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xi ii  De televisiedemocratie 

Zonderr de televisie zou de verkiezingsoverwinning van de LPF ondenkbaar 
zijnn geweest. Door de opeenvolging van spectaculaire gebeurtenissen als de 
breukk met Leefbaar Nederland en de verpletterende doorbraak van Leefbaar 
Rotterdam,, raakten de media en het publiek in het voorjaar van 2002 volle-
digg in de ban van Fortuyn.354 

Aanhangerss van de verklaring van de 'misleide kiezer' kennen de media 
eenn zelfstandige, overheersende rol toe. Programmamakers en journalisten 
zoudenn de argeloze kiezer manipuleren en politici kunnen maken en bre-
ken.. Uit dit hoofdstuk zal blijken dat Fortuyn geen creatie van de media 
was.. Hij is op eigen kracht als uitdager van een uitgeblust bestel het publieke 
debatt binnengedrongen, waarbij hij virtuoos gebruik wist te maken van de 
omslagg in de publieke opinie in het nadeel van Paars rond de jaarwisseling 
vann 2001 en 2002. 

Dee berichtgeving over Fortuyn was per saldo in evenwicht; hij kreeg 
evenn veel steun als kritiek. Voor zijn dood had Fortuyn verreweg het minste 
gezagg van alle lijsttrekkers; vier van de vijf kiezers zagen hem totaal niet zit-
ten.. Zijn reputatie ging er na de moord sterk op vooruit. Het feit dat For-
tuyn,, anders dan de verklaring van de 'misleide kiezer' impliceert, veel méér 
wass dan een kortstondige mediahype, blijkt uit de blijvende populariteit 
(annoo 2004) van zijn denkbeelden (bijvoorbeeld over de islam) onder politi-
cii  en publicisten. 

Voorr buitenstaanders als Fortuyn is het juist - zo zal uit dit hoofdstuk 
blijkenn - moeilijker dan voor de autoriteiten en gevestigde partijen door te 
dringenn tot krantenkolommen en nieuwsbulletins. Nieuwsorganisaties en 
journalistenn zijn geen trendsetters, maar trendvolgers die informatie, denk-
beeldenn en culturele ontwikkelingen die elders in de maatschappij zijn ont-
staan,, aan de lezers, luisteraars en kijkers doorgeven. Dat gebeurt vaak met 
vertraging. . 

Dee invloed van de media op het gedrag van politici is niettemin de laat-
stee twintig jaar enorm toegenomen. Dit kwam door de ontzuiling, die tot 
gevolgg had dat levensbeschouwelijke organisaties hun kranten verkochten, 
hunn greep op de omroepen verloren en het grootste deel van hun marktaan-

2 2 0 0 



deell  verloren aan nieuwe, ontzuilde en/of commerciële nieuwsorganisaties. 
Dee media identificeerden zich niet langer met hun zuil of met het politieke 
bedrijf,, maar kozen steeds meer de kant van de kijkers/lezers/kiezers. 

Tijdenss de verkiezingscampagnes moeten de partijen en de lijsttrekkers 
zichh aanpassen aan de formats van de televisierubrieken. De televisie is niet 
hett meest informatieve medium, maar wel de politieke nieuwsbron met het 
grootstee bereik. Bovendien stelt de televisie als geen ander medium de kij-
kerss in staat dramatische gebeurtenissen 'mee te beleven'. In die zin kunnen 
wee spreken van een 'televisiedemocratie'. 

Dee invloed van de media op het gedrag van de lezers en de kijkers is veel 
minderr groot dan op het gedrag van politici. De opvattingen van de burgers 
overr maatschappelijke vraagstukken vertonen een grote mate van continuï-
teitt (zie tabel ix.2). Veranderingen daarin dringen pas laat tot de media 
door.. Talent in het bespelen van de media is onontbeerlijk, maar oorspron-
kelijkheidd en een overtuigende boodschap geven bij de kiezers de doorslag. 
Dee weinig mediagenieke Jan Peter Balkenende, die in het voorjaar van 2002 
veell  minder in de media aan bod kwam dan Fortuyn, Melkert of Dijkstal, 
wonn twee verkiezingen op rij . Hij veroverde de macht niet met zijn presen-
tatie,, maar met zijn programma. 

Dee wisselwerking tussen politiek, media en publiek is het thema van dit 
hoofdstuk.. Vandaar dat in dit hoofdstuk een aantal kernbegrippen - de 
kunstt van het politiseren, nieuws als 'publieke kennis', de 'medialogica' -
wordenn uiteengezet alvorens de praktijk van de verkiezingscampagnes van 
20022 en 2003 wordt besproken. 

Tott slot komt de vraag aan de orde in hoeverre de pers schuldig is aan 
hett politieke cynisme onder de kiezers. Het lezen van kranten en het kijken 
naarr televisie leidt niet tot apathie of erosie in het vertrouwen in politieke 
leiderss en instituties. Toch kan slechte journalistiek het functioneren van de 
democratiee belemmeren. Ook Nederlandse journalisten verliezen soms de 
normenn van hun professie uit het oog, zoals bij hun zelfcensuur inzake het 
vraagstukk van de migratie. 

DeDe kunst van het politiseren 

Politiserenn is het bespelen van de openbare mening als middel om een maat-
schappelijkk probleem bij de autoriteiten aan de orde te stellen. Politiseren is 
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alss het ware een oefening in democratie, een publieke activiteit die 'van 
onderop'' door overreding en argumentatie de macht probeert te beïnvloe-
den.. Dit veronderstelt het bestaan van een 'publieke ruimte' waarin bij de 
publiekee zaak betrokken burgers van gedachten wisselen over politieke 
vraagstukken.. De opkomst van vrije massamedia, mogelijk gemaakt door 
dee uitvinding van de boekdrukkunst rond 1450, betekende een intensive-
ring,, een uitbreiding en een structurering van het politieke debat. 

Inn het Florence van de vijftiende eeuw nam een betrekkelijk groot deel 
vann de bevolking, zo'n vijfduizend mannen in een stad van honderdduizend 
inwoners,, deel aan het politieke leven. De pleinen van de stad vormden een 
soortt publieke ruimte waar werd georeerd en gedebatteerd. Dit 'vita civile', 
hett leven van de politiek actieve burger, was een retorische cultuur. Welbe-
spraaktheidd was een absolute vereiste om het politieke debat met enig suc-
cess te kunnen voeren. Argumenten begonnen een grotere rol te spelen bij de 
besluitvorming.355 5 

Dee tweede beslissende stap naar de ontwikkeling van een publieke opi-
niee was de Reformatie, die zich vanaf 1520 ontwikkelde in enkele 'vrije ste-
den'' in het tegenwoordige Duitsland. De Reformatie was de eerste grote ide-
ologischee strijd die werd uitgevochten met moderne communicatiemidde-
len.. Gedrukt materiaal - van pamflet tot karikatuur en van boek tot krant -
speeldee in deze volksbeweging tegen het roomse gezag een beslissende rol. 
Dee boekdrukkunst was door de Rijnlander Johann Gutenberg (ca. 1400-
1468)) uitgevonden. Hij gebruikte losse metalen letters die het eenvoudig 
maaktenn los zetsel te produceren. Het was daarmee niet langer noodzakelijk 
voorr elke nieuwe pagina een houtblok uit te snijden. De houtsnede bleef wel 
inn gebruik voor het drukken van afbeeldingen. In 1500 stonden er drukper-
senn in zo'n 250 plaatsen in Europa. In Parijs alleen al werden in dat jaar 181 
drukkerijenn geteld. De Britse historici Asa Briggs en Peter Burke schatten 
hett aantal boeken dat in die tijd in Europa circuleerde op 13 miljoen (op een 
bevolkingg van 100 miljoen).356 

