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DEN HAAG' GISTEREN.

Ter inleiding op een onderzoek naar politieke journalistiek rond kabinets
formaties in de periode 1948-1958. door: dr. J.M.H.J. Hemels

Sinds het begin van het televisieseizoen 1985/1986 kent de Omroepvereniging 
Vara het programma 'Den Haag Morgen', een titel die met een knipoog naar het 
al veel langer bekende NOS-programma 'Den Haag Vandaag' bedacht moet zijn. 
Het ligt voor de hand bij een onderzoek naar aspecten van de politieke jour
nalistiek in het verleden te denken aan de werktitel 'Den Haag gisteren'. 
Omroep- en dagbladjournalistiek houden de actuele ontwikkelingen en gebeur
tenissen in en rond het Binnenhof bij. Journalistiek leeft uit haar aard bij 
de dag van vandaag en - in mindere mate - van morgen: ze staat als het ware 
met de rug naar het verleden toegekeerd.
Om te weten op welke wijze vroeger journalistiek is bedreven en wat er over 
bijvoorbeeld de Haagse politiek is gepubliceerd, moet men te rade gaan bij 
de parlementaire geschiedenis en de persgeschiedenis. Opmerkelijk is echter, 
dat de Nederlandse beoefenaren van deze geschiedwetenschappenjke subdisci
plines tot nu toe nauwelijks systematisch aandacht hebben besteed aan de 
wijze waarop de pers het politieke leven in het regeringscentrum door de 
jaren heen heeft gevolgd. Een uitzondering op deze vaststelling vormt de 
in 1958 verschenen dissertatie Parlement en pers in verhouding tot de over
heid van N. Cramer die toen nog parlementair redacteur van het dagblad Het 
Parool was Er is nooit een vervolg op gekomen, hoewel de actuele relatie
tussen journalisten en parlementariërs nog in 1985 een dissertatie van de

2 )oud-journaliste A. Kaiser opleverde .
In de probleemstelling die aan dit laatste proefschrift ten grondslag ligt, 
wordt een behandeling van de 'globale ontwikkelingen' in de verhouding tus
sen de parlementaire pers en parlementariërs 'in de laatste twintig jaar'

3)in het vooruitzicht gesteld . De belofte wordt echter niet ingelost: er 
is slechts sprake van een op enkele publikaties gebaseerd, beknopt, over
zicht van min of meer structurele veranderingen die zich in de dagbladpers

4)en bij de omroep hebben voorgedaan . Van een inhoudsanalyse, toegepast op 
de vruchten van parlementaire journalistiek in de jaren zestig en zeventig 
is geen sprake, zodat meer vragen rijzen dan er beantwoord worden  ̂ .

1. Politieke journalistiek als begrip.
Mevr. A. Kaiser rekent in haar proefschrift over Haagse journalistiek tot 
parlementaire journalisten 'die journalisten die zich bezighouden met het 
verslaan en/of analyseren en commentariëren van wat gewoonlijk de Haagse
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politiek wordt genoemd en die daarvoor de Residentie als voornaamste werk
terrein hebben' ^  . 'Haagse journalistiek' perkt zij in haar onderzoek in 
tot parlementaire journalistiek, hetgeen mijns inziens slechts een deel
- zij het een zeer wezenlijk bestanddeel - is van journalistiek met betrek
king tot 'wat gewoonlijk de Haagse politiek wordt genoemd'. Ze houdt er mijns 
inziens te weinig rekening mee, dat van oudsher ook anderen dan parlementaire 
journalisten verantwoordelijk waren en nog zijn voor de politieke hoofdarti
kelen van een krant. Ik denk daarbij aan de commentaren en andere opiniërende 
rubrieken verzorgende hoofdredacteuren van de jaren vijftig. Sommige kranten 
kenden zelfs speciale politieke hoofdredacteuren.
Kennisneming van in 1984 en 1985 geplaatste personeelsadvertenties maakt 
verder duidelijk, dat de in en buiten de pers te constateren processen van 
toenemende specialisatie en arbeidsdeling ook de Haagse journalistiek niet 
onberoerd hebben gelaten. Enkele voorbeelden mogen dit illustreren, trouwens 
mede om de spraakverwarring op dit moment aan het licht te brengen.
De redactionele samenwerkingsvorm Gemeenschappelijke Persdienst (GPD) zocht, 
voor de vervulling van een vacature van een parlementair redacteur een man 
of vrouw die, volgens de advertentietekst,
- 'ruime ervaring heeft met parlementaire en politieke verslaggeving of 
als algemeen verslaggever grote affiniteit heeft getoond met het doen en 
laten van regering en volksvertegenwoordiging;

- de gang van zaken in en rond Het Binnenhof nauwlettend en kritisch weet 
te volgen;

- een scherp gevoel heeft voor het nieuws dat zich voordoet, zowel voor als 
achter de groene gordijnen van de eerste vergaderzaal van het land, en

- daarover bondig weet te rapporteren in verslagen, achtergrondverhalen en 
beschouwingen'.

