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De macht van de spindoctors

Ook de verkennende fase - de eerste acht dagen tot aan de beëdiging van
de nieuwe Tw eede Karner= - kent een hoge mate van transparantie. Zoals

Henk Kamp had gedaan, deed in 2017 verkenner Edith Schippers
na afronding van haar werk verslag van haar gesprekken met de fractievoorzitters. De korte verslagen van de eerste gesprekken met alle fractievoorzitters, met daarin de adviezen van de verschillende fracties, waren als
bijlagen bij Schippers' eindverslag opgenomen. Dat is goeddeels gelijk aan
de openbaarmaking van de formatieadviezen die de fractievoorzitters voor
2012 uitbrachten aan de koningin, zij het dat vanaf de RvO-wijziging die adviezen formeel pas bekend worden bij de publicatie van het eindverslag van
de verkenner. Tijdens de formatie van 2017 probeerden de meeste fracties
bij te dragen aan een verdere transparantie door hun eigen advies dan zelf
maar openbaar te maken ( doorgaans via twittersites), maar er lijkt weinig
extra inspanning voor nodig om de adviezen van de fracties direct nadat ze
zijn uitgebracht aan de verkenner of aan de informateur te publiceren.
in
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Zo blijft er altijd wat te wensen over.

Kabinetsformatie 2017: de media

Philip van Praag*

Kabinetsformaties vormen een van de belangrijkste momenten in de
Nederlandse politiek. Ingrijpende beleidswijzigingen, beleidsprioriteiten,
het aantal departementen en de taakverdeling tussen de ministers en
staatssecretarissen worden daar voor langere tijd vastgelegd. Het zijn afspraken die de gehele Nederlandse bevolking aangaan en over de totstandkoming zou de journalistiek uitgebreid moeten kunnen berichten. Tot de
belangrijkste taken van de media in een democratisch stelsel behoort immers het informeren van het publiek en het kritisch volgen van de machthebbers. Bij deze formatie werd het de media niet gemakkelijk gemaakt,
zelden is bij coalitieonderhandelingen zo weinig informatie naar buiten
gekomen, zelden was een kabinetsformatie zo saai.
Afkicken na de campagne
Het verslaan van een verkiezingscampagne wordt door veel Haagse journalisten als een periodiek terugkerend hoogtepunt van hun werk beschouwd.
Dat was deze keer zeker ook het geval, bijna vijf jaar na de laatste Tweede
Kamerverkiezingen. Verkiezingscampagnes worden niet alleen door politieke
partijen grondig voorbereid, ook redacties maken plannen en zorgen dat er
voldoende mensen beschikbaar zijn voor het volgen en analyseren van de
campagne. In de aanloop naar de verkiezingen vechten de politici om media
aandacht en heeft het publiek meer belangstelling voor de Haagse politiek
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Het ziet ernaar uit dat deze termijn door een aanpassing van de Kieswet weer verruimd
wordt tot 13 dagen, zoals ook voor 2002 het geval was geweest.
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dan normaal. Redacties voelen zich veelal verplicht (bijna) dagelijks aandacht
aan de campagne te besteden. De campagne van 2017 vormde daar geen
uitzondering op. De frequente peilingen, de vele debatten, de speculaties
over de toekomstige regeringscoalitie en de stevige rel met Turkije enkele
dagen voor de verkiezingen zorgden voor veel campagnenieuws. Niet al deze
berichten en verslagen zijn even relevant voor de burgers, soms gaat het
om nietszeggende beelden van een politicus op campagne, maar een zeer
groot deel bevat wel degelijk inhoudelijke of strategisch nuttige informatie.
Bij deze campagne, en bij enkele eerdere, viel verder op dat lijsttrekkers tegenwoordig een grote voorkeur hebben voor een optreden in de dagelijkse
talkshows en minder belang hechten aan het televisienieuws. Sociale media
worden belangrijker voor partijen, maar het belang van hun rol in de recente
campagne wordt vaak overschat. De kranten worden door de campagneteams routinematig behandeld en krijgen in campagnetijd geen primeurs of
opvallende quotes.
Na afloop van de campagne begon voor veel journalisten een periode van
afkicken. Politici die bij de formatie betrokken waren, hadden geen enkele
belangstelling meer voor een optreden in een talkshow of voor een uitgebreid vraaggesprek. De media moesten zich tevreden stellen met het rapporteren van nietszeggende mededelingen. Binnen de verliezende partijen
braken geen massale opstanden uit en de positie van de verschillende lijsttrekkers stond niet ter discussie. Alleen in de PvdA ontstond enige onrust
rond de positie van partijvoorzitter Spekman, maar na diens toezegging
om in het najaar terug te treden bleef het in de partij verder stil. Binnen de
formerende partijen was er nauwelijks kritiek te horen. CDA-prominent
Herman Wijffels uitte in mei harde kritiek op Buma vanwege zijn gebrek
aan betrokkenheid bij het klimaatvraagstuk en vergeleek hem met Trump.
Enige leden van D66 maakten zich in augustus zorgen over de mogelijke
compromissen op medisch-ethisch terrein. Deze schaarse uitingen van
kritiek kregen weinig bijval en verdwenen weer snel uit de publiciteit.