Dee geschiedenis van het bespelen van de publieke opinie door middel van 
eenn mix van moderne media begint in 1517, het jaar waarin de monnik Maar-
tenn Luther (1483-1546) vijfennegentig stellingen aan de deur van de kerk in 
Wittenbergg nagelde. Luther was docent aan de universiteit van Wittenberg, 
diee was gesticht door Frederik de Wijze, keurvorst van Saksen. In zijn colle-
gess stelde Luther Gods schenkende gerechtigheid voorop — niet Gods eisen-
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dee gerechtigheid. Geen mens kan bij God examen doen om zichzelf recht-
vaardigheidd ten opzichte van Hem te verwerven, hij kan alleen vertrouwen 
opp de genade van God.3" 

Lutherr polemiseerde met de grote humanist Desiderius Erasmus (1466-
1536),, die juist de menselijke vrijheid onderstreepte en daarmee de mogelijk-
heidd van de mens om door deugdzaam gedrag een plaats in de hemel te ver-
werven.. De Rotterdammer Erasmus schreef in het Latijn, want hij richtte 
zichh tot de Europese academische elite. Luther daarentegen stimuleerde het 
lezenn van de bijbel in de landstaal en het gebruik van die taal in de liturgie. 
Hijj  wilde het gewone volk rechtstreeks in contact brengen met God - zon-
derr bemiddeling van de corrupte roomse clerus. Luther noemde dat het 
'priesterschapp van alle gelovigen', een vorm van directe religieuze democra-
tiee die door de drukpers en de daarmee gepaard gaande alfabetisering moge-
lij kk was geworden. 

Dee katholieke prelaten hadden een andere oplossing voor het ontlopen 
vann de straffe Gods dan Erasmus en Luther. Zij exploiteerden een verkoop-
organisatiee van aflaten die kwijtschelding van straffen in het vagevuur 
beloofdenn tegen betaling aan de katholieke kerk. Dit was een kwestie die het 
volkk sterk bezighield en waartegen Luther in verzet kwam. In 1520 werd 
Lutherr door de paus in de ban gedaan, een jaar later verdedigde de uitgesto-
tenee zijn opvattingen tevergeefs op de Rijksdag van Worms. 

Inn vroeger jaren zou de afvallige monnik op de brandstapel terecht zijn 
gekomen,, maar dankzij de drukpers konden de ketterijen van Luther wor-
denn verspreid. Eigenhandig maakte hij de publieke opinie door de bijbel in 
hett Duits te vertalen, zijn preken en geschriften te verspreiden onder het 
publiekk in de herbergen en door liederen te schrijven die in de kerken kon-
denn worden gezongen. Met behulp van de drukpers doorbraken Luther en 
zijnn volgelingen het monopolie van de katholieke kerk op het verstrekken 
vann informatie. Daardoor konden de opvattingen van de kerkhervormers 
zichh verspreiden en konden hun volgelingen zelf hun eigen kerkgenoot-
schapp stichten. 

Alss uitvinder van de kunst van het politiseren, hanteerde Maarten 
Lutherr een multimediale aanpak voor zijn publicitaire offensief. Hij liet 
houtsnedenn maken waarop hij zich, compleet met aureool, liet afbeelden als 
eenn heilige. Via karikaturen werd de paus als decadente antichrist belache-
lij kk gemaakt, terwijl Christus, gekroond met doornen, juist nederig de voe-
tenn van zijn discipelen waste. In satirische toneelstukken als Die Totenfresser 

223 3 



enn Die Ablasskramer werden de prelaten als lijkenpikkers en zakkenvullers te 
kijkk gezet.358 

Inn 1523 hadden 418 van de 498 gepubliceerde titels in Duitsland betrek-
kingg op de hervorming van de kerk. Daarmee waren Luther en zijn volgelin-
genn ook commercieel zeer succesvol."9 De Reformatie schiep een wereld-
wijdd communicatiebedrijf dat wat betreft invloed op de politieke cultuur 
alleenn te vergelijken is met de opkomst van de televisie.360 

Dee Duitse socioloog Jürgen Habermas muntte het begrip 'bürgerliche 
Öffentlichkeit'.. Dat is de politieke ruimte waarin de burgerij met behulp van 
boekenn en kranten en andere media deelneemt aan het discours over de 
maatschappelijkee problemen. De redelijkheid van de argumentatie veron-
dersteltt een ontwikkelde, geschoolde bevolking en de beschikbaarheid van 
informatiee door betrouwbare en toegankelijke bronnen (boeken in boek-
handelss en bibliotheken, kranten in het koffiehuis).361 

Inn de zestiende eeuw flakkerde het openbare debat zo nu en dan op. Pas 
inn de sterk verstedelijkte zeventiende-eeuwse Republiek was voor het eerst 
sprakee van een permanente 'burgerlijke openbaarheid' doordat kranten en 
periodiekenn een afzetmarkt vonden bij een zeer groot en welvarend lezers-
publiek.. Deze kranten maakten het volgen van het nieuws door het geletter-
dee deel {ongeveer de helft) van de stadsbevolking mogelijk.362 

Inn Nederland was Abraham Kuyper (1837-1920) - de 'klokkenist der klei-
nee luyden' om met het echtpaar Romein te spreken363 - de eerste politicus 
diee met succes de publieke opinie wist te mobiliseren om een politieke 
bewegingg van de grond te krijgen. Kuyper wilde het gereformeerde volk, dat 
zichh niet herkende in de religieuze en wereldse ideeën van de vrijzinnige eli-
te,, verheffen. De Romeins omschreven in 1940 Kuyper als 'de eerste volks-
mann ten onzent (...) Kuyper werd de eerste "leider" in de tegelijk zeer oude 
enn zeer moderne, in de charismatische betekenis van dat woord, de "leider" 
waarvann zijn oude mede- en latere tegenstander De Savornin Lohman 
terechtt kon zeggen: "Zij n volgelingen houden hem voor een profeet, zij ver-
eerenn hem en laten hem niet los, al doet hij nog zoo gek".'364 

Kuyperr schudde zijn 'volk achter de kiezers', dat geen kiesrecht had en 
zichh dus niet gerepresenteerd wist in het liberale bestel, rond 1870 wakker. 
Kuyperr politiseerde het verlangen naar soevereiniteit in eigen kring, naar 
hett beleven van het rechtzinnige geloof en het recht van ouders hun kinde-
renn volgens de principes van dat ware geloof te laten onderwijzen. Kuyper 
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stichttee een nieuwe politieke partij, de antirevolutionaire. Het persoonlijke 
lagg voor hem in het verlengde van de politiek: hij liet zich vereren als Abra-
hamm de Geweldige. Zijn mediamix bestond uit een eigen krant, een eigen 
universiteit,, waaraan hij hoogleraar werd, en een eigen kerkgenootschap. 

Rondd 1900 waren de meeste kranten de spreekbuis van een bepaalde politie-
kee stroming. In Nederland had elke zuil en sociale groep zijn eigen 'club-
blad'' en - vanaf de jaren twintig - zijn radio-omroep. Zij werden ingescha-
keldd in de propaganda en de verkiezingscampagnes van de politieke stro-
mingen.. De eigendomsverhoudingen van de kranten veranderden in de 
jarenn zeventig, toen partijen en vakbonden hun kranten verkochten aan 
commerciëlee uitgeverijen. Dit proces liep parallel aan de ontvoogding van 
dee kiezers. 

