met visie 

en met deskundigheid tegenwicht te bieden 

aan de tendensen van de dramademocratie. 

Als dit onvoldoende gebeurt, raken mensen 

gedesoriënteerd. Juist dat maakt hen vat

baar voor populisme. Alle reden dus voor 'de 

vertegenwoordigende democratie' om zich

zelf eens diep in de ogen te kijken. 

Elchardus biedt een paar mooie analyses, 

maar juist op dit punt biedt zijn boek te wei

nig scherpte. Hij legt mijns inziens zoveel 

nadruk op de dwang die politici ervaren om 

zich aan te passen, dat het lijkt alsof er aan 

de rol die de media in het geheel spelen niet 

meer te ontkomen valt. 

Iets soortgelijks zien we bij zijn beschrijving 

van de media. Gelet op de persvrijheid kan 

hen inderdaad niet worden voorgeschreven 

wat zij wel of niet mogen berichten. Waar is 

ook dat, zoals ook Tv-recensent Maarten 

Huygen onlangs aangaf in NRC, de journalis

tiek soms zo graag wil vermaken, dat zij ver

geet te informeren. Waar is niet minder dat 

hiermee de zeer wezenlijke, informerende 

en controlerende taak van de media in ge

vaar komt. Maar niet minder waar is dat dit 

geen automatisme of een onontkoombare 

trend is. Op het keren van die tendens die

nen de media te worden aangesproken. 

Tegenkrachten in politiek en media dienen 

zich te organiseren en georganiseerd te wor

den. Het wordt tijd dat de vertegenwoordi

gende democratie enerzijds en het maat

schappelijk verantwoord bedrijven van 

journalistiek anderzijds worden versterkt. 
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