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Over de kwaliteit 

Een vrijdagmiddag in pers
centrum Nieuwspoort, on-

van de parlemen
taire journalistiek 

meneer Lubbers.' Alleen 
het 'excellentie' ontbrak 
nog. geveer zes jaar geleden. Als 

net afgestudeerd politico
loog had ik een stage weten 
te bemachtigen bij de par
lementaire redactie van het 
dagblad Trouw. Een uitge-

MARLEEN BAR TH 
Het primaat van het 

Parlementair verslaasever van Trouw nieuws 

komen droom. Mijn sollicitatiebrief zat vol hoge 
ambities: machthebbers kritisch volgen, daar wilde 
ik alle op college vergaarde kennis voor gaan ge
bruiken. 

En nu was het zover. Elk moment kon de pers
conferentie van (toenmalig) premier Lubbers be
ginnen. Hij was al onderweg, ongetwijfeld het 
zweet uit zijn handen wringend. Nog even diep 
adem halend, voor zijn vrijdagse sessie op de pijn
bank van het verzamelde puikje van de Haagse jour
nalistiek van start zou gaan. Journalisten bladerden 
in hun opschrijfboekjes, waarschijnlijk om nog even 
gauw aantekeningen te raadplegen. Je moet ten
slotte goed beslagen ten ijs komen, als je de mach
tigste man van het land wilt tarten met venijnige 
speldenprikken. 

Hoe anders was het tafereel dat zich ontvouw
de. Lubbers nam ontspannen plaats, her en der 
bekenden groetend. Journalisten bladerden ver
veeld in het setje persperichten van de Rijksvoor
lichtingsdienst. Na het inleidend praatje kwamen 
de vragen, waar de minister-president zich met een 
gemeenplaats hier, een ontwijking daar en een 
kwinkslag tussendoor vanaf maakte. De enkele ver
slaggever die de euvele moed had om door te vra
gen, werd onthaald op geïrriteerde en bestraffende 
blikken van collega's. 'Die man gaat over de hoofd
lijnen, die ga je toch niet lastig vallen met zulk tech
nisch gekwezel', zag je ze denken. Of: 'weet die 
zeurpiet niet dat we vroeg sluiten op vrijdag?'. 

Toen Lubbers even moest nadenken over de 
datum van een komend Kamerdebat, schoot het 
gezelschap hem als een schoolklasje te hulp. De 
braafste jongetjes waren de tot dan toe zo bewon
derde journalistieke grootheden, bekend van radio, 
televisie en landelijk dagblad. 'De vijftiende, 

Dit verhaal is ongetwijfeld 
gekleurd door de snelheid 

waarmee een lang gekoesterde illusie aan diggelen 
ging. Maar nog steeds is het verbazingwekkend om 
te zien met welk gemak de premier met zaken weg 
kan komen op zijn wekelijkse persconferentie. Er 
zijn gelukkig journalisten die zich er aan storen, en 
er worden regelmatig pogingen ondernomen om er 
wat aan te doen. Ik vrees dat ze tot mislukken 
gedoemd zijn. Wat aan de situatie niet klopte, was 
niet de gang van zaken, maar mijn verwachting. 

Want voor veel parlementaire joumalisten is 
het kritisch volgen van machthebbers niet de hoog
ste ambitie. De kern van het vak is het brengen van 
nieuws. Liefst sneller dan de rest. Om dat te kun
nen doen, moeten journalisten laveren in hun rela
tie met politici. Die hebben ze nodig, om ooit meer 
te kunnen weten dan wat er in die persberichten 
van de Rvo staat. In het brengen van nieuws zijn 
journalisten dus elkaars concurrenten. Een al te 
slimme vraag op een persconferentie zet anderen 
wellicht op jouw spoor. Het antwoord kan anderen 
gratis en voor niets nieuws opleveren. Dan is het 
soms verstandiger even te wachten, en na afloop 
van een persconferentie nog even na te praten met 
de rest buiten gehoorsafstand. 