1

Lange formaties zijn niet altijd saai
In het verleden gold veelal hoe langer de onderhandelingen duurden, hoe
minder saai. Bekend en voor sommigen ook berucht zijn de formaties van
1972/73 toen het 163 dagen duurde voordat het kabinet Den Uyl aantrad en
de formatie van 1977 toen er 208 dagen nodig waren om het kabinet Van AgtWiegel te formeren. Deze formaties waren een feest voor de Haagse journalisten. In 1973 smulden de media van het optreden van PvdA-formateur
Jaap Burger en de verdeeldheid in confessionele kring. Vier jaar later werd
de felle verkiezingsstrijd tussen CDA en PvdA tijdens de formatie van met
volle kracht voortgezet. Zes maanden lang ging geen dag voorbij zonder
belangwekkend nieuws: onderhandelaars die na elke onderhandelingsronde
naar de media holden om de afspraken in hun eigen voordeel uit te leggen,
een PvdA-partijraad die zich in het openbaar hartstochtelijk met de formatie
bemoeide en dwarsliggers in verschillende partijen die niet te beroerd waren
bevriende journalisten op de hoogte te houden.
Meer recent zorgde de tumultueuze formatie van 2010 voor veel media
aandacht. Eerst mislukten verschillende pogingen om een coalitie van
de VVD met PvdA, D66 en GroenLinks te formeren waarna een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV tot stand
kwam. De steun van de PVV leidde tot veel ophef in de media en tot grote
verdeeldheid in het CDA. Een verdeeldheid die in alle openbaarheid werd
uitgevochten en een dankbaar onderwerp was voor de politiek redacties van
de verschillende media. Het massaal bezochte CDA congres werd zelfs live
uitgezonden op de televisie. Hoe anders was het dit jaar bij de met 225 dagen
langste formatie ooit.
2

De veranderde rol van het staatshoofd
De kabinetsformatie van 2010 was de laatste waarbij het staatshoofd, toen
nog koningin Beatrix, na een consultatieronde de informateurs respectievelijk de formateur aanwees. Er zijn de nodige beschouwingen gewijd aan de
2

Algemeen Dagblad, 11 mei 2017.

Zie voor 1973 onder andere Gerda Brautigam, Gedogen schreef hij gaat van au, de brieven
van kabinetsformateur].A.W Burgers in het stramien der gebeurtenissen geplaatst, Amst~rdam: Contact 1973 en voor 1977 Ed van Thijn, Dagboek van een onderhandelaar, 25 mei11 november 1977, Amsterdam: Van Gennep 1978.
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vraag of een kabinetsformatie, zoals in 2012 en dit jaar, waarbij het staats-

