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Het volk in beeld

Nederlandse politici op zoek naar het volk in de jaren zestig en zeventig1

Harm Kaal en Fons Meijer 

In de jaren vijftig was volgens de Britse historicus Martin Conway in West-Europa 
sprake van een tamelijk saaie politieke cultuur, een cultuur die draaide rond man-
nen van middelbare leeftijd die ‘in relative anonymity’ het land bestuurden.2 Ook in 
Nederland stonden politici en kiezers op grote afstand van elkaar. Voor de verkiezings-
tijd gold dit soms minder. Zo beleefden in de heftige verkiezingscampagne van 1956 
aanhangers en politici van de Partij van de Arbeid en de Katholieke Volkspartij de 
eenheid in eigen kring in de vorm van een op bepaalde momenten zelfs gewelddadige 
onderlinge rivaliteit. Met name in het katholieke zuiden van het land kwam het tot 
spraakmakende confrontaties.3 Doorgaans bleef echter ook in verkiezingstijd afstand 
tussen politici en kiezers bestaan. Tijdens verkiezingsbijeenkomsten beperkten politici 
zich tot het uitdragen van hun politieke boodschap. Tot daadwerkelijk contact met de 
kiezer kwam het zelden en de ‘persoon achter de politicus’ bleef veelal buiten beeld. 

In de jaren zestig en zeventig veranderde dit. Politici lieten meer van zichzelf zien: 
de persoon ‘achter’ de politicus kwam meer in beeld en politici zochten de kiezers 
op. Lezers van populaire tijdschriften als Libelle, Margriet, Avenue, Voetbal Internati-
onal en Nieuwe Revu werden getrakteerd op artikelen over politiek en interviews met 
politici. ‘Eigenlijk lijkt hij op mijn Willem’, zo concludeerde Truus van Hanegem aan 
de vooravond van de verkiezingen van 1977 in een dubbelinterview in de Libelle met 
Frans Andriessen, fractievoorzitter van de Katholieke Volkspartij (kvp) ten tijde van 
het kabinet-Den Uyl.4 Politici groeiden uit tot celebrities en deinsden er niet voor terug 
om in programma’s als avro’s Sterrenslag de strijd aan te gaan met een team uit de 
showbizzwereld. Populaire cultuur werd een belangrijk podium voor politici om een 
breed publiek te bereiken. 

In dit artikel onderzoeken we deze transformatie van de Nederlandse politieke 
cultuur. We richten ons hierbij in het bijzonder op de vraag welke vormen de inter-
actie tussen politici en kiezers aannam, want de wijze waarop politici en kiezers zich 
tot elkaar verhouden laat ons zien hoe politieke representatie werkt. Als uitgangs-
punt nemen we de ontwikkeling van politieke representatie die de Franse politico-
loog Bernard Manin schetst in zijn studie The principles of representative govern-
ment.5 Manin neemt in de jaren zestig een overgang waar van party democracy naar 
audience democracy. Waar burgers zich eerst langs lijnen van klasse en religie identi-
ficeerden met een bepaalde gemeenschap, waarvan de partij de politieke voorhoede 
vormde, verschoof deze identificatie naar de persoon van de politieke leider. Radio 
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en televisie boden een platform voor politici om buiten de partij om ‘direct’ contact 
te leggen met het electoraat. 

In het eerste deel van dit artikel staan we daarom stil bij de rol die televisie speelde 
bij de opkomst van een nieuwe politieke cultuur die gekenmerkt werd door het publie-
kelijk ter verantwoording roepen van politici. Het ondervragen van politici door kri-
tische journalisten en evenzeer kritische burgers zorgde geregeld voor spektakel op 
de beeldbuis. Ook de opkomst van opiniepeilingen speelde een belangrijke rol bij 
deze transformatie van politieke representatie: de mening van het volk over politieke 
kwesties, politieke voorkeuren en politiek leiderschap werd haast continu aan de 
volksvertegenwoordigers voorgehouden. Politici grepen dit aan om, inspelend op de 
vraagstukken en opvattingen die onder het volk leefden, een band met het electoraat 
op te bouwen.6 In het laatste deel van dit artikel bespreken we deze opmars van het 
opinieonderzoek in Nederland en staan we kort stil bij de gevolgen die dit had voor de 
manier waarop politici kiezers benaderden. 

