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Op woensdag 4 maart 1998 was 
ik zo onvoorzichtig om 's avonds 
naar het Amsterdamse stadhuis 
te gaan. Daar - in de Boekrnanzaal 
- werd de uitslag van de ge
meenteraadsverkiezingengevierd . 
De week daarvoor had de krant 
waarvoor ik werk - Vrij Nederland 
- een vergelijkend warenonder
zoek gedaan naar de verkiezings
campagnes in twee van de grote 
steden, Amsterdam en Rotter
dam . V ooral de opstelling van 
de PvdA en de v v D (die zich 
tijdens de gemeenteraadscam
pagne nogal fel tegen elkaar keer
den) werd tegen het licht gehou
den. Onze verslaggevers waren tot 
de conclusie gekomen dat de 
verkiezingen - afgezien van wat 
loze kreten - nagenoeg nergens 
over gingen. Nu generaliseren 
journalisten natuurlijk altijd, maar 
dit keer leek het toch een rake 
constatering. De PvdA waar
schuwde tegen het gevaar dat de 
vvn de grootste partij zou 
worden . Dan zou het sociaal 
beleid, dat nu in de grote steden 
werd gevoerd, worden onder
rnijnd. Dan kon - na de landelijke 
verkiezingen - een tweede paars 
kabinet wei worden vergeten . 
De liberalen ontkenden daaren
tegen stellig dat ze van plan waren 
het hen toegedichte a-sociale 
beleid te willen voeren . Ze waren 
juist voor paars . Ze wilden hoog
stens hier en daar een enkel accent 
verleggen. Ook op de verkiezings
bijeenkomsten die we bijwoon
den - van het etablissement 
Heineken Hoek in Amsterdam tot 
de Rotterdamse probleemwijk 
Delfshaven - konden we maar niet 
achterhalen waarom de sociaal
democraten en liberalen zich 
zo over elkaar opwonden. 
Natuurlijk: het maakte wei enig 
verschil of je het gemeentelijke 
havenbedrijf wilde privatiseren of 

H ET G E H E IM VAN MOD ENE 

VE RKI EZ I NGSCAM P AGN ES 

Bericht uit de 
mallemolen 

De PvdA 
en de media 

tijdens 

de campagne 

van 1998 

MAX VAN WEEZEL 

Politiek redacteur van 
'Vrij Nederland' 

niet en welk deel van de sociale 
woningvoorraad je aan particu
lieren wilde verkopen. Ook het 
parkeerprobleem in de binnen
steden bleek een hot issue. Maar 
totaal botsende meningen, zoals 
die we! in de jaren zeventig hadden 
bestaan, bleken nergens te sig
naleren . Het ging om het aantal 
auto 's dat in de binnenstad een 
parkeervergunning kreeg. Om het 
aantal woningen dat op de markt 
te koop mocht worden aan
geboden . Het ging niet om tegen
gestelde principes, maar om een 
onsje meer of een onsje minder. 
Dit weerhield de partijen er 
overigens niet van elkaar fors te 
bekladden. Want het ging natuur
lijk wei om de vraag: wie 
wordt de winnaar, wie krijgt de 
macht? Het Vrij Nederland-artike] 
vie] niet in goede aarde ' . Politici 
vooral van sociaal-democratische 
huize - verweten ons dat we 
met deze schets van de ontideo
logisering van de politiek op 
lokaal niveau het cynisme en 
nihilisme voedden. Op de uitsla
genavond in de Boekrnanzaal 
beperkte de scheidende fractie
voorzitter van de PvdA in 

de Amsterdamse gemeenteraad, 
Eberhard van der Laan, zich nog 
maar net tot verbaal geweld. 
Waren we soms ziende blind? 
Hadden we niet door dat de 
liberalen met hun pleidooi voor 
privatisering van de woning
voorraad uit waren op een 
apartheidsmaatschappij die niet 
vee! verschilde van het vroegere 
Zuid-Afrika? Want allochtonen 
zouden zich dan niet meer kunnen 
vestigen in 'gegoede btrurten' als 
Amsterdam-Zuid . De PvdA had 
dat tegengehouden. Wij begrepen 
dat niet. We had den ons op 
sleeptouw Iaten nemen door de 
spin doctors en PR-functionarissen 
van de v v D . Trill end op onze 
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benen besloten we nog een biertje te gaan drinken op 
het Thorbeckeplein. 

Een paar weken later vormde de Amsterdamse 
PvdA een nieuwe pimpelpaarse coalitie. Met twee 
vvn-wethouders daarin. Aile lelijke verwijten, die 
tijdens de verkiezingscampagne waren gemaakt, 
waren weer vergeven en vergeten. De journalist, 
die zich net was gaan afvragen of hij zich toch niet 
door de liberalen had Iaten manipuleren, had beteu
terd het nakijken . Nu was het opeens weer pais en 
vree op het Amsterdamse stadhuis . Onze observatie 
over de ontidelogisering van de lokale politiek was 
kennelijk toch niet zo stompzinnig geweest. 

Vanwaar die veronaelijktheid? 

Deze kleine anecdote over de omgangsvormen tus
sen sociaal-democratische politici en kritisch inge
steldejoumalisten in campagnetijd heeft een wjjde
re betekenis. Ze zijn van oudere datum dan de aan
varingen tussen overenthousiaste campagnevoer
ders en de tot skepsis geneigde stuurlui aan de wal. 
Het is niet nieuw dat over en weer beschuldigende 
vingers worden uitgestoken . De joumalisten koes
teren de vrees dat de politici hen met slimme en lis
tige middelen voor hun eigen karretje proberen te 
spannen. De politici - en niet te vergeten: de leden 
van de campagneteams - nemen een verongelijkte 
houding aan. Zo van: waarom zijn jullie joumalisten 
altijd tegen ons? Een opmerking die dicht in de 
buurt komt van het 'wie niet voor honderd procent 
voor ons is, zal wel tegen ons zijn'. Niks nieuws 
onder de zon . Maar opmerkelijk is wei dat deze hef
tige manier van elkaar wantrouwen ook het prag
matische paarse tijdperk lijkt te hebben overleefd. 
Aileen zijn de redeneringen een stuk ingewjkkelder 
geworden. Vroeger kon een PvdA, die uit deN Avo 
wilde uittreden en acties voerde tegen de kruisraket 
en de kerncentrales, nog met droge ogen volhouden 
dat journalisten die daar vraagtekens bij plaatsten 
zich aan rechtse borrelpraat overgaven. Nu het in de 
Nederlandse politiek niet meer om Den Uyl 6f 
Wiegel, maar om Kok en Bolkestein gaat, valt dat 
natuurlijk niet Ianger vol te houden. Dus wordt 
journalisten, die iets te overijverig paars omhelzen, 
verweten dat ze voor de liberalen zijn en dus tegen 
de PvdA. Terwjjl verslaggevers, die de neo-liberale 
inslag van de paarse samenwerking hekelen, juist te 
horen krijgen: ben je soms tegen paars? De argu-

1. Hann Ede Botje en Max van W~eezel. 
De slag om de grote steden. Vrij 
Nederland, 2 8 februari 1 9 9 8 

menten zijn in elk geval een stuk gezochter gewor
den . Vooral omdat de PvdA vervolgens gewoon 
met de VVD doorregeert. Maar het spanningsveld, 
dat altijd al bestond, is gebleven. 

