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De broeieri9e verhoudinB tussen Media &Yolitiek 1/ Zo nu 
en dan komt het de bat over de relatie tussen media & 
politiek aan de oppervlakte. Doorgaans leidt dit een 
wat sluimerend bestaan. Het denken erover blijft 
vaak in niet-uitgesproken ergernis of algemeen
heden steken. 

Vaststaat dat de beoordeling 

ondermeer dat 'de traditionele informatiefunctie 
van de massamedia - het electoraat informeren over 
beleid(standpunten) - aan belang heeft ingeboet. 
Opiniepeilingen, conflicten tussen politici, ( ... )en 
de onvermijdelijke sfeerverhalen en -beelden, de 
horse race en hoopla kortom, zijn vee! belangrijker 

geworden voor landelijke dag
bladen en het televisienieuws.' van het delicate interactieproces 

tussen media en politiek nogal 
uiteenlopende posities laat zien. 
Voor sommigen is er weinig aan 
de hand. Met meer en minder 
succes doen journalisten en poli
tici hun werk. De pluriformiteit 
van media en politieke opvattin
gen garanderen een volwassen 
menings- en besluitvorming in 
onze democratie. 

DE HAAT I LIEFDE- Ook de controlefunctie van de 
media wordt meer en meer 
gestuurd door nieuwswaarden 
als conflict, het negatieve en 
afwijkende. 'Horse race en per
sonalisering als elementen van de 
controlefunctie betekenen in 
feite een eenzijdige invulling van 
de functie die de media hebben 
in het democratische proces'. 
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Anderen schetsen de heden-
daagse verhouding tussen media 
& politiek in sombere zwarttinten. Neem het 
Kapittel (een denktank van voornamelijk oud-poli
tici; zie ook de Hoofden & Zinnen-bijdrage 'Onder 
mystici' in ditnummer).ln het pamfletmetde veel
zeggende titel Democratie als beeldenstrijd komt deze 
groep tothet oordeel dater in Nederland nietlanger 
sprake is van een gelnformeerd argumentatief 
debat. Beeldenstrijd zou het argumentatief debat 
hebben verdrongen: de media zijn in een onderlinge 
concurrentiestrijd gewikkeld om de hijgerige sensa
tie van het politieke nieuws, en 'de politicus ziet de 
wereld in extreme mate door het oog van de buis', 
zo wordt in het pamflet gesteld. De publieke zaak, 
het de bat in termen van het algemeen belang, wordt 
zo verkwanseld. 

In de onlangs verschenen publikatie Verkoop van de 
politiek. De verkiezinoscampaone van 1994 (onder 
redactie van Kees Brants en Philip van Praag) wordt 
de relatie tussen politiek en media op haar hoogte
punt, namelijk in verkiezingstijd, onderzocht en 
geanalyseerd. Brants en Van Praag constateren 

Brants en Van Praag concluderen 
dat - zeker in verkiezingstijd - de 

media Josie in de politieke informatievoorziening 
dominant wordt. Politici en partijen maken zich 
bovendien door steeds professionelere campagnes 
aan de logica van het mediasysteem ondergeschikt. 

Socialisme &.J)emocratie heeft gemeend aan de hier
boven geschetste thematiek aandacht te moeten 
besteden. De redactie heeft daarbij gekozen voor 
een open en Iichte formule, een zogenaamde 
'ideeen-enquete'. Een tiental vertegenwoordigers 
uit de sfeer van media, politiek en wetenschap werd 
gevraagd in kort bestek een positie te bepalen in de 
discussie. Wat ziet men als het grootste knelpunt in 
de verhouding tussen media & politiek? 

De diverse bijdragen treft de lezer verspreid door 
dit s&_o-zomernummer aan. Het geheellevert een 
boeiende staalkaart op van uiteenlopende opvattin
gen over het controversiele vraagstuk van de ver
houding tussen media & politiek. 