Jaren van distantie: politiek in de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig

In 1956 zorgde de heftige strijd tussen de kvp en de pvda in de zuidelijke provincies 
weliswaar voor vuurwerk, maar het bleef bij incidenten. In de perscommentaren klonk 
in de jaren vijftig de kritiek door dat de structureel matte verkiezingscultuur de parle-
mentaire democratie geen goed deed.7 Politici en het volk dat ze vertegenwoordigden 
dreigden van elkaar vervreemd te raken. Journalisten legden de schuld hiervoor bij de 
politieke partijen. De meeste partijen hielden het in verkiezingstijd bij ‘vergaderin-
gen’ waarin het aanwezige publiek getrakteerd werd op een toespraak van een kandi-
daat-Kamerlid. Zo’n redevoering ging vaak over de hoofden van de toehoorders heen, 
want politiek was een ‘schier academische gelegenheid geworden’ waar ‘gewone men-
sen’ geen touw aan vast konden knopen.8 Journalisten en andere politiek commenta-
toren droegen ook oplossingen aan: politici moesten met elkaar het debat aangaan om 
kiezers inzicht te geven in de belangrijke politieke tegenstellingen, en de radio moest 
voor campagnevoering worden vrijgegeven.9 De regering had na de oorlog politieke 
partijen in aanloop naar de verkiezingen radiozendtijd – en vanaf 1959 ook televisie-
zendtijd – ter beschikking gesteld voor het houden van verkiezingstoespraken, maar 
dwong in ruil hiervoor een ‘spertijd’ af. Hoewel de regeling per verkiezingsjaar licht 
verschilde, kwam het erop neer dat de omroepen en partijen beloofden in de drie 
weken voorafgaand aan de verkiezingen geen verkiezingspropaganda uit te zenden en 
ook polemiek achterwege te laten. Deze regeling bleef tot en met de Kamerverkiezin-
gen van 1963 van kracht.10 

Het baarde de politieke partijen zelf ook zorgen dat zij de aansluiting bij het publiek 
aan het verliezen waren. In een poging de aandacht te herwinnen werden politieke bij-
eenkomsten opgeleukt met cabaret en werden campagnestunts bedacht, zoals de heli-
kopter (‘hefschroefvliegtuig’) waarmee politici van de kvp en de pvda in de campagne 
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van 1956 naar hun spreekbeurten in het land werden vervoerd.11 De oproep om meer te 
debatteren, kreeg voorzichtig navolging. In de jaren vijftig zond de radio ruim voordat 
de spertijd inging een paar debatten uit tussen vertegenwoordigers van de pvda en de 
vvd. Met haar ‘fakkeldragersactie’, voor het eerst opgezet in 1951, probeerde de pvda 
eigen partijleden tot actie aan te zetten. De actie was erop gericht een voorhoede te cre-
eren van actieve partijleden op lokaal niveau die door middel van huiskamermeetings 
de betrokkenheid van burgers bij de politiek moesten vergroten.12