Er is vaak kritiek op de kwaliteit van de parle
mentaire journalistiek, en lang niet altijd onterecht. 
Die slechte boodschap wordt nogal eens per keren
de post doorgezonden naar politici. Als zij maar wat 
beter konden debatteren, niet het politieke midden 
als heilige der heiligen beschouwden, wat alerter 
waren en bovenal niet zo saai, dan steeg de parle
mentaire journalistiek als vanzelf in kwaliteit, luidt 
die redenering. Ze heeft zeker een kern van waar
heid, maar ze is ook net iets te makkelijk. Parle
mentair joumalisten moeten af en toe in de spiegel 
kijken en zich afvragen: doen we het wel goed? 
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De lotsverbondenheid van journalist en politicus 
Kritiek op de parlementaire journalistiek slaat 
meestal op het verschijnsel dat het Binnenhof zo'n 
unieke plek om te werken maakt: de nabijheid van 
bronnen. Politici en journalisten werken, eten en 
drinken op dezelfde vierkante kilometer. Ze bren
gen meer tijd op die plek door dan met partner en 
kinderen. Ze maken dezelfde dingen mee, en heb
ben niet zelden dezelfde moeite om aan de buiten
wereld duidelijk te maken wat er nu aan is, daar 
onder die kaasstolp. Ze lopen een even groot risico 
levenslang verslaafd te raken aan de spanning en de 
opwinding van de dans rond de macht. Er ontstaat 
daardoor vrij makkelijk een soort lotsverbonden
heid tussen journalisten en politici. Tel daarbij op 
dat de omgangsvormen aan het Binnenhof infor
meel zijn, soms op het vriendschappelijke af, en het 
is niet verwonderlijk dat velen veronderstellen dat 
omgaan met politici de ingewikkeldste kant van het 
werk van een parlementair journalist is. Hoe kun je 
in zo'n situatie nog op een afstandelijke, objectieve 
manier je werk doen? 

Op het gevaar te worden versleten voor iemand 
die zich al met huid en haar heeft laten inkapselen: 
die veronderstelling klopt niet. Politici en journa
listen hebben elkaar inderdaad nodig. Zonder hen 
horen wij niks, zonder ons worden zij niet gehoord. 
Maar beide kanten zijn daar zeer van doordrongen. 
Beide kanten erkennen ook elkaars positie en de 
eisen die daar bij horen. De meeste op het 
Binnenhof werkzame journalisten realiseren zich 
dat ze het persoonlijke even moeten vergeten op 
het moment dat ze achter hun toetsenbord gaan zit
ten, en doen dat ook. Politici accepteren dat. Een 
harde, kritische analyse, het publiceren van feiten 
die ministers of Kamerleden liever (nog) niet open
baar zien: het veroorzaakt wel irritatie en woede, 
maar zelden in de richting van de boodschapper. 
Die deed slechts zijn werk, dat weten zij ook wel. 

Dit alles wil niet zeggen dat er geen risico's kle
ven aan de band die kan ontstaan tussen politicus en 
journalist. Zeker als een journalist scoort, primeurs 
binnenhaalt en in scherpe analyses politici er van 
langs geeft, ontvangt hij waardering. Hij groeit in 
de ogen van de politicus uit tot een volwaardig 
deelnemer aan het spel om de macht, en wordt met 
bijpassend respect bejegend. Goede journalisten 
zijn daarop bedacht. Het streelt natuurlijk de ijdel
heid en daarvoor zwichten is dodelijk. Dat komt 
voor. Maar veel minder vaak dan gedacht wordt. 
Kopjes thee met een Kamerlid drinken, of aan de 

bar hangen met een staatssecretaris, dat hindert dus 
niet. Het risico van zo'n situatie ligt er zo dik 
bovenop, dat de meeste parlementaire journalisten 
zich er zeer van bewust zijn. Dat maakt de kans op 
ongelukken kleiner. 

Ingewikkelder ligt het voor een vervlochtenbeid 
in sociale afkomst en opleiding tussen journalist en 
politicus. Een probleem dat werd aangekaart door 
de huidige hoofdredacteur van De journalist, Piet 
Hagen (in zijn afscheidsrede als directeur van de 
Utrechtse School voor Journalistiek op 23 juni 
1995). Volgens hem beschikken journalisten uit 
lagere sociale milieus over een grotere ingebakken 
argwaan naar gezagsdragers. Collega's die door 
geboorte of universiteit de achtergrond van de 
geachte afgevaardigde door en door kennen, con
formeren zich sneller aan diens opvattingen. Ze 
komen simpelweg niet op het idee ze ter discussie 
te stellen. Voor de houdbaarheid van deze stelling 
zijn aanwijzingen genoeg. Veel journalisten ken
nen, net als veel politici, werklozen en allochtonen 
voornamelijk uit de media. De opwinding over snij
den in de hypotheekrente-aftrek is toch altijd net 
een tikje groter dan die over huurverhogingen. 
Toen het paarse kabinet besloot drastisch te bezui
nigen op het hoger onderwijs, kostte het universi
teitsbestuurders en studentenorganisaties geen en
kele moeite om ruimschoots publiciteit voor hun 
protest te verkrijgen. Dat het leeuwendeel van hun 
kijkers, luisteraars en lezers nooit verder komen 
dan het MBO, weten veel journalisten niet. Velen 
weten amper wat het MBO is. 