Soms vraag ik me af waarom een partij die zoveel 
succes boekt als de huidige PvdA over de bejegening 
door de media toch zo'n verongelijkte toon aan
slaat. Die verongelijktheid - die overgevoeligheid 
voor kritiek - moet diep zitten. Ook tijdens de 
campagnes voor 4 maart en 6 mei bleek dat weer 
enige malen. Een mooi voorbeeld is een artikel van 
de hand van Roos Vermeij - een van de noeste stille 
werkers achter de PvdA-campagne - in het blad 
Lokaal bestuur van april 1998 . De PvdA, schrijft ze, 
wilde een inhoudelijk getinte gemeenteraadscam
pagne voeren, maar kreeg daar van de pers nauwe
lijks de kans toe. Er werd geen aandacht besteed aan 
de verrichtingen van de plaatselijke kandidaten. De 
pers was aileen in de landelijke kopstukken gei"nte
resseerd. Niet in de alledaagse problemen van door
snee-mensen, maar in de 'poppetjes'. Maar toen de 
media op hun wenken werden bediend en Kok nog 
tijdens de gemeenteraadscampagne de machtsvraag 
stelde ( durfde Bolkestein uit zijn hok te komen en te 
zeggen dat hij kandidaat voor het premierschap was 
of niet?) was het weer niet goed . T oen verweten de 
media de PvdA dat van een gemeenteraadscampag
ne voortijdig een landelijke campagne werd 
gemaakt. 'Van te voren', vertelt Vermeij, 'hadden 
de journalisten het onze voorlichters wel duidelijk 
gemaakt: kijk wat moeten wjj met die leuke cam
pagnebus in Leeuwarden? Het wordt pas interessant 
wanneer Jacques Wall age of Ad Melkert in de buurt 
is. Enige argwaan was ook voelbaar over de rol van 
Wim Kok: doet hij deze keer nou wel mee? Goed, 
en toen hij eenmaal ten tonele verscheen, was de 
kritiek niet meer van de Iucht. En de discussie over 
het premierschap? Al weken geleden door de vvn 
aangezwengeld, kon een reactie na talloze vragen 
ook niet uitblijven . Wat was er in hemelsnaam 
gebeurd wanneer Wim Kok, Jacques Wallage , 
Karin Adelmund en Ad Melkert niet waren opge
treden?'. De conclusie van de campagnemedewerk
ster: 'PvdA-politici hebben het de afgelopen jaren 
noodgedwongen moeten leren: zelfreflectie. Die 
eigenschap heeft de beroepsgroep der journalisten 
zich nog niet eigen gemaakt' . 2 • 

Steviger van leer nog trok partijvoorzitter Karin 

2. Roos Vermeij. Zelfreflectie. Lokaal 

bestuur, jaargang 2 2, nummer 4, april 
1998 



Adelmund tijdens de slotbijeenkomst van de 
Tweede Kamer-campagne in het Amsterdamse 
West-Indisch Huis op dinsdag 5 mei 1998. Ook 
zij wees erop dat de PvdA een inhoudelijke cam
pagne had gevoerd. Zo waren er nota's van zittende 
en kandidaat-Kamerleden uitgegeven met titels als 
'Naar een Groen Poldermodel' en 'Met sneltrams 
de volgende eeuw in'. Toch had de pers alleen 
aandacht voor schandalen en incidenten gehad. 
Over die rapporten geen woord . Ook pogingen van 
de PvdA-leiding om dichter in de buurt van de 
burger te komen - om een grass root-campaign te 
voeren - waren in de media vrijwel onopgemerkt 
gt:bleven. Adelmund zelf had samen met vice
voorzitter Ruud Vreeman en FNV-voorman 
Lodewijk de Waal een tocht door Nederland bij 
nacht gemaakt. Om de gevolgen van de vieren
twintiguurseconomie te inventariseren. De keurige 
Wim Kok had zich tussen de gabber-meiden in 
Tilburg gewaagd. De nijvere Wallage had vakken bij 
de Edah gevuld. Het was hoogstens goed voor een 
foto in de krant. Er werden phone-ins gehouden op 
de lokale radio en televisie over de dagelijkse zorgen 
van de gewone burgers. Maar de headlines haalden 
alleen 'incidenten' als: stelt Bolkestein zich nu wel 
kandidaat voor het premierschap of niet en wil de 
PvdA nou wel aan de fiscale aftrek van de hypo
theekrente tornen of niet. Adelmund in het 
Westlndisch Huis: 'Onze inhoudelijke rapporten 
hebben geen aandacht gekregen. Tegen de journa
listen zou ik willen zeggen: schrijf er nog eens een 
stukje over'. 

De verleidirig is groot om zulke kritiek aileen 
maar met een jij-bak af te doen. Ik zal niet zo flauw 
zijn. Er schuilt namelijk ook wel degelijk een kern 
van waarheid in. Het valt niet te ontkennen: ook ik 
ontving tijdens de campagne stapels faxen van het 
PvdA-campagneteam. Soms tot diep in de nacht. 
Een keer was het aantal faxen zo groot dat mijn 
machine thuis ze letterlijk niet meer kon verwerken 
(ik heb inmiddels een nieuw apparaat aangeschaft). 
De nota's, die Adelmund noemde, zaten daarbij. Ik 
heber met geen woord over geschreven. Wei over 
de race om het premierschap, wei over de hypo
theek-rente. Ik maak lang genoeg deel uit van de 
parlementaire pers om te weten dat er redenen zijn 
tot bezorgdheid over de koers die de politieke jour
nalistiek is ingeslagen. Het televisietijdperk heeft 

3. Geciteerd door: Leonard Ornstein en 
Max van Weezel. Dankwoord bij de uit
reiking van de Anne Vondelingprijs, 2 8 

juni '995· 

ook in Nederland zijn tol geeist. Bijvoorbeeld in de 
vorm van steeds meer aandacht voor de mens achter 
de politicus en zijn of haar hebbelijkheden, onheb
belijkheden en hobby's, en relatief minder aandacht 
voor de zakelijke inhoud van de politiek. De 
gedrukte media - die zich bedreigd voelen door de 
opmars van de audio-visuele - slagen er ook lang 
niet altijd in de druk waaraan ze bloot worden 
gesteld om de onderwerpen die ze behandelen 
'op te leuken' (die term wordt door hoofd- en 
eindredacties tegenwoordig echt vaak gebezigd) 
te weerstaan. Zo inventariseerde het huisorgaan 
E z -journaal van het ministerie van Economische 
Zaken een paar jaar geleden de verzoeken om 
interviews die aan de bewindslieden Wijers en Van 
Dok-van Weele werden gedaan. Van de minister 
wilden de media onder meer weten: 'hoeveel 
organen staat u af?', 'voor welke tentamens bent u 
in uw studietijd gezakt?', 'maakt u zich geen zorgen 
over uw aanleg tot corpulentie?', 'doet u wei eens 
boodschappen?' en: 'kookt u zelf wel eens als uw 
vrouw geen tijd heeft?'. Aan de staatssecretaris 
werd voorgelegd: 'waaruit bestaat uw garderobe?', 
'is geel uw lievelingskleur?', 'koopt u als u op reis 
gaat veel tax-free-artikelen op Schiphol?', 'gooit u 
al uw charmes in de strijd om uw doel te bereiken?' 
en 'wie geeft de plantjes water als u in het 
buitenland vertoeft?' 3. De verzoeken kwamen niet 
alleen van de redacties van de roddelbladen, maar 
ook van serieuze instanties als de parlementaire 
redactie van de Volkskrant die bijvoorbeeld wilde 
weten welke hoed de staatssecretaris op Prinsjesdag 
droeg. Tot ergernis van de directeur voorlichting 
van het ministerie van Economische Zaken, Richard 
Matthijsse die later vertelde: 'Vlak v66r Prinsjesdag 
1995 kreeg staatssecretaris Van Dok het verzoek 
om mee te werken aan een artikel over de hoeden 
die de vrouwelijke bewindslieden in de Ridderzaal 
zouden dragen. Dit verzoek kwam niet van de 
'Prive' of de 'Story', maar van de Volkskrant. Ik heb 
de staatssecretaris geadviseerd van medewerking af 
te zien, maar de meeste vrouwelijke bewindslieden 
deden wel mee'4. 