Bij deze opsomming moet worden aangetekend, dat de parlementaire redacteuren 
van de GPD deel uitmaken van de Haagse redactie en dat ze nauw samenwerken 
met de departementale en sociaal-economische redactie. Daarom is in de tekst 
geen sprake van het volgen van de ministeries als vindplaatsen en bronnen 
van nieuws en dergelijke. Het ochtendblad Trouw, dat over een voor een lan
delijk dagblad bescheiden parlementsredactie beschikt, verwachtte in een 
advertentie van een nieuw te benoemen 'ervaren parlementair redacteur' - be
halve verwantschap met de doelstellingen van de krant - 'ervaring in parle
mentaire verslaggeving' en 'belangstelling voor sociaal-economische kwesties'. 
Het NOS-Journaal heeft een Haagse redactie voor 'de berichtgeving over het 
parlement, het kabinet, de departementen en de politieke partijen'. De in
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een advertentie gevraagde redacteur/verslaggever zou worden belast met 'de 
nieuwsgaring en nieuwsverwerking van bovengenoemde terreinen, zoals het re
gistreren en samenvatten van kamerdebatten, het maken van interviews en 
visuele reportages'. In de taakomschrijving van de Haagse redactie van het 
Journaal worden de politieke partijen ook uitdrukkelijk genoemd. Daarmee 
wordt mijns inziens recht gedaan aan een niet te veronachtzamen factor die 
het politieke bedrijf in Den Haag in beweging houdt.
Juist in de laatste decennia lijkt het primaat van de parlementaire politiek 
onder druk te zijn geraakt. Naast het parlement zijn allerlei vormen van so
ciale actie van belang geworden, niet in de laatste plaats voor de politieke 
partijen. Door uit te gaan van 'politieke journalistiek', óók voor de perio
de 1948-1958, bestaat minder het gevaar van fixatie op parlementaire journa
listiek, die achteraf te eenzijdig kan blijken. Bovendien sluit het gebruik 
van de term 'politieke journalistiek' niet bij voorbaat uit, dat uiteinde
lijk parlementaire journalistiek er in de genoemde periode het hoofdbestand
deel van uitmaakt. Bij parlementaire journalistiek moet men, zeker in de 
huidige, praktijk van de verslaggeving en opiniëring, meer aan de Tweede 
dan aan de Eerste Kamer denken. Dit zou in de jaren vijftig ook, juist niet, 
veel minder of veel meer het geval kunnen zijn.

2. Media en de Tweede Kamer.
Eind 1984 kwam een stroom van perspublikaties op gang over het functioneren 
van de Tweede Kamer als volksvertegenwoordiging (parlement). Oorzaak hier
van was de publikatie, op 10 december 1984, van het onderzoeksrapport van 
de RSV-enquêtecommissie. De dag erna hield dr. M.P.C.M. van Schendelen, hoog
leraar politicologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, zijn kriti-

7)sche inaugurele rede Over de kwaliteit van de Tweede Kamer , waardoor het 
functioneren van de Tweede Kamer nog meer pennen deed krassen en monden liet 
spreken. De toekomst van het politieke systeem in Nederland werd in het ge
ding gebracht. Er werden ernstige klachten geuit. Het parlementaire stelsel 
of zelfs de gehele democratie zou in de gevarenzone zijn geraakt, de Tweede 
Kamermeerderheid zou zich tot verlengstuk van het kabinet hebben laten maken 
en ze zou haar invloed per regeerakkoord hebben verkwanseld. Het parlement 
zou niet goed meer functioneren en de Eerste Kamer zou niet moeten worden
afgeschaft, maar zich juist moeten kunnen ontwikkelen tot bijvoorbeeld 'een

8)soort financieel geweten' .
De plotseling opgebloeide openbare gedachtenwisseling kan niet worden onder
drukt uit vrees voor een of andere vorm van anti-parlementarisme. 'De parle
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mentaire democratie functioneert1, aldus Van Schendelen , 'juist het meest 
overtuigend in een kritische openbaarheid'. Deze openbaarheid nu wordt niet 
in de laatste plaats geconstitueerd door de media: kranten, tijdschriften, 
omroep (radio en televisie) en andere (massa-)media.
Van Schendelen heeft in zijn discussiebijdragen met kracht van argumenten
gewezen op de problematiek van de vertegenwoordiging in termen van relaties
met de huiskamers van de kiezers of burgers. De afstand tussen kiezers en
gekozenen zou onder invloed van de ontzuiling groter zijn geworden. Het
'fijnmazig stelsel van verzuilde netwerken' zou per zuil voormannen en ach-

10 )terbannen aan elkaar verbonden hebben . Zonder de media als intermediaire 
organisaties tussen de volksvertegenwoordiging en de kiezers te noemen, 
roept Van Schendelen impliciet wel de vraag op, of en hoe de politieke jour
nalistiek haar bemiddelende rol in deze vervult. Zoals er verschillende (nor
matieve) verwachtingen zijn geformuleerd ten aanzien van de parlementaire 
praktijk, zo bestaan die ook wat betreft de betekenis van de massamedia in 
het algemeen en van de politieke berichtgeving en opinievorming in het bij
zonder. Sommige aan bijvoorbeeld kranten toegeschreven functies voor de de
mocratie zijn minder tijdgebonden, andere hebben een meer door de tijdgeest 
bepaalde formulering gekregen. Communicatiehistorisch onderzoek kan dit aan 
het licht brengen en daarmee de verschraling van de huidige debatten tot 
ééndimensionale, ahistorische, discussies tegengaan.

3. Mediuminterne en -externe factoren.
Het ontbreken van de integrerende werking die van de vroegere verzuilde 
maatschappij uitging, is volgens dr. S. Faber één van de factoren die op de 
duur kunnen leiden tot een verzwakking van het draagvlak van het politieke 
stelsel. 'Door de banden met hun zuil, waren de burgers verbonden met het 
politieke systeem. Eenheid door verscheidenheid', aldus Faber 
Nu wil de loop van de contemporaine geschiedenis, dat juist kranten - moge
lijk sterker dan de traditionele omroeporganisaties - het ontzuilingsproces 
krachtig hebben bevorderd. De omroepprogramma's, met name die van de tele
visie, hebben de mensen na de jaren vijftig, toen televisie gemeengoed was 
geworden, in belangrijke mate over de grenzen van de eigen groep leren kijken. 
Zoals kiezers op drift zijn geraakt, 'floating voters' zijn geworden, zo zijn 
de lezersbestanden van geprofileerde kranten en de achterbannen van vertrouw
de omroeporganisaties van vóór het midden van de jaren zestig ook voor een 
groot deel in beweging geraakt. Politieke partijen én media-organisaties 
zijn de weg van de marktoriëntatie ingeslagen en hebben geleerd hun vang

