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I

Voorwoord

Those who believe in democracy and freedom have a serious task ahead of them. What they 
should be doing, in my view, is dedicating their efforts to helping the despised common people 
to struggle for their rights and to realize the democratic goals that constantly surface throughout 
history. They should be serving not power and privilege, but rather their victims. Freedom and 
democracy are by now not merely values to be treasured. They are quite possibly the prerequisite 
to survival.

Noam Chomsky.1

Laat ik beginnen een paar mensen teleur te stellen. Of gerust te stellen, het is maar hoe 
je het opvat. Deze dissertatie wordt geen aanklacht tegen ‘de’ media, als handlangers 
van een politieke elite die haar volk misleidt en onderdrukt, of simpelweg als onverant-
woordelijke en zelfingenomen actoren op zichzelf. Het is geen samenzweringstheorie 
en ook al geen ‘institutionele analyse’, zoals Noam Chomsky zijn eigen uiterst kritische 
benadering van de Amerikaanse massamedia betitelt.2 Evenmin wordt het een collectie 
van al dan niet smakelijke anekdotes over veel te ‘kleffe’ journalisten en politici, met als 
conclusie een oproep om hun omhelzing die grenst aan een wurggreep te doorbreken. 
 Wat ik wel degelijk beoog is een studie die wetenschappelijke zorgvuldigheid 
combineert met democratische hartstocht en journalistieke leesbaarheid. De vraag die 
haar drijft is wat journalisten kunnen bijdragen aan een democratie die vandaag de dag 
in zo sterke mate door hen beïnvloed wordt. Dat is een vraag die mij al heel lang 
bezighoudt. Om precies te zijn: vanaf het moment dat ik in 1990 op mijn 23e afstudeerde 
als journalist, en niet langer in het communisme geloofde, maar des te meer in 
democratie. Daarbij was het voor mij van het begin af aan duidelijk dat deze democratie 
in het Westen in redelijke staat verkeert, en tegelijkertijd voor heel veel verbetering 
vatbaar is: bijvoorbeeld met een actievere rol voor ‘gewone’ burgers. 
 Van de vijfentwintig jaar die volgden, werkte ik er ruim vijftien als journalist en 
twintig als docent op de School voor Journalistiek in Utrecht. De afgelopen vier jaar 
stelde de Hogeschool Utrecht – waarvan de SvJ deel uitmaakt – me in staat om met een 
voucher ‘in de tijd van de baas’ te promoveren en kreeg ik bij de Universiteit Utrecht de 
kans om dat te doen met een politiek-filosofische studie. Zoals ik verderop zal toelichten, 
heb ik deze studie op een multidisciplinaire wijze verricht: enerzijds de conceptuele 
verkenning van mijn basisbegrippen (de rol van de journalistiek in een democratie; 
politieke mediatisering; het ideaal van de waakhond en de deugdelijke praktijk die dit 
ideaal veronderstelt); anderzijds een empirisch onderzoek naar de manier waarop 

1 Noam Chomsky, in debat met Frits Bolkestein te Groningen, 22 mei 1989. Het betreffende 
debatfragment is te zien in de documentaire ‘Manufacturing Consent: Noam Chomsky 
and the Media’ (1992), van Mark Achbar en Peter Wintonick. 

2 Met de term ‘institutionele analyse’ refereerde Chomsky in het betreffende debat aan zijn 
in 1988 verschenen ‘Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media’, 
dat hij schreef samen met Edward S. Herman. 
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II

Nederlandse politieke journalisten invulling geven aan het waakhond-ideaal; en tot 
slot een normatieve visie op de toekomst van waakhond-journalistiek in onze 
democratie. 
 Een dergelijke multidisciplinaire benadering vloeit niet louter voort uit mijn 
ambitie om een dissertatie af te leveren die tegemoet komt aan ervaringen en behoeften 
uit de beroepspraktijk, een ambitie die gerust mag worden verwacht wanneer een 
hogeschooldocent op kosten van zijn hogeschool gaat promoveren. Deze benadering 
sluit ook aan op wat ik beschouw als mijn kwaliteiten, die op hun beurt weer ontwikkeld 
zijn in de bijna dertig jaar van mijn eigen praktijk: de jaren van journalistiek, meestal 
door te schrijven over politiek, vaak door interviews te doen met mensen die mij 
interesseerden en inspireerden; de jaren als docent van zowel journalistieke als politieke 
vakken voor aankomende journalisten, vakken als ‘interview’, ‘politiek’ of ‘democratie’; 
en tot slot de jaren waarin ik me op basis van mijn lang geleden afgesloten studie 
politicologie gaandeweg trachtte te ontplooien als politiek filosoof. 
 Ik beoog met deze studie een waardig vervolg te geven aan deze uiteenlopende maar 
ook onmiskenbaar samenhangende persoonlijke praktijken. Doordat ik heb genoten 
van het denken, onderzoeken en schrijven. En doordat het resultaat van nut kan zijn 
voor anderen, met name diegenen die níet al meer dan genoeg gehoord worden in onze 
democratie, door hun medeburgers, of door leiders en journalisten. Ik ben er - met 
Chomsky3 - van overtuigd dat onze democratie geen vanzelfsprekendheid is, maar dat 
ze voortdurend verdieping en versterking behoeft. Dit geldt des te sterker nu wereldwijd 
samenlevingen worden geconfronteerd met buitengewoon ernstige problemen van 
ecologische en economische, politieke en culturele aard. Hier hoop ik duidelijk te 
maken hoe journalisten hun democratie zodanig kunnen bijstaan dat ze niet alleen zelf 
overeind blijft, maar er ook in slaagt deze problemen op te lossen. 

3 Chomsky was zo vriendelijk om voor mijn promotievoucher een persoonlijke aanbeveling 
te schrijven, zonder van mij te verlangen dat ik hierbij zou ingaan op zijn eigen media-
theorie (zie de voorgaande noot). Hetgeen ik ook niet heb gedaan, aangezien ik haar be-
schouw als te eenzijdig en te weinig wetenschappelijk onderbouwd. Wel hoop ik aan zijn 
verwachting te hebben voldaan “to seek ways to encourage citizen participation and civic 
engagement by journalists.” Ik citeer hier de mail waarin hij zijn aanbeveling formuleert, 
dd. 10 januari 2011. 
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4

Inleiding: De waakhond uitgedaagd

 Dit eerste hoofdstuk werpt licht op de politiek-filosofische relevantie van de rol die 
journalistiek in een democratie speelt, van de mediatiseringsthese, van het waakhond-
ideaal, en van de uitdaging die politieke mediatisering vormt voor dit ideaal. Ik zal 
uiteenzetten dat de veronderstelde rol van de journalistiek de vraag oproept naar de – 
wenselijke en feitelijke - rolverdeling tussen journalistiek, 'publiek' en 'politiek' (1.1); 
hoe de mediatiseringsthese urgentie verleent aan deze vraag door de implicatie dat 
journalisten een prominentere rol spelen dan ooit, wat de verhouding met burgers en 
leiders op de proef stelt (1.2); en dat op zijn beurt het waakhond-ideaal meer dan andere 
rollen journalisten een directe verantwoordelijkheid voor de democratie toekent (1.3). 
Daarna zal ik via een werkhypothese de uitdaging in kaart trachten te brengen die de 
mediatisering van de politiek stelt aan het ideaal van de journalist als waakhond (1.4). 
Vervolgens zal ik duidelijk maken met welke methodologie ik deze werkhypothese 
denk te gaan beantwoorden in de volgende hoofdstukken van deze studie (1.5). Aan het 
eind van dit hoofdstuk zal ik tenslotte een kort overzicht geven van deze hoofdstukken 
(1.6). 

 1.1 De rol van de journalistiek in een democratie

Het is opvallend hoe spaarzaam de rol van de journalistiek wordt gearticuleerd in 
politiek-filosofische literatuur; en wel des te meer omdat journalisten al bijna drie 
eeuwen aanwezig zijn in deze democratie, en juist founding fathers van de liberale 
democratie als Alexis de Tocqueville en John Stuart Mill de pers – hoe weinig woorden 
ze ook aan haar wijden - een prominente rol toekennen in diezelfde democratie. 
Tocqueville merkt over de Amerikaanse pers van zijn tijd op: “It makes political life 
circulate in all sections of this vast territory.” 7 Mill op zijn beurt duidt de pers aan als het 
hedendaags-democratische equivalent van klassieke politieke locaties als de Pnyx en 
het Forum.8 Kijken we echter naar drie van de meest invloedrijke werken in de recente 
politieke filosofie, dan wordt de rol van de journalistiek soms niet eens genoemd, zelden 
benadrukt, en al helemaal niet diepgaand besproken. In Political Liberalism (1993) 
brengt John Rawls weliswaar The New York Times ter sprake in de context van vrije 
meningsuiting, maar media in het algemeen en journalistiek in het bijzonder krijgen 
geen plaats toebedeeld in zijn 'well-ordered society'.9 Philip Pettit vermeldt in 
Republicanism (1997) kort de volgens hem tendentieuze wijze waarop kranten en tv 
mensen informeren, gedreven als deze media zouden worden door commerciële 

7 Tocqueville 1835/1840 (2002), p. 178.
8 Mill 1861 (1977), p. 378. Voor de volledigheid dient hier te worden vermeld dat Mill aan 

zijn uitspraak over de pers als equivalent van Pnyx en Forum de kwalificatie toevoegt: 
“though not in all respects an adequate one”. 

9 Rawls (1993, p. 343, 345). Rawls noemt de media wel expliciet – maar nog steeds zeer 
summier - in latere publicaties. Zie Rawls 1995, p. 169; 1997, p. 768; 1999 (2001), p. 134. 
Op basis van Rawls' ideeën over (non)public reason heeft bijvoorbeeld Fox (2013) niettemin 
een theorie over journalistiek ontwikkeld. 

Proefschrift Remco van Broekhoven.indd   4 15-03-2016   09:36:05



5

Hoofdstuk 1

motieven en sensatiezucht. Ook falen de media volgens Pettit in de wijze waarop zij de 
publieke opinie representeren. Hoewel Pettit – in tegenstelling tot Rawls - de media 
noemt, articuleert hij hun vermeende falen niet: wat ontbreekt is een argumentatie bij 
de hen impliciet toebedeelde rol van informeren en representeren, en een analyse van 
hun falen in het vervullen van deze rol. Wel biedt hij de aanzet tot een oplossing, door 
te pleiten voor media die onafhankelijk zijn van commerciële controle en die gebruik 
maken van een ‘deliberatieve opiniepeiling’ die “models what the public would think, 
if it had a better chance to think about the questions at issue.” 10  Jürgen Habermas zet in 
Between Facts and Norms (1996) een stap verder. Enerzijds licht hij – onder verwijzing 
naar de communicatiewetenschappers Michael Gurevitch en Jay G. Blumler – een 
achttal taken toe van de media in een democratie.11 Er is bij Habermas ook een 
probleemstelling, wanneer hij naar voren brengt dat de macht van de media onvoldoende 
wordt beteugeld door professionele normen en dat massamedia publieke communicatie 
depolitiseren.12 En Habermas presenteert de grote lijnen van een alternatief als hij stelt 
dat de macht van de media 'geneutraliseerd' dient te worden en hij daartoe zowel 
aandringt op zelfregulering als overheidswetgeving.13 Maar ook bij Habermas ontbreekt 
een uitgewerkte argumentatie voor de taken die hij de journalistiek toebedeelt; een 
diepgaande analyse van het journalistieke falen; en een al even goed gearticuleerde 
gedachtegang over hoe de journalistieke praktijk kan worden verlost van dit falen. 
 Het zou een hele dissertatie waard zijn de vraag te beantwoorden waarom filosofen 
de po litieke betekenis van journalistiek niet diepgaand onderzoeken. Géraldine  
Muhlmann wijt dit in haar Journalism for Democracy (2010) aan een "ontological 
contempt for that everyday that is the daily bread of journalists".14 Het zou dus niet 
alleen de relevantie van de journalistiek voor de politiek zijn die veronachtzaamd 
wordt: filosofen minachten de journalistiek zelf, aldus Muhlmann. Aangezien deze 
dissertatie andere vragen bespreekt dan die naar het belang van de journalistiek voor de 
(politieke) filosofie, zou ik het hier bij deze waarneming willen laten; om in de rest van 
deze paragraaf te betogen dat de rol van de journalistiek in een democratie wel degelijk 
een politiek-filosofisch vraagstuk is; en in het vervolg van deze dissertatie de specifieke 
taak van de waakhond zo te bespreken dat niet alleen zijn relevantie duidelijk wordt, 
maar ook de crisis waarin hij zich bevindt en de wijze waarop hij versterkt uit deze crisis 
zou kunnen komen. 
 Daartoe geef ik nu eerst aan wat ik bedoel met 'de rol van de journalistiek in een 
democratie'. Het is zaak om de journalistiek te analyseren als het specifieke fenomeen dat 
ze is en haar dus te onderscheiden van andere begrippen die soms als synoniemen 

10 Pettit 1997, pp. 167-169. Voor dit laatste idee verwijst Pettit naar Fishkin, van wie het citaat 
hier ook afkomstig is. Ibid., p. 169; Fishkin 1995, p. 45

11 Habermas 1996, p. 378. Zie ook Gurevitch en Blumler 1990, p. 270. 
12 Dit laatste duidt hij zelfs aan als een 'syndroom'. Habermas 1996, pp. 376-377. Het 

fenomeen van 'depolitisering' heeft Habermas al eerder beschreven in The Structural 
Transformation of the Public Sphere (1989, p. 169). 

13 Habermas 1996, pp. 378-379. 
14 Muhlmann 2010, p. 2. 
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Inleiding: De waakhond uitgedaagd

worden gebruikt, zoals 'pers' of '(massa)media'. Hoewel de technologie waarvan de 
journalistiek gebruik maakt zich in driehonderd jaar revolutionair heeft ontwikkeld 
van drukpers tot primair elektronische media; en hoewel het publiek dat zich dankzij de 
journalistiek beelden en meningen vormt gaandeweg enorm is uitgebreid, is ook een 
constante waar te nemen; en wel van de journalistiek als “the construction and 
publication of accounts of contemporary events, persons or circumstances of public 
significance or interest, based on information acquired from reliable sources.”15 Deze 
definitie van Denis McQuail beschrijft de journalistiek als een beroep dat zich bezighoudt 
met actualiteit, door journalisten doorgaans aangeduid als ‘nieuws’; dat zich richt op 
een publiek met interesse in en belang bij deze actualiteit; en dat zich baseert op 
betrouwbare bronnen. Aldus maken we een onderscheid met een benadering van 
journalistiek als beroepsgroep, waarbij de journalistiek niet zozeer een activiteit als wel 
een actor is, en ze fungeert als een groep mensen die gezamenlijk een rol spelen en in 
verhouding staan tot andere actoren. In deze studie zal ik beide dimensies van het 
begrip ‘journalistiek’ hanteren: die van activiteit of beroep, en die van actor of 
beroepsgroep. Enerzijds wil ik – via de beschrijving van de inhoud van het vak die we bij 
McQuail terugvinden – benadrukken wat het precies is dat journalistiek doet. Anderzijds 
wil ik de mogelijkheid blijven behouden om ‘journalistiek’ te beschouwen als degenen 
die journalistiek (als hierboven beschreven) bedrijven, in een groter krachtenveld 
waarin ook andere actoren – zoals ‘publiek’ en ‘politiek’ - een rol spelen. Ik omschrijf 
journalistiek dus als (a) de creatie en publicatie van verslagen over hedendaagse gebeurtenissen, 
personen of omstandigheden met een publiek belang of een publieke interesse, gebaseerd op 
informatie van betrouwbare bronnen16; en (b) de beroepsgroep die deze verslaggeving 
onafhankelijk van overheid of belangenorganisaties verzorgt. Het punt van een onafhanke-
lijk opererende beroepsgroep benadruk ik omdat de definitie van McQuail ook van 
toepassing kan zijn op overheidsinstanties, bedrijven of non-gouvernementele 
organisaties die informatie publiceren, evenals op individuele burgers. Wat journalistiek 
nu juist onderscheidt, is haar professionele en onafhankelijke karakter.17 
 Het krachtenveld in kwestie is de democratie. Ook die verdient enige precisering. 
Niet alleen omdat democratie verschillende historische verschijningsvormen kent, 
maar ook omdat diverse normatieve theorieën verschillende waarden benadrukken 
binnen hun ideaal van democratie. Praten over de rol van de journalistiek in een 
democratie heeft alleen zin als we weten welke democratische realiteit we bespreken en 
welke democratische idealen we daarbij benadrukken.18 De definitie van democratie die 
ik hanteer, is van David Held: "a political community in which there is some form of 

15 McQuail 2013, p. 14. 
16 Bij deze vertaling van McQuail’s definitie besef ik dat ‘construction’ ook op ‘interpretatie’ 

kan duiden, wat mij in deze context echter niet de juiste betekenis lijkt. 
17 Daarbij dient aangetekend te worden dat journalistiek geen beschermd beroep is: iedereen 

kan zich journalist noemen. Dat roept vragen op over het absolute karakter van zowel haar 
onafhankelijkheid als haar professionaliteit. 

18 Zie voor een helder overzicht van verschillende democratische modellen en hun implica-
ties voor journalistiek: Strömbäck 2005. 
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Hoofdstuk 1

political equality among the people."19 Met alle resterende definitieproblemen– die ook 
door Held zelf worden gesignaleerd – is het voordeel van deze definitie tweeledig. 
Enerzijds valt ze te concretiseren door de rol van de journalistiek te bespreken in 
politieke gemeenschappen die algemeen kiesrecht kennen. We spreken dus over de 
moderne democratieën zoals die sinds begin 20e eeuw bestaan in aanvankelijk vooral de 
westerse wereld en later ook in steeds meer andere regio’s. Anderzijds blijven we met 
deze opvatting openstaan voor de bijdragen van uiteenlopende normatieve varianten 
van democratietheorie, zoals deliberatieve, participatieve of competitieve democratie, 
terwijl we tegelijkertijd het gelijkheidsprincipe benadrukken dat de verschillende 
theorieën gemeen hebben.20 
 Maar wat bedoelen we nu als we stellen dat de journalistiek een rol speelt in de 
democratie? Om dat helder te krijgen, wil ik twee aspecten belichten van het begrip 'rol'. 
Het eerste is de wisselwerking met andere actoren, waarbij ik de journalistiek hier opvat 
in de tweede betekenis die ik daarnet formuleerde, die van een beroepsgroep en actor.21 
De journalistiek speelt een rol in de democratie zoals een acteur een rol speelt in een film 
of toneelstuk, met een gezelschap en voor een publiek. Er is onderscheid en tegelijkertijd 
samenspel met andere actoren. Hoewel vanzelfsprekend ook overige actoren ertoe 
doen in een democratie (denk aan politieke instituties, economische belangengroepen 
of non-gouvernementele organisaties), concentreer ik me in deze studie op de relatie 
van de journalistiek met publiek en politieke leiders. De focus op het publiek vloeit voort 
uit de dubbele betekenis van dit begrip: van 'volk' ofwel 'burgers', de door het 
democratische principe van volkssoevereiniteit veronderstelde hoofdrolspelers in de 
democratie; en van lezers, luisteraars en kijkers, de 'doelactoren' die geïmpliceerd 
worden in mijn definitie van journalistiek.22 De focus op politieke leiders komt voort uit 
mijn keuze voor het waakhond-ideaal van de journalistiek als onderwerp van deze 
dissertatie. Zoals we in 1.3 zullen zien, veronderstelt dit ideaal waakzaamheid tegenover 
(de reële en potentiële misstappen van) politieke leiders. Tegelijkertijd valt er een kloof 

19 Held 1987 (2010), p. 1. De definitie van democratie in The Stanford Encyclopedia of Philosophy  
benadrukt net als die van Held het belang van politieke gelijkheid: “a method of group decision 
making characterized by a kind of equality among the participants at an essential stage of the  
collective decision making.” Tom Christiano, "Democracy," in The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(Fall 2008 Edition), red. Edward N. Zalta, http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/ 
democracy/ (geraadpleegd 30 juni 2015). 

20 Bij deze invalshoek ben ik geïnspireerd door Bert van den Brinks Pictures of Politics (2012). 
In het vervolg van deze studie – wanneer we het fenomeen leiderschap nader verkennen - 
zal overigens blijken dat zelfs gelijkheid geen absolute waarde hoeft te zijn in een 
democratie. 

21 Het Van Dale Onlinewoordenboek Hedendaags Nederlands (2014) definieert 'rol' als “indivi-
dueel gedrag of functie in een sociale omgeving” (mijn cursiveringen). http://pakket46. 
vandale.nl.www.dbproxy.hu.nl/zoeken/zoeken.do (geraadpleegd 13 oktober 2014). Ik neem 
hier de vrijheid om dergelijk ‘individueel’ gedrag niet alleen op individuele journalisten 
toe te passen, maar ook op ‘journalistiek’ als actor in relatie tot ‘publiek’ en ‘politieke lei-
ders’, eveneens sterk gesimplificeerd als actoren beschouwd. 

22 Dit gebeurt overigens – evenals in de definitie van McQuail die eraan ten grondslag ligt – 
indirect en impliciet. Eerst in de verwijzing naar publicatie, ofwel (voor een) publiek  
(beschikbaar) maken; daarna naar een publiek belang en publieke interesse. 
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waar te nemen tussen praktijk en theorie van de democratie: in bestaande democratieën 
is sprake van een veelheid aan (gekozen) leiders; terwijl de meeste democratietheorie 
weinig aandacht geeft aan leiderschap.23 Dit lijkt mij een kloof die het verdient geslecht 
te worden, via een studie van de wijze waarop democratisch leiderschap door de 
journalistiek bejegend wordt. 
 Er valt een tweede observatie te plaatsen bij de opvatting dat de journalistiek een 'rol' 
speelt. Een rol is geconstrueerd, doorgaans door een ander dan de acteur of actor zelf. Zo 
spreekt Van Dale in de context van theater bij een rol over een “geschreven partij voor 
een personage”. 24  Die ander – bij toneelstuk en film is het de schrijver of de regisseur – 
heeft een script in gedachten dat idealiter door de acteur wordt gerealiseerd. De term 
'partij', ontleend aan muziek, is veelzeggend: “gedeelte dat door een bepaalde stem of 
een bepaald instrument uitgevoerd moet worden”.25 Met 'gedeelte' is impliciet het 
geheel aanwezig: de musicus maakt deel uit van een gezelschap en draagt bij aan de 
collectieve presentatie voor een publiek die een concert, film of toneelstuk is. Opnieuw 
de wisselwerking tussen actor en zijn omgeving. Hier wil ik echter het moet benadrukken. 
Er is een norm of in elk geval een verwachtingspatroon geformuleerd, waaraan de actor 
dient te beantwoorden. Wanneer de vraag naar de invulling van een rol wordt gesteld 
door een schrijver of regisseur – én criticus - betekent dit dat de acteur beoordeeld wordt 
binnen een genormeerde rolverwachting. Als politiek filosofen spreken over de 'rol' of 
'functie' van journalistiek in een democratie, is dit doorgaans eveneens wat ze doen: ze 
stellen impliciet of expliciet een norm, en gaan dan na of journalisten hieraan voldoen. 
Ik vorm daarop geen uitzondering. Wel hoop ik dit – me hierbij beperkend tot de 
waakhondfunctie - beter gearticuleerd te doen dan tot nog toe is gedaan in de politieke 
filosofie. Deze articulatie zal ik inzetten in hoofdstuk 2, wanneer ik de waakhondfunctie 
interpreteer binnen de context van Alasdair Macintyre's deugdenethiek.26 Op dit 
moment echter volsta ik met een meer algemene verkenning van de journalistieke rol. 

Een rol is dus interactief en een aan sociale verwachtingen gebonden constructie. 
Sterker nog: het is een norm die aan een bepaalde actor wordt gesteld. Wat betekent dit 
voor ons begrip van journalistiek in een democratie? Ik denk dat het nu op zijn plaats is 
om in het meervoud te gaan spreken: er is sprake van rollen die naast elkaar kunnen 
bestaan en waartussen geen categorische keuze vereist is. Hierbij gaat het, de zojuist 
ontwikkelde rolopvatting getrouw, om ideeën over hoe journalisten zich versus burgers 

23 Zie ook Körösényi 2009, die ik bespreek in 7.4. 
24 Van Dale Onlinewoordenboek Hedendaags Nederlands (2014). http://pakket46.vandale.nl.www.

dbproxy.hu.nl/zoeken/zoeken.do (geraadpleegd 13 oktober 2014).
25 Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal online editie (2014). http://pakket46.

vandale.nl.www.dbproxy.hu.nl/zoeken/zoeken.do (geraadpleegd 13 oktober 2014; mijn 
cursiveringen). 

26 Zie MacIntyre 1981 (2014). De Van Dale hanteert ‘deugdenethiek’ als voorgeschreven 
spelling, in plaats van ‘deugdethiek’. Ik volg deze spelling. Zie Van Dale Groot woordenboek 
van de Nederlandse taal online versie (2014) en Van Dale Onlinewoordenboek Hedendaags 
Nederlands (2014). http://pakket46.vandale.nl.www.dbproxy.hu.nl/zoeken/zoeken.do (geraad-
pleegd 2 juni 2015). 
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en leiders dienen te gedragen. Ofwel, meer institutioneel beschouwd, om de vraag naar 
welke maatschappelijke normen journalisten zich behoren te richten in hun doen en 
laten. Laat ik hierbij aantekenen dat ik niet uitga van een ‘objectief’ ideaal van jour-
nalistiek - of van democratie – waaruit een dergelijk ‘moeten’, dienen’ of ‘behoren’ 
volgt; direct en niet voor meerdere uitleg vatbaar. Ik onderscheid daarentegen 
verschillende mogelijke rollen op grond van de taken die zijn aangedragen door de 
weinige politiek filosofen die zich hebben uitgesproken over journalistiek en 
democratie.27 Hun verwachtingen van de journalistiek vloeien steeds voort uit de een of 
andere normatieve opvatting van democratie. Dat brengt me tot vijf functies: informeren, 
opiniëren, opvoeden, engageren, en controleren. 
 Gezien de informatieve essentie van journalistiek ligt het voor de hand om een 
informerende taak vast te stellen voor de journalistiek in een democratie. Goed 
geïnformeerde burgers kunnen gedegen oordelen vormen over beleid en over de 
personen aan wie zij het bestuur toevertrouwen; en leiders die werkelijk weten wat er in 
de bevolking omgaat, kunnen tot kwalitatief goede besluiten komen die bovendien 
over voldoende draagvlak beschikken. Volgens Tocqueville veronderstelt het principe 
van volkssoevereiniteit dat al diegenen die meebesturen de kans krijgen om verschillende 
feiten op waarde te schatten, waarna deze kennis hen de weg wijst bij de besluitvorming.28 
Eigenlijk, stelt Walter Lippmann, zouden alle soevereine burgers zichzelf dienen te 
informeren, maar omdat hen daarvoor de interesse en de tijd ontbreekt, is het de taak 
van verslaggevers om burgers relevante informatie te verschaffen.29 Dit informeren – 
aldus Pierre Bourdieu - vindt plaats wanneer journalisten hun publiek weten te 
interesseren.30 Het gaat bij dit alles overigens niet alleen om de inhoud van de informatie 
die journalisten overdragen aan burgers en leiders: het gaat ook om het feit dat bepaalde 
onderwerpen al dan niet in de publiciteit komen, hetgeen door sommigen betiteld 
wordt als agenda setting31 en door anderen als de signalerende functie32 van de 
journalistiek. 
 Nauw verbonden met de informerende rol, is die van het opiniëren en laten opiniëren: 
dit laatste wordt ook omschreven als de platform-, podium- of forumfunctie van de 
journalistiek. De norm is er een van burgers die hun opinies goed beargumenteren, 
onderling en tegenover leiders; en van leiders die bereid zijn zich op de hoogte te stellen 
van alternatieve opinies, zowel binnen als buiten de politieke elite, en zich via de media 
open te stellen voor discussie met burgers. Dit alles bevordert weer de kwaliteit van het 
bestuur en vormt een waarborg tegen groepen of individuen die één enkele opinie 
trachten op te leggen. Habermas spreekt over de media als "platforms for an intelligible 

27 Ik vat hier ‘politiek filosofen’ op in de ruime betekenis van dit begrip, van personen die met 
filosofische methoden reflecteren op politiek, zelfs al staan zij niet te boek als vak-
filosofen. 

28 Tocqueville 1835/1840 (2002), p. 174. 
29 Lippmann 1963, p. 533-534. 
30 Bourdieu 1998, p. 3. 
31 Habermas 1996, p. 378. 
32 Tucker 1981 (1995), p. 31. 
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and illuminating advocacy by politicians and spokespersons of other causes and 
interest groups".33 Mill ziet in vrije opinievorming gefaciliteerd door journalisten niets 
minder dan een waarborg tegen tiranniek en corrupt bestuur.34 Tocqueville vat de 
informerende en de opiniërende rollen van de pers samen, als hij schrijft: "Its eye, 
always open, constantly lays bare the secret springs of politics and forces public men to 
come in turn to appear before the court of opinion."35 Bij alle drie de denkers zien we de 
verwachting terug van de journalistiek als een soort gerechtshof dat een platform biedt 
voor goed geïnformeerde en beargumenteerde opinies, waarna een oordeel mogelijk is 
over die zaken en die personen die ter discussie staan. 
 Daarmee wordt de journalistiek ook een controlerende rol toegekend, en wel tegenover 
leiders, namens en ten behoeve van burgers. Journalisten dienen leiders te confronteren 
met informatie en opinie, met kritische vragen en oproepen tot verantwoording; zo 
weten deze leiders zich gecontroleerd en kunnen burgers hun conclusies trekken over 
het doen en laten van leiders. In die zin kan de journalistiek beschouwd worden als 
vertegenwoordiger van het publiek, of als een intermediair niet alleen voor informatie 
en opinie, maar ook voor verantwoording van leiders tegenover burgers en voor 
rekenschap vragen aan deze leiders door die burgers. Illustratief is Habermas' opmerking 
dat met de Britse oppositiekrant Craftsman in 1726 de pers zich aandiende als "a 
genuinely critical organ of a public engaged in critical political debate: as the fourth 
estate."36 Als exemplarisch voor deze opstelling van de pers als 'vierde macht' noemt 
Habermas de onthullingen en openbaarmakingen die kranten vanaf dat moment 
brachten, ook en juist als deze uitvielen in het nadeel van de heersende macht. Echter, 
Tocqueville en Mill maken al duidelijk dat niet alleen te weinig controle een probleem 
is, maar dat dit ook geldt voor te veel controle. Zo spreekt Tocqueville over 'destructive 
tastes' en zelfs 'violence' bij de pers, om haar dan als volgt te beoordelen: "this is an 
extraordinary power, so strangely mixed of goods and evils, without which freedom 
cannot live and with which order can hardly be maintained."37 Mill wijst op de mate 
waarin kranten zich voegen naar de opinies van het publiek, een publiek waar ze niet 
boven staan en dat ze "on the spur of the moment" volgen.38 Dergelijke tendensen 
perverteren de controlerende taak van de journalistiek, aldus de ontnuchterende 
kanttekening bij het normatieve verwachtingspatroon. 
  

33 Habermas 1996, p. 378.
34 Mill 1859 (1979), p. 75.
35 Tocqueville 1835/1840 (2002), p. 178. 
36 Habermas 1989, p. 60. 
37 Tocqueville 1835/1840 (2002), p. 174.
38 Mill 1859 (1979), p. 131. Zie ook Habermas (1989, p. 133) die bij zowel Tocqueville als Mill 

weerzin signaleert tegen de "coercive force" van de publieke opinie. 
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 Omdat het publiek zich in de praktijk lang niet altijd zo kritisch of zelfs maar zo 
betrokken opstelt als Habermas het idealiter voorstelt39, zou ook een opvoedende rol voor 
de journalistiek mogen worden onderscheiden. Hierbij worden kijkers, lezers en 
luisteraars gebracht tot de positie van waarachtige burgers die hun leiders partij bieden.40 
Wellicht mede vanwege een zelfde ontluisterende ervaring met de pers als met het 
publiek – ook die pers blijkt in de praktijk zelden overdreven verheven te opereren, zo 
zagen we al bij Tocqueville en Mill - is het expliciet formuleren van een opvoedende rol 
voor journalisten een zeldzaamheid onder politiek filosofen. Lippmann wijst haar zelfs 
expliciet van de hand. Voor een deel op grond van een relativering van de pers zelf ("it is 
very much more frail than the democratic theory has as yet admitted"41); maar ook op 
grond van zijn overtuiging dat het publiek niet op te voeden is omdat het nooit de 
deskundigheid zal kennen van de insider.42 John Dewey, reagerend op Lippmann, deelt 
diens observatie van desinteresse bij het publiek, maar acht dit niet 'on-opvoedbaar'. 
Integendeel: "The essential need […] is the improvement of the methods and conditions 
of debate, discussion and persuasion. That is the problem of the public." 43 Dewey noemt 
de journalistiek niet als actor die deze verbetering kan brengen – hij laat in het midden 
aan wie zijn uitspraak geadresseerd is - maar het is duidelijk dat journalisten zijn oproep 
ter harte kunnen nemen. Slechts een enkele keer dient zich expliciet de ambitie aan van 
een journalistiek als opvoeder, bijvoorbeeld bij Bourdieu, die opvoeden aanduidt als 
'democratisch doel' voor journalisten, en vervolgens vaststelt dat journalisten hierin 
tekortschieten omdat ze vooral gericht zouden zijn op amusement.44 Weer zien we hier 
hoe een empirische teleurstelling volgt op een hooggestemde normatieve verwach ting. 
 Er is een vijfde rol te onderscheiden voor de journalistiek: burgers betrekken bij de 
democratie, opdat zij zelf participeren en het benodigde weerwerk bieden aan hun 
leiders. Een dergelijke engagerende rol is al voor de pers weggelegd wanneer Tocqueville 
de 'associatie' die de kranten in zijn tijd zouden belichamen niet alleen presenteert als 
garantie voor de vrijheid, maar als pijler van de beschaving zelf.45 Begrijpelijk, gezien 
het belang dat Tocqueville toekent aan de zelforganisatie van burgers binnen de 
samenleving als geheel. Tegelijkertijd veronderstelt deze rol een zeker vertrouwen in 
burgers, het soort vertrouwen dat bij Lippmann afwezig is. Je zou echter ook kunnen 

39 Hetgeen Habermas zelf al – indirect en impliciet - onderschrijft, onder verwijzing naar de 
penny press: de goedkope, commerciële kranten die in de 19e eeuw hun verkoop veilig  
stelden dankzij de depolitisering van hun inhoud. Ibid., p. 169. Zie ook Nord (2001, p. 92) 
die dezelfde penny press als logenstraffing beschouwt voor Tocqueville's niet minder hoge 
verwachtingen van de journalistiek. 

40 Een dergelijke oproep tot opvoeding is – hoewel niet expliciet gericht tot journalisten – al 
te lezen in 'Wat is Verlichting?' "Nadat dezen zelf het juk van de onmondigheid hebben 
afgeworpen, zullen zij de geest om zich heen verbreiden van een redelijke inschatting van 
de eigen waarde van iedere mens en van zijn roeping zelf te denken." Kant 1784 (1988), p. 
61. 

41 Lippmann 1922 (1950), p. 362. 
42 Lippmann 1927 (2008), p. 137. 
43 Dewey 1927, p. 208. 
44 Bourdieu 1998, p. 3. 
45 Tocqueville 1835/1840 (2002), p. 493.
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stellen dat de voorgaande vier functies – informeren, opiniëren, controleren en op voe-
den - allemaal bijdragen aan deze vijfde, engagerende functie van de journalistiek, 
doordat zij het soort publiek helpen creëren dat Dewey bepleitte: een publiek dat de 
capaciteiten heeft om politiek te participeren.46 Habermas spreekt zelfs van "an 
enlightened public whose willingness to learn and capacity for criticism they [de 
massamedia, RvB] at once presuppose, demand and reinforce”.47 Het lijkt een 
perfectionistische opvatting van zowel publiek als journalistiek, die conflicteert met 
Habermas' eigen waarnemingen over de depolitiserende praktijk van journalisten. 
Toch geldt zelfs voor dit wellicht moeilijk te realiseren ideaal van engagement wat ook 
al opgaat voor de vier eenvoudiger te vervullen taken: dat het op z'n minst journalisten 
kan inspireren te trachten een bijdrage te leveren aan de democratie. Dit is de wijze 
waarop ik in deze studie alle vijf taken wil opvatten: niet als absolute en in hun geheel te 
vervullen normen, maar als verwachtingen die indien ze worden waargemaakt – wat 
altijd maar gedeeltelijk en in onvolkomenheid gebeurt – bijdragen aan de democratie. 
 Laat me dit als volgt toelichten. Ik heb hier eerder gesteld dat de rol van de journalistiek 
in een democratie normatief en relationeel kan worden beschouwd: ze veronderstelt 
een normgeleide wijze van handelen, en dit handelen vindt plaats in relatie tot andere 
actoren. Beide dimensies hangen samen. Voor wat betreft de norm: uit deze paragraaf 
kan een zekere filosofische teleurstelling worden gedestilleerd over de wijze waarop de 
journalistiek zich kwijt van haar taken. Zie de observaties van Pettit en Habermas ten 
aanzien van informeren en opiniëren; van Tocqueville en Mill over controleren; en van 
Lippmann, Bourdieu en opnieuw Habermas over opvoeden en engageren. Het is een 
vaststelling van falen die onlosmakelijk verbonden is met de wijze waarop journalisten 
zich verhouden tot de andere twee actoren die ik hier centraal heb gesteld: burgers en 
leiders. We hebben een wenselijke rol in gedachten voor de journalist met het oog op 
(een van) de andere actoren; en de feitelijke rol, althans zoals we denken dat deze wordt 
ingevuld, schiet daarbij tekort. Ik zal dit eerst toelichten ten aanzien van burgers, en dan 
met betrekking tot leiders. 
 Alle vijf rollen die ik hier heb onderscheiden, zijn uiteindelijk gericht op het publiek, 
bezien als het geheel van kiezers of burgers. Om in deze hoedanigheid optimaal te 
kunnen deelnemen aan de democratie, op voet van gelijkheid met andere burgers, 
behoeft de burger waarachtige informatie en vrije opinie; controle op machthebbers die 
niet per definitie te goeder trouw zijn; opvoeding waar hij zelf nog het benodigde 
inzicht mist; en engagement indien niet zozeer dat inzicht afwezig is, als wel interesse 
of toegang tot het politieke systeem. Mijn punt is dat welke rol journalisten ook wordt 
toegekend, deze rol een visie weerspiegelt op wat burgers zijn of dienen te worden; en 

46 Dewey (1927, p. 77) formuleert ‘the primary problem of the public’ ook aldus: “to achieve 
such recognition of itself as will give it weight in the selection of official representatives 
and in the definition of their responsibilities and rights.” Muhlmann (2010, p. 35) merkt 
over Dewey’s ideale publiek op: "this would mean changing the very conception of the 
public, making it an actor instead of a simple receiver". 

47 Habermas 1996, p. 378.
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wat het publiek is of zou horen te zijn. Of, zoals Muhlmann stelt: "the notion of public 
appears to be the basic problem in the risky exercise of critiquing journalism."48

 Het is opvallend dat bij de opvoedende en engagerende taak van de journalistiek 
slechts een indirecte relatie wordt onderscheiden tussen journalisten en leiders: een 
verhouding via het publiek dat, zoals bij Muhlmann, de grootste zorg lijkt voor de 
journalistiek. Toch verdient die andere actor - 'politiek', of preciezer gesteld: politieke 
leiders – minstens zoveel aandacht. Dat blijkt eveneens uit de voorgaande beschouwing 
van de verschillende rollen die de journalistiek in een democratie kunnen worden 
toegekend. Opdat leiders optimaal kunnen besturen, behoeven zij niet alleen een 
platform voor uitleg en opinie, maar dienen ze ook vrijelijk te worden geïnformeerd 
door journalisten en op de hoogte te worden gesteld van alle mogelijke opinies die 
leven in de samenleving; controle door journalisten houdt hen scherp en behoedt hen 
voor fouten die zij ongecontroleerd eerder zouden maken; en de betrokkenheid van 
capabele en assertieve burgers biedt hen het weerwerk dat zij verdienen in een 
democratie. Voordat ik nu zal duidelijk maken waarom ik in deze studie focus op de rol 
van controleren, zal ik eerst aangeven in hoeverre de mediatiseringsthese de rollen van 
publiek en politiek in een democratie problematiseert door wat ze stelt over de rol van 
de journalistiek. 

 1.2 De mediatiseringsthese als politiek-filosofisch probleem

In hun artikel uit 1999 'Mediatization' of Politics – A Challenge for Democracy? poneren 
Gianpietro Mazzoleni en Winfried Schulz de stelling dat "political institutions 
increasingly are dependent on and shaped by mass media but nevertheless remain in 
control of political processes and functions."49 Aldus geformuleerd biedt de mediatisering 
van de politiek een intrigerend amalgaam van afhankelijkheid en controle, met een 
(potentiële) inconsistentie die ik later in deze studie nader zal beschouwen. De 
mediatiseringsthese bezit echter ook een zeggingskracht die mogelijk voortvloeit uit de 
mate waarin zij aansluit bij de intuïtie van veel toeschouwers van en deelnemers aan 
democratische politiek rond de millenniumwisseling. In de vijftien jaar erna is deze 
stelling hevig bediscussieerd in communicatiewetenschap en – in mindere mate - 
politicologie. Hier wil ik haar presenteren als een politiek-filosofisch vraagstuk, dat 
nieuwe urgentie verleent aan de vraag naar de rolverdeling tussen journalistiek, publiek 
en politiek. Ze suggereert namelijk een hoofdrol van journalisten ten koste van leiders 
en burgers, met als risico dat geen van deze drie actoren nog de democratische rol 
vervult die hen door politiek filosofen is aangereikt. 
 Mazzoleni en Schulz onderscheiden mediatisering van mediatie (mediation), 
neutraal begrepen als het hanteren van media om de afstand te overbruggen tussen 

48 Muhlmann 2010, p. 42. 
49 Mazzoleni en Schulz 1999, p. 247. 
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actoren, collectieven of instituties. Mediatisering, zo stellen zij, duidt op problematische 
gevol gen en bijverschijnselen van de ontwikkeling die moderne massamedia hebben 
doorgemaakt.50 In de context van een democratie is het fundamentele probleem de 
afhankelijkheid waarin mediatisering politieke partijen met hun verantwoordingsplicht 
naar het electoraat zou kunnen plaatsen ten opzichte van - per definitie ongekozen - 
media.51 Hoewel Mazzoleni en Schulz een verlies aan autonomie constateren bij de 
politiek52, nemen zij afstand van de opvatting dat massamedia de rol zouden overnemen 
van politieke instituties. "In brief, 'media politics' does not mean 'politics by the 
media.'"53 
 De mediatiseringsthese kan tot op zekere hoogte empirisch worden getoetst door 
middel van onderzoek naar verschillende facetten van de relatie tussen massamedia en 
politiek, hetgeen sinds 1999 een aantal malen is gebeurd.54 In deze studie neem ik de 
these als uitgangspunt. Dat wil niet zeggen dat ik haar voor waar aanneem. Door eerst 
haar politiek-filosofische relevantie te bespreken en vervolgens de uitdaging te 
analyseren die mediatisering stelt aan het waakhond-ideaal, beoog ik niet alleen dit 
ideaal te bevragen, maar ook na te gaan in hoeverre de mediatiseringsthese overeind 
blijft wanneer haar theoretische onderbouwing en uitwerking onder de loep worden 
genomen in relatie tot dit specifieke ideaal. Nu al echter lijkt het me van belang op te 
merken dat de mediatiseringsthese niet vrij is van interne tegenspraak. De inconsistentie 
schuilt in het samengaan van twee stellingen. Enerzijds de bewering dat politieke 
instituties steeds afhankelijker worden van massamedia, waarbij Mazzoleni en Schulz 
gaandeweg hun artikel zelfs stellen dat gemediatiseerde politiek in haar centrale 
functies afhankelijk van massamedia is geworden.55 Anderzijds de aanname dat deze 
instituties – waaronder zij opvallend genoeg ook leiders scharen56 - controle houden 
over politieke processen en functies. Afhankelijkheid én controle: het wekt de indruk 
van een contradictio in terminis die alleen is op te lossen met de stelling dat politiek aan 
het mediatiseren is zonder geheel 'gemediatiseerd' te raken. Dit echter expliciteren 
Mazzoleni en Schulz niet. Bij hen wordt niet duidelijk of mediatisering nu een proces is 
dat nog gaande is, en eventueel ook kan worden gestopt, of een kant en klaar product. 
Hierop kom ik terug in hoofdstuk 3. 

50 Ibid., p. 249. Het gebruik van de term 'problematisch’ is bekritiseerd omdat het een te  
negatief en normatief geladen definitie van mediatisering zou opleveren, waar een niet-
normatieve opvatting heuristisch gezien productiever zou zijn. Zie Hjarvard 2004, p. 48; 
en Schulz 2004, p. 90. In deze studie zal ik betogen dat mediatisering van de politiek  
problematisch valt te noemen voor zover het haar implicaties voor de rol van de journalis-
tiek betreft, en meer in het bijzonder voor het waakhond-ideaal. 

51 Mazzoleni en Schulz 1999, p. 248. 
52 Ibid., p. 250. Mazzoleni en Schulz expliciteren niet wat ze onder ‘politics’ verstaan. 
53 Ibid., p. 260. 
54 Zie onder meer Stewart, Mazzoleni en Horsfield 2003; Campus 2010; Vliegenthart en 

Walgrave 2011; Zeh en Hopmann 2013; Thimm, Dang-Anh en Einspänner 2014. Deze 
studies bevestigen de mediatiseringsthese, in het geval van Vliegenthart & Walgrave en 
Zeh & Hopmann gedeeltelijk. 

55 Mazzoleni en Schulz 1999, p. 250.  
56 Ibid., p. 248. 
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 Er is een alternatief waarbij de mediatiseringsthese bevrijd wordt van haar in con sis-
tentie. Deze ligt in een herformulering die zowel de wederzijdse afhankelijkheid van de 
verschillende partijen benadrukt als het graduele karakter van het proces waarin zij zich 
bevinden. Een dergelijke benadering is gekozen door Jesper Strömbäck (2008). Hij 
onderscheidt vier fases van mediatisering, waarbij de media in toenemende mate 
onafhankelijk worden van de politiek, tot het uiteindelijk de onafhankelijkheid van de 
politiek zelf is die op het spel staat. In alle fases echter, ook in de finale, is nergens sprake 
van totale (on)afhankelijkheid, maar steeds van interdependentie.57 Ook op het vraagstuk 
van afhankelijkheid versus controle zal ik in hoofdstuk 3 nader ingaan, wanneer het om 
de vermeende overmacht gaat van journalistiek versus politiek met betrekking tot de 
waakhondfunctie. Hier zij gezegd dat de politieke afhankelijkheid die Mazzoleni en 
Schulz in 1999 poneerden, niet onomstreden is. 

Wat stelt de mediatiseringsthese over de rol van de journalistiek in een democratie? Het 
lijkt me nuttig om opnieuw expliciet onderscheid te maken tussen (massa)media 
enerzijds en journalistiek anderzijds. Journalisten maken gebruik van media om hun 
publiek te bereiken, in het geval van massamedia gaat het hierbij om een groot publiek. 
Massamedia op hun beurt – film, pers, radio, tv, internet – dienen niet alleen de jour-
nalistiek. De communicatie die ze overdragen kan ook gericht zijn op voorlichting, 
reclame of amusement. De scheidslijn tussen de verschillende functies van massamedia 
is bovendien niet altijd haarscherp aan te geven: zo maken journalisten vaak gebruik 
van entertainende elementen als 'human interest', 'story telling' en begeleidende 
muziek om hun boodschap over te brengen. Soms lijkt daarbij het gehalte aan informatie 
dusdanig bescheiden, bijvoorbeeld in talkshows, dat van 'infotainment' wordt ge-
sproken, waarbij zich de vraag aandient of hier nog sprake is van journalistiek. Tot slot 
is vooral op internet sprake van veel niet-journalistieke content: reclame; propaganda; 
overheidsvoorlichting; informatie van non-gouvernementele organisaties; en een 
enorme hoeveelheid uitingen van individuen via social media als Facebook, Twitter of 
privéblogs. De conclusie is dat wanneer we over (massa)media spreken, het maar heel 
gedeeltelijk over journalistiek gaat. 
 Om te begrijpen wat mediatisering impliceert voor (de rol van) journalistiek, zullen 
we preciezer dienen te beschouwen wat media 'doen'. Een cruciaal begrip in dit verband 
is medialogica. David L. Altheide en Robert P. Snow (1979), aan wie Mazzoleni en Schulz 
dit begrip ontlenen, duiden het aan als de wijze waarop specifieke media informatie 
presenteren en overdragen.58 Altheide en Snow besteden bijzondere aandacht aan 

57 Strömbäck 2008, p. 237. Een dergelijke interdependentie wordt ook vastgesteld door 
Kepplinger (2002, p. 972) en Hjarvard (2014, p. 127). Schulz zelf (2004, p. 90) nam even-
eens later afstand van de politieke afhankelijkheid die hij in 1999 samen met Mazzoleni 
nog had gesuggereerd.  

58 Altheide en Snow 1979, p. 10. Mazzoleni en Schulz (1999, p. 251) omschrijven medialogica 
als volgt: "the frame of reference within which the media construct the meaning of events 
and personalities they report". 
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televisie en de wijze waarop dit medium nadruk legt op beeldvoering en amusement. 
Deze specifieke media-vereisten en –voorkeuren leiden er in de eerste plaats toe dat de 
manier waarop een en dezelfde gebeurtenis wordt 'verslagen' voor dit medium drastisch 
kan verschillen van de wijze waarop dit gebeurt voor radio of krant. Een gebeurtenis die 
de voorpagina van een krant of het radionieuws haalt, wordt mogelijk niet eens 
geselecteerd voor het tv-journaal omdat er geen geschikte beelden van zijn. Ook als dit 
wel gebeurt, zal er in de televisieversie meer aandacht zijn voor een mediagenieke 
woordvoerder die kort en krachtig uitleg of opinie verschaft. De aard van het medium 
bepaalt dus in sterke mate welke informatie wordt uitgekozen en hoe deze informatie 
wordt overgebracht. In die zin verandert het medium de boodschap zélf. Aldus 
interpreteren Altheide en Snow de beroemde uitspraak van Marshall McLuhan: "The 
Medium Is the Message."59

 Medialogica beperkt zich echter niet tot de boodschap: ze beïnvloedt ook de indivi-
du en en instituties60 die gebruik maken van het medium of die in de boodschap 
'belanden' doordat ze het onderwerp vormen van presentatie en interpretatie. Van het 
eerste effect – bij mediaprofessionals en –consumenten - is sprake wanneer bijvoorbeeld 
een tv-journalist gefocust raakt op het soort hevige beelden en korte uitspraken 
waardoor kijkers niet weg-'zappen'; en wanneer op hun beurt kijkers dermate gewend 
raken aan emotionerende beelden en informatie met achtergrondmuziek (zoals die in 
veel actualiteitenrubrieken en documentaires op tv wordt overgebracht) dat zij 
inderdaad hun aandacht verliezen wanneer de boodschap wél 'naturel' wordt gebracht. 
Van het tweede effect – bij politieke actoren die het lijdend voorwerp vormen van be-
richtgeving - is sprake wanneer politieke partijen bijvoorbeeld photo opportunities ofwel 
photo ops organiseren omdat ze weten dat dit krantenfotografen en televisieploe gen 
trekt die niet komen opdagen voor alleen gesproken tekst; of wanneer ze een boodschap 
bewust voorzien van uitspraken die hun kans vergroten om het nieuws te halen: sound 
bites en oneliners. Op het moment dat dit soort praktijken structureel worden, kun je 
stellen dat publiek, media-professionals en politieke actoren medialogica hebben 
‘geïnter na liseerd’.61 
 Een mogelijke conclusie op grond van de mediatiseringsthese zou nu zijn dat de rol 
van de journalistiek in de democratie prominenter wordt doordat niet-journalistieke 
actoren vaker medialogica hanteren en, sterker nog, deze internaliseren.62 Tegelijkertijd 
zou kunnen worden gesteld dat deze actoren afhankelijk raken van journalisten. Dit is 

59 Altheide en Snow 1979, p. 35. McLuhan 1964, p. 23. 
60 Ik hanteer voor ‘instituties’ de definitie van The Stanford Encyclopedia of Philosophy:  

“complex social forms that reproduce themselves, such as governments, the family, hu-
man languages, universities, hospitals, business corporations, and legal systems.” Seumas 
Miller, "Social Institutions," in The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), 
red. Edward N. Zalta, http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/social-institutions 
(geraadpleegd 1 juli 2015). 

61 Aldus de term die Strömbäck (2008, p. 239) gebruikt met betrekking tot zijn vierde fase van 
mediatisering. 

62 Meyer (2002) spreekt in de ondertitel van zijn boek zelfs van het koloniseren van politiek 
door de media. 
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wat Mazzoleni en Schulz suggereren, doordat ze '(massa)media' en 'journalisten' als 
synoniemen hanteren. Echter: zelfs wanneer de opmars van medialogica in de 
samenleving evident zou zijn, impliceert dit nog niet automatisch dat ook journalistiek 
maatschappelijk een grotere rol speelt, laat staan dat ze dit doet in de democratie. De 
reden hiervoor is de zojuist geschetste mate waarin veel media niet op journalistieke 
informatievoorziening zijn gericht, maar op andere vormen van communicatie. In het 
geval van internet zou het zelfs zo kunnen zijn dat een grotere dominantie van dit 
medium juist tot minder journalistiek leidt doordat burgers, bedrijven en politieke 
actoren op internet vaak direct interacteren, dus zonder journalisten als intermediaire 
factor.63 In die situatie zou weliswaar een 'digitale logica' van toepassing zijn, een 
medialogica dus eigen aan het internet, maar deze zou niet zozeer gehanteerd worden 
door journalisten als wel door anderen. 
 Een volgende vraag – naast die naar de prominentie van de rol die journalisten in een 
mediatiserende democratie spelen – is die naar het effect van mediatisering op de 
invulling van deze rol, of preciezer gesteld de verschillende rollen die in 1.1 zijn 
onderscheiden: informeren, opiniëren, controleren, opvoeden en engageren. Het is 
mogelijk dat zelfs indien de rol van journalisten niet prominenter wordt in relatie tot 
burgers en leiders, de invulling van hun rol zodanig is dat deze twee laatste actoren wel 
degelijk belemmerd worden in hun (zelf)bestuur. Hierbij gaat het om de impact van 
medialogica, zoals ik deze daarnet beschreef met betrekking tot televisie. In paragraaf 
1.4 en in hoofdstuk 3 zullen we het vizier richten op de implicaties van mediatisering 
voor de controlerende rol van de journalist als waakhond. Ter verkenning hier enkele 
observaties bij wat de these stelt over de rolverdeling tussen journalistiek, publiek en 
politiek. 
 Volgens Mazzoleni en Schulz worden moderne democratische staten gekenmerkt 
door 'gemediatiseerde participatie', waarin massamedia niet simpelweg een rol spelen, 
maar de rollen verdelen. "Mass media construct the public sphere of information and 
opinion and control the terms of their exchange. A media-constructed public sphere 
sharply differentiates the roles of actors and spectators. Political protagonists on the 
media stage act in front of more or less passive audiences and consumers of politics. It is 
left to the media to decide who will get access to the public."64 Naast het verlenen van 
toegang, aandacht en status aan actoren, oefenen media hun informerende en 
opiniërende functies uit door bepaalde issues belang toe te kennen, en andere te 
negeren: agenda setting. Dit laatste is bepaald geen nieuw verschijnsel, maar de 
rolverdeling in de 'media-constructed public sphere' die hier door Mazzoleni en Schulz 
wordt geschetst, is wel degelijk een fundamenteel andere dan de geschetste ‘ideale’ 
rolverdeling uit 1.1. Media - inclusief journalisten - treden in deze visie niet op als 
faciliterende of intermediërende actor, maar als een regisseur die nauwelijks delegeren 
kan; met daaruit voortvloeiend een passieve en consumerende rol voor burgers en een 

63 Mazzoleni en Schulz (1999, p. 258) wijzen ook op deze mogelijkheid. 
64 Ibid., pp. 250-251. 
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actieve maar aan ongekozen media ondergeschikte rol voor leiders en andere politieke 
'hoofdrolspelers'. In die zin ontaardt de rol van de journalistiek zoals ze in de media-
tiseringsthese wordt geschetst zelf, en perverteert ze bovendien de participatie van 
andere actoren. 
 Een pervertering van de rol die de journalistiek speelt, lijkt ook aan de orde in het 
beeld dat Mazzoleni en Schulz schetsen van haar controlerende functie. Zij wijzen op 
massamedia die hun controlefuncties 'overdrijven' en 'overmatig' focussen op negatieve 
aspecten van politiek. Hier verwijzen zij ook expliciet naar de waakhondfunctie en 
suggereren zij dat deze hierdoor in diskrediet wordt gebracht.65 Er is nog een derde 
ontwikkeling die op het eerste gezicht in strijd lijkt met de kern van de mediatiserings-
these en haar waarneming van steeds machtiger massamedia: "a weakening of the 
traditional editorial and critical functions and roles of the news media themselves due 
to the diffusion of interactive communications and the growing preference of the news 
industry for 'instrumental journalism'".66 Het is deze aantasting van de intermediaire 
rol van de traditionele, niet-digitale journalistiek, die de conclusie van Mazzoleni en 
Schulz schraagt dat politiek niet wordt 'overgenomen' door de media.
 Tegelijkertijd roept dit de vraag op wie er wél redigeert en bekritiseert indien 
nieuwsmedia dit zelf minder doen; en wie precies wie gebruikt als de 'nieuwsindustrie' 
niet zelf bepaalt, maar belanghebbenden bedient. Een mogelijk antwoord suggereren 
Mazzoleni en Schulz als zij stellen dat politieke actoren hun boodschap direct naar het 
publiek brengen zonder met intermediërende nieuwsorganisaties rekening te hoeven 
houden.67 Voor de hand ligt hierbij een voordeel voor de machtigste en meest 
mediagenieke politieke actoren. Al met al lijkt in dit derde geval geen sprake van meer 
journalistieke dominantie, maar wel van een dominantere (digitale) medialogica en 
tegelijkertijd van obstakels voor journalistieke interpretatie en controle op leiders. Dit 
onderdeel van de mediatiseringsthese, en haar verhouding tot de twee andere 
onderdelen die hierboven beschreven zijn, houden we eveneens tegen het licht in 
hoofdstuk 3. 
 Hier concludeer ik dat de mediatiseringsthese een potentieel serieuze uitdaging 
vertegenwoordigt voor de rollen die journalisten, burgers en leiders idealiter spelen in 
een democratie, en dat in die zin mediatisering beschouwd kan worden als een belangrijk 
politiek-filosofisch probleem. De mediatiseringsthese stelt dat politieke instituties in 
toenemende mate afhankelijk worden van massamedia, maar niettemin controle over 
de politiek behouden. Ik heb geopperd dat deze afhankelijkheid discutabel is, wat ik in 
3.1 verder zal uitwerken. Nu is het belangrijk vast te stellen dat ook wanneer de afhan-
kelijkheid niet totaal is, massamedia en journalisten via hun ‘medialogica’ een dermate 

65 Ibid., p. 252. Dit behandel ik diepgaander in 3.2. 
66 Ibid., p. 259. Bij dit laatste punt verwijzen Mazzoleni en Schulz naar Bardoel (1996), die 

oppert dat "that critical journalism is becoming redundant" (p. 283) en die 'instrumental 
journalism' omschrijft als "geared to providing information (functional, specialistic) to 
interested customers." (p. 296). 

67 Mazzoleni en Schulz 1999, p. 258. 
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dominante invloed uitoefenen op leiders en burgers dat de rollen van deze actoren in 
het gedrang komen. Daarnaast impliceert de mediatiseringsthese dat de wijze waarop 
journalisten onder druk van medialogica opereren, fundamentele taken perverteert die 
journalisten uitoefenen ten bate van de democratie: informeren, opiniëren, controleren, 
opvoeden en engageren. Het is het controlerende ideaal – cruciaal in de waakhondfunctie 
- dat ik in de volgende paragraaf zal uitlichten. 

 1.3 De politiek-filosofische relevantie van het waakhond-ideaal

In de voorgaande paragrafen heb ik eerst aangegeven dat een opvatting over de rol van 
journalisten een opvatting is over de rol van twee sleutelactoren in de democratie, 
namelijk burgers en leiders; en daarna dat op grond van de mediatiseringsthese de rol 
van massamedia als dermate prominent en problematisch kan worden beschouwd dat 
ze de democratische rolverdeling tussen de drie actoren uit balans brengt. Nu is het 
moment gekomen om scherp te stellen, en wel op het ideaal van de journalist als 
waakhond van de democratie. Ik zal hier uiteenzetten wat dit ideaal behelst, en duidelijk 
maken waarom het centraal staat in deze studie.  
 We zagen in 1.1 dat een controlerende taak van de journalistiek door verschillende 
po litiek filosofen wordt geformuleerd, zonder dat zij daarvoor de term 'waakhond' 
gebruiken. Tegelijkertijd is watchdog journalism in communicatiestudies en theorieën 
over journalistiek een ingeburgerd begrip, en geven journalisten wereldwijd aan dat zij 
zichzelf als waakhond beschouwen.68 Wat zij daaronder doorgaans verstaan, is het 
con troleren van 'de macht', of deze nu een regering betreft, parlementsleden, of niet-
politieke actoren zoals de bestuurders van grote bedrijven en instellingen. Een definitie 
van het waakhond-ideaal die aansluit bij deze intuïtieve opvatting is die van Bill Kovach 
en Tom Rosenstiel: "Journalists must serve as an independent monitor of power."69 Vijf 
kanttekeningen bij zowel het begrip 'waakhond' als bij deze specifieke definitie helpen 
te verhelderen wat het waakhond-ideaal inhoudt. Aan de hand van deze kanttekenin-
gen zal ik bovendien verklaren waarom ik voor een andere definitie kies. In hoofdstuk 2 
zal ik dan wat ik hier nog summier en speculatief opwerp, uitwerken tot een opvatting 
van waakhond-journalistiek vanuit het perspectief van Alasdair MacIntyre’s deugden-
ethiek. 
 Op de eerste plaats bestaan er blijkbaar ook in het dagelijks functioneren van een 
gevestigde democratie zodanige risico's dat waakzaamheid op haar plaats en controle 

68 Empirische studies tonen echter aan dat hoewel het waakhond-ideaal in veel verschillende 
landen door journalisten wordt onderschreven, het vooral actief wordt nagestreefd in 
Westerse - meer specifiek Angelsaksische - democratieën. Zie Hanitzsch 2011, pp. 491-492; 
en Norris 2014, pp. 528-529. Voor een meer algemene observatie over de dominantie van 
westerse en meer specifiek Anglo-Amerikaanse normatieve modellen van journalistiek, zie 
Hallin en Mancini 2012, p. 287. 

69 Kovach en Rosenstiel 2001 (2007), p. 140. 
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vereist is. Deze risico's worden niet gezien in gevaren van buitenaf of in subversieve 
bewegingen binnen de samenleving zelf. Het gevaar dat de waakhond van de democratie 
dient te helpen bezweren ligt in machtsmisbruik. Zulk misbruik is – volgens de intuïtie 
van veel politieke journalisten en de definitie van Kovach en Rosenstiel - daar te vinden 
waar 'de macht' zich ophoudt. Eens te meer lijkt het adagium van Montesquieu aan de 
orde dat macht met (tegen)macht gecontroleerd dient te worden: "Pour qu'on ne puisse 
abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le 
pouvoir."70

 Een tweede kanttekening. 'Macht' is een multidimensionaal begrip. Het kan duiden 
op een vermogen, zowel fysiek als geestelijk; op een relatie tussen twee actoren, meer in 
het bijzonder een relatie waarin de een de ander overheerst; en op de actor die macht 
heeft en heerschappij uitoefent. In dit laatste geval wordt 'macht' gepersonifieerd, zou 
je kunnen stellen, wat het gemakkelijker maakt om haar aan te wijzen (en aan te 
klagen). Montesquieu refereert met ‘on’ aan mensen die macht kunnen misbruiken; en 
ook poststructuralistische auteurs als Michel Foucault en James Tully hanteren 
omschrijvingen van machtsrelaties die actoren centraal stellen, inclusief hun vrijheden 
en potentiële misstappen. Foucault omschrijft machtsverhoudingen als "the strategies 
by which individuals try to direct and control the conduct of others"; en geeft als inzet 
aan "to play these games of power with as little domination as possible."71 Tully maakt 
duidelijk dat ook in een democratie sprake is van "those who exercise power and those 
over whom it is exercised" en stelt dat er alleen sprake is van daadwerkelijk burgerschap 
als deze laatste groep inspraak heeft "over how and by whom power is exercised over 
us".72 Ik wil hier niet machtsmisbruik gelijkstellen aan overheersing. Wel vind ik een 
actorgerichte benadering van macht bruikbaar, niet op de laatste plaats omdat deze 
aansluit bij de praktijk van waakhonden: zij bewegen zich als individuele actoren in 
media-instituties en in een journalistieke beroepsgroep, waarbij ze zich verhouden tot 
weer andere, niet-journalistieke actoren in uiteenlopende gradaties van grootschalig-
heid: publiek en politiek, individuen en instituties. Met de term ‘actor’ – zie 1.1 – doel ik 
dus beslist niet uitsluitend op individuele actoren – maar ook op instituties en nog 
grotere sociale groepen (denk aan de in 1.1. geformuleerde generalisaties ‘journalistiek’, 
‘publiek’ en ‘politiek’) die rollen spelen in de democratie. Hierbij geldt dat instituties 
vaak scripts of verwachtingspatronen voor de rollen formuleren die zowel ‘hun’ 
mensen als anderen spelen. Ook deze scripts vormen machtsrelaties: het zijn, om op de 
zojuist geciteerde uitspraak van Foucault terug te grijpen, strategieën waarmee actoren 
het gedrag van anderen proberen te regisseren en controleren.73

 Al met al lijkt mij hier een focus op macht uitoefenende actoren adequaat. Niet voor 
niets ook benoemen andere definities van de waakhondfunctie ‘de macht' explicieter 

70 Montesquieu 1748 (1969), p. 117. 
71 Foucault 1997, p. 298 (mijn cursiveringen). 
72 Tully 1999, p. 169, resp. 170 (mijn cursiveringen). 
73 Noteer dat ik hier – in tegenstelling tot Foucault - niet over individuen spreek maar over 

actoren. 
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dan Kovach en Rosenstiel, en wel door actoren - soms zelfs individuen - aan te duiden. 
Zo omschrijft Pippa Norris de essentie van waakhond-journalistiek als "to ask hard or 
probing questions of the powerful, to maximize transparency, and to serve the public 
interest"74; en definiëren Göran Eriksson en Johan Östman de waakhond-rol als "to 
critically question leading politicians and hold them accountable for their words and 
actions".75 Ik kies voor de definitie van Eriksson en Östman: enerzijds sluit deze aan bij 
de intuïtieve wens om waakhond te zijn in de overtuiging dat machthebbers hun macht 
kunnen misbruiken; anderzijds neemt zij voldoende afstand van een opvatting die 
'macht' als tegenstander ziet, zonder aan te geven wie precies er met welke journalistieke 
middelen tegemoet getreden dienen te worden; en tot slot bakent zij het werkterrein af 
tot dat van politieke leiders en (dus) politieke journalisten. Bij dit laatste punt zij gezegd 
dat het hier puur om een methodologische keuze gaat binnen het kader van deze studie. 
In moderne samenlevingen is sprake van een veelheid aan machthebbers – politiek, 
economisch en anderszins; binnen representatieve en uitvoerende organen, en 
daarbuiten; formeel en zeker ook informeel – die idealiter allemaal gecontroleerd 
dienen te worden: deze intuïtieve waakhond-ambitie formuleerde ik al aan het begin 
van deze paragraaf. Ook journalisten die onderzoek doen naar bijvoorbeeld het doen en 
laten van woningcorporaties kunnen waakhonden zijn, evenals verslaggevers die 
vervelende vragen stellen aan van corruptie verdachte sportbestuurders. Echter: in deze 
studie probeer ik zo veel mogelijk scherp te stellen, en mijn overtuiging is dat dit beter 
lukt wanneer ik het blikveld beperk tot politieke machthebbers en tot die journalisten 
die deze machthebbers trachten te controleren. Mogelijk levert dat ook bruikbare 
inzichten op voor journalisten die andere machten trachten te bevragen. Noteer 
overigens de nadruk in de definities van zowel Norris als Eriksson en Östman op dit 
bevragen.76 Aldus gedefinieerd is niet alleen onderzoeksjournalistiek naar machtsmis-
bruik een vervulling van de waakhond-rol77, maar ook een kritisch commentaar van 
een journalist op zijn regering, evenals een confronterend interview met een politicus, 
of het leiden van een verkiezingsdebat tussen verschillende partijleiders waarbij zij 
herinnerd worden aan de beloften die ze bij een vorige verkiezing hebben gedaan.78

74 Norris 2014, p. 538 (mijn cursivering). 
75 Eriksson & Östman 2013, p. 305 (mijn cursiveringen). 
76 Het werkwoord ‘to question’ is te vertalen als ‘ondervragen’, ‘onderzoeken’ en ‘in twijfel 

trekken’. Ik kies met ‘bevragen’ voor een vertaling die al deze ladingen kan dekken. 
Interessant genoeg omschrijft Tully op zijn beurt ‘structures of domination’ als “not readily 
open to question and the free exchange of reasons.” (1999, p. 172; mijn cursivering) 
Belangrijk verschil met het journalistieke bevragen is dat Tully zijn 'questioning' in de 
handen – of monden - van burgers legt. 

77 Het kan typerend worden genoemd dat Kovach en Rosenstiel ([2001] 2007, pp. 139-161) 
het waakhond-ideaal in één adem bespreken met – én beperken tot - investigative 
reporting. 

78 Deze laatste journalistieke taak zal ik analyseren in hoofdstuk 4, nadat ik daar – en eerder al 
kort in 1.5 - eerst beargumenteerd heb waarom ik juist voor het genre van het tv-debat 
kies. 
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 Tegelijkertijd is het opvallend dat er in de regel van een waakhond wordt gesproken 
en niet van een 'herder' of 'bewaker', laat staan een 'voogd'.79 Blijkbaar wordt de 
journalistie ke toezichthouder toch een ondergeschikte rol toegekend, naast een 
'hogere' bewaker die de uiteindelijke verantwoordelijkheid houdt. Gezien het hier 
eerder gesignaleerde wantrouwen tegenover de macht(igen), gaat het bij deze hogere 
bewakers niet om fulakes zoals deze voorkomen in Plato’s Politeia: de leiders van de 
politieke gemeenschap. Het wordt nooit als zodanig benoemd, maar het ligt voor de 
hand dat in een democratie de hogere bewaker het volk zelf is, en dat het in de praktijk 
– namens dit volk – draait om formele instituties van democratie en rechtsstaat waar 
leiders rekenschap afleggen: parlementen, rechtbanken en andere toezichthoudende 
organen. Ten aanzien van deze instituties en het volk dat zij vertegenwoordigen, speelt 
de journalistiek in haar rol als waakhond dus een ondersteunende rol. Dat is de derde 
kanttekening bij het begrip. 
 Een vierde kanttekening, meer specifiek bij een omschrijving van de waakhond als 
onafhankelijke toezichthouder op de macht: onafhankelijk van wie of wat? Kovach en 
Rosenstiel expliciteren dit niet. Wel nemen zij enerzijds afstand van 'de machtige 
enkelingen', en verbinden zij het ideaal anderzijds met het democratische meer der-
heidsprincipe: "it more properly means watching over the powerful few in society on 
behalf of the many to guard against tyranny."80 Hier valt ook een verband te leggen met 
mijn vorige observatie dat er een hogere macht is die door de journalistieke waakhond 
wordt gediend: het volk. Tegelijkertijd distantiëren Kovach en Rosenstiel zich van een 
te nadrukkelijk engagement met het publiek via een "faux watchdogism aimed more at 
pandering to audiences than doing public service."81 Alhoewel ik het met deze laatste 
stellingname eens ben, lijkt mij een visie riskant die de waakhondfunctie richt op het 
beschermen van de meerderheid tegen een minderheid. Hoezeer dit ook in de democratie 
van belang is, zeker een waarin sprake is van sociaaleconomische ongelijkheid: in 
navolging van Tocqueville en Mill is eveneens aandacht geboden voor het gevaar dat 
een meerderheid via de 'publieke opinie' minderheden en individuen tiranniseert.82 
Daarom is het van belang dat de journalistieke waakhond niet alleen onafhankelijk van 
overheden optreedt, maar ook van 'de meerderheid' of 'het volk'. Hiervoor is zijn 
ongekozen karakter geen obstakel, maar juist een voorwaarde. Daartoe ook dient hij 
zich niet voetstoots te identificeren met dit volk. 
 Een vijfde en laatste kanttekening dus bij het waakhond-ideaal en de definitie van 
Kovach en Rosenstiel. Ik pleit voor een benadering van dit ideaal waarbij de journalist 
niet 'het volk' centraal stelt, met alle denkbeeldige homogeniteit die dit begrip 

79 Een uitzondering is Gans ([1979] 1980, pp. 292-293) die journalisten in de rol van waak-
hond beschrijft als 'Moral Guardians'. 