De Haagse nieuwifabriek 
De onderlinge concurrentie tussen de media is 
toegenomen. Niet aileen tussen de audiovisuele en 
de gedrukte media, ook tussen de gedrukte media 

4 · Max van Weezel. De rechterhanden 
van de macht. Vrij Nederland, 4 novem
ber '995 · 
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onderling. Oud-hoofddirecteur van de Rijks
voorlichtingsdienst Hans van der Voet signaleerde 
bij zijn afscheid van het Binnenhof in 19 9 5 : 'Er 
!open iller nu zo'n honderdzeventig mannen en 

vrouwen van de parlem entaire pers rond . Toen ik 
kwam waren dat er honderd minder '5. Rond 
dezelfde tijd m erkte de politiek Ieider van de v v D , 

Frits Bolkestein , op : 'Tegenwoordig is het aantal bij 
de Tweede Kamer geaccrediteerde journalisten 
groter dan het aantal !eden van de Kamer ' 6. Oat 
leidt tot veranderde vraag- en aanbodverhoudingen . 
Steeds meer journalisten vissen in dezelfde kleine 
vijver. Stellen dezelfde vragen aan dezelfde politici 
- aileen als het even kan net iets eerder dan de 
anderen . Reden waarom Bolkestein ooit in de 
wandelgangen tegen een groepje verslaggevers 
uitriep: ' Kom en jullie dan allemaal uit dezelfde 
molshoop gekropen?'. Een factor is ook de ont
zuiling van de m edia. Vroeger onderscheidden 
omroepen en kranten zich door het standpunt dat ze 
uitdroegen (al kwam dat wei eens op preken voor 
eigen parochie neer ) . Nu zijn aileen EO en VPRO 
- en in de krantenwereld Trouw en De Telesracif 

daar nog op te betrappen. De concurrentie vindt 
niet meer via uiteenlopende oprmes plaats. 
Overheersend is de vraag: wie brengt het nieuws 
het eerst? Zoals Gerrit-Jan Wolffensperger in een 
speciale aflevering van Socialisme &_Democratie over 
de haat/ liefde-verhouding tussen de m edia en de 
politiek constateerde: 'Het evenwicht tussen 
betrouwbaarheid en snelheid wordt verstoord 
onder de druk van de concurrentie die zich -
anders dan vroeger - op hetzelfde marktsegment 
richt'7. Soms is er ook gew oon sprake van gebrek 
aan vakmanschap . Zo vertelde Cees Gravendaal , 
oud-directeur voorlichting van het ministerie van 
Landbouw, me een keer dat het voorkwam dat 
door haast gedreven verslaggevers hem vroegen : 
'Jij bent zelf journalist geweest. W eet jij wat vragen 
die we de minister kurmen stellen?' 8 . Op zo' n 
moment maakt de gelegenheid de dief. Bovendien 
bestaat bij vee! leidinggevende functionarissen 
binnen de mediawereld het gevoel dat de parle
mentaire redacties - net als de politieke partij en -

de kloof m et de doorsnee-burger moeten zien te 
overwinnen. En dat dat aileen maar kan door m eer 
human interest -verhalen te schrijven en m eer 
infotainment te bieden. Elke Haagse journalist die ik 

ken , klaagt over de hijgerige toon waarop eind
redacties tot m eer scoops en meer incidenten
journalistiek oproepen (' Heb je vanochtend die 
primeur van het Alsemeen Dasblad gezien? W aarom 
hebben wij die gemist ? Hebben jullie som s zitten 
slapen?')9. 

Als journalist voel je jezelf vaak een radertje 
van een Haagse nieuwsfabriek waarin aan de 
commerciele wereld ontleende termen als 'het 
marktsegment m oet worden vergroot' en 'de 
doelgroep m oet worden bediend ' opgeld doen. 
De Strukturwandel der djJentlichkeit, het oprukken 
van het m arktdenken en de commercialisering van 
de m ediawereld , die de Duitse socioloog Jiirgen 
Habermas in de jaren zestig voorspelde , is in
middels werkelijkheid geworden 1 0. O ok als je daar 
niet gelukkig m ee bent, kun je je als journalist 
daar toch niet eenvoudig aan onttrekken . Je kunt uit 
de mallemolen van de haastige en jachtige jour
nalistiek stappen , maar je paard wordt dan wei 
meteen door een ander bezet. En het vlees is nu 
eenmaal zwak. 

De pot en de ketel 

De m edia zijn zonder twijfel teveel de nadruk gaan 
leggen op de speurtocht naar sparming en sensatie, 
ophef en vertier . Oat is niet bevorderlijk voor gron
dige en solide berichtgeving over de inhoud van de 
politiek. Maar dat geeft de politieke partijen nog 
niet het recht om de schuld van die een-dimensiona
lisering van de berichtgeving uitsluitend in de 
schoenen van de journalisten te schuiven . De partij
en zijn daar zelf net zo goed de oorzaak van. Het 
zwartepieten in de trant van 'jullie manipuleren 
ons' versus 'dat klopt, maar jullie vragen er zelf om ' 
zou beter kunnen wijken voor het besef dat politici, 
campagne-m edewerkers en journalisten aile drie 
dee! uitmaken van het samenspel van krachten dat 
door de huidige D 66-staatsraad Jan Vis (m et een 
knipoog naar het 'militair-industriele complex ') het 

5. Nieuwspoon-Nieuws, 33e jaargang nr. 
6, augustus 1995. 

7· s&o, 52e jaargang, nr . 7/ 8, 1995, 
pg. 3 1 5· 

derredacties' : 'A Is de concurrentie een 
vraaggesprek met minister X publiceert, 
is de geheide redactie: waarom hebben 
wij dat niet?' . 

6. Toespraak ter gelegenheid van het 
afscheid van Max de Bok als parlemen
tair redacteur van De Gelder/ander. 
Opgenomen in de bun del 'Afstand en 
engagement ' . De Gelder/ander, 1995. 

8. Vrij Jl/ederland, 10 apri11 993· 
9- Vgl. een column van Hans Goslinga, 
politiek commentator van Trouw, in De 
j ournalist van 24 februari 1995. Ook hij 
beklaagt zich over de druk van de 'moe-

1 o. Jiirgen Habermas, Strukturwandel der 
Ojfentlichkeit . Neuwied, 1 96 2. 



'politiek-publicitaire complex' is gedoopt 11
• Want 

aile verwijten, die de partijen tijdens de campagne 
de media hebben gemaakt, slaan als een boemerang 
op de politieke partijen zelf terug. Ze hebben een 
hoog 'de pot en de ketel' -gehalte. 

De PvdA schoof bij de verkiezingen van 6 mei 
1998 de persoon van Wim Kok niet naar voren 
omdat de journalisten daarom vroegen, maar omdat 
de partij uit verkiezingsonderzoek wist dat haar 
lijsttrekker zelfs onder liberale stemmers en bij 
ondernemers meer krediet als kandidaat-premier 
had dan zijn rivalen Bolkestein, Borst en De Hoop 
Scheffer. Daarom probeerde de PvdA van verkie
zingen voor de Tweede Kamer - en zelfs van 
gemeenteraadsverkiezingen - een race om het 
Catshuis te maken. 

lnclusief radiospotjes waarin Kok de luisteraars 
voorhield dat ze - als ze wilden dat hij zijn werk 
afmaakte - wei op hem moesten nemen. De hele 
naam PvdA viel daarbij niet. De in mannetjesmake
rij gemteresseerde media verleenden de partij bij 
die race om het Catshuis misschien hand- en span
diensten. Maar het was de PvdA zelf die er uit elec
torale overwegingen de voorkeur aan gaf zich tijde
lijk om te vormen tot de 'Kiesvereniging Kok' 1 2