De jaren vijftig vormden eveneens de periode waarin politieke partijen voor het 
eerst geconfronteerd werden met de resultaten van wetenschappelijk uitgevoerd kie-
zersonderzoek.13 De kvp liet het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (kaski) onder-
zoek uitvoeren naar het stemgedrag van katholieken. Het kaski stelde in zijn rappor-
ten de graad van ‘politieke orthodoxie’ vast: het percentage als katholiek geregistreerde 
kiezers dat in een bepaalde regio de stem uitbracht op de kvp. Deze rapporten lieten 
zien dat het voor katholieken steeds minder vanzelfsprekend was om op de kvp te 
stemmen. Hoewel de pvda verheugd was over de uitslag van het kiezersonderzoek die 
het succes van haar doorbraakstreven suggereerde, maakten de sociaaldemocraten 
zich tegelijkertijd ongerust over studies die een gebrek aan steun lieten zien onder 
het groeiende aantal kiezers dat zichzelf tot de middenklasse rekende.14 Hier bovenop 
kwamen nog de resultaten van het kiezersonderzoek van de Amsterdamse politico-
loog Hans Daudt. Daudt introduceerde begin jaren zestig een nieuwe benadering 
van zwevende kiezers. Politieke partijen hadden wisselend kiesgedrag lang afgedaan 
als een blijk van gebrek aan politieke belangstelling en politiek inzicht bij de kiezer. 
Daudt stelde daarentegen dat de zwevende kiezer zijn of haar stem liet bepalen door 
de mate waarin de agenda van een partij bij de eigen wensen en belangen aansloot. 
Voor politieke partijen had dit grote consequenties: stemmenwinst viel dus te beha-
len door de onder het electoraat levende vraagstukken en wensen te identificeren om 
vervolgens de eigen standpunten hierover tijdens de verkiezingscampagne naar voren 
te brengen.15 

Politiek op de beeldbuis: televisiedebatten in de jaren zestig en zeventig

Het geringe publieke enthousiasme voor politiek en de opkomst van de zwevende kie-
zer zetten de Nederlandse politieke partijen begin jaren zestig aan het denken. Ook de 
media pikten dit vraagstuk van wat we nu de ‘kloof ’ tussen burgers en politici zouden 
noemen op. Vooral het nieuwe medium televisie bleek een uitermate aantrekkelijk 
podium om politici en kiezers met elkaar te confronteren.

Kiezers werden vanaf de tweede helft van de jaren zestig op televisie geregeld met 
zichzelf geconfronteerd. In de Zendtijd voor Politieke Partijen, de Postbus 51-spot-
jes die de overheid vanaf 1970 uitzond en in verschillende actualiteitenprogramma’s 
werd op uiteenlopende wijze aandacht besteed aan de relatie tussen kiezers en politici. 
Programma’s als kro’s Brandpunt, Nieuwspoort (eveneens kro) en Achter het Nieuws 
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(vara) zonden reportages uit van rumoerige partij- en verkiezingsbijeenkomsten 
waarop ‘gewone’ partijleden vragen stelden. Daarnaast zochten televisiejournalisten 
zelf de burger op om ze uit te horen over hun politieke opvattingen en opvattingen 
over de politiek. Ed van Thijn ging voor Achter het nieuws de Jordaan in om klachten 
van burgers in kaart te brengen.16 Willibrord Frequin ondervroeg in 1970 voor kro’s 
Nieuwspoort de Feyenoord-spelers over hun kennis van en mening over de Haagse 
politiek. De vragen naar de betekenis van partijafkortingen als arp en chu suggereer-
den dat Frequin geen hoge pet ophad van de politieke kennis van Willem van Hane-
gem en zijn teamgenoten.17 Ten slotte speelden kiezers een prominente rol in de televi-
siedebatten die in de jaren zestig voor het eerst werden uitgezonden. 

Soms, met enige tegenzin, onderkenden politici in de jaren zestig dat van hen de 
bereidwilligheid (en behendigheid) werd verwacht om kritische burgers van repliek te 
dienen. Politici en journalisten waren het erover eens dat debat een uitstekend middel is 
om de kloof te overbruggen en de behoefte van burgers aan meer, directer contact met 
politici te bevredigen. Een debat stelde politici in staat om duidelijk aan te geven waarin 
hun opvattingen en voornemens verschilden van die van hun politieke tegenstanders. 
Bovendien kwam zo de persoon van de politicus meer op de voorgrond te staan en dat 
was essentieel om ook belangstelling voor politiek op te wekken bij de grote groep kie-
zers die het propagandamateriaal dat zij op hun deurmat aantroffen ongelezen lieten.18 