80 Kovach en Rosenstiel 2001 (2007), p. 143. Noteer ook dat zij hier niet langer abstract over 
‘power' spreken maar meer specifiek over 'the powerful few'. 

81 Ibid., p. 141. 
82 Zie de citaten van Tocqueville en Mill in 1.1; Tocqueville 1835/1840 (2002), pp. 241, 409; 

Mill 1859 (1979) p. 76 en pp. 131-133; en Mill 1838 (1867), p. 381. 
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veronderstelt83; maar de democratie. Het is deze democratie waaraan hij in de rol van 
waakhond dienstbaar is, waarvoor hij verantwoordelijkheid neemt, en op wier gekozen 
en ongekozen machten hij gezond wantrouwen loslaat. In het volgende hoofdstuk zal 
ik de verbondenheid tussen waakhond-journalistiek en haar democratische doel 
diepgaander uitwerken met behulp van MacIntyre’s deugdentheorie. Hier en nu dient 
te worden aangetekend dat ook een focus op ‘de’ democratie geen pasklare antwoorden 
oplevert die journalisten voorschrijven wat ze moeten doen of laten bij elk denkbaar 
probleem in de praktijk van alledag. Niet op de laatste plaats omdat verschillende op-
vattingen van democratie mogelijk zijn. Een dergelijke focus biedt slechts een waar-
schuwing tegen demagogische of romantische vervlechting van waakhonden met 'het 
volk', en nodigt journalisten uit te reflecteren op de wijze waarop ze bijdragen aan die 
specifieke democratische samenleving waarbinnen zij zichzelf bevinden. 

Waarom concentreer ik me juist op de waakhond en zijn controlerende rol, in plaats 
van op een van de andere rollen die in 1.1 zijn onderscheiden? Een antwoord schuilt in 
mijn stelling dat een opvatting over de rol van journalisten ook een opvatting is over de 
rol van burgers en leiders. Wat de controlerende rol onderscheidt van deze andere vier 
(informeren, opiniëren, opvoeden en engageren) is de sterke mate waarin ze zowel 
burgers als leiders in aanmerking neemt. Zoals ik aan het einde van 1.1 aangaf, zijn 
informeren en opiniëren nog in zekere mate gericht op leiders, waar ze deze op de 
hoogte stellen van wat er omgaat in burgers evenzeer als in de politieke elite zelf. 
Opvoeden en engageren echter hebben betrekking op politiek minder capabele of 
geïnteresseerde burgers, en vragen – vaak impliciet – van leiders vooral non-interventie 
of enige elementaire welwillendheid, en kennen hen hoe dan ook een indirecte en 
secundaire rol toe. Stuk voor stuk en zeker in hun geheel zijn informeren en opiniëren, 
opvoeden en engageren, zeer belangrijke functies van journalistiek in een democratie. 
 In het denken over journalistiek en democratie ontbreekt echter voldoende aandacht 
voor de wisselwerking tussen journalistiek, burgerschap en leiderschap; of, om het iets 
anders te stellen: voor de plaats van de journalistiek in de wisselwerking tussen burgers 
en leiders, waarbij naar ieder van deze drie actoren de gerechtvaardigde belangstelling 
uitgaat en zij worden beschouwd als voor de democratie even belangrijke en dus 
gelijkwaardige actoren. Een dergelijke aandacht is er wel in het ideaal van de journalist 
als waakhond. Dit gaat uit van een drieledige veronderstelling. Ten eerste, het lijkt 
vanzelfsprekend - maar gezien het gebrek aan interesse voor leiderschap in veel 
democratietheorieën is het dat niet – dat er überhaupt sprake is van leiderschap in een 
democratie. Ten tweede dat leiders gecontroleerd moeten worden, gezien hun 
feilbaarheid en geneigdheid om de macht die ze bezitten te misbruiken. En ten derde 
dat burgers hulp nodig hebben van journalisten bij het ter verantwoording roepen van 
leiders. Dit is een rolverdeling die meer recht doet aan de complexiteit van de reëel 

83 Op dit punt zal ik dieper ingaan in 7.4, aan de hand van Danielle Allen’s Talking to Strangers 
(2004). 
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bestaande democratie dan een dichotomie journalisten-burgers en de daaruit voort-
vloeiende journalistieke taken van informeren, opiniëren, opvoeden en engageren, 
waarbij juist controleren vaak louter stiefmoederlijke aandacht krijgt toebedeeld. 
 In mijn ogen biedt de taak van de journalist als waakhond dus een meer complete 
visie op de rolverdeling tussen journalistiek, publiek en politiek. Doordat zij echter 
promi nenter is dan andere rollen, is zij tegelijkertijd ook problematischer. Waakzaamheid 
is immers ook vereist tegenover een andere dichotomie: die van journalisten-leiders. Het 
is een tweedeling die al snel ontstaat wanneer je het ideaal van de waakhond opvat als 
een hoofd- en heldenrol. Bij zijn taken van informeren, opiniëren, opvoeden en 
engageren is de journalist vooral gericht op het faciliteren van burgers – en eventueel 
leiders. Zij worden voorzien van de feiten en meningen, inzichten en competenties, 
contacten en ingangen waarmee zij zichzelf en anderen kunnen besturen. Ook de 
controlerende functie kan op een faciliterende, indirecte manier worden uitgevoerd: 
journalisten helpen burgers dan aan de middelen waarmee deze hun leiders ter 
verantwoording roepen, direct dan wel via democratische instituties. De journalist 
echter die zichzelf ‘Waakhond’ acht, is doorgaans geneigd in eigen persoon leiders te 
controleren. Niet voor niets stelt The Nieman Watchdog Project: "The premise of watchdog 
journalism is that the press is a surrogate for the public, asking probing, penetrating 
questions".84 Hier wordt de journalist als plaatsvervanger en vertegenwoordiger van het 
publiek aangeduid.85 In die hoedanigheid speelt de journalist een hoofdrol. Het is 
bovendien een heldenrol, waarbij de journalist zich Superman kan wanen. Hij behoedt 
de democratie en het volk tegen machtsmisbruik door leiders. 
 Een dergelijk rolmodel wordt ook wel aangeduid als “the adversarial ethic”.86 De 
journalist als tegenstander en tegenspeler van de heersende macht, welke machthebber 
ook precies aan de top zetelt. Of de leider daadwerkelijk zondigt tegen de principes van 
rechtsstaat en democratie, doet weinig ter zake. De controle op en potentiële 
zichtbaarheid van zijn daden – via de publicaties van de media - houden hem scherp en 
voorkomen in deze opvatting dus ook dergelijke 'zondes'. Dit sluit ook aan op het 
concept van de waakhond-journalist als 'Moral Guardian' van Gans.87 Echter: los van 
het feit dat hierbij burgers uit beeld verdwijnen als degenen die wellicht beter zelf 
leiders ter verantwoording kunnen roepen, leidt een dergelijke rolopvatting al snel tot 
het per definitie verachten en bestrijden van politici. Dat brengt ons tot een principiële 
en tot een instrumentele vraag. De principiële: wat precies maakt journalisten zo 

84 Nieman Foundation for Journalism at Harvard University, “Mission Statement” (24 mei 
2004). http://www.niemanwatchdog.org/index.cfm?fuseaction=about.Mission_Statement 

 (geraadpleegd 2 juli 2015, mijn cursivering).
 Norris (2014, p. 538) op haar beurt onderscheidt een sterke vorm van waakhond-journalis-

tiek waarbij journalisten als 'key actors' leiders ter verantwoording roepen; en een zwakkere 
versie waarbij ze berichten over de activiteiten van andere 'accountability bodies'. 

85 Al lijkt daarbij wel het bewustzijn te ontbreken dat een surrogaat van mindere kwaliteit 
pleegt te zijn dan het ‘eigenlijke’ product. 

86 Blumler en Gurevitch 1995, p. 27. De auteurs nemen overigens afstand van een dergelijk 
model. Zie ook McQuail 2013, p. 87. 

87 Gans ([1979] 1980, pp. 292-293). Zie ook voetnoot 79. 
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moreel hoogstaand dat ze zich aldus mogen opstellen tegenover zowel burgers als 
leiders? De instrumentele: in hoeverre helpt het benaderen van politici als tegenstanders, 
wanneer je hen ter verantwoording wilt roepen? 
 Met de driedimensionale relatie van de waakhond-journalist tot zijn publiek en tot 
leiderschap die in deze studie wil bepleiten, probeer ik op deze vragen antwoorden te 
formuleren. Tegelijkertijd tracht ik daarmee de verleiding te weerstaan om zodanig veel 
aandacht aan controleren te gunnen, dat op hun beurt informeren, opiniëren, opvoeden 
en engageren uit beeld verdwijnen. Het is een rolverdeling waarbij de journalist leiders 
kritisch bevraagt en zo nodig confronteert om daarmee burgers te informeren88, te laten 
opiniëren, op te voeden en te engageren. Zodat zij vervolgens zelf kunnen controleren, 
direct of via hen representerende democratische organen. In die zin is er bij journalistieke 
waakhonden sprake van respect voor en vertrouwen in het publiek, en van enige 
terughoudendheid bij het zelf als journalist rekenschap vragen aan politici. Weinig 
denkers vatten de driehoeksverhouding tussen journalisten, burgers en leiders zo 
subtiel samen als Walter Lippmann, wanneer hij zijn collega-journalisten voorhoudt: 

If the country is to be governed with the consent of the governed, then the gover-
ned must arrive at opinions about what their governors want them to consent to. 
How do they do this? They do it by hearing on the radio and reading in the 
newspapers what the corps of correspondents tell them is going on in Washington, 
and in the country at large, and in the world. Here, we correspondents perform 
an essential service. In some field of interest, we make it our business to find out 
what is going on under the surface and beyond the horizon, to infer, to deduce, to 
imagine, and to guess what is going on inside, what this meant yesterday, and 
what it could mean tomorrow. In this we do what every sovereign citizen is sup-
posed to do but has not the time or the interest to do for himself.89

Hier zien we een samenspel van drie actoren die allen sleutelrollen in de democratie 
spelen. Leiders die initiatief nemen en beleid voorleggen. Burgers die hiermee in-
stemmen – of dat nalaten – en zo het principe van volkssoevereiniteit in haar meest 
indirecte vorm realiseren, immers: zij worden niet als initiators en vormgevers van het 
beleid gezien. En last but not least: journalisten die burgers informatie bieden op grond 
waarvan deze burgers de merites kunnen beoordelen van wat hen is voorgelegd en aldus 

88 The Nieman Watchdog Project: “The goal of watchdog journalism is to see that people in 
power provide information the public should have.” Nieman Foundation for Journalism 
at Harvard University, “Mission Statement” (24 mei 2004). 

 http://www.niemanwatchdog.org/index.cfm?fuseaction=about.Mission_Statement  
(geraadpleegd 2 juli 2015). 

 Norris (2014, p. 538) voegt in haar definitie van de waakhondfunctie direct na de formule-
ring “to ask hard or probing questions to the powerful” de zinsnede toe: “to maximize 
transparency”. 

89 Lippmann 1963, pp. 533-534 (oorspronkelijk verschenen als “The Job of the Washington 
Correspondent,” The Atlantic Monthly, januari 1960).
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hun eigen rol kunnen spelen in de besluitvorming. Let wel: Lippmann zegt niet dat de 
'soevereine burger' de besluitvorming dient over te laten aan leiders (of journalisten). Het 
is het verzamelen van informatie ten bate van die besluitvorming waarvoor hij volgens 
Lippmann 'tijd, noch interesse' heeft en waarvoor hij een beroep doet op de journalistiek. 
Deze journalistiek antwoordt – of anticipeert – daarop, indien nodig als waakhond door 
informatie op 'harde' wijze te verkrijgen via kritiek, onderzoek en confrontatie, 
waarvoor ze desnoods onder het oppervlak en voorbij de horizon reikt. Wat hier tot slot 
terecht ontbreekt is een categorische veroordeling van leiders als te wantrouwen en te 
bevechten actoren. 
 Een dergelijke opvatting van de waakhondfunctie – waarbij journalisten politici 
kritisch bevragen en ter verantwoording roepen om burgers in staat te stellen zelf te 
controleren - is een hele andere dan die van een waakhond die politici de maat neemt. 
De term 'stand-in' die Michael Schudson gebruikt, is illustratief voor het gevaar van dit 
laatste. Hij schrijft: "The press can serve as a stand-in for the public, holding the 
governors accountable – not to the public (which is not terribly interested), but to the 
ideals and rules of the democratic polity itself."90 Dit is tegelijkertijd realistisch (gezien 
zijn – en bijvoorbeeld Lippmann’s – nuchtere inschatting van het publiek); loffelijk 
(want toegewijd aan democratische idealen en regels); én gevaarlijk: immers, de 
'stand-in' wordt maar al te makkelijk een 'stand-in-between' die direct contact tussen 
burgers en bestuurders verhindert. Het is precies deze zorg – over een journalistiek die 
niet alleen een hoofdrol speelt, maar ook als ongekozen aanklager optreedt, of juist haar 
controlerende taken schromelijk verwaarloost - die door de mediatiseringsthese aan de 
orde wordt gesteld. We zagen dat al verkennend voor de rol van de journalistiek in de 
vorige paragraaf, en zullen het meer specifiek voor het ideaal van de waakhond 
overwegen in de volgende. 
 Eerst echter zou ik weer tot een conclusie willen komen van deze paragraaf, en 
aangeven wat samengevat de politiek-filosofische relevantie is van het journalistieke 
waakhond-ideaal. Ik heb dit ideaal in navolging van Eriksson en Östman opgevat als 
het kritisch bevragen en ter verantwoording roepen van politieke leiders. Ik heb 
duidelijk trachten te maken dat een dergelijke controlerende rol journalisten in een 
prominente positie plaatst ten opzichte van leiders en burgers; en dat deze prominente 
rol ook problematisch is omdat zij tot vijandigheid jegens leiders kan leiden en tot 
neerbuigendheid tegenover burgers. En ik heb tot slot een opvatting van het waakhond-
ideaal verdedigd waarbij een categorische afwijzing van politici ontbreekt, maar deze 
door journalisten worden gecontroleerd om zo uiteindelijk het publiek te laten 
controleren. Dit kunnen ze des te beter wanneer diezelfde waakhond-journalisten (of 
hun collega’s) deze burgers tegelijkertijd informatie en opinie, engagement en educatie 
bieden. Mijn opvatting van het waakhond-ideaal is weliswaar primair gericht op 
controle, maar behoeft ook de vier andere klassieke taken van de journalistiek in een 
democratie. Een adequaat filosofisch begrip van deze democratie behoeft niet alleen 

90 Schudson 1995, p. 217. 
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een visie op de rol van burgers en van leiders, maar ook een goed gearticuleerde visie op 
de rol van journalisten. Het is een dergelijke visie die ik in deze paragraaf heb ontwikkeld 
en heb toegespitst op de controlerende rol van de journalistiek, vanuit het idee dat de 
mediatisering van de politiek deze rol relevanter maakt dan ooit tevoren.  

 1.4 De uitdaging aan het waakhond-ideaal: een werkhypothese

Ik heb in 1.2 aangegeven dat de mediatiseringsthese ons voor een politiek-filosofisch 
probleem stelt. Indien namelijk de stelling klopt dat massamedia in toenemende mate 
politieke instituties domineren, raakt de rolverdeling uit balans tussen journalisten 
enerzijds en leiders en burgers anderzijds. Dit problematiseert het waakhond-ideaal, 
dat – zo betoogde ik in de vorige paragraaf - al een zeer prominente rol voor journalisten 
beoogt, een die echter wel een zorgvuldige wisselwerking met leiders en burgers 
veronderstelt. Hier wil ik de aard van deze uitdaging verder verkennen. Ik zal daartoe 
eerst de deelhypothese opwerpen dat waakhond-journalistiek te beschouwen is als de 
verwezenlijking van deugden die worden geïnspireerd door het waakhond-ideaal. Dan 
geef ik aan hoe politieke mediatisering deze deugdelijkheid mogelijkerwijs ondergraaft. 
Ik besluit de resulterende werkhypothese met een derde deel waarin ik opper dat 
mediatisering ook kan worden opgevat als een uitdaging tot morele excellentie. 
 Er zijn diverse mogelijkheden voor een diepgaande reflectie op het ideaal van de 
journalist als waakhond van de democratie. Er kan simpelweg worden gekozen voor 
empirisch onderzoek naar de perceptie van dit ideaal onder journalisten, waarna een 
opvatting van dit ideaal wordt gekozen die aansluit bij deze bestaande (zelf)beelden. 
Het ideaal kan wellicht ook worden begrepen tegen de achtergrond van een categorische 
plicht dan wel als een nut voor een bepaald groter maatschappelijk goed, min of meer 
in lijn met de ethisch-filosofische scholen van respectievelijk deontologie en 
consequentialisme. En het ideaal kan worden geplaatst binnen de context van een 
theorie over wat democratie is of dient te zijn, met daarin vervatte rolverwachtingen 
jegens actoren als leiders, burgers én journalisten. Dit laatste heb ik in de voorgaande 
paragraaf gedaan. Nu zou ik deze benadering van meer diepgang willen voorzien, wat ik 
zal trachten te doen door het waakhond-ideaal te benaderen vanuit het perspectief van 
een deugden-ethiek, en wel die van Alasdair MacIntyre’s After Virtue (1981). Ik heb 
MacIntyre’s werk centraal gesteld in mijn filosofisch onderzoek omdat ik waakhond-
journalistiek niet wil benaderen vanuit het abstracte perspectief van een categorische 
morele norm of het algemeen maatschappelijk nut – wat op zich allebei ook heel goed 
mogelijk zou zijn – maar als een complexe en rijkgeschakeerde sociale en morele praktijk. 
Sociaal, omdat hierin intensief wordt samengewerkt door journalisten en anderen met 
wie deze journalisten aldus samenwerkend een product afleveren, doorgaans binnen 
media-instituties; maar ook omdat zij dit product voor een publiek maken; en tenslotte 
omdat waakhond-journalisten intensieve (en vaak conflictueuze) relaties onderhouden 
met diegenen die zij bij uitstek volgen, namelijk politieke leiders die op hun beurt 
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plegen te opereren in politieke instituties. Waakhond-journalistiek veronderstelt dus 
zowel publieksgerichtheid als professionele samenwerking binnen instituties, en 
bovendien een rolverdeling met publiek, politiek en de instituties waarbinnen ook deze 
beide actoren weer opereren. Ik ben primair geïnteresseerd in de morele standaards die 
waakhond-journalisten zichzelf voorhouden in hun precaire relaties met publiek en 
politieke leiders. Toen ik op zoek was naar een morele theorie die mij daarbij behulpzaam 
kon zijn, stuitte ik op het werk van Alasdair MacIntyre, met name zijn boek After Virtue. 
Hierin hanteert MacIntyre een concept van ‘praktijk’ dat samenwerking sterk benadrukt, 
en maakt hij bovendien duidelijk dat instituties enerzijds de ‘dragers’ vormen van 
praktijken, maar dat ze anderzijds hun deugdelijkheid in gevaar kunnen brengen. De 
praktijk heeft namelijk ook een morele dimensie, aldus MacIntyre, die ligt in de mate 
waarin praktijkbeoefenaars door deugden aan te spreken – of simpel gezegd: competent 
te handelen binnen de praktijken waarin ze staan - ideële goederen realiseren die een 
telos dichterbij brengen, een hoger doel dat een levensvervulling biedt. Instituties op 
hun beurt kunnen dermate gericht raken op ‘extrinsieke’ goederen als geld, macht of 
status, dat ze deze ‘intrinsieke’ goederen corrumperen. In deze benadering herken ik 
een mogelijkheid om de journalistiek te begrijpen als het soort complexe en rijk ge-
schakeerde moreel praktijk waarnaar mijn interesse uitgaat. In het geval van waakhond-
journalistiek – zo zal ik aantonen in hoofdstuk 2 - is het telos te omschrijven als het 
helpen functioneren van de democratie doordat politieke leiders zich gecontroleerd weten en 
burgers deze leiders kritisch kunnen beoordelen. De daaruit afgeleide intrinsieke goederen 
zijn het kritisch bevragen en ter verantwoording roepen van politieke leiders. De corres pon de-
ren de deugden, zo zal ik betogen, zijn gezond wantrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en 
bescheidenheid. 
 Hoe verhoudt zich nu het ideaal van de journalist als waakhond tot een dergelijke 
sociale en morele benadering van waakhond-journalistiek? Voor de MacIntyre van 
After Virtue is nog een vijfde begrip fundamenteel, naast dat van de praktijk, van het 
telos, van de ‘goederen’ en de deugden: de traditie.91 Deze garandeert niet alleen dat 
praktijken voortbestaan, maar bestaat idealiter uit een voortdurende vruchtbare 
discussie over de goederen en de doelen die worden gerealiseerd, zodat de praktijk ook 
in veranderende omstandigheden blijft functioneren. Het waakhond-ideaal is te 
onderscheiden in al deze vijf elementen van waakhond-journalistiek als praktijk in 
deugden-ethische zin. Het wordt afgeleid uit het telos; het wordt gerealiseerd in deze 
praktijk; het wordt uitgedrukt in de intrinsieke goederen; het wordt verwezenlijkt door 
de deugden; en het wordt van generatie tot generatie gecommuniceerd én bediscussieerd 
door de traditie. Het is deze opvatting van waakhond-journalistiek en waakhond-ideaal 
die het eerste deel van mijn werkhypothese vormt en die ik zal uitwerken in het 
volgende hoofdstuk.
Voordat we nader ingaan op de vraag wat politieke mediatisering betekent voor deug de-

91 Ik zal in hoofdstuk 2 nog twee andere begrippen toelichten, ‘narratief’ en ‘karakter’, die 
hier minder relevant zijn, maar voor MacIntyre minstens zo belangrijk. 
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lijke waakhond-journalistiek, is een antwoord op de vraag geboden hoe we de media-
tiseringsthese moeten beschouwen: als descriptieve hypothese, als waardeoordeel, of 
wellicht als een ideaal op zichzelf? Het is namelijk de mediatiseringsthese die ik in 
hoofdstuk 3 als leidraad zal nemen voor mijn theoretische benadering van de relatie 
tussen mediatisering en waakhond-ideaal: dat ligt naar mijn idee voor de hand omdat 
– zo gaf ik al in 1.2 aan – deze these in de voorbije vijftien jaar leidend is geweest in de 
discussie over de mediatisering van de politiek. Mazzoleni en Schulz presenteren haar 
als een hypothese over de feitelijke stand van zaken in moderne liberale democratieën. 
Zij achten deze hypothese bevestigd op grond van empirisch onderzoek in de VS en 
West-Europa, en de ideeën van andere theoretici – merendeels politicologen en 
communicatiewetenschappers.92 Tegelijkertijd hebben critici vastgesteld dat de 
mediatiseringsthese een waardeoordeel in zich draagt: om preciezer te zijn, een negatieve 
waardering van mediatisering, uitgedrukt door de term 'problematisch' met betrekking 
tot bijverschijnselen of gevolgen van de ontwikkeling van moderne massamedia.93 Niet 
voor niets duiden de auteurs zelf mediatisering van de politiek eveneens aan als een 
uitdaging, en wel aan de democratie.94 Daarmee is in elk geval duidelijk gemaakt dat zij 
mediatisering niet zonder meer als 'ideaal' beschouwen. Toch doen we Mazzoleni en 
Schulz geen recht wanneer we de mediatiseringsthese zouden karakteriseren als een 
uitsluitend negatieve waardering van het verschijnsel dat ze beschrijft. Zij nemen juist 
afstand van wat ze beschouwen als te negatieve beoordelingen van politieke 
mediatisering. Hun eigen oordeel is dat deze intens, maar onschadelijk is.95 Het gaat, zo 
concluderen zij, om “phenomena that are simply connatural to modern politics, 
largely and deeply interwoven with communication.”96 
 Niettemin bevat een dergelijke benadering van politieke mediatisering onmisken-
baar negatieve implicaties voor het waakhond-ideaal. Ik spreek over implicaties omdat 
Mazzoleni en Schulz zich nauwelijks expliciet uitspreken over de waakhondfunctie. 
Slechts eenmaal noemen zij deze, en wel wanneer zij stellen: “the mass media have 
genuine, legitimate political functions to perform in voicing a distinct position on an 
issue and engaging in investigative reporting to perform their watchdog or partisan 
role."97 Waarop de in 1.2 aangehaalde waarneming volgt dat journalisten overdreven 
zouden controleren en overmatig negatief zouden opereren, een waarneming waarop 
ik in 3.2 dieper zal ingaan. Wat Mazzoleni en Schulz echter stellen over gemediatiseerde 
politiek, ook zonder dat zij het journalistieke waakhond-ideaal bespreken, kan vaak 
worden toegepast op dit ideaal en is hiervoor uitermate relevant. Mochten hun stel-
lingen en de daarin vervatte implicaties juist zijn, dan vormt politieke mediatisering 

92 Zie onder meer Galtung en Ruge 1965; Hallin 1992; Bardoel 1996; Patterson en Donsbach 
1996; Swanson en Mancini 1996. 

93 Mazzoleni en Schulz 1999, p. 249. Zie ook voetnoot 50. 
94 De volledige titel van hun artikel is: ‘Mediatization’ of Politics: A Challenge for Democracy?
95 Ibid., p. 258. 
96 Ibid., p. 260. 
97 Ibid., p. 252. 
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inderdaad een serieuze uitdaging voor het ideaal van de journalist als waakhond van de 
democratie. De uitdaging van deze studie op haar beurt, is te onderzoeken of (a) deze 
stellingen en implicaties theoretisch overtuigend zijn, en in hoeverre (b) ze worden 
weerspiegeld door de politiek-journalistieke praktijk.  
 Om welke stellingen en implicaties gaat het? Allereerst poneert de mediatiserings-
these dat massamedia in toenemende mate politieke instituties domineren en van zich 
afhankelijk maken. Aan het begin van de paragraaf stelde ik dat een dergelijke ver on-
derstelde overmacht ernstige vragen oproept bij de rol van de journalistiek, en in het 
bij zonder bij de al zeer prominente rol van de waakhond. De vraag is of toenemende 
mediamacht inderdaad kan worden vastgesteld, en of deze macht ook noodzakelijker-
wijs op overwicht duidt van journalistieke waakhonden over politieke leiders. Het is 
deze vraagstelling die ik in hoofdstuk 3 als eerste zal beantwoorden. 
 Bovendien stellen Mazzoleni en Schulz dat massamedia hun controlefuncties 
overdrijven en overmatig focussen op de negatieve aspecten van politiek. Het is de 
enige expliciete uitspraak die zij doen over de invulling van de journalistieke controle- 
of waakhondfunctie, maar in combinatie met de vaststelling van (over-) macht valt ze 
ook als cruciaal te beschouwen. De combinatie van macht en 'verkeerd' gebruik van de 
waakhondfunctie gaat immers regelrecht in tegen de deugdelijkheid van deze waak-
hond functie. Om het iets alledaagser te formuleren: je vraagt om een betrouwbare 
Duitse herder die z'n plaats kent en gepast blaft of bijt, en wat je krijgt is een losgeslagen 
pitbull. Je kunt stellen dat dergelijke waakhonden de politiek op cynische wijze be na-
deren: hun wantrouwen is niet gezond, maar excessief; verantwoordelijkheidsgevoel 
voor het lot van de democratie ontbreekt; en in plaats van een bescheiden bijdrage aan 
deze democratie, treedt een overdreven zelfingenomenheid als controleur. 
 Tegelijkertijd staat het waakhond-ideaal onder druk van een andere tendens die 
Mazzoleni en Schulz verbinden met mediatisering: de commercialisering van media-
systemen. Commerciële nieuwsorganisaties worden in hun streven om het publiek te 
behagen, verleid tot depolitisering van hun inhoud. Dat zou in het bijzonder ten koste 
kunnen gaan van hun waakhondfunctie, die bij uitstek politiek-inhoudelijke 
verslaggeving en -vraagstelling verlangt. Tegelijkertijd trachten politieke actoren hun 
inhoud toegankelijker te maken voor het publiek met behulp van marketing, een 
fenomeen dat Mazzoleni en Schulz aanduiden als 'modernisering van de politiek'. Een 
gevolg van deze depolitisering bij zowel journalistiek als politiek kan zijn dat burgers 
zich afkeren van beide. Hen resteert de rol van consumenten of toeschouwers, in plaats 
van actieve participanten: de gemediatiseerde participatie waarvan sprake was in 1.2. Dit 
heeft als consequentie voor de waakhondfunctie, dat deze de aansluiting met burgers 
mist. Want zelfs als media nog wel degelijk willen controleren – niet gehinderd door de 
eerder beschreven depolitisering – raakt het publiek in toenemende mate onverschillig 
voor de resultaten van deze controle en doet het weinig tot niets met de door 'zijn' 
waakhond gegeven informatie. 
 Ook de opkomst van internet – in 1999 door Mazzoleni en Schulz gesignaleerd als de 
meest recente fase van mediatisering – ondergraaft in potentie de deugdelijkheid van 
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waakhond-journalistiek. Dit betreft overigens niet alleen de rol van de waakhond of die 
van de politieke journalistiek, maar de intermediaire taak van de journalistiek als 
geheel, inclusief haar informatieve, opiniërende, opvoedende en engagerende functies. 
Het is de journalistiek zelf die als poortwachter van communicatie tussen publiek en 
politiek wordt gepasseerd: niet alleen doordat politici internet gebruiken om direct te 
com municeren met burgers via bijvoorbeeld mail, blogs, virals en andere social media; 
maar ook doordat burgers zelf via internet hun opinies uiten, informatie naar buiten 
bren gen of wellicht als waakhond politici aanklagen, zonder journalisten in te schake-
len. Daarmee kan zelfs als journalisten deze rol wél ambiëren, haar uitoefening buiten 
beeld raken. Immers, zowel leiders als burgers kunnen journalisten met dank aan 
internet effectief negeren dan wel als instrument hanteren voor hun eigen belangen. 
 Natuurlijk is het maar de vraag of de hiervoor beschreven implicaties die de deug-
delijkheid van het waakhond-ideaal (potentieel) ondermijnen, niet op genuanceerdere 
wijze plaatsvinden dan hierboven beschreven, áls ze al plaatsvinden. Op de beant-
woording van die vraag is de toetsing van deelhypothese 2 gericht. Bovendien kunnen 
diezelfde implicaties ook heel anders worden beschouwd, soms zelfs ronduit positief. 
Dan blijkt dat een 'uitdaging' niet alleen hoeft te worden opgevat als probleem of 
bedreiging, maar ook kan worden gezien als prikkel tot het leveren van een betere 
prestatie. Dit zou ook kunnen gelden voor de uitdaging van politieke mediatisering aan 
het waakhond-ideaal. Ik neem daarbij de observatie ter harte die Paul Ricoeur plaatst bij 
weer een volstrekt andere uitdaging, die van 'het kwaad': de uitdaging zien als aanzet 
om meer en anders te denken.98 

 Het is een dergelijke ‘uitdaging als uitnodiging’ die centraal staat in het derde deel 
van de werkhypothese. Daar werp ik de stelling op dat politieke mediatisering ook kan 
worden geïnterpreteerd als een stimulans om morele excellentie als waakhond te blijven 
realiseren; en dit niet louter individueel, maar ook binnen media-instituties en in relatie 
tot de twee andere actoren, leiders en burgers. Daarbij is het zaak om evenwicht te 
vinden tussen enerzijds het eigen democratische ideaal en anderzijds de realiteit van 
medialogica. Ik werp hier – nog steeds speculatief - een aantal ‘positieve’ implicaties op. 
 De eerste bevinden zich op het niveau van individuele deugden, precies dat terrein 
dat ik met behulp van MacIntyre wil verkennen. Juist de toegenomen macht van media, 
het cynisme van politieke journalisten, de commercialisering van de journalistiek en de 
aantasting van haar rol als intermediair, bieden naast bedreigingen ook aanknopings-
punten voor een revitalisering van de waakhond-deugden gezond wantrouwen, 
verantwoordelijkheidsgevoel en bescheidenheid. Het is hun toegenomen macht die 
journalisten kan doordringen van het besef om daarmee verantwoordelijk om te gaan, 
een verantwoordelijkheid die zij dragen jegens hun publiek en voor de democratie. Het 
is hun cynisme, waarvan politieke journalisten zich kunnen verlossen door een ‘gepast’ 
negatieve benadering van politiek en politieke leiders, gebaseerd op gezond wantrouwen. 

98 Ricoeur 1986 (2013), p. 19. 
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En het zijn de commercialisering en ‘digitalisering’ van het journalistieke vak die 
waakhond-journalisten tot meer bescheidenheid kunnen brengen jegens hun publiek, 
een publiek dat niet langer als één min of meer passieve dan wel overdreven actieve 
actor kan worden gezien, maar integendeel uit verschillende ‘publieken’ bestaat met 
verschillende gradaties van interesse en activiteit. Maar nu lopen we vooruit op de 
feiten, of beter gezegd: op de mogelijkheden. 
 De tweede dimensie van de ‘uitdaging als uitnodiging’ is te vinden bij de collectiviteit 
waarin waakhond-journalisten opereren: hun instituties, praktijken en tradities. 
Hoewel kan worden gesteld dat instituties ook in het geval van waakhond-journalistiek 
corrumperende factoren vormen, vallen er evenzeer manieren te onderscheiden 
waarop media-instituties juist goede waakhond-journalistiek faciliteren. Het gaat dan 
om ‘hefbomen’ van goed gedrag, hefbomen die doorgaans in het leven worden 
geroepen wanneer journalisten (of hun publiek, of de politiek) een afwezigheid van 
deugdelijkheid constateren. Ook buiten de instituties kan verwezenlijking van het 
waakhond-ideaal worden aangemoedigd: door die organisaties die met hun ideële 
doelen de praktijk vertegenwoordigen zonder dat zijzelf instituties zijn; en door de 
traditie van voortdurende discussie over het waakhond-ideaal die wordt gevoerd 
binnen politiek en journalistiek, onderwijs en wetenschap. Ook voor deze discussie 
geldt, evenzeer als voor de introductie van institutionele hefbomen, dat ze juist in 
tijden van veronderstelde ‘gevaren’ aan de orde van de dag zal zijn. Vaak is het de 
discussie zelf die tot institutionele veranderingen leidt. 
 Met de vraag naar de gewenste rolverdeling tussen journalisten, burgers en leiders is 
de derde dimensie gegeven van de ‘uitdaging als uitnodiging’. Het angstbeeld van 
over machtige journalisten, passieve burgers en media-beluste leiders kan een kentering 
ondergaan. Deze is naast wenselijk ook als mogelijk te zien op grond van diverse ont-
wikkelingen in het landschap van mediatiserende politiek. Een daarvan is de behoefte 
bij veel journalisten zelf om hun (over)macht van verantwoordelijkheid te voorzien, 
een behoefte die bijvoorbeeld manifest is geworden in de beweging van ‘civil’, ‘civic’ of 
‘public’ journalism. Juist de publieksgerichtheid die commerciële journalistiek eigen is 
- met het corresponderende vermogen om het publiek te boeien – levert daarbij 
waakhond-journalistiek op die werkelijk burgers bereikt. Een vergelijkbare stimulans 
voor de deugdelijkheid van het waakhond-ideaal is te vinden bij het internet en de 
nieuwe mogelijkheden die dit aan journalisten biedt om 'de macht' te controleren. Een 
andere relatief recente ontwikkeling is de emancipatie van een politiek zelfbewuste 
burger die zich assertief opstelt tegenover leiders, met behulp van journalisten of 
zonder hen, dit laatste vooral via internet. Deze ontwikkeling wordt overigens al door 
Mazzoleni en Schulz beschreven.99 Het is een ontwikkeling die haaks staat op de 
veronderstelling van burgers als passieve consumenten en die bovendien de haalbaar-
heid van effectief waakhond-gedrag door journalisten vergroot. Deze burger vraagt 
namelijk van media controle op de politiek en handelt vaak daadwerkelijk op grond 

99 Mazzoleni en Schulz 1999, pp. 252-254. 
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van de informatie die uit deze controle voortvloeit. Zelfs de traditionele tegenstander 
tenslotte van waakhond-journalisten – de politieke leider - kan vandaag de dag worden 
beschouwd als meer dan the enemy you love to hate. Hij is iemand die weliswaar tegenspel 
verdient, evenals gedegen controle, maar ook elementair respect vanwege de verant-
woordelijkheid die hij neemt en de kennis die hij bezit. De waakhond-journalist die het 
democratische ideaal nastreeft om burgers hun leiders te laten controleren, confronteert 
deze leiders met kritische vragen en een oproep tot verantwoording. 

Dit alles leidt tot de volgende werkhypothese, die in het vervolg van deze studie zal 
worden getoetst: 
1.  Waakhond-journalistiek is op te vatten als een sociale en morele praktijk waarin journal-

isten zich door middel van een aantal gedeelde deugden verhouden tot elkaar, hun institu-
ties en andere actoren; en waarbij zij zich kunnen laten inspi reren door een traditie van 
voortdurende discussie over het ideaal dat zij realiseren. 

2.  Het ideaal van waakhond-journalistiek wordt ondergraven door de mediatisering van de 
politiek: deze uit zich in de dominantie van massamedia over politieke instituties; een cy-
nische benadering van politiek; een nadruk op commercie boven deugdelijkheid; en een 
aantasting van de intermediaire positie van journalisten door internet. 

3.  Politieke mediatisering kan ook worden geïnterpreteerd als een uitdaging aan waakhond-
journalisten om morele excellentie te blijven realiseren in wisselwerking met zowel de eigen 
instituties als andere politiek relevante actoren. In de praktijk en traditie van waakhond-
journalistiek kan hierbij een nieuw evenwicht worden gezocht tussen enerzijds haar eigen 
democratische ideaal en anderzijds media-logica.

 1.5 Een methodologische verantwoording

Om mijn hypothese te onderzoeken, zal ik in deze studie een multidisciplinaire bena-
dering hanteren: eerst de primair theoretische verkenning van de basisbegrippen die ik 
in dit hoofdstuk heb ingezet en de filosofische verdieping daarvan in de volgende twee 
hoofdstukken; dan een deel waarin de Nederlandse politiek-journalistieke praktijk 
centraal staat en ik deze onderzoek met drie verschillende empirische methoden; en 
tenslotte een hoofdstuk waarin ik de conceptuele en empirische bevindingen 
samenbreng in een normatieve theorie met praktische toepasbaarheid. In deze paragraaf 
zal ik eerst uitleggen waarom ik voor een multidisciplinaire aanpak heb gekozen, en 
daarna waarom ik binnen die aanpak opteer voor de verschillende gehanteerde 
methoden. Tot slot verantwoord ik de wijze waarop ik conceptuele analyse en empirisch 
onderzoek bijeenbreng ter onderbouwing van een normatieve theorie. Zo hoop ik 
duidelijk te maken hoe ik de vraag zal beantwoorden die ik aan het begin van dit  
hoofdstuk formuleerde: ‘Welke uitdaging stelt politieke mediatisering aan het ideaal 
van de journalistiek als waakhond tegenover leiderschap?’ 
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 De keuze voor een multidisciplinaire aanpak vloeit voort uit de inzet van deze 
studie. Het persoonlijke element daarvan heb ik in mijn voorwoord belicht. Hier wil ik 
vooral benadrukken dat ik een optimale relevantie beoog van ‘mijn’ theorie voor de 
praktijk die ze beschrijft: die van de politieke journalistiek. Daartoe ligt het voor de 
hand niet te volstaan met theoretische bespiegeling, hoe waardevol op zichzelf ook, 
maar deze aan te vullen met empirisch onderzoek naar de politiek-journalistieke 
beroepspraktijk in Nederland. Dat biedt de kans om de conceptuele benadering van 
begrippen als politieke mediatisering en het waakhond-ideaal te spiegelen aan de 
praktijk waaraan deze studie een constructieve bijdrage beoogt te leveren. Het zou 
kunnen betekenen dat het theoretische werk bevestigd wordt, genuanceerd, of 
misschien wel ronduit weerlegd, althans voor zover het deze concrete, specifieke en 
actuele praktijk betreft. Zowel voor wetenschap als beroepspraktijk zal een studie 
waardevol zijn die methoden hanteert van filosofie, politicologie en com mu ni ca tie-
wetenschap, waarbij bovendien hier en daar zich journalistieke methodiek aandient 
via bijvoorbeeld het verrichten en weergeven van interviews of het opvoeren van 
sprekende voorbeelden. Journalistiek is geen wetenschap, maar haar methoden kunnen 
deze wel ondersteunen en inzichtelijker maken. 
 De theoretische benadering die ik heb gekozen voor de eerste drie hoofdstukken is 
een conceptuele analyse van basisbegrippen uit de journalistiek tegen de achtergrond 
van een politiek-filosofisch begrip van het journalistieke werkveld. In dit hoofdstuk heb 
ik deze basisbegrippen geïntroduceerd, en duidelijk gemaakt wat hun relevantie is voor 
de politieke filosofie. Daarmee heb ik ook verhelderd wat de relevantie is van de 
politieke filosofie voor een goed begrip van deze concepten: de rol van de journalistiek 
in een de mo cratie; de mediatisering van de politiek; en het ideaal van de journalist als 
waak hond van de democratie. Ik heb bovendien een begin gemaakt met een conceptueel-
filosofische verheldering van werk over mediatisering en journalistiek van politicologen 
en communicatiewetenschappers, zoals de auteurs van de mediatiseringsthese. Het is 
nodig om de verschillende vakgebieden te betrekken bij het onderzoek omdat (politiek) 
filosofen zich nauwelijks diepgaand hebben uitgelaten over de hier relevante thematiek; 
en empirisch georiënteerde wetenschappers zich weinig bezighouden met de 
reconstructie van normatieve aannames in hun begrip van de empirie. In het volgende 
hoofdstuk zullen we zien dat met name een deugden-ethische reconstructie van 
waakhond-journalistiek ons kan helpen een handelingsgericht antwoord te vinden op 
de primair ‘vaststellende’ toon van het mediatiseringsdebat. Eerst echter nog een 
afsluitende opmerking over de wijze waarop ik in dít hoofdstuk heb gewerkt. Nadat ik 
mijn basisbegrippen had verkend, heb ik gekozen voor het formuleren van een drieledi ge 
werkhypothese. Hiermee formuleer ik voorlopige antwoorden op drie deelvragen: (a) 
Hoe realiseert waakhond-journalistiek haar ideaal vanuit het perspectief van MacIntyre’s 
deugdenethiek? (b) In hoeverre tast politieke mediatisering de deugdelijkheid aan van 
de waakhond-praktijk? (c) Op welke wijze valt er voor politieke journalisten morele 
excellentie als waakhond te bereiken in een context van mediatisering? Deze drie deel-
vragen volgen uit mijn onderzoeksvraag: ‘Welke uitdaging stelt politieke mediatisering 
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aan het ideaal van de journalistiek als waakhond tegenover leiderschap?’ De eerste 
deelvraag zoekt naar een opvatting van waakhond-journalistiek als deugdelijke praktijk 
op grond van een democratisch ideaal; de tweede richt zich op de mediatisering van de 
politiek als fenomeen met negatieve implicaties voor de deugdelijkheid van deze 
praktijk; en de derde deelvraag oriënteert zich op de potentieel positieve implicaties 
van politieke mediatisering voor journalisten die deugdzaamheid nastreven als 
waakhond. Het is deze drievoudige vraagstelling die ik via de werkhypothese hoop te 
beantwoorden in de resterende hoofdstukken. 
 De keuze voor een deugdenperspectief – meer in het bijzonder dat van Alasdair 
MacIntyre uit After Virtue – heb ik al summier toegelicht in de vorige paragraaf, en zal ik 
uitvoeriger uitleggen in het volgende hoofdstuk. Ik zal dat doen onder verwijzing naar 
enerzijds de alternatieven (denk aan consequentialisme of deontologische theorieën) 
en anderzijds de specifieke verdiensten van MacIntyre’s theorie voor een toepassing op 
waakhond-journalistiek: ik zal in hoofdstuk 2 zijn focus belichten op collectieve 
praktijken, het morele karakter van deze praktijken, de spanning met instituties, en de 
competenties van individuele praktijkbeoefenaars. Al deze aspecten maken zijn 
deugdenperspectief geschikt voor mijn studie. Ik zal daarbij verwijzen naar een enkele 
eerdere studie waarin de journalistiek als praktijk wordt geanalyseerd, in MacIntyre’s 
betekenis van dit begrip ‘praktijk’.100 Niet eerder, voor zover mij bekend, gebeurde dit 
voor de specifieke praktijk van waakhond-journalist. Dat niettemin deze praktijk zinvol 
kan worden beschouwd vanuit een deugdenperspectief, zal blijken aan de hand van een 
zevental sleutelbegrippen uit MacIntyre’s theorie: telos, praktijk, intrinsieke goederen, 
deugden, narratief, traditie en karakters. Ik zal deze begrippen invullen voor waakhond-
journalistiek, zodat een normatieve theorie van dit genre ontstaat: een theorie die de 
doelen ervan verantwoordt en rechtvaardigt, en een kritische evaluatie van feitelijke 
waakhond-journalistiek mogelijk maakt. 
 In hoofdstuk 3 rond ik het eerste, primair filosofische deel van deze studie af door te 
beginnen met de beantwoording van de vraag: In hoeverre tast politieke mediatisering 
de deugdelijkheid aan van de waakhond-praktijk? Ik zeg ‘beginnen’, omdat dit vraagstuk 
uiteindelijk niet alleen theoretisch wordt benaderd maar ook empirisch, in de erop 
volgende hoofdstukken. Maar daarover zo meer. In het derde hoofdstuk is de benadering 
vooral theoretisch. De nadruk ligt op Mazzoleni’s en Schulz’s ‘Mediatization’ of Politics: 
A Challenge for Democracy? Ik zal op de eerste plaats – aan de hand van de meest 
invloedrijke literatuur over politieke mediatisering – de these onderwerpen aan een 
conceptueel-filosofische toets: in hoeverre is ze consistent en coherent, compleet en 
accuraat? Zo komen we tot een samenhangender en diepgaander begrip van de 
mediatiseringsthese, als empirische, evaluatieve én normatief geladen stelling. 
Vervolgens zal ik de aldus ontwikkelde visie op politieke mediatisering confronteren 
met de normatief-theoretische visie op waakhond-journalistiek uit hoofdstuk 2. Een 
dergelijke confrontatie biedt een systematischer begrip van de betekenis van dit 

100 Lambeth 1990; Borden 2007. 
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deugdenperspectief onder de condities van mediatisering. Meer specifiek zal ik laten 
zien hoe waakhond-journalistiek, zoals ik haar normatief opvat, onder druk komt te 
staan door mediatisering. Daarbij confronteer ik zowel de medatiseringsthese als mijn 
normatief-theoretische visie met empirische tegenwerpingen, om zo de implicaties van 
de these voor mijn tweede deelhypothese helder te krijgen. 
 In het primair empirische tweede gedeelte van deze studie reflecteer ik met eigen 
onderzoek vanuit een specifiek terrein binnen de beroepspraktijk op de eerste twee 
delen van de hypothese die ik tot dan toe algemener en theoretischer heb onderzocht. 
Zoals ik aan het begin van deze paragraaf aangaf, zie ik de waarde van een dergelijke 
praktijkgerichte benadering in de toetsing van ontwikkelde theoretische inzichten aan 
een beroepspraktijk die ik uiteindelijk op haar beurt weer hoop te laten profiteren van 
deze studie. Maar dat is niet de enige reden voor empirisch onderzoek naar een bepaald 
aspect van de Nederlandse beroepspraktijk: de rol van de journalistieke waakhond ten 
aanzien van het verkiezingsdebat op tv. Mijn andere motief is de overtuiging dat hoe 
meer afgebakend en hoe gedetailleerder de analyse, hoe duidelijker patronen aan het 
licht treden. God huist in de details, zo stelt het gezegde, en een vergelijkbare verblijfs-
plaats zou kunnen gelden voor de deugd van de waakhond-journalistiek, of voor de 
aantasting van deze deugdelijkheid.101 In dit eerste hoofdstuk ben ik begonnen te 
schrijven over de rol van de journalistiek in een democratie, om gaandeweg te focussen 
op die ene controlerende rol van de waakhond-journalist (die, zoals ik in 1.3 aangaf, wel 
informerende, opiniërende, opvoedende en engagerende elementen in zich heeft), een 
gefocuste analyse die ik zal voortzetten in de hoofdstukken 2 en 3. In de daarop 
volgende hoofdstukken nu wil ik nog verder scherpstellen, en wel op het specifieke 
soort waakhond-journalistiek waarvan sprake is bij Nederlandse verkiezingsdebatten 
op televisie, in de periode tussen 2002 en 2012. 
 Ik zal nu aangeven waarom ik me richt op verkiezingsdebatten op tv, en een alge-
meen overzicht bieden van mijn empirische methodologie. Allereerst de keuze voor de 
debatten. Het verkiezingsdebat speelt in zoverre een belangrijke rol in de democratie, 
dat het als middel fungeert voor het publiek – in zijn dubbele hoedanigheid van kiezer 
en (in dit geval) kijker – om zich te informeren voor het kiezen van zijn leiders en het 
besluiten over de richting die een nieuw parlement of een nieuwe regering dient in te 
slaan. Tegelijkertijd biedt het in principe de mogelijkheid aan journalisten als degenen 
die zulke debatten leiden, en er verslag van doen, om politieke leiders te controleren. 
Debatleiders kunnen hen – meestal live – kritische vragen stellen en ter verantwoording 
roepen, zeker als mededebaters dit nalaten. Journalisten die de debatten ‘verslaan’ op 
hun beurt kunnen politici en hun optreden in het debat kritisch beoordelen. De 
verschillende intrinsieke goederen en deugden die ik heb geïntroduceerd in de vorige 
paragraaf, en die ik zal uitwerken in het volgende hoofdstuk, zullen dus mogelijk 

101 De uitspraak wordt aan diverse personen toegeschreven – onder meer aan Michelangelo, 
architect Mies von der Rohe en schrijver Gustave Flaubert - en staat bij niemand zwart op 
wit. Een interessante variant op “God dwells in details” biedt “The devil is in the detail”. 
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worden gesignaleerd in het optreden van waakhonden tijdens en na het debat. Er is nóg 
een reden waarom ik heb gekozen voor het verkiezingsdebat op tv als brandpunt voor 
onderzoek naar journalistieke waakhonden. Het is, zoals ik in hoofdstuk 4 verder zal 
toelichten, naast een voor de democratie relevant- ook een gemediatiseerd fenomeen. 
We zien er het belang of zelfs de dwang in van medialogica, in casu: het tv-format. De 
vraag gaat zijn of deze dominantie van medialogica ook resulteert in de hier eerder 
aangegeven implicaties van politieke mediatisering voor de (on)deugdelijkheid van 
waakhond-journalistiek. 
 Al met al tracht ik in het empirische deel van deze studie zowel een weerspiegeling te 
onderzoeken van de wijze waarop het waakhond-ideaal wordt gerealiseerd door middel 
van deugdelijkheid (deel 1 van de hypothese), als van de ondergraving van dit ideaal 
(deel 2 van de hypothese). Ik doe dit zoals gezegd via een focus op het Nederlandse 
verkiezingsdebat op tv. Meer concreet draait het om tien verkiezingsdebatten die door 
NOS en RTL zijn uitgezonden gedurende vijf verkiezingscampagnes: in 2002, 2003, 
2006, 2010 en 2012. In hoofdstuk 4 zal ik alle interventies analyseren van de moderatoren 
in deze tien debatten, via de methode van het Question Analysis System (QAS) die ik 
nader zal toelichten in 4.3. Deze methode is in de VS aanvankelijk ontwikkeld voor het 
onderzoeken van de vraagstelling in presidentiële persconferenties en is in Nederland 
alleen toegepast op een talkshow in campagnetijd, niet eerder op verkiezingsdebatten. 
Via het QAS tracht ik de agressiviteit in beeld te brengen (het QAS vat waakhond-gedrag 
samen in de term ‘aggressiveness’) van de debatleiders jegens de in hun debatten 
aanwezige politieke leiders: de wijze waarop deze journalisten dominant aanwezig zijn, 
interrumperen, sturend optreden, confrontaties aangaan en openlijk rekenschap 
vragen. Daarmee hebben we een operationalisatie van de waakhondfunctie in handen 
die zich niet richt op de lastig te ‘meten’ aanwezigheid van min of meer abstracte 
deugden, maar op die verbale acties die getuigen van de gerichtheid op kritisch bevragen 
en ter verantwoording roepen; een gerichtheid die echter wel een indicatie vormt voor 
bepaalde journalistieke waakhond-deugden.  
 In hoofdstuk 5 operationaliseer ik de waakhondfunctie voor schrijvende journalis-
ten van vier kranten (Telegraaf, AD, Volkskrant en NRC) en nieuwssite NU.NL die over 
de geanalyseerde debatten berichtten. De doelstelling is hier tweeledig. Enerzijds 
proberen we een beeld te krijgen van de mate en de wijze van kritiek die deze journalisten 
uiten op politieke leiders. In dit geval is die niet via hun directe interactie met politici 
terug te vinden, zoals bij de debatleiders op tv, maar in de artikelen die ze over de 
debatten schreven. Een operationalisatie van de waakhondfunctie vindt ditmaal plaats 
via geschreven tekst, in plaats van het gesproken woord. Ik focus me daarbij op de 
kritiek die betrekking heeft op de bijdrage van politici aan het debat, dus bijvoorbeeld 
op de toon die zij aanslaan, de tactiek die ze hanteren, of de leugens die ze volgens de 
journalist vertellen en die hij corrigeert in zijn artikel. De analyse van berichtgeving 
over de debatten dient echter nog een ander doel. We krijgen via deze berichtgeving ook 
een vollediger en inhoudelijker beeld van debatten die we in het vorige hoofdstuk nog 
vooral met kwantitatieve gegevens verkenden. Zagen we in hoofdstuk 4 bijvoorbeeld 
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welk percentage van de interventies door debatleiders bestonden uit interrupties, nu 
lezen we wat volgens critici bij de kranten het effect van hun interrumperen zou zijn. Zo 
zien we ook in hoeverre schrijvende journalisten hun collega’s bij de televisie beoordelen 
en zelfs in zekere zin controleren, en hoe deze schrijvende journalisten ook aldus 
deugdzaamheid als waakhond aan de dag leggen. De bewakers bewaakt. 
 Het sluitstuk van de empirische analyse wordt gevormd door hoofdstuk 6. Om na te 
gaan in hoeverre het waakhond-ideaal wordt gekoesterd en in de praktijk wordt ge-
bracht door Nederlandse politieke journalisten die te maken hebben met mediatisering, 
presenteer ik tien semigestructureerde diepte-interviews met de moderatoren van de 
door mij onderzochte debatten, de voormalige eindredacteur van diverse NOS-debatten, 
en politieke journalisten van NU.NL en de betreffende kranten. Ik leg de ge-interviewden 
de resultaten voor van mijn eerdere analyse van hun eigen werk, waardoor de kans 
groter wordt dat vrijblijvende oordelen plaats maken voor concrete en specifieke 
uitspraken. Wat hier aan kwantitatieve resultaten ontbreekt, hoop ik te compenseren 
met inhoudelijke diepgang en de rijkdom aan inzichten die de journalisten zelf 
verschaffen over hun idealen, hun door mij bestudeerde en aan hen voorgelegde werk, 
en hun visie op de mediatisering van de Nederlandse democratie, haar verkiezingsdebat-
ten op tv, en de verschillen tussen enerzijds televisie- en anderzijds schrijvende 
journalistiek. Daarmee rond ik het empirische tweede deel van de studie af. 
 In het derde en laatste deel breng ik de conceptuele en empirische delen samen in 
hoofdstuk 7, en formuleer ik tenslotte mijn algemene conclusie in antwoord op 
onderzoeksvraag en werkhypothese. Het zevende hoofdstuk opent met een reflectie op 
deelhypothese 3 aan de hand van de verzamelde inzichten uit de empirische 
hoofdstukken. Hierbij staat de vraag centraal welke aanzetten voor een filosofische 
revitalisering van het waakhond-ideaal te vinden zijn in de door mij onderzochte 
beroepspraktijk. Terwijl ik dus op de eerste twee deelhypotheses reflecteerde nadat ik ze 
theoretisch had verkend, reflecteer ik op deze derde deelhypothese voordat ik haar 
theoretisch ga verkennen. Ik doe dit vanuit de overtuiging dat juist een theorie die de 
beroepspraktijk wil helpen een ideaal te revitaliseren, dient aan te sluiten bij wat deze 
beroepspraktijk zelf aanreikt. Daarna zal ik in dit afsluitende hoofdstuk weer meer 
theoretisch drie aspecten verkennen van de wijze waarop journalisten in een context 
van mediatiserende politiek als waakhonden kunnen opereren: via het aan de dag 
leggen van individuele competenties of – zoals ik het in deze studie formuleer - deugden; 
met dank aan eigen collectieve verbanden zoals praktijken, instituties en tradities; en in 
wisselwerking met de twee andere democratische sleutelactoren, leiders en burgers. Wel 
blijf ik waar mogelijk verwijzen naar de ideeën, ervaringen en initiatieven van 
journalistieke beroepsbeoefenaars. De theorie krijgt hier een normatiever karakter dan 
in de eerdere theoretische hoofdstukken, met dien verstande dat het geen ‘zware’ 
normativiteit betreft die pretendeert algemeen geldende en universeel bindende regels 
te stellen, maar een theorie die manieren aanreikt waarop journalistieke professionals 
zich zouden kunnen gedragen als zij het waakhond-ideaal onderschrijven, inclusief zijn 
hogere democratische doel. 
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 1.6 Een korte vooruitblik op de volgende hoofdstukken

Ik vat hier samen wat ik in de rest van deze studie zal doen. De zes hoofdstukken die 
volgen op dit inleidende hoofdstuk, spelen stuk voor stuk een rol in het toetsen van 
mijn hypothese. In hoofdstuk 2 zal ik aangeven waarom het adequaat kan zijn om 
waakhond-journalistiek te beschouwen vanuit het gezichtspunt van MacIntyre’s 
deugdenethiek. Ik zal aangeven hoe deze ethiek kan helpen om een hoger doel te 
formuleren voor een dergelijke journalistiek; welke intrinsieke goederen, deugden en 
verhalen ze waakhond-journalisten kan aanreiken; en op welke wijze ze via de concepten 
van praktijk, traditie en karakters een context biedt voor de realisatie van deugdelijke 
waakhond-journalistiek. We zullen zien dat de deugden-ethische benadering van 
MacIntyre inderdaad een perspectief biedt op waakhond-journalistiek als een praktijk 
die zowel moreel als sociaal is; moreel, omdat ze gericht is op een hoger, democratisch 
doel met een bijbehorende visie op het ‘goede leven’; en sociaal, omdat verwezenlijking 
van het waakhond-ideaal alleen tot zijn recht komt binnen de collectieve verbanden 
van instituties, praktijken en tradities; en in wisselwerking met andere democratische 
actoren. 
 In hoofdstuk 3 zal ik – ditmaal vanuit het perspectief van de mediatiseringsthese en 
de nuanceringen die bij deze these zijn te plaatsen – die ontwikkelingen in de ge me dia-
tiseerde politiek beschouwen die het ideaal van de journalist als waakhond onder druk 
zetten. Ik zal dus aangeven in hoeverre ze leiden tot aantasting van deugdelijke 
waakhond-journalistiek, zoals ik die in het voorgaande hoofdstuk heb geformuleerd. 
We zullen zien dat er niet kan worden gesproken van media-afhankelijkheid bij 
politieke instituties, maar dat wel een cynische benadering van politiek bij media kan 
worden waargenomen. Deze is terug te voeren op het waakhond-ideaal zelf, en op 
medialogica. Bovendien blijkt medialogica dermate nadrukkelijk een commerciële 
logica, dat deugdelijke waakhond-journalistiek te lijden heeft onder enerzijds een focus 
op entertainment en anderzijds bezuiniging op kwaliteits journalistiek. Daarbij speelt 
ook de institutionele nadruk op extrinsieke goederen een belangrijke rol. De 
intermediaire en kritische opstelling van journalisten tenslotte wordt in zekere mate, 
maar niet volledig, ondergraven door de opkomst van internet. 
 De hoofdstukken 4, 5 en 6 hebben een primair empirisch karakter. In navolging van 
MacIntyre's focus op het belang van praktijken, tradities en karakters voor de 
ontwikkeling van deugdelijkheid, ga ik te rade bij de Nederlandse beroepspraktijk. Hier 
onderzoek ik in hoeverre politieke journalisten in Nederland het waakhond-ideaal 
ambiëren en realiseren. Daarbij staat het gemediatiseerde en voor de waakhondfunctie 
relevante journalistieke genre centraal van het verkiezingsdebat op tv. Ik onderzoek of 
debatleiders zich als waakhond opstellen, ik analyseer in hoeverre schrijvende jour-
nalisten dat in hun berichtgeving over de debatten doen, en ik ga tot slot na hoe beide 
groepen journalisten oordelen over hun eigen werkwijze en die van collega's. We zullen 
in hoofdstuk 4 en 5 ontdekken dat – althans voor wat Nederlandse verkiezingsdebatten 
betreft – de veronderstelde aantasting van het waakhond-ideaal door mediatisering 
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niet zo ingrijpend is als de theorie suggereert, hoewel er op onder de len wel degelijk 
reden tot zorg is. In hoofdstuk 6 zullen we zien dat prominente Nederlandse politieke 
journalisten weliswaar ook andere doelen, deugden en belangen benadrukken dan die 
van waakhond-journalistiek; maar dat zij tegelijkertijd allemaal in zekere mate dit 
ideaal trachten te realiseren. 
 In het afsluitende zevende hoofdstuk komen theorie en praktijk samen en be ant-
woord ik de vraag hoe negatieve en positieve implicaties van politieke mediatisering 
voor de Nederlandse beroepspraktijk zodanig kunnen worden gehanteerd dat het 
waakhond-ideaal blijft bijdragen aan de democratie. In andere woorden: met welke 
combinatie van deugden, en in welke wisselwerking tussen individuen en collectieven, 
kunnen Nederlandse politieke journalisten als waakhonden blijven functioneren in 
onze democratie? We zullen in dit hoofdstuk ontdekken dat er evenwicht te vinden is 
tussen enerzijds de vereisten van medialogica en anderzijds het democratische doel van 
de waakhond-journalist, wanneer journalisten deugden als gezond wantrouwen, ver-
antwoordelijkheidsgevoel en bescheidenheid aanspreken die ook in de Nederlandse 
beroepspraktijk al aanwezig blijken. In de conclusie vat ik dan de volledige beantwoor-
ding van de werkhypothese samen.
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Een deugdenperspectief 
Waakhond- journalistiek als morele praktijk

 2.1 MacIntyre’s deugdenethiek en de praktijk als morele gemeenschap

De vraag is hier op haar plaats waarom ik juist voor de deugdenethiek van Alasdair 
MacIntyre kies om het waakhond-ideaal in perspectief te plaatsen. Een antwoord is te 
geven door middel van een uiteenzetting via drie deelvragen: 1. Waarom kies ik een 
ethische invalshoek, en bijvoorbeeld geen politicologische of sociologische? 2. Waarom 
opteer ik als ethische invalshoek voor deugdenethiek, in plaats van bijvoorbeeld 
utilisme of een deontologische benadering? 3. Waarom selecteer ik uit de literatuur over 
deugdenethiek juist After Virtue, en niet – om maar enkele mogelijkheden te noemen - 
Aristoteles' Ethica (eventueel aangevuld met zijn Politica), Philippa Foot's Virtues and 
Vices of Stephen Macedo's Liberal Virtues?103 
 Om de eerste stap te verantwoorden, moeten we terugkeren naar het vorige 
hoofdstuk. Daar formuleerde ik als onderzoeksvraag van deze studie: 'Welke uitdaging 
stelt politieke mediatisering aan het ideaal van de journalistiek als waakhond tegenover 
leiderschap?' Het was dit ideaal dat ik verderop in het hoofdstuk relateerde aan een – 
globale - opvatting van wat democratie zou 'moeten' of kunnen zijn. Ik trachtte dus de 
aantrekkings- en overtuigingskracht van het waakhond-ideaal aan te geven via zijn 
functioneren in dienst van een ander ideaal: dat van de democratie zelf. Daarmee 
presenteerde ik het ideaal van de waakhond-journalist ook als een na te streven rol, een 
rol die wordt gespeeld in wisselwerking met andere actoren, in casu burgers en leiders. 
Tot zover de politicologisch en sociologisch geïnspireerde benadering. Nu echter is een 
stap verder vereist, en wel in de richting van ethiek. Hoewel ik niet beoog om democratie 
en journalistiek te beoordelen met absolute maatstaven van goed en kwaad (een 
dergelijk perspectief zal ik in de volgende paragraaf afwijzen), zet ik wel degelijk in op 
een morele onderbouwing van het waakhond-ideaal en op een visie waarbinnen 
fundamentele ethische opvattingen passen over wat mensen ten diepste zijn en 
behoeven. Het gaat mij daarbij om, in de woorden van Charles Taylor, een 'ethiek van 
articulatie' op grond waarvan democratie en journalistiek kunnen worden beoordeeld 
als meer dan louter politicologisch of sociologisch te duiden fenomenen. Ik zal 
articuleren welk 'hoger doel' journalistiek met democratie verbindt, of preciezer gesteld: 
met een bepaalde normatieve opvatting van wat democratie zou kunnen zijn.104 
 Als ethische invalshoek blijken vervolgens natuurlijk diverse opties mogelijk. 
Onder filosofen zijn even ontelbare als onuitputtelijke debatten gevoerd over de 
fundering van moraliteit tussen met name deontologische theoretici (met een 
categorische plicht als uitgangspunt voor moraal), consequentialisten (waaronder 
utilisten, die het ultieme morele doel formuleren als het 'grootste goed voor het grootste 

103 Zie Aristoteles 1997, 2012; Foot 1978; en Macedo 1990. 
104 Zie Charles Taylor’s kritiek op wat hij aanduidt als 'Ethics of Inarticulacy' in Sources of the 

Self (1989, pp. 53-90) en The Ethics of Authenticity (1992, pp. 13-23). Voor een repliek: 
Kymlicka 1991. 
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aantal') en deugden denkers (voor wie deugden gelden als waardevol op zichzelf).105 Het 
laatste wat ik ambieer in deze studie is het bieden van uitsluitsel – of zelfs maar het 
formuleren van een uitgesproken stellingname – in dit debat. Wel is er één aspect van 
deugden-ethiek dat ik buitengewoon bruikbaar acht voor een visie op journalistiek en 
democratie die journalisten kan inspireren als de individuen die zij zijn: dit aspect is de 
aandacht voor de individuele actor, zijn karakter en zijn handelen in een concrete 
praktijk. Wat telt is niet zozeer wat buiten dit individu ligt (een algemeen geldende en te 
vervullen plicht; een bepaalde maatschappelijk te bereiken toestand) en waarnaar hij 
zich heeft te schikken door de toepassing van regels die voortvloeien uit dit enkele 
uitgangspunt. In plaats daarvan voorzien we ons met een deugden-ethiek van een rijk 
vocabulaire waarmee we kunnen spreken over alles wat het individu in volle vrijheid en 
creativiteit kan doen of laten, door bepaalde eigenschappen te ontwikkelen of juist in 
toom te houden.106 Tegelijkertijd blijven we ver verwijderd van een moreel vacuüm, 
want een deugdenethiek plaatst dit individuele handelen in het perspectief van een 
hoger doel: Taylor bijvoorbeeld spreekt over 'hypergoods'107, MacIntyre op zijn beurt 
over het telos, de 'internal goods' en 'standards of excellence' in bestaande prak-
tijken.108 
 Evenmin als het mijn ambitie is om te bepalen waarop ethiek dient te worden 
gefundeerd, beoog ik een diepgaande en op zichzelf staande bijdrage aan de 
theorievorming over de deugdenethiek. Mijn specifieke inzet in dit hoofdstuk is de 
vraag te beantwoorden hoe het ideaal van de waakhond niet simpelweg een bijdrage 
vormt aan 'de' democratie, maar hoe zowel democratie als (waakhond-) journalisten 
een bijdrage leveren aan een goed leven, voor individuen én voor de gemeenschappen 
waarin zij leven, of in elk geval werken. Het draait hier dus in zekere zin om de ver-
wezenlijking van een toestand van eudaimonia, waarvoor we in principe te rade zouden 
kunnen gaan bij Aristoteles, of wellicht bij Foot en haar toepassing van Aristoteliaanse 
deugden op hedendaagse controverses als abortus en euthanasie.109 Ook zouden we ons 
meer specifiek kunnen richten op politiek relevante deugden, zoals Macedo dat doet 
wanneer hij judicial-, legislative- en executive virtues benoemt, eigen schappen die volgens 
hem niet alleen vereist zijn voor rechtsprekende, wetgevende en uitvoerende 

105 Zie voor (overzichten van) zulke debatten onder meer: Sandel 1982; Louden 1984; Taylor 
1989; Baron, Pettit en Slote 1997; en Forst 2002. 

106 Louden (1984, p. 228) duidt dit aspect van deugdenethiek aan als een “strong agent 
orientation”. 

107 Taylor 1989, p. 63. 
108 Waarbij wel dient te worden aangetekend – zoals in mijn bespreking van After Virtue zal 

blijken – dat de deugden waarvan MacIntyre in de context van praktijken spreekt, niet 
altijd en alleen moreel van aard zijn (zie het voorbeeld straks van de intrinsieke goederen 
die hij verbindt aan de praktijk van het schaakspel). Omdat hij dit punt niet expliciteert, is 
zijn opvatting van 'excellentie' een dubbelzinnige. Ze kan zowel duiden op morele als op 
professionele uitmuntendheid. In het geval van waakhond-journalistiek hoop ik in het 
vervolg van deze studie duidelijk te maken dat 'goede' waakhond-journalistiek zowel 
professionaliteit en vakkundigheid aanduidt, als moraliteit. 

109 Zie Foot 1978, pp. 19-61. 

Proefschrift Remco van Broekhoven.indd   43 15-03-2016   09:36:08



44

Een deugdenperspectief 
Waakhond- journalistiek als morele praktijk

machthebbers, maar ook voor burgers in een liberale democratie.110 Deze deugden-
theorieën hebben stuk voor stuk hun specifieke merites die hier niet ter discussie staan, 
maar wat MacIntyre’s After Virtue onderscheidt is diens nadruk op de diverse collectieven 
waarbinnen de uitoefening van deugden plaatsvindt – praktijken, instituties en 
tradities - en zijn aandacht voor de potentiële spanning tussen enerzijds instituties en 
anderzijds praktijken en tradities, een spanning die volgens hem deugdelijkheid in 
gevaar brengt. Het is een dergelijke spanning die ook relevantie kan hebben voor de 
wijze waarop het waakhond-ideaal al of niet wordt gerealiseerd, door journalisten die 
weliswaar individuen zijn maar in de regel binnen instituties werken. 