• 

Zoals de PvdA ook zelf besloot een aantal inhoude
lijke thema's, die na de verkiezingen wei een grote 
rol bij de kabinetsforrnatie zouden gaan spelen, bui
ten de campagne te houden. Omdat een breed 
maatschappelijk debat daarover de vorming van een 
tweede paarse coalitie kon bemoelijken. Of omdat 
de standpunten van de PvdA daarover volgens de 
verkiezingsonderzoekers niet goed bij de achterban 
lagen. De lijst van die onderwerpen is lang: van het 
de bat over de tweede nationale luchthaven dat 'over 
de verkiezingen heen werd getild' tot het debat over 
de besteding van de zogenaamde 'tcEs-gelden': zou 
de nadruk op de uitbreiding van het wegennet of op 
de introductie van zweeftreinen en een stelsel van 

lisht rail worden gelegd? Geen kiezer die er achter 
kwam. Het debat over de belastinghervorming 
werd aileen tot de franje beperkt: als de PvdA van 
de vvo niet aan de fiscale aftrek van de hypotheek
rente mocht morrelen, eiste de PvdA van de vvo 
dat er een hogere belasting op vermogenswinsten 
kwam. Over de - nivellerende of denivellerende 
uitwerking van die belastinghervorrning zelf geen 
woord. Van de discussie over het rapport van de 
commisie-Van Thijn over het minderhedenbeleid 
werd vroegtijdig besloten dat die pas na 6 mei bin
nen de partij mocht worden gevoerd. Want tijdens 
de campagne zou de vvo daar maar garen bij kunnen 
spinnen. Over de reorganisatie van het politiebestel 
en de crisis tussen het departement van Justitie en 
het Openbaar Ministerie werd v66r de verkiezingen 
ook met geen woord gerept. Want D 66 moest wor
den ontzien. Wel werd er gesproken over onder
werpen als het onderwijs, de gezondheidszorg en de 
veiligheid op straat. Want die lagen wei goed. De 
politieke elite van Nederland wilde liever niet al te 
grondig bespreken wat ze na 6 mei in aile rust wilde 
regelen, constateerde WBS-directeur Paul Kalma in 
het PvdA- Vlunschrift. Het bracht hem tot de verzuch
ting: 'Het lijkt af en toe de jaren vijftig we!' 1 3. 

Volgens oud-PvdA -campagnemanager Jacques 
Monasch is hier zelfs sprake van een structurele ont
wikkeling. Hij stelt dat de Amerikanisering van de 
politiek (steeds meer nadruk op de lijsttrekker, 
steeds minder op het program van diens partij) niet 
aileen zal optreden in Ianden met een tweepartijen
stelsel als de Verenigde Staten en Groot-Brittannie. 
Ook in een meerpartijenstelsel, zoals we dat in 
Nederland kennen, draaien verkiezingscampagnes 
in toenemende mate om het veroveren van het poli
tieke midden. In een situatie waarin polarisatie heeft 
plaatsgemaakt voor ontideologisering lenen issues 
als het onderwijs en de gezondheidszorg zich wei 
voor een verkiezingscampagne, en onderwerpen als 

1 1. Jan Vis, 'Parlementaire pretenties, 
praktijken en problemen'. In: Hans 
Daalder (red.), Parlement en politieke 
besluitvorminB in Nederland, Alphen aan 
den Rijn, 197 5. Vis beschrijft hoe politici 
via stuntwerk in de publiciteit proberen 
te komen. De media, die het publiek niet 
met a! te gecompliceerde onderwerpen 
willen vervelen, bieden hun een platform 
daarvoor. Zo komt de nadruk te liggen 
op incidenten en niet op structurele ont
wikkelingen. Die stelling is verder uitge
werkt door Joop van den Berg in 
'Parlementaire pers reduceert Den Haag 

tot een soort Dallas ', in de Volkskrant, 26 
oktober 1991, en: 'Politiek en media, 
toespraak voor de Stichting Machiavelli ', 
Den Haag, 7 december 1992. Mark 
Kranenburg, commentator van N Rc

Handelsblad, riep bij het in ontvangst 
nemen van de Anne Vondelingprijs in 
1996 pers en politiek ertoe op 'de spiraal 
van trivialiteit te doorbreken' (NRC

Handelsblad, 27 juni 1996). De laatste 
jaren is ook intemationaal vee! over het 
sarnenspel tussen politiek en media gepu
bliceerd . Zie onder meer: Howard 
Kurtz, Media Circus. The trouble with 

America's newspapers, New York, 1993; 
Nicholas Jones, Soundbites and spin doctors. 
How politicians manipulate the media - and 
vice versa, Londen, 1995; James Fellows, 
Breakina the news. How the media undermine 
American democracy, New York, 1996; 
Shan to Iyengar en Richard Reeves (red.), 
Do the media aovern? Politicians, voters and 
reporters in America, New York, 1997. 
12. Hans Ree, NRC- Handelsblad, 5 mei 
1998. 
1 3. Paul Kalma, Consensus. In: PvdA 
Vluaschr!ft nr. 112, 25 april1998. 
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de EMu , de infrastructuur en de toekomst van de 
NA vo niet. Ook al zijn die wel van belang voor het 
te voeren kabinetsbeleid. Maar ze doen teveel stof 
opwaaien. Aangezien de burgers niet van schermut
selingen houden, proberen de politieke leiders in 
verkiezingstijd conflicten over zulke onderwerpen 
te voorkomen. De eigen boodschap wordt voortdu
rend herhaald, risico's worden vermeden, elke zin 
die wordt uitgesproken is vantevoren aan uitvoerig 
onderzoek onderworpen. Monasch: 'De vierjaar
lijkse confrontatie met de kiezers ontwikkelt zich 
daardoor in toenemende mate in de richting van een 
gewiekste politieke marketing-operatie' '4. Een 
voor democraten, die aan het debat gehecht zijn, 
gruwelijk vooruitzicht . 

Een zwarte bladzijde: de campaane van 1994 
De media kan worden verweten dat ze zich te mak
kelijk bij deze kunstmatige versmalling van de poli
tieke agenda hebben neergelegd. Maar de partijen 
kunnen de media op dit punt moeilijk van gebrek 
aan inhoud beschuldigen. Oat is de wereld op zijn 
kop zetten. 

Nog zo eentje: het valt niet moeilijk te bewijzen 
dat de serieuze media - zowel de kranten als bij
voorbeeld de Hilversumse om roe pen - zich dit keer 
hebben ingespannen om meer op de bal en minder 
op de man te spelen dan bij de verkiezingen van 
1994 gebeurde. Toen was inderdaad op grote schaal 
van 'incidenten-journalistiek' sprake. Al gaven de 
gebeurtenissen daar ook wel aanleiding toe: 
Lubbers liet zijn opvolger Brinkman vallen en kon
digde aan dat hij zijn stem op de nummer drie van de 
CDA-lijst, minister Hirsch Ballin van Justitie, zou 
uitbrengen ('Oat zal Elco me niet kwalijk nemen'). 
Hirsch Ballin en zijn PvdA-collega Van Thijn van 
Binnenlandse Zaken raakten openlijk slaags over de 
IR T -affaire en over het droevige lot dat geestelijk 
gehandicapte kinderen volgens de c DA -minister 
van Justitie onder een paars bewind zou wachten. 
De media bestookten elke politicus die in het wild 
rondliep, met maar een vraag: wat vonden ze van 
Lubbers? Wat vonden ze van Brinkman? Wat von
den ze van de broedermoord binnen het co A? 1 5. 

Maar bij de evaluaties besloten de meeste redacties 

dat het in de toekomst niet meer zo persoonsgericht 
mocht toegaan als toen. De verkiezingscampagne 
van 1 994 werd toch een beetje als een zwarte bladzij 
beschouwd. De meeste journaals en actualiteitenru
brieken hebben zich ook aan dat voornemen gehou
den. 