Ook de Nederlandse Televisie Stichting (nts), die zich vooral toelegde op het uit-
zenden van ‘neutrale’ programma’s, zoals de journaals en sportuitzendingen, waagde 
zich vanaf 1967 aan het uitzenden van televisiedebatten met een rol voor het publiek. 
De eerste televisiedebatten uit 1963 waren toch vooral brave registraties geweest van 
politici die in een televisiestudio de Tweede Kamer naspeelden. Zo werd de debatleider 
netjes met ‘meneer de voorzitter’ aangesproken. In 1967 koos de nts voor een spannen-
der format. Aanvankelijk wilde de omroep vanuit twee zalen in het land kiezers vragen 
laten stellen aan politici in de vergaderzaal aan het Binnenhof. Daar staken de partijen 
echter een stokje voor: zij wilden toch vooral met elkaar in debat.19 Uiteindelijk verza-
melden de leiders van kvp, arp, vvd en pvda zich in verschillende zalen gevuld met 
hun eigen achterban op locaties in Zwolle en Haarlem. Vanuit een studio in Bussum 
werden zij ondervraagd door een kritisch journalistenpanel, maar er werden ook vra-
gen op hen afgevuurd vanuit het publiek dat zich in Zwolle en Haarlem verzameld 
had: vanuit de kvp-zaal in Zwolle kreeg Joop den Uyl in Haarlem commentaar van een 
kiezer op zijn ‘veelheid van woorden’.20 Ook bij het lijsttrekkersdebat dat de avro twee 
dagen voor de verkiezingen uitzond – onder de omineuze titel Helpers weg, voorlaatste 
ronde – werden de politici vanuit de zaal bevraagd en maakte Volkskrant-journalist 
Henri Faas, die samen met Herman Sandberg en Ferry Hoogendijk het journalisten-
panel vormde, met zijn kritische vragen aan het adres van Norbert Schmelzer duidelijk 
dat zijn krant de band met de kvp had doorgesneden.21 Niet alle kijkers waren over de 
televisiedebatten te spreken: Joop den Uyl kreeg in 1967 een brief van een kiezer die 
na drie minuten van het schakeldebat de televisie al had uitgezet: ‘[N]et zo min als we 
naar een boks-match kijken kunnen, was ons dit mogelijk.’22
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Er klonk meer kritiek op de debatten, ook vanuit de programmaraad van de Neder-
landse Omroep Stichting (nos), waarin de nts in 1969 was opgegaan. Een van de leden, 
voorvrouw van de tweede feministische golf Joke Kool-Smit, typeerde televisiedebat-
ten als ‘vliegenafvangerij’ door politici die een echt debat liever uit de weg gingen. Ze 
adviseerde de nos om meer in te zetten op confrontaties tussen politici en burgers, die, 
om goed te kunnen doorvragen, wel over voldoende kennis van de politiek dienden 
te beschikken.23 

Op dat laatste punt concentreerde de discussie over de rol van de nos zich in de 
jaren zeventig steeds meer: de nadruk kwam minder te liggen op een kritische con-
frontatie tussen burgers en politici en meer op het belang van goede politieke voorlich-
ting: ‘de kiezer dichterbij zijn verantwoordelijkheid (…) halen door inzicht te geven 
in zijn rol (…) en waartoe zijn stem dient’.24 Deze benadering kwam vooral uit de 
koker van de voorzitter van de programmaraad M.P.M. van Karnebeek, de voormalige 
burgemeester van Zwolle. Het was in zijn optiek de taak van de nos om de kiezer de 
complexiteit van het politieke krachtenveld te laten zien en over politiek aan het den-
ken te zetten, zodat bij de verkiezingen ‘bewust’ en niet ‘vanuit een sleur’ zou worden 
gestemd.25 Deze toch wat paternalistische benadering leverde wel mooie televisie op, 
zoals een uitzending van Ter Visie, waarin journalist Kees Sorgdrager met zijn groente-
boer uit Kortenhoef een dag de Tweede Kamer bezoekt om hem kennis te laten maken 
met ‘het politieke bedrijf ’.26 