9)
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netten uit te zetten, zonder hoogdravende verklaringen over hun uitgangs
punten, beginselen en doelstellingen af te geven. Pragmatisme en (pseudo-)- 
commerciële gewiekstheid zijn sindsdien troef, maatschappij- en mensvisies 
dreigen te verwateren. Een en ander speelt in, loopt althans synchroon met 
wat Faber aanduidt als het proces van de individualisering. - Als negatieve 
factoren behandelt Faber verder het fenomeen van de verkokerde, logge over- 
heidsbureaucratie en de teleurstelling over het feit dat de overheid niet 
meer alle wensen in vervulling kan laten gaan Men kan zich bij dit alles 
afvragen, wat de media met hun van decennium tot decennium opnieuw opgesmuk
te te realiseren functies en de hun toegedachte capaciteiten uiteindelijk 
gepresteerd hebben, als het gaat om het bevorderen van de omgang van de 
burgers met de overheid. In de taal van J.R. Thorbecke is dit: in de omgang 
der natie met zichzelve. - De overheid heeft na de Tweede Wereldoorlog in 
ieder geval een nader te bestuderen geïnstitutionaliseerde overheidsvoor
lichting tot stand gebracht. Deze vorm van overheidscommunicatie staat ech
ter thans weer onder kritiek en dit was in de afgelopen veertig jaar al her-

1 2 )haaldelijk het geval Thorbecke omschreef de publieke functie van de
pers, ook vanuit de huidige situatie beoordeeld, zinvol, toen hij in de 
Tweede Kamer verklaarde: 'Men zou kunnen zeggen, dat de dagbladen het voer
tuig zijn van den omgang der natie met zich zelve; het middel waardoor zij 
zich in hare onderscheiden schakeringen, toestanden en stemmingen leert 
kennen en doet kennen' . In hoeverre herkent men in het functioneren van 
de pers in deze tijd nog zo'n (ideaal-typische) werking?, zo kan men zich 
afvragen. Tussen ideaal en werkelijkheid kan een kloof zijn ontstaan.

4. Politieke journalistiek: samenspel of tegenspel?
Bij de uitreiking van de Anne Vondeling Prijs 1984 zei de gelauwerde, de 
parlementair redacteur van de Gelderlander/De Nieuwe Krant Max de Bok, dat 
schrijven over het Binnenhof géén gezelschapsspel is. Wel zou het neerkomen 
op het schrijven over het spel dat gespeeld wordt tussen politici en parle
mentaire journalisten. Volgens De Bok is een wezenlijk aspect daarvan het 
principe van 'elkaar gebruiken'. Dit zou er vaak toe leiden, dat non-infor- 
matie op een prominente plaats de dagbladen haalt, terwijl wezenlijker zaken 
onder- of onbelicht blijven.
De Bok formuleerde in zijn reactie op de toekenning van de prijs voor poli
tieke journalistiek de volgende stelling: hoe belangrijker de politicus is, 
hoe minder kans er bestaat dat deze de journalist zal proberen te beïnvloe
den met uitsluitend het eigen belang voor ogen. 'Het is', aldus De Bok, 'im-
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mers de backbencher en de partij waar hij of zij toe behoort, die de publi
citeit het hardste nodig heeft (om een vooraanstaander plek te veroveren)

14)en die zal daarom het meeste rumoer maken' .
In beschouwingen naar aanleiding van de genoemde prijsuitreiking zijn meer 
onderwerpen aan de orde gesteld en uitspraken gedaan, die uitgaan van of 
duiden op veranderingen in de politieke journalistiek. Dergelijke beweringen 
hebben een speculatief karakter door het ontbreken van resultaten van ver
gelijkend, diachroon, onderzoek, bijvoorbeeld naar de politieke journalis
tiek in de jaren vijftig tegenover die van de jaren zestig en/of zeventig. 
Toch is het van belang rekening te houden met de wijze waarop politici en 
journalisten zich uiten over door hun ervaren of zelfs ingebeelde verande
ringen. Men kan er voor het formuleren van hypothesen gebruik van maken; het 
zijn als het ware de 'eye-openers' om scherper naar de politieke journalis
tiek in de periode 1948-1958 te kunnen kijken. Hetzelfde geldt voor litera
tuur over de actuele relaties tussen politiek en massamedia. In dit opzicht 
is het een gelukkige ontwikkeling, dat twintig jaar na het verschijnen van 
het proefschrift van Cramer een begin is gemaakt met de - op buitenlandse 
onderzoeksprojecten aansluitende - studie van de politieke communicatie in 
het heden. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar de communicatiewe
tenschap en de politicologie sinds de jaren zestig geen gescheiden wegen 
zijn ingeslagen, zijn inmiddels al drie disseraties over deze thematiek 
verdedigd Inmiddels leiden de verkiezingen voor de Tweede Kamer in
1986 ook tot een extra onderzoekinspanning aan de Universiteit van Amster
dam waar al langer een project 'Binnenhof en buitenwacht' loopt .
Wat zich bij op het heden gefixeerde studies tot nu toe wreekt, is het ont
breken van een fundament door onvoldoende aandacht voor de historische di
mensie. Een goed vergelijkingspunt vindt men in de jaren vijftig, toen er 
nog sprake was van een verzuilde samenleving en een grotendeels verzuilde 
pers. Zowel wat betreft het functioneren van het parlement als in de rol 
van de journalistiek moet in een periode van veertig jaar - met de jaren 
zestig als overgangstijd - veel veranderd zijn. In ieder geval wordt dit zo 
ervaren, zodat communicatiehistorisch onderzoek op zijn plaats is.
Inzicht in de ontwikkeling van de politieke journalistiek betekent dan tevens 
een nadere inkleuring van het staatsrechtelijk-politieke mozaïek met de po- 
litiek-maatschappelijke inbedding van het parlement als kader, waarmee de 
parlementaire geschiedenis zich bezig houdt. De vraag in hoeverre en op welke 
wijze parlementariërs en andere politici de tegenspelers of medespelers van 
politieke journalistiek bedrijvende journalisten waren en nog zijn, is dan
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geen in het luchtledige hangende thematiek. De in de laatste jaren aan de 
orde gestelde zorg voor de toekomst van het functioneren van de volksver
tegenwoordiging en de intermediaire rol van de pers daarbij verleent er een 
maatschappelijke relevantie aan.