Zo verscheen er - bijvoorbeeld - een interne 
notitie van het Radio I Journaal over ' toon en klarlk 
in de campagne'. Daarin wordt een lans gebroken 
voor een inhoudelijke en niet-populistische benade
ring van de verkiezingscampagne: 'We worden niet 
brutaal, onbeleefd of popi, politici zijn voor ons 
geen zakkenvullers en paars negeert wat ons betreft 
niet per definitie de armoede , zulke oordelen 
komen Jan Marijnissen en niet het Radio I Journaal 
toe'. Wei wordt gewaarschuwd tegen een te 'gou
vernementele' en 'bestuurlijke' benadering. Zo 
wordt geconstateerd dat de grootste schandvlek op 
het blazoen van het eerste paarse kabinet -
Srebrenica - door de politici zelf tijdens de campag
ne niet ter sprake zal worden gebracht. Dus moeten 
de programmamakers, interviewers en verslagge
vers dat wel doen. 'Wij moeten dat, gezien de ernst 
van het onderwerp, hoog opnemen. Oat versterkt 
onze uitstraling van onafharlkelijkheid en eigenzin
nigheid' 16 . Hetis - magje zeggen - een hoogst seri
euze benadering. Zoals ook daadwerkelijk bleek uit 
de vele uren radio die door de gezamenlijke omroe
pen aan de verkiezingen werden besteed. Met dage
lijkse thema-discussies over onderwerpen als nor
men en waarden, criminaliteit, onderwijs en 
gezondheidszorg, vreemdelingenbeleid, ruimtelijke 
ordening en milieu. Met persoonlijke en politiek 
getinte interviews met alle ministers uit het paarse 
kabinet. Met aandacht voor de verkiezingsprogram
ma's, gezien door de ogen van maatschappelijke 
organisaties als de Vereniging Vluchtelingenwerk 
Nederland, de Stichting Kritisch Faunabeheer, de 
NOVIB, de Nederlandse Gezinsraad en de Algemene 
Nederlandse Bond voor Ouderen. Ook het NOS
Journaal op de televisie koos bewust voor een meer 
inhoudelijke aanpak dan vier jaar geleden. Net als 
programma's als 'Nova'. De AVRO-NCRV-KRO
co-productie 'Netwerk' hield met zijn journalisten
panel en optredens van de meidengroep Mrs . 

14. Jacques Monasch, 'PoUtical cam
paigns beyond CUnton and Blair '. In: 
Rene Cuperus en Johannes Kandel 
(red.) , European Social Democracy. 
Traniformation in proaress. 
Bonn/ Amsterdam, 1998. 

1 5. De poUtieke verhoudingen anno 
1994 staan beschreven in: Kees Brants 
en Philip van Praag jr., Verkoop van de 
politiek. De verkiezinascampaane van 1994, 
Amsterdam, 1995 en in Lennart van der 
Meulen e.a., D66 staat voor niets. De slaa 

om de kiezer: campaane '94, Den Haag, 
1994· 
16. Rudi Boon, 'Toon en klank in de cam
pagne. Notitie voor de Haagse redactie'. 
Hilversum, 2o november 1997. 
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Einstein het midden tussen ernst en luim. Maar er 
waren meer dan voldoende mogelijkheden voor 
serieuze vraaggesprekken en debatten. 

Politici: tweederanas soapacteurs? 
Het is dan ook de beslissing van de politici zelf dat ze 
bij de verkiezingen veelvuldig hun toevlucht namen 
tot late niaht shows als die van Paul de Leeuw, reality
programma's als 'Het hart van Nederland' op SBS 6 
en talkshows als 'Koffietijd' en 'De Vijf Uur Show' 
op R T L 4· Die beslissing valt electoraal heel goed te 
begrijpen. De Hilversumse ornroepen bereiken in 
de regel nu eenmaal alleen een bepaald segment van 
het kijkerspubliek (in verkiezingstijd 'een bepaald 
segment van het electoraat' genoemd): de mensen 
met een hogere opleiding, de beter betaalden, vaak 
ook nog van middelbare leeftijd. Wie de bejaarden, 
de huisvrouwen, de lager betaalden, de jongeren en 
andere floating voters wilde bereiken, moest zijn heil 
elders zoeken. Bij de talksbows- bij de commerciele 
zenders. Als politicus moet je dan op de koop toene
men dat je popi vragen moet beantwoorden bij SBS 6 

(zo moest Wijers bij die omroep raden wat pubers 
bedoelen met de termen 'clubvaantje' en 'zeiksel
tje'; het goede antwoord was respectievelijk piemel 
en biertje) en gesprekken over koetjes en kalfjes 
moet voeren met R T L 4· 

Aangezien ik noch preuts noch calvinistisch ben, 
maak ik niemand daarover verwijten . Het zal mij 
werkelijk worst zijn of Rita Kok een keer optreedt 
als hoofdredacteur van het damesblad Margriet. Zo 
weet ik nu dat Wim en zij in het weekend graag 
samen uit wandelen gaan in de Kennemerduinen 
(zonder GSM, zodat ze niet gestoord kunnen wor
den) en dat hun dochter Carla combinatie-pakken 
ontwerpt. Ook zie ik Karin Adelmund graag uitleg
gen bij 'Koffietijd' hoe ze haar drukke Ieven als par
tijvoorzitter, campagneleider en Tweede Kamerlid 
met het moederschap van twee kinderen weet te 
verenigen. Zelfs als ze stemmen denkt te werven 
met de opmerking dat haar dochter vee! van de 
Spice Girls houdt. Geeft niets . Doet rnijn dochter 
ook. Zelfs als Jacques Wallage nog dezelfde dag 66k 
op R T L 4 verschijnt (maar dan bij een ander pro
gramma: de Vijf Uur Show) blijf ik dat met vee! 
belangstelling volgen. Aileen: kom achteraf niet kla-

gen dat de media zich aileen voor de persoonlijke 
zielsroerselen van de politici interesseren en niet 
voor de inhoud van de politiek. Hoezo, de media? 
De politici besloten zelf een tweesporen-strategie te 
volgen. Ze wilden zich buiten de serieuze informa
tieve programma's om ook een weg naar het hart 
van de kiezers via de talkshows banen. Met aile 
gevolgen vandien. Tot hen zou ik willen zeggen: jul
lie zaten er zelf bij. Politici doen er beter aan zich 
niet tot tweederangs soap-acteurs te Iaten degrade
ren17. 

Het 'je zat er zelf bij ' geldt evenzeer voor de 
politieke incidenten die door de pers zouden zijn 
overbelicht. Zo kwam het op mij sympathiek over 
dat Karin Adelmund in een interview met Hervormd 
Nederland 1 8 nog eens herinnerde aan het congresbe
sluit dat excessief gebruik van de hypotheek-aftrek 
in de toekomst rnisschien ooit aan banden moest 
worden gelegd. Want vee! meer beweerde ze niet. 
Maar ze had natuurlijk kunnen weten dat de vvn 
haar uitspraak meteen tegen het standpunt van Kok 
('handen af van de hypotheek-rente') zou uitspelen. 
Daar hadden de liberalen geen journalist voor 
nodig. Ook hiervoor geldt dat het geen pas geeft de 
pers vervolgens 'incidenten-journalistiek' te ver
wijten. Dat is urifair. 

Grosso modo hebben de media (ik heb het nu even 
niet over de talkshow-hosts) de verkiezingscampag
ne serieuzer en op een meer ingetogen manier ver
slagen dan vier jaar geleden. Zoals de politicologen 
]. Kleinnijenhuis, D . Oegema, J.A. de Ridder en 
P.C. Ruigrok ook constateerden: ' Campagne heeft 
meer inhoud dan die van 1994' 19. 

W at de verkiezingscampagne overigens op de 
tegenovergestelde kritiek kwam te staan als die van 
vier jaar geleden. 'Dat we een matte, vaak oer-ver
velende verkiezingscampagne beleven, staat eigen
lijk wei vast', schreef Paul Kalma 2 0 en vel en vel den 
het zelfde oordeel. 'Campagne 1998: bleek, braaf 
en berekenend ' , vond Trouw. 'Campagne wei heel 
erg beschaafd', schreef het Algemeen Dagblad. 
'Campagne ontbeerde thema', kopte de Volkskrant. 
Het Britse blad The Economist becommentarieerde 
de Nederlandse verhoudingen met: 'En de winnaar 
is ... de knusse consensus'. 21 

Voor een groot dee! vind ik die kritiek gezocht. 