Om de wisselwerking tussen individu en collectief te belichten zoals MacIntyre die 
ontvouwt in After Virtue, zal ik in het vervolg van deze paragraaf aandacht besteden aan 
een aantal fundamentele noties in zijn werk: allereerst zijn ambitie, en dan de concepten 
van 'telos', 'praktijk', 'intrinsieke goederen', 'deugd', 'narratief', 'traditie' en ‘karakters’. 
Met de publicatie van After Virtue in 1981 toonde Alasdair MacIntyre een onmiskenbaar 
olympische allure. Ruim een kwart eeuw later, in zijn proloog bij de derde druk, om-
schreef MacIntyre zijn stellingname nog steeds als niets minder dan een oordeel over de 
– volgens hem kritieke – toestand van de ‘morele moderniteit': kritiek omdat deze 
moderniteit niet in staat zou zijn bevredigende morele antwoorden te bieden, met 
steriliteit en frustratie tot gevolg.111 De oorzaak zou liggen in de afwijzing door filosofen 
sinds de Verlichting van een deugden-ethische benadering, en meer in het bijzonder 
van de daartoe behorende teleologische visie op de menselijke aard. Ethiek, zo stelt 
MacIntyre, behoeft een drievoudig schema: een visie op de mens zoals deze is in zijn 
untutored nature; een geheel van praktische ethische voorschriften dat de mens helpt aan 
deze 'onbeschaafde aard' te ontstijgen; én een idee van de menselijke natuur zoals deze 
zich kan ontpoppen als hij zijn doel ofwel telos bereikt. Met de afwijzing van dit laatste 
element – ofwel van “any view of man as having an essence which defines his true 
end”112 - zou het verband tussen de beide eerste elementen onduidelijk worden. Sterker 
nog, met het verlies van een visie op wezenlijke doelen voor de mens verliest ethiek haar 
fundament. Ze wordt daardoor abstract, universeel en procedureel – ‘volg maxime x,’ 
‘streef naar y voor allen’ - en distantieert zich van controversieel geworden inhoudelijke 
morele doelen. Moderne ethiek articuleert geen substantiële doelen meer voor de mens. 
En dat is volgens MacIntyre haar belangrijkste manco, net als voor de eerder aangehaalde 
Taylor, die ‘inarticulacy’ onder meer als volgt benadert: “The ideal sinks to the level of an 
axiom, something one doesn’t challenge but also never expounds.”113 Doordat moderne 
ethiek spreekt in algemene regels en procedures, áls ze al bereid is deze te formuleren, 
kan ze mensen niet meer inhoudelijk helpen zich te oriënteren in hun alledaagse 

110 Zie Macedo 1990, pp. 275-277.
111 MacIntyre 1981 (2014), pp. x-xi. MacIntyre schreef deze proloog in 2007. Zie ook Horton 

en Mendus 1994, pp. 2-8. 
112 MacIntyre 1981 (2014), p. 65. 
113 Taylor 1992, p. 17. 
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praktijken. Dat is de reden dat MacIntyre op zoek gaat naar de 'verloren' ethiek van vóór 
de Verlichting, om deze waar mogelijk te revitaliseren voor de moderne wereld. 
 Middenin die verloren moraliteit treffen we het cruciale begrip aan van het telos dat 
volgens MacIntyre betekenis verleent aan ethiek in het algemeen, en aan de deugden 
meer in het bijzonder. Ofwel, in aansluiting op wat ik eerder in deze paragraaf stelde 
onder verwijzing naar Taylor’s The Ethics of Authenticity: alleen als we een telos – een 
hoger doel, verbonden met menselijke essenties – articuleren voor een bepaalde han-
deling in een bepaalde praktijk, kunnen we werkelijk zien welk 'goed' we beleven. In 
After Virtue geeft MacIntyre geen specifiekere invulling aan telos dan Aristoteles' 
eudaimonia: "a complete human life lived at its best".114 Een dergelijke levensvervulling 
uit zich in diverse mogelijke meer concrete 'ends' of 'goods'115 die stuk voor stuk aan 
'praktijken' verbonden zijn, waarover zo meer.116 MacIntyre neemt hierbij uitdrukkelijk 
afstand van berekenende en manipulatieve (in zijn woorden: 'emotivistische') dan wel 
utilitaristische opvattingen van zulke doelen: enerzijds opvattingen van doelen in de 
zin van 'hoe krijg ik iemand zo ver dat hij doet wat ik wil' en anderzijds 'hoe voorkom ik 
pijn en hoe verkrijg ik plezier'. De goederen waarover MacIntyre spreekt als invulling 
van zijn telos zijn doelen die vervuld zijn van een 'hogere' en 'betere' intentie, namelijk 
de vervulling van het 'ware zelf'. Voorwaarde van een zinvolle zoektocht naar het ware 
zelf is dat de doelen die ermee verbonden zijn een menselijke essentie verwoorden – een 
specifiek menselijke capaciteit waarin een mens kan excelleren, zoals deliberatie, 
redelijkheid, zorg, rechtvaardigheid, moed, etc. Omdat MacIntyre een heel breed 
begrip van het vervulde en complete menselijke leven gebruikt, is zijn concept van een 
telos goed inzetbaar in moderne, pluralistisch geordende samenlevingen die ruimte 
laten voor een diversiteit aan waardevolle goederen. Anderzijds conflicteert zijn hang 
naar een essentialistisch begrip van het telos voor de mens met dat pluralisme. Dit 
bespreek ik in 2.2, wanneer mogelijke kritiek op MacIntyre’s theorie aan de orde is. Ik 
bekritiseer daar aspecten van zijn theorie en neem er afstand van, maar houd vast aan 
de hoofdlijnen. 
 De context waarbinnen goederen in de regel tot hun recht komen, aldus MacIntyre 
in After Virtue, is de praktijk. "By a 'practice', I am going to mean any coherent and 
complex form of socially established cooperative human activity through which goods 

114 MacIntyre 1981 (2014), p. 174. 
115 'Goods' is een lastig te vertalen begrip. 'Good' wordt door Van Dale aangemerkt als een 

niet-telbaar zelfstandig naamwoord. 'Goederen' lijkt voor een Nederlandse vertaling het 
aangewezen meervoud bij gebrek aan beter, al wordt dit doorgaans geassocieerd met 
materiële zaken. Zie: Van Dale Woordenboek Engels-Nederlands online (2014). http://pakket46.
vandale.nl.www.dbproxy.hu.nl/zoeken/zoeken.do

  (geraadpleegd 23 maart 2015).
116 Hoewel MacIntyre in After Virtue het realiseren van 'goederen' vooral aan praktijken 

verbindt, benadrukt hij in een andere context ook algemenere 'goods' van individuen en 
gemeenschappen. Zie MacIntyre 1994, p. 284: “on my view, no quality is to be accounted 
a virtue except in respect of its being such as to enable the achievement of three distinct 
kinds of good: those internal to practices, those which are the goods of an individual life 
and those which are the goods of community." 
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internal to that form of activity are realized in the course of trying to achieve those 
standards of excellence which are appropriate to, and partially definitive of, that form 
of activity, with the result that human powers to achieve excellence, and human 
conceptions of the ends and goods involved, are systematically extended."117 Twee 
observaties hierbij. Allereerst maakt MacIntyre een onderscheid tussen 'internal-' en 
'external goods'. De eerste zijn alleen in een specifieke praktijk te realiseren en kunnen 
ook alleen op waarde worden geschat door geoefende deelnemers aan deze praktijk. Ze 
zijn in sterke mate intern aan een praktijk. Voor schaken bijvoorbeeld vermeldt 
MacIntyre de volgende intrinsieke goederen: "a certain highly particular kind of 
analytical skill, strategic imagination and competitive intensity". 118 Extrinsieke 
goederen - bijvoorbeeld geld, macht en status – zijn niet 'praktijk-specifiek' en kunnen 
evenzeer worden verworven via andere praktijken. Het is volgens MacIntyre de 
noodzaak die instituties zien in het nastreven van extrinsieke goederen, die deze 
instituties van praktijken onderscheidt. Enerzijds zijn instituties 'dragers' van praktijken: 
onderwijsactiviteiten bestaan niet zonder scholen en universiteiten, en de journalistieke 
praktijk behoeft omroepen en uitgevers, kranten en tijdschriften. Anderzijds neigen 
instituten ertoe diezelfde praktijken die ze ondersteunen, te corrumperen doordat ze 
macht, geld en status hanteren als organisatie- en beloningsmiddelen; en wanneer deze 
middelen doelen op zich worden, verhinderen ze de verwezenlijking van de intrinsieke 
goederen. Een tweede observatie: in een sociale praktijk gelden bepaalde 'standards of 
excellence', vereisten waarmee rekening moet worden gehouden door iedere deelnemer 
aan die praktijk, normen die in dienst staan van de realisatie van de relevante ends en 
goods. Ik kom later in dit hoofdstuk terug op zowel de spanning tussen extrinsieke en 
intrinsieke goederen in de specifieke waakhond-praktijk, als de 'richtlijnen voor 
excellentie' binnen deze praktijk. 
 Het is ook de praktijk die de aangewezen arena vormt voor deugden, die de corrum-
pe rende werking van instituties en extrinsieke goederen dienen tegen te gaan: "A virtue 
is an acquired human quality the possession and exercise of which tends to enable us to achieve 
those goods which are internal to practices and the lack of which effectively prevents us from 
achieving any such goods."119 Uit deze definitie van de deugd zou kunnen worden afgeleid 
dat MacIntyre haar louter ziet als middel tot het doel(einde) dat weer bestaat uit het 
bereiken van bepaalde intrinsieke goederen. Echter, MacIntyre omschrijft de deugd als 
(deel van) het goed zélf, ofwel als het doel-in-de-maak. De middelen, zo stelt hij onder 
verwijzing naar Aristoteles, zijn intrinsiek aan het doel omdat dit alleen adequaat kan 
worden omschreven door deze middelen te karakteriseren. In de woorden van David 
Owen (1995): "the virtues are both the qualities which enable one to engage in this 
quest [to realise the telos of human nature, RvB] and part of its realisation."120 

117 MacIntyre 1981 (2014), p. 218. Hij noemt als voorbeelden van praktijken onder meer 
voetbal, schaken en architectuur. 

118 Ibid., p. 219. 
119 Ibid., p. 222. 
120 Ibid., pp. 214-215. Owen 1995, p. 98. 
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 Met de queeste, zoals hier verwoord door Owen, dient zich tevens het narratieve 
karakter van een mensenleven aan: de mate dus waarin dit voor MacIntyre een verhaal 
is, en wel het verhaal van een zoektocht naar het goede met behulp van de deugden 
“enabling us to overcome the harms, dangers, temptations and distractions which we 
encounter, and which will furnish us with increasing self-knowledge and increasing 
knowledge of the good."121 Naast het feit dat deugden telos en intrinsieke goederen 
dichterbij brengen op een wijze die volgens MacIntyre onmiskenbaar narratief is, geldt 
dat ze ten diepste sociaal zijn, althans wel in de context van praktijken. Deze praktijken 
veronderstellen bepaalde relaties tussen degenen die erin participeren, sterk bepaald 
door de 'standards of excellence' die binnen praktijken gelden. Zo zijn schaakspelers 
gebonden aan spelregels, en hebben zij zich – zeker zodra zij opereren in al dan niet 
professionele competities – te verhouden tot in die praktijk geaccepteerde opvattingen 
van wat 'goed' en 'slecht' spel is. Dat brengt MacIntyre nog tot een andere definitie van 
deugden: "those goods by reference to which, whether we like it or not, we define our 
relationships to those other people with whom we share the kinds of purposes and 
standards which inform practices."122 
 Er is volgens MacIntyre niet alleen sprake van verbondenheid tussen doelen en 
deugden, en individuen en collectieven. Ook door de tijd heen weten generaties zich 
met elkaar verbonden. Dat brengt hem tot zijn concept van traditie. Een praktijk 
binnentreden, zo stelt hij, is een relatie aangaan met haar huidige participanten maar 
ook met degenen die ons zijn voorgegaan in de praktijk en die deze tot een bepaald 
niveau hebben gebracht. Het is dus een traditie waartoe je je hebt te verhouden en 
waarvan je leert. Hierbij tekent MacIntyre aan dat dit niet per se wil zeggen dat je je 
kritiekloos dient neer te leggen bij gezag. Juist een levende traditie stelt zich open voor 
continue discussie: "A living tradition then is an historically extended, socially 
embodied argument, and an argument precisely in part about the goods which 
constitute that tradition. Within a tradition the pursuit of goods extends through 
generations, sometimes through many generations."123 Met deze opvatting – dat een 
morele praktijk zich paradoxaal genoeg juist door zijn traditie voortdurend vernieuwt 
en ook in inhoudelijke oriëntatie kan veranderen – dient zich nog een nieuw interessant 
aspect aan van MacIntyre’s deugdenethiek. Een aspect dat bovendien aantrekkelijk is 
voor wie ethiek graag articuleert en daarover een levendig, controversieel en actueel 
debat entameert in plaats van uit te gaan van abstracte regels, maximes en gedrags-
codes. 
 Tot slot wil ik stilstaan bij het begrip van de karakters bij MacIntyre, die hij nadrukke-
lijk onderscheidt van rollen in het algemeen. Ik zou willen opperen dat dit onderscheid 
eens te meer benadrukt hoezeer MacIntyre sociaal handelen moreel beschouwt. Over 

121 MacIntyre 1981 (2014), p. 254. 
122 Ibid., p. 223. Noteer dat MacIntyre hier deugden als 'goederen' aanmerkt, wat illustreert 

dat het onderscheid tussen goods en virtues – en tussen 'doelen' en 'middelen' - bij hem niet 
haarscherp is. 

123 Ibid., p. 257. 
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karakters merkt hij op: "(…) they are a very special type of social role which places a 
certain kind of moral constraint on the personality of those who inhabit them in a way 
in which many other social roles do not. I choose the word 'character' for them precisely 
because of the way it links dramatic and moral associations."124 Zulke 'karakters' zijn dus 
geen individuele eigenschappen, met alle persoonlijke en subjectieve trekken van dien, 
maar sociale rollen (MacIntyre onderscheidt bijvoorbeeld in de moderne samenleving 
de 'Rijke Estheet', 'Manager' en 'Therapeut'). Tegelijkertijd is het zo dat individuen zich 
bij de ontwikkeling van hun eigen karakter (begrepen als het geheel van hun persoon-
lijke eigenschappen) kunnen laten inspireren door sociale en morele karakters (zoals 
opgevat door MacIntyre). Het zijn deze karakters waarmee actoren morele ideeën be-
lichamen en waardoor deze actoren in hun doen en laten sterk gestuurd en beperkt 
worden. Je zou ook kunnen stellen dat een actor – of 'acteur' - in dit geval niet ver-
ondersteld wordt ooit uit zijn rol te vallen. Integendeel: van de actor verwachten we dat 
hij met zijn rol samenvalt. "A character is an object of regard by the members of the 
culture generally or by some significant segment of them. He furnishes them with a 
cultural and moral ideal. Hence the demand is that in this type of case role and per-
sonality be fused."125 Wanneer ik in 2.3 en verder waakhond-journalistiek zal inter pre-
teren als een praktijk en traditie in het perspectief van MacIntyre’s deugdenethiek, zal 
ik ook 'de waakhond' opvatten als een karakter dat publiekelijk een ideaal belichaamt en 
daarmee anderen bezielt, veel meer dan (alleen) een sociale rol die naar believen af te 
leg gen is, laat staan een reeks eigenschappen waarover bepaalde individuen toe val liger-
wijs beschikken. 
 Samenvattend zou ik stellen dat er goede redenen zijn om juist de deugden-ethische 
visie van Alasdair Macintyre toe te passen bij het beantwoorden van de vraag wat de 
waarde is van het waakhond-ideaal. We zagen dat bij MacIntyre de voorwaarde voor 
moraliteit een telos is; dat dit levensdoel vooral in praktijken gestalte krijgt via intrinsieke 
goederen; dat deugden zowel een plaats hebben in deze praktijken als in een narratieve 
opvatting van het leven als zoektocht naar het goede; dat de traditie volgens MacIntyre 
vereist is als een generatie-overstijgende discussie over al het voorgaande; en dat hij de 
sociale rol in de vorm van het karakter ondubbelzinnig moreel articuleert. Laten we in 
dit hoofdstuk nu een doel formuleren van kritische controle op leiders door bewuste 
burgers en alerte journalisten; een praktijk beschrijven van ondervragers, onderzoekers 
en critici; de deugden loven van gezond wantrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en 
bescheidenheid; het verhaal van de zoek- of speurtocht vertellen; een traditie iden-
tificeren van discussie over doelen, middelen én doelwitten van waakhond-journalisten; 
en die journalisten aanwijzen die bij uitstek dienst doen als waakhond-karakters. Maar 
niet nadat we een reeks kritische kanttekeningen hebben geplaatst bij diezelfde theorie 
die ons tot dit alles in staat stelt.  

124 Ibid., p. 32. 
125 Ibid., p. 34. 
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 2.2 Kritische kanttekeningen bij MacIntyre’s deugdenperspectief

Een uitgebreide en diepgaande discussie is mogelijk over MacIntyre’s claim dat de 
‘morele moderniteit' overtuigende antwoorden schuldig blijft. Sterker nog, het bestaan 
van zo'n moderniteit zelf valt te betwijfelen, als daarmee tenminste een min of meer 
homogene visie op moraliteit wordt aangeduid. MacIntyre zelf voorzag in 1981 al een 
dergelijke repliek: "Most liberals will argue that there is no such thing as 'the' 
contemporary vision of the world".126 Ook ligt kritiek voor de hand op zijn eigen 
verdediging van (neo-)Aristoteliaanse deugdenethiek en de mate waarin deze toepasbaar 
is in verschillende contexten of culturen.127 Tot slot heeft de voorbije decennia – onder 
meer naar aanleiding van After Virtue - een nog fundamenteler en algemener debat 
plaatsgevonden over deugdenethiek enerzijds, en consequentialisme of deontologie 
anderzijds; of, om het iets anders te stellen, tussen enerzijds theorieën die de 'agent' en 
zijn persoonlijkheid voorop plaatsen, en anderzijds theorieën die focussen op daden, of 
deze nu plaatsvinden met een vooropstaand moreel gevolg voor ogen (consequentia-
lisme) of vanuit de correct opgevatte plicht (deontologie).128 Ik zal in het kader van deze 
toegepaste studie niet ingaan op deze discussies. Wat mij aanspreekt in de deugden-
ethische benadering is niet zozeer haar morele fundament als wel het rijke morele 
vocabulaire dat ze toelaat. Maar dat wil niet zeggen dat ik MacIntyre in alles zou willen 
volgen. Laat mij daarom een tweetal kanttekeningen maken bij MacIntyre’s theorie die 
relevant zijn voor haar toepassing op waakhond-journalistiek. Aan de hand van deze 
kanttekeningen hoop ik verder te verklaren waarom ik kies voor de sleutelbegrippen uit 
deze theorie – telos, praktijk, intrinsieke goederen, deugd, narratief, praktijk, traditie en 
karakters - en waarom ik ze hanteer op de wijze zoals ik dit zal doen. 
 Ik heb in de vorige paragraaf bij mijn bespreking van MacIntyre’s concept van telos 
al aangegeven dat dit – opgevat als 'waar' doel althans - als problematisch kan worden 
aangemerkt. Dat heeft niet zozeer te maken met het stellen van een doel zelf, zelfs niet 
als dit een geheel mensenleven aangaat of – zoals ik vanaf de volgende paragraaf zal 
doen – een (deel van een) beroepsgroep betreft. Het is mogelijk om rationeel en moreel 
overtuigende doelen vast- of voor te stellen, zeker wanneer dit onder verwijzing gebeurt 
naar bepaalde 'hogere' waarden en doelen. In het geval van een individueel leven kan 
dit de ontwikkeling van een kind tot volwassene zijn, of het handelen als een 'goede' 
dokter; in het kader van de professie kan het gaan om het gehoor geven aan de Eed van 
Hippocrates, of om het verschaffen van betrouwbare informatie aan een kijkerspubliek. 
Echter, wie bepaalt wat essentieel is aan de mogelijke doelen voor de mens; en wat 
maakt de 'ware natuur' zo waar? Dergelijke waarheidsaanspraken,129 met de morele 

126 Ibid., p. 127. 
127 Zie bijvoorbeeld Lucas 1988. 
128 Ik refereerde in de vorige paragraaf al aan deze discussie (zie ook noot 105). 
129 MacIntyre stelt bijvoorbeeld ([1981] 2014, p. 63): "The precepts which enjoin the various 

virtues and prohibit the vices instruct us how to move from potentiality to act, how to 
realize our true nature and to reach our true end." 
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claims die eruit volgen, zijn discutabel130 en worden vandaag de dag al snel gediscredi-
teerd als puur subjectieve oordelen. Ik ga hier niet in op de metafysische vraagstukken 
van waardenrealisme en –relativisme die een centrale rol spelen in dergelijke filosofische 
debatten; en houd me aan John Rawls' adagium om in de politieke theorie politiek en 
niet metafysisch te argumenteren.131 In onze democratische samenlevingen kennen we 
de praktijk van waakhond-journalistiek, die we om verschillende redenen als waardevol 
kunnen aanmerken. Ik relateer het doel van waakhond-journalistiek aan democratie 
als 'hoger' doel; en ik leid het waakhond-ideaal dus af uit het democratische ideaal, niet 
uit de menselijke natuur. Ik doe dat echter wel – hier volg ik MacIntyre – op een wijze 
waarbij doel en deugden niet werkelijk van elkaar gescheiden worden. Het is niet het 
geval dat de deugden geheiligd worden door het doel, en dat ze er in die zin ver vanaf 
mogen wijken; ze vormen integendeel de verwezenlijking van dit doel zelf, op een 
vergelijkbare 'intrinsieke' wijze als in MacIntyre’s deugdenethiek. Ik ontwikkel dus een 
praktijkinterne, deugden-ethische rekenschap van waakhond-journalistiek in onze 
democratische samenleving. Het telos dat zal worden geformuleerd voor deze praktijk 
komt dan niet direct voort uit een claim over de ‘menselijke natuur’, maar uit een claim 
over een essentiële ‘tweede natuur’ waarin we staan: die van het lidmaatschap van een 
politieke, voor ons democratische gemeenschap. 
 Een tweede kanttekening bij After Virtue, of misschien eerder bij de kritiek die het ten 
deel is gevallen. MacIntyre is geïnterpreteerd als conservatief132 en communitarist,133 
vanwege zijn kritiek op moderniteit, individualisme en liberalisme. In zijn proloog bij 
de derde druk van After Virtue wijst hij beide etiketteringen af: “I have been accused of 
nostalgia and of idealizing the past. But there is, I think, not a trace of this in the text.”134 
En: "I see no value in community as such - many types of community are nastily 
oppressive”.135 Toch is een dergelijke lezing van MacIntyre, zelfs al zou ze een misvatting 
zijn, wel begrijpelijk. MacIntyre is zodanig radicaal in zijn kritiek op wat hij beschouwt 
als ahistorische en individualistische visies op de mens, en hij legt zo'n zware nadruk op 
gemeenschap en traditie, dat ze voor de hand ligt. Zou After Virtue zijn laatste werk zijn 
geweest, dan was ze wellicht ook terecht geweest. In Whose Justice? Which Rationality? 
(1988) heeft MacIntyre echter het door hem eerder geïntroduceerde concept van een 
'epistemologische crisis' (MacIntyre, 1977) uitgewerkt, waarmee hij aangeeft dat 
tradities hun overtuigingskracht dienen te bewijzen wanneer ze daartoe worden uit-

130 Zie bijvoorbeeld de kritiek van Scheffler (1985, p. 45) op wat hij aanduidt als “metaphysical 
essentialism”.

131 “we apply the principle of toleration to philosophy itself: the public conception of justice 
is to be political, not metaphysical." (Rawls 1985, p. 223). 

132 Barber (1988, pp. 190-191) stelt: "The lesson with which MacIntyre leaves us is in fact 
deeply conservative, a lugubrious rejection of all that is modern but with no possibility of 
retrieving the virtues of a past irrevocably lost." 

133 Mulhall en Swift bijvoorbeeld categoriseren MacIntyre samen met Sandel, Taylor en 
Walzer als “communitarian critics of liberalism” ([1992] 1996, p. 37). 

134 MacIntyre 1981 (2014), p. xii. 
135 Ibid., p. xv. 
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gedaagd.136 Voor de goede verstaander is het concept 'levende' traditie waarover 
MacIntyre in After Virtue schrijft – zie de vorige paragraaf – ook een indicatie van het 
belang dat hij hecht aan tradities die oog hebben voor de tekenen des tijds.137

 Ik zou MacIntyre's deugdenethiek, zoals hij die presenteert in After Virtue, willen 
opvatten als een theorie die niet in haar geheel hoeft te worden onderschreven om toch 
waardevol te zijn. Zijn concepten van telos, praktijk, intrinsieke goederen, deugd, 
narratief, traditie en karakters lijken mij stuk voor stuk voldoende overtuigend om te 
worden ingezet in mijn project; en wel om drie redenen die hopelijk voor de hand 
liggen nadat ik ze hier heb besproken. De eerste is zijn nadruk op moraliteit, die ik in de 
vorige paragraaf heb toegelicht. De andere twee zijn enerzijds het belang van ge-
meenschap, en anderzijds van traditie. In onze samenleving is het perspectief vaak 
individualistisch, ikzelf vorm daarop geen uitzondering.138 Dat leidt tot analyses van 
problemen, oorzaken en oplossingen die focussen op personen en hun persoonlijk-
heden, en die praktijken, instituties en collectieven bagatelliseren of zelfs volledig 
negeren. Ook journalistiek en politiek worden vaak op dergelijke wijze geanalyseerd. 
De nadruk ligt bij individuele tekortkomingen van politici, journalisten of burgers: hen 
wordt de taak opgelegd om betere mensen te worden, of ze worden juist onverbeterbaar 
geacht. Dat dergelijke tekortkomingen ontstaan en gedijen binnen bepaalde maat-
schappelijke verhoudingen, en dat ook hun aanpak dus in dergelijke gemeenschappe-
lijke verhoudingen dient plaats te vinden, verdwijnt hierbij vaak uit beeld. MacIntyre's 
deugdenethiek houdt daarentegen evenwicht tussen een individualistisch en een 
collectivistisch perspectief. Dit zal ik bij haar toepassing op waakhond-journalistiek 
verder beargumenteren. 
 Een vergelijkbaar evenwicht zie ik tussen enerzijds zijn aandacht voor tradities en 
het gewicht dat daarbij in de schaal wordt gelegd door de prestaties van voorbije 
generaties en de inzichten van gezaghebbende beroepsbeoefenaars; en anderzijds de 
mogelijkheden voor tegenspraak en vernieuwing die MacIntyre oppert in Epistemological 
Crises, Dramatic Narrative and the Philosophy of Science (1977), uitwerkt in After Virtue 
(1981), en detailleert in Whose Justice? Which Rationality? (1988). Ook op dit punt biedt 
zijn theorie een alternatief voor de disbalans waarvan sprake is in veel 'modern' (of 
wellicht 'post modern') denken. 'Traditie' lijkt een taboe te zijn geworden, zeker in een 
gemediatiseerde samenleving waar technologische vernieuwing een deugd op zich 
heet te zijn, en de enige weg vooruit is. Wat MacIntyre's concept van de traditie 
verheldert, is hoe belangrijk inzicht is in eerdere - soms al lang geleden ontwikkelde - 
'praktijken', 'deugden' en 'karakters'. Ook en juist als je ze wilt revitaliseren, oog in oog 
met een uitdaging.  

136 MacIntyre 1988, pp. 361-365; MacIntyre 1977. 
137 MacIntyre 1981 (2014), p. 257. MacIntyre neemt hier al expliciet afstand van conserva-

tisme als hij spreekt over "the ideological uses to which the concept of a tradition has been 
put by conservative political theorists." 

138 Ook deze opmerking zou al weer als een symptoom van individualisme kunnen worden 
geïnterpreteerd. 
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 2.3 Een telos voor waakhond-journalistiek

In de voorgaande paragrafen heb ik eerst de grote lijnen van MacIntyre's deugdenethiek 
weergegeven, en daarna enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij deze ethiek. In de 
rest van dit hoofdstuk zou ik de relevantie van zijn theorie willen verkennen voor de 
journalistiek als waakhond van de democratie. Daartoe zal ik op de eerste plaats in deze 
paragraaf trachten het doel van waakhond-journalistiek zo duidelijk mogelijk te 
omschrijven. Dat ik daarmee begin, vloeit logisch voort uit de centrale plaats die 
MacIntyre zelf toekent aan het telos in zijn theorie. Of, iets anders geformuleerd, uit het 
feit dat zijn deugdenethiek teleologisch van aard is. Ook het perspectief dat ik hier 
hanteer – van waakhond-journalistiek als praktijk en traditie – begint met een telos, om 
dan de praktijk te identificeren, deugden te formuleren, en tot slot te inventariseren 
welke traditie en welke karakters hierbij horen. 
 Ik moet één voorbehoud maken bij de door mij gekozen volgorde van argumentatie 
in dit hoofdstuk en deze paragraaf. Enerzijds is deze volstrekt logisch, wanneer we de 
volgende uitspraak van MacIntyre ter harte nemen: "It is the telos of man as a species 
which determines what human qualities are virtues."139 Vanuit een dergelijke 
gedachtegang stel je eerst vast wat dit telos is, om vervolgens deugden te formuleren, en 
niet vice versa. Tegelijkertijd maakt MacIntyre duidelijk – ik stipte dit al aan in 2.1 – dat 
het Aristoteliaanse telos dat hij tracht te vertalen naar deze tijd voortvloeit uit een 
opvatting van diezelfde deugden. Hoewel hij deze opvat als middelen tot een doel, stelt 
MacIntyre ook dat ze als middelen intrinsiek ('internal') aan dit doel zijn. Ofwel: "the 
end cannot be adequately characterized independently of a characterization of the 
means."140 Ik zal deze wisselwerking tussen telos en deugden, tussen doel en middelen, 
trachten recht te doen door weliswaar eerst een telos vast te stellen en van daaruit 
deugden te formuleren; maar zodra ik dat heb gedaan, aan het einde van paragraaf 2.5 
te toetsen in hoeverre inderdaad het door mij eerder geformuleerde doel de deugden 
adequaat weerspiegelt, in plaats van een soort exogene grootheid te vormen die eraan 
voorafgaat.       
 Het telos dat we hier identificeren voor waakhond-journalistiek maakt het dus 
mogelijk om deugden voor waakhond-journalisten te formuleren, deugden die op hun 
beurt – wanneer ze aan de dag worden gelegd – datzelfde telos realiseren. In het geval van 
journalistiek in het algemeen, en waakhond-journalistiek in het bijzonder, heeft het 
helder formuleren van een gezamenlijk doel nog een ander nut en misschien zelfs een 
noodzaak. Samuel P. Winch (1997) wijst erop dat als journalisten er niet in slagen 
zichzelf te profileren ten opzichte van andere beroepsgroepen, zowel hun zelfstandigheid 
als hun geloofwaardigheid in gevaar komt.141 Waarom zouden overige actoren het 
nieuws aan journalisten overlaten wanneer deze laatsten dit als louter entertainment 

139 Ibid., p. 214. 
140 Ibid., pp. 214-215. 
141 Winch 1997, p. 3. 
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lijken op te vatten, of het routinematig brengen zonder een geëxpliciteerde motivatie? 
In zulke gevallen kunnen anderen nieuws, informatie en entertainment evenzeer en 
misschien wel beter brengen. Deze uitdaging tot (eens te meer) articulatie lijkt te 
worden versterkt door de proliferatie van niet-journalistieke communicatie op internet, 
die ik zal bespreken in het volgende hoofdstuk. 
 Sandra L. Borden ([2007] 2010) omschrijft een telos voor 'journalistiek als praktijk' - 
"to help citizens know well in the public sphere" – dat aansluit bij twee elementen van 
eudaimonia die MacIntyre op zijn beurt ontleent aan Aristoteles: handelen op basis van 
ware en rationele oordelen, en leven in een politieke gemeenschap.142 Borden duidt dit 
telos aan als het ultieme doel, waarbij zij als onmiddellijk doel formuleert: "to create a 
special type of knowledge necessary for community members to flourish; journalists 
produce and disseminate this knowledge in the form of 'news.’"143 In Borden’s teleologie 
spelen burgers ofwel leden van de gemeenschap dus een minstens zo belangrijke rol als 
de journalisten zelf. Zij zijn de 'begunstigden' van de journalistieke praktijk.
 Het is niet onlogisch – gezien de door mij in 1.1 eveneens gesignaleerde focus op de 
dienst die journalisten kunnen verlenen aan burgers – dat dit telos van de journalistiek 
(kennis in de vorm van nieuws verschaffen aan burgers opdat deze zich ontplooien in 
de gemeenschap) aansluit op de diverse rollen die in het vorige hoofdstuk werden 
onderscheiden voor de journalistiek in een democratie: informeren, opiniëren, 
controleren, opvoeden en engageren. Tevens zijn interessante parallellen vast te stellen 
tussen enerzijds Borden's beoogde ultieme doel van 'goede' kennis voor burgers in de 
publieke sfeer; en anderzijds 'publieke goederen' die door (politiek-)filosofen worden 
aangedragen. Twee prominente voorbeelden, ter illustratie. In het vorige hoofdstuk 
wees ik op Habermas' opvatting van een 'enlightened public' uit Between Facts and 
Norms. Over de massamedia stelt Habermas, in relatie tot dit publiek: "they ought to be 
receptive to the public's concerns and proposals, take up these issues and contributions 
impartially, augment criticisms, and confront the political process with articulate 
demands for legitimation."144 Hier zien we een dienstverlenende, bijna ondergeschikte 
positie van de journalistiek versus het publiek. Ook Rawls benadrukt in de formulering 
van zijn 'full publicity condition' het belang van kennis en transparantie voor burgers, 
al vermeldt hij (zie ook weer hoofdstuk 1) niet expliciet de rol van de journalistiek: 
"publicity ensures, so far as practical measures allow, that citizens are in a position to 
know and to accept the pervasive influences of the basic structure that shape their 
conceptions of themselves, their character and ends […] that citizens should be in this 
position is a condition of their realizing their freedom as fully autonomous, politically 

142 Borden 2007 (2010), p. 50; MacIntyre 1981 (2014), pp. 175-176. 
143 Borden 2007 (2010), p. 50. Noteer dat Borden 'nieuws' een prominente plaats gunt in haar 

opvatting van journalistiek. In de definitie van journalistiek die ik in 1.1 ontleende aan 
McQuail, was nieuws (hetzij minder nadrukkelijk) aanwezig via de uitdrukking ‘heden-
daagse gebeurtenissen, personen of omstandigheden’. 

144 Habermas 1996, p. 378. Habermas gebruikt de termen ‘(mass) media’, ‘journalists’ en 
‘press’ afwisselend, zonder ze expliciet te onderscheiden. 
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speaking. It means that in their public political life nothing need be hidden"145 Borden 
zelf wijst bovendien de overeenkomst aan tussen haar telos, en de journalistieke doelen 
of 'missies' die door andere denkers over journalistiek zijn onderscheiden. Zo noemt zij 
Kovach’s en Rosenstiel's "to provide citizens with the information they need to be free 
and self-governing" en Elliot D. Cohen's "to provide an independent source of in-
formation by which the governed can exert autonomous control over their own lives."146 
Wat echter bij Borden ontbreekt, is specifieke aandacht voor precies het soort jour-
nalistiek dat in deze studie centraal staat: dat van de waakhond, met zijn controlerende 
taak versus leiders.147 
 Waarop nu zou een specifiek telos neerkomen voor waakhond-journalistiek? Ik 
breng hier in herinnering dat ik in 1.1 journalistiek definieerde als (a) de creatie en 
publicatie van verslagen over hedendaagse gebeurtenissen, personen of omstandigheden met 
een publiek belang of een publieke interesse, gebaseerd op informatie van betrouwbare bronnen; 
en (b) de beroepsgroep die deze verslaggeving onafhankelijk van overheid of belangenorganisaties 
verzorgt. In lijn met de opvatting van de waakhondfunctie die ik in 1.3 ontleende aan 
Eriksson en Östman, gaat het bij waakhond-journalistiek om journalistiek die politieke 
leiders kritisch bevraagt en ter verantwoording roept. Dit kan zowel slaan op het deel van de 
beroepsgroep dat zich hiermee op dagelijkse basis bezighoudt, als op het deel van alle 
journalistieke activiteit dat aan waakhond-gedrag wordt gewijd, dus ook door 
journalisten die in de regel geen onderzoeks-verslaggeving of 'harde' interviews 
realiseren. Hoe dan ook wil ik hier één belangrijk onderscheid benadrukken tussen een 
dergelijke activiteit en de doelen die Borden aangaf voor de journalistiek als geheel: 
waar deze expliciet op het publiek zijn gericht, is de door mij genoemde activiteit 
expliciet op de politiek georiënteerd, of om het preciezer te stellen: op politieke leiders. 
 In een waakhond-telos zou ik beide geadresseerden van waakhond-journalistiek 
willen samenbrengen. Enerzijds namelijk richt deze zich zoals alle journalistiek op een 
publiek dat via (vooral) nieuws van relevante kennis wordt voorzien. Anderzijds focust 
waakhond-journalistiek zich in tegenstelling tot veel andere journalistieke activiteiten 
en actoren op politieke leiders met de bedoeling om hen te controleren. Dat vormt niet 
alleen een waarborg tegen machtsmisbruik door deze leiders. Waakhond-journalistiek 
vindt ook plaats ten gunste van een publiek, waarbij dit publiek in zijn hoedanigheid 
van burgerschap wordt beschouwd. Burgers behoeven correcte informatie om hun 
burgerschap te kunnen uitoefenen en aan de democratie te kunnen deelnemen; en het 
zijn waakhond-journalisten die het soort informatie blootleggen dat zonder deze 
activiteit verborgen zou blijven. Dit brengt me tot de volgende omschrijving van een 

145 Rawls 1993, p. 68. De laatste uitspraak van Rawls ("It means […] need be hidden") kan 
overigens uitstekend worden opgevat als een oproep tot waakhond-journalistiek. 

146 Ibid., pp. 53-54. Zie Kovach en Rosenstiel 2001 (2007), p. 12; en Adam, Craft en Cohen 
2004, p. 268 (mijn cursiveringen). 

147 Waar Borden ([2007] 2010, p. 54) deze wel bespreekt, relativeert zij de relevantie. 
"Journalism's guardian dimension provides only a partial rationale for journalism as 
practice." 
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telos voor waakhond-journalistiek: het helpen functioneren van de democratie doordat 
politieke leiders zich gecontroleerd weten en burgers deze leiders kritisch kunnen beoordelen. 
 Laat me de constituerende elementen van deze doelstelling kort toelichten. In aan-
sluiting op Borden is hier het belang van de politieke gemeenschap als uitgangspunt 
genomen. De verdieping van haar bewustzijn is wat telt. Daarbij heb ik wel een onder-
scheid gemaakt tussen leiders en burgers: leiders dienen zich gecontroleerd te weten, op 
grond van het inzicht dat gebrek aan controle de kans op machtsmisbruik vergroot; en 
burgers dienen zodanig geïnformeerd te worden over deze leiders dat ze hen ook zélf 
kunnen controleren, in plaats van deze taak aan waakhond-journalisten over te laten. 
Tot slot is de doelstelling met enige bescheidenheid geformuleerd, net zoals Borden dat 
heeft gedaan bij haar telos: waar het bij haar gaat om het helpen van burgers om goed op 
de hoogte te zijn, gaat het hier om het helpen functioneren van de democratie, in het 
volle besef dat (waakhond)journalistiek daartoe niet volstaat. 

In het vorige hoofdstuk heb ik gesteld dat ik in deze studie geen keuze wens te maken 
voor een bepaald normatief model van democratie. Reden daarvoor is enerzijds dat ik 
hier geen bijdrage beoog aan de theorievorming over democratie in het algemeen, maar 
het denken wil helpen ontwikkelen over de rol van de journalistiek in de democratie. 
Minstens zo belangrijk is echter dat ik de waarde inzie van verschillende toonaangeven de 
democratische modellen die vaak worden beschouwd als rivaliserend of zelfs onderling 
uitsluitend: competitieve, deliberatieve en participatieve democratie.148 Het telos van 
waakhond-journalistiek dat ik zojuist heb geformuleerd getuigt van deze waardering 
voor de verschillende modellen. In dit doel vinden we een erkenning van de macht van 
politieke leiders die in deliberatieve en participatieve democratie-modellen afwezig is 
(dan wel expliciet wordt afgewezen), een macht die bijvoorbeeld wordt uitgedrukt door 
Joseph Schumpeter: “democracy does not mean and cannot mean that the people 
actually rule in any obvious sense of the terms ‘people’ and ‘rule.’” 149 Ofwel: “democracy 
is the rule of the politician.”150 Tegelijkertijd veronderstelt the power to throw the rascals 
out die burgers in dit model hebben om politici via de verkiezings-'competitie' weg te 
stemmen, een belangrijke rol voor waakhond-journalisten. Zij helpen burgers het 
gevoerde beleid van politici te beoordelen, juist wanneer dit te wensen overlaat.151 
 Om politieke leiders daadwerkelijk kritisch te beoordelen, is echter bij burgers een 
niveau van 'weten' vereist dat diepgaander en hoogstaander is dan het simpelweg op 

148 Zie Strombäck 2005 voor een interessant overzicht van de relevantie van deze verschillende 
modellen voor opvattingen over de rol van de journalistiek. 

149 Schumpeter 1943 (1979), p. 284. 
150 Ibid., p. 285. Uitspraken als deze zouden een reden kunnen zijn om Schumpeter niet als 

inspirator voor 'competitieve democratie' te beschouwen (zoals Strömbäck in zijn artikel 
doet), maar als geen- of zelfs antidemocraat. Mij gaat dat te ver. Ik denk dat hij op het gevaar 
af van cynisme hier een realistische visie geeft op wat democratie in veel situaties op haar 
best kan zijn.

151 Strömbäck noemt dit de 'sanctional variant' van competitieve democratie. Strömbäck 
2005, p. 335. 
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een bepaald moment vóór of tegen deze leiders zijn en dat uitdrukken in een stem. 
Borden spreekt bijvoorbeeld over to know well en a special type of knowledge necessary for 
community members to flourish. Een dergelijk ideaal van wat je zou kunnen aanduiden als 
'epistemologische eudaimonia' vereist het soort rationele kennis en moreel inzicht bij 
burgers dat ook wordt verondersteld door deliberatieve denkers als Amy Gutmann en 
Dennis Thompson. Daarvan getuigt bijvoorbeeld hun opvatting over verantwoording 
afleggen aan diezelfde burgers door leiders: "In a deliberative democracy representatives 
are expected to justify their actions in moral terms. In the spirit of reciprocity, they give 
reasons that can be accepted by all those who are bound by the laws and policies they 
justify."152 Het kritisch beoordelingsvermogen van burgers waarnaar gestreefd wordt in 
het door mij geformuleerde telos van waakhond-journalistiek is bedoeld om deliberatie 
op dit niveau aan te kunnen. 
 Naast deliberatie is ook participatie op haar plaats in een normatieve theorie van 
democratie. Niet als vanzelfsprekendheid, laat staan voor iedere burger. Massale en 
constante participatie is waarschijnlijk niet mogelijk in een moderne samenleving met 
al haar niet-politieke aanspraken en -opties; daarnaast is het de vraag of ze wenselijk of 
noodzakelijk is voor de democratie om te kunnen functioneren. In het telos van 
waakhond-journalistiek dat ik hier heb geformuleerd, heb ik via de cruciale aanduiding 
helpen voor de journalistiek als vierde macht, niettemin duidelijk trachten te maken dat 
burgers uiteindelijk de hoofdrol behoren te spelen bij het controleren van hun leiders. 
Dit sluit aan bij een uitgangspunt van participatieve democratie dat Doris Graber (2003) 
verwoordt: "democracy requires active citizens and news media that supply them with 
information they need to participate effectively in politics."153 Hoewel hiermee de 
journalistiek een uiterst prominente rol is toebedeeld, is het de burger zelf die 
functioneert als monitorial citizen: zij doet het ware participerende en eventueel 
controlerende werk; de rol van de nieuwsmedia is er een van assistentie.154 Al met al 
liggen zowel competitieve, deliberatieve als participatieve idealen ten grondslag aan 
het telos van waakhond-journalistiek dat hier is geformuleerd.

Voordat we in 2.4 de stap zetten van het zojuist geformuleerde doel naar de praktijk van 
waakhond-journalistiek, wil ik nog een pas op de plaats maken. Ik realiseer me dat het 

152 Gutmann en Thompson 1996, p. 129. De auteurs blijken echter zeer sceptisch waar het de 
rol van journalisten betreft als bondgenoten van deze welbewuste burgers. Volgens 
Gutmann en Thompson hoeven burgers niet op journalisten te rekenen bij het maken van 
onderscheid tussen politiek relevante dan wel -irrelevante informatie. Dan nog, zo stellen 
zij, hebben journalisten "a professional responsibility to attend to the quality of public 
discussion." (ibid., p. 125). Een vergelijkbare opvatting is te vinden bij John Parkinson 
([2006] 2008, p. 123) die een antwoord met diverse mitsen en maren geeft op zijn eigen 
vraag: "Can deliberative democrats therefore rely on the media to transmit arguments, to 
be the means by which bonds of accountability are created between participants and 
non-participants?" 

153 Graber 2003, p. 139.
154 Ibid., p. 149. Graber ontleent de term 'monitorial citizen' aan Schudson 1998, pp. 310-

311. 
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telos zoals ik dit heb geformuleerd, sowieso overtuigingskracht mist voor wie de demo-
cratie afwijst, en dat ze wellicht ook nog lang niet overtuigend genoeg is voor wie 
weliswaar in democratie gelooft, maar bijvoorbeeld de opvatting koestert dat 
journalisten niet betrouwbaarder zijn dan politici; dat deze politici hoe dan ook niet te 
beteugelen zijn; of dat burgers, wat voor informatie hen ook wordt aangereikt, niets 
wezenlijks zullen doen met deze informatie. Wie democratie categorisch afwijst, kan ik 
binnen de context van deze studie niet overtuigen. Wie echter de democratie in principe 
aanvaardt maar het vertrouwen mist in haar drie cruciale actoren, is wellicht gebaat met 
de inzichten die ik in het vervolg van dit hoofdstuk zal ontwikkelen over praktijk, 
deugdelijkheid en traditie van waakhond-journalistiek. 

 2.4 De praktijk van waakhond-journalistiek als arena voor deugden

MacIntyre presenteert de praktijk als de arena waarin deugden aan de dag worden 
gelegd, en noemt het begrip 'praktijk' cruciaal in zijn onderneming om een kernconcept 
van deugden te identificeren.155 MacIntyre hanteert een zeer specifieke definitie van 
'praktijk': "any coherent and complex form of socially established cooperative human 
activity through which goods internal to that form of activity are realized in the course 
of trying to achieve those standards of excellence which are appropriate to, and partially 
definitive of, that form of activity, with the result that human powers to achieve 
excellence, and human conceptions of the ends and goods involved, are systematically 
extended."156 De vraag die in deze paragraaf centraal staat, is in hoeverre waakhond-
journalistiek als een dergelijke praktijk kan worden aangemerkt. Daartoe ontleed ik 
MacIntyre’s omschrijving in wat volgens mij haar vijf bepalende factoren zijn. 
 Gaat het bij waakhond-journalistiek om een ingeburgerde vorm van samenwerking 
tussen mensen? Als we haar opvatten als journalistiek die politieke leiders kritisch bevraagt en 
ter verantwoording roept (zie de vorige paragraaf), lijkt dit inderdaad van toepassing. 
Hoewel journalisten vaak hun werk individueel verrichten – sommigen van hen doen 
dit als freelancer zelfs structureel – publiceren zij in de regel gezamenlijk in kranten en 
tijdschriften, op radio en tv, en ook vaak digitaal. Dit vereist een hoog niveau van 
samenwerking, niet alleen van journalisten onderling, maar ook met uitgevers, 
managers, advertentieafdelingen en andere medewerkers van de mediaondernemingen 
waarbinnen zij opereren. Waakhond-journalistiek vormt hierop geen uitzondering: 
integendeel, hiervoor is in het geval van onderzoeksjournalisten doorgaans een 
faciliterende organisatie vereist die haar journalisten de nodige tijd (en dus geld) gunt 
om research te doen; en in het geval van interviewers niet alleen een vergelijkbare 
investering in onderzoektijd (vaak door bureauredacteuren), maar ook nog eens een  

155 MacIntyre 1981 (2014), p. 218. Hierbij tekent hij wel aan dat deugden niet alleen in 
praktijken tot hun recht komen, en dat zijn opvatting van een 'praktijk' afwijkt van het 
alledaagse gebruik van deze term. 

156 Ibid.
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podium waarop interviews kunnen plaatsvinden: een radio- of tv-programma, en 
ruimte in – al of niet online - kranten en tijdschriften.157 
 Is waakhond-journalistiek ook een coherente en complexe activiteit? Hoewel waak-
hond-journalisten in verschillende, vaak concurrerende nieuwsorganisaties werken, 
koesteren zij overeenkomstige idealen en hanteren zij meestal identieke methoden. 
Dat verleent hun activiteit cohesie, die paradoxaal genoeg met name aan de dag treedt 
waar ze wedijveren om de meest onthullende reportages te maken of de meest gedurfde 
vragen te stellen en ze zo elkaar stimuleren, of indien ze juist gezamenlijk optrekken 
wanneer een overheid met repressie antwoordt.158 Waakhond-journalistiek is ook een 
complexe activiteit, en wel om twee redenen. Op de eerste plaats vindt ze zoals gezegd 
plaats in een voortdurende wisselwerking met andere onderdelen van journalistieke 
organisaties, waarbij bovendien sprake kan zijn van belangenconflicten wanneer 
diezelfde overheid wordt bekritiseerd die ook adverteert in een medium en die een van 
zijn belangrijkste en meest gezaghebbende bronnen vormt. Op de tweede plaats wordt 
waakhond-journalistiek bedreven op vele verschillende niveaus en zeer uiteenlopende 
manieren: bijvoorbeeld door een debatleider die voor een miljoenenpubliek kritische 
vragen stelt aan de belangrijkste politici van het land; door een lokale columnist die in 
zijn eigen blog de burgemeester bekritiseert; of door een tv-researcher die met dank aan 
een klokkenluider wangedrag van ambtenaren aan het licht brengt waarvoor een 
minister politiek verantwoordelijk is. Het publiek, de media, de genres, de doelwitten, 
de politieke relevantie: stuk voor stuk verschillen deze per geval. 
 Worden er bij waakhond-journalistiek 'goederen' gerealiseerd die intrinsiek zijn aan 
deze activiteit? Edmund B. Lambeth (1990) noemt als typisch journalistieke 'goods' 
bijvoorbeeld “to tell the whole story, not just part of it”; “reporting that serves the 
public interest”; “gathering, writing, and editing the news with fairness”; en “choosing 
clear, vivid, and precise prose.”159 Borden (2007) vermeldt 'newness'160, maar wijst ook 
op wat ik zou karakteriseren als een bij uitstek waakhond-journalistiek goed: "the 
expose (sic) that brings to light wrong-doing by government officials through the 
compelling presentation of carefully verified original evidence."161 Hierbij aansluitend 
zou ik de volgende twee intrinsieke goederen willen formuleren die idealiter worden 
gerealiseerd door waakhond-journalistiek: kritisch bevragen van politieke leiders en ter 
verantwoording roepen van politieke leiders. Dit zijn geen goederen waarop waakhond-
journalisten het patent hebben, het zijn zelfs geen exclusief journalistieke doeleinden 

157 Een uitzondering wordt gevormd door journalisten die niet alleen in sterke mate 
individueel opereren, maar ook zelf via internet publiceren. Hierbij gaat het echter om 
uitzonderingen. 

158 Een van de beroemdste voorbeelden is de 'estafette'-publicatie van de Pentagon Papers door 
een reeks van Amerikaanse dagbladen in 1971 nadat The New York Times (die ze het eerst 
had onthuld) voor de rechter was gedaagd door de regering-Nixon, met een publicatie-
verbod tot gevolg. 

159 Lambeth 1990, p. 77. 
160 Borden 2007 (2010), p. 63. 
161 Ibid., p. 60. Als archetypisch voorbeeld verwijst Borden naar het Watergate-onderzoek van 

Washington Post-verslaggevers Woodward en Bernstein in 1972. 
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aangezien ook burgers, medepolitici of wetenschappers ze kunnen nastreven. Echter, 
het zijn wel zaken die gerealiseerd dienen te worden wil er werkelijk sprake zijn van 
'goede' waakhond-journalistiek.162 Alleen indien deze goederen worden gegarandeerd 
– en in de regel gebeurt dat met dank aan de hiervoor genoemde algemene journalistieke 
‘goods’ – weten leiders zich gecontroleerd en kunnen burgers deze leiders en hun beleid 
kritisch beoordelen. 
 Hanteren waakhond-journalisten normen van excellentie die eigen zijn aan waakhond-
journalistiek en die deze activiteit ook mede definiëren? Een eerste indruk levert 
wellicht een ontkennend antwoord op. Journalistiek is geen beschermd beroep – 
iedereen kan zich 'journalist' noemen – en er is binnen deze professie, als ze zich al als 
zodanig mag betitelen, geen tuchtrecht waaraan alle beoefenaars van het vak zich te 
onderwerpen hebben. Wel bestaan er journalistieke opleidingen die hun studenten 
bepaalde normen bijbrengen en hen ook voorbeelden voorhouden van excellente 
journalisten, de 'karakters' waarover we in 2.1 spraken en waarop ik in 2.6 terugkom. 
Eenmaal 'in het vak' is peer pressure een belangrijke factor: journalisten kijken naar 
elkaar, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten naar andere collega's, om vast 
te stellen wat wenselijk of onwenselijk gedrag is. Ook hierop vormen waakhond-
journalisten geen uitzondering. Sterker nog, de lat ligt bij hen hoger dan bij 'gewone' 
journalisten. Waakhond-journalisten dienen niet alleen te voldoen aan reguliere 
journalistieke normen als nieuws brengen, op een voor hun specifieke publiek 
aantrekkelijke wijze; ze moeten zich ook in staat tonen om de behendige actoren die 
politici zijn 'schaakmat' te zetten, op basis van betrouwbaar onderzoek bijvoorbeeld, of 
een listige wijze van vragenstellen. Echter: er is hier zelden sprake van algemeen 
aanvaarde spelregels en een gedetailleerd gedocumenteerde 'spelhistorie', zoals die wel 
voor bijvoorbeeld schaken gelden.163 In plaats daarvan volgen waakhond-journalisten 
vaak hun gevoel en kijken ze naar collega's of concurrenten. Daarbij geldt in de ogen 
van 'vakbroeders' ook zonder dat de normen gedetailleerd en uitputtend zijn ge-
formuleerd: "If you do not accept the standards of excellence that have been established 
for journalism, either you are not a journalist or you are a bad one."164 
 Dit lijkt me het gepaste moment om een kritische kanttekening te maken bij zowel 
MacIntyre's concept van 'internal goods' als – daarop aansluitend – zijn 'standards of 
excellence'. Ik had dit ook in 2.2 kunnen doen, maar ik denk dat het punt beter tot zijn 
recht komt in de concrete context van waakhond-journalistiek. De vraag is deze: hoe 

162 Noteer dat ik vrij omga met MacIntyre’s omschrijving van internal goods. Weliswaar zijn 
deze goederen eigen aan waakhond-journalistiek, ze zijn niet exclusief (net zo min als 
menselijke 'eigen'-schappen dat zijn).  

163 Schaken is het primaire voorbeeld dat MacIntyre geeft van zijn concept van een praktijk. 
Zie MacIntyre 1981 (2014), pp. 218-220. Owen (1995, pp. 140-141) trekt uit de observatie 
dat niet alle praktijken regels hanteren zoals die wel in het schaakspel gelden (of voor ten-
nis, het voorbeeld dat hijzelf noemt), de conclusie dat er bij praktijken beter gelet kan 
worden op 'standards of engagement' naast de genoemde 'standards of excellence'. 

164 Borden 2007 (2010), p. 22. 
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'intrinsiek' en 'intern'165 kunnen en moeten goederen zijn? In het geval van spel en sport 
kan nog werden gesteld dat deze in sterke mate 'eigen' zijn aan de betreffende praktijk 
en alleen werkelijk op waarde kunnen worden geschat door geoefende spelers. In het 
geval van geneeskunde, politiek en journalistiek echter wordt er in veel sterkere mate 
een dienst bewezen aan anderen die zich buiten de praktijk zelf bevinden, en zouden 
deze ook redelijk in staat moeten worden geacht om te beoordelen of deze praktijk 
'goed' of 'slecht' wordt uitgeoefend. David Miller (1999) maakt dan ook onderscheid 
tussen 'self-contained'- en 'purposive practices’: voor de eerste is de bestaansreden 
geheel te vinden in de intrinsieke goederen die door deelnemers worden gerealiseerd en 
door anderen worden aanschouwd; de tweede zijn praktijken die sociale doelen buiten 
henzelf dienen.166 De relevantie voor het oordeel over excellentie is als volgt: "in the 
case of self-contained practices, critical assessment can only be carried out from within 
the practice itself, whereas in the case of purposive practices, the whole practice may be 
reviewed in the light of the end it is meant to serve."167 Dit zou bij uitstek opgaan voor 
een praktijk als waakhond-journalistiek met haar 'sociale doel' van bewuste burgers en 
bewaakte leiders. 
 Rutger Claassen (2008) tekent bij het onderscheid van Miller aan dat enerzijds self-
contained practices altijd ook in zekere mate sociale doelen dienen (denk aan bijvoorbeeld 
het kijkplezier voor de toeschouwers van spelen zoals schaken of tennis); en dat 
anderzijds purposive practices ook altijd criteria hanteren die eerst en vooral door 
beoordelaars van 'binnenuit' kunnen worden toegepast (denk aan de maatstaven voor 
chirurgie of de beoordeling wat deugdelijk onderzoek is voor een waakhond-journalist). 
Claassen stelt dat "it would be better to see self-containedness and purposiveness as 
aspects or partial ends of the overarching (i.e. internal plus social) ends of a practice." Hij 
duidt deze overkoepelende doelen aan als 'final ends' en stelt dat om een activiteit op 
waarde te schatten 'independent normative criteria' vereist zijn: onafhankelijk van de 
aard van de praktijk zelf.168 Wat zowel Miller als Claassen terecht signaleert, is het risico 
bij MacIntyre van een te eenzelvige opvatting van praktijken en dientengevolge een 
elitaire en ontoegankelijke beoordeling daarvan. Wat zij echter niet bij MacIntyre 
opmerken – mogelijk omdat hij het zelf nauwelijks benadrukt – is de wijze waarop 
intrinsieke goederen en ook normen van excellentie gerelateerd kunnen worden aan 
het telos van een praktijk. In de vorm van een telos dient zich een 'onafhankelijk 
normatief criterium' aan waaruit de doelen ofwel goederen kunnen worden afgeleid 
van een praktijk; en dat zowel kan worden gehanteerd door de praktijkbeoefenaars zelf 
als door degenen aan wie deze praktijk een dienst bewijst. Waar MacIntyre stelt dat 
goederen 'intrinsiek' zijn aan de praktijk, zou ik stellen dat dit niet alleen duidt op hun 
'eigen zijn' aan deze praktijk maar ook op hun noodzakelijkheid voor het telos dat bij 

165 Ik vertaal hier MacIntyre’s kwalificatie ‘internal’ als ‘intrinsiek’ én ‘intern’, waar ik verder 
steeds kies voor alleen ‘intrinsiek’. 

166 Miller 1999, pp. 116-117.
167 Ibid., pp. 116-118. 
168 Claassen 2008, p. 96. 
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uitstek via deze praktijk gerealiseerd wordt. In die zin zijn ze niet louter ‘innerlijk’ maar 
bovendien ‘wezenlijk’, om beide betekenissen van het begrip ‘intrinsiek’ te gebruiken. 
Daarbij kan wel, zoals Miller en Claassen stellen, sprake zijn van conflicterende goe-
deren169, een potentieel conflict dat ook niet uit de weg wordt geruimd door de verwijzing 
naar een en hetzelfde telos. In het geval van waakhond-journalistiek betekent dit dat het 
democratische doel van deze journalistiek het begin en het ijkpunt vormt voor een 
kritische evaluatie van dit soort journalistiek, een evaluatie die in een heftige discussie 
kan uitmonden en die ook openstaat voor politici en burgers, juist omdat zij in haar 
telos als direct betrokkenen worden aangemerkt. 
 Is het resultaat van waakhond-journalistiek tenslotte dat er een systematische 
ontwikkeling plaats vindt van de capaciteiten van de deelnemende journalisten om 
excellentie te bereiken, evenals van opvattingen over de betreffende doelen en 
goederen? Indien ‘systematiek’ wordt opgevat als wetenschappelijkheid, is daarvan in 
(waakhond-)journalistiek geen sprake. Daar staat tegenover dat in de opleiding en 
praktijk van de journalistiek wel degelijk wordt verwezen naar het verleden – 'Watergate' 
bijvoorbeeld is ook buiten de Verenigde Staten al tientallen jaren een referentiepunt 
voor journalisten met waakhond-ambities – en wat veel belangrijker is: dat dit ook vaak 
op (zelf)kritische wijze gebeurt, met een schuin oog op de toekomst. Er is echter een 
element van journalistiek dat hierbij een obstakel vormt: het feit dat ze dag na dag op 
'het nieuws van de dag' (le jour) is gericht en op grond daarvan lang niet altijd de tijd 
neemt voor reflectie, ook niet op zichzelf. Dit wordt enigszins gecompenseerd door de 
mate waarin academici bereid zijn om zich te buigen over diezelfde journalistiek, 
hetgeen 'mediastudies' en 'journalism studies' tot florerende bedrijfstakken heeft 
gemaakt. Nog los van de vraag in hoeverre hun bevindingen de beroepspraktijk 
bereiken en beïnvloeden, is het aandeel hierin van specifieke studies naar waakhond-
journalistiek echter verwaarloosbaar.170 
 Al met al voldoet waakhond-journalistiek in redelijke mate aan MacIntyre’s op-
vatting van een 'praktijk', wat haar geschikt maakt voor analyse als een sociaal-moreel 
strijdperk: er wordt in deze tak van journalistiek samengewerkt door een groep mensen, 
op coherente en tegelijk complexe wijze; er kunnen specifieke intrinsieke goederen 
voor worden geformuleerd; en ze hanteert normen van excellentie, die echter niet 
vaststaan, terwijl bovendien geen sprake is van systematische ontwikkeling in de 
richting van excellentie. De vraag van de volgende paragraaf is hoe in deze context 
deugden worden gerealiseerd. 

169 Miller 1999, p. 117; en Claassen 2008, p. 96. Let wel: het gaat hier niet om de spanning 
tussen intrinsieke en extrinsieke goederen; maar tussen onderling verschillende varianten 
van wat MacIntyre aanduidt als 'internal goods' en Claassen als 'final ends’, waarbij het 
onderscheid opspeelt tussen insiders en outsiders. 

170 Maar zie bijvoorbeeld wel: Schultz 1998; Clayman en Heritage 2002a; Clayman et al. 2006 
en 2007; en Eriksson en Östman 2013. 
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 2.5 Deugden van waakhond-journalistiek

Hoe stellen we vast wat de aangewezen deugden zijn voor waakhond-journalistiek? 
MacIntyre omschrijft de deugd, voor zover deze aan de dag treedt in een praktijk, als een 
menselijke eigenschap die het ons mogelijk maakt om 'goederen' te realiseren die 
intrinsiek zijn aan deze specifieke praktijk (zie 2.1). In de vorige paragraaf heb ik de 
praktijk van waakhond-journalistiek omschreven als die journalistiek waarin de 
intrinsieke goederen worden gerealiseerd van het kritisch bevragen en ter verantwoording 
roepen van politieke leiders. In deze paragraaf kom ik tot een - vooralsnog speculatieve 
en abstracte - formulering van morele waakhond-deugden die op de voorgaande 
omschrijving is gebaseerd. Aan het einde van de paragraaf zal ik nagaan in hoeverre het 
eerder geformuleerde telos deze deugden weerspiegelt, of dat het alsnog correctie 
behoeft. In het zevende hoofdstuk hoop ik de relevantie van de betreffende deugden 
voor het democratische telos volledig te verhelderen, wanneer ik ze in de context van 
mediatisering heb geplaatst. 
 Eerst echter dienen we drie deugden te bespreken die volgens MacIntyre vereist zijn 
voor iedere praktijk – rechtvaardigheid, moed en eerlijkheid. Op basis van zijn interpretatie 
van de praktijk als sociale activiteit formuleert MacIntyre de drie genoemde deugden als 
volgt: "We have to learn to recognize what is due to whom; we have to be prepared to 
take whatever self-endangering risks are demanded along the way; and we have to listen 
carefully to what we are told about our own inadequacies and to reply with the same 
carefulness for the facts."171 Dat rechtvaardigheid en eerlijkheid – zoals MacIntyre ze 
hier opvat en uitlegt – een vereiste vormen voor een goede samenwerking binnen welke 
sociale praktijk dan ook, lijkt onomstreden. Daarnaast kan worden opgemerkt dat 
rechtvaardigheid bij waakhond-journalistiek een rol speelt omdat ze – althans voor 
MacIntyre - neerkomt op het 'zonder aanziens des persoon' behandelen van mensen, 
dus ook (alle) leiders; en dat eerlijkheid juist voor het onderzoek dat vaak ten grondslag 
ligt aan waakhond-journalistiek, relevant is. Dit dient deugdelijk en betrouwbaar te 
zijn, willen politici er terecht en effectief mee aangepakt worden. Bovendien wordt de 
kans groter dat anderen het ter verantwoording roepen door journalisten accepteren, 
wanneer ook deze journalisten zelf verantwoording afleggen.172 Moed echter vraagt om 
enige nadere toelichting. MacIntyre verduidelijkt dit door een relatie te leggen met zorg 
en betrokkenheid: "If someone says that he cares for some individual, community or 
cause, but is unwilling to risk harm or danger on his, her or its own behalf, he puts in 
question the genuineness of his care and concern."173 Willen zorg en betrokkenheid 
waarachtig blijken, dan is de moed vereist om gevaar te lopen en daarmee te tonen dat 
het je 'menens' is, bijvoorbeeld met het uiten van een mening of het stellen van een 
vraag, ook en juist als dergelijke journalistieke handelingen durf vragen. In het Engels 

171 MacIntyre 1981 (2014), pp. 222-223. 
172 Ziehier het belang van een journalistiek die zich openstelt voor beoordeling door haar 

'doelactoren' of geadresseerden, het punt dat ik in de vorige paragraaf maakte. 
173 Ibid., p. 224. 
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bestaat hiervoor de uitdrukking: not only talk that talk, but walk that walk. In het geval 
van waakhond-journalistiek lijkt moed in het bijzonder op haar plaats, omdat het 
openlijk bevragen van leiderschap zelfs in een democratie een risico voor de journalist 
in kwestie oplevert indien overheden antwoorden met vergelding.174

 Welke morele eigenschappen maken het journalisten verder nog mogelijk om 
kritische vragen te stellen en verantwoording te eisen? En dat alles met de intentie om 
uiteindelijk de democratie te helpen functioneren, door leiders te controleren en 
burgers een kritisch oordeel op diezelfde leiders te gunnen? Om tot een antwoord op 
deze vragen te komen, kan het nuttig zijn om ook het tweede deel van MacIntyre's 
praktijk-gebonden benadering van deugden in ogenschouw te nemen: zijn vaststelling 
dat het ontbreken ervan ons belet om de beoogde intrinsieke goederen te verwerven. 
Het gaat dus niet simpelweg om eigenschappen die bepaalde doelen begunstigen; ze 
vormen er een noodzakelijke – hoewel niet per se voldoende - voorwaarde voor. Ik zou 
hier de volgende drie deugden willen formuleren: gezond wantrouwen, verant woor-
delijkheidsgevoel en bescheidenheid. De mate waarin goede waakhond-journalisten deze 
drie morele eigenschappen bezitten, onderscheidt hen van collega-journalisten met 
wie ze algemene journalistieke deugden gemeen hebben die echter ten eerste niet 
specifiek zijn voor waakhond-journalisten en die ten tweede professioneel in plaats van 
moreel van aard zijn, allebei redenen dat ik ze hier niet nader verken: een ‘neus voor 
nieuws’, de gave van het woord, of juist de vaardigheid om een verhaal in beeld te 
brengen. 
 Ik tracht de eerste deugd – gezond wantrouwen - toe te lichten door haar tussen twee 
extremen ofwel ondeugden te plaatsen, en wel naïviteit en paranoia. Naïviteit is evident 
onverenigbaar met de attitude van een waakhond-journalist, misschien zelfs met de 
houding van welke journalist dan ook, die immers nooit iets zonder meer kan accepteren, 
noteren en publiceren. Vandaar de journalistieke principes van hoor en wederhoor, check 
and double-check en één bron is géén bron. In de praktijk worden deze motto's lang niet 
altijd letterlijk genomen, dat zou het werk te tijdrovend en uitputtend maken. Vaak 
worden uitspraken – zeker op internet - direct gepubliceerd, zonder degenen te spreken 
over wie ze gedaan zijn; geregeld melden journalisten 'feiten', zonder ze zelfs maar 
eenmaal te checken; en wanneer de bron 'gezaghebbend' is, is één bron wel degelijk de 
(enige) bron. Een waakhond-journalist echter kan met dat alles niet volstaan: hij is 
immers gericht op kritisch bevragen en het ter verantwoording roepen, en dat 
veronderstelt een rotsvaste basis van diepgaand onderzochte en goed gecheckte feiten. 
De daartoe vereiste instelling is die van gezond wantrouwen: het zich steeds afvragen of 
bepaalde uitspraken en vermeende feiten écht waar zijn, en of ze de personen in kwestie 
recht doen, gezien de grote belangen die op het spel staan. Kunst is daarbij zich niet te 
laten meeslepen door een paranoïde houding, zoals deze bijvoorbeeld wordt verwoord 

174 Zie de voorbeelden van de Pentagon Papers en Watergate, met in beide gevallen felle reac-
ties van de regering-Nixon op de betrokken journalisten, onder meer met rechtsvervolging. 
In niet-democratische politieke systemen is het lot van waakhonden doorgaans belaste-
ring, werkloosheid, gevangenschap, marteling en de dood.  
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door de Amerikaanse journalist I.F. ('Izzy') Stone: "Every government is run by liars and 
nothing they say should be believed."175 Een dergelijke categorische paranoia is 
begrijpelijk (maar niet noodzakelijk) voor wie zich focust op de misstappen van 
politieke leiders: ófwel een dergelijke houding is de reden dat hij voor dit soort 
journalistiek heeft gekozen, en erin volhardt; ófwel het is er soms het gevolg van, 
wanneer onderzoek naar autoriteiten tot vervolging leidt door deze autoriteiten. 
 Wantrouwen is een eigenschap die vaak wordt geassocieerd met waakhond-
journalisten, niet alleen door uitspraken als die van Stone maar ook door de vijandige 
toon en kritische inhoud van veel interviews met politici. Verantwoordelijkheidsgevoel, 
de tweede deugd die ik hier zou willen poneren, springt minder in het oog. Toch is een 
sterk verantwoordelijkheidsgevoel een noodzakelijke voorwaarde voor de intentie om 
de democratie te dienen en daartoe journalistiek te bedrijven die doorgaans intensiever 
is dan andere vormen van journalistiek en die meer negatieve reacties oproept van de 
heersende macht. Cruciaal is wel de vraag waarvoor de verantwoordelijkheid wordt 
genomen. In casu gaat het om een verantwoordelijkheid voor de democratie zelf. 
Journalisten die zich eerst en vooral verantwoordelijk voelen voor hun gezin, of voor 
het mediabedrijf dat hen tewerk stelt, zullen niet bereid zijn zo ver en diep te gaan als 
hun collega's die zich het lot van de democratie serieus aantrekken. Ook deze deugd 
kent een uiterste waarin ze perverteert tot een ondeugd: van arrogantie bij journalisten 
die zich erop voorstaan dat ze zich met de democratie identificeren, ten opzichte van 
politici die 'alleen maar politiek' zouden bedrijven (in de pejoratieve betekenis van dit 
begrip) en jegens burgers die zich als een kudde makke schappen zouden gedragen.
 De derde deugd wordt in de regel nog minder geassocieerd met kritische ondervragers 
en onderzoekers van politici, althans niet wanneer deze journalisten zich als openbare 
aanklagers en grootinquisiteurs opstellen. Het gaat hier om bescheidenheid. Dit is dan 
ook een eigenschap die primair dient om de overige twee deugden van tegenwicht te 
voorzien, en om de verleidingen te compenseren die eigen zijn aan waakhond-
journalistiek – de zojuist genoemde paranoia en arrogantie.176 Journalistieke 
bescheidenheid bewerkstelligt dit tegenwicht idealiter op twee verschillende wijzen, 
die ieder de verhouding met een van de twee andere democratische actoren betreffen. 
Ten aanzien van leiders geldt dat bescheidenheid vereist is om gefocust te blijven op een 
inhoudelijke benadering van deze leiders in plaats van op het ego van de journalist in 
kwestie, een ego dat gevoed wordt wanneer de journalist zich 'stoer' en 'hard' opstelt 

175 De uitspraak – soms ook verwoord als "All politicians are liars until proven otherwise" - is 
lastig terug te vinden in het werk van Stone zelf, maar er wordt bijvoorbeeld naar verwezen 
in dit artikel van BBC-journalist Paul Reynolds. http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1832200.
stm ("US well versed in 'black arts'," BBC News (gepubliceerd 20 februari 2002; geraadpleegd 
13 maart 2015). Niet toevalligerwijs is een biografie van Stone getiteld: “All Governments 
Lie!” Stone wordt er meteen na de inhoudsopgave als volgt in geciteerd: "All governments 
lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give 
out." (MacPherson 2006). 