5. De (vergeten)historische dimensie.
Hierboven werd al gewezen op het ontbreken van de noodzakelijke kennis met
betrekking tot de historische dimensie van de politieke journalistiek. Hoe-

17)wel het verschijnen van vier proefschriften binnen acht jaar met een
deels communicatiewetenschappenjke en deels politicologische probleemstel
ling toch niet onopgemerkt kan blijven, blijkt de daarin opgeslagen kennis 
nog niet tot politici en journalisten doorgedrongen te zijn. In de recente 
golf van perspublicaties wordt er althans niet expliciet naar verwezen. 
Evenmin blijkt uit de inhoud of strekking van deze discussiebijdragen, dat 
de auteurs er kennis van hebben genomen.
In de serie discussie-avonden 'Wat is er mis met onze parlementaire democra
tie?', die de Stichting De Nieuwe Kerk en het Documentatiecentrum Nederland
se Politieke Partijen in mei en juni 1985 hadden georganiseerd, was op 29 
mei wel plaats ingeruimd voor het thema 'Invloed van de media'. Over het 
algemeen blijft de kloof tussen wetenschapsbeoefening enerzijds en praktijk 
van journalistiek en politiek bedrijf anderzijds echter diep en breed. Het 
is zelfs de vraag of de op de politieke besluitvorming studerende politico
logen en bestuurskundigen de discussie over de betekenis van de massamedia

1 8 )voor de democratie wel voldoende onderkennen . De in 1977 door J. van 
Cuilenburg aan zijn dissertatie toegevoegde vierde stelling kan daarom niet 
voldoende herhaald worden. Zij luidt: 'De geringe aandacht die massamedia 
krijgen in recente literatuur over democratie in Nederland, staat in geen 
verhouding tot het belang van deze media voor de instandhouding van onze 
parlementaire democratie en verdere democratisering van het staatsbestel'.
De communicatiecultuur van de Tweede Kamer kent een opvallend hoge graad 
van interpersoonlijke en groepsgewijze communicatie: tussen de Kamerleden, 
tussen de fracties en tussen de Tweede Kamer en het kabinet of leden daar
van. Het buitengebeuren dringt echter ook op allerlei manieren en in aller
lei communicatievormen de Kamer binnen: via brieven, nota's van de departe
menten enzovoort. Met name is, zo wordt herhaaldelijk beweerd, de rol van 
de ambtenaren als een vierde macht, sterker geworden. Eigenlijk was in die 
positie van de vierde macht trouwens de pers als waakhond van de democratie 
gedacht - met alle gevolgen daarvan voor de communicatie tussen de Tweede
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Kamer en het publiek, tussen de gekozenen en de kiezers. Voelden de met 
politieke journalistiek belaste journalisten van de jaren vijftig zich nog 
een vierde in plaats van een vijfde macht? Deze vraag kan gesteld en - mis
schien - beantwoord worden.

6. Persoon, incident en pers.
Gesteld is, dat de politieke verantwoordelijkheid dragende personen steeds 
meer zijn gaan inspelen op de mogelijkheid om via de media in het nieuws te 
komen en te blijven. De journalistiek zou tegelijkertijd persoonsgerichter 
zijn gaan werken.
Horst Holzer heeft over het probleem van de 1Personalisierung gesellschaft-
licher Tatbestande' en de 'Vermischung von individuellen Lebensproblemen
und öffentlichen 'Angelegenheiten1 in verband met het onderwerp politiek in

19)de massamedia behartenswaardige opmerkingen gemaakt . Ze zijn voor Neder
land schrijnend actueel geworden door perspublicaties over het familiedrama 
dat het oud-lid van de Tweede Kamer, dr. S. Faber in 1985 trof. Prof. dr.
A. van der Meiden reageerde in Trouw alsvolgt: 'Wat de man overkomen is, 
heeft niets met zijn werk te maken, alleen met zijn bekendheid. Er is een 
trend in de journalistiek het privéleven van bekende mensen te annexeren
binnen het geoorloofde jachtterrein van de speurende pers. Anders gezegd:

20)eigenlijk heeft een bekend persoon geen privérechten' .
In de jaren vijftig zijn in ieder geval minder interviews en foto's van po
litici gepubliceerd. Dit is een vaststelling die ik op grond van de tot nu 
toe onderzochte kranten kan opschrijven. Televisie speelt voor de politiek 
van de periode-Drees nog geen echte rol. Prof. dr. J.E. de Quay (1901-1985) 
kwam als eerste minister-president (1959-1963) met succes op de beeldbuis, 
zoals bij zijn overlijden in 1985 nog is gememoreerd. 'De Quay is de eerste 
politicus geweest aan wie de televisie wèl was besteed. Hij toonde in zijn 
ambtsuitoefening een persoonlijk accent, dat voor de camera's werd versterkt 
en dat ongewild een bijdrage werd aan de personalisering van de politiek.
In die zin mag De Quay de eerste televisie-premier worden genoemd, de eer
steling van een nieuwe politieke cultuur die zou samenvallen met de massi-