Wat dit probleem tot een probleem maakt, is 
dat niet elke journalist stilstaat bij de sociaal-econo
mische bias waarmee hij de politiek verslaat. Die 
vooringenomenheid laat zich, zelfs als dat wel het 
geval is, nooit helemaal wegnemen. Ook journalis
ten zijn mensen. Dichterbij dan streven naar objec
tiviteit kom je niet. Wat wel helpt, is eerlijk zijn 
naar de kijker /luisteraar /lezer. Laten zien waar je 
als journalist staat, en het oordeel aan hem overla
ten. 

Wordt je niet aebruikt? 
De kwaliteit van de parlementaire journalistiek 
wordt dus niet zo sterk negatiefbernvloed door een 
te innige relatie met politici als vaak gedacht wordt. 
Misschien wel de meest gestelde vraag aan parle
mentair journalisten luidt: 'wordt je niet gebruikt?' 
Het eerlijke antwoord is: 'natuurlijk'. Maar dat is 
niet meer dan logisch. Politiek is een proces van 
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onderhandelen. Het loven en bieden verloopt via 
de pers, en een goede journalist diept ook het hand
jeklap op dat (sommige van) de deelnemers liever 
geheim hielden. Dat levert meuws op, en daar 
wordt hij voor betaald. 

Van veel grotere invloed op de kwaliteit van de 
parlementaire journalistiek is de onderlinge con
currentie. Er lopen nu rond de I 7 5 parlementaire 
journalisten rond op het Binnenhof. Vijf jaar gele
den waren dat er nog I 5 o . Er wordt dus druk geïn
vesteerd in Den Haag. Omdat al die journalisten 
moeten vissen in dezelfde vijver, neemt de wedij
ver soms moordende vormen aan. Het zorgt er 
voor dat journalisten zo geconcentreerd zijn op 
elkaars werk, dat politici met meer weg komen dan 
goed voor ze is. Leidend principe in die strijd is, 
nogmaals, met 'de macht kritisch volgen', maar 
'het brengen van nieuws'. Dat is waar de journalist 
door zijn bazen in hoofd- en eindredactie op aange
sproken wordt. Er is kritiek als een andere krant 
een primeur binnenhaalt. Maar weinigen worden 
op het matje geroepen vanwege een briljante analy
se bij de concurrent. 

Omdat brengen van meuws de boventoon 
voert, liggen media die nog iets meer willen dan dat 
onder zware druk. Zij moeten èn nieuws leveren èn 
achtergronden èn analyses. Media die zich vrijwel 
uitsluitend op meuws concentreren, kunnen daar al 
hun menskracht voor vrijmaken en hebben alleen al 
daardoor sneller succes op dat vlak. Zo wordt de 
journalist van het Alsemeen Dasblad aangesproken 
óp wat De Telesracif bracht, de Volkskrant op het 
Alsemeen Dasblad en NRC Handelsblad op de Volks
krant. Allen moeten omkijken naar televisie-meuws 
en Den Haas Vandaas. Het zorgt er voor dat de 
agenda nogal eens bepaald wordt door media die 
het minst in gedegen doorlichten van de inhoud van 
beleid geïnteresseerd zijn. 

Dat elkaar beloeren kost met alleen veel ener
gie, een betere zaak waardig. Het levert ook een 
valse vergelijking op. Dé parlementaire journalist 
bestaat niet, werken voor een krant is heel anders 
dan werken voor televisie of radio. Politici geven -
zeker in verkiezingstijd- de laatsten ruim voorrang. 
Maar deze media kennen ook hun beperkingen. 
Toen het Nos-journaal een item over de wankele 
positie van (toen nog) CDA-fractievoorzitter Heer
ma baseerde op anonieme bronnen, was het 
Kamergebouw te klein. Voor de televisie was een 
norm overschreden, waar kranten zonder proble
men hun berichten tikken op gezag van 'kringen 
rond het kabinet'. 

Ook de diverse redacties werken heel verschillend. 
Vooral de televisie beperkt zich tot de hoofdlijnen. 
Kranten hebben allemaal specialisten in dienst, die 
een aantal departementen volgen. Zij kunnen veel 
kenrus vergaren over een of meer beleidsterreinen. 
Zulke beleidsspecialisten zijn ook bij kranten overi
gens niet onomstreden. De kans bestaat dat zo'n 
journalist zich zo gaat vereenzelvigen met een 
departement, dat hij niet meer in staat is door de 
bril van een onbevangen lezer te kijken. Dat tast 
niet alleen de ·kritische inslag en het relativerings
vermogen aan, maar ook de toegankelijkheid van 
zijn stukken. 