Dee televisiejournaals vormen anno 2003 de belangrijkste bron van infor-
matiee over politieke aangelegenheden (zie tabel XII.I) . Politici moeten zich 
duss aanpassen aan de 'medialogica' van de tv. 

Hett informatieve gehalte van de berichtgeving op televisie is veel lager dan dat 
vann de radio, de krant of het internet. Televisie is dan ook minder dan de 
radio,, de pers of het internet een medium dat mensen aanzet tot concrete 

Tabell  xii. i Gebruik van media als nieuwsbron in de EU, 2003 (in procenten) 

Nationaall  televisiejournaal 82 
Nationalee kranten en tijdschriften 59 
Nationalee radiozenders 40 
Televisiedebattenn met politici 25 
Gesprekkenn met collega's, kennissen 24 
Televisiedebattenn met deskundigen 22 
Kabelnetwerkenn (CNN, e.d.) 20 
Internett 12 
Buitenlandsee journaals 11 
Buitenlandsee kranten en tijdschriften 5 
Buitenlandsee radiozenders 3 

Bron:: Eurobarometer 59 
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politiekee activiteiten. Daar staat tegenover dat televisie als geen ander medium 
dee kijkers in staat stelt dramatische gebeurtenissen 'mee te beleven' en zich 
tee identificeren met personen en gebeurtenissen. President Kennedy was de 
eerstee die de televisie gebruikte om een emotionele band tussen de natie en 
hett ambt van president tot stand te brengen. 

Dee televisie-uitzending van de begrafenis van president Kennedy in 1963 
steldee wereldwijd de kijkers letterlijk in staat tot 'deelneming' in het rouw-
proces.. Televisie bleek het vermogen te hebben de hele Amerikaanse bevol-
kingg te betrekken bij het ritueel van de rouwverwerking.365 

DeDe invloed van de media op kiezers en gekozenen 

Overr de invloed van de media op de samenleving bestaan veel mythes. De 
revolutiee in informatietechnologie en de opkomst van het internet hebben 
dee kosten van het vergaren en verspreiden van informatie verwaarloosbaar 
kleinn gemaakt. De vaardigheden van het zoeken, selecteren en interpreteren 
vann informatie verbreiden zich onder brede lagen van de bevolking. Het pu-
bliekk emancipeert zich op deze manier ten opzichte van de journalistiek, die 
zichh lange tijd een paternalistische houding ten opzichte van de luisteraars, 
lezerss en kijkers kon veroorloven. De ontvoogding van de lezers en de kij -
kerss loopt parallel aan die van de kiezers. Zoals communicatiewetenschap-
perr Jo Bardoel stelde: 'Nu dit publiek verandert, omdat het hoger opgeleid is, 
zichh minder gebonden voelt aan oude cultuurpatronen en meer keuzemoge-
lijkhedenn krijgt, verschuift het machtsevenwicht naar de ontvangerskant. 
Hett is niet langer de producent, maar de gebruiker die de toon zet, zoals de 
nieuwee werkelijkheid van zappende kijkers en vlottende lezers laat zien. In 
ditt proces lijk t het publiek zich steeds afstandelijker op te stellen tegenover 
journalistenn als de zelfverklaarde bewakers van het publieke belang.'366 

Nieuwss schept een symbolische wereld van thema's die het stempel 
'belangrijk'' hebben ontvangen. Doordat nieuws van uur tot uur, van dag tot 
dagg goedkoop verkrijgbaar is, wordt het als het ware collectief eigendom. 
Nieuwss vormt als 'publieke kennis' de grondstof waarop gewone burgers, 
belanghebbenden,, functionarissen en activisten hun oordelen en handelen 
baseren.. Zonder communicatie met de burgerij, is regeren ondenkbaar. Poli-
tiekk nieuws herinnert ons eraan dat we bestuurd worden, het bevestigt het 
functionerenn van de democratische, maatschappelijke orde.'67 
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Hett productieproces van het nieuws werkt in het voordeel van de geves-
tigdee politieke orde. Nieuws wordt geproduceerd volgens het principe van 
dee lopende band. De grondstof moet op vaststaande tijden worden aange-
voerdd en routinematig verwerkt kunnen worden. Permanente toegang tot 
betrouwbaree bronnen die gebeurtenissen en standpunten 'hapklaar' kunnen 
verstrekken,, is onontbeerlijk voor nieuwsorganisaties die stipt op tijd, 24 
uurr per dag, 'vers' nieuws moeten leveren. Overheidsorganisaties en geves-
tigdee partijen hebben de macht en de middelen om snel en regelmatig 
nieuwswaardigee gebeurtenissen (genomen beslissingen, evenementen, cere-
monies)) en standpunten (redevoeringen, rapporten, persconferenties) te 
genereren.. Zij beschikken doorgaans over meer gezag en geloofwaardigheid 
dann onbekende particulieren.368 

Hett publiek 'houdt het nieuws bij', zonder zich tot in de finesses te verdie-
penn in de onderwerpen die continu worden aangereikt. De indrukken die het 
doorr de media opdoet, moeten concurreren met de eigen overtuigingen en 
ervaringen,, met gesprekken met verwanten, vrienden en collega's, met het 
process van vorming door school, werk en levensbeschouwelijke instellingen 
enn met informatie uit alle mogelijke bronnen. Het directe effect van bericht-
gevingg op de opvattingen van de lezers en kijkers is dan ook gering en frag-
mentarisch.. Het nieuws vormt niet meer dan een decor voor het denken van 
mensen.. Uit langlopend onderzoek blijkt dat opvattingen van burgers over 
normen,, waarden en maatschappelijke vraagstukken een grote mate van 
continuïteitt vertonen. Wel kunnen ingrijpende gebeurtenissen, zoals de door 
miljoenenn waargenomen aanslagen op het World Trade Centre op 11 septem-
berr 2001, voor fluctuaties in opvattingen zorgen.369 

Onderzoekk naar de effecten van de berichtgeving over de oorlog in Viet-
namm leidde tot de verrassende conclusie dat de groeiende twijfel over de goe-
dee afloop eerder bij het publiek dan bij de televisiemakers zichtbaar was. 
Terwijll  de berichtgeving tot en met 1968 nog zeer volgzaam was, de oorlog 
ondersteundee en onheilspellende beelden van gesneuvelde Amerikaanse 
soldatenn van het scherm weerde, meende blijkens een peiling uit 1967 vijfti g 
procentt van de Amerikanen dat de bemoeienis van de vs met Vietnam een 
verkeerdee zaak was.370 

Sekss voor het huwelijk was wijdverbreid in de Verenigde Staten, voordat 
hett op tv als acceptabel werd voorgesteld. Omgekeerd vertoont de televisie 
inn Europa al jaren meer erotiek dan de Amerikaanse, maar toch beginnen 
Amerikaansee tieners eerder aan seks dan Europese.371 De televisie is dus 
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geenn trendsetter, maar vooral een doorgeefluik van informatie, culturele 
ontwikkelingenn en denkbeelden die elders hun oorsprong vinden. 