hoofd wel op de hoogte wordt gehouden van het verloop van het proces maar
geen leidende rol meer heeft, als geslaagd kan worden beschouwd. Een aspect is daar niet aan de orde geweest: de gevolgen voor de publiciteit rond de
formatie.
Het consulteren van de vaste adviseurs en de fractievoorzitters door het
staatshoofd en de benoeming van een informateur ging in het verleden niet
alleen gepaard met veel rituele beelden maar ook met talloze beschouwingen. Het geheim van Soestdijk en later van Noordeinde werd zorgvuldig
gerespecteerd, maar leidde wel tot speculaties over de achterliggende adviezen aan het staatshoofd en analyses van de beweegredenen om een politicus wel of niet te benoemen tot informateur. De gang van zaken tot stond
garant voor veel aandacht in de media en maakte het proces soms spannend
en onvoorspelbaar.
De rol van het staatshoofd is sinds 2012 overgenomen door de Tweede
Kamer. Het achterliggende idee was de formatie meer transparant te maken
en de mogelijke invloed van het staatshoofd terug te dringen. De voorzitter van de Tweede Kamer speelt sindsdien een meer prominente rol in
de formatie, maar haar bijdrage aan het proces blijft marginaal en krijgt
weinig aandacht. Zij belegt een vergadering met alle fractievoorzitters ter
voorbereiding van het Kamerdebat waarin de informateur of formateur
wordt benoemd. Een bijeenkomst die hoogstens een mooie foto oplevert.
De formatiedebatten in de Tweede Kamer waren echter voorspelbaar en
politici lieten daarbij zeker niet het achterste van hun tong zien. Achter de
schermen werden ook nu de belangrijkste afspraken gemaakt. De kabinetsformatie nieuwe stijl heeft het proces niet transparanter gemaakt maar wel
een stuk saaier. Er is bovendien een belangrijk neveneffect: de formerende
partijen beschikken nu over een volledig nieuwsmonopolie. De grote winnaar van het uitschakelen van de rol van het staatshoofd is niet het publiek,
maar zijn de formerende partijen, met name de woordvoerders van deze
partijen.
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Bij deze formatie waren de media volledig afhankelijk van de woordvoerders van de fractievoorzitters, in de dagelijkse praktijk meestal aangeduid als spindoctors. De formerende politieke partijen hebben met succes
een stringente mediastilte betracht, zowel in de eerste fase toen GroenLinks
nog mee onderhandelde, als in de tweede fase toen de ChristenUnie de
plaats innam van GroenLinks. Daarbij viel op dat er een effectieve coördinatie plaatsvond tussen de partijen. De reacties na elke onderhandelingsronde
waren op hoofdlijnen vergelijkbaar. Alleen toen de formatieonderhandelingen met GroenLinks voor de tweede keer stuk liepen, werd in de media een
strijd uitgevochten over de schuldvraag. Gevoed door de spindoctors van
verschillende partijen publiceerden enkele kranten een reconstructie van
de mislukte besprekingen.
Bescheiden rol voor talkshows
Het gebrek aan nieuws over het verloop van de formatie werd in talkshows op
verschillende manieren opgelost. Een praatprogramma is sterk afhankelijk
van goed en helder formulerende gasten. Door de weigering van de formerende politici iets los te laten over de onderhandelingen, waren politiek journalisten graag geziene gasten bij talkshows. Zo kregen Xander van der Wulp
(NOS) en Wouter de Winther (De Telegraaf) regelmatig de ruimte bij Pauw
en later bijJinek om hun interpretatie van de gebeurtenissen te geven en al
vroegtijdig te speculeren over ministerskandidaten.
Bij gebrek aan nieuws over de onderhandelingen was er in de talkshows
veel aandacht voor andere politieke onderwerpen zoals de eis van vicepremier Asscher dat het demissionaire kabinet 270 miljoen extra op de
begroting moest opnemen voor onderwijzers, de soap over het al dan niet
uitzenden door BNN VARA van de documentaire over de campagne van
Jesse Klaver en over het aftreden van minister van Defensie Hennis. Bij RTL
Late Night mochten Thierry Baudet en Hiddema uitgebreid vertellen over
hun eerste ervaringen in de Tweede Kamer. Het boek van de voormalige
VVD-backbencher Ybeltje Berckmoes was ook een geliefd onderwerp van
talkshows.
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ln]inek werd de kabinetsformatie vanaf begin juni op een originele
manier gevolgd. Verslaggever Jaïr Ferwerda, die in de laatste weken van de
campagne al korte reportages had gemaakt voor Pauw en]inek, richtte zich
nu op de formatie. De korte, licht ironische filmpjes over de formatie hadden soms een inhoudelijk karakter maar vaak ging het om een meer ludieke
actie. Zo klomJaïr in juli bij het Johan de Witthuis op een schuur van een
aanpalend huis in de vergeefse hoop een glimp op te vangen van theedrinkende onderhandelaars en vloog hij eind augustus met een vliegtuigje
over het landgoed bij Hilversum waar de onderhandelaars zich hadden
teruggetrokken.
Oplossing van de NOS
De politieke verslaggevers van de NOS kozen voor een andere oplossing om
de verveling rond het Binnenhof te verdrijven. Zij zetten na de verkiezingen
hun campagnevlog om in een wekelijkse formatievlog en trokken daar ook in
de traditionele media veel aandacht mee. De drie journalisten, Joost Vullings,
Xander van der Wulp en Vincent Rietbergen, wonnen er de prijs mee van de
beste vlog van de VOJN (Vereniging Online Journalisten Nederland). De jury
had het wel over 'schoolpleinlol', maar dat is volgens de drie journalisten een
deel van het succes. Bij dat succes past een kleine kanttekening. Op YouTube
haalden hun best bekeken vlogs ruim 50.000 kijkers, zelfs als via andere
sociale media nog een keer hetzelfde aantal kijkers is bereikt, blijven het bescheiden aantallen. Via het televisienieuws of een talkshow wordt dagelijks
een veelvoud aan kijkers bijgepraat over de binnenlandse politiek. De vraag is
ook of een politieke vlog niet vooral gezien wordt door kijkers die de politiek
toch al intensief volgen, de politieke junks. De saaie en lange formatie impliceerde ook dat het op de sociale media weinig te doen was over de formatie,
alleen rond het mislukken van de gesprekken met GroenLinks was er sprake
enige beroering.
Politici die deelnemen aan de onderhandelingen zwijgen vooral, geven geen
interviews aan de media en twitteren niet. De formatie was daarmee een periode van ouderwetse slow politics. Met de publicatie van het regeerakkoord
dinsdag 10 oktober kwam een einde aan die periode en konden de talkshows