De redactie 
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Een teveel aan concurrentie 'JJ De redactie vroeg mij 
naar het grootste knelpunt in de relatie tussen politi
cus en merua. De keus is niet eenvourug. Als ik 
terugkijk op de laatste paar weken, is het meer een 
groot knelpunt geweest. Eerlijk verdeeld over de 
verschillende merua waren er ruverse uitschieters 
die de vraag rechtvaarrugen of er 

stoord onder de druk van de concurrentie rue zich -
anders dan vroeger - op hetzelfde marktsegment 
richt. Bovenruen wordt de controle op de geboden 
informatie moeilijker. De nieuwe verhoudingen 
bemvloeden immers ook de reactie op de berichtge
ving van de concurrent. W einigen zullen willen toe-

geven dat de 'ander' sneller en 
beter was en zoeken dus steun fundamentele veranderingen te 

constateren zijn in de werkwijze 
van krant, raruo of televisie. Naar 
mijn mening luidt het antwoord 
bevestigend, al zou ik dat niet 
direct willen koppelen aan de 
verkiezingscampagne van I 994· 
De conclusies van Van Praag en 
Brants over deze periode zijn 
heel eerlijk gezegd even trend
matig als het gedrag van politici 
tijdens campagnes: 'het wordt 

DE HAAT/LIEFDE- voor hun stelling dat de primeur 
niet de moeite waard is. De 
boodschapper zelf zal alles doen 
om het tegenovergestelde te 
bewijzen. 
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Na een paar dagen gaat ieder
een over tot de orde van de dag. 
De lezer, kijker ofluisteraar ach
terlatend met de vraag wat er nu 
werkelijk aan de hand was. Of -

steeds erger'. 
De analyse van de denktank Zeevalking is wat dat 

betreft interessanter. Het zoekt de verklaring bin
nen de merua zelf en wel in de toegenomen concu
rentiestrijd in samenhang met een grotere invloed 
van de commercie. Het onderscheidend karakter in 
deze jungle moet door de journalist snel aangetoond 
kunnen worden met nieuws dat hij of zij als enige of 
desnoods eerste brengt. Primeurs of exclusieve 
interviews en dergelijke bepalen meer en meer de 
waarde van het meruum en dus ook de invalshoek bij 
het zoeken naar het politieke nieuws. Of deze strijd
wijze effectief is, lijkt me uiterst onzeker. De inzet 
van de natuurlijke karaktereigenschappen van een 
journalist is weliswaar het meest voor de hand lig
gende instrument om in een onzekere tijd het hoofd 
hoven water te houden, maar de vraag is of de con
sument deze strategie herkent en - wat nog belang
rijker is - waardeert? 

Zeker is dat het de kwaliteit van de informatie
voorziening niet ten goede komt. Het evenwicht 
tussen betrouwbaarheid en snelheid wordt ver-

als we zo doorgaan - zich hele
maal niets afvragend. 

Het resultaat van deze ontwikkeling valt lastig te 
voorspellen. Het spel der vrije krachten leidt vaak 
tot een zeer acceptabel eindprodukt en in elke 
beginfase vallen spaanders. Oat mag waar zijn, maar 
ik zit nog met een ander probleem. De politiek ver
toont in meer of mindere mate namelijk hetzelfde 
beeld.Veel partijen vissen in dezelfde verkiezings
vijver en de concurrentie is groot. Een van de gevol
gen daarvan is het toenemend belang van de merua 
voor de verschillende partijen. Oat was al groot, 
maar je moet nu nog sneller zijn omdat de gedachte 
niet denkbeelrug is dat een andere partij een gelijk
luidend standpunt willanceren. En daar vinden de 
merua en politiek elkaar, in een zichzelf versterken
de combinatie. Oat lijkt me een knelpunt. Niet 
zozeer in de onderliggende relatie, maar wel bij het 
vervullen van onze respectievelijke taken. 

GERRIT-JAN WOLFFENSPERGER 

Fractievoorzitter o66 
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Wie bewaakt de bewakers? 1/ Het ging a! mis voor ik 
vorig voorjaar begon in Den Haag. Daags voor de 
publikatie van een artikel over de Pvd.A-fractie, 
kreeg ik een boze Ella Kalsbeek aan de lijn, die me op 
hoge toon verzocht een passage te wijzigen waarin 
haar. stilistische vaardigheden enigszins sarcastisch 
aan de kaak werden gesteld. 

daarvoor door moeten gaan. Daarbij raken de ver
houdingen nog wel eens zoek. Het bekendste voor
beeld is de hoogst suggestieve Brinkrnan-reportage 
van KRO's Reporter aan de vooravond van de ver
kiezingen van vorig jaar. Recenter was er Nov A 
over Wijers' belastingmoraal. Die uitzending was 

minder suggestief, maar feitelijk 
Hoezo, aldus Kalsbeek, wat wist 
ik tiberhaupt van haar? Was het 
niet unfair een enkel 'uit zijn ver
band gerukt citaat' te gebruiken 
om haar functioneren als parle
mentarier aan de kaak te stellen? 