21)ficatie van de televisie', zo schreef prof. dr. J. Bank .
Van de met de prijs voor duidelijke, heldere, politieke journalistiek onder
scheiden De Bok is de stelling dat de Tweede Kamer zich voortsleept van in
cident naar incident, bijvoorbeeld als gevolg van 'de publiciteitsgeilheid

22)van een individueel Kamerlid' . Was dit dertig jaar geleden anders?, zo 
kan een andere vraag luiden. Helaas, aldus De Bok, is een groot deel van de
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pers in diezelfde schuit gesprongen. 'Als politiek journalist moet je je 
produkt verkopen, omdat het goed is, juist is en waar is, niet omdat 
het lekker zal liggen bij de lezers', zo meent De Bok die de mensen het
recht gunt om van de dagelijkse (politieke) incidenten kennis te nemen en

23)verder wijst op het commerciële karakter van de krant . Vraag: werd een 
dagblad in de jaren vijftig met meer idealisme en minder oog voor de ver
koopbaarheid gemaakt?
Voor de nieuwsgaring zouden de Kamerzittingen als nieuwsbron aan betekenis
hebben ingeboet. Hiermee geconfronteerd antwoordt De Bok, dat hij veel meer
gebruik is gaan maken van de wandelgangen, 'want wat in de Kamer komt is
toch vaak voorgekookt. Kijk eens naar de perstribune in de Kamer, daar zit-

24)ten veel minder journalisten dan vroeger’ . Opnieuw een vraag: kende de 
parlementaire journalistiek van de jaren vijftig daarom al een 'wandelganger' 
in de persoon van H. Faas van het dagblad de Volkskrant?
Een ander verschil tussen de jaren vijftig en nu betreft de grotere openbaar
heid, hoewel het kabinetsberaad daarvan nog altijd uitgesloten is. De vrij
dagse persconferentie dateert van 1969, toen P.S.J. de Jong minister-presi-

25)dent (1967-1971) was . Het systeem van persvoorlichting na de kabinets- 
zittingen was tien jaar eerder nog ondenkbaar. Typerend voor de overheids
voorlichting tot ongeveer 1966 was bovendien de uitgesproken individuele 
opstelling van de ministers en hun ministeries. Het draaide toen nog voor
al om de eigen politieke verantwoordelijkheid van de bewindslieden. Het col-

2 6 )lectieve draagvlak van de ministerraad was veel smaller dan nu .
Anders dan op dit moment hoefden de Tweede Kamerleden zich niet te beijveren 
om zich via de televisie te profileren en daardoor meer kans te maken op
nieuw op een verkiesbare plaats te komen. Binnen de fracties heerste vermoe
delijk ook meer tucht en kreeg de drang tot onderlinge concurrentie minder 
kans door dominante fractieleiders. Fractievoorzitters hebben het overwicht 
dat Romme nog had, al lang verloren. De fractieleden zijn geëmancipeerd, 
maar hun bestaan is ook veel riskanter geworden".Dit schrijft J.J. Vis in 
het relativerende artikel 'Leden der Staten Generaal! Het reilen en zeilen 
van kleine zelfstandigen op het Binnenhof', verschenen in NRC Handelsblad 
van 28 september 1985. Door het ontbreken van zwevende kiezers toonden de 
verkiezingsuitslagen volgens Vis in de tijd van Romme 'minimale verschillen'. 
Wie eenmaal parlementariër was, kon het vele jaren blijven. Hij leefde in 
een beschermd milieu en als hij al concurrentie ondervond in de eigen frac
tie, dan werd die concurrentie toch nooit van existentiële betekenis.
Eveneens in NRC Handelsblad, in het nummer van 14 januari 1985, heeft dr.
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G. Zoutendijk in een artikel, getiteld: 'Democratische controle in de kou', 
gewezen op de toegenomen pressie vanuit belangengroeperingen op de parle
mentariërs. Verlies van steun van die zijde zou leiden tot een verzwakking 
van de politieke positie van de Kamerleden.
In de jaren vijftig konden Kamerleden hun politieke boodschap nog niet via 
een veelbeluisterd radioprogramma op zaterdagmiddag den volke kond doen.
'In de Rooie Haan' van de Vara is sinds 1974 een programma waarvoor Kamer
leden en ministers graag hun vrije tijd opofferen om 'nieuws' te vertellen, 
waarmee ze op maandag in de krant kunnen komen. Doordat andere omroeporga
nisaties het voorbeeld van de Vara volgden steeg het aantal politieke radio- 
rubrieken in het weekeinde tot zeven begin 1985. 'In de Rooie Haan' trok gemid
deld 800.000 luisteraars en was daarmee de best beluisterde politieke radio- 
rubriek. 'Kamerbreed' van de TROS, op ongeveer dezelfde tijd uitgezonden en 
volgens dezelfde formule geproduceerd, trok 300.000 a 350.000 luisteraars.