176 Hierbij neem ik een aanbeveling van Borden ([2007] 2010, p. 20) ter harte: "it will be helpful 
to think about specific temptations lurking in journalism that may require compensatory 
virtues."
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tegenover de te wantrouwen machtigen der aarde. Ten aanzien van burgers geldt dat 
bescheidenheid een voorwaarde is om deze burgers zelf de controlerende hoofdrol te 
laten spelen, in plaats van deze rol over te nemen, een gevaar dat ik eerder schetste in 
1.3, en dat mede ontstaat waar journalisten niet alleen leiders maar ook burgers lijken te 
wantrouwen waar het hun democratische potentieel betreft. 
 MacIntyre benadrukt het belang van een verhaal ('narrative') voor een visie op wat 
deugden zijn en welke rol ze vervullen: "Every particular view of the virtues is linked to 
some particular notion of the narrative structure or structures of human life."177 Een 
levensverhaal plaatst deugden in perspectief, terwijl deugden op hun beurt vorm en 
zelfs samenhang geven aan dit leven: "The unity of a human life is the unity of a 
narrative quest."178 Een systematisch vragen – ook hier: bevragen - en een zoektocht naar 
wat goed is, zo stelt MacIntyre, om daarbij aan te tekenen dat het goede zich pas 
openbaart naarmate de zoektocht vordert en de onvermijdelijke obstakels worden 
overwonnen.179 MacIntyre’s nadruk op de narratieve structuur van het leven zelf is voor 
discussie vatbaar180, maar met het verhaal van de zoek- of speurtocht dient zich een zeer 
adequate metafoor aan voor de wijze waarop waakhond-journalisten in het leven staan 
en hun (professionele) leven zin geven. Het is de ontdekkingstocht naar waarheid die 
niet alleen veel individuele handelingen van waakhond-journalisten typeert – het 
vraag- en antwoordspel, het ‘bewerken’ van een klokkenluider opdat deze gaat praten 
over misstanden, het eindeloos checken- en dubbel-checken van informatie die 
uiteindelijk moet resulteren in een onderzoeks-journalistieke reportage of kritisch 
interview - ze karakteriseert ook de loopbaan van veel waakhond-journalisten als 
geheel, en de waakhond-journalistiek als collectief.181 Dit brengt Borden ertoe om de 
'knowledge quest' als gemeenschappelijke noemer van wetenschap en journalistiek aan 
te duiden.182 Voor de journalistiek in haar algemeenheid is dit wellicht teveel eer: het 
soort van kennis ('nieuws') dat deze nastreeft, is immers onvergelijkbaar met de 
inzichten die worden blootgelegd door wetenschappers. Niettemin biedt het verhaal 
van de zoektocht naar kennis en informatie ten bate van de democratie een perspectief 
van excellentie aan journalisten die beschikken over de deugden gezond wantrouwen, 
verantwoordelijkheidsgevoel en bescheidenheid. 
 Daar zijn nog twee extra redenen voor aan te geven, waarbij de eerste typerend is 
voor journalistiek als praktijk, en de tweede voor praktijken (zoals opgevat door 

177 MacIntyre 1981 (2014), p. 204. 
178 Ibid., p. 253. 
179 Ibid., p. 254.
180 Zie bijvoorbeeld Schneewind die MacIntyre 'narrativistic perfectionism' toeschrijft, zij het 

in een subtiele variant (1982, pp. 657-658).  
181 MacIntyre ([1981] 2014, p. 168) wijst erop dat ook een gemeenschap als karakter met een 

eigen verhaal kan worden beschouwd. Hij expliciteert het niet, maar lijkt hier ‘karakter’ te 
gebruiken in de betekenis van ‘personage’ en dus niet in de betekenis die hij er op een an-
dere plek in zijn werk aan geeft: van moreel voorbeeld (zie mijn bespreking hiervan in 
2.1). 

182 Borden 2007 (2010), p. 61. Ook onderwijs erbij betrekkend stelt ze: "Each, in its own sphere, 
is engaged in seeking and sharing an authoritative account of the 'truth.'"
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MacIntyre) in het algemeen. Journalistiek is – dit heeft ze gemeen met literatuur, film en 
veel muziek, en dit onderscheidt haar van wetenschap – een praktijk waarin het 
vertellen van een verhaal centraal staat. Narrativiteit is niet alleen van toepassing op 
haar zoeken naar nieuws en waarheid, maar ook op het overbrengen ervan aan een 
publiek. Journalistiek is vertelkunst. Ook daarin uit zich deugdelijkheid: in dit geval is 
deze – zoals ik daarnet al aanstipte - niet direct van morele aard, maar het gaat wel 
degelijk om virtuositeit en excellentie die bijdragen aan het uiteindelijk te realiseren 
doel en de bijbehorende intrinsieke goederen. De meer moreel geladen excellentie uit 
zich in de obstakels die door waakhond-journalisten dienen te worden overwonnen in 
gevecht met instituties. Over de deugden stelt MacIntyre: "Without them […] practices 
could not resist the corrupting power of institutions."183 Het verhaal in dit geval is meer 
dan een speurtocht-met-obstakels: het is een gevecht. Niet tegen instituties als zodanig 
– MacIntyre maakt duidelijk dat deze tegelijkertijd nodig zijn om praktijken inclusief 
hun deugden overeind te houden – maar tegen de nadruk op extrinsieke goederen als 
geld, macht en status die zo belangrijk zijn voor deze instituties. Het verhaal van de 
deugdzame waakhond-journalist is dus drieledig: het is zijn zoektocht naar de waarheid, 
het is de narrativiteit die hij hanteert om zijn publiek te bereiken, en het is het gevecht 
dat hij levert met zowel politieke instituties als zijn eigen mediaorganisaties die hem 
geld, macht en prestige aanbieden terwijl hij eerst en vooral de democratie tracht te 
dienen. 
 Zoals ik aan het begin van deze paragraaf aankondigde, moest er een moment 
komen om de aangewezen deugden terug te koppelen naar het eerder geformuleerde 
telos. Is het inderdaad zo dat dit – 'het helpen functioneren van de democratie doordat 
politieke leiders zich gecontroleerd weten en burgers deze leiders kritisch kunnen beoordelen' – 
belichaamd wordt door rechtvaardigheid, moed en eerlijkheid; en door gezond 
wantrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en bescheidenheid? Ik denk het wel. 
Rechtvaardigheid richt de blik van deze journalisten op alle leiders; moed stelt 
journalisten in staat leiders vervolgens ook daadwerkelijk te controleren; en eerlijkheid 
maakt hun blik zodanig betrouwbaar en transparant dat burgers deze leiders goed 
kunnen beoordelen. Leiders op hun beurt weten zich gecontroleerd wanneer 
journalisten door gezond wantrouwen worden gedreven, en hun journalistieke 
controle steeds weer voeden vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor de 
democratie die ze willen laten functioneren. Hun bescheidenheid spreekt evenzeer uit 
de intentie van het 'helpen' functioneren, als uit de doelstelling om burgers, en niet 
alleen journalisten zelf, kritisch te laten oordelen over hun leiders. In deze zin voldoen 
telos en deugden gezamenlijk aan de voorwaarde om een ethiek toe te passen die 
'doelen' en 'middelen' in evenwicht houdt. Daar moet bij worden aangetekend dat de 
genoemde deugden weliswaar noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarden zijn 
voor het beoogde doel. Willen al deze lovenswaardige morele eigenschappen ook 
resultaat hebben, dan behoeven ze de algemene, professionele journalistieke deugden 

183 MacIntyre 1981 (2014), p. 226. 
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waarover ik eerder sprak. Zonder professionaliteit is moraliteit van nul en generlei 
waarde, en wel des te meer in het geval van waakhond-journalistiek waarbij onderzoek, 
vragen en verantwoording uiteindelijk in de publiciteit dienen te worden gebracht. 

 2.6 Het waakhond-ideaal in het licht van zijn traditie en karakters

De inzet van dit hoofdstuk is een perspectief op het waakhond-ideaal te bieden dat 
zowel zijn morele als zijn sociale karakter belicht. Daartoe heb ik Alasdair MacIntyre's 
theorie gehanteerd om een telos, praktijk, intrinsieke goederen, deugden en narratief te 
formuleren voor dit ideaal. Er ontbreken nog twee elementen: zijn traditie en zijn 
karakters, ofwel respectievelijk die gedachten en die personen die praktijken van 
generatie op generatie met elkaar verbinden. Via hen worden doelen en deugden 
overgedragen, maar niet noodzakelijkerwijs in ongewijzigde vorm. Dat brengt 
MacIntyre tot zijn opvatting van een levende traditie: een historisch ontwikkelde, 
sociaal belichaamde discussie over de goederen die deze traditie constitueren. Deze 
voortdurende discussie over wat al dan niet als 'goed' geldt in relatie tot de praktijk, is 
eigen aan de levende traditie. "Traditions, when vital, embody continuities of conflict."184 
Het zijn dergelijke tradities waardoor we praktijken begrijpen. Ze vormen er als het ware 
een – voortdurend verteld, en bij voorkeur aangevochten – verhaal bij. En het zijn de 
'karakters' die dit verhaal tot leven brengen, ook als hun fysieke bestaan al lang en breed 
tot een einde is gekomen. 
 In hoeverre valt een dergelijke discussie te identificeren over het waakhond-ideaal 
en zijn praktijk zoals die zich de voorbije eeuwen hebben ontwikkeld, vanaf de opkomst 
van een 'vierde macht' die Habermas onderscheidde in de Britse krant Craftsman anno 
1726;185 via de Muckrakers die schandalen aan het licht brachten in de VS aan het eind 
van de 19e en het begin van de 20e eeuw;186 tot en met de uiterst kritische vragen die 
journalisten tegenwoordig overal ter wereld in democratieën stellen aan gezagsdragers? 
Ik zou hier willen stellen dat de geschiedenis van het waakhond-ideaal idealiter de 
geschiedenis is van een continue discussie over het ultieme doel van deze journalistieke 
taak; over de meer nabije en eventueel onderling conflicterende 'goederen' die worden 
nagestreefd met dat uiteindelijke doel voor ogen; en over de deugden die hierbij al dan 
niet een rol spelen. Ik zou daaraan toevoegen dat het precies deze discussie en dit 
conflict zijn die in al hun diversiteit – en soms verscheurdheid – het ideaal belichamen 
van de journalist als waakhond van de democratie. Ik zal deze stelling toelichten in drie 
stappen. Eerst zal ik betogen dat er inderdaad – tot op zekere hoogte - sprake is van een 
historische discussie over de goederen van waakhond-journalistiek, onder verwijzing 
naar drie archetypische karakters van dit soort journalistiek; vervolgens zal ik aangeven 

184 MacIntyre 1981 (2014), p. 257.
185 Habermas 1989, p. 60. Zie ook voetnoot 36. 
186 Zie Altschull 1990, pp. 271-276.  
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in hoeverre deze discussie ons begrip van de waakhond-journalistieke praktijk vergroot; 
en tot slot zal ik trachten duidelijk te maken hoe het waakhond-ideaal zich kan ver-
houden tot deze discussie en dit begrip. 
 Sinds het moment dat een controlerende taak werd onderscheiden voor de journalis-
tiek is deze met gemengde gevoelens beoordeeld. Enerzijds werd journalistieke controle 
als noodzakelijk gezien voor de democratie, anderzijds werd haar praktische uitoefe-
ning als risicovol en zelfs schadelijk beoordeeld. Hierbij was de hang naar 'de massa' bij 
kranten relevant die door Mill en Tocqueville al in de 19e eeuw werd gesignaleerd; het 
commerciële karakter van journalistiek waardoor ze geneigd zou zijn schandalen aan 
het licht te brengen, niet om er de democratie mee te dienen, maar vanwege hun 
sensationele karakter en met alle gevaar van overdrijving of zelfs leugens; en de 
partijdigheid van veel media waardoor journalistieke controle eveneens geperverteerd 
zou raken. Niet het doel zelf stond dus ter discussie – het opereren als vierde macht – 
maar wel de wijze waarop dit doel werd nagestreefd, onder druk van de historische 
wisselende omstandigheden waarin politiek én journalistiek plaatsvonden, van min of 
meer elitaire verschijnselen tot massafenomenen.187 
 Als gevolg van diezelfde historische veranderingen ontstond discussie over wat 
precies de machten zouden zijn die gecontroleerd moesten worden. Ging het ten tijde 
van Mill en Tocqueville primair om politieke leiders; 188 naarmate het kapitalisme zich 
ontwikkelde, kwam de focus ook te liggen bij economisch machtige actoren;189 en waar 
commerciële massamedia zich zelf als zulke actoren en machthebbers ontpopten, 
diende tenslotte de vraag zich aan wie hen zou controleren. Ofwel: 'Maar wie bewaakt 
deze bewakers?'190 Zouden dit weer andere media zijn, burgers wellicht, of misschien 
diezelfde overheden die nu juist op hun beurt door journalisten dienden te worden 
gecontroleerd? Daarnaast is er altijd discussie geweest over wat er uit de controle door 
journalisten zou resulteren. Hierbij spelen de verwachtingen een rol die aan burgers 
worden gesteld. Zouden deze dermate politiek capabel zijn dat zij zelf op journalistieke 
controle politieke controle laten volgen? Of kan dit niet van de meeste burgers worden 
verwacht en moet daaruit geconcludeerd worden dat journalisten zelf niet alleen de 
inleiding maar ook de voltooiing voor hun rekening moeten nemen van het 
controleren?191  

187 Zie Schultz 1998, pp. 45-46. 
188 Zie Mill 1859 (1979), p. 75; en Tocqueville 1835/1840 (2002), p. 178.
189 Een zeldzame studie waarin waakhond-journalistiek expliciet wordt geassocieerd met 

(anti-)kapitalisme, is Les nouveaux chiens de garde van Serge Halimi. Deze bekritiseert 
‘waakhonden’ juist als die journalisten die de belangen van – politieke én economische - 
machthebbers bewaken in plaats van tegen hun misstappen te waken: “De tegenmacht is 
ingedommeld en daarna heeft hij zich gekeerd tegen degenen die hij moest dienen. Om 
degenen te dienen die hij moest bewaken.” (“Le ‘contre-pouvoir’ s’est assoupi avant de se 
retourner contre ceux qu’il devait servir. Pour servir ceux qu’il devait surveiller.”) (Halimi 
[1997] 2005, p. 11). 

190 “sed quis custodiet ipsos custodes?” Juvenalis 1957, p. 36.  
191 Cf. Tocqueville 1835/1840 (2002), p. 178; Habermas 1996, p. 378; Lippmann 1963, pp. 

533-534; en Schudson 1995, p. 217.
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 Er zijn dus door de eeuwen heen uiteenlopende oordelen geveld over de wijze 
waarop journalisten hun controlerende taak realiseren of juist perverteren; over de 
machten die zij al dan niet dienen te controleren; en over de mate waarin het 
controlerende werk via de burgers zijn einddoel van democratische vitaliteit realiseert. 
Hier dient nog een observatie aan te worden toegevoegd. In lijn van MacIntyre's 
opvatting over de botsing tussen interne en externe goederen en – parallel daaraan – 
tussen praktijken en insti tuties, kan ook in de historie van het waakhond-ideaal een 
strijd worden gesignaleerd tussen enerzijds 'goederen' die noodzakelijk zijn om in dit 
soort journalistiek te excel leren – kritisch bevragen, verantwoording eisen - en deugden 
die daartoe vereist zijn zoals moed, eerlijkheid en rechtvaardigheid, wantrouwen, 
verantwoordelijkheid en bescheidenheid; en anderzijds externe goederen als geld, 
status en macht die in - vaak commerciële - mediaondernemingen een voorname rol 
spelen. Dit impliceert voor de discussie over waakhond-journalistiek dat de haalbaarheid 
in het geding komt van de hier geschetste intrinsieke goederen en deugden, en daarmee 
de levensvatbaarheid van waakhond-journalistiek zélf. Een heftiger punt van discussie 
over de journalist als waakhond lijkt nauwelijks denkbaar. 
 Laat ik proberen om deze abstracte weergave van de discussie over het waakhond-
ideaal te concretiseren. Ik doe dit aan de hand van een drietal archetypische karakters 
van de waakhond-journalistieke praktijk: de onderzoeker, de ondervrager en de criticus. 
De onderzoeker belichaamt bij uitstek het waakhond-ideaal. In de woorden van J. 
Herbert Altschull (1990): "The image of the investigative journalist is that of the 
skeptical watchdog par excellence."192 Dat valt ongetwijfeld te verklaren door de mate 
van toewijding aan zijn werk, de omvattendheid van zijn potentiële doelwitten, en de 
verreikende gevolgen die zijn publicaties hebben. Hij doet per definitie diepgaand 
onderzoek dat veel tijd en moeite kost, bewijst hiermee de democratie een dienst door 
machtsmisbruik bloot te leggen, en spreekt daartoe in sterke mate alle mogelijke 
waakhond-deugden aan. Soms vallen hem of haar extrinsieke beloningen ten deel (met 
name status) wanneer zijn werk resulteert in de erkenning dat hij het bij het juiste eind 
had en aangevallen politici aftreden. Maar even vaak is het verhaal er een van stug 
volhouden oog in oog met tegenwerking, tot die van de eigen collega's of leidinggevenden 
aan toe, zonder enig uitzicht op een andere beloning dan de overtuiging 'het goede' te 
doen.193 Onderzoeksjournalisten richten zich op ieder die ervan wordt verdacht zijn 
macht te misbruiken: dat kunnen politici zijn zoals bij Woodward en Bernstein, be-
drijven die gebruik maken van kinderarbeid, maar ook criminelen en hun organisaties. 

192 Altschull 1990, p. 335. Voorbeelden van dit archetype zijn 'Woodstein', ofwel Bob 
Woodward en Carl Bernstein, het duo van The Washington Post dat Watergate aan het licht 
bracht; Seymour Hersh, die tussen 1969 en 2015 vele misstanden onthulde die wereldwijd 
plaatsvonden onder Amerikaanse regeringsverantwoordelijkheid; en onderzoeksjourna-
listen als de Russische Anna Politkovskaya en de Mexicaanse Lydia Cacho. 

193 Dit verhaal van eerst moeite doen en afzien, en dan (soms) succes hebben, maakt de onder-
zoeksjournalist ook tot een dankbaar boek- en filmpersonage. Zie All the President's Men uit 
1976 (naar het gelijknamige boek van 'Woodstein' uit 1974) waarin Robert Redford Bob 
Woodward vertolkt en Dustin Hoffman Carl Bernstein. 
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Juist in dit laatste geval zijn moed en vasthoudendheid vereist, en oogsten onderzoeks-
journalisten – al dan niet postuum, zoals in het geval van Politkovskaya – bewondering 
voor hun opofferingsgezindheid. Het is duidelijk dat de controle die dit soort journalis-
ten uitoefenen niet snel door gewone burgers wordt geëvenaard; wel vormt hij of zij 
voor hen vaak een stimulans om zich eveneens voor democratie in te zetten. Dat is het 
best case scenario. In het slechtste geval blijkt de onderzoeksjournalist een Don Quichot 
die tegen windmolens vecht en die een zodanige klap van deze molens lijkt te hebben 
gekregen dat hij de hier eerder gesignaleerde paranoia vertoont of althans benadert194; 
dan wel een sensatiezoeker – een muckraker ofwel mestwroeter - voor wie onthullingen 
een doel op zich zijn of, erger wellicht, middelen om zichzelf te profileren ten koste van 
zijn slachtoffers. Waarmee 'extrinsieke goederen' alsnog het pleit zouden hebben 
gewonnen bij zelfs deze meest geïdealiseerde waakhond; en opnieuw geïllustreerd is dat 
deugdelijkheid lang niet altijd zonder discussie en controverse is vast te stellen. 
 Het tweede karakter binnen de waakhond-traditie is van meer recente aard dan de 
onderzoeker. Wanneer we dit karakter zouden trachten te traceren, komen we ver-
moedelijk in de zestiger jaren van de vorige eeuw uit, met een steeds vaker agressieve en 
kritische vraagstelling van journalisten aan gezagsdragers in het algemeen, en politieke 
leiders in het bijzonder. Dit is gedeeltelijk terug te voeren op het afnemen van 
gezagsgetrouwheid in moderne samenlevingen gedurende diezelfde periode en de 
daaraan gespiegelde verspreiding van egalitaire opvattingen waarin niemand – zelfs 
een leider niet – boven anderen wordt verondersteld te staan. In de waakhond-
journalistiek heeft dit paradoxaal genoeg geleid tot het superieur ogende karakter van 
de ondervrager: de journalist die namens het publiek op hoge toon en zonder enig ontzag 
politieke leiders ondervraagt en terechtwijst.195 Op zijn best zien we hier een journalist 
die ook wanneer hij zich binnen één vierkante meter tot een politicus verhoudt, de 
moed toont om deze te ondervragen. Op zijn slechtst betreft het een 'luis in de pels' die 
tegen diezelfde machtigen aanschopt tegen wie hij tegelijkertijd graag aanschuurt; of 
juist iemand die zonder zelf enige verantwoordelijkheid te dragen, zich verheven acht 
boven degenen die zo goed en kwaad als het gaat, keuzes maken en beleid voor hun 
rekening nemen. Deze waakhond controleert niet zozeer door vragen te stellen en 
verhalen te vertellen zoals de onderzoeksjournalist dat doet; hij controleert door naast 
vragen voor te leggen, stellingen te poneren, smalend te lachen, diep te zuchten of 
slechts een moment de wenkbrauwen op te trekken. Het mag duidelijk zijn dat de 
inspanning die de ondervrager levert veel minder indrukwekkend is dan die van de 
onderzoeksjournalist, en dat diens opoffering bij hem doorgaans ontbreekt; dat zijn 

194 Niet voor niets laat Altschull op het zojuist aangehaalde citaat de observatie volgen: "He or 
she trusts no one who cannot document his case with verifiable evidence." Ibid. 

195 Voorbeelden van journalisten met een dergelijke reputatie zijn David Frost die in 1977 
ex-president Nixon ondervroeg voor een miljoenenpubliek; Oriana Fallaci die in de jaren 
zeventig tientallen internationale politici op vaak confronterende wijze interviewde; 
Jeremy Paxman van het BBC-programma Newsnight; en de in hoofdstuk 6 geïnterviewde 
debatleiders, evenals Sven 'Oog in Oog' Kockelmann in Nederland. Voor sommige onder-
vragers lijkt de benaming 'grootinquisiteur' minstens zo gepast. 
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extrinsieke beloning daarentegen meestal groter is, in de vorm van zichtbaarheid en 
status bij mede-journalisten die met bewondering of afgunst naar de door hem 
uitgevoerde ondervraging blikken; en dat soms het resultaat kan zijn dat een on-
dervraagde politicus toegeeft en aftreedt, maar deze veel vaker zijn toevlucht zal nemen 
tot zwijgen en nietszeggendheden debiteren, en dat het publiek doorgaans ofwel 
gebiologeerd het schouwspel bekijkt ofwel de blik geërgerd afwendt, maar niet snel 
geneigd zal zijn zelf de controle van leiders een democratisch vervolg te geven. 
 Het derde karakter van de waakhond – de criticus – verpersoonlijkt ook een derde 
brandpunt van discussie over deugden, doelen en doelwitten van waakhond-jour na-
listiek. Prevaleert bij de onderzoeker de indruk van deugdelijkheid omdat het doel 
gerechtvaardigd lijkt, de doelwitten gepast en de gedane inspanning indrukwekkend; 
en krijgt de ondervrager het voordeel van de twijfel omdat hij autoriteiten face to face 
aanpakt; de criticus is de journalist die als commentator of columnist politici of anderen 
op gepaste afstand van kritiek voorziet.196 Daarbij speelt hij op zijn best de rol van 
buitenstaander die de ogen opent voor zaken die insiders niet eens meer opmerken, of 
zelfs van moreel kompas wanneer zowel leiders als publiek voor conformisme kiezen.197 
Tegelijkertijd kent dit waakhond-karakter vaak een mate van onthechting en vrij-
blijvendheid die zijn deugdelijkheid in twijfel trekt: in democratieën heeft hij weinig te 
verliezen en wordt hij in het slechtste geval hoogstens zelf bekritiseerd. Hij draagt geen 
verantwoording voor de gevolgen van zijn publicaties, en vaak ligt hieraan ook geen 
onderzoek ten grondslag.198 Voor dit waakhond-journalistieke karakter geldt dat zijn 
oordeel snel geveld is, maar dat de dienst die hij aan de democratische zaak bewijst, niet 
altijd even goed valt te traceren. Dan nog kan hij een belangrijke rol spelen wanneer de 
weerklank bij het publiek groot blijkt en machtige actoren zich door hem gecontroleerd 
en eventueel bekritiseerd weten. Hij stijgt dan uit boven de kleingeestigheid van de 
criticaster. 

196 Het gaat hier om journalisten die columns publiceren, opinieartikelen en commentaren, 
of die boeken publiceren waarin ze zowel andere beroepsgroepen als de journalistiek zelf 
bekritiseren. Joris Luyendijk is een Nederlands voorbeeld, met zijn studies naar buitenland-
journalisten (Het zijn net mensen 2006), de Haagse journalistiek en politiek (Je hebt het niet 
van mij, maar… 2010) en de bankwereld (Dit kan niet waar zijn 2015). 

197 Borden ([2007] 2010, p. 46), belicht de rol van de beroemde Amerikaanse journalist 
Murrow – "If ever there was a paradigm of virtue for journalists, it was Edward R. Murrow" 
- waarbij zij met name wijst (pp. 47-48) op de veroordeling van Joseph McCarthy's com-
munistenjacht door Murrow op 9 maart 1954 in zijn tv-programma See It Now. Cf. http://
www.lib.berkeley.edu/MRC/murrowmccarthy.html (transcriptie van het programma, geraad-
pleegd 9 juli 2015). 

198 Luyendijk is een uitzondering, omdat zijn boeken voorafgegaan werden door vijf jaar 
ervaring als buitenlandverslaggever (Het zijn net mensen), maanden van semi-antropologisch 
onderzoek (Je hebt het niet van mij, maar…) of diepgaande gesprekken met en observaties 
van mensen uit de bankwereld zelf (Dit kan niet waar zijn). Dan nog oogstte hijzelf op zijn 
beurt kritiek omdat hij als buitenstaander te hard en te makkelijk zou oordelen. Zie de  
reacties op Luyendijk in Het maakbare nieuws van Monique van Hoogstraten en Eva Jinek 
(red.) uit 2008. 
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 Op het eerste gezicht lijkt een discussie schadelijk die zo lang voortduurt, zoveel 
facetten van de waakhondfunctie betreft, en die zelfs het bestaansrecht in twijfel trekt 
van de waakhondfunctie zelf. Niet omdat het doel ter discussie staat, maar omdat de 
praktijk zo lastig is. Tegelijkertijd blijkt het ideaal taai. Zoals Julianne Schultz in 1998 
opmerkt: “The ideal, with all its paradoxes and tremendous capacity for reinterpretation, 
has been sustained for two centuries.”199 Daarna echter verwoordden Mazzoleni en 
Schulz de uitdaging van mediatisering. Voordat we deze uitdaging diepgaand gaan 
bespreken, dienen we in dit hoofdstuk nog twee andere stappen te zetten. Eerst sta ik 
kort stil bij het begrip dat voortvloeit uit de geschetste discussie; en dan kom ik tot een 
conclusie over de mate waarin het ideaal verenigbaar is met diezelfde discussie. 
 MacIntyre leidt zijn definitie van een traditie in door te stellen "that practices always 
have histories and that at any given moment what a practice is depends on a mode of 
understanding it which has been transmitted often through many generations."200 Dit 
geldt evenzeer voor de discussie die generatie na generatie wordt gevoerd over 
waakhond-journalistiek, haar doelen en haar karakters, haar deugden en haar gevaren. 
Wat MacIntyre met zijn discussie- en conflict-geladen opvatting van een traditie 
duidelijk maakt, is dat het begrip van een praktijk net zo min ontstaat uit een kritiekloze 
aanvaarding van de bijbehorende traditie als uit het simpelweg niet-kennen of afwijzen 
van deze traditie. "For all reasoning takes place within the context of some traditional 
mode of thought, transcending through criticism and invention the limitations of 
what had hitherto been reasoned in that tradition".201 Met andere woorden: wie 
waakhond-journalistiek als praktijk wil begrijpen, dient enerzijds haar samenhang te 
zien, die ze ontleent aan weloverwogen gearticuleerde doelen, goederen en deugden. 
Anderzijds dient hij zich haar historische twistpunten eigen te maken en hierbij ook de 
meest radicale kritiek en afwijzing in ogenschouw te nemen. De hier zojuist geschetste 
karakters kunnen als personificaties van deze brand- én twistpunten in de discussie 
dienen: met hun deugden én ondeugden, hun terechte doelwitten of hun pseudo-
vijanden, hun engagement dan wel juist hun dedain voor het publiek. 
 Ik heb zojuist betoogd dat de traditie van waakhond-journalistiek leeft als ze zowel 
uit consistentie als uit conflict en discussie bestaat. Hoe kan al deze onenigheid worden 
verenigd met één ideaal? Immers: staat het ideaal niet gelijk aan het hoogste doel, en is 
het dus – als we het hier vanuit het perspectief van MacIntyre's deugdenethiek bezien – 
niet eerder te vinden in haar telos? Het antwoord op beide vragen bestaat uit een 
formulering van het ideaal als een doel dat ter discussie staat en dat als gevolg van deze 
discussie zich ontwikkelt dan wel ten onder gaat. Voor een diepgaand begrip van zo'n 
ideaal, is een hevige discussie geen belemmering, maar juist een voorwaarde. Wat 
hiervoor echter dient te worden prijsgegeven, is precies de pretentie dat het ideaal 
neerkomt op één helder punt aan het einde van de horizon. In plaats daarvan vat ik het 

199 Schultz 1998, p. 45. 
200 MacIntyre 1981 (2014), p. 256.
201 Ibid., p. 257. 
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waakhond-ideaal hier op als het soort generaties omvattende discussie over de goederen 
van de journalistieke waakhond die MacIntyre als een 'levende traditie' omschrijft. Je 
zou ook, met Harry Mulisch, kunnen spreken van 'het woord bij de daad'202, waarbij 
geldt dat het laatste woord nog lang niet gesproken is. Tegelijkertijd tonen de karakters 
in deze traditie dat het niet alleen om woorden gaat, en belichamen zij de ge meen-
schappelijke waarden en idealen van henzelf en vele anderen in hun leven en werk als 
waakhond. 

 2.7 Terug naar de hypothese: waakhond-journalistiek als praktijk en traditie

Aan het einde van dit hoofdstuk is het moment gekomen om terug te keren naar de 
werk hypothese uit het vorige hoofdstuk, en na te gaan in hoeverre ik het eerste deel 
hier van beantwoord heb. Ik stelde daar:

Waakhond-journalistiek is op te vatten als een sociale en morele praktijk waarin jour-
nalisten zich door middel van een aantal gedeelde deugden verhouden tot elkaar, hun 
instituties en andere actoren; en waarbij zij zich kunnen laten inspireren door een traditie 
van voortdurende discussie over het ideaal dat zij realiseren. 

In dit hoofdstuk heb ik waakhond-journalistiek in het kader van Alasdair MacIntyre’s 
deugdenethiek geplaatst. Daarbij is gebleken dat waakhond-journalistiek inderdaad is 
op te vatten als een praktijk met het soort sociale en morele elementen dat MacIntyre 
onderscheidt. Juist deze elementen tillen het waakhond-ideaal uit boven ‘zo maar een’ 
ideaal, inwisselbaar voor ieder ander ideaal en nauwelijks verheven boven een 
persoonlijke ambitie. Zo heb ik eerst een telos voor waakhond-journalistiek omschreven: 
het helpen functioneren van de democratie doordat politieke leiders zich gecontroleerd 
weten en burgers deze leiders kritisch kunnen beoordelen. Hiermee heb ik ook een 
ideaal van democratische ontplooiing geformuleerd voor zowel journalisten als de 
andere sleutelactoren die ik in de democratie onderscheidde. Ik heb op grond van dit 
telos vervolgens intrinsieke goederen omschreven die de waakhond-journalistiek als 
praktijk typeren: het kritisch bevragen en ter verantwoording roepen van politieke 
leiders. Ik heb daarna deugden geformuleerd waarmee deze intrinsieke goederen kunnen 
worden gerealiseerd, ook en juist wanneer journalisten zich geconfronteerd zien met de 
corrumperende werking van instituties: moed, eerlijkheid en rechtvaardigheid; gezond 
wantrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en bescheidenheid. Het resulterende 
verhaal is dat van de zoek- of speurtocht naar de waarheid achter obstakels en façades, 
en van het gevecht met de verlokkingen van macht, geld en prestige. En ik heb trachten 
duidelijk te maken dat waakhond-journalisten in een traditie staan van zowel de 
genoemde gedeelde deugden als van voortdurende discussie over dit ideaal, een traditie 
die gemarkeerd wordt door waakhond-journalistieke karakters. Dit alles biedt een 

202 Zie de titel van Harry Mulisch’ beroemde – en beruchte – boek over Cuba, 1968. 
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buitengewoon rijk perspectief: vol zeggingskracht over een ideaal dat ik ook anders zou 
kunnen beschouwen, maar nooit zodanig gearticuleerd als hier. 
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van het bij uitstek politieke doel van (mee helpen) besturen. Een variant op dit laatste 
doel heb ik in het vorige hoofdstuk uitgedrukt in het telos van waakhond-journalistiek. 
 In 3.2 behandel ik het eerste van drie fenomenen waarin deze toenemende 
dominantie van medialogica tot uiting komt. Het gaat hierbij om een waarneming die 
al voorkomt bij Mazzoleni en Schulz in 1999, namelijk dat journalisten zouden zijn 
doorgeschoten in een antagonistische en negativistische benadering van politieke 
leiders. Dit zou, voeg ik eraan toe, des te ernstiger zijn gezien de veronderstelde over-
macht van massamedia. Hoewel ik in 3.1 hoop duidelijk te maken dat van een dergelijke 
overmacht geen sprake is, constateer ik in 3.2 wel degelijk dat cynisme onder politieke 
journalisten op de loer ligt. Ik zal aangeven wat hierbij de rol is van verschillende, soms 
conflicterende doelen en van het waakhond-ideaal zelf; en ik zal beargumenteren 
waar om journalistiek cynisme over politiek niet ten gunste werkt van het waakhond-
ideaal (zoals wellicht intuïtief kan worden geopperd), maar het juist lastiger te realiseren 
maakt. 
 In 3.3 zal ik ingaan op de mate waarin journalistiek commerciëler gemotiveerd raakt 
en medialogica nadrukkelijker dan voorheen als commerciële logica kan worden 
beschouwd. Deze ontwikkeling heeft op twee verschillende manieren effect op de 
deugdelijkheid van waakhond-journalistiek. Ten eerste heeft ze tot gevolg dat 
entertainment boven politieke inhoud wordt gesteld, waardoor een werkelijk kritische 
benadering van politieke leiders buiten beeld raakt, en juist de meest betrokken burgers 
zich van de politieke journalistiek neigen af te wenden. Ten tweede leidt ze tot het 
bezuinigen op journalistieke arbeid, waardoor diepgaand onderzoek ontmoedigd of 
zelfs onmogelijk wordt. 
 In 3.4 komt een derde fenomeen aan bod waarbij media-logica politieke logica 
verdringt, met potentieel negatieve gevolgen voor de verwezenlijking van het 
waakhond-ideaal. Het gaat hier om de wijze waarop internet de intermediaire functie 
aantast die journalisten innemen tussen politiek en publiek, leiders en burgers. 
Belangrijkste – en gevaarlijkste – ontwikkeling is daarbij niet zozeer het verdwijnen van 
journalistiek op internet (dat gebeurt maar gedeeltelijk, zo zal ik betogen), maar de 
wijze waarop deze moet concurreren met een enorme hoeveelheid informatie die 
onafhankelijke en kritische journalistieke bewerking ontbeert. Ook hier gaat de 
prominentie van communicatieve en commerciële doelen ten koste van een politiek 
doel, dat vraagt om meehelpen besturen. 
 Wanneer we echter in 3.5 de balans opmaken van de drie hier geanalyseerde feno-
me nen van politieke mediatisering, blijkt dat hun mogelijke effecten genuanceerder 
zijn; dat er evenzeer positieve implicaties ontdekt kunnen worden in deze fenomenen 
en de wijze waarop ze waakhond-journalistiek beïnvloeden; en dat er al met al ook 
conclusies te trekken zijn over de uitdaging voor het waakhond-ideaal die aanmerkelijk 
minder onheilspellend zijn dan de angstbeelden vervat in begrippen als 'mediacracy',205 

205 Phillips 1975, p. 24. 
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'videomalaise'206 of ‘the colonization of politics'.207 Deze slotsom vormt zowel de 
nuancering van deel 2 van mijn werkhypothese, als het vertrekpunt voor de rest van 
mijn studie. Dit laatste zal ik in 3.5 toelichten met een vooruitblik, waarmee ik ook de 
grens markeer tussen het theoretische en het empirische deel van deze studie. 

 3.1 De mediatiseringsthese nader beschouwd:  
   afhankelijkheid of botsende logica's?

De notie dat politiek in toenemende mate afhankelijk raakt van massamedia, staat 
centraal in de mediatiseringsthese. Mazzoleni en Schulz formuleren hun these als volgt: 
"political institutions increasingly are dependent on and shaped by mass media but 
nevertheless remain in control of political processes and functions."208 Relativeren zij 
hiermee nog de mediadependentie van politieke instituties, in hun omschrijving van 
'gemediatiseerde politiek' – die zij eveneens aanduiden als een uitdrukking van de 
mediatiseringsthese - is deze afhankelijkheid absoluut en totaal: "Mediatized politics is 
politics that has lost its autonomy, has become dependent in its central functions on 
mass media, and is continuously shaped by interactions with mass media."209

Mazzoleni en Schulz omschrijven de volgende processen die volgens hen bijdragen aan 
de mediatisering van de politiek.
1.  Massamedia presenteren slechts een ‘nieuwswaardige’ selectie uit de werkelijkheid 

en presenteren deze als ‘de’ werkelijkheid aan zowel burgers als politieke elite. Er 
ontstaat dus een “media reality of politics”.210

2.  Het zijn de massamedia die bepalen wie er toegang hebben tot het publiek en welke 
sociale problemen aandacht krijgen of juist on(der)belicht blijven. Het eerste 
fenomeen noemen Mazzoleni en Schulz gemediatiseerde participatie; het tweede 
staat bekend als agendasetting.211

3. Politieke taal wordt aangepast aan medialogica en de steeds vaker commerciële wijze 
waarop deze focust op bijvoorbeeld spektakel en beeldvorming om een zo groot 
mogelijk publiek te bereiken. "In short, the language of politics has been married 
with that of advertising, public relations, and show business."212 

4. Politieke actoren creëren gebeurtenissen – 'events' – en geven deze zodanig vorm 
dat ze publiciteit genereren bij de media. Daarbij maken ze gebruik van marketing-
strategieën en 'nieuwsmanagement'.213

206 Robinson 1976, p. 412. 
207 Meyer 2002, p. 54. 
208 Mazzoleni en Schulz 1999, p. 247. 
209 Ibid., p. 250. 
210 Ibid. (mijn cursivering). 
211 Ibid., pp. 250-251. 
212 Ibid., p. 251. 
213 Ibid., pp. 251-252. 
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5. Massamedia neigen ertoe hun controle functies te overdrijven en overmatig te fo-
cussen op negatieve aspecten van politiek. Hierdoor wordt hun waakhond-rol 
problematisch.214

Ik zal hier betogen dat de stelling over politieke mediadependentie die centraal staat in 
de mediatiseringsthese inconsistent, incompleet en inaccuraat is. Daarmee wil ik niets 
afdoen aan de waarde van deze these: die is mijns inziens groot, als benadering van een 
verschijnsel dat ten tijde van Mazzoleni's en Schulz' artikel nog niet diepgaand was 
geanalyseerd; en als hypothese die als startpunt heeft gediend voor empirisch onderzoek 
naar allerlei concrete vormen van politieke mediatisering.215 Als we de veronderstelde 
media-afhankelijkheid van 'de politiek' echter ruim vijftien jaar verder – met alle 
ontwikkelingen en discussies die ondertussen hebben plaatsgevonden - nader 
beschouwen, treden diverse problemen aan het licht. 
 Op de eerste plaats gaat het om een probleem van conceptuele aard. Dit betreft de 
inconsistentie van de stelling dat enerzijds politieke instituties in toenemende mate 
afhankelijk zijn van en worden bepaald door massamedia; en dat zij anderzijds controle 
houden over politieke processen en functies. Beide delen van deze stelling sluiten el kaar 
logisch uit. Ofwel instituties zijn (eenzijdig) afhankelijk van media; ofwel zij controleren 
hun 'eigen' functies en processen, in weerwil van die media. De stelling zou kunnen 
worden bevrijd van deze tegenspraak wanneer Mazzoleni en Schulz bijvoorbeeld 
zouden beweren dat politieke instituties alleen afhankelijk zijn van media wanneer zij 
in contact treden met deze media; en dat zij buiten het bereik van de media nog steeds 
onafhankelijk kunnen opereren. Daarbij zou wel een strikt onderscheid op zijn plaats 
zijn tussen enerzijds de media-politieke raakvlakken, en anderzijds de exclusief 
politieke processen en functies. 
 Het punt is echter dat Mazzoleni en Schulz weliswaar die raakvlakken beschrijven – 
zie de vijf verschillende processen die hierboven werden uiteengezet – maar het terrein 
nauwelijks afbakenen waar politieke instituties controle zouden uitoefenen. Daar komt 
bij dat wanneer ze dit terrein wél verkennen, er juist sprake lijkt van toenemende 
afhankelijkheid in plaats van behoud van controle. Zo beschrijven zij hoe de campagnes 
van politieke partijen tot op zekere hoogte 'mediacampagnes' zijn geworden en ze niet 
meer gecontroleerd worden door deze partijen.216 Ook geven ze aan dat partijen veel 
van hun oorspronkelijke 'oriëntatie-functie' hebben verloren, in het bijzonder voor 
apolitieke burgers, die zich tot de massamedia zouden wenden.217 Tot slot stellen zij – 
overigens zonder dit uit te leggen - dat nieuwe communicatietechnologieën twee 
andere traditionele functies van politieke instituties zouden kunnen verzwakken: 

214 Ibid., p. 252. Mazzoleni en Schulz presenteren deze vijfde trend als een Europese ontwik-
keling en verbinden haar met journalistieke partijdigheid. 

215 Zie voor een aantal voorbeelden voetnoot 54. 
216 Ibid., pp. 256-257. 
217 Ibid., p. 254. 
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socialisatie en organisatie van instemming.218 Ondanks deze observaties die zij zelf pre-
senteren, spreken Mazzoleni en Schulz toch over controle door politieke insti tuties.219

 Hoewel controle een ongefundeerde en dus overdreven sterk geformuleerde term is 
voor de wijze waarop politieke instituties zich staande houden tegenover massamedia, 
zou wel degelijk kunnen worden gewezen op de afhankelijkheid waarin media zich 
bevinden ten opzichte van politieke instituties. Dat Mazzoleni en Schulz dit niet doen, 
maakt hun stelling ook incompleet. Op enkele punten komen zij niettemin dicht bij het 
identificeren van dergelijke afhankelijkheden aan de zijde van media. Zo wijzen zij op 
het feit dat politici massamedia instrumenteel gebruiken voor politieke doelen, en 
spreken ze dan – maar ook alleen in dit specifieke geval – over een symbiotische relatie, en 
over pogingen van politieke actoren om controle te verkrijgen over de media.220 Symbiose 
kan wederzijdse afhankelijkheid veronderstellen, dus ook afhankelijkheid bij de media 
zelf van politieke actoren of instituties: een punt dat door Mazzoleni en Schulz niet 
wordt veralgemeniseerd of uitgewerkt, waarmee een tweede probleem van conceptuele 
aard is gegeven.221

 Dat is enigszins verrassend, gezien de – empirisch gefundeerde – literatuur die al 
vóór 1999 aanwezig was over de mate waarin journalisten bijvoorbeeld afhankelijk zijn 
van politieke actoren in hun hoedanigheid van bronnen. Zo schrijft Herbert Gans in 
1979 de onder communicatiewetenschappers beroemd geworden woorden: "Although 
it takes two to tango, either sources or journalists can lead, but more often than not, 
sources do the leading."222 In datzelfde jaar nuanceren Altheide en Snow – op wier 
concept van medialogica Mazzoleni en Schulz zich baseren – hun eigen stelling dat het 

218 Ibid., p. 259. Mazzoleni en Schulz tekenen daarbij aan dat ook traditionele media in 
mindere mate dan voorheen een massapubliek kunnen mobiliseren, en dat hun 
intermediaire functie onder druk staat als gevolg van internet en een voorkeur voor meer 
'instrumentele' journalistiek. Dit biedt echter geen garantie voor politieke controle, noch 
doet het af aan de invloed van media in hun geheel, dus inclusief digitale media. Zie ook 
3.4. 

219 In hun conclusie stellen Mazzoleni en Schulz zelfs: "The existence of undoubted media 
power is counterbalanced and quite often exceeded by the power of political parties and 
institutions." (ibid., p. 258). 

220 Ibid., pp. 251-252. De aanduiding van een “symbiotic relationship” en wederzijdse 
afhankelijkheid tussen media en politiek is eveneens te vinden bij Wolfsfeld (2011, p. 10). 
Hij voegt eraan toe dat deze relatie competitief is, omdat journalisten en politieke leiders 
proberen zoveel mogelijk van elkaar te profiteren terwijl ze zo min mogelijk in elkaar 
trachten te investeren. 

221 Wel wordt het weer aangestipt. Zo stellen zij in hun conclusie: "the media systems and 
political systems in European countries interact with patterns that protect each from 
excessive influence of the other." (Mazzoleni en Schulz 1999, p. 258). 

222 Gans 1979 (1980), p. 116. Als de meest invloedrijke, gezaghebbende en efficiënte bronnen 
duidt Gans overheidsvertegenwoordigers aan (ibid., p. 145). Zie ook Tuchman 1978, pp. 
91-95; en Gandy 1982, pp. 11-12. De ‘tango-metafoor’ van Gans wordt met liefde 
geparafraseerd, onder meer door Strömbäck & Nord (2006) en Van Aelst & Vliegenthart 
(2014). De eersten concluderen op grond van empirisch onderzoek overigens dat 
journalisten meestal de dans leiden, terwijl de laatsten dat op grond van hun empirische 
gegevens juist weer nuanceren. 
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politieke leven ingericht wordt naar de eisen van massamedia223, wanneer zij over de 
maatschappelijke dominantie van massamedia stellen: "The entire process is best 
understood as an interaction among the various participants rather than as a one-way 
form in which media dictate definitions of reality."224

 Ook Schulz zelf heeft na 1999 afstand genomen van een eenzijdige afhankelijkheids-
relatie. In 2004 schrijft hij dat mediatisering een eenduidige causale logica voorbijgaat 
waarbij de wereld wordt verdeeld in enerzijds afhankelijke en anderzijds onafhankelijke 
variabelen en stelt hij in plaats daarvan eveneens dat het om interactie draait.225 Weer 
tien jaar later lijkt zowel Mazzoleni als Schulz gekozen te hebben voor een benadering 
waarin het niet meer gaat om media-afhankelijkheid, maar om media-invloed. Zo stelt 
Schulz (2014), onder verwijzing naar het belang van nieuwe media: "Political actors are 
becoming less dependent on the classical news media and their media logic. But this 
does not necessarily result in diminishing political media influence."226 Mazzoleni 
(2014) op zijn beurt definieert politieke mediatisering nu als “the result of media-driven 
influences in the political domain”.227 Hoewel hier nog steeds geen aandacht is voor de 
mate waarin en de wijze waarop de media op hun beurt afhankelijk zijn van politieke 
actoren, bieden deze benaderingen wel meer ruimte dan voorheen voor betrekkelijk 
onafhankelijk handelen door deze politieke actoren.
 Een derde waarneming bij de mediatiseringsthese, ditmaal weer van puur concep-
tuele aard. De opvatting dat politieke instituties afhankelijk raken van massamedia 
mist precisie. Ten eerste is ze inaccuraat omdat ze geen onderscheid maakt tussen 
mediatisering als proces en mediatisering als product. Ze maakt niet duidelijk of de 
afhankelijkheids relatie die ze postuleert voor 'gemediatiseerde politiek' al in het heden 
bestaat; of dat dit een toekomstige situatie is; waarbij ook nog eens onbeantwoord blijft 
in hoeverre deze eindsituatie als onafwendbaar moet worden beschouwd. In die zin is 
de term 'in toenemende mate' ('increasingly') dubbelzinnig. Wanneer politiek op deze 
wijze afhankelijk raakt: is ze dat dan al, of kan en zal ze het nog worden?228 In zijn 
Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept uit 2004 maakt Schulz zo'n 
onderscheid tussen product en proces wel, zij het terloops, als hij termen als “media 
democracy” en “media society” aanduidt als “relating to the end state rather than the 
process of mediatization.” 229 Ook een eerdere opmerking hier die mediatisering 
aanduidt als proces is impliciet, en wel als Schulz haar omschrijft als “changes associated 

223 Altheide en Snow 1979, p. 136. 
224 Ibid., p. 236. 
225 Schulz 2004, p. 90. 
226 Schulz 2014, p. 68. 
227 Mazzoleni 2014, p. 43. Meteen daarop benadrukt hij echter de 'suprematie' van de media 

in hedendaagse samenlevingen. Het heeft er dan ook de schijn van dat Mazzoleni geen 
afscheid wenst te nemen van een perspectief waarin massamedia de maatschappij verre-
gaand domineren. 

228 Krotz (2014, pp. 73-74) signaleert deze dubbelzinnigheid, wanneer hij het concept 'medi-
atisering' aanduidt als tegelijk proces – “as is suggested by the word itself” - en de gevolgen 
van dit proces: “there must be something that becomes mediatized”.

229 Schulz 2004, p. 90.  
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with communication media and their development.”230 Strömbäck (2008) daarentegen 
stelt expliciet dat mediatisering een proces-georiënteerd concept is.231 Daaruit volgen 
bij hem vier fasen – die hij ook aanduidt als 'dimensies' – waarbij de politiek in 
toenemende mate afhankelijk raakt van massamedia. In de vierde en finale fase 
veronderstelt Strömbäck een sterke dominantie van medialogica onder politieke 
actoren, maar vermijdt hij het expliciet formuleren van een afhankelijkheidsrelatie. In 
plaats daarvan spreekt hij over de onafhankelijkheid van de media: "The media have 
become as independent of political institutions as any institutions can be from a social 
systems perspective, where total independence is always impossible."232 
 Mazzoleni's en Schulz' opvatting over media-afhankelijkheid van 'de politiek' is ook 
inaccuraat om een andere reden, die niet zozeer hun these uit 1999 zélf betreft, als wel de 
mogelijkheid om haar te relateren aan het ideaal van de journalist als waakhond 
tegenover politieke leiders. Op de eerste plaats is de aanduiding van 'politiek' in de me-
dia tiseringsthese niet erg precies. Mazzoleni en Schulz spreken van politieke instituties 
zonder deze te definiëren, of expliciet aan te duiden welke instellingen daartoe behoren. 
Impliciet blijken zij eronder te verstaan, zo blijkt in een formulering die nota bene 
tussen haakjes staat: regeringen, partijen, leiders, bewegingen.233 Specifieke uitspraken 
over de mediatisering van leiderschap zijn in hun these niet terug te vinden. Zo mogelijk 
nog lastiger is het identificeren van journalisten binnen de mediatiseringsthese. In hun 
uiteenzetting van politieke mediatisering blijken Mazzoleni en Schulz media, 
massamedia, journalisten en nieuwsmedia aan elkaar gelijk te stellen: ze gebruiken al 
deze termen op onderling uitwisselbare wijze.234 Dit tweede punt over precisie is niet 
zozeer bedoeld als kritiek op Mazzoleni en Schulz, maar veeleer als vaststelling van een 
problematisch uitgangspunt voor de verdere analyse hier. Immers: wat zegt het al dan 
niet bestaan van mediadependentie bij politieke instituties over de wijze waarop 
politieke leiders afhankelijk zijn van waakhond-journalisten, of journalisten wellicht 
juist van politici? Zoals ik in hoofdstuk 1 heb aangegeven, lijkt interdependentie een 
meer adequate omschrijving van de relatie tussen media en politiek in het algemeen, en 
journalisten en politici in het bijzonder.235 Om echter de uitdaging te analyseren die 
politieke mediatisering vormt voor het journalistieke waakhond-ideaal, lijkt mij een 
strategie veelbelovender die mediatisering niet primair als een machtsrelatie beschouwt, 
maar als een dominantie van een bepaalde logica over een andere, en meer in het 
bijzonder van de doelstellingen die in deze denkwijze voorop staan, boven andere 
mogelijke doelstellingen. 

230 Ibid., p. 88. 
231 Strömbäck 2008, p. 228. 
232 Ibid., p. 240. Zie voor dit vier-fasen-model ook: Strömbäck en Esser 2014, p. 6. 
233 Mazzoleni en Schulz 1999, p. 248.
234 Een uitzondering vormt hun beschrijving van 'nieuwe media', waar ze de kanttekening 

plaatsen dat een groot deel van de informatie op internet niet wordt geproduceerd door 
journalisten of nieuwsmedia. Ibid., p. 258. Zie ook 3.4. 

235 Zie in noot 57 de verwijzing naar diverse auteurs die mediatisering in dergelijke termen 
formuleren, evenals noot 220 voor de 'competitieve symbiose' van Wolfsfeld. 
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In hun Media Logic uit 1979 omschrijven Altheide en Snow medialogica als "a form of 
communication; the process through which media present and transmit information."236 
Zij benadrukken dat dit geen neutraal proces is. Het gebruik van een bepaald medium 
heeft consequenties voor degenen die het gebruiken – of het nu de betrokken profes-
sionals zijn of het publiek - en voor degenen die erin worden weergegeven ofwel 
'gecommuniceerd'. Hoe dan ook ontstaan er in plaats van één weergave van de realiteit 
(laat staan: één objectieve realiteit) verschillende media-realiteiten. Dit proces gaat 
verder dan alleen journalisten of hun publiek, zo maken Altheide en Snow duidelijk aan 
de hand van onder meer politiek. Het verandert ook niet-(direct)-mediale realiteiten: 
"when a media logic is employed to present and interpret institutional phenomena, the 
form and content of those institutions are altered. The changes may be minor, as in the 
case of how political candidates dress and groom themselves; or they may be major, 
such as the entire process of present-day political campaigning in which political 
rhetoric says very little but show much concern."237 
 Wat Altheide en Snow niet duidelijk maken, is wat precies de oorzaken van deze 
veranderingen zijn die worden bewerkstelligd door media; ofwel, waarom de extensions 
of man, zoals Marshall McLuhan media ooit aanduidde,238 niet simpelweg 'uitbreidingen' 
of 'verlengstukken' zijn, maar 'veranderingen' van de mens waarbij deze laatste tot 
lijdend voorwerp wordt. Ook bij Mazzoleni en Schulz blijft een dergelijke oorzaak (of 
wellicht menselijke reden) buiten beeld, wanneer zij medialogica onder verwijzing 
naar Altheide en Snow omschrijven als "the frame of reference within which the media 
construct the meaning of events and personalities they report".239 De vraag is dan 
waarom 'de media' - hier als instituties begrepen, en niet als technologieën – een 
dergelijk referentiekader zouden hanteren. Mazzoleni en Schulz raken aan een dergelijke 
reden wanneer zij schrijven: "the media are organizations with their own aims and rules 
that do not necessarily coincide with, and indeed often clash with, those of political 
communicators."240 Hoewel het verband tussen medialogica en de motivatie van 
mediaprofessionals hier impliciet blijft (mogelijk omdat de auteurs gefocust zijn op 
machtsverhoudingen) benoemen ze zo wel degelijk het cruciale punt van de doelstellingen 
die worden gehanteerd door degenen die van deze media gebruik maken. 
 In het vorige hoofdstuk heb ik waakhond-journalistiek als een praktijk opgevat die 
haar morele waarde ontleent aan het doel dat zij verwezenlijkt via intrinsieke goederen 
en deugden. In dit hoofdstuk zou ik de mediatisering van de politiek willen interpreteren 
als de toenemende dominantie van media-logica, niet alleen bij politieke actoren maar 
ook bij journalisten. Dit laatste mag op het eerste gezicht een tautologie lijken: 
'natuurlijk' hanteren journalisten media-logica, als onderdeel van 'de media'… Het is 

236 Altheide en Snow 1979, p. 10. 
237 Ibid., p. 11. 
238 McLuhan 1964. De volledige titel van zijn boek is 'Understanding Media: The Extensions 

of Man'. 
239 Mazzoleni en Schulz 1999, p. 251. 
240 Ibid., p. 249 (mijn cursivering). 
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echter lange tijd gebruikelijk geweest dat (veel) journalisten er andere bedoelingen, 
belangen en daaruit voortvloeiende werkwijzen – kortom: logica's - op nahielden. Zij 
stelden bijvoorbeeld het belang van bepaalde partijen voorop waarmee zij zich 
identificeerden; of zij streefden naar het 'publieke' doel van een goed geïnformeerd en 
mondig publiek dat volwaardig in de democratie kan participeren.241 Dit soort logica’s, 
hoezeer ze onderling ook verschillen, zijn beide aan te merken als vormen van politieke 
logica: de belangen van de politieke wereld staan voorop, van instituties zoals partijen 
of zelfs van de democratie zelf,242 waarbij uiteraard discussie mogelijk blijft over hoe 
precies deze belangen dienen te worden ingevuld. Wat media echter onderscheidt van 
andere, onder meer politieke instituties is hun primaire doel van communicatie; en 
waar media de voorbije decennia bovendien steeds vaker commerciële ondernemingen 
zijn, is het secundaire – soms zelfs primaire – doel winst maken geworden.243 Het is deze 
dubbele doelstelling van communicatie en commercie die ten grondslag ligt aan wat 
'media-logica' wordt genoemd. Altheide en Snow, die een dergelijke doelstelling niet 
expliciteren, wijzen wel op het volgens hen voor medialogica cruciale belang van 
entertainment.244 Het is precies de per definitie communicatieve doelstelling van media 
die dit belang verklaart: om informatie aan een publiek te kunnen overbrengen, is het 
nodig om dit publiek te boeien, en vermaak is daartoe een van de gemakkelijkste 
manieren. Voor commerciële massamedia is dit des te urgenter: die streven naar het 
grootst mogelijke publiek, ofwel vanwege de inkomsten die ze ontvangen van dit 
publiek zelf ofwel vanwege de adverteerders die een zo groot mogelijk publiek willen 
bereiken en de media daarvoor betalen. 
  In 3.3 zal ik nader ingaan op de commercialisering van de journalistiek, en de 
gevolgen die deze heeft voor het waakhond-ideaal. Hier echter al wil ik de implicaties 
aangeven uit een begrip van medialogica en mediatisering als (toenemende) gerichtheid 
op communicatieve en commerciële doelen. Dergelijke doelen verschillen namelijk 
wezenlijk van bij uitstek politieke doelen, en sterker nog: ze neigen hiermee te 
conflicteren.245 Politieke doelen zijn altijd op de een of andere wijze gericht op besturen: 
communicatie is daarbij het middel, nooit het doel op zich, en commercie is zelfs niet 
als een middel tot het politieke doel te beschouwen. Ook het telos van de waakhond-
journalist is als een dergelijk politiek doel aan te merken: deze beoogt de democratie te 
helpen functioneren, en daartoe communiceert de waakhond-journalist via het 
verrichten van onderzoek, het stellen van kritische vragen, en het ter verantwoording 

241 Brants en Van Praag (2006) duiden het eerste model aan als 'partisan logic' en het tweede 
als 'public logic'. 

242 Zie voor een dergelijke opvatting van politieke logica Strömbäck 2008, p. 234.   
243 Mazzoleni en Schulz stellen dat de commercialisering van mediasystemen mediatisering 

versneld heeft (1999, p. 249). Borden ([2007] 2010, p. 1) duidt dit fenomeen aan als “the 
Commodification of Journalism”. 

244 Altheide en Snow 1979, p. 19. 
245 Dat signaleert ook Meyer (2002, p. 47), die in het bijzonder wijst op “the uncompromising 

presentism inherent in the media production time and the time required for political 
processes.” 

Proefschrift Remco van Broekhoven.indd   83 15-03-2016   09:36:12



84

Pitbull, poedel of Cerberus?
De teloorgang van een nobel ideaal

roepen. De media-instituties waarbinnen deze journalist werkt, faciliteren hem hiertoe 
door de technische middelen beschikbaar te stellen waarmee hij een dergelijke 
communicatie kan verzorgen: opnameapparatuur, drukpersen, en radio, tv of internet 
als middelen om luisteraars en kijkers te bereiken. Daarnaast is het heel wel mogelijk – 
en in veel liberale democratieën zelfs gebruikelijk - dat deze instituties commerciële 
doelstellingen nastreven. In principe hoeven deze niet strijdig te zijn met het opereren 
van individuele journalisten die zelf het waakhond-ideaal voorop stellen, met het 
bijbehorende verantwoordelijkheidsgevoel voor democratie en publiek. Wanneer 
echter communicatieve en commerciële doelstellingen gaan prevaleren, verandert de 
situatie. Zoals Kovach en Rosenstiel stellen: "We are seeing for the first time the rise of a 
market-based journalism increasingly divorced from the idea of civic responsibility."246 
Het is deze botsing tussen politiek-journalistieke idealen en vaak commercieel 
gemediatiseerde realiteiten die ik in de volgende drie paragrafen op een concreter 
niveau wil onderzoeken.  

 3.2  De waakhondfunctie voorbij:  
   overdreven controle en overmatige negativiteit

In de vorige paragraaf zagen we dat Mazzoleni en Schulz vijf processen onderscheiden 
die bijdragen aan de mediatisering van de politiek: het ontstaan van een 'gemediatiseerd' 
beeld van de politiek (media reality); de situatie dat media bepalen wie toegang krijgen 
tot het politieke 'podium' en welke onderwerpen hier aan bod komen (mediatisering 
van participatie, respectievelijk agendasetting); de wijze waarop politieke taal zich schikt 
naar medialogica, inclusief de opkomst van politieke marketing; de creatie van politieke 
gebeurtenissen (events), speciaal bedoeld om media-aandacht te genereren; en de 
ontwikkeling dat "the mass media exaggerate their control functions and focus 
excessively on the negative aspects of politics".247 Hoewel ook in deze passage niet 
specifiek of expliciet over journalisten en politieke leiders wordt gesproken, blijkt uit de 
context dat het wel degelijk om hen draait. Mazzoleni en Schulz vermelden namelijk 
daar wél de rol van waakhond en daaraan verbonden het belang van onder zoeks-
journalistiek en het vertolken van uitgesproken meningen; en ze wijzen op de nadelen 
van journalistieke partijdigheid, een fenomeen dat ze in één adem noemen met de 
waakhondfunctie.248 De termen 'overdrijven' ('exaggerate') en 'overmatig' ('excessively') 
suggereren vervolgens het soort problematische gevolgen en bijverschijnselen dat 
onlosmakelijk verbonden is met Mazzoleni's en Schulz' opvatting van politieke 

246 Kovach en Rosenstiel 2001 (2007), p. 27. 
247 Mazzoleni en Schulz 1999, p. 252. 
248 Letterlijk stellen zij: "the mass media have genuine, legitimate political functions to 

perform in voicing a distinct position on an issue and engaging in investigative reporting 
to perform their watchdog or partisan role." Even verderop vermelden zij “journalistic 
partisanship”. Ibid.
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mediatisering. In deze paragraaf zou ik willen laten zien dat een dergelijke diagnose in 
dit geval correct is: in een omgeving waar bij uitstek massa-mediale doelen tellen als 
communiceren en commercialiseren, en meer specifiek journalistiek het doel van 
'nieuws' brengen, opereren waakhond-journalisten vaak met een zodanig cynisme dat 
de naleving van hun waakhond-ideaal wordt aangetast. Daarnaast zullen we zien dat 
het waakhond-ideaal zelf het gevaar in zich draagt van negativisme en overmatig 
wantrouwen. Ik betoog dit eens te meer primair door verschillende begrippen te 
doordenken en met elkaar te verbinden, dus met een conceptuele analyse, maar waar 
mogelijk verwijs ik ook naar empirisch onderzoek. 
 Allereerst verdient de stelling dat 'de massamedia' doorschieten in hun con tro le-
functie, een kritische blik. Het blijkt dat de relatie verwarrend is die Mazzoleni en Schulz 
suggereren tussen enerzijds deze controlerende functie en anderzijds journalistieke 
partijdigheid. Zij schrijven dat journalistieke partijdigheid problematisch wordt onder 
twee voorwaarden: (a) wanneer de politieke overtuigingen van journalisten sterk 
afwijken van die bij hun publiek (hier verwijzen de auteurs naar Patterson en Donsbach, 
1996); en (b) wanneer de massamedia hun controlefunctie overdrijven, "which also is 
an obvious trend on the European scene."249 Wellicht mede doordat deze 'obvious trend' 
niet nader wordt toegelicht, is het voorwaardelijke verband tussen een doorgeschoten 
controle en journalistieke partijdigheid verre van helder. Sterker nog, Patterson en 
Donsbach stellen juist dat een door journalisten serieus genomen waakhond-ideaal de 
partijdigheid van journalisten doorkruist: "almost no politician or party escapes 
criticism when personal or policy failings are at issue."250 Met andere woorden: een 
journalist die politici werkelijk wil controleren, doet dit ook jegens politici wier 
politieke voorkeuren hij deelt. Tot zover lijkt het waakhond-ideaal juist uitstekend te 
functioneren. 
 Een tweede observatie: het verband tussen doorgeschoten controle en mediatisering 
is bij Mazzoleni en Schulz onduidelijk. Ze duiden deze ontwikkeling aan als een proces 
dat bijdraagt aan mediatisering: of zij zelf ook mediatisering is, blijft daarmee 
onbesproken. Het heeft er eerder de schijn van dat de auteurs het 'overdreven' waakhond-
gedrag opvatten als een gevolg van mediatisering, wanneer zij, schrijvend over de 
toenemende dominantie van medialogica, de 'spectacularisering' van politieke 
communicatie vermelden, evenals de 'steeds negatievere' toon van journalistieke 
berichtgeving.251 Het al dan niet causale verband tussen enerzijds medialogica inclusief 
een voorkeur voor 'spektakel' en anderzijds een in toenemende mate negatieve 
berichtgeving wordt echter niet expliciet gelegd. Toch is precies in deze ontwikkeling – 
in de wijze dus waarop medialogica politieke communicatie is gaan dicteren – een 
mogelijke verklaring te vinden voor een toegenomen negativiteit van het nieuws. Het 
is echter een verklaring met een omweg, via de politieke actoren zelf. Daniel C. Hallin 

249 Ibid. 
250 Patterson en Donsbach 1996, p. 460. 
251 Mazzoleni en Schulz 1999, p. 251. Zij verwijzen hier naar Hallin 1992. 

Proefschrift Remco van Broekhoven.indd   85 15-03-2016   09:36:13



86

Pitbull, poedel of Cerberus?
De teloorgang van een nobel ideaal

(1992) beschrijft in zijn studie naar televisieverslaggeving over Amerikaanse pre si-
dentsverkiezingen tussen 1968 en 1988 de breuk die in de zestiger jaren van de vorige 
eeuw plaatsvond tussen de 'on-gemedieerde' en vaak onkritische journalistiek van 
voorheen en de volgens hem inderdaad negatievere berichtgeving van daarna. Hij wijt 
deze aan de angst bij journalisten om gemanipuleerd te worden door verkiezingscam-
pag nes die op hun beurt vaker 'verpakt' zijn voor televisie, met de nodige nadruk op 
tempo en beeldvorming.252 Hiermee spelen politieke actoren in op twee van de be-
langrijkste vereisten van het medium tv; eisen die vandaag de dag niet minder worden 
gesteld door internet. Het is deze aanpassing van politieke taal aan de formats van 
elektronische massamedia die door Mazzoleni en Schulz ook wordt geconstateerd, 
maar die zij dus niet relateren aan overmatige negativiteit in de journalistiek. Niettemin 
is de stelling aannemelijk dat de journalistiek wantrouwiger, vijandiger en negatiever 
over politiek is geworden nadat diezelfde politiek zich eerst heeft aangepast aan 
journalistiek, in het bijzonder haar televisievariant. Ironisch genoeg lijken journalisten 
politici te verachten vanwege de acceptatie van medialogica die deze journalisten zelf 
eerst hebben afgedwongen. 
 Dat is één mogelijke verklaring. Er zijn echter ook theorieën die het negativisme van 
de nieuws-'brengers' in de aard van deze nieuwsbrengers zoeken, of van die van hun 
publiek, zonder de omweg te nemen van een gemediatiseerde politiek. Michael J. 
Robinson (1976) bijvoorbeeld wijst op een preferentie van de Amerikaanse journalistiek 
- en vooral van televisiemakers - voor negativiteit, geweld en conflict.253 In 1959 maakt 
Walter Lippmann al een vergelijking tussen het dan nog prille medium televisie en 
Gresham's Wet dat slecht geld goed geld uitdrijft: "The crux of the evil is that in seeking 
great mass audiences, the industry has decided from its experience that the taste of great 
masses is a low one, and that to succeed in the competition it must pander to this low 
taste."254 Lippmann legt de oorzaak van 'slechte' televisie bij het commerciële karakter 
van de journalistiek in zijn land en zijn tijd, maar zoals vaker in zijn werk is er bij hem 
ook een oordeel over de wijze waarop journalisten evenzeer als de door hen bediende 
burgers denken. In Public Opinion heeft hij jaren eerder al ontnuchterend geschreven 
over de vraag hoe het publiek te boeien voor politiek: "Politics is interesting when there 
is a fight, or as we say, an issue.” Om vervolgens te verwijzen naar een handboek voor 
het maken van films: "If the plot lacks suspense: I. Add an antagonist, 2. Add an obstacle, 
3. Add a problem,"255 Een recente studie van Stuart N. Soroka bevestigt – mede op grond 
van empirisch onderzoek – deze opvatting dat nieuwsmedia geneigd zouden zijn tot  
 

252 Hallin 1992, p. 13. 
253 Robinson 1976, p. 428. 
254 Lippmann 1963, p. 412. Oorspronkelijk verschenen onder de veelzeggende titel ‘The TV 

Problem’ (mijn cursivering) in Lippmann's krantencolumn Today and Tomorrow, 27 oktober 
1959.