In 1977 moest de nos niettemin constateren dat de ambitie om de kijker politiek 
voor te lichten wat te hoog was gegrepen. Uit een onderzoek naar een televisiedebat 
tussen de lijsttrekkers Dries van Agt (cda), Joop den Uyl (pvda) en Hans Wiegel (vvd) 
bleek dat kijkers in vergelijking met niet-kijkers niet beter in staat waren om program-
mapunten aan de juiste politieke partij te koppelen.27

Het volk in de peiling

Het paternalisme dat sprak uit de discussies binnen de nos over politieke voor-
lichting, trad ook naar voren in de receptie van opinieonderzoek in Nederland. De 
moderne opiniepeiling als middel om de meningen van het kiezersvolk in kaart te 
brengen, stamt uit het interbellum en werd ontwikkeld door de Amerikaanse markt-
onderzoeker George Gallup. Zijn methode onderscheidde zich van voorwetenschap-
pelijke vormen van opiniemetingen doordat de Gallup-poll slechts een kleine – doch 
representatieve – steekproef vereiste en hierdoor redelijk efficiënt en dus goedkoop 
was.28 Toen Gallups methode na de Tweede Wereldoorlog in Nederland werd geïn-
troduceerd, waren met name sociaaldemocraten bevreesd dat de uitkomsten van 
peilingen de mening van het publiek zouden beïnvloeden. Joop den Uyl, toen nog 
medewerker van de Wiardi Beckmanstichting, vond het maar niets dat burgers wer-
den ondervraagd over kwesties waarover ze vanwege een gebrek aan kennis toch geen 
‘verstandig’ oordeel konden vellen.29 
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De scepsis kreeg uiteindelijk niet de overhand. In de jaren zestig raakten Nederlandse 
politieke partijen in toenemende mate geïnteresseerd in opinieonderzoek, aangezien 
ze maar al te graag wilden weten hoe het kiezersvolk, en dan met name de eigen ach-
terban, dacht over politieke onderwerpen.30 Het waren vooral jongere partijleden, die 
vaak – maar niet altijd – in de sociale of de politieke wetenschappen waren opgeleid, 
die het gebruik van dergelijk onderzoek aanmoedigden. Binnen de pvda en kvp waren 
Ed van Thijn en Norbert Schmelzer de voornaamste pleitbezorgers van de toepassing 
van opinieonderzoek bij de vormgeving van campagnestrategieën.31

Vanaf de tweede helft van de jaren zestig zagen ook Nederlandse media de potentie 
van opinieonderzoek voor politieke verslaggeving in. Zo zond de ncrv van oktober 1966 
tot februari 1967 maandelijks het programma nipo-these uit, waarin prominente politici 
werden geconfronteerd met de uitslag van door het nipo uitgevoerde ‘denkbeeldige ver-
kiezingen’, en publiceerde De Telegraaf op frequente basis de resultaten van het opinieon-
derzoek van peilinginstituut Bureau Veldkamp.32 Een andere innovatie uit deze periode 
was de exitpoll die de net afgestudeerde socioloog Marcel van Dam op eigen initiatief 
voor de nts uitvoerde op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen van 1967. Op basis 
van een enquête die Van Dam met een team studenten van de Rijksuniversiteit Utrecht 
had afgenomen in vier Utrechtse stembureaus werd een paar uur voor de daadwerkelijke 
uitslag een – achteraf vrij accurate – prognose uitgezonden op televisie.33 

Jonge honden als Van Dam hadden het tij mee, want als gevolg van groeiende wel-
vaart, de erosie van traditionele politieke stromingen en een toenemende variatie in het 
medialandschap ging de politieke journalistiek zich herbezinnen op haar positie in de 
publieke sfeer. Kranten, maar vooral ook omroepen, stelden zich zelfstandiger en pro-
fessioneler op en moderne middelen om deze nieuwe, kritischer rol te kunnen vervul-
len werden hierbij niet geschuwd.34 De opiniepeiling bleek voor programmamakers en 
redacteuren een mooi instrument te zijn om het electoraat bij de politieke verslaggeving 
te betrekken, juist omdat dit hun nieuwe rol als hoeders van de publieke zaak bena-
drukte.35 Op deze wijze raakte ook het grote publiek steeds vertrouwder met de repre-
sentatie van het Nederlandse volk in de vorm van percentages, tabellen en grafieken.36