1 7. Zie voor de rol van de ( commerciele) 
media in de verk.iezingscampagne van 
1998: Bas Soetenhorst, Politicus op 
schoot. Het Parool, 2 1 februari 1998; Hans 
Nijenhuis, Zappende k.iezer goed bediend. 

NRCHandelsblad, 2 mei 1998; Max van 
W eezel, Kiezen tussen het huwelijksleven 
van Bolkestein en de kerkgang van De 
Hoop Scheffer. Vrij Nederland, 9 mei 1998. 
18. Hervormd Nederland, 25 april1998. 

19. NRC- Handelsblad, 1 mei 1998 . 
20. PvdA - Vluaschr!ft, 25 april 1998 . 
21. Trouw, s m ei 1998; AD, I mei '998 ; 
de Volkskrant, 5 m ei 1998; The Economist, 
2 mei 1998. 
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Decennia lang riepen de woordvoerders van wel
denkend en verlicht Nederland om een kabinet zon
der het CDA. Nu maakten zowel PvdA, vvo als 066 
de paarse coalitie tot inzet van de verkiezingen. 
Decennia lang werd de regerende partijen verweten 
dat ze v66r de verkiezingen duidelijkheid weiger
den te verschaffen over de vraag welke coalitie na de 
uitspraak van de kiezers hun voorkeur had. In I 977 

sprak de PvdA zich voor een tweede kabinet-Den 
Uyl uit ('Kies de minister-president'), maar de con
fessionele regeringspartners KVP en ARP hielden 
de kerk in het midden. Aileen in I 986 schaarden 
CDA en vvo zich allebei achter de leus: 'Laat 
Lubbers z'n karwei afmaken'. Nu riepen drie rege
ringspartijen op tot continuering van de coalitie. 
Dat is voor Nederlandse verhoudingen zo goed als 
een unicum. Zelfs over de kandidaat-premier waren 
ze het verregaand eens. PvdA enD 66 zeiden hardop 
dat ze Kok wilden houden. De vvo sprak dat aileen 
aarzelend tegen. In die zin waren dit de verkiezin
gen van de status quo. Natuurlijk maakte dat de 
campagne er niet enerverender op, maar dat lijkt 
me de prijs die moet worden betaald voor de poli
tieke duidelijkheid waamaar zo lang werd verlangd 
en die nu werd gegeven. Bovendien brengt een 
inhoudelijke en ingetogen campagne nu eenmaal 
niet veel spektakelwerk met zich mee. 

w el to the point lijkt me de kritiek, zoals die 
werd verwoord door Trouw: 'Een verkiezingscam
pagne die fungeert als een soort nationale arena 
voor een spetterend politiek debat is het niet 
geworden' 2 2 • T erwijl daar gezien de te verwachten 
besluiten over de luchtvaart, de infrastructuur, het 
belastingstelsel en het vreemdelingenbeleid wei aile 
reden toe was. In die zin heeft paars een aantal 
belangrijke geschilpunten aan de democratische 
controle door de kiezers onttrokken. Oat doet 
inderdaad aan de jaren vijftig denken. Oat is regen
tesk gedrag. 

Heeft de PvdA tijdens deze campagne te klagen 
gehad over de media? Het tegendeel is het geval. Als 
een partij reden heeft zich urifair behandeld te voe
len, dan is het wel het CDA. De christen-democra
ten voerden een arbeidsintensieve campagne. De 
Hoop Scheffer sleepte zich van braderie naar brade
rie. Toch besteedden de media nauwelijks aandacht 
aan de inhoudelijke standpunten die werden uitge
dragen over bijvoorbeeld de vierentwintiguurseco-

nomie en het gezin. Het CDA zat nu eenmaal in de 
oppositie. De belangstelling van de media gaat 
vooral naar regeringspartijen uit. Het lijkt me een 
van de redenen waarom D 66 - ondanks een gevoe
lig verlies - tach graag wilde doorregeren. Aan het 
begin van de campagne rekende NRC Handelsblad uit 
hoeveel aandacht de verschillende politieke partijen 
tussen oktober I997 enjanuari I998 van de media 
hadden gekregen. Zevenentachtig procent van de 
berichtgeving ging over de paarse regeringspartijen. 
De christen-democraten bleven daar met zes pro
cent sterk bij achter: 'Als oppositiepartij heeft het 
co A veel moeite om de krant te hal en'. De klein ere 
partijen werden door de media overwegend gene
geerd. Ze waren samen goed voor maar acht pro
cent van de berichtgeving23. In de loop van de cam
pagne zal dat beeld enigszins zijn veranderd. Zo 
kwam er in de slotfase meer aandacht voor een par
tij als GroenLinks. Maar dat gebeurde pas toen dui
delijk was dat Rosenmoller en de zijnen - anders 
dan in I 994 - echt zetels zouden gaan winnen . De 
pers durfde lange tijd niet op die winst vooruit te 
lopen. Zieners zijn we niet. Overigens gaat het 
uiteraard niet aileen om de kwantitatieve aandacht 
die door de media aan partijen wordt besteed. 
Zeker zo belangrijk is of de berichtgeving positief of 
negatief uitvalt. D 66 trok vee! publiciteit naar zich 
toe - maar vooral over het falen van minister 
Sorgdrager van Justitie en over de vraag of Els Borst 
nu wei de meest geschikte lijsttrekker was. De vvo 
had aanvankelijk een goede pers, maar dat nam af na 
de gemeenteraadsverkiezingen. Daarna werd voor
al vee! geschreven over de affaire-Van Baalen, 
Bolkesteins plotselinge spijt over de treintunnel 
door het groene hart van Holland, zijn niet door 
iedereen gewaardeerde motie over de benoeming 
van Duisenberg tot president van de Europese 
Centrale Bank en zijn geaarzel over zijn eigen kandi
datuur voor het premierschap. Kok had vlak v66r de 
gemeenteraadsverkiezingen een slechte pers gekre
gen. De kranten verweten de premier dat hij bij 
kwesties als de tegenvallende loonstrookjes, de 
benoeming van prins Willem Alexander bij het 
I o c , het conflict tussen Sorgdrager en Docters van 
Leeuwen en het sturen van een fregat naar de 
Perzische Golf de 'regie' niet strak genoeg in de 
hand had gehouden 24. Maar na de gemeenteraads
verkiezingen was er eigenlijk aileen het relletje over 

22. Trouw, smei 1998. 
2J. J. Kleinnijenhuis, D. Oegema en 
J.A. de Ridder, 'De verkiezingscampag-

ne in cijfers', NRC-Handelsblad 6 februari 
1998. 