255 Lippmann 1922 (1950), p. 164. Lippmann citeert hier uit Cinema Craftsmanship van 
Frances Taylor Patterson uit 1920, p. 31 (hij verwijst overigens naar pp. 31-32).  
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negativiteit omdat hun publiek eenzelfde voorkeur voor negatief nieuws zou heb-
ben.256 
 Of deze inschatting van 'het' publiek correct is of niet, en of medianegativisme al 
dan niet versterkt wordt door politieke marketing: een voorkeur voor negatieve 
berichtge ving over politiek bij journalisten is verklaarbaar vanuit medialogica, met 
haar primaire doel om te communiceren, en wel bij voorkeur voor een zo groot mogelijk 
publiek zodat de eigen mediaonderneming in stand blijft of zelfs kan groeien.257 Veel 
waakhond-journalisten dienen te laveren tussen een hoofd- of eindredactie die nieuws 
en 'primeurs' eist om de concurrentie voor te blijven; en anderzijds politici en hun 
entourage die vooral moeite doen om zo min mogelijk prijs te geven dan wel hun eigen 
boodschap over te brengen. Dan botst het journalistieke doel van nieuws ‘maken’ op de 
politieke doelen van machtsbehoud, mobilisatie en controle, met frustratie en cynisme 
tot gevolg bij journalisten. De volgende dialoog uit de Britse serie Yes Prime Minister 
tussen een tv-interviewer en de premier symboliseert fictief maar geloofwaardig het 
jour nalistiek-politieke spel:

“So Prime Minister… The pound is falling, the FTSE is dropping like a stone, infla-
tion could be on the way up, your coalition is divided, and now the conference on 
the Euro crisis looks like a dead end. It’s all a bit of a disaster, isn’t it?” “You know, 
I’m glad you ask me that.” “So, would you like to give us an answer?” “Yes.” “Yes, 
it looks like a disaster?” “No, no, it’s not a disaster, and yes, I’d like to answer the 
question. Please, don’t interrupt until I’ve finished speaking. To you it may look 
like a disaster, but you don’t know what’s going on inside Lancaster House.” “No, 
that’s why I’m asking that.” “No, no, you’re asking if it’s all a disaster. Typically 
loaded question…  Completely prejudicial… Have you ever considered asking 
something open-minded like: ‘How are negotiations going?’” “Fine. How are 
negotiations going?” “Well, obviously I can’t tell you that. They’re confidential. 
I can tell you there has been much progress.”258

256 Soroka 2014, pp. 93-94. Soroka neemt afstand van de in deze paragraaf beschreven visie 
dat media-negativiteit jegens politici terug te voeren is op een verzuurde relatie tussen 
journalisten en politici sinds de zestiger jaren. 

257 Voor Nederland stelde het rapport Medialogica van de Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling (RMO) uit 2003 dat in de 25 jaar tussen 1977 en 2002 het nieuws in de 
Nederlandse dagbladen over de belangrijkste politieke partijen negatiever was geworden 
(Kleinnijenhuis 2003, p. 174). Vliegenthart, Boomgaarden en Boumans op hun beurt 
analyseerden de politieke berichtgeving in Nederlandse en Britse kranten tussen 1990 en 
2007, en concluderen daarentegen: “we do not find evidence for increasing negativity.” 
(2011, p. 107). Hierbij kan worden aangetekend dat de meeste in deze paragraaf vastgestelde 
observaties van negativiteit betrekking hadden op tv-nieuws, en op de Verenigde Staten. 
Bovendien is bij empirisch onderzoek naar negativiteit altijd de vraag wat precies als 
indicator voor dit fenomeen wordt gehanteerd. Dit verklaart mogelijk waarom de 
empirische gegevens over negatieve berichtgeving in verschillende onderzoeken 
significant kunnen verschillen. 

258 'Yes Prime Minister – Crisis at the Summit', uitgezonden door de VPRO op 6 juli 2013. 
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 Wat we hier zien is de tragikomische Catch 22 waarin zowel politieke journalisten als 
politieke leiders zichzelf terugvinden als gevolg van onvermijdelijk botsende logica’s. 
De journalist neemt als uitgangspunt dat er weinig goed kan gaan in de politiek en wil 
dat alleen nog even bevestigd hebben van de politicus in kwestie. Dan heeft hij ‘nieuws’. 
De leider wil zijn boodschap zo ongeschonden mogelijk overbrengen, en heeft als het 
ware zijn antwoord al klaar, onafhankelijk van de vraag. Hij zoekt dus naar een open 
vraagstelling waarbij hij dit antwoord gemakkelijk kwijt kan. Dan heeft hij ‘publiciteit’. 
Wanneer de journalist hem deze vraag (“How are negotiations going?”) voorlegt en 
daarmee zijn eigen negatieve grondhouding aflegt, wordt hij afgestraft met een 
nietszeggend en ongeloofwaardig positief antwoord. We zouden hier ook een indicatie 
in kunnen zien dat mediatisering niet zozeer duidt op de media-afhankelijkheid van 
politici, maar op de mate waarin politici en journalisten ieder afzonderlijk gevangenen 
zijn van hun eigen logica en zolang deze situatie voortduurt, burgers geen waarachtige 
en volledige informatie kunnen bieden. 

Er is bovendien een rechtstreekse relatie tussen negativisme en het waakhond-ideaal 
zelf. Waakhond-journalistiek veronderstelt per definitie een zekere mate van ne ga-
tiviteit. Ze keert zich tegen – potentieel of daadwerkelijk - machtsmisbruik door poli-
tieke leiders, en het feit dat ze deze leiders controleert, impliceert wantrouwen of op zijn 
minst scepsis versus het vermogen van deze leiders om altijd en alleen het goede te 
doen. Onderzoeksjournalistiek is dan een middel om leiders en hun verondersteld 
'negatieve' handelen te controleren, evenzeer als het stellen van kritische en desnoods 
impertinente vragen of het uiten van tegendraadse opinies dat is. Maar waar gaat deze 
waakhond-journalistiek 'te ver'? Of, met andere woorden: tot waar doet ze precies 
genoeg? Het begin van een antwoord op deze vraag is wellicht te vinden bij Bourdieu 
(1998). Hij vergelijkt de journalistiek – die volgens hem van invloed is op de politiek 
zonder er volwaardig deel van uit te maken - met de mythische figuur Thersites: "'the 
ugly, cowardly, ‘thrower of words' in the Iliad, who abuses everybody and 'argues 
nothing but scandal.’"259 Volgens Bourdieu hanteren journalisten op spontane wijze 
een filosofie van de twijfel, waarbij ze zelfs oprechtheid en belangeloosheid in de 
politiek toeschrijven aan eigenbelang en wedijver. Al met al is hun blik op politiek 
cynisch. Evenals Hallin herleidt Bourdieu de negativiteit van de journalistiek tot 
weerstand tegen politieke marketing; nog vóór Mazzoleni en Schulz suggereert hij dat 
deze marketing op haar beurt een vorm van politieke aanpassing is aan “the demands of 
the journalistic field”.260

 Het is dit cynisme van de journalistiek – en wellicht ook van de politiek – dat het 
'teveel' zou kunnen typeren dat Mazzoleni en Schulz waarnemen: een structurele 
ongevoeligheid voor het (mogelijk) goede in de politiek, en een overdreven nadruk op 
wat er slecht zou gaan of slecht zou zijn in het politieke bedrijf. Dit is niet de plaats om 

259  Bourdieu 1998, p. 4. Zie ook Homerus 1951 (2011), pp. 98-99. 
260  Bourdieu 1998, p. 5. 
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empirisch aan te tonen dat een dergelijk cynisme toeneemt en dat het een trend is, in 
Europa of daarbuiten.261 Wel wil ik hier de gedachte verkennen dat het ideaal van de 
waakhond – hoezeer het ook te verdedigen valt – raakvlakken heeft met een dergelijk 
journalistiek cynisme ten opzichte van de politiek. Blumler en Gurevitch (1995) 
benadrukken de veronderstelling die ten grondslag ligt aan het waakhond-ideaal en 
zijn “adversarial ethic”: die van “the self-serving propensities and potential fallibility of 
wielders of power.”262 Voor wie zich dagelijks bezighoudt met waakhond-journalistiek 
en probeert om schandalen bloot te leggen of politici via zijn vragen verantwoording af 
te laten leggen, is het lastig om ook de andere kant van politiek te blijven zien: het 
oprechte idealisme, de pogingen om het goede te doen, de heerschappij van 'de macht' 
over zichzelf en zijn minder fraaie instincten. Er bestaat bij waakhond-journalistiek 
zodanig veel aandacht voor het negatieve dat een structureel negativisme op de loer 
ligt.263 Dat is één reden dat beschouwers van het politiek-journalistieke landschap de 
indruk kunnen krijgen dat ‘de’ journalistiek overmatig negatief is over ‘de’ politiek. 
 Waarin schuilen nu precies de 'overmaat', de overdrijving en het exces als het gaat 
om gemediatiseerde waakhond-journalistiek? Een maatstaf om dit vast te stellen zou 
kunnen worden gevormd door het hogere doel, de intrinsieke goederen en de deugden 
uit het vorige hoofdstuk. Het telos van waakhond-journalistiek omschreef ik daar als: 
het helpen functioneren van de democratie doordat politieke leiders zich gecontroleerd weten en 
burgers deze leiders kritisch kunnen beoordelen. Als intrinsieke goederen formuleerde ik: het 
kritisch bevragen en ter verantwoording roepen van politieke leiders. De relevante, waakhond-
specifieke deugden: gezond wantrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en bescheidenheid. 
Vanuit dit perspectief gezien schiet waakhond-journalistiek haar doel voorbij als (a) 
leiders zich niet gecontroleerd hoeven te voelen en (b) burgers deze leiders niet kritisch 
kunnen beoordelen. Dit gebeurt wanneer journalisten leiders kritisch bevragen of ter 
verantwoording roepen op een wijze die contraproductief blijkt. De kans daarop is reëel 
indien onder journalisten niet de toon wordt aangegeven door gezond wantrouwen 
jegens leiders, verantwoordelijkheidsgevoel voor de democratie, of bescheidenheid 
jegens burgers, maar bijvoorbeeld door onverschilligheid, onverantwoordelijkheid en 
onbescheidenheid. 
 In dat kader zijn twee gedachtegangen relevant, die beide betrekking hebben op de 
relatie van journalisten met overige politieke relevante actoren: de eerste met leiders, de  
 

261 Een onderzoek in 2006 onder Nederlandse politieke journalisten en parlementariërs wees 
uit dat de ondervraagde journalisten even cynisch waren over de politici als deze politici 
over zichzelf; maar dat beide groepen minder cynisch bleken dan het publiek. Wat daarnaast 
naar voren kwam, was een sterk cynisme ten opzichte van de media bij politici. Zie: Brants 
et al. 2010, p. 25. 

262 Blumler en Gurevitch 1995, p. 27. Zie ook voetnoot 86. 
263 Ook Soroka signaleert dit in zijn studie, wanneer hij stelt: "Recall that early thinking – well 

before the development of modern mass media – saw error monitoring as the central 
function of mass media in representative democracy. Where political reporting is 
concerned, at least, mass media were for the most part designed to focus on negative 
information." (Soroka 2014, p. 107). 
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andere met burgers. Voor de relatie van (waakhond-)journalisten met politici geldt dat 
het ten zeerste de vraag is of een extreem antagonistische benadering van politici 
werkelijke controle oplevert, of vooral meer inspanningen van deze politici om niets 
wezenlijks te hoeven zeggen dan wel de geprepareerde boodschap te brengen. Ian Katz, 
hoofdredacteur van het Britse tv-programma Newsnight, formuleert het in een artikel 
met de omineuze titel The death of the political interview als volgt: "interviewer suggests 
politician's policy or position is flawed/inconsistent/unfunded; politician denies the 
charge/ignores the question/suggests that real people in his or her constituency care 
about something different. They repeat this a few times, typically for somewhere 
between four and 10 minutes. The interviewee considers it a success if he or she hasn’t 
said something that will attract the ire of their party’s PR capos. The interviewer 
considers it a success if the exchange has produced 'a line', though more often than not 
it will be the line the politician came to deliver."264 Katz signaleert dat veel politici ervoor 
kiezen om dergelijke interviews niet eens meer te doen, hetgeen ze zich kunnen 
veroorloven als zij zich in een machtspositie bevinden waarin journalisten hen meer 
nodig hebben dan zij de journalisten. Deze neiging versterkt zich waar politici het 
gevoel krijgen dat journalisten hen aan de schandpaal willen nagelen zonder zich te 
realiseren in wat voor context deze politici hun werk moeten doen, met welke 
beperkingen, obstakels en verantwoordelijkheden. Dit is ongetwijfeld een factor in wat 
Brants et al. (2010) aanduiden als het 'media-cynisme' bij politici.265 Voor de publicatie 
van diepgaand onderzoek naar politieke leiders ligt de situatie enigszins anders dan met 
het direct stellen van vragen aan deze leiders: het staat journalisten vrij dergelijk 

264 Ian Katz, “The death of the political interview,” The Financial Times Online. http://www.
ft.com/intl/cms/s/2/bd0b95c4-3477-11e4-b81c-00144feabdc0.html#axzz3WjAgebNI 

 (oorspronkelijk gepubliceerd 5 september 2014; geraadpleegd 15 juli 2015). 
 De hier aangehaalde scène uit Yes Prime Minister, gebaseerd op de Britse praktijk, illustreert 

dat ook open vragen lang niet altijd tot resultaat leiden. Dat weerspiegelt Joris Luyendijk 
voor Nederland in 'Je hebt het niet van mij, maar…': " “Ik heb zelf de mediatrainingen vaak 
vervloekt. Bijvoorbeeld die keer dat ik het radioprogramma Met het oog op morgen 
presenteerde, en een kleine oppositiepartij net haar verkiezingsprogramma had gelanceerd. 
De partijleider zat in de uitzending en de redactie had een vragenlijst voorbereid rond de 
vraag: is het nu niet frustrerend om van tevoren te weten dat je toch niet in de regering 
komt? Mij leek dat een hopeloos soort vraag, want wat kan de lijsttrekker daarop zeggen: 
‘ja, het is frustrerend, ik kap ermee’? Of: ‘Nee hoor, het is helemaal niet frustrerend.’ Dat 
laatste wordt het natuurlijk, waarna je kunt gaan ‘zuigen’: maar hoe houdt u het dan vol, 
die grote partijen lachen u uit, kijk nou eens naar al die grote plannen in uw vorige 
verkiezingsprogramma, dus u ontkent dat u het erg vindt als u niet in de regering komt? O, 
dat vindt u wel heel erg, nou, dan is het toch frustrerend dat het nooit gebeurt? En zo 
verder. In mijn naïviteit dacht ik: we doen het anders, en ik stelde in de uitzending open 
vragen. Tja, toen nam die lijsttrekker dus ‘het initiatief’ en draaide het pr-verhaaltje af dat 
met de afdeling voorlichting was ingestudeerd. De eindredactie van Met het oog op morgen 
stond erbij en luisterde ernaar. Na afloop moest ik toegeven: in dit medialandschap heeft 
het geen zin om open en nieuwsgierige vragen te stellen aan politici.” (Luyendijk [2010] 
2011, p. 63).

265 Dit 'media-cynisme' komt naar voren in het onderschrijven van stellingen als 'Coverage 
too event-driven'; 'Journalists pay too little attention to political content' of 'Coverage 
leads to lack of trust in politics'. Brants et al. 2010, p. 35. 
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onderzoek te publiceren, zelfs als politici niet meewerken. Ook op dit vlak ligt echter 
een politiek-journalistieke wapenwedloop voor de hand waarbij uiterst negatieve 
berichtgeving tot meer geslotenheid leidt aan de zijde van politici, zeker als deze het 
gevoel hebben dat journalisten vooral uit zijn op sensatie en schandalen. Hoe dan ook 
is de vraag in hoeverre journalisten zich bij hun onderzoek op wezenlijke vraagstukken 
van 'verantwoording afleggen over beleid' richten, dan wel op oppervlakkiger en 
gemakkelijker aan te tonen 'misstanden' als discrepanties tussen standpunten van een 
en dezelfde politicus over een langere periode, dan wel verschillen van mening tussen 
verschillende politici van dezelfde partij of hetzelfde kabinet. 
 Voor de relatie van journalisten met burgers is een spiraal van cynisme gesignaleerd 
waarbij cynisme onder journalisten zou leiden tot cynisme onder burgers. Robinson 
(1976) stelt al dat televisiekijkers vanwege de negativiteit van dit medium “more 
cynical, more frustrated, more despairing” zouden raken en steeds minder gecharmeerd 
van hun sociale en politieke instituties.266 Ruim twintig jaar later werkten Joseph N. 
Cappella en Kathleen Hall Jamieson dit gegeven uit tot hun theorie van de Spiral of 
Cynicism (1997): burgers zouden zich door een politieke berichtgeving die op 
wantrouwen gedijt niet alleen afkeren van de politiek maar ook van de journalistieke 
'boodschapper'267  - om met Bourdieu (of Homerus) te spreken: van 'the ugly, cowardly, 
thrower of words'. Daarmee schiet de waakhond definitief zijn doel voorbij: politici 
wapenen zich tegen zijn pogingen tot controle, en bovendien keren burgers zich af van 
zowel deze controle als van hun eigen potentiële participatie, en dat allemaal vanwege 
een ongezond en overdreven journalistiek wantrouwen. 
 Hoewel het concluderend lastig blijkt om empirisch eenduidig aan te tonen dat 
negativiteit en cynisme in de (politieke) journalistiek toenemen, zijn overdreven 
wantrouwen, negativisme en cynisme wel degelijk verklaarbaar. Op de eerste plaats uit 
wat in de waakhond-journalistiek als deugd geldt: wantrouwen, dat echter al snel 
ongezonde proporties aanneemt en in die hoedanigheid zowel leiders als burgers van 
journalisten vervreemdt. Op de tweede plaats worden negativiteit en cynisme in de 
hand gewerkt door de medialogica met haar bijna obsessieve zoeken naar ‘nieuws’, een 
obsessie die alleen maar aan kracht lijkt te winnen als ze (politieke) tegenstand ontmoet. 
Op de derde plaats speelt het commerciële doel een rol, met haar nadruk op die 
voorkeuren van het publiek die het gemakkelijkst te bespelen zijn: strijd, negativiteit en 
conflict. Het is deze commerciële logica die we in de volgende paragraaf verder 
verkennen. 

266 Robinson 1976, p. 426. 
267 Cappella en Jamieson 1997, p. 209. Brants et al. (2010, p. 38) opperen dat “the real spiral of 

cynicism” die is tussen politici enerzijds en media anderzijds, waarbij de mediabelustheid 
van politici zou leiden tot afkeer onder journalisten, die weer het media-cynisme voedt 
onder politici. Tegelijkertijd signaleren ook zij een relatief sterk politiek cynisme onder het 
publiek (zie ook voetnoot 261). 
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 3.3 Mediatisering en commercialisering: politieke journalistiek onder druk

Mazzoleni en Schulz verbinden mediatisering van de politiek nadrukkelijk met com-
mer cialisering. Ze benoemen de 'commercialisering van mediasystemen' als een factor 
die politieke mediatisering heeft helpen versnellen.268 Steeds meer zou medialogica de 
commerciële logica weerspiegelen van een 'media-industrie'.269 Meer specifiek spreken 
Mazzoleni en Schulz over de ruimte die de in Europa traditioneel sterke publieke radio- 
en televisiesector sinds het einde van de jaren zeventig heeft moeten prijsgeven aan 
commerciële radio- en televisiezenders. Het resultaat is volgens de auteurs de alom-
tegenwoordigheid van journalistiek die commerciële doelen nastreeft. Daarbij 
verwijzen zij niet alleen naar commerciële media zelf, maar ook naar hun effect op nog 
altijd publiek opererende mediaorganisaties, die gedwongen door concur rentie-
overwegingen eveneens meer nadruk leggen op kijkcijfers, oplages en adverteerders. 
Het resultaat, aldus Mazzoleni en Schulz, is een afname – maar niet het volledig 
verdwijnen – van het volgens hen hoge niveau van politisering bij zowel publieke media-
organisaties als individuele 'news professionals'.270 
 Ook bij de politiek veronderstelt de mediatiseringsthese een proces van depolitise-
ring, door Mazzoleni en Schulz aangeduid als 'modernisering'.271 Als oorzaak wijzen zij 
opnieuw medialogica aan, en de wijze waarop deze politieke actoren zou dwingen om 
zich aan te passen aan commerciële patronen van de media. "What is newsworthy, what 
hits the headlines, what counts in the public sphere or in the election campaign are 
communication skills, the style of addressing the public, the 'look,' the image, even the 
special effects: All are typical features of the language of commercial media."272 Helemaal 
aan het eind van hun artikel spreken Mazzoleni en Schulz zelfs over een 'excessieve' 
mediatisering van politiek leiderschap en politieke praktijk die het functioneren van de 
democratie kan verstoren, met “citizens forced to become consumers and spectators”.273 
Ze leggen geen direct en expliciet verband met de door henzelf eerder geschetste 
commercialisering en 'modernisering', maar de woordkeuze van 'consumenten en 
toeschouwers' is veelzeggend. Als journalistiek en politiek 'depolitiseren', wat zegt dit 
dan over de derde actor in de democratische driehoeksverhouding: het publiek? 
 Voor de realisatie van het waakhond-ideaal is dit een uiterst relevante vraag. De 
journalist als waakhond veronderstelt niet alleen leiders die bewaakt dienen te worden 
en zich ook laten bewaken, maar bovendien burgers die consequenties trekken uit de 
misstanden die journalisten aan het licht brengen. Een eerste voorwaarde hiervoor is 

268 Mazzoleni en Schulz 1999, p. 249. 
269 Ibid., p. 251. 
270 Ibid., p. 257. In Nederland werd commerciële televisie in 1989 geïntroduceerd met de 

komst van RTL (Véronique). Zie voetnoot 39 met de verwijzing naar Habermas (1989, p. 
169) die een vergelijkbaar verband waarnam tussen commercialisering en depolitisering 
met de opkomst van de penny press in de 19e eeuw. 

271 Mazzoleni en Schulz 1999, p. 249. 
272 Ibid., p. 251. 
273 Ibid., p. 259 
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dat ze überhaupt volgen wat de journalisten doen. Een tweede dat burgers bereid zijn 
om hieruit praktische consequenties te trekken. En een derde dat ze daarvoor ook de 
middelen hebben. In een situatie waarin journalisten en politieke leiders de nadruk 
leggen op spektakel, beeldvorming en entertainment, is de verleiding groot om voorbij 
te gaan aan het diepgaande, ingewikkelde en minder boeiende deel van politieke 
inhoud. Dan is politiek inderdaad, zoals Bourdieu stelt, "better kept out of prime time as 
much as possible."274 Voor burgers wordt het in dat geval lastig om een werkelijk 
politieke communicatie nog te doorgronden, of zelfs maar tot zich te nemen. De 
politiek geïnteresseerden onder hen wenden zich af van gedepolitiseerde politieke 
communicatie, of deze nu afkomstig is van politici of van journalisten. De niet-politiek 
geïnteresseerde burgers op hun beurt zullen nog minder dan voorheen geïnteresseerd 
raken in beleid en de wezenlijke politieke strijd die hiermee verbonden is, en doen het 
met de gedepolitiseerde versie van de politiek die hen door de meeste media wordt 
voorgeschoteld. Hoe dan ook is het publiek dan nauwelijks in staat om zijn leiders 
werkelijk kritisch te beoordelen en blijft een essentieel element van het waakhond-doel 
dus onvervuld. In zoverre kunnen commercialisering en depolitisering - zoals 
beschreven door Mazzoleni en Schulz – worden beschouwd als noodzakelijkerwijs 
schadelijk voor democratie en waakhond-journalistiek. 
 Wanneer we deze ontwikkeling beschouwen vanuit het perspectief van MacIntyre’s 
deugdenethiek, zien we hoe hier op drie verschillende niveaus deugdelijkheid wordt 
aangetast. Eerst doordat doelen van politieke aard (zoals het waakhond-telos) het on-
derspit delven tegenover commerciële doelen en de bijbehorende depolitisering. Dan 
doordat de extrinsieke goederen – macht, winst en prestige - van steeds com mer ciëlere 
media-instituties de boventoon voeren boven de intrinsieke goederen, waarbij deze 
laatsten gericht zijn op een diepgaande inhoudelijke controle van leiders door journa-
listen en burgers. En tenslotte via de deugden zelf. Moed, rechtvaardigheid en eerlijk-
heid; gezond wantrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en bescheidenheid. Deze 
deugden worden stuk voor stuk ontmoedigd waar commerciële logica voorop staat. Of, 
subtieler gesteld, ze worden niet langer gevoed door een immaterieel doel of intrinsieke 
goederen, waardoor ze uiteindelijk – als in een proces van atrofie – afsterven. 
 Laten we deze algemene waarnemingen concretiseren. Altheide en Snow (1979) 
wijzen op het commerciële karakter van vooral televisie en van het entertainment dat 
volgens hen cruciaal is voor dit medium: "programmers regard entertainment programs as 
commercials for the commercials, since the number of people watching the ads is what 
really counts."275 Sinds Altheide en Snow dit schreven, is commercieel opererende 
televisie niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in de rest van de wereld belangrijker 
geworden, ook waar ze voorheen afwezig was (de Sovjet-Unie en haar invloedssfeer) of 

274 Bourdieu 1998, p. 2.  
275 Altheide en Snow 1979, p. 74. 

Proefschrift Remco van Broekhoven.indd   93 15-03-2016   09:36:13



94

Pitbull, poedel of Cerberus?
De teloorgang van een nobel ideaal

marginaal aanwezig (grote delen van West-Europa).276 Dit heeft ertoe geleid dat niet 
alleen entertainmentprogramma's een prominentere rol zijn gaan spelen, maar dat ook 
serieuzere programma's en zelfs nieuws- en actualiteitenrubrieken een meer entertainend 
karakter hebben gekregen. Mazzoleni en Schulz wijzen op de “spectacular and 
sensationalistic coverage of political events and leaders.”277 De nadruk is komen te 
liggen op personen, op hun ‘eigenlijke’ overwegingen en op de (wed)strijd die ze 
aangaan. Bij politieke verslaggeving uit dit zich bijvoorbeeld in uitgebreide aandacht 
voor de ‘persoonlijkheid’ van politici, voor ‘strategische frames’ (wat zit er ‘achter’ 
bepaalde woorden of daden) en voor opiniepeilingen of besprekingen waaruit blijkt wie 
‘voor’ of ‘achter’ ligt en ‘verloren’ of ‘gewonnen’ heeft.278 En om Altheide en Snow te 
parafraseren: waar nieuws entertainment wordt, wordt ook dit nieuws een advertentie 
voor de advertenties. Media Logic stelde al vast wat hierdoor zou verdwijnen: "deeper, 
more complete, and accurate reports."279 Die zouden namelijk niet gemakkelijk en 
aantrekkelijk genoeg zijn om kijkers aan het scherm te kluisteren. Op welke deugden 
doet journalistiek als entertainment een beroep? Op geen van de genoemde zes. Voor 
het brengen van vermaak is namelijk noch moed, noch eerlijkheid, noch rechtvaardigheid 
vereist; en al evenmin gezond wantrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel of 
bescheidenheid. Wat overblijft is hoogstens waakhond-journalistiek als theater, 
waarbij vermaak ontstaat uit het spel en de strijd met de politicus, of uit de weergave 
van de politiek als vuig spel op zichzelf. En in dat theater kan de journalist een 
‘persoonlijkheid’ of ‘ster’ worden. Hetgeen het laatste restje bescheidenheid doodt. 
 Er is nog een recente ontwikkeling naast de opmars van commerciële televisie die de 
commercialisering van de journalistiek versterkt en haar deugdelijkheid verzwakt. In 
Flat Earth News (2008) stelt journalist Nick Davies dat hij werkt in "a corrupted 
profession."280 Hoewel zijn boek de Britse praktijk beschrijft, en in het bijzonder die van 
dagbladen, bleek uit de reacties dat zijn observaties alom herkend en erkend werden. 
Davies duidt de 'krachten van het commercialisme' aan als het primaire obstakel voor 

276 Claassen (2011, pp. 65-66) neemt de stelling dat "public broadcasting and public interest 
regulation now are on the defensive" als uitgangspunt voor een fundamentele discussie 
over de vraag in hoeverre media zich op de markt dienen te begeven. 

277 Mazzoleni en Schulz 1999, p. 257. Ze verwijzen hierbij naar termen als het ‘game schema’, 
‘horse race’-verslaggeving en ‘infotainment’. 

278 Zie voor personalisering Mazzoleni (2000), maar ook de relativering van deze trend door 
Van Aelst, Scheafer en Stanyer (2011), en door Vliegenthart, Boomgaarden en Boumans 
(2011, p. 107); voor ‘strategy frames’ Capella en Jamieson (1997, p. 111); en voor ‘horse 
race’: Iyengar, Norpoth en Hahn 2004.  

279 Altheide en Snow 1979, p. 75. Joris Luyendijk vat deze tendens kort en krachtig samen, als 
hij stelt: "het is beter voor de kijkcijfers met een microfoon heen en weer te rennen tussen 
ruziënde mensen dan proberen uit te leggen hoe ons zorgsysteem in elkaar zit." “Het 
amorele systeem waarin wij leven,” interview door Stevo Akkerman, Trouw, 28-4 '15.

280 Davies 2008 (2009), p. 3. Davies – werkzaam voor The Guardian (sic) - valt bij uitstek als 
journalistieke waakhond te karakteriseren. Zo publiceerde hij als een van de eersten over 
Wikileaks, maar ook over de mogelijke misstappen van diens aanvoerder Julian Assange; 
en was hij degene die naar buiten bracht dat de krant News of the World uitgebreid gebruik 
had gemaakt van afluisterpraktijken. 
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wat op het eerste gezicht een pleonasme lijkt: 'journalistiek die de waarheid vertelt'.281 
Dat doen deze krachten – belichaamd in het management van enorme media-
ondernemingen – niet zozeer door direct te interveniëren in het journalistieke proces. 
Wat Davies signaleert, zijn de interne mechanismen van een industrie, waarbij het 
probleem vooral te vinden is in de fase van het nieuws-verzamelen en –checken. Het 
resultaat: "the mass production of ignorance".282 
 Wat er misgaat in de 'nieuwsfabriek', is dat er minder dan tevoren wordt onderzocht 
of de verkregen informatie wel klopt. Davies duidt moderne journalistiek als volgt aan: 
"the rapid repackaging of largely unchecked second-hand material, much of it designed 
to service the political or commercial interests of those who provide it."283 De drijfveer is 
commerciële logica, ofwel het besparen van kosten en vergroten van opbrengsten; 
"applied to news, that logic is highly damaging, cutting out human contact and with it 
the possibility of finding stories; cutting down time and with it the possibility of 
checking; thus producing stories in greater numbers at greater speed and of much worse 
quality."284 In wat Davies hier weergeeft, is met enige creativiteit een kapitalistisch 
vervreemdingsproces te herkennen zoals Marx dat al beschreef. Waar aanvankelijk het 
doel informatie was - en meer nog: inzicht - raakt dit doel buiten beeld doordat een 
commercieel gezien efficiënter productieproces resulteert in kwaliteitsverlies van het 
uiteindelijke 'product': het nieuws. Concurrentie en kostenbesparing leiden immers tot 
nieuwsorganisaties waarin steeds minder mensen dezelfde of zelfs meer 'output' dienen 
te leveren. Het gevolg is een ernstig tekort aan tijd, en dat is cruciaal, volgens Davies. "If 
truth is the object and checking is the function, then the primary working asset of all 
journalists, always and everywhere is time. Take away time, and you take away truth."285 
Het beeld is duister, temeer daar Davies geen oplossingen biedt. Hij schetst 'Flat Earth 
News' als een onvermijdelijkheid.286 Er is het een en ander af te dingen op zijn analyse. 
Zo valt te overwegen dat moderne technologie in de vorm van camera's of computers 
juist extra tijd oplevert, en dat internet veel nieuwe mogelijkheden biedt om snel te 
researchen en te checken. Daarmee is de nieuwsfabriek vanuit institutioneel perspectief 
evenzeer op te vatten als een archetypische kapitalistische onderneming in positieve 
zin: dynamisch, innovatief en creatief. Met als gevolg dat minder mensen minder geld 
opmaken en meer opleveren, zowel in materiële als immateriële – journalistieke – zin. 
 Uit zowel de analyse van Altheide en Snow als die van Davies kan echter ook een 
botsing worden afgeleid tussen enerzijds intrinsieke goederen van waakhond-
journalistiek, en anderzijds goederen die daaraan extrinsiek zijn. Idealiter bevragen 

281 Ibid., p. 16.
282 Ibid., p. 28, p. 45. 
283 Ibid., p. 60. Ironisch genoeg spelen politieke doelen hierbij wel degelijk een rol, maar zijn ze 

niet gericht op kritische controle, als wel op (positieve) publiciteit. 
284 Ibid., p. 62. 
285 Ibid., p. 64. 
286 Zie voor een kritiek op Flat Earth News: Mary Riddell, “Failures of the Fourth Estate” The 

Guardian online. http://www.theguardian.com/books/2008/feb/03/society (gepubliceerd 3 
februari 2008; geraadpleegd 15 juli 2015). 
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waakhond-journalisten leiders kritisch en roepen ze hen ter verantwoording, bij 
voorkeur op basis van gedegen en betrouwbaar onderzoek. Dit kunnen we karakteriseren 
als typisch politieke doelstellingen die in principe te combineren zijn met commercieel 
geïnspireerde doelstellingen als voldoende lezers, kijkers en luisteraars 'trekken' om als 
mediaonderneming te groeien, of in elk geval te overleven; of met andere extrinsieke 
doelen, zoals de status en macht van een individuele journalist, zijn programma of zijn 
bedrijf. Wat Altheide en Snow echter al signaleren is dat nieuws niet zozeer een 
inhoudelijke selectie biedt uit wat er is gebeurd en aan het publiek dient te worden 
gemeld, maar dat datgene wordt uitgezocht wat zonder moeite 'geconsumeerd' kan 
worden zodat de opbrengsten – in bereik, en dus in advertentieverkoop – optimaal zijn. 
Dat brengt hen tot de conclusie: "news is an organizational product used to promote 
organizational concerns rather than a fuller understanding of complex issues.”287 Het is 
precies een dergelijk begrip van de vaak complexe politieke issues dat wordt beoogd met 
het waakhond-doel van een publiek dat leiders kritisch kan beoordelen. Het is ook een 
dergelijk begrip dat uit het zicht raakt door wat MacIntyre aanduidt als 'geïn stitu-
tionaliseerde hebzucht'.288

 Hier is het op zijn plaats om in herinnering te brengen dat MacIntyre geen 
oudtestamentisch, ongenuanceerd en eenzijdig oordeel biedt van een dergelijke 
botsing tussen intrinsieke en extrinsieke goederen. Instituties hanteren immers 
extrinsieke goederen als macht of geld om niet alleen zichzelf maar ook ‘hun’ praktijken 
in stand te houden,289 hetgeen evenzeer opgaat voor media-instituties en journalistieke 
(waakhond-)praktijken. Bovendien signaleert MacIntyre dat het werk dat door verreweg 
de meeste mensen wordt gedaan, niet als 'praktijk' kan worden begrepen (in zijn 
specifieke opvatting van een praktijk) met de bijbehorende focus op intrinsieke 
goederen. In plaats daarvan domineren hier materiële doelstellingen als overleven, een 
baan behouden en geld verdienen. Een dergelijke logica van de lopende band290 is ook 
te vinden in Davies’ analyse, inclusief mijn kanttekening dat deze logica vanuit 
institutioneel perspectief juist als efficiënt kan worden gezien. Echter, in lijn met After 
Virtue is de vraag gerechtvaardigd waar een immaterieel doel, intrinsieke goederen en 
de bijbehorende deugden blijven als macht, geld en status overheersen. Niet voor niets 
spreekt Davies van a corrupted profession. Dat lijkt een correcte inschatting, voor zover 
extrinsieke waarden ook in de waakhond-journalistiek intrinsieke waarden verdrijven, 
zoals ik hierboven heb aangegeven. Tegelijkertijd geldt dat waakhond-journalistieke 
deugden grote veerkracht hebben, en dat commercie ook niet altijd een ondeugd blijkt. 
Dit zal ik uitwerken in hoofdstuk 7. 

287 Altheide en Snow 1979, p. 101. 
288 MacIntyre 1981 (2014), p. 265. 
289 Ibid., p. 226. 
290 MacIntyre spreekt over “modern productive work” en meer in het bijzonder over de 

“production line”. Ibid., p. 265. 
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 3.4 Mediatisering en internet: het verlies van de intermediaire functie?

De mediatiseringsthese stelt dat politieke instituties steeds afhankelijker worden van 
massamedia. Mazzoleni en Schulz beschrijven echter in 1999 ook de – dan nog prille - 
ontwikkeling van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, waarbij zij 
internet in het bijzonder noemen.291 Het zijn deze nieuwe of 'nieuwste'292 media die de 
traditionele intermediaire functie van de journalistiek zouden kunnen bedreigen, zo 
opperen Mazzoleni en Schulz, "bypassing the crucial phases of media selection and 
interpretation of events."293 In dat verband wijzen zij erop dat een groot deel van de 
informatie die op internet circuleert, niet door journalisten en nieuwsmedia wordt 
geproduceerd.294 Politieke actoren op hun beurt kunnen hun boodschappen direct met 
het publiek delen, zonder rekening te hoeven houden met de beperkingen en de logica 
van traditionele nieuwsorganisaties. 
 De aantasting van de intermediaire functie van de journalistiek door internet is een 
van de factoren die volgens Mazzoleni en Schulz de stelling ontzenuwt dat de politiek 
door media wordt 'overgenomen'.295 In 2004 formuleert Schulz het nog scherper. Hij 
vraagt zich dan of de komst van nieuwe media niet leidt tot het einde van de 
mediatisering296 en of in het bijzonder 'het tijdperk van de televisie' niet is afgelopen.297 
De vragen blijken stelliger dan de antwoorden die erop volgen. Schulz concludeert dat 
hoewel internet soms in de plaats treedt van traditionele media, het tegelijkertijd trends 
versterkt die televisie heeft ingezet: het vergroten van de aangeboden hoeveelheid 
informatie, nieuws in het bijzonder; de dominantie van entertainment; en het 
aanwakkeren van mediaconsumptie. Hoewel individuen bijdragen aan de inhoud van 
nieuwe media, is de meeste inhoud afkomstig van de mediaconcerns die de 'business' 
altijd al domineerden. Eens te meer blijkt volgens Schulz de geldigheid van Riepl's Wet 
dat nieuwe media de oude niet volledig vervangen, maar dat "old media usually survive 
when and because they adapt their functions".298

 Wat impliceren deze observaties over de verhouding tussen traditionele en (inmid-
dels al niet meer zo nieuwe) nieuwe media voor de deugdelijkheid van waakhond-
journalistiek? Immers: indien inderdaad de journalistiek haar intermediaire functie 

291 Mazzoleni en Schulz 1999, pp. 257-258.
292 Ibid., p. 248. 
293 Ibid., p. 258. 
294 Mazzoleni en Schulz spreken zelfs over 'the most part' (ibid.). Dat is anno 2015 voor 

discussie vatbaar, gezien de mate waarin nieuwsmedia zich in de afgelopen twintig jaar op 
internet hebben begeven. Dan nog klopt de waarneming dat een groot deel van de 
communicatie die op internet plaatsvindt, afkomstig is van individuen, overheden en 
andere organisaties die onafhankelijk opereren van nieuwsmedia. Zie het vervolg van deze 
paragraaf. 

295 Ibid., p. 259. 
296 Schulz 2004, p. 87. 
297 Ibid., p. 94. 
298 Ibid., p. 97. Zie ook: Riepl 1913, pp. 4-5. Lundby (2014, p. 26) beaamt dit tien jaar na 

Schulz: "After all, the 'new' media may not be that new. The mediatization effects of the old 
media tend to spill over into the new media."
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zou verliezen tussen 'politiek' en 'publiek', dan ligt het voor de hand dat het ideaal van 
waakhond niet langer naar behoren kan worden gerealiseerd. Als media de stroom van 
informatie tussen leiders en burgers niet meer in 'goede' banen kunnen leiden door hun 
beheersing van selectie en interpretatie, slagen zij er al helemaal niet in burgers zodanig 
over hun leiders te informeren dat deze burgers die leiders kritisch kunnen beoordelen. 
In andere woorden: voor de uitoefening van de waakhondfunctie is het goed 
functioneren van de journalistiek als intermediair een vereiste. Welnu, een kritische 
verkenning van Mazzoleni's en Schulz' observaties leert dat de intermediaire functie 
van de journalistiek niet verdwijnt, maar verschuift: en wel van het bepalen wat het 
publiek moet (en niet mag) weten naar het helpen van het publiek hoe te oordelen over 
alle informatie, ook die informatie die dit publiek op internet zonder journalisten tot 
zich kan nemen.299 
 Opvallend genoeg is deze inschatting al te vinden bij Jo Bardoel (1996), op wie 
Mazzoleni en Schulz zich onder meer baseren voor hun visie op de rol van internet. 
Bardoel beschrijft verschillende ontwikkelingen die de intermediaire functie van de 
journalistiek ondergraven. Relevant is daarbij enerzijds 'horizontalisering' die te 
danken is aan het interactieve karakter van internet: de ontwikkeling dus dat burgers in 
toenemende mate direct met elkaar kunnen communiceren, en zelf toegang tot 
bronnen krijgen die voorheen waren voorbehouden aan journalisten. Anderzijds wijst 
Bardoel op de mogelijkheid dat 'verticale' communicatie tussen overheid en burgers op 
internet voorbij gaat aan traditionele intermediairs als journalisten. Hij citeert Tops, 
Schalken en Zouridis (1995) die spreken over 'unmediated politics’, "waardoor de 
informatie over politici en politieke partijen niet langer gekleurd wordt door inter-
pretaties van onafhankelijke journalisten."300 Bardoel gaat zelf niet zo ver: hij ziet 
perspectieven voor twee soorten journalistiek: de ene ‘instrumenteel’, de andere 
‘oriënterend’. Instrumentele journalistiek heeft primair commerciële doeleinden, 
hetgeen hem brengt tot de volgende uitspraak: “Journalism and marketing will have 
more to do with each other than many an old press dog would wish."301 Tegelijkertijd is 
er sprake van een grotere 'communicatiedruk' op burgers als gevolg van de door internet 
toegenomen hoeveelheid, snelheid en dichtheid van informatie. Deze communicatie-
druk leidt tot een sterkere behoefte aan oriëntatie. Die kan en moet, zo stelt Bardoel, 
gegeven worden door journalisten, in de vorm van achtergrond, commentaar en uitleg. 
In plaats van 'unmediated politics' te moeten toestaan zou een dergelijke oriënterende 
journalistiek dus wel degelijk als kritisch bemiddelaar blijven optreden tussen burgers 
en burgers, en burgers en leiders. 
 Het lot van de journalistiek als intermediair tussen burgers en burgers, leiders en 
burgers, en leiders en leiders is – grotendeels in lijn met Bardoels analyse - genuanceerder 
gebleken dan de mediatiseringsthese inschatte. Inderdaad heeft het er de schijn van dat 

299 Zie Kovach en Rosenstiel 2001 (2007), pp. 18-19. 
300 Bardoel 1996, p. 288; Tops, Schalken en Zouridis 1995, p. 106. 
301 Bardoel 1996, p. 298. 
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er via internet meer directe communicatie dan voorheen plaatsvindt tussen andere 
actoren, zonder tussenkomst van journalisten.302 Politieke instituties, bedrijven en 
non-gouvernementele organisaties communiceren met burgers – en elkaar - via sites die 
ze zo aantrekkelijk mogelijk maken, en waarop met hooguit enkele vingerbewegingen 
van de gebruiker enorme hoeveelheden informatie (en non-informatie, propaganda of 
reclame) vrijkomen. Moesten ze vroeger met een persbericht eerst de aandacht proberen 
te trekken van journalisten, en dan maar hopen dat deze op gunstige wijze over hen 
publiceerden zodat hun boodschap bij burgers belandde: tegenwoordig kunnen deze 
burgers hun berichten of rapporten gemakkelijk op eigen initiatief raadplegen, of 
worden ze erop gewezen via sociale media (zoals Twitter, Facebook, LinkedIn en 
YouTube) en via RSS-feeds303  Dat is ook gunstig voor politici, niet alleen omdat de 
communicatie van boodschappen zo sneller verloopt en überhaupt aankomt, maar ook 
omdat een kritische bejegening door journalisten in eerste instantie wordt voor komen. 
 Het zijn ook individuele blogs en sociale media waarop miljoenen burgers zich 
begeven om met elkaar te communiceren, evenals met de tienduizenden organisaties 
die op het net aanwezig zijn. Todd Graham (2011) neemt waar dat burgers via social 
media 'alternatieve communicatieve sferen' creëren waarbij ze het traditionele top-
down-model van politieke communicatie uitdagen. Daarnaast echter stelt hij vast dat 
zowel politieke elites als media-instituties zich in deze sferen begeven en hier contact 
maken met het publiek.304 Dit lijkt de observatie van Schulz (2004) te bevestigen dat 
nieuwe media niet zozeer een eind maken aan de oude, als wel er een nieuw platform 
voor bieden. Tegelijkertijd onttrekt de communicatie van burgers onderling zich vaak 
aan de activiteit van journalistieke 'poortwachters'. In het geval van zulke burgers die 
weliswaar geen professionele journalisten zijn maar op zijn minst goed geïnformeerde 
leken die de verkregen informatie op hun beurt verder verspreiden, heeft dit geleid tot 
wat wel 'citizen journalism' wordt genoemd.305 Citizen journalism heeft bij sommigen 
tot hoge verwachtingen geleid voor wat betreft zowel het nieuws dat het kan opleveren 
als de impuls die het zou bieden voor de traditionele journalistiek om zich te vernieuwen; 
wat hiervan ook waar blijkt, feit is dat het een vorm van communicatie is die op zijn 
minst een concurrerend beroep doet op de aandacht van nieuwsconsumenten die ook 
worden bediend door traditionele 'intermediaire' media.

302 Blumler (2011, p. x) betitelt dit als 'disintermediation'. 
303 Wie zich abonneert op RSS-feeds, ontvangt automatisch updates van berichten op de door 

hem opgegeven websites. Zie Bakker & Bakker 2011, p. 217.
304 Graham 2011, p. 262. Hij noemt het voorbeeld van 'user generated content', waarbij mas-

samedia gebruik maken van informatie die door hun gebruikers wordt aangeleverd, door-
gaans via internet. Een andere vorm van ‘audience participation’ ligt in de mogelijkheden 
die nieuwsmedia hun gebruikers bieden om commentaren te publiceren in antwoord op 
journalistieke producties. Zie Hille en Bakker 2014. 

305 Te onderscheiden van 'civic-', 'civil-', 'public-' of 'participatory journalism’: professionele 
journalistiek die probeert om sterker dan 'mainstream journalism' aan te sluiten bij de be-
hoeftes en interesses van burgers, en die daarvoor ook – vaak via internet – een beroep doet 
op de actieve betrokkenheid van burgers. De uiteindelijke publicatie wordt echter nog 
steeds verzorgd door professionals. Zie Bakker & Paterson 2011, pp. 187-188. 
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 Naast – of in antwoord op - deze uitdaging voor het bereik en de macht van de 
(traditionele) journalistiek, tekenen zich echter diverse ontwikkelingen af die aangeven 
dat ze relevant blijft. Voor een deel komt dit doordat veel mainstream nieuwsorganisaties 
zich, meestal gedeeltelijk, hebben verplaatst naar internet. Er is nauwelijks nog een 
krant, tijdschrift, radio- of tv-zender te vinden die geen eigen site heeft waar het nieuws 
online wordt verspreid in aangepaste vorm of waar het zelfs eerder verschijnt dan in het 
'eigenlijke' medium. Sommige media hebben zich in hun geheel begeven op internet,306 
zijn ontstaan als online publicatie zonder ooit los van internet te hebben bestaan,307 of 
zijn opgericht als multimediale organisaties.308Tenslotte opereren diverse professionele 
journalisten online individueel, dus los van nieuwsorganisaties.309 Hetgeen op zich al 
de laagdrempeligheid van het medium internet illustreert: vóór het digitale tijdperk 
zou het onmogelijk zijn om als zelfstandig journalist een groot publiek te verwerven. 
Los van al deze vormen van online-journalistiek, geldt dat organisaties, burgers en 
leiders weliswaar massaler en gemakkelijker met elkaar kunnen communiceren zonder 
dat journalisten optreden als tussenpersoon; maar dat ze ook voor hun online-uitingen 
nog altijd de publiciteit zoeken die ze van traditionele media kunnen krijgen: aandacht 
voor een blog, tweet of Facebook-post, bij voorkeur op tv, is zo niet een vereiste dan toch 
zeker een pre voor wie wellicht liever de traditionele journalistiek geheel zou mijden. 
 Alleen al vanwege dit gemengde beeld van journalistiek in tijden van internet, geldt 
dat er niet simpelweg sprake is van een aantasting van de intermediaire functie van  
de journalistiek.310 Ook meer specifiek voor waakhond-journalistiek geldt dat deze zich 
met de rest van de journalistiek heeft meebewogen naar de nieuwste media. Zoals in  
de vorige eeuw onderzoekverslaggeving, tegendraadse opinies en kritische interviews 
zich – gedeeltelijk – verplaatsten van kranten en tijdschriften naar radio en televisie;  
zo hebben aan het begin van deze eeuw researchjournalistiek en confronterende 

306 Voorbeelden zijn de gratis kranten Spits en De Pers, die beide online zijn voortgezet, in 
respectievelijk Spitsnieuws.nl en De Nieuwe Pers. Deze laatste fuseerde eind 2013 met The 
Post Online tot TPO Magazine. Zie voor een studie naar de haalbaarheid van 'online-only'-
kranten: Thurman & Myllylahti 2009. 

307 Voorbeelden zijn NU.NL en De Correspondent in Nederland; en The Huffington Post of The 
Intercept in de VS. Interessant in dit verband is ook Dichtbij.nl, dat als site begon maar 
inmiddels ook een krant verspreidt. 

308 Een voorbeeld is het Amerikaanse (en sinds maart 2015 ook Europese) Politico, dat bestaat 
uit een site, krant, radio- en tv-station. 

309 Voorbeelden zijn Jay Rosen en Jeff Jarvis in de VS, en Arnold Karskens in Nederland (die 
overigens ook publiceert in TPO Magazine). 

310 Zie Strömbäck & Esser (2014, p. 12) die de dominantie van nieuwsorganisaties over digitale 
media benadrukken in wat zij aanduiden als “media environments”; en Bakker & Paterson 
(2011, p. 184): "professional media are still playing a pivotal role and are striving to manage 
increasing citizen participation in ways that augment, but do not replace, their 
journalism." 
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commentaren of –vraaggesprekken zich genesteld op het internet,311 zonder eerder 
gehanteerde media helemaal achter zich te laten. Al met al is de journalistiek als 
intermediair nog steeds nadrukkelijk aanwezig, zelfs op het medium dat haar bestaan 
werd verondersteld te bedreigen: internet zelf. 
 De concluderende vraag van deze paragraaf dient te zijn in hoeverre het waakhond-
ideaal ook wordt aangetast door een beweging van traditionele naar nieuwe media 
waarbij de intermediaire rol van de journalistiek behouden blijft. Gedeeltelijk is dan het 
antwoord ontkennend, omdat bij digitale media niet meer (of minder) nadruk hoeft te 
liggen op extrinsieke goederen als geld, macht en status dan bij traditionele media. Er is 
echter één aspect van internet dat deugdelijke uitoefening van de waakhondfunctie 
kan belemmeren, en wel de communicatiedruk die door Bardoel al in 1996 werd 
gesignaleerd. Eén mogelijke reactie op de druk – en een verhoopte, vanuit het perspectief 
van journalisten – is de behoefte aan oriëntatie en interpretatie, aan duiding, ordening 
en richting, die dan zouden worden geboden door journalisten, op internet en 
daarbuiten. Tegelijkertijd is er sprake van een zodanige communicatieconcurrentie, van 
zo'n enorm aanbod aan informatie, dat bij velen in het publiek de neiging zal zijn om te 
kiezen voor het gemakkelijkste en lichtst verteerbare nieuws. De meest 'aangeklikte' 
nieuwsitems op internet getuigen daarvan: dit zijn zelden diepgravende analyses, 
onthullende onderzoeks-reportages of goed beargumenteerde opinieartikelen, en 
daarentegen heel vaak 'leuke' of juist 'gruwelijke' berichten die getuigen van en inspelen 
op human interest. Zonder nu internet af te serveren als podium voor waakhond-
journalistiek, dient dus ook reserve in acht te worden genomen waar het de behoefte 
betreft aan kritische, de democratie dienende journalistiek via dit medium.

 3.5 Terug naar de hypothese: wordt het waakhond-ideaal werkelijk bedreigd?

Aan het einde van hoofdstuk 1 formuleerde ik het tweede deel van mijn werkhypothese 
als volgt: 

Het ideaal van waakhond-journalistiek wordt ondergraven door de mediatise ring van de 
politiek: deze uit zich in de dominantie van massamedia over politieke institu ties; een 
cynische benadering van politiek; een nadruk op commercie boven deug delijkheid; en 
een aantasting van de intermediaire positie van journalisten door internet.

311 The Intercept bijvoorbeeld is een online-nieuwsorganisatie die in februari 2014 werd 
opgezet, en die wordt gefinancierd door eBay-oprichter en miljardair Pierre Omidyar. 
Redacteuren zijn de gerenommeerde onderzoeksjournalisten Glenn Greenwald, Laura 
Poitras en Jeremy Scahill. In hun beginselverklaring benadrukken deze drie het waakhond-
karakter van de site: "A primary function of The Intercept is to insist upon and defend our 
press freedoms from those who wish to infringe them. […] Our longer-term mission is to 
provide aggressive and independent adversarial journalism […] We believe the prime 
value of journalism is that it imposes transparency, and thus accountability, on those who 
wield the greatest governmental and corporate power." Zie: https://firstlook.org/
theintercept/2014/02/10/welcome-intercept/ 

 (gepubliceerd 10 februari 2014; geraadpleegd 28 augustus 2015). 
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 In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk ben ik door middel van een nadere 
beschouwing van de mediatiseringsthese tot de conclusie gekomen dat deze hypothese 
gedeeltelijk opgaat Allereerst blijkt dat de veronderstelde overmacht van de media 
betwistbaar is en dat dit des te sterker geldt voor een dominantie van de journalistiek 
(3.1); echter, een cynische benadering van politiek en politici kan wel degelijk worden 
waargenomen in de waakhond-praktijk. Deze is te verklaren uit de wantrouwende 
benadering die het waakhond-ideaal eigen is; en uit een commercieel-journalistieke 
behoefte aan 'nieuws' vol strijd en negativiteit die kan botsen op politieke doelstellingen, 
met frustratie en cynisme tot gevolg bij journalisten (3.2). Al met al lijkt hier niet alleen 
sprake van corruptie van intrinsieke (waakhond-)goederen door extrinsieke doelen van 
instituties (nieuws-maken als bron van macht, winst en prestige); maar ook van een 
botsing tussen enerzijds legitieme doelen van nieuwsmedia (informeren in het algemeen 
en nieuws brengen in het bijzonder), en anderzijds het waakhond-doel om leiders 
daadwerkelijk te controleren, met de hoop op een hoofdrol van burgers. Tenslotte 
draagt het waakhond-ideaal zelf het risico met zich mee van overspannen ambities en 
een (te) negatieve benadering van politiek en politici, die cynisme versterkt. 
 De commercialisering van de journalistiek op haar beurt vormt een serieuze uit da-
ging aan het ideaal van de journalist als waakhond: ze kan immers tot zowel de po li-
tisering leiden van politieke journalistiek via de nadruk op entertainment, als tot het 
bezuinigen op tijd en geld en daarmee journalistieke kwaliteit (3.3). Beide fenomenen 
vormen een klassieke illustratie van de door MacIntyre ([1981] 2014) beschreven 
corrumpering van intrinsieke goederen en de daaraan verbonden deugdelijkheid door 
de extrinsieke goederen die zo belangrijk zijn voor instituties. Het resultaat is dat ook 
die tak van journalistiek die de democratie centraal stelt – waakhond-journalistiek – kan 
verworden van een deugdelijke praktijk in MacIntyeriaanse zin tot een baan, industrie 
of business waarbij de journalist eerder optreedt als schoothond dan als bewaker. Een 
blaffende schoothond, dat wel. 
 Van een bedreiging voor het waakhond-ideaal door internet hoeft geen sprake te 
zijn. Het is maar zeer de vraag of journalistiek als zodanig haar intermediaire functie 
verliest door de ontwikkeling van de nieuwste media. Wel is er inmiddels sprake van een 
zodanige 'informatie- en communicatiedruk' op burgers dat de serieuze vorm van 
journalistiek die waakhond-journalistiek is, moet concurreren met een enorme 
hoeveelheid potentieel toegankelijker en aantrekkelijker berichten, die bovendien lang 
niet altijd van journalistieke aard zijn (3.4). Wanneer we dit in het kader van botsende 
logica's plaatsen – die van media in het algemeen en van commerciële media in het 
bijzonder, versus die van waakhond-journalisten - zien we opnieuw dat het doel van 
media om zoveel en zo snel mogelijk te communiceren en te informeren, en meer in het 
bijzonder van journalisten om 'nieuws' te brengen, kan botsen met het doel om selectief 
te zijn ten gunste van precies die informatie die nodig is om burgers te helpen aan 
politiek relevante kennis. 
 Wellicht is een gematigder beeld op zijn plaats voor de hedendaagse journalistieke 
waakhond dan dat van de pitbull of poedel. Kees Brants en Hetty van Kempen (2002) 
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verwijzen naar Cerberus, “the multifaceted dog of Greek mythology”.312 Nu mag een 
monster met drie koppen en een slangenstaart dat de onderwereld bewaakt, in eerste 
instantie niet voldoen aan de omschrijving 'gematigd'. Waar Brants en Van Kempen 
echter op doelen, is de veelheid aan hoedanigheden die in de metafoor zijn vervat. Nu 
eens is de inzet entertainment, dan weer controle, en vervolgens simpelweg informatie: 
dat alles brengt de journalistiek in hun opvatting, en haar reduceren tot één van die 
hoedanigheden, is te eenzijdig en absolutistisch gedacht. Dit geldt, zo zou ik stellen, 
niet alleen voor de journalistiek als geheel maar ook voor de waakhond-journalistiek in 
het bijzonder. Deze kan zich niet op monomane wijze wijden aan haar democratische 
doel. Ze dient eveneens te vermaken en te informeren, en zoekt dus naar een balans 
tussen haar politieke logica en haar media-logica. Hoe dit te doen, zal ik verder uitwerken 
in hoofdstuk 7. 
 In dit derde hoofdstuk heb ik immers maar een deel van de uitdaging onderzocht die 
politieke mediatisering vertegenwoordigt voor het ideaal van de journalist als waakhond 
van de democratie. Het gaat dan om de uitdaging in negatieve zin. Echter, dezelfde 
implicaties kunnen ook volledig anders worden beschouwd; en wel als invitaties tot 
meer deugdelijkheid, oog in oog met dat wat deze deugdelijkheid ondergraaft. Zo 
ontstaat een uitdaging in positieve zin: de uitnodiging om sterker te worden door te 
hervormen en door zichzelf opnieuw uit te vinden. Je zou het ook anders kunnen 
stellen. In plaats van te blijven kijken naar de deur die we maar niet open krijgen 
geduwd, kan het ook in ons opkomen deze deur naar ons toe te trekken.313 Zij is niet van 
plaats veranderd en ook niet vanzelf opengegaan, het is slechts ons perspectief op de 
deur dat verandert; en daarmee verandert ook onze actie en haar gevolg. In plaats van 
een blokkade ontstaat er een opening. Dat brengt me tot het derde deel van de werk-
hypothese: 

Politieke mediatisering kan ook worden geïnterpreteerd als een uitdaging aan waak-
hond-journalisten om morele excellentie te blijven realiseren in wisselwerking met zowel 
de eigen instituties als andere politiek relevante actoren. In de praktijk en traditie van 
waakhond-journalistiek kan hierbij een nieuw evenwicht worden gezocht tussen enerzi-
jds haar eigen democratische ideaal en anderzijds media-logica. 

Voordat ik deze deelhypothese kan gaan beantwoorden, zal ik aan de hand van eigen 
empirisch onderzoek tot een reflectie komen op de hypothese. Ik sluit dus het 
theoretische eerste deel van de studie af en ga over naar het empirische, tweede deel. In 
de volgende hoofdstukken onderzoek ik eerst de wijze waarop Nederlandse debatleiders 
als waakhond optraden in verkiezingsdebatten op tv, tussen 2002 en 2012 (hoofdstuk 
4). Vervolgens analyseer ik de kritische berichtgeving over deze debatten bij hun 
schrijvende collega's (hoofdstuk 5). En tenslotte ondervraag ik tien prominente 

312 Brants en Van Kempen 2002, p. 177.  
313 Wittgenstein 1998, p. 48; Owen 2003, pp. 85-86; en Van den Brink 2012, p. 400. 
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journalisten over hun waakhond-idealen en –praktijken (hoofdstuk 6). Met dit primair 
empirische gedeelte van deze studie wil ik de primair theoretische hoofdstukken 
voorzien van een gedegen 'check' door de – of laat ik bescheidener formuleren: een - 
politiek-journalistieke beroepspraktijk. In het zevende, afsluitende hoofdstuk zal ik 
dan theorie en praktijk samenbrengen in de hier zojuist aangekondigde visie op een 
versterking van het waakhond-ideaal. Daarmee hoop ik aan te geven dat de media als 
'extensions of man' niet per se hoeven te conflicteren met de systematische uitbreiding 
van excellentie die volgens MacIntyre een deugdelijke praktijk kenmerkt. Integendeel, 
ze kunnen uitstekend samengaan. 
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 4.1 De debatleider als waakhond op het podium van democratie  
   en mediatisering

Waarom de moderator van verkiezingsdebatten op tv analyseren in plaats van andere 
mogelijke personificaties van waakhond-journalistiek, zoals economische onderzoeks-
journalisten, politieke columnisten of stadsverslaggevers die over raadsvergaderingen 
publiceren? Ik breng hier op de eerste plaats in herinnering dat ik in 1.3 mijn opvatting 
van waakhond-journalistiek bewust heb beperkt tot het controleren van die macht-
hebbers die zich bevinden aan de top van de democratie en tot die journalisten die deze 
machthebbers trachten te controleren. Ik verantwoordde dit als een methodologische 
keuze die mij in deze studie focus zou verschaffen, niet als een principiële uitspraak over 
wat waakhond-journalistiek is of zou dienen te zijn. Dan nog zou het ook mogelijk zijn 
om andere politieke journalisten te analyseren die dagelijks democratisch gekozen 
leiders voor een nationaal publiek bevragen en ter verantwoording roepen. We zouden 
naar het percentage journalistieke prijzen kunnen kijken dat bij politieke onder zoeks-
verslaggevers terechtkomt, of journalisten een enquête kunnen laten invullen waaruit 
blijkt of zij zichzelf als waakhond beschouwen.315 En we kunnen waakhond-gedrag 
bestuderen, hetgeen voor de hand ligt vanuit een opvatting van waakhond-journalistiek 
als praktijk. Om aldus de waakhond-in-actie te beschrijven, ontwikkelden Steven E. 
Clayman en John Heritage een methode waarmee zij de journalistieke vragen 
analyseerden bij presidentiële persconferenties in de VS.316 Erica Huls en Jasper Varwijk 
en Mats Ekström et al. hanteerden Clayman’s en Heritage’s Question Analysis System om 
de bias in tv-interviews met politici te analyseren.317 Eriksson en Östman op hun beurt 
pasten het QAS toe op de vraagstelling van journalisten bij persconferenties van de 
Zweedse overheid, voor hun eigen studie naar Journalists’ Enactment of the Watchdog 
Function.318

 Dat ik kies voor het onderzoeken van de journalist die verkiezingsdebatten op tv 
voorzit, heeft te maken met alle drie dimensies van zijn werk: dat hij een debat leidt, dat 
dit debat gericht is op verkiezingen, en dat het op televisie wordt bekeken door een 
publiek dat mag deelnemen aan deze verkiezingen. In hun samenhang leiden deze 
dimensies ertoe dat het verkiezingsdebat op tv enerzijds uiterst relevant is voor de 
democratie en anderzijds een typerende vorm van politieke mediatisering; en 
verschaffen ze de politieke journalist in zijn rol van debatleider een podium waar hij 
zijn rol als waakhond individueel kan waarmaken, al gebeurt dit binnen de begrenzingen 
van de institutionele setting die het verkiezingsdebat is en met de nodige druk die deze 
setting oplevert: ‘live’, op tv en van groot belang voor alle aanwezige actoren. Gezien 

315 Onder meer Patterson & Donsbach (1996), Deuze (2002) en Hanitzsch (2011) onderzoch-
ten op vergelijkbare wijze het zelfbeeld van journalisten. 

316 Clayman en Heritage 2002a; Clayman et al. 2006, 2007, 2010, 2012. 
317 Huls en Varwijk 2011. Ekström et al. 2013. 
318 Eriksson en Östman 2013. De volledige titel van hun artikel is: Cooperative or Adversarial? 

Journalists’ Enactment of the Watchdog Function in Political News Production. 

Proefschrift Remco van Broekhoven.indd   108 15-03-2016   09:36:17



109

Hoofdstuk 4

mijn in hoofdstuk 1 en 2 ontwikkelde opvatting van waakhond-ideaal en –praktijk, is 
het hierbij op de eerste plaats van belang dat de moderator zich middenin het 
spanningsveld tussen burger en leider bevindt: hij staat letterlijk oog in oog met 
debatterende politici, en stelt vragen of werpt stellingen op ten bate van via tv 
toekijkende burgers die vaak ook kiezers zijn. Op de tweede plaats geldt dat hij zo een 
uitgelezen maar bepaald geen gemakkelijke kans heeft om deugdelijke waakhond-
journalistiek in de praktijk te brengen. Idealiter weten de aanwezige leiders zich door de 
moderator gecontroleerd bij wat ze doen en zeggen in het debat, en kunnen burgers hen 
op basis van dit debat kritisch beoordelen (het waakhond-doel); en heeft de modererende 
journalist in kwestie – dan wel de hem assisterende redactie – voorafgaand onderzoek 
gedaan naar de standpunten van de debaters, op grond waarvan de debatleider hen 
kritisch kan bevragen en ter verantwoording kan roepen (de intrinsieke goederen van 
de waakhond-praktijk). Voordat ik inga op de deugden die hierbij spelen, keer ik eerst 
terug naar de relevantie van het verkiezingsdebat op tv. 
 Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, een normatieve democratische theorie te vinden 
die het belang van debat veronachtzaamt. Debat – de gereguleerde uitwisseling van 
meestal conflicterende ideeën – is zo oud als politiek zelf, of althans de Atheense 
democratische versie ervan. Debat bevindt zich in het hart van de democratie, of het nu 
impliciet wordt gesuggereerd of expliciet wordt gesteld, zoals door Stephen Coleman. 
Die eraan toevoegt: “Put bluntly, it makes no more sense to speak of a non-debating 
democracy than a non-voting democracy.”319  Zo opgevat, bevindt een verkiezingsdebat 
zich dichter bij het 'hart' van de democratie dan welk ander debat dan ook, omdat een 
verkiezingsdebat wordt verondersteld dienstig te zijn aan die andere door Coleman 
veronderstelde essentie van democratie: stemmen.  
 Het belang van debat is met name evident in normatieve theorieën die deliberatie 
benadrukken. John Parkinson bijvoorbeeld presenteert een ideaal van deliberatie dat 
opvallende overeenkomsten met debat vertoont: “In its normative version, deliberative 
democracy is based on two principles: it insists on reasoning between people as the 
guiding political procedure, rather than bargaining between competing interests or the 
aggregation of private preferences; and the essential political act – the giving, weighting, 
acceptance, or rejection of reasons – is a public act, as opposed to the purely private act 
of voting.”320 Ook al blijft het feitelijke politieke debat vaak ver verwijderd van dit 
ideaal:321 het interessante gegeven van veel debatten in een democratie is dat ze zowel 
publiek zijn, als – althans waar het hun formele inzet betreft - gericht op het 'geven, 
wegen, aanvaarden of afwijzen van redenen'. 
 Tegelijkertijd is terughoudendheid gepast bij het vooropstellen van deliberatie, als 
dit ten koste gaat van andere aspecten van democratie die niet per se minder aandacht 

319 Coleman 2000, p. 1. 
320 Parkinson 2006, p. 3. 
321 Een gegeven dat ook door Parkinson wordt opgemerkt: hij waarschuwt voor het aanmerken 

van “a great deal of media debate” als deliberatief. Ibid., p. 4. 
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of nadruk verdienen.322 Michael Walzer (1999) wijst op de vele “nondeliberative 
activities that democratic politics legitimately, and perhaps even necessarily involves”323 
zoals campagnevoeren, fondsen werven, lobbyen, onderhandelen en demonstreren. 
Ook debat merkt Walzer aan als een belangrijke, maar niet-deliberatieve activiteit. 
Daarbij wijst hij op de mate waarin debaters niet zozeer gebruik maken van argumentatie, 
als wel van retoriek, opportunisme of het in diskrediet brengen van hun tegenstanders.324 
Hoewel Walzer deliberatie niet acht weggelegd voor het gros van de demos, ziet hij wel 
degelijk een mogelijkheid voor parlementaire debatten waarin sprekers daadwerkelijk 
naar elkaar luisteren en bereid zijn van mening te veranderen.325 De vraag is in hoeverre 
dit ook opgaat voor debatten tussen politici die voor een groot publiek worden 
uitgezonden, zoals verkiezingsdebatten op televisie, en welke rol dan is weggelegd voor 
de moderator als waakhond. 
 Wat maakt juist verkiezingsdebatten relevant voor deze studie? Hier naderen we de 
raakvlakken tussen democratie en mediatisering. Verkiezingsdebatten vinden plaats op 
een cruciaal moment in het democratisch proces, wanneer politici de mensen ont-
moeten die hen eerder hebben verkozen en die hen nu weer kunnen wegstemmen. Het 
valt ook te beargumenteren dat er meer belang schuilt in het dagelijkse debatteren in 
kabinetszittingen, plenaire parlementssessies of gemeenteraden, en zo mogelijk nog 
meer in de discrete discussies door gespecialiseerde commissies of met dito lobby's. Hier 
worden de werkelijke besluiten genomen, zo stellen sommigen,326 en dat gebeurt achter 
gesloten deuren en buiten het oog van de camera. Dat zou best kunnen kloppen. Echter, 
als we democratie opvatten in de letterlijke betekenis van 'volksmacht', is het minstens 
zo redelijk om verkiezingen als belangrijke gebeurtenissen te beschouwen, en om 
verkiezingsdebatten als relevant te zien voor de afwikkeling van deze gebeurtenissen. 
Want hoewel in de representatieve democratie burgers vaak de rol is toebedeeld van 
toeschouwers, maakt hen dit niet per definitie passief of machteloos. Ze kunnen kijken, 
of daarvan afzien, waarbij dit laatste wanneer het massaal wordt, zowel omroepen als 
politici in een lastige positie brengt. Ze kunnen invloed uitoefenen op peilingen, die 
zeer serieus worden genomen door politici, hun campagneleiders en journalisten die 
over campagnes berichten. En uiteindelijk oefenen ze door hun stem uit te brengen een 
vorm van democratische invloed uit door ofwel te belonen ofwel te bestraffen. Dit alles  
 

322 Zie ook het pleidooi van Van den Brink (2012, pp. 400-401) voor wat hij 'aspectival 
flexibility' noemt ten aanzien van 'Pictures of Politics'. 