DE HAAT I LIEFDE-

flinterdun. En riep in ieder geval 
de vraag op waarom naast twee 
'aanklagende' professoren, niet 
ook iemand aan het woord werd 
gelaten met een andere kijk op de 
feiten. Een kwestie van een goed 
verhaal niet 'kapot checken ' mis
schien? 

VERHOUDING TUSSEN 
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Een onbetekenend incidentje 
dat op de loop van de geschiede
nis geen invloed heeft gehad. 
Maar toch, het bleef me bij. 
Omdat ze gelijk had, en er dus 
nog iets recht te zetten was (bij 

POLITIEK 

Niet aileen bij de tv, maar ook 
bij kranten gaat het soms mis. 
Getuige onder meer de ter 
Volkskrant-redactie pittig bedis
cussieerde weerslag van een deze dus). We waren gewoon 

gezwicht voor de verleiding om zelf eens stevig uit te 
pakken. Een pesterijtje, meer was het niet, maar 
inderdaad unfair. 

Toon, stijl, context en een eerlijke weging van de 
feiten, zijn in de joumalistiek nu eenmaal van even
vee! belang als de klassieke wie, wat, waar, wan
neer, waarom-vragen. Oat is abc natuurlijk en er 
wordt op aile redacties oo~ veelvuldig over gepraat. 
Was dit bericht niet een beetje opgeblazen? 
Waarom worden die andere feiten niet ook gemeld? 
Hebben we ons hier niet Iaten gebruiken door de 
minister, de politicus, de ambtenaar die het nieuws 
heeft 'gelekt'? 

Het klinkt misschien wat zelfgenoegzaam, maar 
doorgaans hebben de politici, noch de lezers en kij
kers veel te klagen over de berichtgeving vanaf het 
Binnenhof. Natuurlijk, er wordt veel gehypt- politi
ci en joumalisten die met zijn allen achter een snel 
leeglopende bailon aandraven. En je hebt de aloude, 
soms ook wei terechte klaagzang over de bovenma
tige aandacht voor de hoopla, het uiterlijke vertoon, 
de smakelijke ruzietjes - waardoor de inhoud, de 
gewone verslaggeving over het parlementaire werk 
wel eens naar het tweede plan verhuist. 

Nee, als er al iets mis is met de berichtgeving dan 
gaat het niet om de dagelijkse verslaggeving, de 
commentaren of de analyses, maar om de presenta
tie van het Grote Nieuws, of de kleine nieuwtjes die 

gesprek met c D A-voorzitter Helgers die de krant dit 
voorjaar publiceerde. Het was werkelijk aileraar
digst en belangrijk nieuws - alleen werden de uit
spraken van Helgers zonder duidelijke reden uit hun 
context gelicht, omdat ze onderdeel vormden van 
een verhaal dat pas een dag later integraal werd 
gepubliceerd. Een kwestie van effectbejag? 

Ten slotte de canard van het jaar: 'oM onder
zoekt uitlatingen vv D', opende NRc Handelsblad op 
2 2 maart. Een dag later werd het bericht (het betrof 
mogelijk racisme in het partijblad van de liberalen) 
door zowel het oM als de krant in allerijl rechtgezet. 
Blijft natuurlijk de vraag hoe het mogelijk is dat 
zulke flinterdunne feiten zo zwaar worden aangezet? 

Zit er enige lijn in deze voorbeelden? Ik denk het 
wei. In alle gevallen ging het wel degelijk om pre
sentabel nieuws (fit to print) - zij het van uiteenlo
pende importantie. Nieuws dat grote, voor de 
betrokkenen negatieve effecten hebben kon en deels 
ook had. En in alle gevallen schortte er iets aan toon 
en presentatie: opgeklopt, uit zijn context gelicht, 
of regelrecht eenzijdig. 

Wie bewaakt de bewakers, luidt een eeuwenou
de vraag. Wat mij verbaast,js dat daarover zo weinig 
wordt gepraat. Ja, nogmaals, wel intern op de 
redacties en in de wandelgangen. Maar het wordt in 
het joumalistieke wereldje toch te vaak als een 
doodzonde beschouwd verkeerde, uit het lood 
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getrokken berichtgeving van andere media onder de 
loep nemen. Zoals onlangs nog bleek toen Trouwper 
hoofdartikel woedend reageerde omdat in de 
Volkskrant een paar opmerkingen waren gemaakt 
over de berichtgeving in Trouw. 