Toch accepteerde niet iedereen zonder meer de mediatisering van kiezersonderzoek, 
zoals bleek in het najaar van 1976. Toen nodigde vara-programmamaker Jan Nagel 
een jonge sociaalgeograaf uit om peilingen te presenteren in zijn radioprogramma In 
de Rooie Haan. Op 9 oktober 1976 maakte Maurice de Hond zijn eerste opwachting in 
de radiostudio en om verschillende redenen was dit optreden erg controversieel. Aller-
eerst pretendeerde hij een geheel nieuwe methode te hanteren, waarmee niet enkel 
werd gepeild wat mensen zouden stemmen, maar die tevens de verschuivingen binnen 
het electoraat in kaart bracht.37 Ten tweede voorspelde De Hond dat de centrumlinkse 
coalitie haar meerderheid zou verliezen ten behoeve van de vvd, een constatering die 
vrijwel niemand verwachtte en in de ministerraad van het kabinet-Den Uyl zelfs tot 
frictie leidde.38 Ten derde presenteerde De Hond zijn resultaten alsof het om surro-
gaatverkiezingen ging: waar eerdere peilformats zich gewoonlijk beperkten tot per-
centages van het totaal aantal stemmen, drukte De Hond zijn resultaten in zetels uit. 
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Het kwam De Hond op veel kritiek te staan van zijn collega-verkiezingsonderzoekers, 
die hem betichtten van een onbehoedzame omgang met precaire gegevens.39 Ondanks, 
of eerder dankzij, deze controverse, en het feit dat het De Hond lukte de uitslag van 
verschillende achtereenvolgende verkiezingen vrij nauwkeurig te voorspellen, groeide 
hij in de jaren daarna uit tot een graag geziene politiek commentator in de media en  
’s lands eerste ‘peilingcelebrity’.40

De resultaten van het opinieonderzoek hadden ook gevolgen voor de wijze waarop 
politici het electoraat benaderden. De kvp verminderde in de jaren zestig haar religi-
euze retoriek in de verkiezingspropaganda in reactie op onderzoek dat liet zien dat kie-
zers zich bij hun stemkeuze steeds minder door religie lieten leiden. De pvda op haar 
beurt werd geïnspireerd tot het identificeren van nieuwe categorieën binnen het elec-
toraat, zoals de ‘cultuurgevoeligen’: kiezers die staatkundige vernieuwing voorstonden. 
Opinieonderzoek was echter niet heilig: in de jaren zeventig sloeg de pvda onderzoek 
in de wind dat erop wees dat de partij met de polarisatiestrategie kiezers in het poli-
tieke midden van zich vervreemdde; de sociaaldemocraten gingen er nog steeds van 
uit dat het midden onder druk van polarisatie zou verdwijnen. Het succes van het cda 
in die tijd bewees uiteindelijk het tegendeel.41

Persoonlijke politiek

In de jaren zestig en zeventig hechtten Nederlandse politieke partijen groot belang aan 
het stimuleren van interactie tussen politici en kiezers. Opinieonderzoek verschafte 
hun inzicht in wat kiezers beroerde, televisie verschafte hun toegang tot de huiskamers 
van de kiezer. De omroepen zagen wel brood in de interactie tussen politici en kiezers: 
het leverde aantrekkelijke, spannende televisie op. Hier bleef het niet bij. Vrijwel alle 
politieke partijen organiseerden vanaf de verkiezingen van 1967 verkiezingskaravanen, 
waarbij de lijsttrekker en een reeks andere kandidaten het land doortrokken om toe-
spraken te geven, handjes te schudden en langs de deuren te gaan. Tegelijkertijd was dit 
een effectief middel om media-aandacht te genereren: journalisten mochten met de 
campagnebus meereizen, er werden doorlopend persconferenties belegd en het con-
tact met kiezers leverde natuurlijk mooie foto’s op. Voor burgers viel haast niet meer 
aan politiek te ontkomen: op markten en pleinen liepen ze flyerende politici tegen 
het lijf, en bladerend door de Libelle werden ze geconfronteerd met politici en hun 
gezinsleden. 