24. Zie onder meer Vrij Nederland, 2 1 

februari 1998 . 
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de hypotheekrente. Kok leek- ook voor de pers -
de logische kandidaat-premier te zijn. Oat was de 
meest aangename vorm van media-attentie die een 
partij zich kon wensen. Zelfs De Telearacif noemde 
Kok 'de meest sympathieke, meest betrouwbare, 
meest deskundige, meest besluitvaardige en meest 
sociaal bewogen politicus van Nederland' 2 5. Wie 
had dat tijdens de w A o -crisis van 1991 kunnen 
denken? Toen werd de PvdA door de Volkskrant de 
Partij van de Aftocht' genoemd . Oat zou geen com
mentator nu in zijn hoofd hebben gehaald. Toen 
Kok vice-premier en minister van Financien in het 
derde kabinet-Lubbers was, dachten weinigen bin
nen de PvdA dat de oud-vakbondsman het predikaat 
'verrader van de arbeiders' en 'dief van de zieken' 
( opgedaan tijdens de w A o -crisis) ooit nog zou 
kwijtraken. Destijds was ik bij toeval aanwezig bij 
een discussie tussen een aantal topadviseurs van 
Kok. Het onderwerp was de campagne voor de ver
kiezingen van 1 994· Globaal vielen er twee stro
mingen te onderscheiden: de ene huldigde de opinie 
dat de lijsttrekker het best kon wijzen op de ijzer
sterke positie die hij bUi.ten Nederland innam. Zo 
was hij kort daarvoor nog op reis door de Oekrame 
geweest. Oat had hij glansvol doorstaan. Anderen 
voerden daartegen aan dat de kiezers in de oude wij
ken niet op zulke mondiale succesverhalen zaten te 
wachten. Zij waren vooral gemteresseerd in de 
lonen, de huren en de veiligheid op straat. De man
nen achter Kok trokken maar op een punt dezelfde 
lijn: de kandidaat deed er goed aan zich tijdig voor 
de verkiezingen te distantieren van het regeerac
coord met het CDA waarin harder op de noodzaak 
van verlaging van het financieringstekort werd 
gehamerd dan op de leuke dingen voor de linkse 
mensen. Als Kok daartoe overging, kwam hij 
meteen een stuk minder kil, een stuk warmer over. 
Ook dat advies volgde Kok overigens maar zeer 
gedeeltelijk op. Hij liet zich door zijn campagne
managers vermurwen tot interviews over zijn jeugd 
als timmermanszoon tijdens de hongerwinter 
(warm! sociaal!) Maar hij bleef ook de mening toe
gedaan dat verkiezingen aileen konden worden 
gewonnen als je stond voor wat je in het kabinet had 
gedaan. De verkiezingsuitslag gafhem in zekere zin 
gelijk: de PvdA werd de grootste partij. AI kwam 
dat vooral doordat het co A n6g meer verloor2 6 . 

25. De Teleara<if, 28 maart 1998. 
26. Zie voor een uitgebreidere beschrij 
ving: Max van Weezel, ' De PvdA en 't 

The winner takes it all 

Overigens is de lof, die de PvdA en haar lijsttrekker 
nu werd toegezwaaid, van weinig voorspeilende 
waarde voor de toekomst. Als er een vorm van zin
nige kritiek op de parlementaire pers valt te uiten, 
dan is het wei dat de meeste vertegenwoordigers 
ervan zich laten leiden door het opportunistische 
beginsel dat succesvolle politici ook de meeste steun 
krijgen. Lubbers werd in de jaren tachtig uitvoerig 
bewierookt. Er verschenen portretten van hem 
onder Byzantijnse titels als 'De stijl van de !eider' en 
'Der Macher' . Pas to en hi j binnen het c D A al van 
zijn voetstuk was gestoten, herinnerde de pers zich 
coilectief dat de premier toch ook wei een 'koele en 
berekenende man', een 'geboren manipulator' en 
een 'warrige denker' was geweest. Zo'n lotkan ook 
Kok (over wie nu door journalisten aileen onder ling 
wordt gemopperd dat hij wei erg saai en langdradig 
kan zijn) ooit treffen. Net als Bolkestein, die nu 
door de pers als 'nationale discussieleider' wordt 
gevierd. Maar voorlopig geldt voor Kok: success 

breeds success. Zoals de Zweedse popgroep Abba in 
de jaren zeventig zong: The winner takes it all. Het 
zou de pers sieren als het omgekeerd was. Als de 
pers likte naar beneden en trapte naar hoven. Maar 
dat is niet het geval. 

Zit de PvdA daarmee voorgoed op rozen bij de 
media? Nee . Ten eerste zal Kok zijn verkiezingsbe
lofte ('sterk en sociaal') moeten inlossen. Ook in 
1994 legde de PvdA vlak v66r de verkiezingen de 
nadruk op haar 'warme uitstraling' . Toch werd er 
vervolgens een regeeraccoord gesloten waarop de 
liberalen hun stempel konden drukken: achttien 
rniljard gulden aan lastenverlichting, meer markt
werking, privatisering van de uitvoering van de 
sociale verzekeringswetten. Zo'n manoeuvre leent 
zich niet voor herhaling. Dan komt de geloofwaar
digheid van de PvdA en van Kok op het spel te staan. 
Het oude adagium zegt het a!: you can cheat all the 

people some cif the time, you can cheat some cif the people 

all the time, but you can't cheat all the people alle the 

time. 

Bovendien ligt er het probleem dat de bewonde
ring zich nu vooral tot de persoon van Wim Kok 
beperkt. De relatie tussen de media en de PvdA als 
geheel lijkt me nog steeds geen gezonde. Oat zou 
pas zo zijn als er een eind werd gemaakt aan de 'als 

oog van de naald'. In: Taco An em a en 
Bert V erhoeff, De rode Ioper. 
Eindhoven/ Amsterdam, 1994. 
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je niet voor ons bent, dan ben je tegen ons' -houding 
die door PvdA-politici vaak tegenover de pers 
wordt aangenomen. Daarin is nog steeds te weinig 
verandering gekomen - ondanks aile luiken die 
werden opengezet, ondanks aile vernieuwingsope
raties onder de partijvoorzitters Rottenberg, 
Vreeman en Adelmund. 

Pers en sociaal-democratie 
Heeft de politieke pers iets tegen de sociaal-demo
cratie als beweging? Het omgekeerde is waar. Uit 
elk onderzoek, dat tot nu toe is gehouden, bleek dat 
parlementaire journalisten als burgers in overwe
gende mate sympathie voor de PvdA koesteren. In 
haar proefschrift Haagse journalistiek kwam de politi
coloog Addy Kaiser in 1 9 8 2 tot de ontdekking dat 
59 procent van de parlementaire journalisten bij 
verkiezingen op de PvdA stemde 27. In 1997 deed 
Vo/kskrant-redactrice Milja de Zwart dat onderzoek 
nog eens dunnetjes over. 'De PvdA', schrijft zein 
haar hoek Binnenhif voor buitenlui, 'is nog steeds de 
grote favoriet'. Van de respondenten bleek 45% op 
de PvdA te stemmen. Het is veel meer dan het lan
delijke gemiddelde2 8. 

T och is er in de dagelijkse omgang op zijn best 
sprake van een haat-liefde-relatie tussen de pers en 
de PvdA. De verhoudingen zijn nogal verkrampt . 
Oat dateert niet van vandaag of gisteren. AI v66r de 
Tweede Wereldoorlog vie! de partijdiscipline die 
de SOAP betrachtte (vanuit een instelling van: schou
der aan schouder strijden voor een betere wereld) 
moeilijk te rijmen met de kritisch-gedistantieerde 
houding van de pers . Ook de na-oorlogse geschie
denis van de PvdA geeft veel voorbeelden te zien 
van conflicten - zoals die van begin jaren zestig tus
sen de parlementaire redactie van Het Parool en de 
toenmalige fractieleider Jaap Burger 29. Zelf kan ik 
het pas sinds de tweede helft van de jaren zeventig 
beoordelen, toen ik als verslaggever van Vrij 
Nederland in Den Haag begon. Mij staat bij dat de 
tolerantie tegenover afwijkende meningen ook toen 
niet groot was. Zeker niet als het om journalisten 
ging die werkten voor media die door de PvdA tot 
haar 'achtertuin' werden gerekend: de Volkskrant, de 