7. Het belang van de opiniëringsfunctie.
Zonder dieper in te gaan op de maatschappelijke functies van massamedia in 
het algemeen en van dagbladen in het bijzonder moeten ze in het kader van 
deze bijdrage toch op zijn minst opgesomd en toegelicht worden. Als werk
definitie van 'mediumfunctie' kies ik de omschrijving die Van Cuilenburg en

27)Noomen hebben gegeven in hun recente inleiding in de communicatiewetenschap . 
Hun omschrijving luidt: de verrichting van een medium in termen van het (po
tentiële) gevolg voor de samenleving of delen daarvan.
Vanuit de invalshoeken 'media en democratie' en 'media en pluriformiteit'
maken de genoemde auteurs een indeling van mediaverrichtingen naar informa-

28)tie, opiniëring, expressie en kritiek. In een overzicht zien de media
functies gezien vanuit de aanbodszijde en vanuit de publiekszijde er als 
volgt uit:

O v erzich t van m edia -fu ncties

fu n ct ie  aanbodszijde:  publiekszi jde:
m edium verrich t in g  (p oten tiee l)  gevolg

in form atie- fu n ct ie  het in form eren g e ïn fo r m e e rd  raken
(kennisnam e)

opiniëringsfunctie  liet o p in iëren /co m m en - m eningsvorm ing 
taar

cxpressie -funcrie  het  tot-u itdrukking-  g e ïn fo r m e e rd  raken 
brengen (kennisnam e)

k r iu ek-fu n ct ie  het kritiseren k r i t ie k  v er w er ken ,  aan 
tre k k e n
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Op politiek gebied worden aan de media taken toegeschreven, die liggen in
de sfeer van de voortdurende informatievoorziening over en expressie van
verschillende politieke opvattingen, wensen en ideeën. 'De media', aldus

29)Van Cuilenburg en Noomen , 'kunnen worden beschouwd als een intermediair 
tussen enerzijds de politieke top en anderzijds de politieke basis van onze 
parlementaire democratie'. Tot die 'top' behoren niet alleen ministers, Ka
merleden en partijleiders, maar allen die in het politieke proces regelma
tig initiatieven ontplooien. De intermediaire rol van de media is daarbij 
drieërlei.
In de eerste plaats vervullen de media één informatiefunctie, dat wil zeggen: 
zij informeren de burgers over het beleid, de beleidsvoornemens en de be
leidsuitvoering door de overheid. Deze informatiestroom is vanuit de top 
naar de basis gericht.
In de tweede plaats vervullen media een expressie-functie, dat wil zeggen: 
zij informeren de overheid over wat er onder de mensen leeft. Deze informa
tiestroom gaat van de basis naar de top, in tegenovergestelde richting dus. 
Verwant aan de expressie-functie is de zogenaamde kritiek-functie. Met name 
in de politieke commentaren en achtergrondinformatie oefenen media kritiek 
uit op het beleid van de overheid (de inhoud) en op de wijze waarop dit be
leid tot stand komt (de vorm).
Van Cuilenburg en Noomen brengen de eerder genoemde opiniëringsfunctie van 
media niet in verband met de intermediaire rol tussen politieke top en po
litieke basis. Als argument geven zij, dat de opiniëringsfunctie een sterke 
overlapping vertoont met de informatiefunctie. Ze verwoorden hun gedachten- 
gang als volgt: 'Niet alleen sturen media de meningsvorming van burgers 
door hun informatieverstrekking, door hun nieuwsselectie (agenda setting ), 
maar daarnaast geldt dat het in de praktijk niet mogelijk is bij het publiek 
precies de grens tussen kennis- nemen van en meningsvorming over het nieuws 
precies aan te geven. Sterk verwant is de opiniëringsfunctie ook met de ex
pressie- en de kritiek-functie: waar opiniëring overgaat in expressie en

31)kritiek is praktisch gezien niet precies te bepalen' .
Mijns inziens gaan de auteurs voorbij aan het feit dat in kranten, zeker 
in die van dertig jaar geleden, opiniërende rubrieken, met inbegrip van 
politieke prenten, (nog) heel goed te onderscheiden zijn van berichtgeving.
In de journalistieke beroepsethos van de jaren vijftig was het maken van een 
dergelijk onderscheid veel sterker verankerd dan nu het geval is. Uitzon
deringen waren er wel, maar die vallen dan ook gemakkelijk op. Bovendien is 
in de berichtgeving eerder een gelijkvormigheid ingeslopen dan in de als
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opinievormend bedoelde rubrieken van de krant. Men denke in dit verband
aan de nieuwsvoorziening door het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) . 
Als in de berichtgeving speculaties opduiken, is dit vaak terug te voeren 
op een gebrek aan openheid van de kant van de overheid. Veel meer dan thans 
het geval is, werden speculatieve mededelingen ingeleid met stereotiepe en 
voor de lezers als waarschuwingssignalen bedoelde zinsdelen als 'naar in 
politieke kringen verluidt', en 'politieke zegslieden laten weten'.
De fotojournalistiek was in het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog 
nog zo zwak ontwikkeld, dat manipulatieve beïnvloeding van de krantenlezers 
door middel van persfoto's eerder een grote uitzondering dan regel was. Van 
fotograferen in 's lands vergaderzaal aan het Binnenhof was in de jaren vijf
tig nog geen sprake, hoewel wel eens stiekem een met telelens genomen foto 
vanaf de perstribune werd gemaakt . Men vergelijke dit met de foto's van 
een bijna lege vergaderzaal van de Tweede Kamer, die Vincent Mentzel voor 
NRC Handelsblad maakt.

8. De kwaliteit van de berichtgeving.
De berichtgeving zou in het kader van een nader onderzoek getoetst kunnen 
worden op zorgvuldigheid van de weergave. De Stenografische Dienst der 
Staten-Generaal heeft parlementsstenografen in dienst. Zij vervaardigen het 
geredigeerde woordelijke verslag (de Handelingen) van de vergaderingen van 
beide Kamers en van de uitgebreide commissievergaderingen.
Anders dan de parlementsstenografen vatten parlementsredacteuren van kran
ten samen, parafraseren en 'vertalen' ze wat politieke actoren hebben ge
zegd. Soms geven ze in de vorm van citaten letterlijk weer wat iemand in 
een debat heeft opgemerkt, maar dit blijft zeer beperkt. - In de vooroor
logse parlementaire journalistiek was er sprake van een andere praktijk: 
toen had het Kamerverslag van de meeste dagbladen nog een sterk documentair 
karakter. -Vergelijking van wat kranten schrijven dat actoren hebben ge
zegd en van wat ze blijkens de Handelingen hebben gezegd, kan '(on-)zorg
vuldige weergave' aan het licht brengen.