De nieuwe politieke cultuur ging gepaard met een nieuwe perceptie van politieke 
representatie, zoals Manin ook al aangaf. De nadruk die werd gelegd op de persoon 
van de politicus – televisie, de populaire media en peilingen naar de populariteit van 
politici droegen hieraan bij – maakte politiek veel minder abstract. Het uiterlijk, de 
kleding, het privéleven en het taalgebruik van politici kwamen onder een vergrootglas 
te liggen. De persoon van de politicus vormde een nieuwe bron van identificatie voor 
kiezers die zich niet meer als vanzelfsprekend langs lijnen van klasse of religie met een 
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politieke partij identificeerden. Meer dan voorheen werd de band tussen politici en 
kiezers er een van persoonlijke aard. Op initiatief van de nieuwe partij d’66 werden 
in het parlement discussies gevoerd over de staatkundige verankering van deze rela-
tie. Burgers dienden het recht te krijgen bepaalde bestuurders rechtstreeks te kiezen, 
ze hadden recht op inspraak in beleidsvorming die hen regardeerde en moesten via 
de stembus in de gelegenheid worden gesteld om te bepalen of er een progressief of 
conservatief kabinet kwam. Tegelijkertijd klonk, vaak uit dezelfde kelen, de roep om 
meer scholing van burgers op politiek gebied. Het televisieprogramma Inburgeren van 
de nts, dat in de jaren zestig werd uitgezonden, en het vak maatschappijleer, dat in de 
jaren zeventig werd geïntroduceerd, voorzagen in deze behoefte.42

In de jaren tachtig stonden personen nog steeds centraal: rond Ed Nijpels ont-
stond bij zijn aantreden als opvolger van Hans Wiegel in 1982 zelfs even een hype. Toch 
spraken politici minder tot de verbeelding dan voorheen. In reactie op teruglopende 
oplagecijfers, gekoppeld aan onderzoek dat liet zien dat de lezers niet op politiek zaten 
te wachten, besloot de redactie van Libelle begin jaren tachtig om minder aandacht 
aan politiek te besteden. De ‘saaie drie’, zo typeerde Het Vrije Volk Ruud Lubbers, Joop 
den Uyl en Ed Nijpels in een verslag van het televisiedebat dat aan de vooravond van 
de Kamerverkiezingen van 1986 was uitgezonden.43 Dat Joop den Uyl na de verkiezin-
gen werd opgevolgd door Wim Kok, veranderde hier weinig aan. ‘Wim Kok is zo saai,’ 
verzuchtte een reclameman die door nrc-Handelsblad was gevraagd de Zendtijd voor 
Politieke Partijen van de pvda te analyseren.44 Lubbers en Kok waren de personificaties 
van de nieuwe, door nuchterheid en zakelijkheid gekenmerkte stijl van leiderschap.45 
Hoewel beiden hiermee electoraal succes boekten, werkte het op de lange termijn ook 
in de hand dat politici en kiezers in de publieke beeldvorming weer meer uit elkaar 
dreven. Het was vooral met een aanklacht hiertegen dat Pim Fortuyn zich in 2001 in 
het centrum van de politiek katapulteerde. 

Kamerleden Relus ter Beek (pvda), Ria Beckers-de Bruijn (ppr) en Kamervoorzitter Anne Vondeling 
(coach, pvda) nemen deel aan de opnames van Sterrenslag 1978 [archief beeld en geluid/avro]
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