Hett effect van de berichtgeving in de media op het gedrag van politici is veel 
groterr en directer dan de invloed van de media op de kijkers en de lezers. 
Wanneerr journalisten als waakhonden opereren, valse voorstellingen van 
zakenn ontmaskeren of immoreel gedrag aan het licht brengen, schaden zij 
dee reputatie van de betrokken organisaties en personen. Instellingen die 
afhankelijkk zijn van kiezers, klanten of gebruikers zijn dan ook continu 
beduchtt voor nieuws dat hun goodwill kan aantasten. Om de schade te 
beperkenn zullen zij bij slecht nieuws snel ingrijpen. 

Politicii  gebruiken de media bovendien als spiegel van hun electoraat. Ze 
veronderstellenn dat toenemende aandacht in de media voor een bepaald 
vraagstukk overeenstemt met het grotere belang dat het publiek aan die zaak 
hecht.. Vanwege het feit dat de pers en de omroep de enige kanalen zijn 
waarmeee de kiezers bereikt kunnen worden, zijn politici voortdurend alert 
opp mogelijkheden om hun boodschappen aan journalisten te slijten. Omdat 
journalistenn van hun kant politici als bronnen niet kunnen missen, ontstaat 
eenn relatie van wederzijdse afhankelijkheid tussen de politiek en de parle-
mentairee pers. 

DeDe 'medialogica' 

Dee verhouding tussen politieke partijen en media heeft de laatste veertig 
jaarr grote veranderingen ondergaan. Het proces van ontzuiling en individu-
aliseringg heeft ertoe geleid dat politieke partijen hun kiezers niet meer via 
hunn eigen communicatiekanalen kunnen bereiken. Aan levensbeschouwe-
lijk ee stromingen verbonden kranten en omroepen hebben zich geëmanci-
peerdd tot onafhankelijke media. De politicologen Kees Brants en Philip van 
Praagg maakten onderscheid tussen drie verschillende 'logica's' van politieke 
communicatiee tijdens verkiezingscampagnes: die van de partij, die van de 
publiekee zaak en die van de media. 

Vóórr 1965 overheerste de identificatie van de media met 'hun' partij. Zij 
tradenn op als spreekbuis van hun partij en de politieke agenda werd geheel 
doorr de partijen bepaald. In de jaren zeventig en tachtig maakten de media 
zichh los van hun moederpartijen. Ze gingen zich identificeren met de 
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publiekee zaak. De agenda werd nog steeds door de partijen bepaald en deze 
partijenn werden met respect bejegend. De media voelden zich medeverant-
woordelijkwoordelijk voor het welzijn van het politieke systeem en het democratisch 
proces. . 

Vanaff  de jaren negentig heerst de 'medialogica'. Niet de partijen, maar de 
mediaa bepalen de agenda van de verkiezingscampagne. Zij identificeren 
zichh met hun publiek en benaderen de politieke partijen kritisch of zelfs 
cynisch.. De productieroutines, de selectiecriteria en de 'formats' van de 
mediaa dicteren de manier waarop de politiek tijdens verkiezingscampagnes 
aann de man gebracht wordt. Politici stemmen hun activiteiten af op de 
behoeftenn van tijd, plaats en vormgeving van de media.172 

Dee stijl van de politieke journalistiek veranderde van beschrijvend naar 
'duidend':: de journalist ontwikkelde zich van een gedienstige verslaggever 
tott een soort onderwijzer die de kijkers zijn interpretatie van het politieke 
spell  voorschotelde. Inhoudelijke uiteenzettingen over beleidsvraagstukken 
moetenn vooral in verkiezingstijd vaak wijken voor een soort sportverslagge-
ving,, waarbij de opiniepeilingen als tussenstanden van de politieke paarden-
koerss worden gepresenteerd. 

Inn de Nederlandse verhoudingen is de vraag wie met wie straks een rege-
ringg gaat vormen, een belangrijk onderdeel van deze 'horse race'-verslagge-
ving.. Beschrijvingen van de strategieën en tactieken van de campagneteams, 
mett een nadruk op de 'speelwijze', de stijl en de impact van de lijsttrekker, 
vormenn een integraal onderdeel van de 'duidende' verkiezingsverslaggeving. 
Conflict,, drama en de mogelijkheden tot personificatie en visualisatie bepa-
lenn of zaken nieuwswaardig zijn. De medialogica stelt spektakel voorop en 
kaptt langdradige verhandelingen af tot soundbites. 

Hett weerwoord van politieke partijen op de medialogica van de verkie-
zingscampagnee was 'nieuwsmanagement': het streven naar beheersing van 
dee vrije publiciteit. Dit gebeurt door het verstrekken van 'exclusieve' nieuw-
tjes,, het organiseren van pseudo-gebeurtenissen als verkiezingstournees, 
hett inpraten op journalisten om een andere draai aan de gebeurtenissen te 
gevenn (spin doctoring), of het omzeilen van de 'harde' politieke journalis-
tiekk door uit te wijken naar regionale omroepen, talkshows en 'human inte-
rest'-media.373 3 

Tijdenss de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer van 1998 was de 
televisiee het dominante medium. Zestig procent van de kiezers ontleende 
zijnn informatie aan de televisie, 30 procent aan de krant en 8 procent aan de 
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radio.. De journaals waren de belangrijkste informatieverstrekkers (NOS jour-
naal:naal: 1.205 000 kijkers, RTL Nieuws: 830. 000 kijkers, SBS-Actienieuws: 
275.0000 kijkers).374 

Inn 1998 besteedden het NOS journaal en RTLNieuws ongeveer 50 procent 
vann hun berichtgeving aan inhoudelijke kwesties. De NOS besteedde een 
derdee van haar zendtijd aan 'horse race'-verslaggeving (opiniepeilingen, 
wiee met wie), RTL een kwart. De overige zendtijd werd besteed aan sfeerre-
portagess zonder inhoudelijke nieuwswaarde (de zogenaamde 'hoopla'-
berichten).. De regeringspartijen (PvdA, VVD en D66) kregen in beide 
nieuwsrubriekenn maar liefst 80 procent van de aandacht die aan partijen 
werdd besteed. SBS-Actienieuws had enkele duidelijke infotainment-onderde-
len,, maar besteedde toch ruim de helft van de tijd aan inhoudelijke bericht-
geving.. De aandacht was gelijkmatig over de partijen verdeeld. SBS-Actie-
nieuwsnieuws besteedde veel tijd aan criminaliteit en veiligheid, de onderwerpen 
diee blijkens opinieonderzoek de meerderheid van de kiezers als het meest 
urgentt waarderen.375 

Dee journalisten van het NOS journaal (Job Frieszo) en RTL Nieuws (Frits 
Wester)) waren in de campagneberichtgeving veel prominenter aanwezig 
dann vóór 1998. Het anticiperen op de kabinetsformatie en het duiden van 
strategischee motieven bleken geliefde activiteiten bij het televisienieuws.376 

Dee kranten volgden bij de campagne van 1998 de trend van de medialo-
gica.. Slechts een derde van de gemiddeld zes berichten per dag ging over 
inhoudelijkee thema's. Het interpreteren van de campagne kreeg veel nadruk 
inn vele strategische beschouwingen en speculaties over de kabinetsformatie. 
Ookk de vermeende strijd tussen WD-leider Bolkestein en PvdA-leider Kok 
omm het premierschap kreeg veel aandacht. Daarnaast waren er veel ver-
strooiendee rubriekjes en columns. Ook in de vijf landelijke dagbladen werd 
800 procent van de berichtgeving over partijen besteed aan de drie regerings-
partijen.. De kranten onderscheidden zich alleen van de televisie door wat 
minderr nadruk te leggen op de persoon van de lijsttrekker.377 