VARA, VN . Daarvan werd nog rninder door de vin
gers gezien dan van vertegenwoordigers van de 
' rechtse ' pers . 'Linkse' journalisten hoorden loyaal 
aan de partij te zijn. Anders zwaaide er wat. Een 
partijleider als Joop den Uyl kon behoorlijk ach
terdochtig zijn. Zelf heb ik wei eens een sessie op 
zijn werkkamer meegemaakt waarbij hij voorname
lijk vragen stelde als: weet jij wat die en die collega 
in zijn schild voert? Zoals hij bij anderen wei weer 
naar mijn motieven en drijfveren zal hebben ge1n
formeerd. Den Uyl wilde dat allemaal weten. 
Nou waren dat de hoogtijdagen van de ideologisch 
bevlogen politiek en van de geengageerde journalis
tiek . Inmiddels is de PvdA een pragmatische partij 
geworden en Ieven ook de journalisten in het post
geengageerde tijdperk . Desondanks zijn de verhou
dingen tussen de PvdA en de parlementaire pers 
niet vee! relaxeder te noemen dan toen. 
Aan de ene kant zijn er de klachten van de- sociaal
democratische - politici zoals die in 199 5 werden 
verwoord door de huidige fractieleider Jacques 
Wallage. Hij stoorde zich vooral aan de verklarende 
tussenzinnetjes die journalisten soms de interviews , 
die ze hem hadden afgenomen, binnensmokkelden. 
Wallage: 'Met sommige van zulke vrienden heb je 
geen vijand meer nodig. Oat schrijft maar. Het erg
ste zijn de wijsneuzen die eerst netjes opschrijven 
wat je gezegd hebt om er vervolgens aan toe te voe
gen: 'Dit zegt hij nu wei, maar eigenlijk vindt hij zus 
of zo ... ' ( .. ) Het is een vorm van journalistiek waar 
de politicus machteloos tegenover staat ( .. ) T e vee! 
journalisten houden zich bezig met m eningen in 
plaats van ontwikkelingen ( .. ) Zelf blijk ik een dub
bel ganger te hebben die ook W allage heet en die -
ongeciteerd - van alles denkt en voelt wat aan mij 
wordt toegeschreven. Hij heeft vele strategische 
overwegingen, zit in zijn maag met van alles en nog 
wat. Nu eens blijkt hij een moeizame relatie met 
Wim Kok te hebben, dan weer haalt hij Adelmund 
door de wringer, kortom , altijd wat. Ik hoop hem 
nog eens te kunnen ontmoeten, die dubbelganger 
waarover journalisten zo stellig weten wat hij voelt 
en denkt' 3°. 

Ik kan me die verzuchting van Wallage ergens 

27. Addy Kaiser, Haaase joumalistiek. Een 
empirisch onderzoek naar de relatie tussen jour
nalisten en parlementariiirs. Amsterdam 
1985. 
28. Milja de Zwart, Binnenh'![ voor 
buitenlui. Breda, 1998. 
29. Het Parool bekritiseerde in 1962 het 
functioneren van Burger als fractievoorzit-

ter in de Tweede Kamer. Hij zelf schreef 
vervolgens een brief aan het partijbestuur 
waarin hij stelde dat de Amsterdamse 
krant 'zijn zogezegd socialistische instel
ling en partijcontacten ' misbruikte om 'de 
positie van de politiek eerst verantwoor
delijke figuur - en daarmee de beweging 
te ondermijnen '. Het blad moest voor de 

keus 'erin of eruit!' worden gesteld. 'Erin' 
had de consequentie dat de krant ' in alle 
onafhankelijkheid ' solidair met de partij 
diende te zijn. Zie: Chris van Esterik en 
Joop van Tijn , jaap Buraer. Een Ieven lana 
dwars, Amsterdam, 1984. 
30. Socialisme &.J)emocratie, 52e jaargang, 
nr. 1/ 8, 1995, pg. 351. 
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wei voorstellen. Het komt voor dat journalisten 
niet met open vizier strijden, tijdens een interview 
alleen brave toelichtende vragen stellen en pas ach
ter hun personal computer door dapperheid bevangen 
worden en dan een stellige mening hebben. Het 
komt ook voor dat journalisten vervolgens tegen de 
ge"interviewde politicus zeggen: daar kun je niets 
meer in veranderen, dat is mijn tekst. De politicus 
in kwestie heeft dan het nakijken. Maar uit de 
opmerking van Wall age spreekt wei een heftig 
vijandbeeld. Oat door de pers dan weer met even 
zwaar geschut beantwoord wordt. Dan is het: d Ia 

auerre comme d Ia auerre. Politici die te wantrouwend 
opereren, te vee! willen dicteren, te vee! controle 
willen uitoefenen op artikelen die aan hen zijn 
gewijd, vragen daarom - vinden de meeste journa
listen. En die neiging tot controle bestaat bij de 
PvdA - meer dan bij andere partijen. 

Zo is het mijzelf eens overkomen dat een 
afspraak voor een interview met Wallage door zijn 
medewerkers werd afgezegd omdat ik een artikel in 
Vrij Nederland had geschreven waarin Paul Kalma's 
nota over de 'wonderbaarlijke terugkeer van de 
solidariteit' werd verdedigd. Het is een paar jaar 
geleden en nu zou die nota geen enkel probleem 
meer vormen. Ze preludeerde op de slogan 'sterk 
en sociaal' die door de PvdA bij deze verkiezings
campagne werd gehanteerd. Maar toen werd het 
geschrift als een aanval op het te neo-liberale, tech
nocratische en boekhoudkundige beleid van het 
paarse kabinet en de fractieleiding gezien. En werd 
tegenover een journalist het adagium 'de vriend van 
mijn vijand is mijn vijand' van toepassing verklaard. 
Het vraaggesprek met Wallage ging op een later 
tijdstip overigens gewoon door. Wallage en ik heb
ben de strijdbijl allang weer begraven. Maar deze 
petite histoire zegt iets over de weinig ontspannen 
verhoudingen binnen de partijgelederen en tegen
over derden - in dit geval journalisten - die min of 
meer per ongeluk bij zulke twisten betrokken 
raken. En dan in een soort tweekampenoorlog 

terecht komen. Wat dat betreft mag de PvdA de 
hand in eigen boezem steken. Want het is voor een 
partij niet per se nodig om permanent op voet van 
oorlog met de pers te staan. War is over if you want it. 

Dan nog een opmerking: de laatste keer dat ik 
Joop den Uyl sprak was in 1987. Kok had hem 
inmiddels als partijleider opgevolgd. Den Uyl zat op 
de kamer van de afdeling voorlichting van de PvdA
fractie. Hij nam computeruitdraaien door waarop 
de laatste opiniecijfers stonden. Hij maakte een 
bezorgde indruk. De partij - begreep ik - was aan 
het verliezen in de universiteitssteden. In 
Nijmegen. In Wageningen. Den Uyl zag dat als een 
teken aan de wand. De PvdA was bezig zijn aantrek
kingskracht op de linkse intellectuelen te verliezen. 
Oat kwam door de technocratische koers die de par
tij na hem was ingeslagen. Vandaag zou Den Uyl 
waarschijnlijk een trots man zijn. Trots op zijn 
opvolger Kok die na al die jaren de verkiezingen 
won. Trots op het feit dat er nu wei een tweede 
kabinet-Kok is gekomen. Maar toch zal ik die laatste 
herinnering aan Den Uyl niet gauw vergeten. De 
PvdA won op 6 mei bijna overal, maar sprak onvol
doende tot de verbeelding van de intellectuelen. De 
Amsterdamse grachtengordel stemde niet op de 
PvdA, maar op 066. GroenLinks recruteerde uit 
PvdA-kring nieuwe Kamerleden als Femke 
Halsema. De PvdA wordt door vee] mensen, die ik 
ken, gezien als een geoliede machine, maar ook als 
een beheerspartij die te vee] verkleefd is geraakt 
met de macht. Den Uyl was op het laatst van zijn 
Ieven bang voor een technocratisering van de poli
tiek - ook van de PvdA zelf. Ondanks de electorale 
successen van nu lijkt die kritiek me nog steeds actu
eel. De PvdA mag wei uitkijken dat ze de fantasie, 
de verbeeldingskracht niet totaal uitbant. Oat ze de . 
band met mensen die nog dromen hebben niet 
doorknipt. Als de PvdA zich aileen maar gouverne
menteel opstelt, zou de overwinnigsroes wei eens 
zelfbedrog kunnen zijn. 