34)O. Scholten heeft in zijn disseratie over krant en democratie tien lan
delijke dagbladen op volledigheid/objectiviteit onderzocht. Uitgangspunt 
vormde wat Kamerleden en ministers in eerste termijn hebben ingebracht tij
dens de algemene politieke en financiële beschouwingen over de Rijksbegro
ting 1979 inzake het sociaal- en financieel-economisch beleid, zoals door 
het kabinet voorgesteld in de nota 'Bestek '81' en in de begroting voor 1979. 
Wat 'zorgvuldigheid' betreft, bleken het Algemeen Dagblad, De Waarheid, de

32)
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Volkskrant en De Telegraaf de minst zorgvuldige kranten te zijn. De andere 
onderzochte dagbladen ontlopen elkaar nauwelijks wat de zorgvuldigheid van 
de weergave betreft. De twee kleine protestants-christelijke dagbladen Re
formatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad voeren de zorgvuldigheidsindex
• •*.. ■ 35)m  positieve zin aan .
De door Scholten onderzochte dimensie 'volledigheid/objectiviteit' heeft 
betrekking op de berichtgeving, dus op de informatiefunctie van dagbladen. 
Commentaren en achtergrondinformatie vielen buiten de beoordeling. Bericht
geving over kabinetscrises en kabinetsformaties kan niet op zorgvuldigheid 
van de weergave onderzocht worden, omdat over deze situaties c.q. activitei
ten geen extra-mediaal vergelijkingsmateriaal in de vorm van Handelingen 
beschikbaar zijn. Dit geldt trouwens voor een groot scala aan activiteiten 
van parlementariërs buiten de sfeer van de openbare vergaderingen, van be
langengroepen, van actiegroepen, van politieke partijen en dergelijke. In 
hoeverre van de kant van het kabinet, door fracties in de Tweede Kamer, 
door individuele Kamerleden en door politieke partijen in de jaren vijftig 
mondeling en schriftelijk informatie aan de parlementaire journalisten is 
verschaft, valt niet meer te reconstrueren. Enerzijds was er minder open
heid (als recht op informatie), anderzijds bestonden er nauwe banden tussen 
bepaalde fractieleiders en bepaalde kranten. Deze overweging, in combinatie 
met de hierboven beklemtoonde opinievormende pretentie van dagbladen, pleit 
voor het inperken van het onderzoek tot het uitdrukkelijk als opiniërend 
bedoelde deel van de krant. Desalniettemin kan steekproefgewijs worden vast
gesteld, of opinies in de berichtgeving opduiken.

9. Keuze voor kabinetscrises en -formaties.
Wie de parlementaire geschiedenis bestudeert, stoot op feiten en gebeurte
nissen die als het ware een eigen leven zijn gaan leiden, omdat ze in de 
beoordeling van (parlementaire) historici - achteraf - belangrijk geacht 
worden. Contemporaine waarnemers, onder wie parlementaire journalisten, 
kunnen een andere inschatting hebben gemaakt . Dit is niet het geval 
met kabinetscrises, verkiezingen voor de Tweede Kamer en kabinetsformaties, 
waaraan zowel door de journalistiek (contemporain) als door de parlemen
taire geschiedschrijving posterieur veel aandacht wordt besteed. Dergelijke 
gebeurtenissen blijken bestand te zijn tegen de tand des tijds. Een gevolg 
is wel, dat handboeken voor parlementaire geschiedenis meestal een 'evene- 
mentiële' indruk maken, hetgeen haaks staat op het recentere streven van 
de beoefenaren van allerlei subdisciplines van de geschiedwetenschap om
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historische processen en structurele ontwikkelingen te belichten - be-
37)schrijvend én interpreterend . Ook ligt, zo mag men veronderstellen, 

in leggers van kranten méér informatie voor de parlementaire geschiedenis 
verborgen dan de politieke prenten die - uit de context van de krant gerukt - 
al te gretig gebruikt worden om het verhaal van de parlementaire geschied
schrijver te illustreren. Zou de parlementaire journalistiek van een bepaal
de periode in het verleden de huidige parlementaire historicus niets of 
nauwelijks iets te bieden hebben als aanvullende bron, dan is dit op zich 
al een belangrijke vaststelling, zij het ook een teleurstelling voor pers- 
historici. Uiteindelijk rijst de essentiële vraag, wat de politieke jour
nalistiek heeft betekend voor de politieke cultuur, ja zelfs voor de demo
cratie in bijvoorbeeld de jaren vijftig. Heeft deze vanouds als zo wezen
lijk voor de democratie bejubelde vorm van journalistiek negatief, positief 
of neutraal uitgewerkt op het politieke klimaat? Deze vraag is nog nooit 
met betrekking tot het verleden beantwoord en misschien ook niet gesteld.