De kwestie is, lijkt rnij: joumalisten (en dagblad
uitgevers of omroepen) zijn niet aileen onbaatzuch
tige, waarheidszoekende dienaren van de publieke 
zaak. Maar evenzeer mensen met eigen drijfveren en 
belangen: kijkcijfers, scoren, succes, marktpositie 
en het netto bedrijfsresultaat. 

Welnu, de lezers, de luisteraars en de kijkers zit
ten vast niet te wachten op een permanent debat 

over allerlei kleine foutjes en meningsverschillen. 
Er is al inteelt genoeg. Maar als er echt iets rnisgaat, 
hoort dat net zomin met de mantel der lief de te wor
den bedekt als fouten van politici. Dan horen met de 
boze brievenschrijvers en de Ella Kalsbeeks, de 
bewakers gewoon zichzelf te bewaken - en wei in 
een publiek de bat. 

ARNOLD KOPER 

Politiek redacteur de Volkskrant 
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Onschendbaarder dan hare majesteit 1/ Journalisten kun
nen van muggen olifanten maken; van politieke 
wrijvingen oorverdovende botsingen, van ver
meende scheve schaatsen van politici dodelijke uit
glijers . . . er is niemand die de pers durft te bekriti
ser~n. De boodschapper gaat vrijuit, ook al klopt er 
geen moer van het boodschap-

voorspellen welke bewindspersoon zich 's middags 
naar de Kamer moet spoeden voor het vragenuur. 
Hoe vaak worden politici niet door de media gebeld, 
daags v66r zij moeten optreden, met de vraag of ze 
nog wat 'nieuws' te melden hebben, anders loont 
het niet om langs te komen. Een geprangd politicus 

verzint ter plekke wat. 
penmandje. De media in Neder
land zijn onschendbaarder dan 
Hare Majesteit. 

DE HAAT I LIEFDE -

Een zogenaamd Geweten dat 
- onbekritiseerd - 'nieuws' dic
teert of creeert; de pers zal zich in 
dat beeld nauwelijks herkennen. 
Zal wellicht roepen dat zij in 
hun werk op onbetamelijke wijze 
worden gebarricadeerd door po
litieke adviseurs of voorlichters. 
Probeer tegenwoordig eens een 
minister te interviewen zonder 
dat de vragen eerst voorgelegd 

Politici hebben er zelf veel aan 
gedaan om deze bespottelijke si
tuatie te creeren. Kamerleden 
zijn drukker met het likken van 
de hielen van de parlementaire 
pers, dan met hun werkelijke 
taak: het kritiseren van be
windslieden. Daardoor kan de 
pers claimen Het Democratisch 

VERHOUDING TUSSEN 
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Geweten van Nederland te zijn. 
Kamerleden zijn dan ook altijd bereid- op ieder uur 
van de nacht of de dag - dat geweten van dienst te 
zijn. En zichzelf een dienst te bewijzen, want je redt 
het als politicus niet meer zonder reguliere media
exposure. 

De honger van het Geweten naar nieuws en pseu
do-nieuws is nauwelijks te stillen. We Ieven immers 
in een klein land met weinig echt schandaal en een 
overmaat aan nieuwsvoorziening en -beschouwing. 
De onderlinge concurrentie is dus groot en met 
steeds meer radio- en televisiestations, niet aileen 
commerciele maar ook lokale en regionale, neemt 
zij aileen maar toe. 

Daarbij neemt ook het eigenaardig gebruik toe, 
dat journalisten de politieke actualiteit dicteren . 
Lees die ene krant op dinsdagmorgen en je kunt 

moeten worden, de antwoorden 
gefilterd worden en daama het 

verhaal geautoriseerd. Oat is waar. Het is een 
gegroeide - maar onjuiste praktijk. Een praktijk die 
helaas een lang Ieven beschoren zal zijn als journalis
ten iedere openheid en onbevangenheid afstraffen 
door voorpaaina-nieuws te maken van uit hun verband 
gerukte quotes . En het zijn diezelfde voorlichters 
die iedere woede bij de betreffende bewindspersoon 
bedekken met de mantel der angst: Sssstt ... geen 
kritiek op journalisten, dat is 'not done'! 

Pers en politiek, ze hebben elkaar nodig, maar ze 
zouden eens een keer goed moeten praten over de 
kwaliteit van hun relatie. 