323 Walzer 1999, p. 58. 
324 Ibid., p. 61.
325 Ibid., p. 68. 
326 Zie Habermas (1989, p. 205), die stelt dat het parlementaire debat geen wezenlijk democra-

tisch debat is, maar partijbelangen maskeert met de schijn van 'publiciteit': “for the parlia-
mentary rubber-stamping of resolutions haggled out behind closed doors not merely 
satisfies a formal requirement but serves to demonstrate party consensus toward the out-
side.” Walzer op zijn beurt benadrukt het belang van lobbyen, ook in de democratie: “The 
cultivation of public officials by private parties is pervasive in politics, in both democratic 
and nondemocratic settings.” (1999, p. 62). 
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maakt verkiezingsdebatten relevant voor politiek en voor politieke journalisten, ook al 
worden eerdere of latere besluiten niet in deze debatten genomen. 
 Nu is in moderne verkiezingscampagnes de ontmoeting tussen leiders en burgers 
veel minder letterlijk te nemen dan in het pre-televisie-tijdperk. De gemiddelde kiezer 
'ontmoet' politici door hen te zien en horen op tv: of het nu is via politieke interviews, 
talk shows, of – inderdaad – televisiedebatten. Zowel schaal als technologie, verstrengeld 
als deze met elkaar zijn in het medium, spelen hierbij een rol. Door televisie is een 
politicus in staat om veel meer burgers te bereiken dan indien hij erop uit zou gaan om 
bij hen aan te bellen of hen op publieke plekken toe te spreken. Dankzij televisie hoeft 
een burger politici niet afzonderlijk te beoordelen, waarbij hij hen op hun woord moet 
geloven, maar vergelijkt hij hen met andere politici in een debat waar ze allemaal de 
vragen hebben te beantwoorden van een journalist die deze vragen voor de burger stelt 
(met als 'gemediatiseerd tekort' het feit dat de burger zelf wellicht hele andere vragen 
had willen stellen en met hele andere antwoorden genoegen zou nemen). Voor 
moderne kiezers is het televisiedebat – inclusief zijn weergave via andere media, met 
fragmenten eruit of commentaren erbij – de kans om hun stem te bepalen door leiders 
te vergelijken. Juist voor een dergelijk debat geldt (in tegenstelling tot verkiezingsdebatten 
in ‘zaaltjes’, met een kleiner publiek en lang niet altijd een journalistieke voorzitter), 
dat het een cruciaal moment is in het democratische proces. Hier kan de moderator-
journalist als waakhond onderzoek presenteren naar beleid in het verleden, kritische 
vragen stellen over plannen voor de toekomst, en een politicus ter verantwoording 
roepen voor zijn positie ten opzichte van zowel dat verleden als die toekomst. 

Er is ook een methodologische reden om journalistieke producties te analyseren die live 
op televisie worden uitgezonden, in casu verkiezingsdebatten. In tegenstellingen tot 
veel andere journalistieke genres tonen ze zowel het journalistieke proces als zijn 
product. Normaal gesproken ziet het publiek (of de wetenschapper) niet welke vragen 
een journalist stelt voordat hij zijn productie publiceert. Ook weet het niet hoe het 
schrijven in zijn werk gaat, wat er daarbij wordt geschrapt en hoe er aan een artikel 
wordt 'geschaafd'. Al evenmin kan het publiek beoordelen in welke mate de meeste 
radio- of tv-items gemonteerd zijn. In rechtstreeks uitgezonden tv-debatten daarentegen 
– evenals in 'live' televisie-interviews – zijn we zowel getuige van de interactiefase van 
journalistiek met haar bronnen, als van haar nieuwsconstructiefase327. Dus indien het 
doel is – zoals hier – om waakhond-gedrag waar te nemen in de interactie met politieke  
 

327 Ik ontleen deze termen aan Eriksson en Östman (2013, p. 305), en gebruik hier de ook door 
hen gehanteerde methode van Clayman et al. om de interactie tussen journalisten en 
politici te onderzoeken. In het volgende hoofdstuk zal ik er – evenals Eriksson en Östman 
– een analyse aan toevoegen van afzonderlijke nieuwsproducten die volgden op de debatten. 
Ik bespreek in de volgende paragraaf ander onderzoek naar Nederlandse verkiezings-
debatten dat zich niet specifiek op de waakhondfunctie richt, maar dat voor mijn studie 
wel degelijk relevant is. 
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leiders én in het uiteindelijke journalistieke product, dan is het live tv-debat daarvoor 
uitermate geschikt.328 We zien journalisten aan het werk, en kunnen dus waarnemen in 
hoeverre hun gedrag algemene deugden vertoont als moed, rechtvaardigheid en 
eerlijkheid; en meer specifieke waakhond-deugden als gezond wantrouwen, verant-
woordelijkheidsgevoel en bescheidenheid. 

Wat valt er – idealiter en redelijkerwijs – te verwachten van tv-journalisten die een debat 
leiden? Vanuit normatief oogpunt zou ik hier willen stellen dat het verkiezingsdebat, 
als journalistiek product met politieke relevantie, kansen biedt voor alle vijf rollen van 
journalistiek in de democratie die ik in hoofdstuk 1 heb onderscheiden. Informeren, 
omdat er idealiter informatie in wordt overgebracht over beleid in het verleden, 
plannen voor de toekomst en de politieke leiders die verantwoordelijk zijn voor beide. 
Opiniëren, omdat in het debat de kandidaten gelegenheid krijgen hun opinies te uiten 
over de staat van het land, en om te reageren op opinies van anderen, zoals deze naar 
voren worden gebracht vanuit het aanwezige publiek of door de debatleider. Opvoeden, 
omdat deze informatie en opinie de kijker – die vaak ook kiezer is – helpen om een goed 
geïnformeerde en afgewogen keuze te maken op verkiezingsdag.329 Engageren, omdat 
het debat burgers tracht te betrekken bij de democratie in het algemeen en het ver-
kiezingsproces in het bijzonder, waarbij overigens ook de mogelijkheid bestaat dat deze 
burgers beslissen om helemaal níet te gaan stemmen. En controleren, omdat het debat de 
aanwezige journalist een uitgelezen mogelijkheid biedt om diverse leiders tegelijk aan 
de tand te voelen en hen verantwoording te laten afleggen, of dit nu hun beleid als 
bestuurders betreft of hun handelen in de oppositie. 
 Er zijn echter ook nog twee eisen die aan de debatleider mogen worden gesteld die 
specifiek zijn voor het fenomeen debat. De eerste is dat hij orde bewaart. Dit heeft alles 
te maken met de aanwezigheid van verschillende debaters die allemaal hun punt willen 
maken en dus geneigd zullen zijn tot langer spreken dan hen gegund is, of tot inter-
rumperen van mededebaters. Daartoe zal hij hen spelregels moeten mededelen, en ook 
bereid moeten blijken deze te handhaven, bijvoorbeeld door zelf te interrumperen of 
sprekers anderszins tot de orde te roepen. De tweede eis aan de debatleider is die van 
onpartijdigheid. Van hem mag worden verwacht dat hij de debaters gelijke spreektijd 
toekent, of deze op redelijke wijze verdeelt al naar gelang de grootte van hun partij. In 
plaats van voorkeur of afkeer te laten blijken voor bepaalde kandidaten, treedt hij op als 

328 Dat gezegd zijnde, blijft een deel van de interactie tussen journalisten en politieke actoren 
ook hier nog onbelicht: de gesprekken die zij achter de schermen voeren, eventueel al in 
een onderhandelingsfase voorafgaand aan de debatten. Dat geldt eveneens voor het raad-
plegen van bronnen voor onderzoek naar debaters en hun standpunten: ook dit is alleen 
indirect in het debat terug te zien. 

329 Volgens Coleman hoeft een verkiezingsdebat op tv niet diepgaand en gedetailleerd te zijn, 
noch kijkers te vertellen wat ze moeten stemmen, maar biedt het hen een basis om zich 
verder te informeren. “A debate which leaves viewers questioning, discussing with friends 
and family, and seeking actively to know more, has contributed to the enhancement of 
democratic citizenship.” (2000, p. 10).
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scheidsrechter die de regels handhaaft ongeacht de persoon van de politicus en diens 
politieke kleur. 
 Dit kan tot spanning leiden met bijvoorbeeld de informerende en controlerende 
taken van de journalist als debatleider. De kijker-kiezer mag immers ook van hem 
verwachten dat de debatleider doet wat hij kan om informatie los te krijgen, desnoods 
door impertinente vragen te stellen en dóór te vragen als de antwoorden niet voldoen. 
In die zin is het leiden van een debat ook interviewen, met alle journalistieke kwaliteiten 
die daarbij horen. Hier ben ik het oneens met Coleman, die de waarde van het pro-
fessionele interview erkent voor politieke tv, maar strikt onderscheid maakt tussen 
interviews en debatten.330 Volgens Coleman moet een debatleider eerst en vooral stem-
mers in staat stellen om politici te bevragen, in plaats van alom aanwezig te zijn met zijn 
eigen vragen. Hoe juist dit ook is, tegelijkertijd zijn de kwaliteiten van de interviewer 
onmisbaar in het verkiezingsdebat. Politici treden dit namelijk eveneens binnen met 
een missie, die niet in de eerste plaats berust op het onpartijdig informeren van het 
publiek, als wel op het benadrukken van de eigen boodschap en de beperkingen van de 
tegenkandidaten. Een dergelijke houding vraagt om een debatleider die weerwerk biedt 
en daartoe beter is uitgerust dan zijn publiek. 
 Niettemin is er sprake van een risico wanneer journalisten bevangen raken van vrees 
voor manipulatie door (een van) de kandidaten. Zoals bijvoorbeeld Thomas E. Patterson 
heeft duidelijk gemaakt, kunnen journalisten in dat geval overdreven kritisch, cynisch 
en vijandig reageren op willekeurig wat debaters doen of zeggen. “This reaction is not 
watchdog journalism. It is irresponsible journalism and poses a severe threat to the 
press's watchdog function.”331 Een dergelijke waarneming sluit aan op de trend die in 
het vorige hoofdstuk werd vastgesteld, van een overmatig negatieve houding bij 
politieke journalisten. Volgens Patterson is in campagnetijd de traditionele waakhond-
rol verworden tot een te eenzijdig defensieve en negatieve opvatting. Die van “protecting 
the people against deceitful, corrupt, or incompetent candidates.”332 In een debatsetting 
kan dit resulteren in het behandelen van alle kandidaten als verdachten die uit principe 
wantrouwen verdienen en hun 'onschuld' nog maar hebben te bewijzen. 
 Zo'n aanpak conflicteert met de intermediaire functie die journalisten hebben in het 
verkiezingsproces: kandidaten en stemmers samenbrengen, op een wijze waarbij al de 
vijf journalistieke rollen tot hun recht komen: informeren, opiniëren, opvoeden, 
engageren en controleren. Dit is onmiskenbaar een constructieve rol die niet alleen 
strijdig kan blijken met het soort kritische vragen dat ook nodig is in het debat, maar 
zelfs afwijkt van de basishouding van veel journalisten. In de opvatting van Jay Rosen is 
deze houding diepgaand oppositioneel: “Typically, they define themselves against 
others: they're watchdogs, critics, adversaries of people […] who try to manipulate the 
news. This is a reasonable self-conception, but it is also a negative one. It does not offer 

330 Ibid., p. 17. 
331 Patterson 1993 (1994), p. 26. 
332 Ibid., p. 51. 
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the press an uplifting public goal, a positive cause that the rest of us can share with the 
journalist.”333 De journalist in zijn rol van ‘intermediaire’ debatleider behoeft zo’n 
positieve en constructieve houding. De eerste reden is dat hij leiders en stemmers 
samen moet brengen, al is het maar door niet tussen hen in te gaan staan. De tweede 
reden is dat om betekenisvolle antwoorden van de debaters te krijgen, het logisch is dat 
hij hen basaal respect biedt, evenals een luisterend oor. 
 Laat ik nu, na deze algemene toepassing van de rollen die de journalist in een 
democratie speelt op het werk van de moderator, trachten te komen tot een verwachting 
op grond van het in hoofdstuk 2 door mij geformuleerde waakhond-ethos, waarbij de 
controlerende rol centraal staat. Eerder in deze paragraaf wees ik erop dat de debatleider 
de mogelijkheid heeft om het waakhond-doel en de corresponderende intrinsieke 
goederen te realiseren, letterlijk oog in oog met politieke leiders. Hij kan hen – bij voor-
keur na gedegen onderzoek – kritische vragen stellen en ter verantwoording roepen, 
opdat deze leiders weten dat ze gecontroleerd worden en burgers hen goed kunnen 
beoordelen aan de vooravond van de verkiezingen. Welke hiertoe benodigde deugden 
mogen we verwachten van de moderator in het debat? Voor de algemene praktijk-
deugden geldt dat moed nodig is om leiders in hun gezicht tegen te spreken, lastige vra-
gen te stellen of zelfs maar te interrumperen. Hiertoe is meer persoonlijke moed vereist 
dan bijvoorbeeld voor het schrijven van een kritische column, zonder dat de criticus 
zijn bekritiseerde onder ogen hoeft te komen. Rechtvaardigheid uit zich in de rol van 
onpartijdig scheidsrechter die ik eerder in deze paragraaf formuleerde. Eerlijkheid zou in 
het geval van de debatleider kunnen betekenen dat hij zijn vragen baseert op feiten en 
niet op eigen opinies, laat staan vooroordelen; en dat hij zich kwetsbaar opstelt ten 
aanzien van kritiek die mogelijk is op zijn functioneren in het debat. Voor de meer 
specifieke waakhond-deugden geldt dat gezond wantrouwen de moderator stimuleert om 
geen genoegen te nemen met platitudes en hem ertoe brengt om debaters ‘kort’ te 
houden, vanuit de realistische verwachting dat zij stuk voor stuk zo lang mogelijk hun 
eigen verhaal trachten te vertellen.334 Verantwoordelijkheidsgevoel zou de debatleider 
ertoe brengen die issues ter sprake te brengen die van belang zijn voor de democratie en 
debaters niet weg te laten komen met ontwijkende benaderingen van deze issues. En 
bescheidenheid kan hem afhouden van een te veel aandacht opeisende rol die ten koste 
zou gaan van de kandidaten en de vragen die het publiek bij deze kandidaten heeft. 
 We hebben nu de verwachtingen in kaart gebracht die mogen worden gesteld aan de 
debatleider, vanuit de verschillende rollen die hij als journalist speelt, met de nadruk op 
die van de waakhond. Hij moet zich onpartijdig tonen, te midden van debaters van 
verschillende politieke kleur. Hij moet de orde handhaven, zodat deze debaters zich 
kunnen manifesteren. Hij moet hun woorden niet voor waar aannemen maar naar 

333 Rosen 1992, p. 69. 
334 Hierop sluit het volgende – cynische, dan wel realistische – aforisme aan van Cees 

Buddingh: “Een debat is meestal een verhit gesprek waarbij twee mensen tegen elkaar 
praten en naar zichzelf luisteren.” http://www.citatenverzameling.com/auteurs-128-2-cees-
buddingh.html (geraadpleegd 17 juni 2015). 
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verklaringen vragen en doorvragen als de informatie niet helder genoeg is. Hij moet 
bereid zijn politici te confronteren met onplezierige feiten, hun eigen inconsistente 
boodschappen of andermans kritiek. En toch moet hij ver weg blijven van de glijdende 
schaal tussen scepsis en sarcasme, “more likely to sour the electorate on its choices than 
create an understanding of the nature of those choices.”335 
 Dit alles vraagt een groot vermogen tot combineren en balanceren. Nu worden 
verkiezingsdebatten op tv geleid door de meest ervaren politieke journalisten.336 Maar 
ook zij staan bloot aan druk die resulteert uit de hoedanigheid van het debat als 
verkiezings- en als televisiegebeurtenis. Het gaat hier met andere woorden om factoren die 
te maken hebben met enerzijds haar politieke aard, anderzijds haar gemediatiseerde 
karakter, en tot slot het samenkomen van beide hoedanigheden. We moeten deze kort 
bespreken om enigszins te begrijpen waarom debatleiders zo vaak níet voldoen aan de 
normen die hier zojuist zijn geformuleerd. Dat het een verkiezingsdebat is betekent dat 
er een hoop op het spel staat voor de deelnemende politici. Elke fout die ze maken – een 
vreemde opmerking, een verveeld gezicht, een aanval die onbeantwoord blijft – kan 
resulteren in een verkiezingsnederlaag of zelfs het einde van een politieke carrière. Het 
besef hiervan leidt tot intensieve pre-debat-onderhandelingen tussen politici en hun 
campagneleiders enerzijds, en de omroep die het debat uitzendt anderzijds. Tegen de 
tijd dat de debatleider en de debaters hun plaatsen innemen, is er geen volledige ruimte 
voor spontaniteit en zijn er diverse beperkingen opgelegd aan de debatleider, die ook 
nog eens is ‘volgestopt’ met informatie van diverse collega’s en hun bronnen. Welke 
onderwerpen wel en niet mogen worden aangeroerd; welke hoeveelheid tijd dient te 
worden gegund aan iedere debater; wat die debaters grofweg vinden en waarschijnlijk 
zullen zeggen; en waar alsnog ruimte blijft voor niet-geanticipeerde vragen: het is vaak 
van tevoren vastgesteld.337 Tijdens de drie kwartier, het uur of de negentig minuten van 
het debat, bevindt de debatleider zich in het korset van al deze afspraken en weet hij dat 
hij achteraf door politici en hun campagneteams erop zal worden aangesproken als ze 
zich benadeeld voelen, en dat dit bij voorkeur ook weer zal gebeuren in 'de media'.  
 Dat het een televisiedebat is, maakt het onderhevig aan de medialogica die eigen is 
aan televisiejournalistiek. Het televisieformat vraagt om strikt beheer van tijd, waardoor 
de debatleider vaak niet zo lang bij onderwerpen kan stilstaan als hij zou willen of 

335 Patterson 1993 (1994), p. 51. De Smedt en Vandenbrande (2011, pp. 76-78) onderscheiden 
drie fundamenteel verschillende en mogelijk conflicterende rollen voor de journalist bij 
een politiek tv-debat: “interactional manager”, “critical political journalist” en “television 
producer”. Mijn focus ligt bij zijn rol als kritische politieke journalist, maar ik onderscheid 
hier eveneens de wisselwerking en spanning met de andere twee rollen. 

336 In Nederland gaat het bij de hier geanalyseerde debatten van RTL en NOS tussen 2002 en 
2012 om: Paul Witteman, Frits Wester, Ferry Mingelen en Dominique van der Heyde. Zie 
hoofdstuk 6 voor de weergave van de interviews met hen. 

337 Zoals we in 4.2 echter zullen zien, is de politieke invloed op debatten in Nederland vrij ge-
ring. Dit in tegenstelling tot de finale debatten tussen de genomineerde presidentskandi-
daten in de VS, waarbij de controle door de beide leidende politieke partijen groot is. Dit 
geeft die debatten vaak een uiterst ordelijk – sommigen zullen zeggen: saai - karakter. Farah 
(2004, p. 173) spreekt dan ook van “manufactured bipartisan press conferences”. 
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'moeten' om acceptabele antwoorden te verkrijgen. Het vereist ruime aandacht bij hem 
en bij de mensen 'achter' hem voor het soort beelden dat niet aanwezig hoeft te zijn bij 
radio, krant of tijdschrift: de lichaamstaal van debaters, de filmpjes die dienen te 
worden getoond om het publiek erbij te houden, de hele ‘choreografie’ van het debat 
zelf. En het veronderstelt teamwork van de debatleider met alle anderen die de 
uitzending maken. Er staat ook druk op hem vanwege het feit dat zijn optreden wordt 
bekeken – en be oordeeld in het volle licht van de publiciteit – door een groot publiek, 
evenals door de collega's van zowel zijn eigen als andere journalistieke organisaties. Het 
bewustzijn van dit oordeel stimuleert hem om zich assertief of zelfs agressief op te 
stellen tegenover de kandidaten: het laatste wat hij wil is te worden gezien als 'zacht' 
voor politici. Dit doet zich in het bijzonder voor bij de peer pressure van collega’s. 
Interessant is dat het publiek vaak een hele andere afkeer toont, en wel van interviewers 
die zich als pitbull opstellen, door politici constant te interrumperen zonder hen een 
kans te geven om iets uit te leggen. In de woorden van Patterson: “In fact, the voters 
have made it clear that they would prefer to have the press move over and allow them to 
see and hear the candidates, their real representatives, directly.”338

 Hoewel Patterson de publieke voorkeur voor reëel bestaande politici en hun plannen 
wel eens zou kunnen overschatten, heeft hij hier een punt dat maar al te vaak wordt 
gemist door journalisten zelf. Dit maakt hun missie alleen maar uitdagender. Aan de 
ene kant verwachten we van hen dat ze als onpartijdige waakhonden optreden in het 
debat dat ze voorzitten; aan de andere kant moeten ze dit doen in een setting die onder 
hoogspanning staat, die van een 'live' uitgezonden programma; en tot slot moeten ze 
zich zodanig beleefd, gematigd en bescheiden gedragen dat ze zowel politici als publiek 
behagen, terwijl ze tegelijkertijd net zo stevig moeten ondervragen dat ze indruk maken 
op hun collega-journalisten. Laten we eens kijken hoe deze Olympische taak is vervuld 
in Nederlandse verkiezingscampagnes, en welke betekenis voor die campagnes de 
debatten en hun moderatoren zouden kunnen hebben. 

 4.2 De relevantie van het Nederlandse verkiezingsdebat op tv en zijn moderator

Er was geen longitudinaal onderzoek dat focust op de rol van de moderator in 
verkiezingsdebatten op de Nederlandse tv, totdat Walter en Van Praag in 2014 een 
dergelijk onderzoek presenteerden.339 Dat is opmerkelijk, gegeven het feit dat 
televisieverkiezingsdebatten frequent zijn geworden in Nederland sinds het eerste 
plaatsvond op 6 april 1963. In 2010 waren er zes nationale tv-debatten (in twee- en een 
halve week); in 2012 waren er zeven (binnen drie weken). Er zijn echter door de jaren  
 

338 Patterson 1993 (1994), p. 240.
339 Walter en Van Praag 2014b. Wel kregen verkiezingsdebatten op tv aandacht in de bundels 

over Nederlandse verkiezingscampagnes die onder redactie van Kees Brants en Philip van 
Praag vanaf 1982 zijn gepubliceerd. 
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heen diverse incidentele analyses van verkiezingsdebatten op tv uitgevoerd, waarin 
ook gedeeltelijk aandacht uitging naar de rol van de debatleiders: van het slotdebat in 
1998 (Van der Geer, 2000); de RTL-debatten aan het begin van de campagnes in 2003 en 
2012 (Van Praag en Geijtenbeek, 2005; Walter en Van Praag 2014a); en drie debatten in 
de campagne van 2012 (Ruigrok et al., 2012b). Ik kom zo op de resultaten van deze 
onderzoeken. 
 Eerst richt ik me op de aanwezigheid zelf van tv-debatten in Nederlandse verkiezingen, 
het gebruikelijke format van de debatten, en de effecten die hen worden toegekend. 
Sinds 1963 is iedere parlementaire verkiezing voorafgegaan door minimaal twee tv-
debatten. Vanaf 1971 is het traditie dat de NOS het slotdebat van de campagne uitzendt, 
en sinds 1982 gebeurt dat de avond voor de verkiezingen. Twee keer vond dit NOS-
slotdebat niet plaats. In 1977 werd de campagne twee dagen voor de verkiezingen 
stopgezet vanwege gijzelingsacties door Molukse activisten; en in 2002 werd de 
campagne gestaakt op 6 mei nadat Pim Fortuyn was vermoord. De hoeveelheid tv-
debatten nam toe nadat de commerciële omroep RTL zijn eerste debat uitzond in 1994, 
en er een tweede debat aan toevoegde met economie als thema in 2010. Het algemene 
RTL-debat – tegenwoordig bekend onder de naam 'Premiersdebat' – fungeert als 
informele opening van de Nederlandse verkiezingscampagne op televisie. Het wordt 
gevolgd door een reeks debatten van andere omroepen, tot en met het slotdebat van de 
NOS. Die zond tot 2010 ook een 'winnaars- en verliezersdebat' uit nadat de stemmen 
waren geteld. Ook dit werd soms het 'slotdebat' genoemd.  
 Verkiezingsdebatten in Nederland vinden doorgaans plaats tussen vier of meer 
kandidaten.340 Dit wordt verklaard door een extreem evenredig verkiezingsstelsel341, 
met de vertegenwoordiging van relatief veel partijen in het parlement van wie geen 
enkele alleen kan regeren en waarvan de meeste een – althans principiële - kans maken 
op regeringsverantwoordelijkheid. Het feit dat er met zoveel verschillende deelnemers 
aan het debat rekening moet worden gehouden, is een plausibele reden dat het Town 
Hall Format waarbij een publiek vragen stelt aan kandidaten zeldzaam is bij Nederlandse 
verkiezingen.342 Meer dan twee politici de ruimte geven binnen beperkte tijd – en dat 
ook enigszins proportioneel moeten doen – maakt het moeilijker om ook burgers zich 
te laten uitspreken en vragen te laten stellen. Het zou tevens kunnen verklaren waarom 
de debatleider door de jaren heen, zoals we zullen zien, een dominante rol heeft ge-
speeld in Nederlandse verkiezingsdebatten: met zoveel kandidaten die hun boodschap 
naar voren trachten te brengen en ondertussen elkaar onderbreken, kan de moderator 
lastig blijven zitten of een stapje terugdoen. Dit wordt nog versterkt door het feit dat in  
Nederlandse debatten politici veelvuldig de kans krijgen elkaar vragen te stellen of te 
 

340 De uitzondering op deze regel is het RTL-Premiersdebat dat in 2006 ging tussen twee 
politici, premier Jan Peter Balkenende en zijn uitdager Wouter Bos.

341 Zie Andeweg en Irwin 2009, pp. 97-98. 
342 Wel bood de NOS in haar slotdebat op 11 september 2012 drie kiezers de kans om een vraag 

te stellen aan debaters, daarbij gemodereerd door de debatleider. 
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interrumperen, dit in scherp contrast met bijvoorbeeld de uiterst gereglementeerde 
Amerikaanse tv-debatten tussen genomineerde presidentskandidaten.343

 Nederlandse tv-debatten hebben doorgaans het volgende format: introductie door 
de debatleider waarbij hij de deelnemers en de spelregels introduceert; en soms een 
frivool vragenrondje om het ijs te breken. Vervolgens wordt er over verschillende 
onderwerpen gedebatteerd naar aanleiding van vragen of stellingen die weer door de 
debatleider worden geponeerd, plenair en vaak ook in kleinere groepjes, hetgeen soms 
wordt voorafgegaan door korte filmpjes. Er wordt in de regel afgesloten met opnieuw 
een 'blokje' speelse vragen, slotstatements en leiderschaps- dan wel formatie-issues. Dit 
laatste 'formatie-blokje' zou weer 'typisch Nederlands' kunnen worden genoemd, 
vanwege de onvermijdelijkheid van coalitievorming in Nederland en van daaruit ook 
de relevantie van een discussie 'wie wel of niet met wie wil' en wat daarbij de ‘maak’- of 
‘breekpunten’ zijn.344

 Hoewel Nederlandse verkiezingsdebatten niet zo intens en gedetailleerd worden 
voorbereid door omroepen en politieke partijen als in de VS, duren onderhandelingen 
voorafgaand aan de debatten eerder weken dan dagen. Dit kan als indicatie worden 
opgevat voor het belang dat zowel politieke partijen als omroepen aan de debatten 
toekennen. Zoals een recente studie345 naar de onderhandelingen rond de ver kiezings-
debatten in 2012 aantoont, hebben omroepen hierbij de overhand. Ze domineren bij 
de keuze van het debatformat, de toelating of uitsluiting van partijen, en de selectie van 
issues waarover wordt gesproken. Tegelijkertijd blijkt dat in het aanwijzen van die 
issues, de omroepen anticiperen op partijvoorkeuren en ze dichtbij de campagne-
agenda blijven, die natuurlijk in sterke mate wordt beïnvloed door de (grotere) partijen. 
Dus geldt in de vormgeving van de debatten een zeker evenwicht tussen politici en 
media, waarschijnlijk versterkt door het besef aan beide zijden dat debat-tv voor hoge 
kijkcijfers zorgt in verhouding tot andere politieke tv-programma's.346 Hier zien we weer 
de prominentie van medialogica, en haar nadruk op communicatieve en commerciële 
doelen, zonder dat ze politieke logica echter volledig in de schaduw stelt. 
 Het is de vraag wat precies de effecten van tv-debatten zijn geweest op achtereen-
volgende verkiezingen. Van der Geer vond geen effect voor het slotdebat uit 1998 dat 
door hem bestudeerd werd. Hij wijst op Amerikaanse studies die stellen dat het effect 
van debatten op kiesgedrag beperkt is,347 en op de 'confirmation bias'-theorie volgens 
welke de waardering van debaters sterk wordt beïnvloed door de partijvoorkeur die 

343 Walter en Van Praag 2014b, pp. 7-8; en Farah 2004, p. 86. Zie ook voetnoot 337. 
344 Politici hebben hierbij echter de neiging alle opties open te houden voor na de verkiezingen. 

Het resultaat is dus vaak dat debatleiders debaters tevergeefs proberen intenties te 
ontlokken, en debaters herhalen waarom op hen moet worden gestemd. 

345 De Haan et al. 2014., pp. 53-54 en p. 61. 
346 De kijkcijfers van het RTL-premiersdebat en het NOS-slotdebat in 2010 waren: 1.378.000 

(RTL) en 2.690.000 (NOS); en 1.673.000 (RTL) en 1.739.000 (NOS) in 2012. Bron: Stichting 
Kijkonderzoek (SKO). 

347 Van der Geer 2000, p. 113. Zo stelt Holbrook (1999, p. 84) dat vooral het eerste debat van 
de campagne ertoe doet, en wel primair door te informeren.   
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kijkers al hadden.348 Dit zou betekenen dat wat debaters ook doen, supporters bij 'hun' 
man of vrouw blijven en gaan stemmen zoals ze al gepland hadden. Van Praag en 
Geijtenbeek onderschrijven Van der Geers conclusie: volgens hen gaf maar 3% van the 
kijkers een gewijzigde stemvoorkeur aan direct na het slotdebat in 1998.349 Ze stellen dat 
sterke effecten hoe dan ook niet te verwachten zijn na een slotdebat, vanwege de korte 
tijdspanne tussen debat en verkiezingen. Noch vonden zij directe effecten voor 'hun' 
vroege debat in 2003. Wel wijzen zij op mogelijke indirecte effecten, via de wijze waarop 
andere media berichten over het debat. Hierbij refereren zij aan een peiling over wie dat 
debat 'gewonnen' dan wel 'verloren' had, die een dag erna werd bekendgemaakt door 
RTL en die veel publiciteit oogstte in weer andere media in de erop volgende dagen. 
Deze peiling zou de kiezersvoorkeur voor Wouter Bos omhoog hebben gestuwd. 
 In hoofdstuk 5 zal ik patronen van berichtgeving tonen in de weken na de ge ana-
lyseerde debatten tussen 2002 en 2012. Dan volgen vergelijkbare observaties als die van 
Van Praag en Geijtenbeek. Laat me nu echter één reden aanvoeren waarom debatten in 
meer recente verkiezingscampagnes wel degelijk electoraal effectiever zouden kunnen 
zijn geworden. Zoals kiezersonderzoek in Nederland heeft uitgewezen,350 is het aantal 
zwevende kiezers sterk toegenomen. In 2012 bepaalde bijna 60% van de ondervraagde 
stemmers zijn keuze in de laatste paar weken, in de campagneweken dus waarin de 
verkiezingsdebatten plaatsvinden; 15% van de kiezers deed dit zelfs pas op de ver kie-
zingsdag zelf. Dit betekent dat er veel te winnen – of te verliezen – is in de debatten. Niet 
alleen de debatten zelf, en de sound bites, oneliners en uitglijders die ze opleveren, maar 
ook de herhaling van debatfragmenten op tv en internet, en de berichtgeving over de 
debatten in alle media, spelen zeer waarschijnlijk een rol in de keuzes die mensen 
uiteindelijk maken.351 
 Laten we nu specifieker ingaan op de rol van de moderator in Nederlandse 
verkiezingsdebatten op tv. Walter en Van Praag (2014b) bieden de eerste longitudinale 
studie die focust op het handelen van deze debatleider. Daartoe analyseerden zij 
zeventien debatten tussen 1963 en 2010: elf van de publieke omroep en zes van RTL. 
Walter en Van Praag onderzochten spreektijd, interrupties en vraagstelling van 
debatleiders; en stelden – vooral vanaf 1994 - een toename vast van hun hoeveelheid 
spreektijd en interrupties, waarbij deze laatste ook vaker dan voorheen inhoudelijk 
zijn. Hieruit concluderen zij dat Nederlandse debatleiders zich in de loop der jaren 
dominanter zijn gaan opstellen tegenover debaters, en minder als bescheiden ope-
rerende 'technische' gespreksleider. Ook onderzochten Walter en Van Praag in hoeverre 
debatleiders reacties oogsten van het aanwezige publiek: applaus, lachen of boegeroep. 

348 Kraus (2000, p. 181) merkt hetzelfde op in zijn studie van presidentsdebatten op tv. 
349 Van Praag en Geijtenbeek 2005, pp. 114, 131. 
350 Todosijevic, Aarts en Van der Kaap 2010, p. 73; Van der Kolk et al. 2013, p. 67. 
351 Zie ook Ruigrok et al. 2012b, p. 2 en 9. In 2012 gaf 77,4% van de respondenten in het 

Nationaal Kiezers Onderzoek (NKO) aan ofwel hele debatten te hebben gezien ofwel 
fragmenten ervan. Zie Van der Kolk et al. 2013, p. 21. Aan de respondenten werd niet 
gevraagd of de debatten een rol hadden gespeeld bij hun stem. 
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Het bleek dat juist bij de publieke omroep een dergelijke ‘entertainende’ rol van de 
debatleider belangrijker was geworden.352

 De conclusies van recente onderzoeken die naar afzonderlijke debatten zijn gedaan, 
sluiten aan bij die van Walter en Van Praag. Van der Geer (2000) stelt vast dat de duo-
debatleiders van het slotdebat in 1998 samen meer spreektijd voor hun rekening namen 
dan de meeste van de aanwezige debaters (alleen premier Wim Kok is langer aan het 
woord). Van der Geer geeft ook aan dat ze 56% van alle interrupties uitvoerden en dat 
67% van hun interrupties inhoudelijk was, wat een assertieve rol weergeeft die zich 
uitstrekte tot de inhoud van het debat. Hij concludeert: “De veelheid én het karakter 
van het ingrijpen door de presentatoren strijdt met de doelstelling van de 
programmamakers om het aantal interrupties te beperken opdat er meer ‘debat’ en 
minder ‘interview’ ontstaat.”353 Tot slot vermeldt Van der Geer dat de twee debatleiders 
samen net zo veel bijval (uitbundig lachen en applaus) oogstten van het aanwezige 
publiek als Kok en Bolkestein, de twee meest toegejuichte politici in het debat. 
Debatleider Paul Witteman wordt als volgt geciteerd: "Voor veel mensen is de televisie 
de enige nieuwsbron. Dan moet het niet alleen een goed debat zijn, maar ook spannende 
televisie opleveren. Anders zappen ze meteen door. […] Om die reden mag er worden 
gelachen […].”354

 Van Praag en Geijtenbeek (2005) stellen vast dat RTL-debatleider Frits Wester in 
2003 een kwart van alle spreektijd in 'zijn' debat voor zijn rekening nam, veel meer dan 
elk van de participerende politici. De onderzoekers analyseerden ook interrupties. Eens 
te meer 'won' Wester, met 115 interrupties door het hele debat heen: een gemiddelde 
van één interruptie per 80 seconden. De vier debaters samen plaatsten 63 interrupties. 
Van Praag en Geijtenbeek stellen dat het debat een sterke mate van entertainment 
bevatte, al was het maar vanwege de aanwezigheid van veertig supporters voor iedere 
kandidaat die herhaaldelijk applaudisseerden, lachten of boeriepen.355 Ook Ruigrok et 
al. tekenden in 2012 aan dat Wester in zijn debat dat jaar verreweg de hoeveelheid 
interrupties oversteeg van elk van de aanwezige politici356, hoewel de moderatoren van 
de twee andere debatten die werden onderzocht lang niet zoveel onderbraken. Het 
beeld van Westers actieve interruptiegedrag wordt bevestigd door Walter en Van Praag 
(2014a), die verder vaststellen dat hij in spreektijd alleen onderdeed voor premier Rutte, 
maar niet voor de andere drie debaters.357 Al met al kan op grond van meerdere studies 
worden gesteld dat niet alleen het Nederlandse verkiezingsdebat zelf relevant is voor de 
campagnes, maar dat ook zijn moderatoren dat zijn. Deze spelen immers een dominan-
 te rol in dat debat. 

352 Walter en Van Praag 2014b. De onderzoekers stellen ook dat er vóór 1994 vaak helemaal 
geen publiek aanwezig was bij de tv-debatten; en vanaf dat jaar altijd. 

353 Van der Geer 2000, p. 122. 
354 Ibid., p. 130 (het oorspronkelijke citaat stond in een interview in de Rijn en Gouwe van 9 

mei 1998, volgens Van der Geer). 
355 Van Praag en Geijtenbeek 2005. 
356 Ruigrok et al. 2012b, p. 8. 
357 Walter en Van Praag (2014a), pp. 132-133. 
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 4.3 De waakhondfunctie geoperationaliseerd: uitleg van data en methodiek

Hoe kunnen we 'meten' of de debatleider als waakhond opereert? Met andere woorden: 
hoe operationaliseren we zijn of haar vermogen om politieke leiders kritisch te bevragen 
en ze ter verantwoording te roepen voor hun woorden en daden, zoals het waakhond-
ideaal in 1.3 is gedefinieerd? De methode die ik hiervoor hanteer, is een analyse van alle 
interventies door debatleiders in tien op de tv uitgezonden verkiezingsdebatten tussen 
2002 en 2012: voor iedere verkiezingscampagne één openingsdebat van RTL en één 
slotdebat van de NOS (zie tabel 4.1). 

Tabel 4.1. Overzicht van geanalyseerde debatten

Nr Datum Omroep Debatleider Aantal debaters

1 06-03-02 NOS Paul Witteman 6

2 27-04-02 RTL Frits Wester 6

3 03-01-03 RTL Frits Wester 4

4 21-01-03 NOS Ferry Mingelen/
Paul Witteman

6

5 03-11-06 RTL Frits Wester 2

6 21-11-06 NOS Ferry Mingelen/
Paul Witteman

6

7 23-05-10 RTL Frits Wester 4

8 08-06-10 NOS Dominique van der Heyde/
Ferry Mingelen

8

9 26-08-12 RTL Frits Wester 4

10 11-09-12 NOS Dominique van der Heyde/
Ferry Mingelen

11

 In iets meer dan een decennium vonden vijf keer verkiezingen plaats voor de Tweede 
Kamer. Geen van de resulterende kabinetten maakte tussen 2002 en 2012 de reguliere 
vierjarige termijn vol, wat verklaart waarom er vijf en geen drie verkiezingen waren, 
zoals verwacht had mogen worden in tien jaar. De keuze voor vijf verkiezingen en tien 
jaar helpt de kans te beperken dat de analyse verstoord wordt door een bijzondere 
context zoals die van 2002, met zijn plotselinge opkomst van populisme in de persoon 
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van Pim Fortuyn en zijn zeldzame politieke geweld met de moord op Fortuyn. Dan nog 
moet worden aangetekend dat dit populisme, meestal afwezig in de Nederlandse 
politiek van vóór 2002, present was in alle verkiezingen die hier bestudeerd zijn; wat de 
heftigheid van de debatten zou kunnen hebben beïnvloed. 
 De NOS-debatten die werden gehouden op de avond voor verkiezingsdag, sloten de 
campagne af in 2003, 2006, 2010 en 2012. Zoals ik aangaf in de vorige paragraaf, werd 
de campagne in 2002 opgeschort vanwege de dood van Fortuyn. Voor dat jaar heb ik het 
NOS-debat van 6 maart geselecteerd dat de nacht na de gemeenteraadsverkiezingen 
plaatsvond die Fortuyn overweldigend had gewonnen in Rotterdam. Dit legendarische 
debat ging – ondanks de aanleiding van de lokale verkiezingen - volledig over nationale 
politiek, meer in het bijzonder over de kansen van Fortuyn versus zijn rivalen bij de 
Kamerverkiezingen die zouden plaatsvinden op 15 mei. Dit debat is als eerste in de 
analyse opgenomen, omdat het voor dat jaar de beste benadering vormt van het NOS-
debat dat eigenlijk had moeten plaatsvinden op 14 mei. Ook zijn vijf debatten 
geanalyseerd van commerciële omroep RTL: de 'Premiersdebatten' zoals ze sinds 2010 
worden genoemd, die zijn gaan gelden als de informele opening van de 
verkiezingscampagne, in elk geval op televisie. De reden dat ik voor deze debatten heb 
gekozen, is op de eerste plaats dat ik zowel de publieke als de commerciële omroep wilde 
analyseren, net zoals Ruigrok et al. (2012b) en Walter en Van Praag (2014b) dit eerder 
deden; om zo een evenwichtig beeld te krijgen van het presteren van Nederlandse 
debatleiders, en mogelijke verschillen tussen publieke en commerciële omroep op het 
spoor te komen, of in elk geval verschillen tussen de moderatoren aan beide zijden. Op de 
tweede plaats beoogde ik overzicht te krijgen van de rol van debatleiders op twee 
uiteenlopende, maar allebei cruciale momenten in de verkiezingscampagne: de aftrap, 
waarna nog vele directe en vooral indirecte effecten mogelijk zijn (zie de bevindingen 
van Van Praag en Geijtenbeek in de vorige paragraaf); en de vooravond van de 
verkiezingen, wanneer een belangrijke laatste indruk kan worden gevestigd en de 
kijkcijfers altijd hoog zijn. Ik heb opnames van de debatten (die maar gedeeltelijk 
publiekelijk beschikbaar bleken) verkregen van NOS en RTL en op basis van deze 
opnames alle interventies van de debatleiders getranscribeerd.358

 Mijn onderzoeksmethode is een bewerking van het Question Analysis System dat 
door de Amerikaanse sociologen Stephen E. Clayman and John Heritage is ontwikkeld 
om 'adversarialness' 359 of - zoals ze het later formuleren - 'aggressiveness' 360 te meten in 
de vragen die journalisten aan publieke figuren stellen tijdens tv-interviews en perscon-

358 Overigens is de opname van het RTL-debat van 27 april 2002 onvolledig, en klopt de 
volgorde ervan niet. De ontbrekende fragmenten vond ik grotendeels op internet terug, en 
zo kon ik het geheel ook in de juiste volgorde plaatsen. Mijn transcripties van alle debatten 
zijn voor inzage beschikbaar bij het Lectoraat Kwaliteitsjournalistiek van de Hogeschool 
Utrecht. De debatopnames zelf zijn niet bij mij verkrijgbaar, omdat het copyright ervan bij 
de omroepen ligt. 

359 Clayman en Heritage 2002a. 
360 Clayman et al. 2006, 2010, 2012; Heritage en Clayman 2013. 
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ferenties, en zo vast te stellen: When Does the Watchdog Bark?361 Het QAS omvat vijf 
dimensies: 'initiative', 'directness', 'assertiveness', 'adversarialness', en 'accountability'.362 
‘Initiative’ betreft de mate waarin de journalist het heft in handen neemt, in plaats van 
zich passief op te stellen tegenover de politicus. ‘Directness’ verwijst naar de mate waarin 
de aanpak van de journalist omzichtigheid vermijdt en rechtstreeks naar antwoorden 
zoekt. ‘Assertiveness’ heeft betrekking op de mate waarin vragen sturen in de richting 
van specifieke antwoorden die de journalist aanreikt. ‘Adversarialness’ betreft de mate 
waarin de journalist openlijk de strijd aangaat met de politicus door middel van zijn 
vraagstelling. ‘Accountability’ verwijst naar de mate waarin de journalist een politicus 
vraagt om zijn beleid, visie of daden te rechtvaardigen. 
 Tot nog toe is het Question Analysis System alleen toegepast bij persconferenties363 en 
tv-interviews.364 De verschillen tussen enerzijds deze settings en anderzijds de setting 
van het tv-debat zijn duidelijk. Ze hebben echter vooral van doen met de technische 
dimensie van debatmoderatie: de mate waarin de debatleider orde dient te handhaven, 
een verantwoordelijkheid die hij bij de persconferentie – die immers wordt georgani-
seerd door 'de andere kant' – in het geheel niet heeft; en bij het tv-interview maar 
gedeeltelijk, om de eenvoudige reden dat hier ofwel slechts één geïnterviewde is oog in 
oog met één interviewer dan wel meerdere interviewers die samenwerken aan dit 
interview; of de geïnterviewde politicus tijdens een talkshow gedurende een aantal 
minuten afzonder lijk wordt geïnterviewd terwijl de overige gasten aanwezig zijn 
zonder per se mee te praten.365 De overeenkomst echter tussen persconferenties, tv-
interviews met politici en tv-debatten is dat de journalist in alle drie de settings politieke 
leiders treft aan wie hij vragen probeert te stellen. De debatleider is gedeeltelijk ook 
interviewer, gaf ik al aan in 4.1; en zoals in 4.2 bleek uit eerder onderzoek, wordt in 
Nederlandse debatten tegenwoordig naast technisch ook veelvuldig inhoudelijk 
geïntervenieerd door moderatoren. 
 Eerdere studies naar Nederlandse verkiezingsdebatten op tv onderzochten andere 
fenomenen dan het agressieve of antagonistische gedrag dat het QAS beoogt te 
analyseren. Men was geïnteresseerd in de algemene aanpak van debatten (Van der Geer 
2000; Van Praag en Geijtenbeek 2005; Walter en Van Praag 2014a); de mate waarin het 
debat 'medialogica' weerspiegelde (Ruigrok et al. 2012b); of de mogelijk dominante en 
entertainende rol van de debatleider (Walter en Van Praag 2014b). Hoewel al deze 
onderwerpen raken aan het optreden van de debatleider als waakhond, zocht ik naar 

361 Clayman et al. 2007. 
362 Terwijl in 2002 'adversarialness' dus als gemeenschappelijke noemer gold voor alle 

dimensies, was het in 2007 de benaming voor een van de vijf dimensies geworden.   
363 Clayman et al., analyseerden presidentiële persconferenties in de VS tussen 1953 en 2000. 

Eriksson en Östman (2013) analyseerden persconferenties van de Zweedse regering tussen 
1993 en 2010. 

364 Huls en Varwijk (2011) analyseerden de talkshow Pauw & Witteman in de verkiezingscam-
pagne van 2006; Ekström et al. (2013) bestudeerden tv-interviews met partijleiders tijdens 
de Zweedse verkiezingscampagnes van 2002, 2006 en 2010.   

365 Zie Huls en Varwijk 2011, p. 52. 
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een methode die zich geheel en al op dit optreden richtte. Soms bleek dan dat de 
methodiek van het QAS verwant was aan die van de Nederlandse onderzoekers: zo 
onderzochten ook Walter en Van Praag (2014b) het inhoudelijke karakter van 
vraagstelling via ‘leidende’ dan wel ‘neutrale’ vragen. Bovendien heb ik ervoor gekozen 
(zie verderop in deze paragraaf) om in navolging van andere studies naar interviews en 
debatten – interrupties bij te houden, een element dat ontbreekt bij Clayman et al. Aldus 
heb ik het QAS aangepast om het geschikt te maken voor debatanalyse; en wel op 
zodanige wijze dat er recht wordt gedaan aan de voorzitter- of scheidsrechterfunctie die 
de journalist hier heeft, naast zijn functie als interviewer. Dat leidt tot de volgende 
operationalisering, waarbij ik steeds aangeef wat de betreffende dimensies en indicato-
ren weergeven aan de hand van concrete, daadwerkelijk aangetroffen voorbeelden (zie 
tabel 4.2 voor een totaaloverzicht van de dimensies en indicatoren). 
 
De vijf dimensies zijn die van Clayman et al.: 'Initiatief'; 'Directheid'; 'Assertiviteit'; 
'Conflictgerichtheid'; en 'Verantwoordingsgerichtheid'. De dimensie Initiatief (A) kent 
drie indicatoren: 1. Agenderen. 2. Persisteren. 3. Interrumperen. Bij Agenderen maakt de 
debatleider duidelijk welk punt al dan niet aan de orde is (zonder dit in een vraag te 
vervatten); hij verheldert wat de achtergrond is van een bepaalde vraag of opmerking; 
of hij vat samen of herhaalt wat een debater zojuist heeft gezegd. Bij Persisteren herhaalt 
de debatleider zijn eerdere punt of vraag na een antwoord van een debater, eventueel 
parafraserend, en geeft daarmee aan dat dit antwoord nog niet goed genoeg is. Bij 
Interrumperen onderbreekt de debatleider een debater. 

Voorbeeld A1: Agenderen. Frits Wester (RTL, 3-11 '06): “Maar we beginnen met een paar 
algemene vragen. Meneer Bos, wat verwacht u eigenlijk van dit debat?”

Voorbeelden A2/A3. Persisteren/Interrumperen. Paul Witteman (NOS, 6-3 '02): “Meneer 
Balkenende, u heeft eeuh, oppositie gevoerd. Dat eeuh, heeft de kiezer beloond met - in 
de peiling - één zetel winst als er nu verkiezingen zouden worden gehouden. Meneer 
Fortuyn komt vanuit nul op achttien. Wat doet u slechter dan hij?” Interruptie van 
Balkenendes antwoord: “Zeker. Maar u had, u heeft ook steeds kritiek gehad op Paars, 
zeker de laatste weken. Dat heeft Fortuyn ook gedaan. Wat doet hij beter dan u?”

De indicator Agenderen is een uitbreiding van Clayman et al.'s ‘Statement Preface': een 
inleiding van vragen door de journalist om daarmee de reeks antwoordmogelijkheden 
te beperken. In de journalistiek is het inleiden van vragen echter bij lange na niet de 
eni  ge manier om aan te geven wat er al dan niet besproken dient te worden. De toe-
lichting van een vraag kan evenzeer volgen op die vraag als eraan voorafgaan; de 
journalist kan aangeven wat er aan de orde is zonder een vraag te stellen, hetgeen in een 
debat nog vaker zal gebeuren omdat de journalist als debatleider ook de orde handhaaft 
en duidelijkheid dient te verschaffen aan de kijkers; en hij kan herhalen of samenvatten 
wat er zojuist is gezegd door een debater, ofwel om dat antwoord voor het publiek te 
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duiden, ofwel om de geïnterviewde meer te laten vertellen, ofwel met beide doelen 
tegelijk. Hoe dan ook blijkt uit deze indicator duidelijk dat een journalist niet alleen 
door vragen te stellen intervenieert.366

 De indicator Persisteren is een vervanging van twee indicatoren van initiatief die 
Clayman et al. gebruiken: 'Multiple Questions' en 'Follow-Up Questions'. Dienen deze 
in een persconferentie om zoveel mogelijk vragen tegelijk te stellen ofwel vóór het 
antwoord ('Multiple Questions') ofwel nadat dit antwoord gegeven is ('Follow-Up 
Questions'); in de context van het debat zijn ze geen indicator van waakhond-gedrag. 
Als de debatleider meerdere vragen tegelijk stelt, probeert hij daarmee niet zijn beurt te 
'rekken': waarschijnlijker is dat hij zowel debater als publiek in verwarring brengt, 
doordat onduidelijk is welke vraag nu eigenlijk beantwoord moet worden. In politieke 
journalistiek is het stellen van verschillende vragen tegelijk een beruchte fout, omdat 
elke ervaren politicus dan bij voorkeur de meest onschuldige vraag zal beantwoorden 
en de andere vraag of vragen met plezier negeert. Hoe dan ook heeft de debatleider – in 
tegenstelling tot zijn collega bij een druk bezochte persconferentie – de kans om meteen 
door te vragen wanneer hij het gegeven antwoord niet als bevredigend beoordeelt, en 
het is dit doorvragen of het herhalen van een eerder gemaakt punt dat ik hier als 
'persisteren' aanmerk.367 
 De indicator Interrumperen368 geeft aan dat de debatleider ook zonder volledige 
vragen te stellen en opmerkingen te maken het initiatief in handen kan houden of 
nemen. Het is daartoe een nogal eens effectieve en vaak gebruikte methode, zoals we 
zagen in de studies die werden besproken in 4.2. Een 'interruptie' is door mij 
geoperationaliseerd als de situatie waarin de debatleider ofwel (a) het betoog van een 
debater onderbreekt; ofwel (b) zelf doorpraat wanneer een debater hem probeert te 
onderbreken. In het eerste geval neemt hij het initiatief, in het tweede geval houdt hij 
het. Of de interruptie suc ces vol is, doet er niet toe: wat telt is het initiatief dat de 
journalist hier toont. Evenmin maakt het uit of de debater bijna uitgesproken was of 
juist niet, en wat precies de inhoud van de interruptie is: deze geeft ofwel het signaal af 
aan de debater dat de debatleider het woord wil hebben, ofwel dat hij het wil doorgeven 
aan een andere debater. In alle gevallen oefent de debatleider hiermee de regie uit over  
 

366 Ik heb de sub-indicator 'Toelichting' toegevoegd, om later na te kunnen gaan in hoeverre 
zo'n toelichting al dan niet sturend was. Zie verder bij 'Assertiviteit'. 

367 'Persistence' is aanvankelijk ontwikkeld door Huls en Varwijk (2011, pp. 55-57) als een 
zesde dimensie van het QAS voor hun toepassing op tv-interviews. Als indicatoren van 
vasthoudendheid noemen zij: het herhalen van de vraag; het vaststellen van een ontwij-
kend antwoord (“commenting on evasive answering”: CEA); en interrumperen. Ik heb 
ervoor gekozen 'Persisteren' als indicator van initiatief op te vatten, omdat naar mijn me-
ning hiermee de debatleider het heft in handen houdt, zonder aan te sturen op specifieke 
antwoorden zoals dit bij 'Assertiviteit' gebeurt (zie later bij deze dimensie). Een CEA, ofwel 
observatie van ontwijkend antwoorden, beoordeel ik mee bij dimensie D (conflictgericht-
heid). 

368 Interrumperen is evenals door Huls en Varwijk (2011) ook door Ekström et al. (2013) toe-
gevoegd aan het QAS, in dit laatste geval als aparte dimensie. 
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het debat, en dat ook nog op een wijze die – zonder dit expliciet te benoemen – ingaat 
tegen de regie van de aangesproken debater.369

De dimensie Directheid (B) heb ik in navolging van Clayman et al. geoperationaliseerd 
als de afwezigheid van 'self- of 'other-referencing frames': formuleringen zoals 'Ik zou 
willen vragen' of 'Zou u mij willen vertellen' waarmee interviewers op indirecte wijze 
naar antwoorden zoeken. Hoe directer de vraagstelling, impliceert het QAS, hoe 
agressiever de journalist optreedt en hoe minder kans hij de debater geeft om het 
antwoord op de vraag te ontvluchten. Waar Clayman et al. 'self-' dan wel 'other-
referencing frames' onderscheiden in twee verschillende indicatoren, heb ik ze 
samengevoegd in de verwachting dat beide zelden zullen voorkomen370 en dat het 
verschil in betekenis tussen de twee soorten een nuancekwestie is. 

Voorbeeld B4: Directheid. Ferry Mingelen (NOS, 21-1 '03): “Meneer Bos, eeuh, ik begin 
met u. Kunt u in driekwart minuut zeggen wat het normen- en waardendebat nou voor 
concrete resultaten zou moeten opleveren?”

De dimensie Assertiviteit (C) kent drie indicatoren: 5. Sturende toelichting. 6. Gesloten 
vraagstelling. 7. Suggestieve formulering. Assertiviteit gaat nog een stap verder dan 
initiatief, doordat de interviewer hiermee niet alleen het onderwerp aanreikt maar ook 
het antwoord of een keuze tussen slechts enkele antwoorden. 

Voorbeeld C5: Sturende toelichting. Frits Wester (RTL, 27-4 '02): “Meneer Rosenmöller… 
U zegt ook: ‘Het politiewerk moet aantrekkelijker worden.’ Wat bedoelt u daarmee? 
Meer salaris?”

Voorbeeld C6: Gesloten vraagstelling. Paul Witteman (NOS, 21-11 '06): “Meneer 
Marijnissen, u staat goed in de peilingen. Droomt u van een auto met chauffeur?”

Voorbeeld C7: Suggestieve formulering. Frits Wester (RTL, 23-5 '10): “Meneer Cohen, ik 
heb het woord ‘garantie’ van de heer Rutte niet gehoord. Dit opent de deuren naar een 
nieuw Paars.”

In de journalistiek – in het bijzonder de tak ervan die politici voor tv interviewt - zijn 
gesloten en suggestieve vragen populair vanwege zowel de stimulans tot korte 
antwoorden als de uitnodiging om 'binnen de lijnen te kleuren' die de journalist zelf 

369 Ik tel 'hummen' of vergelijkbare non-verbale acties waarmee de debatleider instemming of 
interesse aangeeft, niet als interruptie. 

370 Dat bleek uit de onderzoeken van Clayman et al. naar persconferenties, terwijl Ekström et 
al. (2013, p. 427) stellen dat indirecte formuleringen ook bijna niet voorkomen in de con-
text van tv-interviews. 
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heeft getekend.371 Naast dergelijke vragen hanteren journalisten vaak sturende 
toelichtingen bij open vragen (zie voorbeeld C5) of leggen ze politici stellingen voor 
(“Op ontwikkelingshulp moet fors worden bezuinigd”) dan wel woorden in de mond 
(zie voorbeeld C7). Ook kunnen debatleiders in hun rol van interviewer suggestief 
samenvatten of selectief herhalen.372  

De dimensie Conflictgerichtheid (D) duidt op alle situaties waarin de journalist het 
conflict aangaat met de politicus: door zelf kritiek te uiten of kritiek van anderen weer te 
geven op de aangesproken politicus; door pijnlijke punten voor deze politicus te 
vermelden (zoals onenigheid binnen diens partij); door problematische aspecten aan te 
kaarten van beleid of voorstellen van de politicus; of door discrepanties te belichten bij 
deze politicus en zijn partij. Voorwaarde is dat de politicus – direct of indirect (via zijn 
partij of coalitie) - verantwoordelijk wordt gesteld voor de aangevoerde 'pijn punten'.373    

Voorbeeld D8: Conflictgerichtheid. Frits Wester (RTL, 26-8 '12): “Meneer Rutte, eeuhm, 
ja… Wat heeft u zichzelf eigenlijk verweten toen het kabinet viel?”

De dimensie Verantwoordingsgerichtheid (E) tenslotte kan worden beschouwd als cruciaal 
voor de waakhond-rol ('politici verantwoordelijk houden voor hun woorden en 
daden'). Wat, Clayman et al. volgend, kan gebeuren via twee soorten vragen: 'Waarom 
heeft u…', of het nog sceptischer en wantrouwiger 'Hoe kon u…' Deze laatste soort vraag 
suggereert dat een aanvaardbaar antwoord onwaarschijnlijk is.374 Beide soorten vragen 
kunnen op verleden, heden of toekomst betrekking hebben. 

Voorbeeld E9: Waaromvraag. Dominique van der Heyde (NOS, 11-9 '12): “Waarom 
vindt u die veiligheid niet belangrijk, meneer Wilders?”

Voorbeeld E10: Hoe-vraag. Paul Witteman (NOS, 6-3 '02): “Ja. Maar nee, mijn vraag was: 

371 Zie ook Voltmer en Brants (2011, p. 134) die stellen dat gesloten vragen zich door hun 
“interrogative nature” bij uitstek lenen voor de waakhond-rol. 

372 Dit zijn allemaal toevoegingen bij de twee indicatoren die Clayman et al. hanteren bij 
'Assertiveness': 'Preface Tilt' en 'Negative Questions'. De eerste indicator duidt op sturende 
inleidingen; de tweede op vragen die via 'Is het niet zo dat…' aansturen op een bevestigend 
antwoord. Zie ook Heritage en Clayman (2013, p. 481), waar de auteurs stellen dat zulke 
vragen in toenemende mate gebruikt worden “to raise substantively adversarial matters”. 
Op deze wijze relateren Heritage en Clayman assertiviteit en conflictgerichtheid aan 
elkaar. 

373 Clayman et al. maken onderscheid tussen 'preface adversarialness' en 'global adversarial-
ness'. Ik heb beide samengevat tot één indicator 'conflictgerichtheid'. Ook een vermaning 
dat een politicus zich niet aan het onderwerp houdt en een opmerking dat hij de vraag 
ontwijkt (het CEA van Huls en Varwijk, 2011) vallen hieronder, als openlijke confrontaties 
met de aangesproken politicus.  

374 Clayman en Heritage (2002a, p. 770). In tegenstelling tot Clayman et al. die beide soorten 
vragen als één indicator opvatten, heb ik ze gescheiden vanwege de verschillende mate 
van confrontatie die ze uitdrukken.  
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als u de heer Fortuyn gelukwenst, hoe geloofwaardig is dat als u hem eerder deze week 
aangaande zijn uitlatingen zo stevig heeft bekritiseerd…” (Melkert probeert te 
interrumperen) “… Met woorden als ‘asociaal’?”

Tabel 4.2. Overzicht van dimensies en indicatoren 

Dimensie Indicator Beschrijving

A. Initiatief 1. Agenderen Journalist bepaalt het thema

A. Initiatief 2. Persisteren Journalist houdt aan

A. Initiatief 3. Interrumperen Journalist onderbreekt

B. Directheid 4. Afwezigheid indirecte  
    vraagstelling

Journalist komt direct ter zake

C. Assertiviteit 5. Sturende toelichting Journalist licht toe met  
mogelijk antwoord

C. Assertiviteit 6. Gesloten vraagstelling Journalist beperkt antwoord- 
opties tot a en b of ja en nee. 

C. Assertiviteit 7. Suggestieve formulering Journalist stuurt in de richting  
van één bepaald antwoord 

D. Conflictgerichtheid 8. Conflict aangaan Journalist spreekt kritiek uit of  
benoemt pijnlijke punten

E. Verantwoordings- 
     gerichtheid

9. Waaromvraag stellen Journalist vraagt om een  
verklaring

E. Verantwoordings- 
     gerichtheid

10. Hoe-vraag stellen Journalist vraagt om een  
rechtvaardiging

Op grond van deze vijf dimensies en de bijbehorende tien indicatoren heb ik de 
interventies van de debatleiders in de tien gekozen debatten geanalyseerd.375 De 
coderingen van het materiaal zijn door mijzelf verricht. Omdat de populatie uit tien 
debatten bestond, zou bij inzet van meerdere codeurs elk van die codeurs slechts enkele 
debatten kunnen analyseren. Training en afstemming zouden relatief veel tijd kosten. 
Het doel was het herkennen van patronen binnen debatten, en van verschillen en 
overeenkomsten tussen de tien debatten en de vier debatleiders. Eén codeur kan dat op 
een consistente wijze doen. Om toch maximale transparantie te realiseren, is de tekst 

375 Zie bijlage A voor het gehanteerde codeerschema. 
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voorzien van zoveel mogelijk voorbeelden uit debatten ter illustratie van de verschillende 
soorten interventies van de debatleiders.376 Al met al is een beeld ontstaan van de wijze 
waarop deze debatleiders initiatief namen, direct opereerden, assertiviteit toonden, het 
conflict aangingen en openlijk om verantwoording vroegen. Op grond van die gegevens, 
die ik in 4.4 samenvat, zal ik in 4.5 een aantal conclusies trekken die tot op zekere hoogte 
inzicht bieden in verwezenlijking van het waakhond-ideaal door debatleiders, en de 
wijze waarop zij te maken hebben met mediatisering in het verkiezingsdebat op tv.

 4.4 Resultaten: actief, direct en assertief, niet conflict- of    
   verantwoordingsgericht

De debatten duurden in totaal 745 minuten, en telden dus gemiddeld bijna een uur en 
een kwartier zuivere spreektijd (reclamespotjes in het geval van RTL, introductiefilmpjes 
en pre- of reviews niet inbegrepen). De kortste debatten vonden plaats in 2002, met bijna 
44 minuten voor het NOS-debat en slechts 37 minuten zuivere debattijd voor RTL. 
Verreweg het langste debat vond plaats bij RTL in 2012: bijna 97 minuten. 
 Het totale aantal interventies door de debatmoderatoren was 1910: zeven hiervan 
werden niet gecodeerd omdat ze onverstaanbaar bleven (doorgaans als debatleider en 
debaters door elkaar heen praatten). 92 interventies waren slechts gedeeltelijk 
verstaanbaar maar wel te coderen op 'interruptie'. 1811 interventies waren geheel 
codeerbaar, op alle tien indicatoren: deze worden verder aangeduid als 'codeerbare 
interventies'. Daarvan bevatten 618 interventies vragen: 34%. 1910 interventies in 745 
minuten betekent dat per minuut gemiddeld 2,5 keer een debatleider aan het woord 
was in plaats van debaters of dat hij hen interrumpeerde. Er waren vier debatten waarin 
het gemiddelde per minuut zelfs minimaal drie interventies was: die van 27 april 2002, 
3 januari 2003, 21 januari 2003, en 8 juni 2010. Relatief lage gemiddelden werden 
gevonden in 2006: in het RTL-debat sprak Frits Wester 1,7 keer per minuut; en in het 
NOS-debat waren moderatoren Mingelen en Witteman 1,9 keer per minuut aan het 
woord. 

De eerste indicator van Initiatief – Agenderen – is vooral sterk aanwezig in het RTL-debat 
in 2006. Alleen dan neemt 'agenderen' meer dan de helft van alle codeerbare interventies 
voor zijn rekening. Ter vergelijking, de proportie van agenderende interventies in het 
totaal van alle 1811 codeerbare interventies is 38%. Er is een verschil waarneembaar 
tussen de debatten van de commerciële en die van de publieke omroep: terwijl in de 
RTL-debatten het percentage agenderende interventies nooit zakt onder de 37 (2002), 
is het in de NOS-debatten nooit meer dan de 39 uit 2003, met de 21 uit 2006 als mini-

376 Deze interpretatie kwam tot stand aan de hand van een codeerinstructie die als bijlage is 
opgenomen (zie de vorige voetnoot). De uitgewerkte coderingen per debat en de 
totaalresultaten van mijn analyse zijn indien gewenst voor inzage bij mij beschikbaar. 
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mum. De RTL-debatleider lijkt in zijn hier geanalyseerde debatten meer dan de NOS-
collega’s in die van hen geneigd aan te geven wat er aan de orde is in het debat. 
 Met betrekking tot Persisteren geldt dat dit relatief weinig voorkomt. In slechts 8% 
van alle codeerbare interventies, met geen duidelijk verschil tussen RTL en NOS. De 
verklaring ligt wellicht in het vrijwel steeds grote aantal debaters: in de regel meer dan 
twee. Daardoor heeft de debatleider (als hij tenminste de tijd eerlijk wil verdelen) 
weinig tijd om bij één debater lang door te vragen of te 'zagen'. In dat licht valt ook te 
begrijpen dat er op 3 november 2006 – met twee debaters – relatief veel wordt 
doorgevraagd door Frits Wester: in 15% van zijn codeerbare interventies. Minder goed 
verklaarbaar is op het eerste gezicht het hoge percentage persistentie van 6 maart 2002, 
met zes debaters aan tafel. Terwijl de percentages variëren tussen 4% en 10% bij de 
andere NOS-debatten, en tussen 4,5 en 15% voor alle RTL-debatten, bestaat op 6 maart 
2002 18% van de codeerbare interventies uit een herhaling of herformulering van een 
eerdere interventie jegens dezelfde debater, waarmee Witteman aangeeft dat het 
gegeven antwoord niet volstaat.377 
 Ten aanzien van de derde indicator van initiatief – Interrumperen (zie figuur 4.1) – is 
zijn aandeel in het totale aantal interventies opvallend. In alle debatten werd 1126 maal 
geïnterrumpeerd: 59% van alle 1903 interventies die op deze indicator waren te 
coderen. Dit betekent dat bijna zes van de tien interventies interrupties zijn. Er zijn 
slechts drie debatten waarbij interrupties een minderheid vormden van het aantal 
interventies: dit zijn de RTL-debatten van 2006, 2010 en 2012. Anderzijds was het debat 
met de relatief meeste interrupties ook een RTL-debat, dat van 2003, toen 82% van alle 
interventies door Frits Wester een interruptie was. Wanneer we verschillende 
verkiezingsjaren vergelijken, blijken de meest 'geïnterrumpeerde' debatten (door de 
moderator althans) te hebben plaatsgevonden in 2002 en 2003: in die jaren daalde het 
percentage interrupties nooit onder de 62%, terwijl het in de jaren daarna nooit de 60% 
bereikt. Hoe dan ook toont het feit dat zo veel interventies van Nederlandse debatleiders 
uit interrupties bestaan, dat ze er niet voor terugschrikken initiatief te nemen en te 
houden. 

377 In hoofdstuk 6 zal in het interview met Witteman blijken dat er voor 6 maart 2002 een 
mogelijke andere verklaring is dat hij in dat debat relatief veel doorvroeg. 
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 Wanneer we de verschillende indicatoren van assertiviteit combineren, is het 
interessant te zien dat ditzelfde debat dat relatief weinig sturende toelichtingen bevatte 
(23% van alle toelichtingen), gekarakteriseerd werd door zoveel gesloten en suggestieve 
vragen. Dit kan te maken hebben gehad met een debatleider die relatief weinig tijd had 
(44 minuten) en zes debaters die elkaar ook nog eens geregeld onderbraken, zoals vooral 
Fortuyn deed. Dus was Witteman erop gericht om de antwoorden die hij wenste snel te 
verkrijgen – zoals live televisie-interviewers vaker doen, zonder de hoeveelheid tijd en 
mogelijkheid om te sleutelen aan de antwoorden die hun collega's van de pers of in de 
montagekamers van radio en tv die wel hebben. Dan nog verklaart het niet waarom 
Wester niet hetzelfde zou doen in zijn debat van zes weken later, met nog zeven minuten 
minder netto-tijd en dezelfde zes debaters. In dat debat echter was slechts 65% van de 
vragende interventies gesloten, en nog geen 24% suggestief. Wellicht had dit te maken 
met het gegeven dat het aandeel sturende toelichting in het RTL-debat juist veel hoger 
was dan dat bij de NOS op 6 maart: 45% versus 23%. Waar op het ene moment de ene 
vorm van assertiviteit domineerde, waren dat op het andere moment de twee andere 
vormen. 