hun gebruikelijke rol weer oppakken. Rutte en Seegers verschenen op die
dag bij RTL Late Night om het gepubliceerde regeerakkoord toe te lichten,
Pechtold en Buma waren dezelfde avond te gast bij Netwerk en Pauw liet de
drie linkse oppositieleiders aan het woord.
Primeurs, mooie tijden voor kranten
Niet alle media hadden tijdens de formatie reden tot klagen, kranten voelen
zich van oudsher goed bij slow politics. Een aantal van hen slaagden er in
om met enige regelmaat belangwekkend formatienieuws te brengen, vooral
voor het Algemeen Dagblad (AD) en De Telegraaf waren het mooie tijden. Sommige scoops van deze kranten waren het resultaat van intensief journalistiek
speurwerk, maar duidelijk is ook dat met enige regelmaat door de betrokken
politici en spindoctors om strategische reden informatie werd gelekt. Oude
media als kranten en soms ook het televisienieuws zijn daar bij uitstek geschikt voor.
Half augustus bracht het AD al naar buiten dat bij de onderhandelingen
afgesproken was dat er geen verruiming van de regels over euthanasie zou
komen. Het nieuws mocht volgens de boze onderhandelaars geen akkoord
heten, maar het bereidde de D66-kiezer wel voor op een regeerakkoord
waarin op medisch-ethisch terrein een aantal concessies noodzakelijk
waren. Twee dagen later bracht deze krant ook dat het Wilhelmus voortaan
op de basisschool geleerd diende te worden.
Veel nieuws over de formatie had betrekking op de financiële voornemens van de formerende partijen. Het verhogen of mogelijk schrappen
van het lage btw-tarief kwam in juni al aan de orde in het AD en leidde tot
de nodige afkeurende reacties. Op 6 oktober meldde De Telegraaf als eerste
het concrete voornemen het lage tarief van 6 naar 9 procent te verhogen.
De invoering van een vlaktaks met twee tarieven werd op 5 september voor
het eerste gemeld door RTL-nieuws gevolgd door berichten in onder andere
de Volkskrant en De Telegraaf De laatste krant bracht ook op 19 september het
bericht dat de beperking van de hypotheekrenteaftrek zou worden versneld.
Tien dagen later wist het NOS-journaal te melden wat de twee tarieven van
de vlaktaks zouden worden en dat burgers en een algemene lastenverlich43

