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Media zoeken nu de gunst van
het publiek
De media zijn sinds het begin van de jaren negentig ingrijpend
veranderd. Zij vormen niet langer een aanbodmarkt waarin
zij eigenmachtig kunnen uitmaken wat zij het publiek willen
voorschotelen. Nu zijn ze terechtgekomen in een vragersmarkt
waarin ze om de gunst van het publiek moeten vechten.
Daarmee is hun taak niet langer louter gelegen in het leveren
van een bijdrage aan het democratisch proces. Wat hen
nu vooral drijft is behoud van hun marktaandeel door het
publiek te geven waar het om vraagt. Toch is het onjuist om te
stellen dat de media verantwoordelijk zijn voor het succes van
populistische politici.
door Philip van Praag
De auteur is universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.

De mediastrategie van Pim Fortuyn was in een simpele oneliner samen te vatten: oorlog met de gevestigde media. Met grote regelmaat verkondigde hij dat de media onderdeel uitmaakten van het (linkse) politieke
establishment. Het was een succesvolle strategie. Het droeg enerzijds bij
aan het profiel van Fortuyn als politieke buitenstaander, en anderzijds
drong het veel media in het defensief. Het kritisch volgen of het scherp interviewen van Fortuyn zou voor veel kiezers juist het bewijs voor zijn gelijk
vormen, terwijl het nagenoeg negeren van Fortuyn ook gezien kon worden
als een vorm van vooringenomenheid.
De oorlog van Fortuyn tegen de media was van zijn kant een bewuste
keuze. Ferry Hoogendijk, van 2002 tot 2003 Kamerlid voor de lpf, sprak in
2003 over ‘een tactiek van Fortuyn om de media te gebruiken en te beschuldigen van partijdigheid’.1 Geert Wilders heeft op dit punt goed gekeken
naar het succes van Fortuyn.
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Fortuyn was niet de eerste die op deze wijze een frontale aanval opende
op de media. In de jaren zeventig fulmineerde vvd-fractievoorzitter Wiegel regelmatig tegen de publieke omroep, die het kabinet-Den Uyl stelselmatig zou begunstigen. Andere vvd-politici waren Wiegel voorgegaan.
Het verslag van een Kamerdebat waarbij de vvd onvoldoende in beeld was
geweest bracht het toenmalige vvd-kamerlid Vonhoff ertoe om het nts
Journaal te vergelijken met de Russische staatstelevisie.2
Buiten Nederland lagen de media al eerder onder vuur. Spiro Agnew,
Amerikaans vicepresident onder president Nixon, viel rond 1970 herhaaldelijk scherp uit tegen de (links-)liberale dominantie in de media in de VS.
Journalisten haalden in die tijd veelal hun schouders op over deze aanvallen en hadden weinig behoefte om het tegendeel te bewijzen. Tegenwoordig zijn veel media wel gevoelig voor deze verwijten. De verklaring daarvoor moet gezocht worden in de ingrijpende maatschappelijke en politieke
veranderingen van de laatste decennia.
Media: van aanbodmarkt naar vragersmarkt
De media opereerden zeer lang, wel tot het begin jaren negentig, op een
markt die in belangrijke mate de kenmerken had van een aanbodmarkt. Op
een dergelijke markt is er weinig of geen concurrentie, zijn de verschillende media verzekerd van de trouw van hun lezers of kijkers, en bepalen de
redacties het dagelijkse aanbod aan nieuws, sport en amusement. Kijkers
en lezers hadden daar nauwelijks invloed op.
Deze aanbodmarkt is in Nederland vanaf 1989 in een zeer kort tijdsbestek
veranderd in een zeer dynamische en sterk concurrerende vragersmarkt. De
komst van een groot aantal commerciële televisiezenders en de opkomst van
het internet hebben daarbij een doorslaggevende rol gespeeld.