Toch is een grondige kenrus van de inhoud van 
beleid onmisbaar voor een goede parlementaire 
journalist. Allereerst natuurlijk om te kunnen 
beoordelen of een besluit of een voorval eigenlijk 
wel nieuws is. Een politicus die niet meteen de 
gehoopte bijval oogst, laat zijn ballonnetjes rustig 
drie keer, vier keer op. Even vanzelfsprekend moet 
wie wel de ambitie koestert om de macht nu en dan 
een draai om de oren te verkopen, weten waar hij 
het over heeft. En kenrus van zaken bij journalisten 
vormt een sterke remedie tegen de irritantste 
kwaal van Den Haag: de hypes die om de zoveel tijd 
losbarsten. Zij dragen het nodige bij tot het beeld 
van de kaasstolp: journalisten en poltici in een 
genoeglijk samenzijn, die in hun eigen werkelijk
heid leven en zich om de zoveel tijd vol overgave in 
een stampede over een relletje storten. De burger 
staat er bij en kijkt er naar. Voor hem is het in zo'n 
geval wel zo prettig en nuttig om te kunnen 
beschikken over iemand die op een enigszins zinni
ge manier kan uitleggen waar het nu eigenlijk over 
gaat. 

Het maakt het des te zorgelijker dat journalisten 
die echt verstand hebben van een beleidsterrein 
soms bijna verdacht zijn. Op steeds meer redacties 
is het specialisme uit, en geldt vaak van plaats ver
anderen als hoogste doel in het personeelsbeleid. 
Ook dat hebben journalisten gemeen met politici. 
Kamerleden mogen niet meer dan passanten zijn 
(zoals Niet Nix bepleit), of in elk geval niet langer 
dan twaalf jaar zitten (vindt CDA-voorzitter 
Helgers). Ministers mogen niet meer dan een ter
mijn per departement dienen (stellen prominente 
VVD' ers als Bolkestein en Dijkstal). Hoge ambte
naren moeten in een algemene bestuursdienst en 
vooral veel rouleren (weer Dijkstal). Maar wie 
weet dan nog waar het over gaat? Zulke betogen 
gaan voorbij aan het probleem. Dat zit hem niet in 
veel kenrus, maar in gebrek aan nieuwsgierigheid. 
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In niet openstaan voor tegenwerpingen of nieuwe 
inzichten, in niet in staat zijn tot zellkritiek. 

Het belana van een saai debat 
Zijdelings is hij al aan de orde geweest: de sterkste 
negatieve invloed op de kwaliteit van de parlemen
taire journalistiek. Die ligt in de criteria aan de hand 
waarvan een journalist bepaalt: dit is nieuws. Dat 
zijn er veel, variërend van hoogstaande als 'beïn
vloedt het feit het leven van veel mensen', 'zal het 
veel maatschappelijke discussie veroorzaken', 'doet 
het de politieke spanning oplopen', 'past het speci
aal bij de identiteit van ons medium' tot banalere als 
'hebben we beelden' of (op de parlementaire re
dactie van Trouw) 'zit onze dagelijks verschijnende 
parlementspagina al vol'. 

Er bestaat in Den Haag ontegenzeggelijk de nei
ging om criterium nummer drie te overschatten. 
Als de politieke spanning echt oploopt, is dat van-

zelfsprekend groot nieuws. Maar dat gebeurt vaker 
niet dan wel, en ontelbare keren is de wens de 
vader van de gedachte. Deze factor te veel gewicht 
toekennen, veroorzaakt blikvernauwing. Naar bin
nen toe, op de vierkante kilometer, in plaats van 
naar de kijker/luisteraar/lezer. Wie zich veel, te 
veel, concentreert op de politieke spanning, heeft 
weinig behoefte aan goed in de inhoud doorknede 
journalisten. Hij miskent wel het wezen van de 
politiek: leiding geven aan een staat. Dat is nu een
maal niet elke dag een groots en meeslepend pro
ces. Wie dat niet ziet, mist veel. In de dagelijkse 
stroom debatjes, persberichten, gesprekken en 
beleidsstukken is veel boeiends te vinden. Hij doet 
zijn lezers ook tekort. Hun leven kan sterk geraakt 
worden door de uitkomst van een saai debat. Een 
goede journalist weet zulke informatie zo te bren
gen, dat ze met plezier geconsumeerd wordt. 
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