ting van 5 miljard tegemoet konden zien. Op 6 oktober besteedde de groot-

ste krant van Nederland uitgebreid aandacht aan de nog niet gepubliceerde
financiële plannen van het nieuwe kabinet. En passant werd gemeld dat de
wet Hillen zou vervallen. Een neutrale formulering die binnen enkele dagen werd gereframed door Hans Wiegel als een aflosboete voor huizenbezitters die braaf hun hypotheek hadden afgelost. De publiciteit dwong de VVD
op de valreep de onderhandelingen hierover te heropenen en het tijdschema waarmee de wet zou worden afgebouwd te verlengen van 20 naar 30 jaar.
Het was zeker geen toeval dat De Telegraaf vaak primeurs had over onderwerpen die bij VVD-achterban gevoelig liggen. In een reconstructie van de
formatie op 12 oktober meldde de krant haar lezers ook nog dat de VVD zich
sterk heeft ingezet om de pijn voor huizenbezitters te verzachten. De vroegtijdige publiciteit rond een aantal voorstellen pakte goed uit voor de regeringspartijen. Over de uitgelekte plannen ontstond na de publicatie van het
regeerakkoord weinig of geen commotie. De uitzondering werd gevormd
door de twee voornemens waar tot begin oktober niet of nauwelijks over
bericht was: de afschaffing van de dividendbelasting en de geleidelijke afschaffing van de wet Hillen.
De kranten waren belangrijk gedurende deze lange formatieperiode.
Een enkele landelijke krant had echter weinig reden voor tevredenheid.
Terwijl de Volkskrant begin oktober nog wel de primeur had over een experiment met gereguleerde wietteelt in een tiental gemeenten en Trouw als
eerste berichtte over het klimaatbeleid van het kabinet stond NRC Handelsblad tijdens de formatie vooral langs de zijlijn. Begin oktober sprak haar
hoofredacteur Peter Vandermeersch over een nieuwsarme en frustrerende
periode voor zijn politieke redactie.3
Rol van de woordvoerder versterkt
Al jaren is er sprake van wantrouwen tussen politici en journalisten. Politici
vinden dat de media te veel macht hebben en hun kunnen maken en bre3

Nieuwsbrief Peter Vandermeersch van 1 oktober 2017.
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ken. Hun cynisme over de politieke berichtgeving van de media is groot.
Veel journalisten vinden daarentegen dat de macht van de media wordt overdreven en waren tien jaar geleden al van mening dat de woordvoerders en
andere communicatiedeskundigen hun belemmeren in hun dagelijkse werk."
De kabinetsformatie nieuwe stijl zal hun ongenoegen niet verminderd
hebben, de rol van de woordvoerder is verder versterkt. De aanpak van de
verschillende redacties was in de woorden van Lex Oomkes van Trouw dat
de woordvoerders van de vier formerende partijen 'minimaal een keer per
dag' met een bezoekje vereerd werden. 'Sommigen redacties konden het
zich veroorloven meerdere teams te formeren, die vervolgens ieder op hun
beurt de tocht langs de vier woordvoerders maakten.' 5 Frank Hendrickx en
Ariejan Korteweg formuleren het in de Volkskrant wat scherper: 'Geregeld
staan journalisten voor de deur in een rij te wachten, zacht mopperend over
deze vernedering'. 6
De klacht van politici dat de media te veel macht hebben is na deze kabinetsformatie een stuk minder geloofwaardig. De strijd tussen media en
politiek is tijdens de formatie met overmacht gewonnen door de politiek,
het newsmanagement door politieke partijen steeg tot ongekende hoogte.
De betrokken partijen zijn daar ongetwijfeld zeer tevreden over. De vraag
is of media zich daar blijvend bij zullen neerleggen. De mooie beleidsvoornemens en frames van de regeringspartijen zullen waarschijnlijk nog
meer worden gewantrouwd, elke misser of zwak optreden van een minister
zal worden uitvergroot. De massale aandacht voor het afschaffen van de
dividendbelasting was daar een bescheiden voorproefje van.
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6

Philip van Praag, Kees Brants en Claes de Vreese, 'Het wantrouwen tussen politici en
journalisten', Bestuurskunde 2010, 19 (1), p. 11-18.
Weekboek Lex Oomkes, Trouw, 28 oktober 2017, p. 10.
De Volkskrant, zaterdagkatern, 30 september 2017.
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