Nu naderen we de twee dimensies van het QAS die direct betrekking hebben op de 
waakhondfunctie: Conflictgerichtheid en Verantwoordingsgerichtheid. In het QAS duidt 
'Adversarialness' het oppositioneel benaderen aan van ge-interviewden, in dit geval 
politieke kandidaten die deelnemen aan een verkiezingsdebat op televisie. Het aandeel 
van zo'n oppositionele benadering voor het geheel van de geanalyseerde debatten is 
niet indrukwekkend: 8% van alle codeerbare interventies getuigt van conflictgerichtheid 
(zie figuur 4.3). Van al deze oppositionele interventies bestaat 14% uit opmerkingen 
waarin werd vastgesteld dat de debater de vraag ontweek. Er bestaan uitgesproken 
verschillen tussen de debatten. In het RTL-debat van 3 januari 2003 was 27% van alle 
codeerbare interventies die Frits Wester plaatste, conflictgericht. In het NOS-debat van 
11 september 2012 daarentegen was het percentage slechts 1%. En terwijl in dit eerste 
debat in 21% van de conflictueuze interventies ook ontwijkende antwoorden worden 
vastgesteld, is in het laatste debat geen enkele opmerking daarover te vinden. De andere 
debatten hebben proporties van conflictgerichtheid tussen deze twee extremen in, met 
het NOS-debat van 2002 (17%) en het RTL-debat van 2006 (14%) het meest nabij dat 
van 3 januari 2003. Het relatief hoge niveau van conflictgerichtheid bij dit laatste debat 
is niet direct verklaarbaar. Er zou echter een samenhang kunnen zijn met het aantal 
interrupties (82% van de interventies) door Wester, dat er eveneens uitsprong in dit 
debat. De debatleider leek hier niet van plan om zijn debaters veel ruimte te geven, 
inhoudelijk noch technisch; iets wat ook gold voor Witteman in zijn debat het jaar 
ervoor (en diens eveneens imposante percentage interrupties van 72%). In het RTL-
debat van 2006 daarentegen – zoals het in dat geval lage aandeel interrupties van 46% 
aangeeft – stond de orde niet op het spel. In dat geval lijkt het er eerder op dat Wester 
vooral inhoudelijk een openlijk kritische opstelling heeft gekozen, mogelijk gedreven 
door de wetenschap dat er met twee debaters steeds slechts één tegenstem zou zijn. Dat 
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is een belangrijk verschil met andere debatten, waar de debatleider aanvallen kan 
overlaten aan meerdere mededebaters van de politicus in kwestie.380 

8%

Con f lictgericht

Niet-
con f lictgericht

92%

Tot slot is de vraag welke rol verantwoording speelde in de debatten die hier zijn 
geanalyseerd. Zoals gezegd is het een belangrijk element van de waakhond-rol om 
politici verantwoordelijk te stellen voor zowel hun woorden als hun daden. Dat leidt in 
het geval van een verkiezingsdebat tot de verwachting dat hier verantwoording wordt 
afgelegd ten aanzien van beleid en gedrag in het verleden, evenals voor plannen en 
voorstellen die naar hun aard de toekomst betreffen. Toch blijkt verantwoordings-
gerichtheid bij debatleiders – in de strikte betekenis die hier wordt toegekend door 
middel van 'Waarom deed u…'- en 'Hoe kunt u…'-vragen - uiterst zeldzaam in de tien 
Nederlandse verkiezingsdebatten op televisie tussen 2002 en 2012. Voorbeelden van de 
eerste, relatief onschuldige vorm van verantwoordingsgerichtheid zijn slechts acht 
keer gevonden; voorbeelden van de tweede, nog sceptischer soort, maar eenmaal. Acht 
van de 618 vragende interventies staat voor een verwaarloosbare 1%. In vijf van de tien 
debatten werden helemaal geen verantwoordingsgerichte vragen gesteld; de meeste 
van zulke vragen kwamen voor in het RTL-debat van 2002, toen drie van de 51 door 
Wester geponeerde interventies met vragen zochten naar een rechtvaardiging via een 
'waarom'. Deze waren allemaal gericht aan regeringspolitici. Over het geheel genomen 
echter werd in de debatten maar heel zelden direct verantwoording gevraagd aan de 
aanwezige politici. 
  
 

380 Iets vergelijkbaars is geconstateerd door Clayman en Heritage (2002b, p. 300) voor 
discussie tussen ge-interviewde panelleden: "With partisan interviewees playing the role 
of adversary vis-à-vis one another, the interviewer is removed from the heat of battle and 
is free to act as an impartial moderator and catalyst.” 

Figuur 4.3. Conflictgerichtheid: percentage confrontatie in alle interventies
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 Al met al kan worden gesteld dat de debatleiders die hier onderzocht zijn, vaak 
spreken en veelvuldig interrumperen. In die zin nemen ze het initiatief, nadrukkelijker 
dan met persisteren of agenderen. Directe vragen zijn de norm, omzichtigheid wordt 
uiterst zelden betracht. In veel gevallen getuigen de interventies van assertiviteit: niet 
zozeer door een sturende toelichting of suggestieve formulering, maar vooral met 
gesloten vragen. Interventies tenslotte die openlijk op conflict aansturen en – meer nog 
– politici expliciet rekenschap vragen, spelen een zeer bescheiden rol in de debatten. 
Samen  gevat is het beeld van de moderator dat uit deze analyse van de tien ver kiezings-
debatten naar voren komt er een van activiteit, directheid en assertiviteit, en maar 
nauwelijks van openlijke conflict- of verantwoordingsgerichtheid. 

 4.5  Conclusies: een reflectie op waakhond-praktijk en mediatisering

Het moment is gekomen om terug te keren naar de verwachting die ik in 4.1 formuleerde 
aan de debatleider: dat hij in enige mate het waakhond-telos realiseert, via de intrinsieke 
goederen en deugden die daarmee samenhangen. Ik verwacht dus dat we kritische 
vragen terugzien, evenals uitnodigingen tot verantwoording aan politieke leiders. 
Wellicht komt uit deze analyse ook gedrag naar voren dat getuigt van moed, recht-
vaardigheid en eerlijkheid, en van gezond wantrouwen, verantwoordelijk heidsgevoel 
en bescheidenheid; ook al hebben we dergelijke moreel geladen com petenties niet 
direct trachten te meten, als zoiets al mogelijk zou zijn. Daarmee zouden we beschikken 
over een interessante reflectie op deelhypothese 1 die we in hoofdstuk 2 theoretisch 
verkenden: met de mogelijkheid dat ook het Nederlandse verkiezingsdebat op tv kan 
worden beschouwd als een sociale en morele praktijk waarin het waakhond-ideaal 
wordt nagestreefd. Wellicht kunnen we deze analyse ook hanteren voor een reflectie op 
de in deelhypothese 2 en hoofdstuk 3 gesignaleerde gevaren die mediatisering in zich 
draagt voor het waakhond-ideaal. Een dergelijke reflectie ligt voor de hand gezien het 
gemediatiseerde karakter van het politieke debat tussen verkiezingskandidaten op tv 
met de door mij geschetste druk op de debatleider tot gevolg. 
 Een consequent kritische en op verantwoording gerichte opstelling is niet te 
ontdek ken in de debatten, althans niet wanneer we daartoe de indicatoren van mijn 
QAS-model hanteren (waarover zo meer). Moed kan daarentegen wel degelijk worden 
afgeleid uit de actieve, initiatiefrijke en assertieve opstelling van debatleiders; 
rechtvaardigheid uit hun vele pogingen om door te interrumperen of agenderen issues 
en spreektijd gelijk te verdelen; en eerlijkheid uit de relatief geringe hoeveelheid 
suggestieve formuleringen van moderatoren. Dat het wantrouwen bij de debatleiders 
‘gezond’ is in plaats van te gering dan wel overmatig, zouden we kunnen opmaken uit 
de conflictgerichtheid die binnen de perken blijft en de uiterst verantwoordingsgerichte 
‘hoe kunt u/kon u’-vraag die zelden wordt gesteld, met haar implicatie dat een 
aanvaardbaar antwoord er niet in zit. Tegelijkertijd zou het grote aantal interrupties – 
1126 in 745 minuten zuivere debattijd komt neer op ruim anderhalve interruptie per 
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minuut – opgevat kunnen worden als een indicatie dat debatleiders wel erg weinig 
vertrouwen hebben in de intentie en het vermogen van politici om het kort te houden 
en een bevredigend antwoord op een gestelde vraag te geven. Verantwoordelijkheids-
gevoel zou kunnen worden afgeleid uit de gesloten vraagstelling die politici tot dui de-
lijke antwoorden dwingt, en uit de vermaningen bij ontwijkende antwoorden. En 
bescheidenheid is wellicht van alle deugden het minste zichtbaar, vanwege de 
dominante rol van de moderatoren die in alle debatten naar voren komt. Al met al 
wordt de indruk van waakhond-deugdelijkheid hier tot op zekere hoogte gerecht-
vaardigd. 
 Iets vergelijkbaars geldt voor de wijze waarop mediatisering deze deugdelijkheid zou 
ondergraven, ook in het verkiezingsdebat dat door een ervaren tv-journalist wordt 
geleid. De implicatie van dominante journalistiek uit de mediatiseringsthese wordt 
bevestigd door het hoge aantal interventies en interrupties. Dit sluit aan bij de observatie 
van Walter en Van Praag (2014b) dat de moderator vanaf 1994 een sterk dominante rol 
is gaan spelen in het debat. “Het is zeer waarschijnlijk dat dit te maken heeft met de 
veranderingen op de mediamarkt en het dominant worden van de media logic.” Zij 
voegen er echter aan toe, en dit zou ook voor de door mij onderzochte debatten kunnen 
gelden: “Wel zijn ook de politici in de debatten na 2002 veel assertiever geworden en 
hebben de moderatoren – zeker bij de publieke omroep – soms moeite het debat 
enigszins ordelijk te laten verlopen.” 381 De notie dat interrupties niet zozeer wijzen op 
overwicht als wel op een zekere onmacht bij debatleiders, relativeert juist de veron-
derstelde dominantie van media en journalisten over politici. 
 Het relatief kleine aantal conflictgerichte en openlijk kritische interventies vormt 
geen ondersteuning van de implicatie in de mediatiseringsthese dat journalisten zich 
cynisch en overmatig negatief opstellen; en overdreven controle lijkt al helemaal niet 
aan de orde, gezien het minieme aantal verantwoordingsgerichte interventies. Even-
min komt uit deze analyse duidelijk naar voren in hoeverre interventies van debatleiders 
ook worden ingegeven door de eisen van het medium televisie, en meer in het bijzonder 
zijn entertainende functie die juist zo belangrijk zou zijn vanwege commerciële doelen, 
in casu kijkcijfers. Daarvoor vormen wellicht de veelvuldig aanwezige reclame-
onderbrekingen in de RTL-uitzendingen van de debatten een betere indicatie. Voor wat 
de impact van internet betreft: in weerwil van de veronderstelling dat traditionele 
journalistiek – ook televisie – door internet zijn interpreterend-intermediaire functie 
zou verliezen, kan juist de alom-aanwezigheid van de debatleider in het tv-debat, 
inclusief zijn vele inhoudelijke interventies, als een bevestiging worden gezien van de 
nog altijd grote rol die de journalist speelt bij de communicatie tussen politiek en 
publiek, zeker in verkiezingstijd. 
 Het mag echter duidelijk zijn dat de gekozen methodiek tot voorzichtigheid maant 
bij een reflectie op de werkhypothese. We hebben tot nog toe vooral geteld, en dan ook 
nog met een methode die zich beperkt tot vragen, uitspraken en onderbrekingen als 

381  Walter en Van Praag 2014b, p. 19. 
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object van analyse. Verschillende zaken zijn buiten beeld gebleven. Bijvoorbeeld de 
vraag wat de rol van debaters was. Welk aspect van medialogica debatleiders tot welke 
bejegening van debaters bracht. Of welke zaken de debatleiders nalieten die ze volgens 
anderen wel hadden moeten doen. Om een aanvullend inzicht te verkrijgen in de 
deugdelijkheid van de waakhonden die debatleiders kunnen zijn, en van de manier 
waarop mediatisering hun deugdelijkheid aantast, zullen we nader en ander onderzoek 
dienen toe te voegen aan datgene wat in dit hoofdstuk is gepresenteerd: om te beginnen 
naar de berichtgeving over de debatten. Dit kan uitwijzen hoe het handelen van de 
debatleiders werd beoordeeld door hun schrijvende collega's, en bovendien hoe deze 
schrijvende journalisten zelf als waakhond opereerden. Een dergelijk onderzoek geef ik 
weer in hoofdstuk 5. 

Proefschrift Remco van Broekhoven.indd   137 15-03-2016   09:36:22



138

Proefschrift Remco van Broekhoven.indd   138 15-03-2016   09:36:22



Proefschrift Remco van Broekhoven.indd   139 15-03-2016   09:36:23



140

Kritiek: de debatten beoordeeld in de pers

artikelen, en niet als de kritische of verantwoordingsgerichte vragen aan politici die 
daaraan wellicht voorafgingen. Ik zal duidelijk maken waarom ik niet kies voor kritiek 
als zodanig, maar voor kritiek die betrekking heeft op de kwaliteit van het debat. Ik zal 
aangeven waarom ik niet alleen kritiek op de politici beoordeel, maar ook op andere 
actoren. Tot slot zal ik in deze paragraaf mijn keuze verantwoorden voor de betreffende 
nieuwssite en kranten in de periode van steeds een week na elk debat. 
 De meer kwantitatieve resultaten van mijn inhoudsanalyse vat ik samen in paragraaf 
5.2. Daar blijkt allereerst dat de betreffende kranten vooral veel artikelen wijdden aan 
de debatten bij het begin van de campagne, en beduidend minder aan het slot, aan de 
vooravond van de verkiezingen. Verder valt op dat de NRC en de Volkskrant in meer 
artikelen naar de debatten verwezen dan het AD en De Telegraaf, die op hun beurt weer 
veel meer berichtten dan NU.NL. Qua doelwit van de kritiek zijn er geen duidelijke 
verschillen te vinden tussen de verschillende media: allen uitten zij primair kritiek op 
de debatterende politici, en fors minder op omroepen, debatleiders of critici in voor- en 
nabespreking. Ook valt op dat de kritiek op politici zowel 'inhoud' (verbale uitingen) 
betrof als 'vorm' (de wijze waarop deze uitingen plaatsvonden). 
 Een meer kwalitatieve weergave van de berichtgeving vindt plaats in 5.3. In deze 
paragraaf zal ik de hiervoor geschetste patronen illustreren aan de hand van berichten 
in de vijf onderzochte media over elk van de tien debatten. Daarmee zal ook blijken dat 
er van verkiezingsjaar tot verkiezingsjaar, en van debat tot debat, opvallende verschillen 
in berichtgeving waren. Dit kon het doelwit van de meeste kritiek betreffen, of de 
precieze inhoud van de discussie. Tegelijkertijd zijn er terugkerende patronen in elke 
campagne te vinden, zoals een constante zorg over de inhoudelijkheid van het tv-debat. 
Deze zorg mondt, blijkt bij nadere beschouwing van de berichtgeving, niet alleen uit in 
kritiek op ‘oppervlakkige’, ‘nietszeggende’ of ‘liegende’ politici, maar ook op omroepen, 
hun nabesprekingen en – last but not least – debatleiders die het debat niet voldoende 
kwaliteit zouden meegeven. 
 In 5.4 zal ik concluderen dat journalisten bij vooral de kranten hoge eisen stellen 
aan de kwaliteit van het verkiezingsdebat op tv, een veeleisendheid die vaak impliciet 
en soms expliciet wordt geuit. In die zin valt dus te stellen dat de krantenjournalisten 
hun waakhondfunctie waarmaken: niet alleen versus politieke leiders, maar ook ten 
aanzien van hun eigen collega's bij de televisie wanneer deze er volgens de pers niet in 
slagen om een debat het vereiste niveau te geven. Daarnaast verkrijgen we uit deze 
inhoudsanalyse enkele aanvullende inzichten bij die van hoofdstuk 4 in wat er tijdens 
de debatten plaatsvond tussen de debatleider en de debaters. Dat alles biedt een 
interessantperspectief op het waakhond-gedrag van de diverse politieke journalisten 
die in deze studie onderzocht worden, zowel debatleiders als hun schrijvende collega’s; 
en op de mediatisering waarmee beide verschillende groepen potentiële waakhonden 
hebben te dealen. 
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 5.1 Een keuze voor kritische berichtgeving, met debatkwaliteit als maatstaf

In 4.1 heb ik opgemerkt dat bij een live televisiedebat het journalistieke proces en 
-product grotendeels samenvallen. De interventies van de journalist – in casu de 
debatleider - zijn niet alleen een middel om bepaalde informatieve doelen te bereiken: 
ze vormen ook het direct zicht- en hoorbare eindproduct, de uitzending.383 Dat ligt 
anders bij de artikelen die collega-journalisten van kranten of nieuwssites schrijven. 
Hier is de productiefase waarin de journalist interacteert met zijn bronnen slechts 
gedeeltelijk en indirect terug te vinden in het product. Zo worden politici of andere 
bronnen daarin soms letterlijk geciteerd. Maar ook is het mogelijk dat journalisten de 
informatie die ze van deze bronnen hebben verkregen, meenemen in hun eigen verhaal 
zonder ze te citeren of expliciet ernaar te verwijzen. Het is in de politieke journalistiek 
gebruikelijk om off the record met bronnen te spreken: ze vertellen de journalist iets, op 
voorwaarde dat hij het ofwel helemaal niet publiceert, ofwel het publiceert zonder dat 
dit tot deze bron valt te herleiden (te ‘attribueren’). Vaak ook heeft de journalist de 
vragen die hij aan zijn bronnen stelde 'uit het verhaal geschreven': hij geeft slechts de 
antwoorden weer, en dan nog uiterst selectief en in geredigeerde vorm. Voor de lezer is 
maar zelden op te maken hoe de schrijvende journalist zich gedroeg oog in oog met zijn 
bronnen: vaak politici, of andere politiek mogelijk relevante actoren zoals woordvoer-
ders, wetenschappers en ambtenaren. De lezer ziet deze waakhond niet interactief aan 
het werk, maar beschouwt slechts diens eindproduct. 
 In hoeverre valt in geschreven producties dus een opstelling als waakhond terug te 
vinden? De methode die Eriksson en Östman (2013) daarvoor hebben ontworpen, 
onderzoekt de kritiek op politieke actoren die te vinden is in krantenartikelen, ofwel in 
wat zij aanduiden als “published news content”.384 Omdat 'assertiveness' en 
'accountability' volgens de auteurs specifiek zijn voor de persconferentie – de verbale en 
dialogische 'interactieve' setting die zij eveneens analyseerden met het QAS385 – zochten 
zij in artikelen naar analoge indicatoren voor de dimensie 'adversarialness'. Dat bracht 
hen bij publicaties waarin journalisten: (a) problematische aspecten aanvoerden van 
bepaalde beleidsvoorstellen die op de persconferentie werden gedaan; (b) opinies 

383 Daarbij zij gezegd dat aan een debat inhoudelijk onderzoek voorafgaat, evenals onderhan-
delingen tussen media en politieke actoren die grote invloed hebben op wat er in het debat 
gebeurt (zie ook voetnoot 328); en dat direct voor een debat en tijdens onderbrekingen 
voor bijvoorbeeld reclame – in het geval van RTL – contact plaats kan vinden tussen debat-
leider en debaters dat niet wordt uitgezonden. Zie voor zulke 'off-camera interactions' 
Kroon Lundell (2010), die onderzocht wat er gezegd werd tussen interviewers en ge-inter-
viewde Zweedse politici vóór en na tv-interviews. 

384 Eriksson en Östman 2013. Zij analyseerden overigens niet alleen krantenartikelen, maar 
ook tv-uitzendingen die persconferenties van de Zweedse regering coverden.  

385 Ibid., p. 311. 'Initiative' en 'directness' werden door Eriksson en Östman helemaal niet ge-
meten, ook niet in de persconferenties. Over deze dimensies van het QAS kan hetzelfde 
worden gesteld als wat zij stellen over 'assertiveness' en 'accountability': dat ze vanwege 
hun verbale en dialogische karakter niet vanuit een interactieve setting zijn te vertalen 
naar artikelen. 
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aanreikten die ingingen tegen wat politici op de betreffende persconferentie hadden 
gezegd; en (c) discrepanties aanwezen tussen de woorden van de politici op deze 
persconferentie enerzijds en hun daden anderzijds.386

 Eriksson en Östman onderzochten allereerst of nieuwsproducties zulke kritiek 
bevatten op de politieke actoren die aan het woord kwamen tijdens persconferenties. 
Overigens onderzochten zij niet alle artikelen (of tv-items) die betrekking hadden op de 
door hen geanalyseerde persconferenties: zij namen een steekproef van nieuwsproducten 
die over persconferenties gingen en analyseerden deze producten, waarbij het kon 
voorkomen dat deze conferenties de door hen eerder onderzochte waren, maar dit was 
niet gegarandeerd. Vervolgens stelden Eriksson en Östman vast aan wie de kritiek werd 
toegeschreven: namen journalisten die in hun producties voor eigen rekening, of 
berustte deze expliciet op hun bronnen: andere politici, of deskundigen bijvoorbeeld? 
De 'mate' van kritiek werd berekend op grond van het aantal bronnen dat kritiek uitte in 
een nieuwsproduct. Hoe meer bronnen, hoe 'groter' de kritiek. Kritiek door de journalist 
zelf werd in deze laatste berekening niet meegenomen, maar telde wel mee om aan te 
geven of een nieuwsitem überhaupt kritisch was of niet. 
 Deze conversie van kritische bejegening vanuit de interactieve setting naar de 
publi catiefase lijkt mij op zichzelf bruikbaar voor de analyse van schrijvende journalistiek 
die ik beoog. Temeer daar de omschrijving van kritiek die Eriksson en Östman in navol-
ging van Clayman en Heritage hanteren, ook een zekere mate van 'ter verantwoording 
roepen' bevat. Deze verantwoordingsgerichtheid wordt – in tegenstelling tot het direct 
en persoonlijk bevragen – niet geuit via 'waarom'- en 'hoe'-vragen, maar via de 
identificatie in het nieuwsproduct van discrepanties tussen wat politici zeggen en wat 
ze doen. Dit is een vorm van 'accountability' die bij een directe verbale confrontatie 
logischerwijs zou worden geuit in een 'waarom'- of 'hoe'-vraag. 

Ik wil echter enkele aanpassingen suggereren van Eriksson’s en Östman’s operatio-
nalisering van de waakhondfunctie buiten de interactiefase. Allereerst zal ik de kritiek 
die schrijvende journalisten weergeven, relateren aan de kwaliteit van het debat. Na een 
verkiezingsdebat wordt er allerlei kritiek geleverd op wat politici daar - of wellicht elders 
- gezegd hebben. Meestal is deze kritiek afkomstig van hun politieke tegenstanders. In 
tegenstelling echter tot een persconferentie of een interview neemt het debat en meer 
in het bijzonder het verkiezingsdebat een cruciale plaats in binnen democratische 
idealen. Een 'goed' debat wordt als voorwaarde gezien voor een functionerende 
democratie, en wil een debat 'goed' zijn dan dient het aan bepaalde criteria te voldoen. 
Wat deze criteria precies zijn, wordt lang niet altijd uitgesproken. Niettemin heeft de 
criticus, bewust of onbewust, dergelijke criteria in gedachten. Wat ik in dit hoofdstuk  
 

386 Ibid. Deze operationalisering van “adversarialness in news content” sluit aan bij de opera-
tionalisering door Clayman en Heritage (2002a, p. 766) van wat zij dan nog aanduiden als 
'hostility' in de setting van de persconferentie.
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zal doen, en wat ik in het volgende hoofdstuk zal voortzetten, is het expliciteren van 
deze criteria. Of de criticus namelijk dergelijke criteria hanteert, en wat ze zijn, zegt iets 
over de mate waarin hij de democratie serieus neemt; en over de vraag of hij meer 
specifiek aansluit bij het waakhond-telos waarin journalisten helpen de democratie 
functioneren doordat leiders zich gecontroleerd weten en burgers deze leiders kritisch 
kunnen beoordelen. Daartoe zal ik alle kritiek registreren die geuit wordt op actoren die 
een rol spelen bij het debat, voor zover deze hun bijdrage aan de kwaliteit van het debat 
betreft. 
 Bijkomend voordeel wanneer we de kritiek niet relateren aan politiek handelen, 
beloften of beleid, is dat ook niet-politici onderzoeksobject kunnen zijn. Dit is een tweede 
verschil met de methode van Eriksson en Östman, waar journalistieke actoren als 
doelwit van kritiek buiten beeld bleven. Denk aan de omroep die het debat uitzendt, 
critici die door de omroep aan het woord worden gelaten in een voor- en/of 
nabeschouwing; en niet te vergeten de debatleider. Zo kunnen we niet alleen kijken in 
hoeverre schrijvende journalisten zich zelf als waakhond opstellen tegenover politici, 
maar zien we ook hoe ze tv-journalisten en hun entourage beoordelen. Daarmee 
verkrijgen we een deel van het gewenste aanvullende inzicht in de prestaties van de 
debatleiders bij de analyse uit het voorgaande hoofdstuk. 
 Bij de vraag of er sprake is van kritiek, staat centraal of er verantwoordelijkheid wordt 
toegekend aan degene die wordt bekritiseerd. Ook Clayman en Heritage hanteerden dit 
als maatstaf om al of niet van 'hostility' te spreken.387 In navolging van Eriksson en 
Östman maak ik bovendien onderscheid tussen kritiek die de journalist voor eigen 
rekening neemt en kritiek die zij of hij aan anderen toeschrijft. Dit maakt duidelijk of de 
journalist zelf positie inneemt, ondanks de vereiste van onpartijdigheid die de meeste 
journalisten aan zichzelf stellen. Ik zal – en dit is de derde aanpassing - echter niet 
'meten' hoe groot de kritiek is, door het aantal genoemde bronnen te tellen. Voor mijn 
analyse is niet relevant hoe heftig de kritiek is, maar of ze gegeven wordt, op wie ze geuit 
wordt en wat ze behelst. Daartoe zal ik tenslotte een onderscheid maken tussen kritiek 
op politici die 'inhoudelijk' is in de zin dat ze gericht is op wat een debater zegt of nalaat 
te zeggen, volgens de criticus; en kritiek die 'niet-inhoudelijk' is, omdat het gaat om hoe 
de debater het zegt, om de redenen dat hij het zou zeggen, of om wat hij 'uitstraalt'.388 Ik 
neem dit aspect mee in mijn analyse omdat een van de in hoofdstuk 3 gedane observaties 
over mediatisering is dat daarbij politieke inhoud te lijden heeft onder op entertainment 
gerichte en op tv toegesneden ‘vorm’. Evenals bij de debatanalyse heb ik zelf de codering 
verricht. Ik ging er ook hier vanuit dat ik met deze methodiek ook als enkele codeur 
patronen per debat en per medium, en verschillen en overeenkomsten tussen de tien 
debatten en vijf schrijvende media op het spoor kon komen. En ook nu heb ik om  
 
 

387 Clayman en Heritage 2002a (p. 766) en 2004 (pp. 11 en 14). 
388 Zie bijlage B voor het gehanteerde codeerschema. 
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maximale transparantie te realiseren, de tekst voorzien van zoveel mogelijk voorbeelden, 
ter illustratie van de verschillende soorten kritiek die in de artikelen geuit werden.389

 Tot slot van deze paragraaf een verantwoording voor mijn data. Ik heb gekozen voor 
de vier grootste betaalde landelijke kranten plus de nieuwssite NU.NL. Niet alleen 
bestrijken de kranten samen een groot deel van het landelijke Nederlandse kranten-
lezende publiek: op grond van dit bereik mag ook worden aangenomen dat ze serieus 
worden genomen door Haagse politici en andere politieke actoren. Dit laatste geldt ook 
voor Nederlands meest bezochte nieuwssite NU.NL, die sinds 1999 bestaat en ook 
gelezen wordt door groepen die minder snel een krant zullen lezen, zoals jongeren en 
allochtonen. Met behulp van database LexisNexis is gezocht in de dagbladen naar 
berichten waarin het debat vermeld werd in de week na dat debat. Ook is via google 
gezocht naar berichten die in de genoemde periodes verschenen over de debatten op 
NU.NL. Ik heb me tot een week beperkt in de verwachting dat daarna de aandacht in de 
berichtgeving zou verschuiven naar ander nieuws: nieuwe debatten (in het geval van 
het RTL-debat), of de verkiezingsdag en de formatie daarna (in het geval van het NOS-
slotdebat). Tijdens de analyse werd deze verwachting bevestigd: de berichtgeving over 
debatten ‘droogde op’ naarmate de week vorderde.  
 Al met al denk ik met deze aangepaste vorm van de ‘criticism’-methode van Eriksson 
en Östman een operationalisering van de waakhondfunctie in handen te hebben die 
waakhond-gedrag ook in nieuws-artikelen aan het licht kan brengen. Bovendien hoop 
ik dat de analyse van de resultaten het functioneren van de debatleiders in een nieuw 
perspectief zal plaatsen, evenals de wijze waarop alle betrokken journalisten te maken 
hebben met mediatisering. In de volgende paragraaf begin ik met een primair 
kwantitatieve benadering van deze resultaten, om dan in de paragraaf erna een meer 
kwalitatieve analyse te presenteren. 

 5.2 De resultaten (I): een kwantitatieve benadering

In totaal verschenen tussen 2002 en 2012 in de vijf onderzochte media 373 journalistieke 
artikelen waarin een van de tien debatten werd genoemd in de week na het debat (zie 
figuur 5.1). Het RTL-debat van 26 augustus 2012 resulteerde in de meeste berichtgeving: 
67 artikelen; gevolgd door het NOS-debat van 6 maart 2002 en het RTL-debat van 2010, 
met respectievelijk 53 en 50 artikelen. De minste artikelen werden gewijd aan het NOS-
debat van 2012: 19 artikelen. Relatief weinig artikelen oogstten ook de overige 
slotdebatten: 28 in 2003; 22 in 2006; en 27 in 2010. 32 artikelen in 2002 is het minimum 
dat op een RTL-debat volgt. 

389 Deze interpretatie kwam tot stand aan de hand van een codeerinstructie die als bijlage is 
opgenomen (zie de vorige voetnoot). De uitgewerkte coderingen per artikel en de totaalre-
sultaten van mijn analyse zijn indien gewenst voor inzage bij mij beschikbaar.
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 Van de 373 artikelen verschenen er 80 in het AD; 100 in de NRC; 57 in De Telegraaf; 
110 in de Volkskrant; en 26 op NU.NL. Van alle krantenartikelen verschenen er 48 op de 
voorpagina: 14% van de 347. Vergelijken we de debatten met elkaar qua voorpagina-
aandacht, dan valt op dat de debatten van 6 maart 2002 en 3 januari 2003 in verreweg 
de meeste voorpagina-artikelen resulteerden: allebei werden ze 12 keer op een 
voorpagina genoemd, en wel bij alle vier de kranten. Vooral het RTL-debat van 2003 
bleek daarmee veel voorpagina-artikelen te 'scoren': 29% van alle krantenartikelen, 
tegenover 23% na het NOS-debat in 2002. Ook opvallend is dat de slotdebatten van 
2006 en 2012 helemaal geen voorpagina's haalden. 

In totaal werd kritiek op de bijdrage van een actor aan het debat geuit in 206 ofwel 55% 
van de 373 artikelen. In de gevallen dat dergelijke kritiek niet werd gemeten, kon dat 
zowel betekenen dat het artikel geen enkele kritiek bevatte (denk aan een simpel 
nieuwsbericht waarin alleen vermeld werd welke politici aan het debat deelnamen en 
bijvoorbeeld werd gesteld dat het een 'hevig' of 'stevig' debat was). Maar het kon ook 
betekenen dat er door de journalist kritiek werd weergegeven op de ideeën of het beleid 
van een debater, zonder relatie met de kwaliteit van het debat. Denk aan het citeren van 
een verwijt van de ene debater aan de ander dat diens beleid ondeugdelijk is geweest; of 
de bewering van een columnist dat een bepaald voorstel van een debater onuitvoerbaar 
zal blijken. Echter: in dit verband telde alleen de kritiek op bijvoorbeeld het vertellen 
van leugens in het debat, het gebruiken van retorische trucs, of juist op nietszeggendheid. 
Met andere woorden: op alles wat de kwaliteit van het debat zélf aangaat. In het vervolg 
slaat 'kritiek' alleen hierop.
 Hoe was de kritiek verdeeld over de verschillende media en over de verschillende 
debatten; en treden daarbij duidelijke verschillen aan de dag per medium of per debat? 
Van de 80 AD-artikelen waren er 39 kritisch (49%); van de 100 NRC-artikelen waren er 
65 kritisch (65%); van de 57 Telegraaf-artikelen waren er 35 kritisch (61%); van de 110 
Volkskrant-artikelen waren er 59 kritisch (54%); en van de 26 NU.NL-artikelen waren er 
acht kritisch (31%). Qua media valt dus op dat NU.NL weinig kritisch is, hetgeen 
verklaard kan worden door het feit dat NU.NL tot 2006 geen eigen politieke berichtgeving 
had – en ook nog geen commentariërende live-blogs, zoals in 2012 – maar in plaats 
daarvan de doorgaans neutraal getoonzette berichten hanteerde van de persbureaus 
ANP en NOVUM.
    
 De diverse debatten vergelijkend (zie figuur 5.3), kan worden vastgesteld dat die in 
2002 verreweg de meeste kritiek oogstten. Voor het debat van 6 maart dat jaar gold dit 
voor 43 van de 53 artikelen die eraan werden gewijd: 81%. Nog meer kritiek volgde op 
het debat van 27 april dat jaar: 28 van de 32 artikelen, ofwel 87,5%. We zullen zo 
vaststellen op wie deze kritiek zich vooral richtte, en in paragraaf 5.3 wat grofweg de 
inhoud van de kritiek was. Dan wordt ook duidelijk waarom juist deze twee debatten zo 
kritisch werden beoordeeld. Hier past alvast de kanttekening dat kritiek in de be richt-
geving over een debat niet hoeft te betekenen dat het debatformat of de debatleiding als 
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 Kritiek op de critici die aan het woord komen bij de omroepen, is er na de RTL-
debatten in 2003, 2006 en 2010: dat eerste jaar nog maar eenmaal, maar in 2006 zeven 
keer en in 2010 acht keer: respectievelijk 4%; 44%; en 24% (in verhouding tot alle 
kritische artikelen over het betreffende debat). 
 Kritiek op de debatleiders tenslotte is er met name na 23 mei 2010 (5 van de 33 = 15%); 
8 juni 2010 (1 van de 5 = 20%); en 11 september 2012 (1 van de 3). Helemaal geen kritiek 
op de debatleiders valt te beluisteren na 21 januari 2003 en 3 november 2006. Ook de 
geringe mate van kritiek op de debatleider na het RTL-debat in 2012 (één van de 38 
artikelen) is opvallend. In dit debat namelijk vond een confrontatie plaats tussen 
Roemer en Rutte, waarbij de laatste de beschuldiging ontkende het eigen risico in de 
zorg te willen verhogen. Het leidde alom – ook in de berichtgeving na afloop – tot de 
vaststelling dat Rutte op z'n minst een halve waarheid had verteld. In de week na het 
debat echter werd door geen van de geanalyseerde media de gevolgtrekking gemaakt 
dat Wester Rutte had dienen te corrigeren.393 Meer in het algemeen geldt dat van de 
negentien keer dat een debatleider werd bekritiseerd, het elf maal om Wester ging, en 
acht maal om een van zijn collega's bij de NOS. 

Aan wie werd de kritiek toegeschreven als deze geuit werd, wat was er met andere 
woorden de bron van? Hier zijn drie mogelijkheden, waarbij de journalist in toenemende 
mate de kritiek voor zijn rekening neemt: alleen anderen naar wie de auteur verwijst 
(politici, deskundigen of andere journalisten dan de auteur); zowel de auteur als 
anderen; en alleen de auteur. In 56 van de 206 kritische artikelen (27%) ging het om 
alleen anderen; in 52 artikelen (25%) ging het om zowel de auteur als anderen; en in de 
resterende 98 artikelen (48%) ging het om de auteur(s) zelf. In bijna de helft van de 
gevallen neemt de auteur de kritiek dus voor eigen rekening. In meer dan de helft van de 
kritische artikelen daarentegen wordt de kritiek ondersteund door minimaal één 
externe bron. Er zijn geen grote verschillen tussen de vier kranten: het bovenstaande 
patroon keert steeds terug, met geringe afwijkingen van de bovenvermelde percentages. 
Wel is het opvallend dat bij NU.NL dit patroon afwezig is: hier neemt in slechts één van 
de acht kritische artikelen de auteur deze kritiek voor eigen rekening. 

Tot slot de inhoud van de kritiek. Hierbij geldt dat in het geval van de debatleider 
logischerwijs de kritiek zijn debatleiding betrof, terwijl het bij de omroepen steeds ging 
om het format van het debat en bij de critici in voor- of nazit om hun voor- of na-
bespreking. Hier draait het dan ook om de kritiek die werd geuit op de politici: de 
debaters. Daarbij was een onderscheid mogelijk tussen algemeen optreden; alleen niet-
inhoudelijk optreden; of alleen het inhoudelijke verhaal. Wanneer we naar de 180 
artikelen kijken waarin kritiek werd geuit op debaters is de verdeling als volgt: 105 maal 
(58%) betreft deze algemeen optreden. Dat kan betekenen dat er geen onderscheid werd 

393 Hierover meer in hoofdstuk 6, met reacties van journalisten bij de diverse media en van 
Wester zelf. 
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Figuur 5.4. Kritiek op politici per debat, verdeeld naar aard kritiek

gemaakt binnen het optreden van de politicus, of dat zowel inhoud als vorm aan bod 
kwam binnen een artikel. 31 maal (17%) werd alleen niet-inhoudelijk optreden 
bekritiseerd. De resterende 44 keer (24%)394 betrof de kritiek alleen wat de debatterende 
politicus zei (of naliet te zeggen, volgens het artikel). In ruim vier van de vijf artikelen 
gaat het dus - op z'n minst gedeeltelijk - over inhoud. Per debat bekeken (zie figuur 5.4), 
springen vooral het NOS-debat van 2002 en het RTL-debat van 2012 eruit. Bij het eerste 
debat werd het optreden van politici relatief het vaakst puur niet-inhoudelijk beoordeeld: 
in 19 van de 43 artikelen, en in slechts één stuk werd toen alleen het inhoudelijke 
verhaal van debaters bekritiseerd. Bij het laatste debat werd het optreden van politici 
juist relatief het vaakst louter inhoudelijk beoordeeld: in 18 van de 37 artikelen waarin 
debaters werden bekritiseerd, met die week slechts vier keer een volledig niet-inhou-
delijke beoordeling.

Samenvattend valt op dat de best bekeken debatten – in de regel de NOS-slotdebatten 
aan de vooravond van de verkiezingen - de minste aandacht krijgen van de schrijvende 
journalisten. Hier tekent zich een interessant spanningsveld af tussen televisie- en 
schrijvende journalistiek. Vooral de debatten in het bewogen verkiezingsjaar 2002 
oogst ten relatief veel kritiek, wat de vraag oproept op wie en met welk criterium deze 
kritiek in de kranten gegeven werd. Tenslotte is het saillant dat kritiek doorgaans geheel 
of gedeeltelijk inhoudelijk is, ondanks onheilspellende waarnemingen dat mediatise-
ring tot een totaal verlies aan politieke inhoudelijkheid zou leiden. Als debatten zelf al 
aan een dergelijk tekort zouden lijden, is het heel wel mogelijk dat schrijvende jour-
nalisten nog altijd merendeels politici op inhoudelijke gronden bekritiseren. De waarde 
van deze voorlopige waarnemingen zullen we in de volgende paragraaf verder verkennen 
om er relevante conclusies uit te kunnen afleiden over de waakhond-praktijk en 
mediatisering in en rond het tv-debat. 

394 Opgeteld komen we hier vanwege afronding tot 99 in plaats van 100%.
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 5.3 De resultaten (II): een kwalitatieve benadering

Het is nu tijd voor een meer kwalitatieve analyse van de berichtgeving. Wie uitte welke 
kritiek op wie; wat was daarbij precies de kritiek; en op grond van welke criteria werd 
deze geuit? Ik zal die vraagstelling in deze paragraaf trachten te beantwoorden van 
debat tot debat, waarna ik in 5.4 een aantal conclusies zal trekken over de algehele 
berichtgeving na deze debatten tussen 2002 en 2012. Al met al hoop ik zo duidelijk te 
maken in hoeverre schrijvende journalisten van de geanalyseerde media zich opstelden 
als waakhond waar het ging om de kwaliteit van het verkiezingsdebat op tv; en welke 
patronen in dit debat door hen zichtbaar worden gemaakt die we nog niet eerder 
hebben gezien, in het bijzonder waar het de impact van mediatisering betreft. 

In 5.2 is vastgesteld dat het NOS-debat van 6 maart 2002 relatief veel aandacht kreeg van 
het AD, De Telegraaf, de Volkskrant, de NRC en NU.NL; dat het overgrote deel van deze 
aandacht kritisch was; dat de kritiek zich vooral richtte op de aanwezige debaters; en dat 
ze relatief vaak niet-inhoudelijk was. Wanneer we kijken naar het precieze doelwit van 
kritiek, dan valt op hoe vaak PvdA-lijsttrekker Ad Melkert bekritiseerd wordt, en in 
mindere mate zijn VVD-collega Hans Dijkstal: de eerste in 32 en de tweede in 16 van de 
43 kritische artikelen. De overige debaters – ook hun D66-coalitiegenoot Thom de Graaf 
– worden slechts enkele malen kritisch genoemd. De kritiek op Dijkstal en vooral 
Melkert komt van alle onderzochte media, en betreft zonder uitzondering de wijze 
waarop de twee Paarse leiders in het debat omgaan met Fortuyn. 
 Hierbij wordt nauwelijks ingegaan op hun inhoudelijke reactie. Vrijwel alle kritiek 
betreft lichaamstaal en houding. Zo schrijft het AD over Melkert: “Hij zat er verongelijkt 
bij, wegkijkend van Fortuyn.”395 De Telegraaf vermeldt Melkerts “opvallend chagrijnige 
optreden tegenover Pim Fortuyn” en oordeelt onder verwijzing naar – anonieme – 
politici: “Onprofessioneel en onfatsoenlijk gedrag heet dat in politiek Den Haag.”396 
Ook Volkskrant-columnist Bert Wagendorp bekritiseert Melkert, verwijzend naar 
'mediadeskundigen': “Uit zijn nonverbale communicatie droop de arrogantie.”397 NRC 
Handelsblad bekritiseert het vaakst de debaters op hun niet-inhoudelijke optreden (in 
13 van zijn 17 kritische artikelen). In een redactioneel commentaar beargumenteert de 
krant waarom een dergelijke beoordeling politiek relevant zou zijn: “In zijn regentesk-
arrogante houding illustreerde Melkert exact datgene waartegen Fortuyn nu juist in 
opstand komt.”398 
 De artikelen op NU.NL vallen enigszins uit de toon bij die in de vier kranten. 
Weliswaar bevatten beide stukken – die zijn geschreven door een ANP-verslaggever – 
enige kritiek op de Paarse leiders, maar hier krijgt Dijkstal twee keer de kans om kritiek 
te uiten op omroep en debatleider. “Dijkstal vindt het belachelijk dat dit debat midden 

395 “Kok gaat Melkert helpen,” AD 8 maart 2002. 
396 “Hoon over optreden Melkert,” Telegraaf 8 maart 2002. 
397 “’Ik zag een oude man hangend in zijn stoel’,” Volkskrant 8 maart 2002. 
398 “Geen getreur,” NRC 7 maart 2002. 

Proefschrift Remco van Broekhoven.indd   150 15-03-2016   09:36:25



151

Hoofdstuk 5

   

in de nacht wordt gevoerd. Het ergste vindt hij dat alles door elkaar heen loopt, de 
gemeente raadsverkiezingen en de landelijke peilingen. Ook praat iedereen maar door 
elkaar.”399 Een dergelijke kritiek op debat en debatleider was slechts terug te vinden in 
drie van de 41 kritische krantenartikelen. Blijkbaar mag van politici – ook politici die 
net een enor me nederlaag hebben geïncasseerd – professionaliteit en meer in het 
bijzonder nederigheid worden verwacht; wat dat betreft functioneert de controle op de 
‘arrogan tie van de macht’ uitstekend; tegelijkertijd echter vonden maar weinig 
schrijvende journalisten dat ook omroep en debatleider kritiek verdienden, van het 
soort bij voorbeeld dat hier door de VVD-leider wordt geuit.

Zeven- en een halve week later is er sprake van een totaal verschillende reactie, wanneer 
op 27 april 2002 bij RTL een treffen van dezelfde zes lijsttrekkers plaatsvindt dat bekend 
zal worden als het 'Soundmixshow-debat'. We zagen al dat geen van de RTL-debatten 
minder artikelen oogstte; dat de overgrote meerderheid van de artikelen na dit debat 
kritiek bevatte; en dat bijna vier op de vijf kritische artikelen gericht waren op de 
organiserende omroep. Maar drie van de 31 krantenartikelen vanaf maandag 29 april 
zijn overigens op de voorpagina te vinden, een opvallend contrast met de twaalf 
voorpagina's die waren gewijd aan het debat van 6 maart 2002. 
 Terwijl de aandacht dus niet overweldigend te noemen valt, is de kritiek op RTL 
terug te vinden bij alle vijf de onderzochte media, bij de een niet opvallend meer dan bij 
de ander. Ze betreft steeds het format dat de omroep voor het debat heeft gekozen: na de 
Soundmixshow en vóór het bekendmaken van de uitslag van dit amusementspro gram-
 ma, met een introducerende rol voor Henny Huisman, en met diverse show elementen, 
zoals een ronkende aankondiging, introductiefilmpjes met 'gewone' burgers, en 
openingsstatements van 15 seconden waarbij de debaters worden begeleid door een 
muziekje. “Vooraf en nadien werd het een debat genoemd, maar geen enkel moment 
was het zelfs maar een gedachtewisseling,” schrijft AD-columnist Redmar Kooistra.400 
Zijn Telegraaf-collega Rob Hoogland meldt sarcastisch dat hij 15 seconden “aan de 
lange kant” vindt: “Het zorgde voor te veel diepgang. Dat wekt alleen maar verwarring. 
Vijf seconden is meer dan genoeg.”401 De Volkskrant citeert VVD-minister Annemarie 
Jorritsma: “Verschrikkelijk. Het suggereert dat politiek iets showerigs moet hebben.”402 
De NRC bekritiseert de aanwezige politici simpelweg vanwege hun deelname aan het 
debat, en stelt: “Wie van spektakel houdt, komt zo inderdaad aan zijn trekken. Maar het 
heeft niets te maken met de kern van elk politiek debat: verantwoording afleggen voor 
het verleden en plannen maken voor de toekomst.”403 Het is illustratief voor bijna alle 
kritiek op het algemene optreden van de debaters: hen wordt eerst en vooral verweten 
dat ze aan het programma hebben deelgenomen. Hetgeen eens te meer kan worden 

399 “Sfeer rond tv-debat om te snijden,” NU.NL 7 maart 2002 (update van 16.45). 
400 “Spruitjescoalitie in de maak,”AD 2 mei 2002.
401 “Debat”, Telegraaf 29 april 2002.
402 “Arrogant? Dan weet ik nog wel een voorbeeld,” Volkskrant 1 mei 2002. 
403 “Geen pauzenummer,” NRC 29 april 2002. 
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opgevat als kritiek op het door RTL gekozen format, dat – getuige de kritiek – verregaand 
afwijkt van wat volgens de critici een debat hoort te zijn. De NRC formuleert deze 
standaard expliciet: rekenschap geven, en beleid presenteren. 
 Tot slot is het weer opvallend hoe weinig de debatleider – in dit geval Wester - wordt 
bekritiseerd. Slechts in twee artikelen gebeurt dit, en de kritiek is in beide gevallen 
indirect. De Volkskrant citeert in het zojuist genoemde artikel Jorritsma (of haar 
gesprekspartner Jeltje van Nieuwenhoven, dat wordt niet duidelijk): “Kan Frits Wester 
nog wat van leren”.404 De Telegraaf stelt, zonder Wester met naam te noemen: “Geen 
enkele lijsttrekker kreeg de kans om meer dan twee zinnen achter elkaar te zeggen.” 405 
Impliciet is het criterium voor een goed debat, evenals bij Telegraaf-columnist Hoogland, 
dat omroep en moderator via voldoende spreektijd voor debaters meer inhoudelijke 
diepgang dienen te garanderen; en is de kritiek op RTL dat ze daarin met haar op 
entertainment gefocuste ‘show’-format heeft gefaald. 

Het debat van 3 januari 2003 is met 2 miljoen 84 duizend kijkers het best bekeken 
verkiezingsdebat van RTL ooit. Het krijgt ook relatief veel aandacht van de kranten: niet 
zozeer qua hoeveelheid, hoewel de 41 artikelen meer zijn dan wat er volgt op het NOS-
debat datzelfde jaar (of de NOS-debatten in de verkiezingsjaren erna). Opvallend is 
eerder de prominentie van deze artikelen: twaalf maal staan ze op de voorpagina. 
Daarbij moet worden aangetekend dat niet al deze artikelen in hun geheel over het 
debat gingen. Vaak werd er slechts kort naar verwezen, bijvoorbeeld met de vermelding 
dat Bos het debat 'gewonnen' zou hebben volgens een peiling in opdracht van RTL.406

  Er wordt beduidend minder kritiek geuit – of dat nu op debaters is of op organisatoren 
– dan in 2002: maar in 24 van de 41 artikelen worden nu actoren bekritiseerd op grond 
van hun bijdrage aan de kwaliteit van het debat. Meestal (22 maal) zijn dat debaters, 
waarbij de kritiek min of meer gelijk verdeeld is over de vier deelnemende lijsttrekkers. 
Hierbij valt op dat de kritiek slechts eenmaal volledig niet-inhoudelijk is, en wel in een 
'kiezerspanel' van De Telegraaf: Marijnissen wordt hier verweten dat hij te veel 
interrumpeert, Zalm zou zenuwachtig ogen, en “Balkenende vind ik wel goed 
overkomen, maar hij grijnst wel de hele tijd.”407 Dit vormt een sterk contrast met de 
grotendeels niet-inhoudelijke kritiek op debaters in maart 2002, wat natuurlijk zowel te 
maken kan hebben met een ‘correct’ en ‘professioneel’ optreden van de debaters in 
2003, als met een grotere genegenheid bij de journalisten (of hun bronnen) om 
inhoudelijk te oordelen. 
 Veel minder vaak dan bij het vorige RTL-debat van 2002 wordt nu de omroep 
bekritiseerd: slechts vijf maal. Twee van de vijf maal is bovendien niet helemaal duide-

404 “Arrogant? Dan weet ik nog wel een voorbeeld,” Volkskrant 1 mei 2002.
405 “Pim Fortuyn en Melkert weer hard tegen hard,” Telegraaf 29 april 2002. 
406 Van Praag en Geijtenbeek (2005, p. 124) trekken de representativiteit van de peiling in 

twijfel en bekritiseren de media die haar 'klakkeloos' zouden hebben overgenomen (ibid., 
p. 130). 

407 “’We missen Pim’,” De Telegraaf 8 januari 2003. 
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lijk of deze kritiek werkelijk het gekozen format betreft, of eerder de gemaakte selectie 
van debaters. Het gaat hier namelijk om de diskwalificatie door de uitgesloten politica 
Femke Halsema van het debat als 'herensociëteit'.408 Frontale kritiek op het format van 
het debat – en op debatleider Wester – komt aan bod in twee artikelen van NRC-tv-
recensent Maarten Huygen. In de openingszinnen van zijn recensie op 6 januari geeft 
hij aan wat hem vooral irriteert: “Waarom kan de omroep geen behoorlijk politiek 
debat organiseren? Een democratisch debat waarin niet de hardste schreeuwer wint, 
maar iedere deelnemer recht heeft op dezelfde spreektijd?”409 Huygen verwijt Wester 
dat deze de debaters veelvuldig laat interrumperen. Het is een van de weinige aanvallen 
op de debatleider, die buiten de recensies van Huygen slechts bekritiseerd wordt in één 
ander (NRC-)artikel.410 Hoe dan ook vinden we in Huygens kritiek duidelijk de 
verwachting aan de moderator terug dat hij (a) een inhoudelijke gedachtewisseling 
faciliteert; en (b) daarbij rechtvaardigheid aan de dag legt in de gedaante van 
onpartijdigheid. Hier wordt de ene journalistieke bewaker bewaakt door de andere: de 
tv-journalist door de recensent. 

Wanneer twee- en een halve week later het slotdebat van de NOS plaatsvindt, levert dat 
het hoogste aantal kijkers naar een tv-debat op dat ooit in Nederland is gemeten. Het 
verkiezingsdebat van 21 januari 2003 wordt bekeken door 3.206.000 mensen. Van de 28 
artikelen die in de week erna het debat vermelden, bevat nog geen 30% kritiek. Vier 
artikelen belanden de dag van de verkiezingen op de voorpagina van NRC, Volkskrant 
en AD (de laatste krant met twee voorpaginaverhalen). In een van hen wordt een 
indicatie gegeven van de reden voor deze massale interesse in een politiek programma: 
“Het debat vormde het slot van een turbulent politiek jaar. Er vond een politieke moord 
plaats, twee kabinetten vielen, de LPF haalde uit het niets 26 zetels en regeerde met CDA 
en VVD.”411 Naast de sensationele gebeurtenissen in het voorgaande jaar zou het niet 
minder spannende verloop van de inmiddels bij haar finale belande verkiezingscam-
pagne eveneens de belangstelling kunnen verklaren voor dit debat: een nek-aan-nekrace 
tussen PvdA en CDA, waarbij veel kiezers het debat konden benutten om hun 
uiteindelijke keuze te bepalen.
 Hoewel het in veel van de artikelen als 'scherp', 'fel' en 'heftig' wordt gekenschetst, is 
er ditmaal helemaal geen kritiek op omroep of debatleiders. In alle acht de artikelen met 
kritiek betreft deze de debaters. De NRC blijkt verreweg het meest kritisch: in zes van 
haar tien stukken die het debat vermelden, wordt kritiek geuit. Zoals gezegd niet op het 
debatformat zelf. Juist Maarten Huygen, die het RTL-debat zo fel bekritiseerde, noemt 

408 “’Ja jongens en meisjes van de VVD, zo zit dat',” AD 4 januari 2003; “Halsema noemt VVD 
asociaal,” Volkskrant 4 januari 2003. 

409 “De democratische schaakklok,” NRC 6 januari 2003; “Honger naar een nieuw gezicht,” 
NRC 9 januari 2003. 

410 “De zaal was wel een beetje rechts,” NRC 9 januari 2003. Ook hier uit de journalist kritiek 
op het toestaan van debater-interrupties. Opvallend genoeg wordt Wester niet bekritiseerd 
vanwege zijn eigen interrupties, in dit debat eveneens zeer frequent. 

411 “Fotofinish PvdA en CDA,” AD 22 januari 2003. 
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het NOS-debat “stevig en goed geordend”. Zijn pijlen richt hij – gedoopt in het gif van 
de niet-inhoudelijke kritiek - op de lijsttrekkers Balkenende (“onflatteuze drift tegen 
Zalm”) en Marijnissen (‘vermoeid’).412 Het weekend erna opent Huygen echter een 
frontale aanval op het tv-debat in de campagne als geheel. “Er was te veel debat en 
lolligheid en te weinig informatie. Het aantal debatten had gemakkelijk kunnen 
worden gehalveerd.”413 Dit levert een vinnige reactie op van Hans Laroes, hoofdredacteur 
van het NOS-Journaal: “[…] debat is ook informatie, zelfs als er flauwekul omheen zit. 
In debatten poneert de lijsttrekker standpunten en oplossingen. Moet-ie uitdelen en 
incasseren, laten zien of-ie overleeft, vertrouwen wekt, waarachtig is of slechts een 
bedenksel van een campagneteam.”414 Zo wordt er in de NRC stevig gediscussieerd over 
wat een verkiezingsdebat op tv is en hoort te zijn. Het lijkt niet meer dan logisch na een 
jaar met twee verkiezingscampagnes en vele tumultueuze debatten die miljoenen 
kijkers trokken en honderden krantenpagina's hebben gevuld.

Op 3 november 2006 vindt een voor Nederlandse begrippen uniek tv-debat plaats. Het 
door Frits Wester geleide RTL-debat die avond is getiteld: 'Bos vs. Balkenende'. Een 
dergelijk duo-debat heeft eerder plaatsgevonden, toen RTL in 1998 Kok en Bolkestein 
tegenover elkaar plaatste, ook toen (en destijds voor het eerst) onder leiding van Frits 
Wester. Sindsdien echter namen aan alle verkiezingsdebatten op tv minimaal vier 
debaters deel. Een enkele keer wordt in de vijf onderzochte media de week erna 
vastgesteld dat een debat met slechts twee deelnemers eigenlijk geen recht doet aan de 
Nederlandse politieke verhoudingen, waarin doorgaans meer dan twee partijen 
coalities dienen te vormen. Veel kritiek is er echter niet op de omroep vanwege dit 
gekozen format. 
 Die kritiek betreft wel de bespreking die RTL direct voor en na het debat heeft 
georganiseerd in het programma 'Nieuws aan Tafel'. Naast Elsevier-hoofdredacteur 
Arendo Joustra en politica Andrée van Es zit daar Henkjan Smits, voormalig juryvoorzitter 
in de talentenjacht Idols. Zijn kritiek op de debaters is primair niet-inhoudelijk, waarbij 
Smits focust op de vraag of Bos en Balkenende de zogenaamde 'X-factor' hebben: een 
soort van uitstraling die hen uitzonderlijk zou maken.415 Een dag na het debat biedt De 
Telegraaf Henkjan Smits de ruimte op zijn voorpagina, in een artikel van Showbizz-
verslaggeefster Wilma Nanninga: “Henkjan Smits: Balkenende heeft X-factor”. 
Opnieuw gaat er kritiek uit naar de debaters, volgens hetzelfde stramien waarmee Smits 
de avond ervoor bij RTL heeft beoordeeld. “Wouter ziet eruit alsof hij zelf niet gelooft 
wat hij zegt. Zijn mond vertelt iets anders dan zijn lichaam.”416

412 “Het kan niet meer zo zijn dat,” NRC 22 januari 2003. 
413 “Erger dan Amerika,” NRC 25 januari 2003. 
414 “Campagne was juist levendig en inhoudelijk,” NRC 28 januari 2003. 
415 Opvallend is in dit verband dat in diezelfde uitzending Joustra een issue maakt van het feit 

dat Bos geen stropdas droeg, hetgeen hem 'premier-onwaardig' zou maken. 
416 “Henkjan Smits: Balkenende heeft X-factor,” Telegraaf 4 november 2006. Noteer het alleen 

vermelden van een voornaam ('Wouter'), gebruikelijk in reality-tv. 
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 Het is vooral Smits op wie de kritiek zich vervolgens richt, in zeven van de zestien 
artikelen met kritiek en bij alle vier de kranten, waar met name columnisten hun vulpen 
in vitriool dopen. In de NRC schrijft Bas Heijne over “de ondraaglijke lichtheid van het 
debat, politieke strijd als een vorm van massa-entertainment à la Idols, met Henkjan 
Smits als ultieme scheidsrechter.”417 AD-columnist Jerry Goossens: “[…] zover is het dus 
gekomen met de televisiedemocratie: dat een babbelende beroepsproleet […] de twee 
belangrijkste politici van het land na een televisiedebat op onbenulligheden mag 
beoordelen.”418 In De Telegraaf schrijft nota bene entertainer Gordon (ook hier volstaat 
een voornaam): “Stem straks met verstand op diegene die het in jouw ogen het beste 
voor heeft met ons land. Maling aan de X-factor in dit geval.”419 En in de Volkskrant 
verzucht Marcel van Dam, zonder direct naar het debat of de nabespreking ervan te 
verwijzen: “Het lijkt wel of de media en de politiek een verbond hebben gesloten om de 
verkiezingscampagne zo onbenullig mogelijk te houden.”420 Daarmee zijn vooral 
columnisten in dit geval degenen die het criterium van inhoudelijkheid verdedigen 
tegen de tv-criticus van dienst. 

Er zijn enkele duidelijke verschillen waar te nemen tussen de berichtgeving over ener-
zijds het RTL-debat van 3 november en anderzijds het NOS-debat dat op 21 november 
2006 de verkiezingscampagne afsluit. Oogstte het RTL-debat 34 artikelen in de week 
erna, nu gaat het om maar 22 artikelen. Waar er in het eerste geval vier op de voorpagina 
stonden, haalt na 21 november geen een van de artikelen deze. Was in het geval van het 
RTL-debat 47% van de artikelen kritisch; nu geldt dat voor 36%. In het eerste geval 
moesten de debaters het maar in 62,5% van de kritische artikelen ontgelden; in het 
tweede geval betreffen alle kritische artikelen de debaters. Was deze kritiek in het geval 
van het RTL-debat in twee van de tien gevallen puur niet-inhoudelijk, na het NOS-debat 
is ze altijd (op z'n minst gedeeltelijk) inhoudelijk. Hier zou een rol kunnen hebben 
gespeeld dat bij dit laatste debat geen op inhoud én vorm gerichte nabespreking heeft 
plaatsgevonden zoals RTL die wel had. Paradoxaal genoeg leidde deze nabespreking 
niet alleen tot een evenzeer niet-inhoudelijke benadering – zoals de Telegraaf-voorpagina 
met Henkjan Smits op 4 november – maar ook met alle kritiek daarop tot extra aandacht 
voor niet-inhoudelijke prestaties van debaters. Immers: juist wanneer ze aandacht voor 
de X-factor bekritiseerden, noemden de critici voorbeelden van het ontbreken van deze 
X-factor bij debaters. Dat is een interessante dynamiek, vaker zichtbaar wanneer 
kranten kritiek uitoefenen op de ‘oppervlakkige’ medialogica van tv. 
 Wat vooral opvalt in de berichtgeving over dit slotdebat, is de klaarblijkelijke 
vermoeidheid bij de beroepskijkers van NRC en Volkskrant. Niet verwonderlijk, want: 
“De NOS-avond is het sluitstuk van maar liefst zeven tv-debatten en een veelvoud aan 

417  “Inhoud,” NRC 4 november 2006. 
418  “X-factor,” AD 6 november 2006. 
419  “X-tractor,” Telegraaf 6 november 2006.  
420  “De toekomst als strijdpunt,” Volkskrant 9 november 2006. 
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persoonlijke optredens in allerhande tv-en radioprogramma's.”421 AD, Telegraaf en 
NU.NL vermelden in de week na 21 november slechts dat het debat toch maar liefst 
2.470.000 kijkers heeft getrokken; geven de vele inhoudelijke kritiek weer die de 
debaters uitten op elkaar (in wat het AD een “opvallend hard” debat noemt422); en 
berichten dat premier Balkenende volgens een peiling van Maurice de Hond het debat 
zou hebben gewonnen.423 Volkskrant-tv-recensent Wim de Jong schrijft op ver kie zings-
dag over “Al die debatjes en debatten” in de voorgaande weken: “[…] ik zie intussen de 
verschillen met alle voorgaande afleveringen vrijwel niet meer.”424 Zijn NRC-collega 
Wubby Luyendijk, diezelfde dag, noemt het slotdebat “Voer voor politieke junkies”, 
met “plichtmatige leut voor- en achteraf” van de debatleiders. Tegelijkertijd echter stelt 
zij dat het debat “meer inhoudelijk vuurwerk” bood dan “alle eerdere debatten van RTL 
Nieuws, Eenvandaag en de radio bij elkaar”.425 Dat is een interessante tegenstelling die 
vaker zichtbaar is bij de krantenrecensenten: enerzijds bekritiseren ze het slotdebat als 
te veel van hetzelfde; anderzijds roemen ze doorgaans de inhoudelijk heid van dat 
laatste debat, maar dan wel veel minder omstandig of prominent (op de voorpagina) 
dan wanneer er kritiek wordt gegeven. 
 In de Volkskrant gaat de discussie een dag erna verder, over nut en noodzaak van de 
verkiezingsdebatten op tv. In een interview toont Ton F. van Dijk, netcoördinator bij de 
publieke omroep, zich juist tevreden over wat De Jong als overdaad kenschetste: “Ik 
krijg liever het verwijt dat het te veel was dan te weinig. Daarbij: geen mens ziet alles.”426 
Hier zien we een soort echo-effect, waarbij ‘de televisie’ weer reageert op wat de krant 
over diezelfde televisie te melden heeft, en er zo in zekere zin aan journalistieke 
wederhoor wordt gedaan. Op zijn beurt hekelt Volkskrant-commentator Martin 
Sommer de ‘overkill’ van “zoveel partijen en zoveel omroepen, dat levert een bijna 
oneindig aanbod op aan zendtijd en lijsttrekkers.” Sommer maakt een kanttekening bij 
het belang van de debatten: “Het meest opmerkelijke van deze campagne was niet een 
debat maar Balkenende in het showprogramma RTL Boulevard. […] Daar kunnen geen 
tien debatten tegenop.”427 Dit zou enerzijds kunnen duiden op het toegenomen belang 
van media-entertainment voor politici; anderzijds lijkt het gelogenstraft te worden 
door het inhoudelijke NOS-debat dat het respectabele aantal van bijna twee- en een half 
miljoen kijkers trok, zonder al te veel show en vermaak. 

Op 23 mei 2010 vindt 'Het Premiersdebat' van RTL plaats. Het resulteert in relatief veel 
berichtgeving: 50 artikelen in de vijf onderzochte media. Daarvan belanden er zes op de 
voorpagina's van de vier verschillende kranten. Van de 33 artikelen waarin kritiek 

421 “Laatste ronde lijsttrekkers,” Telegraaf 21 november 2006. 
422 “Iedereen drijft Balkenende in het nauw,” AD 22 november 2006. 
423 “Harde confrontatie rechts en links,” Telegraaf 22 november 2006; “Balkenende 

domineerde slotdebat,” NU.NL 22 november 2006 (update: 15.00 uur). 
424 “Laatste loodjes,” Volkskrant 22 november 2006. 
425 “Wrevel bij kijkers en Balkenendes kussentje,” NRC 22 november 2006. 
426 “Blij met Herman Heinsbroek,” Volkskrant 23 november 2006. 
427 “Antwoorden, jaofnee!,” Volkskrant 23 november 2006. 
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wordt geuit, zijn in 27 gevallen debaters het doelwit. PvdA-lijsttrekker Cohen wordt in 
bijna elk artikel met naam genoemd en het valt op dat het slechts in een enkel geval 
puur om het inhoudelijke verhaal gaat, of juist louter om 'uitstraling' en 'techniek'. 
Meestal betreft de kritiek zowel verhaal als vorm. Zo oordeelt het AD, onder verwijzing 
naar “kenners”: “De PvdA-leider deed het premiersdebat niet goed. Hij was minder 
adrem dan zijn tegenspelers, kende cruciale feiten niet en kon zijn irritatie niet ver-
bergen.”428

 Er is echter nu ook opvallend veel kritiek op het debat-format, op de voor- en 
nabespreking, en op de debatleider. In twaalf artikelen wordt RTL bekritiseerd. In acht 
artikelen is er kritiek op de door RTL ingehuurde critici in voor- en nabespreking (acteur 
Huub Stapel, generaal Dick Berlijn, politicus Marco Pastors en politica Naïma Azough). 
En in vijf artikelen wordt Frits Wester gehekeld: zoveel kritiek oogstte hij niet eerder. De 
tv-recensie van Jean-Pierre Geelen in de Volkskrant is illustratief. “Het gaat bij tv-
debatten maar om één ding: de winnaar. Geen spelletje kan zonder, zeker niet op tv. […] 
De uitslag van die wedstrijd werd besproken in de nabeschouwing. […] Het was, kortom, 
helemaal Studio Voetbal.”429 Wester wordt verweten dat hij Cohen niet in bescherming 
neemt; niet streng genoeg optreedt; of niet voor inhoudelijke discussie zorgt.430 Ook 
voor wat betreft de door RTL ingehuurde critici stellen diverse journalisten dat die zich 
niet op inhoud maar op uiterlijkheden focusten, en wordt eraan toegevoegd dat ze 
vooringenomen waren jegens Cohen (Berlijn, Pastors en Stapel).431 
 De vraag is wat uit dit debat kijkers en krantenlezers het meeste bijblijft. De kranten 
melden namelijk ook dat de nabeschouwing beter bekeken werd dan het debat zelf: 1,5 
miljoen versus bijna 1,38 miljoen kijkers.432 De peiling die RTL zelf heeft laten doen, 
wijkt daarentegen af van het oordeel bij de na-besprekers. Waar die Cohen als absolute 
'verliezer' aanwijzen, oordelen de 500 kijkers die binnen tien minuten na de uitzending 
reageren dat Cohen na Rutte een goede tweede zou zijn en dat hij zowel Balkenende als 
Wilders achter zich laat. Het is deze peiling die door alle onderzochte media genoemd 
wordt433 en die daarmee een minstens zo prominente rol in hun berichtgeving speelt als 
de eigen kwaliteitsoordelen of het door hen gehekelde oordeel van de RTL-critici. De 
ironie van de medialogica zou in dit geval kunnen zijn dat niet alleen het televisiedebat 
focust op een ‘wedstrijd’- en spelelement; maar dat de kranten die dit bekritiseren 
hetzelfde doen met hun nadruk op peilingen van winst of verlies. 

428 “Hakkelende Cohen is nog niet afgeschreven,” AD 26 mei 2010. 
429 “Studio Voetbal,” Volkskrant 25 mei 2010. 
430 Ibid. “Wedstrijd,” Telegraaf 25 mei 2010; “Twinkeling,” Volkskrant, 25 mei 2010; 

“Zwevende coalities,” NRC 25 mei 2010; “Verrassing,” Volkskrant 27 mei 2010. 
431 “Wedstrijd,” Telegraaf 25 mei 2010; “Twinkeling,” Volkskrant 25 mei 2010; “Weer 

verwarring over PvdA-program,” NRC 25 mei 2010. 
432 “’Rutte wint eerste tv-debat’,” NU.NL 25 mei 2010 (update: 21.00 uur); “RTL4 uitmaken 

voor de rechtse kerk, dat is echt onzin,” AD 26 mei 2010. 
433 Het AD op 25 en 26 mei; De Telegraaf op 25 mei; de Volkskrant op 25, 27 en 29 mei; de NRC 

op 25 mei ; en NU.NL eveneens op 25 mei. 
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Het 'Nationale Lijsttrekkersdebat' van de NOS op 8 juni 2010 trekt veel meer kijkers dan 
het RTL-debat (2.690.000 versus 1.378.000), een verschil dat we ook in de twee 
voorgaande verkiezingscampagnes zagen. Tegelijkertijd – en ook dit verschil viel op in 
2003 en 2006 – wordt er veel minder over geschreven: in slechts 27 artikelen. Van de 22 
krantenberichten halen er maar twee de voorpagina. Opnieuw heeft het er de schijn 
van dat de kranten weinig nieuws ontwaren in het laatste debat van de verkiezings-
campagne, hoe inhoudelijk verantwoord dit ook is. Daarnaast valt op dat weinig 
artikelen – vijf - kritiek bevatten. Het AD en de NRC hebben zelfs helemaal geen 
artikelen waarin bijdragen aan de kwaliteit van het debat worden bekritiseerd. In vier 
van de vijf artikelen worden debaters bekritiseerd; alleen Volkskrant-tv-recensent 
Jean-Pierre Geelen bekritiseert ook debatleider Mingelen. In lijn met zijn eerder 
getoonde weerzin tegen tv-debatten als zodanig schrijft hij de dag na het debat: “Mijn 
voorkeursstem zal over vier jaar uitgaan naar degene die zal pleiten voor fors bezuinigen 
op lijsttrekkersdebatten.” Een dag later, de verkiezingen zijn inmiddels achter de rug, 
voegt hij eraan toe, verwijzend naar Mingelen: “Hij ging meermaals onderuit in het 
NOS-debat van dinsdag.”434

 Deze kritiek op de NOS-debatleider wordt niet onderbouwd. Evenmin wordt in de 
berichtgeving na 8 juni 2010 beargumenteerd betoogd wat er precies mis gaat bij 
verkiezingsdebatten op tv. Toch verwijzen ook andere journalisten dan Geelen naar wat 
zij als een overdaad aan debat blijken te beschouwen. Het AD suggereert vermoeidheid 
bij politici: “Ergens in die eenlijners uitspuwende lijven moet toch een ingehouden 
oergevoel loeren: dat ze u onderhand net zo zat zijn als u hen.”435 Tv-recensent van de 
NRC Hans Beerekamp schrijft over “het door vermoeidheid en herhaling van zetten 
gekenmerkte NOS-slotdebat” en “een campagne waar maar geen eind aan leek te 
komen.”436 Zo lijkt de onvrede over het debat sterk ingegeven door teleurstelling over 
wat politici te melden hebben gedurende dat debat, in het bijzonder wanneer dit 
plaatsvindt na zoveel eerdere debatten; en wordt niet helder wat de waakhond-van-
dienst – de debatleider – beter had kunnen doen om cruciale politieke informatie te 
onttrekken aan de ‘eenlijners’ en herhalingen van zetten. 
      
Het RTL-debat van 26 augustus 2012 is het debat waar de meeste artikelen aan worden 
gewijd van alle tien geanalyseerde debatten: 67. In maar drie van de 38 artikelen waarin 
kritiek wordt geuit, is er ook een ander doelwit dan de debaters. Geelen noemt het debat 
“een twaalfdelig televisiespelletje vol groene zeep en moddergooien.”437 NRC-columnist 
Marc Chavannes bekritiseert niet alleen het format maar ook de debatleider: “In zo’n 
tv-debat is het razend lastig drie samenhangende zinnen uit te spreken voordat een 
concurrent of de spelleider stoort.”438 Diezelfde dag oordeelt Tom-Jan Meeus in de NRC: 

434 “Zendertje,” Volkskrant 9 juni 2010; “Kiele kiele,” Volkskrant 10 juni 2010. 
435 “Wie welk werk wacht, is nu aan ons,” AD 9 juni 2010. 
436 “De lancering van een nieuwe rattenvanger,” NRC 9 juni 2010. 
437 “Magie,” Volkskrant 27 augustus 2012. 
438 “Angsten en idealen,” NRC 27 augustus 2012. 