Inn de periode van een halfjaar tussen Prinsjesdag 1997 en de verkiezin-
genn van 1998 heeft een kwart van degenen die in september voor een 
bepaaldee partij had gekozen, in mei op een andere partij gestemd. De cam-
pagnee was dus van invloed op het gedrag van de kiezers.378 
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CampagneCampagne voeren 

Politiekee communicatie gedurende een verkiezingscampagne vindt plaats 
volgenss een aantal stappen. In de eerste plaats moet de partij haar inzet for-
muleren.. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In landen met een twee-
partijenstelsell  is met het bekend worden van de verkiezingsuitslag meteen 
duidelijkk dat de winnende partij de regering gaat vormen en de premier of 
presidentt zal leveren. In Nederland is dat niet zo. De machtsvraag wordt 
langg niet altijd duidelijk aan het begin van een campagne aan de kiezer 
voorgelegd.. In 1998 opteerden de regeringspartijen voor voortzetting van de 
paarsee coalitie. Maar in 2002 weigerden PvdA, VVD en CDA tot vlak voor de 
verkiezingenn aan te geven met wie ze wel en niet wilden regeren. De kiezers 
tasttenn zo in het duister over de inzet van de grote partijen. Pim Fortuyn 
formuleerdee wel een inzet: de LPF wilde uitsluitend met het CDA en de VVD 
regeren. . 

Voorr de verkiezingen van 2003 formuleerden VVD en CDA als inzet: rege-
renn met elkaar volgens het Strategisch Akkoord van juni 2002. De PvdA was 
nogall  tweeslachtig. Zij liet weten met het CDA te willen regeren, maar aan-
voerderr Wouter Bos zou aan zo'n kabinet niet willen deelnemen.379 

Elkee partij probeert onderwerpen te agenderen die kiezers zodanig aan-
sprekenn dat zij de voorkeur geven aan de betreffende partij. Onderwerpen 
diee 'moeilijk' liggen, worden daarentegen vermeden. Criminaliteit is een 
onderwerpp dat 'van nature' met de VVD wordt geassocieerd, maar in 1998 
besloott de PvdA zich dit onderwerp 'toe te eigenen'. 

Dee migratie was een onderwerp dat bij de Partij van de Arbeid heel 
moeilijkk lag. De interne verdeeldheid was zo groot, dat een gemeenschappe-
lijk ee noemer niet te vinden was. De tegenstellingen tussen kaderleden die 
afkomstigg waren uit de kring van de minderheden en degenen die voor een 
hardee aanpak van migranten waren, bleken onoverbrugbaar. Kok noch zijn 
opvolgerr als lijsttrekker Melkert durfde het aan duidelijk positie te kiezen. 
Inn de campagne van 2002 werd het thema door de PvdA dan ook zoveel 
mogelijkk weggemoffeld. 

Ookk binnen het CDA waren er verschillen van mening, maar lijsttrekker 
Balkenendee koos voor een afwijzing van het ideaal van de multiculturele 
samenlevingg ten gunste van 'vereenzelviging' met de Nederlandse normen 
enn waarden. WD-leider Dijkstal wilde zich minder dan zijn voorganger Bol-
kesteinn richten op de rechterflank van het politieke spectrum. Hoewel het 
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standpuntt van de VVD over migratie steeds door een Kamermeerderheid 
wass afgewezen, weigerde Dijkstal de PvdA af te schrijven als mogelijke 
coalitiepartner. . 

Uitt onderzoek van de specialist in politieke communicatie Jan Klein-
nijenhuiss en zijn team naar de campagne van 2002 werd duidelijk welke 
onderwerpenn kiezers met een bepaalde partij associëren. De vraag luidde: 
'Aann welk onderwerp denkt u bij partij X als eerste en als tweede? De PvdA 
scoordee 50 procent op 'sociale voorzieningen' en 35 procent op 'werkgele-
genheid'.. Met 'criminaliteit' associeerde slechts 9 procent de sociaal-demo-
cratenn en met immigratie/asielzoekers 4 procent. D66 werd vooral geïdenti-
ficeerdd met 'referendum' (26 procent) en 'gezondheidszorg' (15 procent), 
maarr had een zwak profiel. 

Dee LPF werd door de kiezers heel duidelijk gepositioneerd: 74 procent 
dachtt bij de fortuynisten aan 'immigratie' en 'asielzoekers' en 32 procent 
aann 'criminaliteit'. Het CDA had ook een duidelijk profiel: 38 procent dacht 
bijj  de christen-democraten aan het gezin, 34 procent aan 'normen en waar-
den'.. GroenLinks werd gezien als de milieupartij (58 procent) en de Socialis-
tischee Partij als partij voor sociale voorzieningen {30 procent). De VVD 
bleekk haar 'eigen' thema's criminaliteit {10 procent) en immigratie/asielzoe-
kerss {9 procent) uit 1994 en 1998 geheel aan de LPF verspeeld te hebben. De 
liberalenn hadden een zwak profiel en scoorden alleen met 'overheidsfinan-
ciën':: 17 procent.380 

Dee volgende stap is het over het voetlicht krijgen van de boodschap via 
dee media. Omdat de kranten en omroepen niet meer aan één partij gebon-
denn waren, was ongefilterde 'media exposure' van de campagneboodschap 
niett langer vanzelfsprekend. De lijsttrekkers Melkert en Dijkstal hadden al 
geenn duidelijke boodschap, maar bleken bovendien weinig bedreven in het 
communicerenn met de kiezers en het debatteren met politieke tegenstan-
ders. . 

Jann Peter Balkenende was een onbekende debutant, die echter koos voor 
eenn stevige oppositionele koers en een herkenbaar christen-democratisch 
profiel.. GroenLinks mikte op een coalitie met CDA en PvdA, waar deze twee 
echterr niet echt voor te porren waren. Door zich van de PvdA afhankelijk te 
maken,, bleef de campagne van GroenLinks enigszins in de lucht hangen. 
Lijsttrekkerr Rosenmöller wist niet goed of hij oppositie moest voeren dan 
well  examen moest doen voor regeringsdeelname. GroenLinks profiteerde in 
dee peilingen overigens wel van de neergang van de PvdA bij de gemeente-
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raadsverkiezingenn van 6 maart 2002 en de daaropvolgende chaos in het 
campagneteamm van de PvdA. 

Dee SP was duidelijker dan GroenLinks: zij voerde oppositie tegen het 
paarsee beleid en wees na 11 september 2001 ondubbelzinnig steun aan de 
Amerikaansee militaire actie in Afghanistan af. Leider Marijnissen sprak 
directe,, herkenbare taal en kwam ook in debatten goed uit de verf. 