HEDY o'ANCONA 

Voorzitter PvdA Eurodeleaatie in het Europees Parlement 
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Het dominee-karakter van de politiek 'fl Beeldenstrijd 
heeft het argumentatief debat verdrongen in de 
interactie tussen media en politiek. Die klacht valt 
alom te beluisteren. Waarom is het eigenlijk een 
klacht? Mij lijkt het een typisch voorbeeld van het 
diepgewortelde calvinisme in onze cultuur. 'In den 
beginne was het woord ... ', zo 

ven in de beslissing of tunnels moeten worden ge
graven ofbruggen gebouwd, of een autoweg ooste
lijk of westelijk van de Maas client aangelegd. 

Cynisme? Ja zeker. Maar als de media echt op 
zoek zouden gaan naar het argumentatief debat over 
beleid, zou politiek en zouden politici er wei eens 

bekaaid af kunnen komen. Ik 
lijkt menig criticus te veronder
stellen. In de katholieke cultuur 
geldt een geheel ander uitgangs
punt; daarin is de daad het begin 
van alles . Vee! grotere aandacht 
voor het ornament, het theatrale, 
de symboliek vloeit daaruit 
voort. Waarom dan klagen, als 
de media beelden van politiek 
accentueren? Heimwee naar tij
den dat politiek nog een hoog 
dominee-karakter had, zeker in 
sociaal-democratische kringen? 

DE HAAT/LIEFDE-

betoog het al jaren, de politiek is 
verplaatst en het publieke debat 
wordt vooral elders gevoerd. In 
de samenleving, in de bureaucra
tie, in de wetenschap, in de jour
nalistiek en vooral ook daar waar 
deze vervlochten zijn. Elektro
nische communicatienetwerken, 
zoals het Internet, leveren daar
aan een forse bijdrage. Ze ver
sterken de verplaatsingsbewe-

VERHOUDING TUSSEN 
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Bovendien: we lev en in een beeldcultuur. In deze 
postmodeme tijden is MTv een betere representant 
van het dominante discours dan het verambtelijkte 
politieke debat. Meer nog: misschien is politiek wei 
verplaatst naar de gefragmenteerde werkelijkhe
den, zo fraai vormgegeven in de MTv-clips. Een ver
plaatsing die recent ook in kringen rond dew B s lijkt 
te zijn ontdekt. Door die verplaatsing resteert de 
media niet vee! meer dan 'de hijgerige sensatie van 
het politieke nieuws' te belichten. En poogt dan 
iemand het debat argumentatief te voeren - natuur
lijk Bolkestein - dan is morele verontwaardiging zijn 
dee!. 

Politici en politieke partijen zijn ook nog eens zelf 
voor een belangrijk dee! debet aan de wijze waarop 
de media hen bejegenen. Verkiezingscampagnes 
worden ingericht op personen. Family man Brink
man, wiens priemende ogen een ansichtkaart sieren. 
Een lijsttrekker wiens persoonlijkheid onherken
baar (wijs, vriendelijk, hoven de p< rtijen staand) in 
de media wordt geprofileerd. Een politiek Ieider die 
niet nalaat elke particuliere gedachte als onderwerp 
van nationaal debat te presenteren. Kamerleden die 
het belastingformulier van een bewindspersoon 
gepassioneerd tot icoon van integriteit verheffen. 
Kamerleden die het politieke primaat vooral bele-

ging aileen maar. 
Het primaat in de inrichting van 

ons type samenlevingen is de politiek ontnomen. 
Door relatief autonome technologische en econo
mische ontwikkelingen, door culturele patronen 
van fragmentatie en waardenrelativisme, door net
werken van maatschappelijke en bureaucratische 
actoren en door het intellectuele debat random deze 
verschijnselen, dat allang niet meer beperkt is tot de 
universiteit. 

Belangrijke del en van de media lijkt dit overigens 
ook te ontgaan. De parlementaire journalistiek lijdt 
aan dezelfde introvertie als de politiek. Seide bevin
den zich in dezelfde ondoorzichtige cocon, waarin 
elke oprisping, elk conflictje, elke scheve schaats van 
existentieel belang wordt verklaard. 

Het gaat met andere woorden om tragiek: poli
tiek is in een complexe, postmodeme samenleving 
noodzakelijkerwijze triviaal en arbitrair, als het om 
parlementaire politiek gaat. Maatschappelijk rele
vante besluitvorming en ingrijpende ontwikkelin
gen onttrekken zich daaraan. 'In den beginne' is 
allang niet meer het woord. Met beeldenstrijd is 
nietsmis. 

PAUL FRISSEN 

Hooaleraar Bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit 
Brabant en zelfstandiB bestuurskundiB adviseur 