De Nederlandse televisiemarkt is met tien landelijke zenders thans
een van de meest competitieve van Europa. Elke zender en elk programma moet een permanent gevecht
leveren om te overleven. Op de
De Nederlandse televisiemarkt
dagbladmarkt hebben de kranten
niet alleen te maken met een 24
is met tien landelijke zenders
uursnieuwscyclus, maar ook met
thans een van de meest
de opkomst van de talloze gratis
competitieve van Europa
nieuwssites die op elk tijdstip en op
elke plaats digitaal geraadpleegd
kunnen worden. Daarnaast hebben de geschreven media last van het
succes van de gratis dagbladen en van een bepaalde mate van ontlezing,
zeker onder jongeren.
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Op een dergelijk sterk concurrerende en dynamische markt zijn media
uitermate gevoelig voor het verwijt dat ze het contact met de bevolking
kwijt zijn en niet meer op de hoogte zijn van wat er in de samenleving leeft.
Dat bleek al in 2002. Geschrokken door de vele kritiek op hun functioneren staken verschillende redacties na de verkiezingen de hand in eigen
boezem. Een breed gedeelde opvatting was dat journalisten te veel gericht
waren op de Haagse politiek en dat er te weinig geluisterd werd naar de
opvattingen van de burgers. Hoofdredacteur Hans Laroes van het nos Journaal vatte het bondig samen: ‘Van de staat naar de straat.’3
Strijd om de gunst van het publiek
Kenmerkend voor het huidige functioneren van de media is dat redacties
sterk rekening houden met de wensen van kijkers en dat veranderingen in
de voorkeuren en opvattingen van het publiek nauwgezet gevolgd worden.
Media vereenzelvigen zich in toenemende mate met het publiek, althans
met dat wat zij denken dat het publiek aantrekkelijk vindt. De sterke
onderlinge concurrentie om de gunst van het publiek heeft er verder toe
geleid dat de journalistiek zich anders opstelt tegenover de politiek. Het
proces van politieke communicatie wordt in toenemende mate gekenmerkt door de dominantie van de media logic.4 Nieuwsselectie en politieke
verslaggeving staan niet langer in het teken van het leveren van een bijdrage aan het democratisch proces, maar in het teken van het marktaandeel.
Politieke redacties willen niet meer in de eerste plaats informeren maar
vooral onderhoudend zijn, waarbij opvallende nieuwtjes sterk worden
uitvergroot en veel aandacht wordt besteed aan incidenten die de burgers
aanspreken of emotioneel raken.
Ten tijde van het paarse kabinet was Bolkestein een van de eerste politici
die begrepen waar de media tegenwoordig behoefte aan hebben. In 1998
constateerde Volkskrant-journalist Jean-Pierre Geelen al het volgende over
de toenmalige vvd-fractievoorzitter: ‘Als geen ander voelde hij de verlangens van de parlementaire pers aan. Hij leverde bijna op verzoek de bouwstenen voor een politieke of publicitaire rel, hij deed het met een feilloos
gevoel voor timing en impact. Zijn aanval op het verleden van communisten, op staatssecretaris Tommel als “politiek onbenul”, op asielzoekers, de
lijst is eindeloos lang.’5 De wijze waarop Geert Wilders steeds opnieuw de
aandacht van de media weet te krijgen is zeker niet alleen beïnvloed door
Fortuyn: hij heeft als medewerker van de vvd-fractie in de jaren negentig
goed gekeken naar de werkwijze van Bolkestein.
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Een ingrijpend veranderde kiezersmarkt
Niet alleen de positie van de media is de laatste jaren sterk veranderd. Op
de kiezersmarkt heeft zich een vergelijkbare ontwikkeling voorgedaan.