Dee hoeveelheid berichten in dagbladen en televisienieuwsbulletins over 
politiekee partijen zegt op zichzelf niets over hun kansen bij de verkiezingen. 
Tijdenss de campagne van 2002 kregen de grote verliezers PvdA (28,5 pro-
centt van de berichten) en VVD (23,5 procent) de meeste aandacht. De LPF 
werdd derde met 18 procent, gevolgd door Leefbaar Nederland met 8,7 pro-
cent.. D66 kreeg 7,2 procent van de aandacht voor partijen en hun lijsttrek-
kerss en de grote winnaar, het CDA slechts 6,8 procent. GroenLinks kreeg 4,1 
procent,, veel meer dan de SP mett 1,2 procent en de kleine christelijke partij-
enn met 1,7 procent.381 

Inn de top tien van de aandacht per politicus in de campagne van 2002 
stondd Pim Fortuyn bovenaan met 24 procent. Hieruit blijkt dat de aandacht 
voorr hem en zijn LPF zo ongeveer samenviel.382 Het gezag van Fortuyn was 
zeerr laag: hij kreeg als rapportcijfer een 3,9. Per saldo ontving Fortuyn in de 
nieuwsberichtgevingg evenveel steun als kritiek. Van eenzijdige 'demonise-
ring'' was dus, althans in de nieuwsberichten, geen sprake. 

Ministerr Korthals (VVD, Justitie) was met 7,3 procent tweede. Die positie 
hadd hij te danken aan zijn betrokkenheid bij het heenzenden van bolletjes-
slikkerss en bij de bouwfraudezaak. Korthals kreeg voor gezag het cijfer 5,5. 
Kokk was derde (7,2 procent, cijfer 6,5), Melkert vierde (6,0 procent, cijfer 5,7) 
enn Dijkstal vijfde (4,4 procent, cijfer 6,6). 

Balkenendee kwam pas als negende politicus uit de bus: hij kreeg 2,8 pro-
centt van de aandacht. Zijn gezag was evenwel groot: hij kreeg het cijfer 7,3. 
Balkenendee kwam in het nieuws, in tegenstelling tot Melkert en Dijkstal, als 
eenn winnaar naar voren.383 

Hett grootste talent in de kunst van het politiseren tijdens de campagne van 
20022 bleek nieuwkomer Pim Fortuyn te zijn. Pim Fortuyn was een geniale 
provocateurr die precies wist hoe hij met de media moest omgaan. Hij had 
eenn goed in het gehoor liggende boodschap, namelijk dat Nederland vol 
was,, dat moslims een bedreiging vormden voor de verworvenheden van de 
emancipatiee en dat je dat van de linkse kerk niet mocht zeggen. 
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Samenn met media-experts als Jan Nagel, Henk Westbroek, Kay van der 
Linde,, Maurice de Hond en Willem van Kooten creëerde Fortuyn een reeks 
vann mediamomenten. De presentatie van Jan Nagels autobiografie Boven het 
maaiveldmaaiveld werd aangegrepen om Fortuyn als kandidaat-lijsttrekker te presen-
teren.. De verkiezing tot lijsttrekker in Gooiland was perfect geregisseerd, 
inclusieff  de strijdkreet At your service! Dit alles leverde weer genoeg stof op 
voorr journalisten om te schrijven, te praten en te filmen. Vervolgens bele-
digdee Fortuyn op tv iedereen die daarvoor in aanmerking kwam, profileerde 
hijj  zich als relnicht en introduceerde hij een eigen Pim Fortuyn-look, com-
pleett met Glatzkopf en speciaal ontworpen diagonaal gestreepte dassen in de 
clubkleurenn geel en blauw.184 

Fortuynn bediende zich van een uitgekiende mediamix. Zijn columns in 
ElsevierElsevier bezorgden hem publiciteit voor zijn boeken en uitnodigingen voor 
optredens.. Tijdens die optredens testte Fortuyn de effecten van zijn bood-
schapp op zijn publiek, dat voor een groot deel bestond uit hardwerkende 
zelfstandigenn die zich door de Haagse politiek miskend voelden. Vervolgens 
venttee hij een gepolijste versie van zijn boodschap uit via het programma 
BusinessBusiness Class van Harry Mens. Toen hij zich had opgeworpen tot de grote 
uitdagerr van het paarse politieke establishment, overvleugelde hij zijn poli-
tiekee tegenstanders tijdens televisiedebatten, optredens in talkshows en 
mediamomentenn als de presentatie van zijn programma De puinhopen van 
achtt jaar Paars. 

Fortuynn zorgde continu voor opwinding en drong in z'n eentje de hele 
gevestigdee politieke orde in de verdediging. Fortuyn was zo mediageniek, 
datt hij zich niets hoefde aan te trekken van de 'medialogica'. Iedereen wilde 
Fortuynn graag in zijn uitzending of kolommen hebben, want Fortuyn joeg 
dee kijkcijfers omhoog. Hij slaagde erin debatten en interviews naar zijn 
handd te zetten. 

Dee LPF had bovendien een duidelijke inzet: een rechts kabinet met For-
tuynn zelf als premier. Al vroeg in de campagne wist iedereen wat Fortuyn 
mett het land voorhad: grenzen dicht voor migranten en absolute prioriteit 
aann bestrijding van criminaliteit. Ten slotte cultiveerde de populist Fortuyn 
mett succes een soort samenzwering met de kijker, als politieke buitenstaan-
derss onder elkaar. 

Hett mobiliseren van de kiezer, het domineren van de agenda en op basis 
daarvann de kiezer verleiden op jouw partij te stemmen, vormt het sluitstuk 
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vann de politieke communicatie. Partijen testen via focusgroepen de reacties 
vann kiezers op bepaalde verkiezingsleuzen en thema's uit. Als ze een aan-
sprekendee boodschap hebben, proberen ze die via het principe frappez tou-
joursjours erin te hameren. Speciale aandacht gaat uit naar zwevende kiezers en 
kiezerss die twijfelen tussen jouw partij en de naastgelegen concurrent.385 

Inn de campagne van 2003 richtte Wouter Bos zich door het bestrijden 
vann de verdubbeling van de ziektekostenpremie op mensen die overwogen 
SPP te stemmen. Als gevolg van de scherp dalende conjunctuur en de oplo-
pendee werkloosheid kwamen sociaal-economische strijdpunten terug op de 
politiekee agenda. Door op het gebied van criminaliteit en migratie naar 
rechtss op te schuiven, wist de nieuwe PvdA-leider de thuisblijvers van 2002 
opnieuww aan zich te binden. 

Hett 'horse race'-effect was vooral in de campagne van januari 2003 sterk 
overheersend.. De vraag of de PvdA, dan wel het CDA de grootste partij zou 
wordenn - plus de vraag of VVD en CDA een meerderheid zouden halen om 
hett beleid voort te zetten (maar wel zonder LPF) - maakten de verkiezing tot 
hett allerlaatste moment spannend. 

Dankzijj  het internet is politieke communicatie niet langer eenrichtings-
verkeer.. Tijdens de verkiezingen van 2002 en 2003 gebruikten meer dan 
tweee miljoen kiezers, een kwart van het electoraat, de Stem Wijzer als hulp-
middell  om een politieke keuze te maken. De Stem Wijzer was daarmee de 
belangrijkste,, maar niet de enige digitale test om de politieke voorkeur te 
meten.. Volgens onderzoeker Loek Groot was de Stem Wijzer overigens verre 
vann volmaakt.ï86 

DeDe schuld van de pers? 

Veell  politici, maar ook veel journalisten houden de kranten en vooral de 
televisiee verantwoordelijk voor het door hen veronderstelde wantrouwen 
vann burgers in de politiek. Concurrentie tussen de media zou leiden tot sen-
satiejournalistiekk en buitenproportionele aandacht voor schandalen en 
opgeblazenn conflicten. De politiek zou worden voorgesteld als een boks-
wedstrijd,wedstrijd, waarbij de beleidskwesties naar de achtergrond verdwenen. De 
burgers,, vatbaar als ze zijn voor de sensatiezucht van het journaille, zouden 
zichh verongelijkt hebben afgewend van de publieke zaak. 