De jaren tussen 1946 en 1958 vormen een periode waarin de PvdA onafgebroken 
in de regering heeft gezeten, waardoor het beeld van de pacificatiedemocra- 
tie met zijn gelijkwaardige partners zo sterk is bepaald. Kranten werden 
gedwongen een standpunt in te nemen ten aanzien van de samenwerking tussen
katholieken (KVP) en socialisten (PvdA), een coöperatie die in het voor-

3 °)oorlogse Nederland niet voor de hand had gelegen . Bijzondere omstandig
heden brachten en hielden beide politieke partijen bijeen en dezelfde om
standigheden leverden steeds weer nieuwe discussiestof voor de politieke 
journalistiek die dus waakzaam en op haar hoede bleef, zo mag men bij wijze 
van hypothese veronderstellen.
Er is ten slotte ook nog een meer pragmatische reden om het onderzoek naar 
de politieke journalistiek voorshands toe te spitsen op het 'Drees-tijdperk1. 
Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis heeft een onderzoekprogramma 
waarin de beschrijving en analyse van de naoorlogse kabinetten in Nederland 
centraal staat. Dit biedt de mogelijkheid tot een flankerende studie naar 
de wijze waarop de (landelijke) dagbladpers haar opiniëringsfunctie op voor 
deze kabinetten kritische momenten heeft vervuld. Parlementair-historisch 
en communicatiehistorisch onderzoek kunnen zo op elkaar aansluiten.

Nijmegen, 11 november 1985.
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NOTEN.

1. Uitgegeven door H.E. Stenfert Kroese N.V. in Leiden.
2. A. Kaiser, Haagse journalistiek. Een empirische studie naar de relatie 

tussen journalisten en parlementariërs, Amsterdam 1985.
3. Idem, p. 15.
4. Idem, pp. 20-40.
5. Deze kritiek betreft uitsluitend het historische gedeelte van het proef

schrift van mevr. Kaiser. Zie in dit verband mijn besprekingsartikel:
In Amsterdams proefschrift: Haagse journalistiek belicht, in: De Dagblad
pers, 38/1985, nr. 11 (ter perse).

6. Kaiser, a.w., p. 17.
7. Uitgegeven door Samsom H.D. Tjeenk Willink in Alphen aan den Rijn.
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9. M.P.C.M. van Schendelen, Het nieuwe VVD-denken over de Tweede Kamer, in: 
Intermediair, 21/1985, nr. 19 van 10 mei 1985, pp. 35, 37 en 39, hier
p. 35.

10. Idem, p. 39.
11. S. Faber, De steun voor ons politieke stelsel ebt weg, in: NRC Handels

blad, opiniepagina van 12 januari 1985. Zie voor een kritische bespreking 
van de meest relevante nieuwe en oudere literatuur over de verzuiling het 
overzichtsartikel van J.Th.J. van den Berg, Socialisme, verzuiling en ont
wikkeling, in: Socialisme en Democratie, 42/1985, nr. 5, pp. 164-169.

12. Vgl. J. Katus en W.F. Volmer (red.), Ontwikkelingslijnen van de overheids
voorlichting, Muiderberg 1985, alsmede J. Hemels, De tijdgeest: spook of 
toverfee in de overheidsvoorlichting?, in: J. Katus en L.C. Beets (red.), 
Actuele vraagstukken van de overheidsvoorlichting, Muiderberg 1985 (ter 
perse).

13. Aldus Thorbecke tijdens de zitting van de Tweede Kamer van 27 april 1858 
tijdens een discussie over de afschaffing van het dagbladzegel ('Dit regt 
is eene belasting op het schrijven en het lezen', zei hij bij dezelfde 
gelegenheid). Geciteerd in: J.M.H.J. Hemels, Op de bres voor de pers. De 
strijd voor de klassieke persvrijheid. Assen 1969, p. 51.
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14. Zie voor het verslag van de uitreiking: FHvP (Frans Hoynck van Papen- 
drecht), 'Schrijven over Binnenhof géén gezelschapsspel', in: De Jour
nalist, 36/1985, nr. 12 van 15 juli 1985, p. 8.

15. J.J. van Cuilenburg, Lezer, krant en politiek. Een empirische studie 
naar Nederlandse dagbladen en hun lezers, Amsterdam 1977; G.W. Noomen, 
Beweren en motiveren. Een onderzoek naar de stelligheid van meningen 
bij kranten en lezers, Amsterdam 1977, alsmede o. Scholten, Krant en de
mocratie. Een studie naar politieke informatie in landelijke dagbladen, 
Amsterdam 1982.

16. Dit blijkt uit een naschrift bij het interview van M. Josten en M. Mas
tenbroek met M. de Bok, in: Vrij Nederland van 21 september 1985. Een 
eerste resultaat van samenwerking tussen de Vrije Universiteit en de 
Universiteit van Amsterdam op het gebied van communicatiewetenschappelijk 
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het Regeringsbeleid: J.J. van Cuilenburg en D. McQuail, Media en pluri
formiteit. Een beoordeling van de stand van zaken, 's-Gravenhage 1982
(= M8, 1982 in de serie 'Voorstudies en achtergronden mediabeleid' van 
de WRR).

17. Zie noot 2 en noot 15.
18. In 1984 hield de Vereniging voor Bestuurskunde een congres over de kwali

teit van de politieke besluitvorming, waarbij de positie van de Tweede 
Kamer in dit besluitvormingsproces diepgaand aan de orde kwam. Omdat de 
Tweede Kamer als gevolg van het beginsel van de openbaarheid in een gla
zen huis werkt, had de parlementaire/politieke journalistiek een even 
grondige behandeling verdient. Vgl. de congresbundel: U. Rosenthal (red.), 
De kwaliteit van de politieke besluitvorming, Alphen aan den Rijn 1985.

19. H. Holzer, Politik in Massenmedien. - Zum Antagonismus von Presse- und 
Gewerbefreiheit, in: R. Zoll (Hrsg.), Manipulation der Meinungsbildung.
Zum Problem hergestellter öffentlichkeit, Opladen 1976^, pp. 68-108, hier 
p. 76.

20. Geciteerd in: M.A. (Marien Abrahamse), S.F.: met naam en toenaam in de 
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Faber reageerde ook zelf op de berichtgeving in de pers en wel in zijn 
column in het weekblad De Tijd van 4 oktober 1985, p. 12.
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