De veranderingen op de electorale markt hebben zich weliswaar in een
iets langere periode afgespeeld, maar zijn minstens zo ingrijpend voor de
meeste politieke partijen. Het startpunt van de politieke veranderingen
ligt midden jaren zestig, met de ontzuiling, ontkerkelijking en individualisering. Vooral de twee grote traditionele volkspartijen in Nederland,
het cda en de PvdA, krijgen daardoor steeds meer moeite hun traditionele
achterban vast te houden. De gevolgen voor de politieke verhoudingen
worden pas in de jaren negentig in volle omvang duidelijk. Sinds de verkiezingen van 1994 heeft Nederland een van de beweeglijkste kiezersmarkten
van Europa. Electorale verschuivingen waarbij twintig tot dertig procent
van de Kamerzetels van partij verandert, komen sindsdien met grote
regelmaat voor. Geen enkel Europees land was de laatste decennia zo onderhevig aan sterk wisselend electoraal gedrag als Nederland.6 Het biedt
nieuwe partijen veel mogelijkheden. Zo behaalden twee ouderenpartijen
in 1994 zeven zetels en kwam in dat jaar de sp met twee zetels voor het eerst
in Tweede Kamer. Sinds 2006 zit de Partij voor de Dieren, een typische oneissuepartij die alleen in Nederland succesvol is, ook in het parlement. Het
grootste electorale succes hebben echter populistische partijen als de lpf
en de pvv behaald, partijen die zich sterk afzetten tegen de gevestigde politieke elite, die verweten wordt de belangen van het overgrote deel van het
Nederlandse volk te verwaarlozen, en die zich daarbij sterk profileren met
anti-immigratie- en anti-islamstandpunten.
Het succes van nieuwe partijen valt samen met de komst van nieuwe politieke tegenstellingen in Nederland en andere Europese landen. Volgens
de Zwitserse politicoloog Kriesi zien we in veel Europese landen een nieuwe tegenstelling in het electoraat ontstaan over onderwerpen als immigratie, integratie en Europese eenwording.7 Op de achtergrond speelt ook de
vraag of de verzorgingsstaat beschermd moet worden tegen de globaliserende economie een rol. Populistische partijen, relatief vaak gesteund door
lager opgeleide kiezers en kleine ondernemers, staan bij deze tegenstellingen vaak tegenover partijen die veel hoogopgeleide kiezers tot hun achterban kunnen rekenen, in Nederland met name D66 en GroenLinks.8
Onzekere media
Voor de media vormde de opkomst van populistische partijen en hun
thema’s aanvankelijk een bron van onzekerheid, maar na de schok van
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de Fortuyn-revolte hebben zij zich vrij snel weten aan te passen aan de
veranderde omstandigheden. Dat komt onder andere tot uiting in de toegenomen aandacht bij alle kranten voor vraagstukken rond integratie en
etnische minderheden. Uit het proefschrift van Hajo Boomgaarden blijkt
dat bij zowel kranten als nrc Handelsblad, de Volkskrant of Trouw als bij
kranten als het Algemeen Dagblad en De Telegraaf deze ontwikkeling na
2002 zichtbaar is.9 Daarbij geldt wel dat de eerste drie kranten aanzienlijk
vaker over etnische minderheden berichten dan de laatste twee; een verschil dat voortkomt uit de veel grotere aandacht in de ‘kwaliteitskranten’
voor alle (Haagse) politieke onderwerpen. Uit hetzelfde onderzoek komt
ook naar voren dat er verschil is in de manier waarop de problematiek rond
etnische minderheden wordt belicht. In de vier weken na de moord op
Theo van Gogh kiezen kranten als De Telegraaf en het Algemeen Dagblad
zeer vaak voor een frame waarin de dreiging centraal staat die uitgaat van
etnische minderheden, terwijl bij het nos Journaal, nrc Handelsblad en de
Volkskrant veel meer sprake is van een evenwicht tussen het gebruik van
negatieve en positieve frames. pvv-kiezers, en meer in het algemeen laagopgeleide kiezers, maken meer gebruik van media die kiezen voor een
Media worden niet beoordeeld
negatieve benadering.10
op hun inhoudelijke consistentie
Ongeacht de vraag of ze enige
sympathie
hebben voor de standen ze hoeven geen oplossingen
punten van populistische partijen,
voor problemen aan te dragen
hebben de media hebben een zekere
routine ontwikkeld in het omgaan
met deze nieuwe problemen en politieke tegenstellingen. Media hebben
daarbij het voordeel dat zij vrijblijvend grote aandacht kunnen besteden
aan een standpunt als zij denken dat hun kijkers of lezers daar behoefte
aan hebben. Bovendien worden de media niet beoordeeld op hun inhoudelijke consistentie en hoeven ze geen oplossingen voor problemen aan te
dragen.