Dezee voorstelling van zaken is welsprekend onder woorden gebracht 
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doorr de Amerikaanse journalist James Fallows in zijn boek Breaking the News 
uitt 1996. 'Stap voor stap,' schreef Fallows, 'is de journalistiek afgedaald naar 
dee gewoonte het openbare leven in Amerika te portretteren als een wed-
strijdd in het kwaad, waarbij de ene groep hypocriete politici de andere 
onophoudelijkk op het verkeerde been probeert te zetten. Onderwerpen die 
vann invloed zijn op het welzijn van de Amerikanen - misdaad, gezond-
heidszorg,, onderwijs, economische groei - worden voornamelijk gepresen-
teerdd als toernooivelden waar politici slag kunnen leveren.'587 

Journalistiekk die zinvol wil zijn, meende Fallows, moet mensen het idee 
gevenn dat het leven meer is dan een aaneenschakeling van willekeurige 
gebeurtenissen.. 'Mensen zullen geen kranten meer kopen of nieuwsuitzen-
dingenn bekijken, tenzij zij het gevoel hebben dat de informatie op een of 
anderee manier de greep op hun leven bevordert. Journalistiek is alleen de 
moeitee waard wanneer het de mensen helpt gebeurtenissen te begrijpen, er 
meee om te gaan en soms zelfs naar hun hand te zetten. Dit is helaas waar de 
perss het duidelijkst faalt. De boodschap van de hedendaagse verslaggeving 
iss maar al te vaak dat de wereld niet kan worden begrepen, gevormd en 
beheerst,, maar alleen ondergaan en op afstand gehouden kan worden.'388 

Tegenoverr deze pessimistische voorstelling van zaken staat het onder-
zoekk van de aan Harvard University verbonden Britse politicologe Pippa 
Norris.. Zij toonde overtuigend aan dat er een positief verband is tussen de 
hoeveelheidd aandacht die mensen besteden aan nieuwsberichtgeving en hun 
kenniss van politiek, vertrouwen in politiek en deelname aan politiek. Hoe 
meerr de mensen naar het journaal kijken, kranten lezen, op het internet sur-
fenn of aandacht schenken aan politieke campagnes, des te meer ze betrok-
kenn zijn bij de politiek. Dat is dus precies het tegenovergestelde van de stel-
lingg dat het lezen van kranten en het kijken naar de televisie zou leiden tot 
apathiee en erosie van het vertrouwen in politieke leiders en instellingen. 
Norriss noemde haar boek over politieke communicatie in postindustriële 
samenlevingenn dan ook A Virtuous Circle, in plaats van de vicieuze cirkel die 
Fallowss en zijn medestanders ontwaren.589 

Inn plaats van de veronderstelde afname van hard nieuws over politiek en 
buitenlandsee zaken ten gunste van afstompende infotainment en human 
interest,, kwam Norris op basis van een stortvloed van gegevens tot de con-
clusiee dat de mogelijkheden op de hoogte te raken van hard politiek nieuws 
dee laatste dertig jaar enorm zijn vergroot. Sinds 1970 is de hoeveelheid 
nieuwss op publieke zenders in de OESO-landen meer dan verdrievoudigd. 
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Hett aandeel van de Europeanen dat dagelijks de krant leest, is verdubbeld 
(vann 27 procent in 1970 naar 45 procent in 1999). In 1970 keek de helft van de 
Europeanenn elke dag naar het journaal; in 1999 was dat driekwart. 

Norriss zag vooral diversificatie: zowel soft nieuws en infotainment als 
hardd nieuws zijn in omvang enorm toegenomen. Norris schreef: 'Eindeloze 
debattenn uit de Senaat op C-SPAN390 bestaan naast eindeloze debatten over 
sekss en relaties bij Jerry Springer. The Sun en The Economist zijn bij dezelfde 
kioskk verkrijgbaar. News.bbc.co.uk is net zo gemakkelijk beschikbaar als de 
Amsterdamsee pornosites. Door onze aandacht te fixeren op excessen aan de 
onderkantt van de markt, miskennen we grote veranderingen als de moge-
lijkheidd om live vluchtelingen uit Kosovo de grens over te zien steken of om 
onlinee informatie over lokale overheidsdiensten te vinden.'391 

Haarr conclusie is dan ook dat een groter, beter opgeleid en mondiger 
publiekk in staat is om uit het verruimde aanbod aan nieuwsbronnen en 
boodschappenn van politieke partijen de informatie te pikken die het zoekt 
enn daaruit praktische politieke keuzen te maken. Het vertrouwen van het 
publiekk in politieke instituties, maatschappelijke organisaties en media en 
hunn betrokkenheid bij de publieke zaak zullen in hoofdstuk xiv uitgebreid 
wordenn behandeld. 

Hett lezen van de krant en het kijken naar het journaal leidt dus niet automa-
tischh tot politiek cynisme, zoals Fallows suggereerde. Toch kan slechte jour-
nalistiekk het functioneren van de democratie belemmeren. In de Verenigde 
Statenn is onder journalisten een diepgaand debat over de kwaliteit van de 
politiekee berichtgeving ontbrand. Met name regionale kranten en tv-sta-
tionss experimenteren met wat civic of public journalism wordt genoemd: jour-
nalistiekk die partij kiest en burgers ondersteunt in het naar voren brengen 
vann hun problemen. Het nieuws wordt 'van onderop', op een positieve 
manierr gepresenteerd, in plaats vanuit het gezichtspunt van deskundigen of 
instellingen.. De gevolgen van politieke besluiten en het aanreiken van 
oplossingenn van problemen krijgen veel nadruk. Het activeren van de bur-
gerr tot deelname aan het openbare leven is de voornaamste drijfveer van de 
'civielee journalistiek', die ook in Nederland wordt gepropageerd.392 

Ditt laatste sluit aan bij één van de drie basisfuncties die nieuwsmedia in 
eenn representatieve democratie hebben, namelijk het aanmoedigen tot deel-
namee aan het politieke proces, door middel van het bevorderen van de alge-
menee ontwikkeling van de burgers en het stimuleren van kiezers gebruik te 
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makenn van hun stemrecht. Wanneer civiele journalistiek partij kiest of in 
actiejournalistiekk vervalt, bestaat het risico dat de andere twee democrati-
schee basisfuncties, het fungeren als maatschappelijk forum dat een pluralis-
tischh debat over publieke zaken stimuleert en het optreden als waakhond 
tegenn machtsmisbruik, in het gedrang komen. 

Voorr zover civiele journalistiek leidt tot een accentverschuiving in de 
berichtgevingg van eenrichtingsverkeer naar openheid, van instituties naar 
burgerss en hun ervaringen, van losse feiten naar pragmatische context, van 
politiekee tactiek naar gevolgen van beleid voor de betrokkenen en van mis-
lukkingenn en extremen naar oplossingen en alternatieven, kan zij bijdragen 
aann het herstel van vertrouwen van de kiezers in de media.593 

Zonderr de conventionele aanpak radicaal los te laten, proberen kranten 
enn omroepen elementen van de 'civiele' benadering te incorporeren. De 
vraagg 'kan de lezer/kijker met de informatie uit de voeten?' speelt in de pre-
sentatiee van het nieuws een grotere rol. Het NOS journaal heeft rond 2000 
eenn project uitgevoerd om redacteuren bewust te maken van de mogelijkhe-
denn van de 'civiele' aanpak. NRC Handelsblad heeft in 1994,1998 en 2002 een 
eigenn 'kiezersonderzoek' gedaan, waarin redacteuren bij zo'n zeshonderd 
'gewone'' kiezers thuis naar hun mening over overheid en politiek infor-
meerden.. De Volkskrant kwam op 1 mei 2002 met de eerste aflevering van De 
Standd van het Land, een speciaal katern met reportages over de ervaringen 
vann bewoners van verschillende wijken met het functioneren van de over-
heid. . 

Inn de Verenigde Staten publiceerden Bill Kovach, voorzitter van het 
Committeee of Concerned Journalists en Tom Rosenstiel, directeur van het 
Projectt for Excellence in Journalism, een leidraad met negen principes die 
gezamenlijkk de missie van de journalistiek zouden moeten vormen: 

1.. De eerste verplichting van de journalistiek is het dienen van de waar-
heid. . 

2.. Haar eerste loyaliteit ligt bij de burgers, niet bij organisaties. 
3.. Het wezen van de journalistiek ais discipline is verificatie van feiten 

enn beweringen. 
4.. De beoefenaren moeten onafhankelijk zijn van degenen die zij 'ver-

slaan'. . 
5.. Journalistiek moet dienen als een onafhankelijke inspectie van de 

macht. . 
6.. Zij moet een forum voor openbare kritiek en debat verschaffen. 
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7-- Zij moet ernaar streven zaken van belang te presenteren als interes-
santt en relevant. 

8.. Zij moet het nieuws begrijpelijk maken en in de juiste verhoudingen 
plaatsen. . 

9.. De journalisten moeten hun eigen geweten kunnen volgen.394 

Omm greep op de wereld te krijgen, stelt de lezer overigens niet alleen prijs op 
accuratessee en verklaring van het nieuws, maar ook op een duidelijke posi-
tiebepaling.. De binding van een krant met de lezers wordt vergroot als die 
krantt 'ergens voor staat' en zelf positie kiest.395 

JournalistenJournalisten en migratie 

Wordenn de negen normen van Kovach en Rosenstiel door Nederlandse jour-
nalistenn consequent toegepast? In zijn proefschrift over de beroepsopvat-
tingg van Nederlandse journalisten deed communicatiewetenschapper Mark 
Deuzee verslag van de houding van Nederlandse journalisten ten opzichte 
vann 'de multiculturele samenleving'. Net als in andere landen waren Neder-
landsee journalisten in politiek opzicht in grote meerderheid progressief: 47 
procentt van Deuzes steekproef (700 journalisten) antwoordde 'een beetje 
naarr links' te neigen, 31 procent vond zichzelf'behoorlijk links'.396 

Watt betreft de houding van migranten viel in de eerste plaats op dat 
slechtss 2 procent van de beroepsgroep afkomstig was uit een allochtone 
bevolkingsgroep.. Dit percentage kwam overigens wel overeen met het 
totaall  aantal allochtonen met een voltooide opleiding op hbo- en universi-
tairr niveau. De specialisten die door Deuze werden ondervraagd, klaagden 
overr het feit dat het moeilijk was het vertrouwen te winnen van migranten, 
inn het bijzonder van Marokkanen. Het contact met de doelgroep verliep dan 
ookk hoofdzakelijk via woordvoerders en zaakwaarnemers. De kennis van 
dee islam liet, naar eigen zeggen, veel te wensen over. 

DeDe Telegraaf, met een oplage van bijna 800.000 verreweg de grootste 
krantt van Nederland, werd het beste gelezen onder migranten en onder 
lagerr opgeleiden. Deze krant verzweeg de nationaliteit van wetsovertreders 
overr het algemeen niet. Dat was voor de andere ondervraagde journalisten 
eenn voorbeeld 'van hoe het niet moet'. Negatieve berichtgeving over migran-
tenn moest zo mogeiijk worden vermeden, net als het aan het woord laten 
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vann etnocentrische politici. Het voorkomen van 'stigmatisering' van min-
derhedenn werd als een belangrijke opdracht gezien, Nederlandse journalis-
tenn hadden 'een antiracistische agenda'. De publicatie van de geruchtmaken-
dee beschouwing 'Het multiculturele drama' door Paul Scheffer in NRC Han-
delsbladdelsblad van 29 januari 2000 werd door de specialisten in de 'multiculturele 
samenleving'' als taboedoorbrekend gekarakteriseerd. Voor sommige media 
wass Scheffers artikel zelfs de aanleiding een journalist voor migratievraag-
stukkenn vrij te maken.397 

Alss we de berichtgeving over migranten vergelijken met de negen crite-
riaa van Kovach en Rosen stiel, dan valt op dat het dienen van de waarheid 
niett voorop stond, dat organisaties en zaakwaarnemers in de plaats van de 
migrantenn zelf aan het woord werden gelaten, dat verificatie geen belangrij-
kee rol speelde, dat de forumfunctie niet werd vervuld, maar door de inter-
ventiee van Scheffer pas van 'buiten' werd afgedwongen en dat paternalisme 
eenn onbevooroordeelde kijk op de problematiek in de weg stond. Alle slech-
tee eigenschappen van journalisten leken samen te komen in de aanpak van 
hett migrantenvraagstuk in de media. Het verklaart wellicht mede dat kran-
ten,, radio en televisie door veel lezers en kijkers als onderdeel van de geves-
tigdee politieke orde werden gezien. 

Hett gaat te ver journalisten als onderdeel van de gevestigde politieke orde te 
beschouwen,, hoewel hun professionaliteit en distantie tot de macht te wen-
senn overlaten. Zij zijn geen trendsetters, maar trendvolgers. Het fabrieksma-
tigee productieproces van het nieuws bevoordeelt autoriteiten en gevestigde 
politicii  boven buitenstaanders als Fortuyn. 

Daarr staat weer tegenover dat het publiceren van feitelijk nieuws dat als 
slechtt wordt ervaren (in 2002: drugskoeriers, cellentekorten, bouwfraude, 
problemenn rond migratie, wachtlijsten in de zorg, stilstaande treinen, 
onenigheidd over de WAO, dalende winsten in bedrijven) in het nadeel van de 
zittendee regering werkt. Er was geen eenstemmigheid onder de media over 
hett failliet van Paars in zijn nadagen, maar de teneur was negatief. De publi-
catiee van Fortuyns programma Puinhopen in maart 2002 maakte de 
berichtgevingg nog iets negatiever.398 

Inn het voordeel van een performer als Fortuyn waren de ontzuiling en de 
commercialiseringg van de media. Met Fortuyn verdubbelden de kijkcijfers 
enn daarmee de kansen op reclame-inkomsten. Opvallend was dat de door-
braakk van Wouter Bos in januari 2003 plaatsvond bij de commerciële zen-
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derr RTL 4. Het element van de wedstrijdverslaggeving (de paardenkoers tus-
senn PvdA en CDA) speelde Bos in de kaart, ten koste van de SP van Jan Marij-
nissen. . 

Intussen,, het zij nog eens herhaald, was het de onervaren, niet bepaald 
vann het beeldscherm spetterende Jan Peter Balkenende van het onder jour-
nalistenn weinig populaire CDA, die twee verkiezingen op rij wist te winnen. 
Dee term 'mediacratie' doet dan ook geen recht aan de complexe wisselwer-
kingg tussen kiezers, gekozenen en de media. 
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