Saaie en provocerende politici
De opkomst van nieuwe politieke issues en tegenstellingen vormt voor
veel gevestigde grote partijen een lastige uitdaging, zeker als het gaat om
partijen die van oudsher verschillende bevolkingsgroepen verenigen op
basis van een aansprekend programma en visie op de samenleving. Gezien
de verschillende opvattingen in hun achterban en de soms tegengestelde
belangen tussen kosmopolitisch ingestelde actieve leden en hun kiezers,
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hebben partijen als het cda en de PvdA moeite om heldere standpunten
rond deze maatschappelijke problemen te formuleren. Politieke partijen
en politici zonder duidelijke standpunten zijn echter niet interessant voor
veel media. Als vertegenwoordigers van deze partijen zich wel in de aandacht van de media kunnen verheugen en ze naar de mening van journalisten geen duidelijke of overtuigende antwoorden geven, worden ze vaak
stevig aan de tand gevoeld en in de verdediging gedrongen. Dat geldt zeker als politici ondervraagd worden over problemen rond integratie of criminaliteit die geïnterpreteerd kunnen worden als falend overheidsbeleid.
Partijen en politici die een uitgesproken standpunt innemen over deze
onderwerpen krijgen daarentegen alle ruimte in veel media. Populistische
partijen als de pvv maken optimaal gebruik van de mogelijkheden die de
huidige mediamarkt biedt. Hun harde oneliners, hun scherpe aanvallen
op andere partijen en hun soms provocerende en kwetsende opmerkingen
bieden telkens weer stof voor talkshows, nieuwsuitzendingen en voorpagina’s van kranten. Deze aandacht vloeit veelal niet voort uit sympathie
voor populistische partijen. Die varieert sterk per medium. Op een sterk
concurrerende markt kunnen de media het zich echter niet permitteren
hieraan voorbij te gaan. De behoefte aan incidenten en relletjes werkt niet
altijd in het voordeel van populistische partijen. Ruzies en schandalen binnen deze partijen blijken ook een dankbaar onderwerp van berichtgeving
te zijn.
Succes van de populisten
Het is verleidelijk de media verantwoordelijk te stellen voor de massale
steun voor populistische partijen. Politici als Melkert en Dijkstal, respectievelijk lijsttrekker van PvdA en de vvd in 2002, hebben na het dramatische verlies van hun partijen met enige regelmaat verklaard dat als de
media minder ruimte hadden gegeven aan Fortuyn, zijn succes minder
groot zou zijn geweest. Daar is weinig empirisch bewijs voor gevonden.11
Ook ten aanzien van Wilders geldt dat zijn succesvolle mediastrategie en
de grote media-aandacht voor onderwerpen die voor hem van groot belang
zijn, niet betekent dat de media aan de basis staan van het electorale succes van de pvv. Het onbehagen in de samenleving over de positie van minderheden, de criminaliteit en de Europese integratie is niet door de media
gecreëerd, noch door de populistische partijen. Het onbehagen is langzaam gegroeid, mede doordat de traditionele partijen het lang genegeerd
hebben en nog steeds geen aansprekend antwoord weten te formuleren.
Wel klopt het dat de media die relatief veel pvv-kiezers onder hun lezers en
kijkers hebben, vaak over deze onderwerpen van onbehagen berichten en
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daarbij kiezen voor een invalshoek en frame die het onbehagen versterken.
Dat betekent echter niet dat de media in Nederland verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor het succes van de populisten.
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