Proefschrift Remco van Broekhoven.indd   158 15-03-2016   09:36:26



159

Hoofdstuk 5

“Het bleef een Hollands debat. Vooral plannen en goede bedoelingen, weinig aandacht 
voor prestaties.”439 De kritiek is dus dat verantwoording afleggen over het verleden in 
het debat ontbreekt, niet zonder relevantie voor de waakhondfunctie van de debatleider. 
Opvallend, vergeleken met de RTL-debatten van 2003 en 2006, is dat de voor- en 
nabespreking nu nergens wordt bekritiseerd.440 Het zijn vooral de debaters die kritiek 
krijgen, en daarbij valt op hoe vaak die beoordeling ditmaal puur inhoudelijk is: in 18 
van de 37 artikelen met kritiek op debaters (49%). Slechts vier maal wordt er louter 
niet-inhoudelijk beoordeeld, terwijl ook in de 15 resterende artikelen waarin algemeen 
optreden wordt bekritiseerd vaak het inhoudelijke verhaal van de debaters wordt 
meegenomen. Het is vooral Rutte die expliciet gehekeld wordt - in 24 artikelen – gevolgd 
door Roemer (16 artikelen), en op ruime afstand gevolgd door Wilders (zeven) en 
Samsom (drie). 
 De – dus sterk inhoudelijke – kritiek op debaters betreft primair de leugens die zij in 
het debat zouden hebben verteld. In vrijwel alle gevallen dat Rutte bekritiseerd wordt, 
krijgt hij het verwijt dat hij zou liegen over de val van zijn kabinet (een punt van 
Wilders) of over de VVD-plannen voor de eigen bijdrage in de zorg (een punt van 
Roemer). Waar Roemer bekritiseerd wordt, gaat het om zijn bewering dat de VVD deze 
bijdrage fors wil verhogen. Een voorbeeld van de kritiek op Rutte door Wilders is terug 
te vinden bij NU.NL. Daar schrijft politiek redacteur Lucas Benschop: “Volgens de 
PVV’er liegt de premier dat er in het Catshuis een akkoord was over het aanpakken van 
de aftrek.”441 Het AD verwoordt de kritiek op Rutte en Roemer rond hun aanvaring over 
de eigen bijdrage: “De SP-leider was erg boos na het premiersdebat afgelopen zondag. 
Daar vroeg Roemer aan premier Rutte waarom zijn VVD het eigen risico in de zorg wil 
verhogen. Rutte ontkende dat glashard. […] VVD-fractievoorzitter Stef Blok zegt dat de 
SP-leider de plank misslaat. Blok: ‘Roemer neemt een loopje met de feiten. Of het nou 
opzettelijk is of uit onbegrip, zijn bewering dat wij het eigen risico verhogen, is niet 
waar’.”442Maar hoewel de kritiek op Rutte vaker voorkomt dan die op Roemer is het de 
laatste die in diverse artikelen nog op een ander punt wordt bekritiseerd, waarbij het 
onderscheid tussen 'inhoud' en 'vorm' lastig te maken valt: zijn sprakeloosheid na de 
ontkenning van Rutte. Immers, is de kritiek hier dat Roemer iets anders had moeten 
zeggen, dat hij standvastiger had moeten 'overkomen', of dat hij het issue maar beter 
helemaal niet ter sprake had kunnen brengen (een tactische blunder dus)? Deze kritiek 
op Roemer wordt door diverse journalisten in verband gebracht met een door RTL 
gepubliceerde peiling onder kijkers na het debat, waarbij Roemer als laatste eindigt voor 
wat betreft zijn debatprestatie, en met de voor hem eveneens nadelig uitvallende 
peilingen van de kiezersvoorkeur in de week na het debat. Hoe dan ook bekritiseert 

439 “Wilders verwoordt de tegenstem, en dat geeft Samsom de ruimte,” NRC 27 augustus 
2012. 

440  Daarbij zitten dit jaar journalist Jeroen Pauw aan, politicus Marco Pastors (evenals in 2010) 
en hoogleraar leiderschap Janka Stoker.

441 “Rutte nog steeds boos op Wilders,” NU.NL 26 augustus 2012 (update: 23.31 uur). 
442 “’RUTTE LIEGT’,” AD 28 augustus 2012. 
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Roemer uiteindelijk ook zichzelf, een paar dagen later in een interview met De Telegraaf: 
“Ik was verrast, ik was verbaasd, ik was er even door uit het lood geslagen”.443 

Het contrast tussen de berichtgeving over het RTL-debat en die over het NOS-debat van 
11 september 2012 is nog groter dan in voorgaande jaren. Slechts 19 artikelen worden 
aan dit laatste debat gewijd, geen een daarvan haalt de voorpagina van een krant. Maar 
drie artikelen bevatten kritiek: 16% van alle artikelen over dit debat; versus de 57% 
kritische berichtgeving na het RTL-debat. Tegelijkertijd is het verschil in kijkcijfers fors 
kleiner geworden, in het voordeel van RTL. Tegenover de 1.673.000 kijkers voor het 
debat van 26 augustus staat een ten opzichte van eerdere jaren sterk afgenomen aantal 
kijkers voor de NOS: 1.739.000.444 
 Het artikel dat De Telegraaf op verkiezingsdag wijdt aan het debat, bevat niet alleen 
kritiek op zowel format als debatleiders, maar maakt ook duidelijk waarom het zo 
weinig berichtgeving oplevert. “Op voorhand werd niet al te veel vuurwerk verwacht 
bij het NOS-slotdebat. En die verwachting werd ruimschoots waargemaakt. De 
uitzending was grotendeels een herhaling van zetten, waarin de lijsttrekkers hun 
bekende stokpaardjes voor de laatste keer voor de stembusgang mochten berijden.”445 
Ook het kritische artikel in de Volkskrant weerspiegelt weerzin tegen debaters en het 
debat zelf. Een geïnterviewde kiezer annex kijker over zijn stemvoorkeur: “Vanmorgen 
heb ik het bedacht, nadat ik me gisteren tijdens het debat weer ontzettend heb geërgerd 
aan de oneliners en ingestudeerde grappen.”446 Het derde artikel dat kritiek bevat, is een 
genre dat NU.NL tijdens het RTL-debat dat jaar heeft geïntroduceerd: het live-blog, 
waarin debatexperts commentaar geven terwijl het debat nog aan de gang is. Hierin 
noemt “voormalig wereldkampioen debatteren” (NU.NL) Lars Duursma het “een 
opeenstapeling van voorbereide monologen”.447  De kritiek op het slotdebat gaat 
evenals in eerdere jaren gepaard met een discussie over de hoeveelheid debatten op tv. 
Zo schrijft de NRC op 11 september over “een wildgroei aan debatten die elkaar allemaal 
willen beconcurreren.”448 Een van de redenen dat de debatten zo op elkaar lijken, zo 
stelt de krant diezelfde dag in een redactioneel commentaar, is de dominantie van 
slechts enkele thema's (in casu: Europa, economie, en de zorg) en de afwezigheid van 
andere, zoals onderwijs, milieu en buitenlands beleid. “Dat is jammer, omdat een 
televisiedebat daardoor te vaak leek op een herhaling van het vorige.”449 In de Volkskrant  
 
 

443 “HET ROMMELT BIJ ROEMER,” Telegraaf 30 augustus 2012. 
444 De verklaring voor de tegenvallende cijfers van het NOS-debat zou prozaïsch kunnen zijn. 

Het debat overlapte met een kwalificatieduel van het Nederlands elftal. “Kijkcijfers,” NRC 
12 september 2012. 

445 “Weinig vuurwerk bij laatste debat,” Telegraaf 12 september 2012. 
446 '"Toen ik al het gedoe wegdacht, ging het’,” Volkskrant 13 september 2012. 
447 “Liveblog: Slotdebat,” NU.NL 11 september 2012 (update: 23.27 uur). 
448  “Hoe politici in de rol van entertainers kwamen,” NRC 11 september 2012.   
449 “Onvermijdelijke mediacratie,” NRC 11 september 2012.
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wordt debatleider Ferry Mingelen geciteerd, die vinnig op de nog altijd hoge kijkcijfers 
wijst, en de kritiek als volgt karakteriseert: een “krantendingetje”.450 

Samenvattend blijkt bij meerdere schrijvende journalisten sprake van ‘debat-moeheid’ 
aan het slot van de campagne. Hierbij speelt niet alleen de hoeveelheid debatten een 
rol, maar ook de terugkerende kritiek dat debatten te weinig inhoudelijk zijn. Daarmee 
zou het verkiezingsdebat op tv verworden zijn van een belangrijk democratisch 
fenomeen tot een show of spel. Tegelijkertijd tonen schrijvende journalisten zelf zowel 
een fascinatie voor ditzelfde mediafenomeen en de bijgaande peilingen die het extra 
gewicht lijken te geven; als een constante kritische houding jegens de optredende 
debaters, waarbij ze deze bekritiseren op vorm-zaken als houding en ‘uitstraling’, maar 
ook op inhoudelijke gronden zoals het vertellen van leugens. De kritiek op 
commentatoren bij de omroep zelf (in het geval van RTL) functioneert eveneens, met 
verwijten dat deze te oppervlakkig (2006 en 2010) zijn, dan wel vooringenomen (2010). 
Ook omroepen worden kritisch bejegend, wat zowel blijkt uit de commentaren op de 
NOS-slotdebatten als uit de unanieme hoon jegens RTL als het showelement in 2002 de 
overhand lijkt te nemen. In het zeldzame geval dat de debatleider kritiek oogst, betreft 
dit niet zijn eigen dominante optreden, maar eerder de notie dat hij politici toestaat het 
debat te laten ontsporen (Wester in 2003 en 2010), waarbij tot slot opvalt dat zoiets juist 
niet in 2012 wordt geconstateerd, wanneer Rutte Roemer te slim af is met wat 
waarschijnlijk een onwaarheid was.  

 5.4  Conclusies: een reflectie op waakhond-praktijk en mediatisering

Dit het moment om terug te keren naar de onderzoeksvraag en de eerste twee deel-
hypotheses uit hoofdstuk 1 en te onderzoeken wat de zojuist gepresenteerde resultaten 
daarover te zeggen hebben. Ik breng hier in herinnering dat ik in dit vijfde hoofdstuk 
enerzijds beoogde te onderzoeken in hoeverre journalisten die over de debatten be-
richten een gemediatiseerde waakhond-praktijk weerspiegelen; en anderzijds – via hun 
kritiek op de tv-debatten – de waakhond-praktijk van debatleiders van een aanvullend 
perspectief te voorzien. Eerst zal ik aangeven in hoeverre de onderzochte berichtgeving 
een waakhond-praktijk reflecteert zoals ik die in navolging van MacIntyre heb gepor-
tretteerd; en op welke wijze mediatisering de deugdelijkheid van deze praktijk al dan 
niet lijkt te ondergraven. Daarna zal ik aangeven welk licht de analyse van berichtgeving 
naar mijn idee werpt op de eerder gedane analyse van debatten, en welk verder onderzoek 
nog voor de hand ligt. 
 Wanneer we de kritiek in ogenschouw nemen die schrijvende journalisten uiten bij 
verkiezingsdebatten op tv, vallen enkele zaken op. Allereerst dat krantenjournalisten 
zich bij alle tien onderzochte debatten kritisch opstellen. In die zin vervullen zij hun 

450  “Dingetje,” Volkskrant 13 september 2012. 
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waakhondfunctie nadrukkelijk. De ene keer vaker en feller dan de andere keer – denk 
aan de debatten in 2002 en vooral de RTL-debatten in latere jaren – maar altijd wel in 
zekere mate, ook bij de zo goed bekeken slotdebatten van de NOS die de minste aandacht 
(en kritiek) kregen. Columnisten en tv-recensenten formuleren doorgaans de heftigste 
kritiek, hoewel niet per se de best beargumenteerde en meest genuanceerde. Het uiten 
van kritiek beperkt zich niet tot de media die meestal als 'kwaliteitskranten' worden 
gekarakteriseerd: de Volkskrant en de NRC. Ook in het AD en De Telegraaf was deze 
steeds te vinden. Alleen bij NU.NL blijft de verslaggeving doorgaans zakelijk, hoewel 
zelfs hier door de jaren heen gaandeweg meer opinie is te vinden, culminerend in de 
'live-blogs' uit de campagne van 2012. 
 Het feit dat er kritiek wordt geuit op de bijdrage die actoren leveren aan de kwaliteit 
van het debat, duidt erop dat schrijvende journalisten bepaalde criteria hanteren voor 
een dergelijke kwaliteit. Soms wordt deze expliciet uitgesproken, bijvoorbeeld wanneer 
wordt vastgesteld dat een concreet debat of een specifieke debater niet beantwoordde 
aan een norm of ideaal. Dat kan gebeuren doordat er te veel door elkaar heen werd 
gepraat, een debater loog of zich arrogant opstelde, of in de nabeschouwing van het 
debat te veel nadruk lag op uiterlijkheden. In het verlengde daarvan ligt de zorg dat 
burgers níet in staat zijn om de debatterende leiders kritisch te beoordelen, hetgeen ook 
een van de intrinsieke goederen is die het waakhond-doel belichamen. Vaker nog 
bleven opvattingen over de gewenste kwaliteit van debat of debaters impliciet, en 
werden ze blijkbaar stilzwijgend verondersteld of intuïtief aangevoeld. Hoe dan ook is 
er geen expliciete opvatting zichtbaar bij de schrijvende journalisten dat zij politici in 
een debat dienen te controleren. Het besef echter dat het verkiezingsdebat een 
democratisch doel dient en niet louter een mediagebeurtenis is, is bij veel journalisten 
die het ‘volgen’ getuige hun kritische opstelling sterk aanwezig, en dit toont ook hun 
verantwoordelijkheidsgevoel voor de democratie. In hoofdstuk 6 zullen we in gesprek 
met schrijvende journalisten deze opvattingen trachten te expliciteren. 
 Wat wel opvalt bij de vraag wie het doelwit van de kritiek vormt, is dat deze primair 
op debatterende politici gericht is. Het gezonde wantrouwen van schrijvende 
journalisten lijkt aan hen voorbehouden. Waarbij nog moet worden aangetekend dat 
de meeste artikelen ook kritiek bevatten op politici vanwege hun politieke standpunten 
of beleid die echter geen kritiek hoeft te zijn op hun bijdrage aan het debat, en die hier 
daarom niet in ogenschouw genomen is. Hier stond het handelen van politici als 
debaters centraal. Alleen die laatste kritiek is dus geanalyseerd en deze bleek veel vaker 
voor te komen dan kritiek op de omroep (het RTL-debat van 2002 daargelaten), op de 
nabespreking bij die omroep, laat staan op de debatleider. Deze wordt betrekkelijk 
weinig bekritiseerd, hetgeen kan duiden op professioneel handelen dat door de collega's 
bij de schrijvende media wordt gewaardeerd, op een neiging om kritiek niet publiek uit 
te spreken, of wellicht op beide factoren samen. Mogelijk ook wordt de rol van de 
debatleider niet zo belangrijk geacht als die van de debaters. Daarmee dient zich ook de 
deugd van bescheidenheid aan, voor de rol van de journalist in het algemeen. De 
heftigheid van de kritiek op anderen – vooral debaters – door schrijvende journalisten 
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getuigt echter weer nauwelijks van deze deugd. Een logische repliek van politieke 
leiders zou kunnen zijn: “Ga jij hier maar eens zitten, met die lampen op je, voor 
miljoenen kijkers, en de plicht om in maximaal een halve minuut een uiterst complex 
vraagstuk uit te leggen.” 
 In welke mate vinden we de algemene praktijk-deugden terug die MacIntyre 
onderscheidt? Moed lijkt niet noodzakelijkerwijs vereist om op afstand te schrijven 
over debatten, al is het maar omdat zelfs de politici die het meest hardhandig worden 
bekritiseerd, in verkiezingstijd geneigd blijven om met welke journalist dan ook te 
praten. Eerlijkheid zou waarneembaar kunnen zijn in (a) het op grond van feiten 
beargumenteren van kritiek en (b) de bereidheid om zichzelf weer te laten bekritiseren 
en anderen daarbij een weerwoord te gunnen. Een dergelijke eerlijkheid is vooral bij 
recensenten en columnisten lang niet altijd aanwezig. Ze formuleren vaak in een zeer 
beperkte ruimte sterk aangezette meningen die eerder geïllustreerd worden dan 
beargumenteerd, en waarbij ze slechts selecteren wat hun stevige mening ondersteunt. 
Daar staat tegenover dat diezelfde kranten die debaters of debatleiders bekritiseren, hen 
ook vaak aan het woord laten om deze kritiek tegen te spreken of te nuanceren. Je zou 
ook kunnen zeggen dat ze hen hiermee twee maal ter verantwoording roepen: eerst in de 
uitgesproken kritiek, dan bij de repliek op deze kritiek. Rechtvaardigheid in de zin van 
onpartijdigheid kan worden waargenomen in zowel een verdeling van kritiek over 
debaters met verschillende politieke kleuren als in een vorm van kritiek waarbij 
aandacht wordt besteed aan vorm én aan inhoud. De meeste schrijvende journalisten 
deden zowel dit eerste als dit laatste. De kritiek betrof politici van alle mogelijke partijen. 
Nu eens waren het Melkert en Dijkstal; dan weer Zalm, Bos en Balkenende; weer later 
Wilders, Rutte en Roemer. En de kritiek was in de regel evenzeer op inhoud als op vorm 
gericht. Niet alleen heeft een deel ervan – naast op wat debaters doen - betrekking op de 
wijze waarop debatten worden georganiseerd, geleid en becommentarieerd, 
vraagstukken die voor democratie en journalistiek wezenlijk zijn. Maar ook gaat het 
slechts in een minderheid van de kritieken op de debaters alleen om uiterlijkheden, 
zoals de wijze waarop een politicus keek of de toon waarop hij iets zei. En zelfs als dat wel 
zo was – denk aan de algemene kritiek op Melkert in maart 2002 – werd hierbij vaak 
aangegeven dat 'uitstraling' veel zegt over 'instelling'.
 Nu dienen we nog stil te staan bij de vraag hoe mediatisering zichtbaar is in de 
berichtgeving. Of deze getuigt van media-dominantie valt hier niet vast te stellen, wel 
is het voorstelbaar dat de teneur van de berichtgeving over debatten een minstens zo 
grote invloed op politici heeft als de debatten zelf. Het gaat om honderdduizenden 
kranten-lezende kiezers en om de perceptie die zij van een debat meekrijgen, of ze dat 
nu wel of niet hebben bekeken. Een cynische houding jegens de politiek kan slechts met 
moeite worden afgeleid uit de berichtgeving: een enkele keer wordt badinerend 
gesproken over politici die platitudes herhalen en bereid zijn alles te doen om media-
aandacht te krijgen, maar meestal is de uitgesproken of onuitgesproken verwachting 
dat politieke leiders meer ruimte moeten krijgen om hun verhaal te doen, een opvatting 
die allesbehalve cynisch is. Een nadruk op entertainment boven inhoud is in zoverre 
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zichtbaar dat de betreffende kritiek vaak datgene benadrukt wat ze bekritiseert: zo 
herhaalden veel commentatoren op ‘criticus’ Henkjan Smits in 2006 zijn eigen X-factor-
opmerkingen, in plaats van zelf in te gaan op de inhoudelijke verschillen tussen Bos en 
Balkenende in het voorafgaande debat. Ook is het in het licht van een perspectief op het 
debat als spel of wedstrijd opvallend hoe vaak de peilingen over de ‘winnaars’ of 
‘verliezers’ van de debatten een rol speelden in de berichtgeving. Tenslotte wijzen de 
doorgaans hoge kijkcijfers en de eveneens vaak grote hoeveelheid berichtgeving 
allerminst op een teloorgaan door internet van de belangrijke rol die tv en kranten 
spelen in een verkiezingscampagne. Wel vormt het fenomeen van de live-blog bij NU.
NL een indicatie voor nieuwe genres die daarbij een rol gaan spelen, genres waarbij de 
rol van de kritische journalist gering of afwezig is omdat bijvoorbeeld op het live-blog 
alleen niet-journalistieke deskundigen aan het woord komen. Dat zou je onheilspellend 
kunnen noemen, het zou evenzeer verfrissend kunnen werken. 

Wat voor nieuwe inzichten verschaft deze analyse van berichtgeving ons in het 
waakhond-gedrag van de moderatoren, en de wijze waarop zij opereren in een 
gemediatiseerde omgeving? Het aanvullende inzicht in het gedrag van de debatleiders 
is beperkt. Immers: de kritiek van schrijvende journalisten richtte zich niet zozeer op 
hen. Toch geeft de vaak geplaatste observatie dat de debatten te weinig inhoudelijk en 
te veel show of spel zijn, de indruk dat de debatleiders er wellicht niet voldoende in 
slagen om politieke leiders zodanig te bejegenen dat deze zich gecontroleerd weten en 
burgers hen kritisch kunnen beoordelen. Nog specifieker gaven verschillende 
commentatoren aan dat er in de debatten te veel ruimte is voor even fraaie plannen als 
-oneliners van politici, en dat ze zelden worden afgerekend op hun daadwerkelijk 
gevoerde beleid. Het verantwoordings-element ontbreekt dus. Dit sluit aan op mijn 
waarneming van een minimum aan verantwoordingsgerichte vragen in de debatten, 
naast een relatief klein aantal conflictgerichte interventies. In de berichtgeving over de 
debatten is bovendien vaak de opvatting terug te vinden dat televisie – in haar debatvorm 
- dominant is in de beeldvorming over politiek en politici. Dan valt bijvoorbeeld de 
term ‘mediacratie’, waarmee de auteurs bepaald niet doelen op hun eigen overwicht. 
Een overmatig negatieve benadering wordt de collega’s van de televisie zelden 
toegeschreven, een te commerciële opstelling via de focus op kijkcijfers soms wel. Dat 
brengt ons tot de vraag hoe niet alleen de schrijvende journalisten, maar ook de 
debatleiders zelf tegen een dergelijke mediatisering aankijken, meer in het bijzonder in 
relatie tot hun rol als waakhond. Die vraag zullen we beantwoorden in het volgende 
hoofdstuk. 
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ver kiezingsdebatten (6.3); en over de mogelijkheid en wenselijkheid van waakhond-
journalistiek in het Nederlandse verkiezingsdebat op tv (6.4). 
 Ik pretendeer niet dat het gemakkelijk zal zijn om algemene conclusies te trekken uit 
de vele verschillende gezichtspunten die naar voren komen uit de tien interviews, en 
daarmee te reflecteren op het perspectief van MacIntyre’s deugdenethiek en de uitdaging 
die mediatisering stelt aan het waakhond-ideaal. Toch is dat precies wat ik zal trachten 
te doen in paragraaf 6.5. In grote lijnen komen deze conclusies hierop neer: de tien 
ondervraagde journalisten streven geen van allen welbewust naar het ideaal van de 
journalistieke waakhond. Toch blijkt uit hun werkwijze in en rond de verkiezings-
debatten dat zij allemaal dit ideaal in sterke mate belichamen. Niet alleen de bijgaande 
waakhond-deugden zijn echter bij hen zichtbaar, dat geldt ook voor de worsteling met 
deugdelijke journalistiek die ontstaat waar mediatisering toeslaat.  
 

 6.1 Het interviewen van politieke journalisten: uitleg van een keuze en methode

In de studies naar de waakhondfunctie en naar verkiezingsdebatten die ik in de hoofd-
stukken 4 en 5 heb genoemd, komen journalisten zelf sporadisch aan het woord. Alleen 
Van der Geer (2000) interviewde de eindredacteur van het slotdebat in 1998, Ad van 
Liempt. Ook De Haan et al. (2014) maakten gebruik van interviews met journalisten om 
het onderhandelingsproces met politieke partijen in kaart te brengen dat voorafging 
aan de debatten in 2012. Voor het onderzoeken van het waakhond-ideaal zijn soms wel 
enquêtes onder journalisten gebruikt om hen te kunnen karakteriseren als waakhond 
of te plaatsen binnen andere mogelijke rolmodellen.452 Dergelijke enquêtes bieden de 
mogelijkheid om (a) een grote groep journalisten tegelijk te bereiken; en (b) hen 
gestandaardiseerde vragen voor te leggen; die (c) een beperkt aantal antwoorden 
opleveren. Ik heb echter voor de methode van het interview gekozen in plaats van de 
enquête omdat ik journalisten ieder op hun eigen werk wilde laten reageren, hen de 
vrijheid wilde gunnen om ook hun eigen visies te geven naast hetgeen ik hen vroeg of 
voorlegde, en zelf diepgaand wilde kunnen ingaan op de antwoorden als dat nodig zou 
blijken. 
 Naar mijn idee is het interviewen van politieke journalisten een cruciaal element 
van deze dissertatie. De eerste reden daarvoor heeft betrekking op het empirisch 
onderzoek dat ik heb gepresenteerd in de voorgaande twee hoofdstukken. Voor de 
analyse van de debatten en de berichtgeving daarover geldt dat ik zeker waarde hecht 
aan mijn methodiek die is gebaseerd op het QAS en op het in kaart brengen van kritiek 
die te vinden is in geschreven artikelen. Deze biedt – met de kanttekeningen die je erbij 
kunt plaatsen, zoals ik heb gedaan in 4.1 en 5.1 – criteria om van 'buitenaf' te beoordelen 
hoe kritisch en confronterend journalisten oog in oog met politici opereren. Om echter 
een volledig en genuanceerd beeld te krijgen van wat die journalisten doen, is een aan-

452 Zie ook voetnoot 315. 
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vulling vereist waarbij we van 'binnenuit' kijken naar mijn bevindingen. Zo kan ik 
debatleiders zelf laten aangeven waarom zij bijvoorbeeld relatief vaak interrumpeerden 
of relatief weinig verantwoording vroegen; en kunnen schrijvende journalisten ons 
uitleggen welke criteria ze hanteerden toen ze hun kritiek uitten op debatten, of in 
hoeverre de context van het ene verkiezingsjaar verschilde van die in het andere. 
 De tweede reden dat ik mijn empirisch onderzoek wil aanvullen en afronden met 
deze interviews, is gerelateerd aan het alternatief dat ik in het zevende hoofdstuk zal 
presenteren. Dat zal een theoretisch antwoord vormen op de vraag hoe waakhond-
journalisten hun praktijk deugdelijk kunnen uitoefenen oog in oog met mediatisering: 
maar evenzeer als de theorieën in hoofdstuk 2 en 3 gebaat zijn bij reflectie vanuit 
(empirisch onderzoek naar) de beroepspraktijk, geldt dit voor de theorie van hoofdstuk 
7. Mijn streven is om tot een normatieve theorie te komen waarbij de beroepspraktijk 
het gevoel heeft dat deze aan haar behoeften tegemoet komt; dat ze op haar ervaringen 
gegrond is; en dat ze aansluit bij haar aspiraties, ambities en idealen. Daartoe kan ik niet 
volstaan met het ‘vanuit de hoogte en de verte’ beschouwen van journalisten als 
onderzoeksobjecten zonder hen zelf aan het woord te laten, wat ik meestal heb gedaan 
in de vorige hoofdstukken, zelfs de laatste twee van empirische aard. Naar mijn idee is 
de aangewezen manier om dit soort subjectieve fenomenen – gevoelens, gedachten, 
ervaringen – te leren kennen en beantwoorden, gelegen in het spreken met en vooral 
luisteren naar de subjecten: de Nederlandse politieke journalisten waar mijn dissertatie 
over gaat, en wel in het bijzonder diegenen die zich in de voorbije decennia professioneel 
hebben beziggehouden met verkiezingsdebatten op televisie. De ‘objecten’ dienen 
‘subjecten’ te worden. In plaats van ze ten opzichte van deze studie passief te houden en 
ook als zodanig te beschouwen, wil ik ze actief laten worden en in staat stellen zelf (mee) 
te beschouwen. 

Ik heb tien journalisten geïnterviewd. Dat is een klein aantal, maar het gaat wel om een 
gezelschap van zeer prominente politieke journalisten, waaronder alle onderzochte 
debatleiders: Paul Witteman, Ferry Mingelen, Dominique van der Heyde en Frits 
Wester. Witteman leidde het NOS-debat van 6 maart 2002 alleen, en presenteerde de 
NOS-debatten van 21 januari 2003 en 21 november 2006 samen met Mingelen. 
Mingelen leidde de NOS-debatten van 8 juni 2010 en 11 september 2012 samen met 
Van der Heyde. Wester leidde alle vijf geanalyseerde debatten van RTL. Ook sprak ik met 
Ad van Liempt. Hij was eindredacteur van de NOS-slotdebatten in 2003 en 2006. Naast 
deze vijf tv-journalisten interviewde ik vijf schrijvende journalisten. Egbert Kalse was 
van 1997 tot 2007 politiek redacteur bij de NRC, en is er sinds 2012 adjunct-
hoofdredacteur. Hans van Soest was van 1997 tot 2007 politiek verslaggever voor de 
GPD, werkte tussen 2008 en 2012 als politiek verslaggever en commentator bij het AD 
en het Parool, en is sinds 2013 chef politiek bij het AD. Raoul du Pré was van 1999 tot 
2007 politiek verslaggever bij de Volkskrant, en is er sinds 2010 chef van de Haagse 
redactie. Paul Jansen was van 2006 tot 2015 chef van de politieke redactie bij De  
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Telegraaf, en is sinds september 2015 hoofdredacteur van deze krant. Lucas Benschop is 
sinds 2008 politiek redacteur van NU.NL.
 De keuze voor Witteman, Mingelen, Van der Heyde en Wester vloeit voort uit het 
feit dat elk debat dat ik heb geanalyseerd, door een of meerdere van deze journalisten 
werd gepresenteerd. Daar komt bij dat deze vier een schat aan ervaring vertegenwoordigen 
in de Nederlandse politieke journalistiek. Paul Witteman (1947) werkte eerst voor 
dagblad De Tijd en weekblad Elsevier, vervolgens voor VARA-Radio (waar hij in de 
zeventiger jaren het politieke praatprogramma In de Rooie Haan presenteerde), en 
presenteerde sinds 1986 actualiteitenrubrieken (Achter het Nieuws, NOVA), 
discussieprogramma's (Het Lagerhuis, Buitenhof) en talk shows (B&W, Pauw & 
Witteman). Vanaf 1994 leidde hij de NOS-verkiezingsdebatten aan de vooravond van 
de verkiezingen, en tot 2010 ook de debatten die plaatsvonden als de uitslag bekend 
was.453 Ferry Mingelen (1947) was verslaggever voor achtereenvolgens het Vrije Volk, 
Trouw en de GPD, en werd in 1984 presentator bij het tv-programma Den Haag 
Vandaag, dat in 1992 onderdeel werd van NOVA en in 2010 van Nieuwsuur. Tussen 
1992 en 2014 was Mingelen politiek commen tator voor de NOS. Hij leidde sinds 1989 
NOS-verkiezingsdebatten, presenteerde verkiezingsavonden en becommentarieerde 
het Vragenuurtje in de Kamer. Dominique van der Heyde (1964) begon in 1996 bij het 
NOS-Journaal, waar ze sinds 2002 actief werd als politiek verslaggever. Sinds 2009 is ze 
voor de NOS actief als 'duider' in Den Haag, en in 2014 volgde ze Mingelen op als 
politiek commentator bij Nieuwsuur. Frits Wester (1962) begon na de verkiezingscampagne 
van 1994, waarin hij CDA-lijsttrekker Elco Brinkman als persoonlijk voorlichter had 
geassisteerd, als politiek verslaggever bij RTL. Hij leidt sinds 1998 de verkiezingsdebatten 
van RTL aan het begin van de campagne, en is bovendien politiek commentator voor 
RTL-televisie.
 Ik heb Ad van Liempt (1949) geïnterviewd, omdat hij ruim 23 jaar achter de 
schermen heeft geopereerd bij de NOS-verkiezingsverslaggeving. Niet alleen trad hij 
samen met Lars Andersson op als eindredacteur van vele debatten sinds 1989; ook 
regisseerde hij mee bij uitslagenavonden, voor het laatst in 2012. Hij is dus betrokken 
geweest bij het voorbereiden van debatten en het aansturen van de debatleiders, en is in 
staat ver schillende campagnes, debatten en debatleiders met elkaar te vergelijken. 
Egbert Kalse (1973), Hans van Soest (1973) en Raoul du Pré (1975) waren gedurende een 
groot deel van de onderzochte periode politiek verslaggever bij de onderzochte kranten 
(respectievelijk de NRC, het AD en de Volkskrant), waar ze inmiddels in leidinggevende 
posities de politieke verslaggeving aansturen. Paul Jansen (1967) gaf – sinds ongeveer 
halverwege de onderzochte periode - eveneens leiding aan een parlementaire redactie 
en was bovendien politiek commentator van De Telegraaf, terwijl hij ook het tv-
programma WNL op Zondag presenteerde. Lucas Benschop (1982) tenslotte werkt sinds 
2006 als internetjournalist (aanvankelijk bij Ilse Media en vervolgens bij NU.NL). Hij  

453 In 2010 verscheen alleen PVV-leider Geert Wilders voor het debat. In 2012 heeft het niet 
meer plaatsgevonden. 
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kan worden beschouwd als representatief voor een jonge generatie journalisten die 
gewend is voor en met internet te werken. 

Als onderzoeksmethode heb ik hier gekozen voor het semigestructureerde diepte-interview. 
De structuur zit in de vaste opzet met als onderwerpen steeds achtereenvolgens de 
thema's 'visie op de eigen rol als journalist' (ambities en idealen, met in het bijzonder 
aandacht voor de waakhondfunctie); 'terugblik op de eigen debatten' (debatleiders) dan 
wel 'terugblik op de eigen berichtgeving over de debatten' (schrijvende journalisten); 
en 'visie op de rol van het tv-debat in de Nederlandse verkiezingscampagne' (met aan-
dacht voor de vraag in hoeverre de debatten als podium voor de waakhondfunctie 
dienen). Als invulling van de waakhondfunctie reikte ik de ge-interviewden de opvat-
ting ervan aan die ik in 1.3 ontleende aan Eriksson en Östman: politieke leiders kritisch 
bevragen en ter verantwoording roepen. Ik nodigde mijn ge-interviewden ook uit om 
hun eigen invulling aan het waakhond-ideaal te geven, mocht die afwijken van de 
mijne, en stelde hen de open vraag welke andere idealen of ambities zij erop nahielden. 
Deze structuur keerde in alle interviews terug behalve dat met Van Liempt, dat vooral 
dienst deed als voorbereiding op de overige interviews.454 De variatie per interview 
kwam voort uit de verschillende debatten en berichten waarop de nadruk lag, al naar 
gelang de persoon om wie het ging. Bovendien koos ik er soms voor net een vraag meer 
of minder te stellen, of een vraag anders te formuleren, afhankelijk van de beschikbare 
tijd voor en sfeer van het interview, en de feedback van de geïnterviewde. Ik zocht 
diepgang door de ge-interviewden hun eigen werk of dat van anderen voor te leggen 
inclusief mijn empirische bevindingen daarbij, en hen hierop te laten reageren; en met 
doorvragen wanneer de antwoorden naar mijn idee niet afdoende waren. Voordeel van 
het feit dat ik het werk van alle ge-interviewden tevoren heb geanalyseerd is een minder 
grote kans dat zij zouden ‘wegkomen’ met sociaal wenselijke of te abstracte antwoorden. 
Ik kon hen kritisch en confronterend benaderen, en heb dat waar nodig gedaan. 

 6.2 Resultaten (I): politieke journalisten over het ideaal van de waakhond

Hoe denken de tien ge-interviewde politieke journalisten over het ideaal van de 
waakhond en over de praktijk van waakhond-journalistiek rondom het verkiezingsdebat 
op tv? In deze paragraaf zal ik hun visie weergeven op het ideaal zelf, ook los van de 
context van het verkiezingsdebat. In de paragraaf erna (6.3) bespreek ik met hen de 
wijze waarop zij de waakhondfunctie al of niet realiseerden in het leiden van tv-debatten 
dan wel het verslaan van deze debatten als schrijvend journalist. Tot slot volgt dan in de 

454 Dit zal blijken uit de weergave van de interviews, waarin ik diverse malen teruggrijp op 
uitspraken van Van Liempt. Deze weergave – ofwel alle in deze dissertatie gebruikte citaten 
– is voorgelegd aan de ge-interviewden, ter correctie. De opnames en uitwerkingen van de 
interviews zijn via mij beschikbaar, mits de betreffende ge-interviewden daarmee 
instemmen.
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derde paragraaf met resultaten (6.4) een meer algemene reflectie op het verkiezingsdebat 
als podium voor waakhond-journalistiek. 

Paul Witteman: "Ik zag mezelf wel als iemand die op een belangrijk moment – aan de 
vooravond van verkiezingsdag - namens de kiezer uitleg kwam vragen over onderwerpen 
die inzicht geven aan die kiezer, zodat die weet waar hij zijn stem op moet uitbrengen." 
Dat heeft volgens Witteman niet zozeer te maken met ter verantwoording roepen ('een 
chic en pretentieus woord') van politici, maar meer met "een andere functie die ik in 
mezelf altijd heb gezien, of mezelf heb opgedragen: een zo breed mogelijk publiek 
bereiken voor politieke berichtgeving. Dan zorg je er dus voor dat zoveel mogelijk 
mensen in het debat iets zien waardoor ze denken: ja, het is niet voor niets dat ik morgen 
op die partij ga stemmen, of juist niet."455

 Ferry Mingelen: "Ik vind het belangrijk dat politici niet ongecontroleerd kunnen 
vertellen wat ze willen. Dus behoor je ze als journalist kritisch te volgen. Je hoeft hen 
niet persoonlijk te wantrouwen, maar je moet je realiseren dat ze er altijd belang bij 
kunnen hebben om dingen niet te vertellen. Als je altijd precies zegt waar je mee bezig 
bent in de politiek, dan boek je geen resultaat. Het is jouw vak als journalist om erachter 
te komen wat politici dan eventueel niet vertellen en waarom dat zo is."456 Dominique 
van der Heyde: "Je moet ook mensen laten zien wat de effecten kunnen zijn van 
bepaalde plannen. Ben je dan een waakhond of gewoon een goed oplettend doorgeefluik 
van wat er gebeurt? Waar je altijd op hoopt, is dat je iets vindt wat niet naar buiten had 
mogen komen."457 Frits Wester, geconfronteerd met de vraag of hij zichzelf als waakhond 
beschouwt: "Dat is een groot woord. Ik ben meer een uitlegger. Je legt de kijkers uit wat 
er echt gebeurt en wat ze eigenlijk krijgen. Tegelijkertijd sta je dus ook voor de politici: 
'Kom op zeg, vertel nu eens het hele verhaal.’"458 
 Ad van Liempt: "Mijn ideaal was niet om de wereld te verbeteren, wel om te zorgen 
dat mensen dingen kunnen weten die ze moeten weten. En om machtsmisbruik te 
bestrijden." Bij dit aspect van de waakhondfunctie maakt Van Liempt onderscheid 
tussen wetgevende en uitvoerende macht: "Ik ben er altijd voor geweest dat journalisten 
en Kamerleden, die ten opzichte van de macht heel beperkt geëquipeerd zijn, een 
kongsi vormen. Ik beschouwde ze niet als machthebbers, maar als collega's in het 
controleren van de macht."459 Witteman op zijn beurt ziet een belangrijker rol voor 
journalisten weggelegd dan voor de gekozen controleurs van de uitvoerende macht: "In 
menig opzicht is de journalistiek een scherpere waakhond dan het parlement dat – laten 
we eerlijk zijn – toch voor 140 van de 150 mensen uit onbekenden bestaat, uit back-
benchers. Alleen fractievoorzitters roepen ministers ter verantwoording, een enkele 
financieel specialist ook, maar dan heb je het wel gehad."

455 Interview met Paul Witteman, 9 mei 2014.  
456 Interview met Ferry Mingelen, 6 mei 2014. 
457 Interview met Dominique van der Heyde, 8 mei 2014. 
458 Interview met Frits Wester, 12 mei 2014. 
459 Interview met Ad van Liempt, 1 mei 2014. 
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 Egbert Kalse: "Wat ik in Den Haag in de praktijk heb proberen te brengen, is ook een 
waakhondfunctie: beschrijven dat achter de samenvatting van een debatje in NOVA 
een hele wereld schuil gaat met druk uitoefenen en overlegjes in achterkamertjes."460 
Hans van Soest: "Ik vind 'waakhond' een beetje een hoogdravende term, omdat er altijd 
wel een soort van waardeoordeel in zit: 'Het deugt allemaal niet wat ze daar doen in Den 
Haag.’ Je moet altijd controleren of datgene wat gezegd wordt, wel klopt. En of er geen 
dingen gebeuren die niet mogen. Maar je primaire taak is informeren."461 
 Hoewel Raoul du Pré de waakhondfunctie onderschrijft, benadrukt hij het alledaagse 
en ambachtelijke karakter van zijn ambities. "Ik heb er plezier in om begrijpelijke en 
strakke stukken te tikken. We maken gewoon een product, zo plat is het ook hoor…"462 
Paul Jansen: "Ik denk dat wij als collectief – als journalisten met z'n allen – misschien wel 
een waakhondfunctie hebben omdat je ervoor kan zorgen dat beleidsmakers niet met 
alles wegkomen. Maar bij De Telegraaf wil ik het nieuws als eerste brengen, dat is 
belangrijk. En daarbij zie ik het wel als mijn taak om scherp aan de wind te zeilen en 
kritisch te kijken. Maar ‘waakhondfunctie’, dat impliceert een bepaalde grootsheid die 
ik niet voel."463 Lucas Benschop beaamt het belang van nieuws maken: "Ik kan heel 
idealistisch zeggen: 'Ik voel me een waakhond van de democratie.' Ik voel mezelf eerder 
gewoon een nieuwsjager, eerlijk gezegd."464

Wat opvalt, bij deze verschillende ideeën over het ideaal van de journalistieke waak-
hond, is dat ze ingaan op verschillende dimensies van dat begrip, al naargelang de 
journalist die aan het woord is. Zo focust Paul Witteman hier op de uitleg die hij politici 
vroeg met het oog op de aanstaande verkiezingen, en vermeldt hij daarbij expliciet 'de 
kiezer', 'een zo breed mogelijk publiek' en 'zoveel mogelijk mensen'. Hij benadrukt dus 
zijn ondervragende functie tegenover leiders ten bate van burgers. En hoewel hij afstand 
neemt van een aanmatigend 'ter verantwoording roepen', schat Witteman de 
controlerende capaciteiten van zijn collega's en zichzelf wel degelijk hoger in dan die 
van de Tweede Kamer. Een interessant contrapunt wordt geboden door Frits Wester, die 
eveneens 'uitleg' als belangrijk element van zijn taak noemt. Maar in tegenstelling tot 
Witteman die deze zegt te vragen, benadrukt Wester het zelf geven ervan (hetgeen 
verklaard kan worden door zijn rol van politiek commentator, een functie die Witteman 
nooit heeft bekleed). Terwijl de RTL-journalist 'waakhond' een groot begrip vindt, 
straalt zijn woordkeuze een sterk ontwikkeld zelfvertrouwen uit: de kijkers uitleggen 
'wat er echt gebeurt' en 'wat ze eigenlijk krijgen' en de politici uitdagen om 'nu eens het 
hele verhaal' te vertellen. Daarmee lijkt Wester niet alleen de rol te ambiëren van  
 
 

460 Interview met Egbert Kalse, 23 mei 2014. 
461 Interview met Hans van Soest, 27 mei 2014. 
462 Interview met Raoul du Pré, 22 mei 2014. 
463 Interview met Paul Jansen, 27 mei 2014. 
464 Interview met Lucas Benschop, 26 mei 2014. 
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ondervrager die namens het volk uitleg vraagt – of zelfs eist – maar ook van een duider 
die zijn eigen draai geeft aan de uitleg door politici.465

 De ideeën van Ferry Mingelen en Dominique van der Heyde drukken een vergelijk-
baar gevoel uit dat politici niet alles vertellen wat ze vinden of weten, en dat het de 
journalist er dus om gaat dit ontbrekende element te belichten. Waar Mingelen vooral 
het 'waarom' benadrukt – redenen en oorzaken - wijst Van der Heyde ook op de gevolgen 
van wat politici initiëren, gevolgen die logischerwijs het leven van burgers beïnvloeden. 
Niet voor niets gebruikt zij de term 'doorgeefluik', waarbij ze met de kwalificatie 'goed 
oplettend' wél een verschil markeert met de passieve en zelfs serviele connotatie die dit 
begrip ook nog wel eens heeft als eenzijdig intermediair van bestuur naar burgers toe.466 
Daarmee dient zich nog een derde opvatting aan over het waakhond-ideaal: die van de 
onderzoeker die verder gaat dan alleen maar uitleg vragen en geven, en datgene vindt 
“wat niet naar buiten had mogen komen” (Van der Heyde).467 
 Ook bij Ad van Liempt blijkt de opvatting aanwezig dat journalisten tegelijkertijd 
burgers van meer begrip dienen te voorzien en leiders met controle tegemoet moeten 
treden: hij spreekt over machtsmisbruik bestrijden en zorgen dat mensen weten wat ze 
moeten weten. Opvallend is wel het onderscheid dat hij aanbrengt tussen bestuurders 
en volksvertegenwoordigers, waarbij Van Liempt de laatsten plaatst in één kamp met 
journalisten (en de burgers in wier belang deze beide groepen opereren).468 Hierbij biedt 
de visie van Egbert Kalse een wellicht nuttige kanttekening: hij stipt het feit aan dat ook 
het debat door volksvertegenwoordigers niet altijd – of maar zelden – is wat het schijnt 
te zijn. Er is immers sprake van 'druk', 'overlegjes' en 'achterkamertjes'. Interessant is 
verder het contrast dat hij aanbrengt tussen zijn eigen kranten-journalistieke benadering 
en de op tv uitgezonden samenvatting in NOVA. In die zin functioneert de kranten-
journalist Kalse blijkbaar ook als waakhond tegenover zijn eigen collega's bij de tv.469 

465 Zoals blijkt uit de opvattingen – en het werk – van de ondervraagde journalisten, sluiten 
deze verschillende invullingen van het waakhond-ideaal elkaar niet uit, maar gaan ze vaak 
samen in één en dezelfde persoon, die ze realiseert afhankelijk van het moment en de 
specifieke journalistieke productie waaraan zij of hij werkt. 

466 Als voorbeeld van zo'n oplettend doorgeefluik noemde Van der Heyde in het interview haar 
verslaggeving over de zorgpremieplannen van het tweede kabinet-Rutte in november 
2012. Zie ook: Van der Heyde 2013, pp. 45-50. 

467 Noteer de overeenkomst en het verschil tussen deze rolmodellen – ondervrager, duider en 
onderzoeker – en die van de ‘waakhond-karakters’ uit 2.6: ondervrager, criticus en 
onderzoeker. In de interviews benadrukte zowel Mingelen als Van der Heyde dat duiden 
onderscheiden dient te worden van commentaar of zelfs kritiek geven. Mingelen: "Het is 
het verschil tussen stellen dat de bijstand niet omlaag moet of vertellen waarom het 
gebeurt terwijl de PvdA toch akkoord was." Van der Heyde: "Maar als een duiding heel 
scherp is, dan kan het commentaar worden."

468 Dit onderscheid zal later in dit hoofdstuk terugkeren, in de context van de (on)
mogelijkheden van het rekenschap vragen in een verkiezingsdebat. Diverse ge-
interviewden – Van Liempt, maar ook anderen – benadrukken dat dit slechts haalbaar is 
tegenover politici die bestuursverantwoordelijkheid dragen. 

469 In het interview gaf Kalse aan dat ook zijn eigen onthullingen vaak onvolledig bleken te 
zijn wanneer onderzoeksjournalisten zich over dezelfde materie bogen, met weer een andere 
focus en vooral veel meer tijd. 
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Zo'n intense ambitie lijkt grotendeels afwezig bij zijn vier krantencollega's: Hans van 
Soest, die de 'primaire taak' van het informeren vooropstelt; Raoul du Pré die wijst op de 
krant als product; en zowel Paul Jansen als Lucas Benschop, die eerst en vooral nieuws 
zeggen te willen maken. 

 6.3  Resultaten (II): politieke journalisten over hun eigen handelen als waakhond

In hoeverre vinden de ge-interviewde journalisten dat zijzelf als waakhond hebben 
geopereerd in de debatten en de berichtgeving erover? Om dit te beoordelen vergeleek 
ik bij ieder van de journalisten zijn of haar beleving van dat werk met mijn bevindingen 
over de debatten en de berichtgeving zoals weergegeven in de hoofdstukken vier en vijf. 
De ideeën van Ad van Liempt komen in de interviews met anderen soms ter sprake, 
maar hij wordt hier niet ondervraagd, omdat hij zelf geen debatten leidde en er ook 
geen verslag van deed. 

Paul Witteman: "Het is niet zo dat als ik in de auto naar mijn werk rij, ik denk: ik ga weer 
eens even de waakhond spelen. Maar het doet zich wel voor in bepaalde gesprekken, en 
soms ontstaat het pas gaandeweg, dus tijdens de uitzending. Als je ziet dat mensen gaan 
draaien, en denkt: wat krijgen we nou? Dan ontstaat er iets in jezelf waarbij je namens 
het publiek zegt: ‘Vorig jaar had u toch een hele andere opvatting over ditzelfde 
onderwerp, of vergis ik me daar nu in?'" Witteman zegt dit over zijn werk als presentator 
van Pauw & Witteman, maar het zou evenzeer van toepassing kunnen zijn op zijn rol als 
debatleider in 2002, toen hij de deelnemende debaters dermate stevig ondervroeg dat 
het grote aantal interventies en interrupties, doorvragen, gesloten-, suggestieve- en 
confronterende vragen opviel. 
 Opnieuw vermeldt Witteman hier dat hij namens het publiek vragen stelt. Dat publiek 
is de reden, zo stelt hij zelf, dat hij - ondanks de ambitie om tussen de debatterende 
politici op de achtergrond te blijven – toch veel doorvraagt, zelfs als dat soms agressief 
overkomt: "Ik neem niet met het eerste antwoord genoegen, omdat je anders door de 
kijker wordt afgerekend voor wie ik dit uiteindelijk doe. Als op belangrijke onderwerpen 
geen antwoord komt, dan is het je taak om die vraag te herhalen, eventueel tot drie keer 
toe. En bij politici is dat al helemaal je taak, want die worden door de kijker per definitie 
gewantrouwd. Je moet ervoor zorgen dat je niet een gereedschap wordt van de politicus, 
maar van de kijker blijft." 
 Bij die ambitie om een instrument van de kijker te zijn, bij voorkeur van een zo breed 
mogelijk publiek, past volgens Witteman een zekere mate van entertainment. "Een debat 
is ook een televisiegebeurtenis, die spannend moet zijn. Maar er is een grens. Een 
politiek debat moet geen infotainment worden." Het verwijt dat Witteman in 2002 
kreeg van Hans Dijkstal was nu juist dat het debat niet inhoudelijk genoeg was, doordat 
de debatleider Pim Fortuyn veelvuldig liet interrumperen en de discussie over beleid uit 
de weg zou zijn gegaan. Witteman nu, geconfronteerd met de vraag of hij primair 'leuke 
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tv' trachtte te maken in de nacht van 6 maart 2002: "Dat sowieso, daar schaam ik mij 
niet voor. Maar het was vooral dat het nog nooit eerder gebeurd was in de geschiedenis 
van de Nederlandse democratie dat iemand in één keer in een grote stad zeventien 
zetels vergaarde. De uitslag was helder, het chagrijn was helder, de man van de dag was 
helder. Het moest alleen nog eventjes in beeld worden gebracht."

Ferry Mingelen wijst op de obstakels die het de debatleider lastig maken om een taak als 
waakhond uit te oefenen, of zelfs maar het debat ordelijk te leiden, obstakels die liggen 
in de aanwezigheid van zoveel verschillende debaters: "Je bent de koetsier van een span 
met zes paarden die allemaal hard willen lopen, maar ook allemaal een andere kant op. 
Je moet dus zorgen dat de belangrijke punten goed aan de orde komen, zonder dat ze 
geheel door elkaar heen gaan spreken. Hierbij geldt dat als een punt belangrijk is, maar 
onduidelijk, je dan even doorvraagt. Het is geen interview, maar je gebruikt inter-
viewtechnieken. Meestal komt het van andere deelnemers die dan doorvragen, des te 
beter." Deze opvatting – het aansturen van een span paarden en het begrijpelijk willen 
maken van belangrijke punten - verklaart wellicht de interrupties en de doorvragen die 
ook bij Mingelen gebruikelijk waren. Het idee op zijn beurt dat doorvragen beter van 
andere debaters kan komen dan van de debatleider, wijst op een andere werkwijze die 
bij Mingelen vaak was terug te vinden en die op het eerste gezicht niet 'waakhond-
waardig' lijkt: het simpelweg de beurt geven aan debaters om te reageren op andere 
debaters. Wanneer dit echter bewust gebeurt, zou het wel degelijk een effectieve manier 
kunnen zijn om politici kritisch te benaderen, zij het indirect en weinig ostentatief. 
 Opvallend is de bijna-afwezigheid van 'waarom'-en ‘hoe'-vragen in de debatten: 
directe vragen om verantwoording. Ad van Liempt ziet het als een gemis: "Nu is aan de 
orde: wat gaan de politici doen, en met wie? Aan de orde zou ook moeten komen: 
waarom heeft u…?" Mingelen, die maar eenmaal in zijn vier geanalyseerde debatten zo'n 
vraag stelde: "Vaak confronteert in een tv-debat de oppositie de regeringspartijen met 
wat zij gedaan hebben. Dus het is een soort mix. Het debat is gericht naar de verkiezingen 
en wat er daarna gaat gebeuren, maar in de discussie wordt natuurlijk wel degelijk 
teruggekeken naar wat het kabinet heeft bereikt. En op grond daarvan blijkt wat de 
kiezer ervan zou moeten denken." De verantwoordingsgerichtheid die bij vrijwel alle 
debatten lijkt te ontbreken in de vraagstelling (weinig tot geen 'waarom'- en 'hoe'-
vragen) wordt dus wellicht gecompenseerd door de aanvallen waarmee debaters hun 
regerende rivalen confronteren. Probleem blijft in dat geval wel dat er zo een bias in het 
nadeel van bestuurders optreedt: deze zijn meer dan niet-regerende politici vatbaar 
voor kritiek op hetgeen ze hebben gedaan, waar die laatsten vooral hun woorden hoeven 
te verdedigen. 
 De grootste blunder die Mingelen als debatleider zegt te hebben begaan, bestaat uit 
een moment dat hij openlijk een politicus terechtwees. Het vond plaats tegen het einde 
van het NOS-debat op 8 juni 2010: "In dat debat stelde meen-ik Rutte een vraag aan 
Balkenende en Balkenende dook die vraag. En niet voor het eerst. Omdat ik toch ook 
een beetje onder tijdsdruk zat, dacht ik: hij schiet niet op. Toen Rutte het nog een keer 
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wilde proberen of nog een keer probeerde, ontglipte mij: 'Laat maar zitten, want 
Balkenende is altijd zo vaag', of zoiets. Op het moment dat ik dat zei, dacht ik: o, o, wat 
is dit erg. Omdat je dus iemand echt onderuit haalt. Want andere mensen kunnen wel 
denken dat-ie vaag is, maar het is niet mijn functie om dat te vertellen, dus dat vond ik 
heel erg. Ik heb ook gelijk mijn excuses aangeboden. Op het moment dat het me 
ontglipte, weet je al dat het fout is. Dat maak je niet meer goed."470

Dominique van der Heyde heeft ervaren dat de eerste taak van een debatleider simpelweg 
orde houden is. Volstaat het dus om als scheidsrechter op te treden? "Tot op zekere 
hoogte. Je kan jezelf onmogelijk ertussen werpen om de kinders uit elkaar te trekken. 
Wat ik altijd wel doe, is alvast een vinger in de richting van degene die daarna aan het 
woord komt. 'OK, dank u wel!', en naar de andere kant. Maar als er eenmaal twee politici 
hebben besloten dat ze allebei tegelijk hun gelijk willen halen: tja… Zodra ze met elkaar 
in debat gaan, moet je zo min mogelijk optreden."
 Tegelijkertijd benadrukt Van der Heyde dat je als debatleider de rol van scheids rech-
ter overstijgt omdat je een inhoudelijke inbreng hebt waarbij je van tevoren bedenkt 
wat je van de lijsttrekkers wilt. "Waar je ze toe wilt dwingen. Je moet ze bij het verhaal 
houden waarvan jij denkt dat dit het meest informatief is voor de kijker." Betekent dit 
dat de debatleider in haar interviewrol niet alleen de vragen, maar ook de antwoorden 
heeft voorbereid? "Hoe ze het zeggen, dat moeten ze zelf weten. Alleen, ze moeten niet 
een heel ander verhaal gaan houden dat off topic is. Het is geen zendtijd voor politieke 
partijen." Met een dergelijk on topic blijven verklaart Van der Heyde ook het hoge aantal 
interventies en interrupties van debatleiders zoals zijzelf. Een andere reden: "Het kan 
ook zijn dat ze te politieke taal uitslaan. Dan moet je het verhelderen. Als een politicus 
het heeft over 'lastenverzwaring', zeg ik: 'U bedoelt belastingverhoging?'. Ze maken er 
zelf altijd woorden van die normale mensen niet zo goed begrijpen."
  In haar eerste NOS-slotdebat – dat van 8 juni 2010 – stelde Van der Heyde vragen in 
de trant van 'Waar heeft u spijt van?' en 'Wat zou u nooit meer zo doen?'. Dergelijke 
potentieel pijnlijke en negatief getoonzette vragen lijken voorbeelden van wat Clayman 
en Heritage aanduiden als ‘hostility’ of ‘adversarialness’ en Ad van Liempt als een 
'antipodistische vraagstelling'. Van Liempt: "In principe neem je altijd de tegengestelde 
positie in van de ge-interviewde. Je wilt immers een duidelijk en spannend antwoord." 
Van der Heyde: "Dat zullen we ongetwijfeld gedaan hebben omdat het gaat over het 
verleden, en over 'Waarin kan je je verbeteren?': 'Er zitten zwakke plekken in uw 
presentatie'." De NOS-journaliste neemt daarentegen afstand van een ander punt van 
Van Liempt: dat er meer verantwoording over datzelfde verleden in debatten zou 
moeten zitten. "Dan ga je toch iemand interviewen, op zo'n moment? Als je echt 
drijfveren wilt weten – 'Hoe kan het dat u zich zo misrekend heeft?' – dat is echt een 
ander programma, en geen debat." 

470 Letterlijk zei Mingelen: "U spreekt uit ervaring hè, over die vaagheden."
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Frits Wester wijst nog een andere reden aan dat er in de geanalyseerde debatten maar 
zelden direct rekenschap wordt gevraagd aan politici. "Als je vraagt 'Waarom heeft u 
daarvoor gestemd?', kom je vaak in details terecht, en veronderstel je ook voorkennis bij 
de kijker. Dat kan beter in een programma waar je één-op-één met ze praat, dan in een 
debat waar je toch een level playing field voor iedereen wil hebben. Maar het hoort er wel 
bij: af en toe even confronteren: 'Dat kunt u nou wel roepen, maar u heeft vier jaar 
geregeerd, waarom heeft u het toen niet gedaan?'" 
 Geconfronteerd met het gegeven dat in 2003 ruim 80% van zijn interventies uit 
interrupties bestond: "Toen werkten we met stellingen en moest ik ze heel erg bij de les 
houden. 'Nee wacht even: dit is de stelling, en hier gaat het om.’ Maar eigenlijk wil ik zo 
min mogelijk aanwezig zijn. Alleen de bal rondspelen." Die rolopvatting verklaart ook, 
zegt Wester zelf, dat hij in 2006 niet tussenbeide kwam toen Jan Peter Balkenende zich 
op onheuse wijze aangevallen voelde door zijn rivaal Wouter Bos471: "Bos – oude 
debattruc, hoe simpel is-ie: 'Noemt u me drie dingen, twee, één.’ Balkenende wendde 
zich wanhopig tot mij: 'Meneer Wester, meneer Wester.' Toen zei ik: 'Sorry, meneer 
Balkenende, dit moet u even zelf doen.’ Balkenende was pisnijdig op mij daarna. Die 
ging meteen weg. Ik heb later ook tegen Jan Peter gezegd: 'Jan Peter, ik ga je niet 
verdedigen in een debat. Als jij je antwoord niet weet, of Wouter heeft een slimmigheidje: 
jouw probleem, en niet het mijne.’"472 
 In het debat uit 2006 deed Wester iets wat hij naar eigen zeggen vaker doet, vanuit de 
wetenschap dat politici de debatten grondig voorbereiden: ontregelen. "Dan loop je 
richting Bos en draai je ineens om richting Balkenende. Dat die daar heel relaxed staat , 
en ineens: ‘shit, hij komt toch naar mij. Dat is ook weer een spelletje. En in het 
beginrondje zit vaak iets ontregelends. Want ik weet ook hoe ze zo'n debat voorbereiden, 
de rollenspelletjes, daar moet je even doorheen prikken. Dat ze niet alleen maar lesjes 
blijven opzeggen." In 2012 bleek het bij de voorbereiding van Roemer mis te zijn 
gegaan, en weigerde Wester in te grijpen toen Rutte Roemers beschuldiging ontkende 
dat hij het eigen risico in de zorg wilde verhogen: "Roemer was flabbergasted, die had 
iets voorbereid wat Rutte ontkende en had zelf de feiten niet op een rijtje. Moet ik dan 
Roemer gaan helpen?"

Ondanks zijn ambitie om als waakhond te laten zien hoe de 'Haagse' wereld werkt, is 
Egbert Kalse weinig hoopvol over zijn eigen kansen om politici kritisch te bevragen en 

471 In dit debat vroeg Bos aan Balkenende: "Maar noem mij nou eens drie voorbeelden van iets 
wat u de afgelopen jaren gevraagd heeft aan de mensen in Nederland met de allerhoogste 
inkomens." Nadat er geen duidelijk antwoord kwam: "Maar goed, geef me dan twee voor-
beelden: geef me twee voorbeelden van maatregelen die u genomen heeft die alleen de 
mensen met de hoogste inkomens om een bijdrage gevraagd hebben." Toen er opnieuw 
geen antwoord volgde: "Geeft u mij één voorbeeld van iets wat u gevraagd heeft aan men-
sen met de allerhoogste inkomens. Eén voorbeeld en ik ben tevreden." Balkenende: 
"Meneer Wester, euhm…"

472 De aanvaring met Balkenende was extra saillant omdat Wester na 1994 lid is gebleven van 
het CDA. 
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ter verantwoording te roepen. "Vroeger was het interview een klassieke manier om de 
waakhondfunctie van de journalistiek in te vullen. Dat is veel minder geworden. 
Leiders zijn vaak degenen die zich het beste hebben voorbereid op gesprekken met 
journalisten. Ze zijn kapot-getraind en hebben een voorlichters-apparaat achter zich 
staan. Ik heb ze allemaal gesproken, en ik denk dat het geen enkele keer opening krant 
heeft opgeleverd. Met nooit een onthulling die zij niet kwijt wilden."
 Wat kan een krantenjournalist dan nog wél doen om als waakhond te fungeren? 
Langdurig en hardnekkig onderzoek verrichten, stelt Kalse, iets wat hij in zijn huidige 
rol als adjunct-hoofdredacteur tracht te faciliteren voor andere NRC-journalisten. Met 
betrekking tot debatten dienen zich andere mogelijkheden aan: kritische reflectie op de 
wijze waarop de debatten plaatsvinden, en feiten checken die door politici in debatten 
worden gedebiteerd. "Bij de NRC hoeven we pas de volgende middag ons stukje in te 
leveren, dus je hebt de tijd om een selectie te maken van wat er belangrijk was uit zo'n 
debat én de vraag te stellen: ‘Klopt het eigenlijk wel wat die gasten gezegd hebben?’. Dat 
laatste hebben we ook niet heel veel gedaan, kan ik er gelijk bij zeggen. Want het 
schrijven kost tijd en je hebt niet een batterij mensen klaarstaan die systematisch al die 
feiten gaan checken uit zo'n debat." 
 Over het kritisch beschouwen van verkiezingsdebatten is Kalse positiever gestemd: 
"Wij gingen 's ochtends met elkaar praten over wat voor soort debat het was, en daarna 
gingen we pas het stukje tikken. Dan zie je ook een reflectie van wat wij met elkaar van 
het debat vonden." In 2002 keek Kalse pas vier dagen later terug op een debat, dat van 
RTL, onder de kop “Politici programmavulling op tv”.473 Daarover zegt hij nu: "Het is je 
taak als journalist, commercieel of publiek, om je kijkers te bedienen. Maar als dat 
andere element van reclame-inkomsten gekoppeld aan een Soundmixshow een rol gaat 
spelen, ja, dan maakt het niet uit wie je daar neerzet: als het maar kijkers trekt. Dan is het 
programmavulling aan het worden." Geconfronteerd met de spanning tussen het 
destijds dodelijke NRC-commentaar (“Geen pauzenummer”474) en het niettemin hoge 
aantal verantwoordingsgerichte vragen in juist dit 'show'-debat: "Je kunt nog steeds 
vinden dat het spektakel eromheen oneigenlijk is, een doorschieten naar Fortuyn, zo 
van 'Politiek is theater en we zullen u nu midden in het theater zetten ook.’ Maar als 
vervolgens de inhoud van het gesprek dat in het theater wordt gevoerd wél deugt – want 
Frits is een ongelooflijk goede interviewer en ook een goede debatleider - dan is de 
kritiek niet terecht."

Hans van Soest onderschrijft Kalses stelling dat het interview heeft afgedaan als middel 
om politieke leiders kritisch te bevragen, althans voor krantenjournalisten. "Ik ken 
Mark Rutte al heel lang – ik kon bij hem binnenlopen, we hebben vaak interviews 
gedaan – maar sinds hij premier is, heeft hij met veel trekken en duwen twee interviews 

473 NRC 1 mei 2002, Egbert Kalse en Floris van Straaten. Het artikel en zijn kop betroffen 
overigens niet exclusief het Soundmixshow-debat.  

474 Zie ook voetnoot 403. 
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aan het AD gegeven. En dan hebben we het over de tweede krant van het land." Om 
eraan toe te voegen: "Ik snap het ook wel. Vanuit tv kun je veel meer je eigen boodschap 
regisseren, zeker als je live bent. En je bereik is veel groter. Dus de impact is ook groter." 
 Wel wijst ook Van Soest op de reflectie en duiding die een krant kan toevoegen aan 
wat kijkers zelf al op tv hebben gezien. "Dat is uiteindelijk de enige meerwaarde die je 
nog als krant kunt bieden." En het checken van feiten die in debatten zijn gedebiteerd? 
De AD-journalist bekritiseerde zelf in 2012 Ruttes ontkenning bij RTL dat hij het eigen 
risico in de zorg wilde verhogen. Van Soest schreef twee dagen later dat die ontkenning 
– in het debat zelf ongecorrigeerd gebleven – niet “de hele waarheid” was. 475  Nu zegt hij: 
"Wester had daar natuurlijk Rutte op moeten ondervragen. Nu kwam Rutte ermee weg. 
Maar dat is achteraf gemakkelijk gezegd: het is allemaal live en waarschijnlijk was 
Wester er ook door overvallen."

Raoul du Pré: "Er is veel op de parlementaire pers aan te merken, maar de politici hier 
aan de overkant zijn zich zeer bewust van het feit dat ze dag in dag uit worden gevolgd 
en dat wij kijken of ze hun werk zorgvuldig doen. En als het kabinet een besluit neemt 
dat niet goed is doordacht of niet goed wordt uitgelegd, en de pers pikt dat op… Ik zal 
niet zeggen: 'Als de Volkskrant zich ertegen keert, is het weg.' Maar én de Volkskrant, én 
De Telegraaf én de NRC… Dan weet je toch wel voor een groot gedeelte welke kant het 
opgaat, als het tenminste op basis van goede argumenten is." Du Pré geeft toe dat ook 
zijn eigen krant niet altijd met louter argumenten verslag heeft gedaan van debatten. 
Hijzelf schreef in 2003 over een peiling onder kijkers die bekendmaakte wie het RTL-
debat zou hebben gewonnen.476 Had hij hier geen kritische kanttekeningen bij moeten 
plaatsen, zoals Van Praag en Geijtenbeek (2005) suggereren? 477 "We waren in die tijd 
nog wel erg naïef ten aanzien van die snelle peilingen. Daar zijn we echt veel kritischer 
in geworden. We zijn nu zelfs eindelijk zover dat we ook op internet de wekelijkse 
peilingen van Maurice de Hond niet meer plaatsen." 
 Hoe dan ook stelt Du Pré – nog nadrukkelijker dan Kalse en Van Soest – dat de macht 
van de krant juist in verkiezingstijd schril afsteekt tegen die van televisie. "TV is het 
episch centrum van elke verkiezingscampagne. De kranten staan aan de zijlijn en 
kijken naar wat er op televisie gebeurt. Zoals ook de social media dat doen. Het zijn hele 
drukke Twitter-uurtjes tijdens televisiedebatten. Hele volksstammen zitten op het 
puntje van hun stoel om daar iets van te vinden." Wat betekent dit voor de berichtgeving 
van de Volkskrant over de debatten? "Een verkiezingscampagne in Nederland is een 
debatwedstrijd geworden. Dus doen wij verslag van de wedstrijd, en proberen we daar 

475 “Politicus moet hele verhaal vertellen,” AD 28 augustus 2012. 
476 “Balkenende is geen groot debater; Fletse Zalm weinig aan het woord; Bos straalt passie uit; 

Marijnissen maakt ingetogen, maar ook ‘Haagse’ indruk,” Volkskrant 6 januari 2003, 
Frank Poorthuis en Raoul du Pré. 

477 Van Praag en Geijtenbeek 2005, p. 130. Zie ook voetnoot 406. Hierbij moet worden 
aangetekend dat Du Pré en Poorthuis in hun artikel schreven: “Bos, verrast door zijn hoge 
waardering, was niet zo fabuleus als de kijkersscore zou doen vermoeden.” 
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onze eigen bijdrage aan te leveren. Alle lijsttrekkers krijgen een groot interview in de 
Volkskrant, waarin we onze eigen vragen kunnen stellen, maar ik heb geen hoge 
verwachtingen van de impact daarvan. Dat doen we omdat het fijn is voor onze lezers, 
en we proberen daar leuke verhalen van te maken met scherpe vragen. Dat lukt meestal 
ook, gelukkig, maar ik heb helemaal niet de illusie dat dit nou op de een of andere 
manier nog belangrijk is voor die partijen. Ze doen het erbij, dat moet ook nog even. Je 
kunt de kranten volstrekt negeren en toch de verkiezingen winnen."

"Eerlijk is eerlijk: het zwaartepunt ligt tegenwoordig bij tv", zegt Paul Jansen. "Maar je 
kan als krant met een interview nog wel verschil maken. Zo'n interview met Roemer dat 
wij hebben gemaakt, dat heeft er echt heel hard ingehakt hoor. En door veel andere 
media is dat ook weer aangehaald.”478 Opvallend was dat dit – uiterst kritische - interview 
dat vier dagen na het debat verscheen, het eerste Telegraaf-artikel was waarin de 
vergeefse aanval van Roemer op Rutte werd vermeld, hetgeen in de drie andere kranten 
al eerder gebeurde. "Je moet één ding niet vergeten: waarom is dat Rutte-Roemer-ding 
zo'n kantelmoment geworden? Omdat we met de kennis van nu weten waar Roemer 
geëindigd is. Het had ook een dipje kunnen zijn, hij had kunnen herstellen, dan had 
niemand het er meer over gehad. Dat verklaart waarom je in de kranten van maandag 
– en ook zondagavond in de duiding – weinig over het 'kantelmoment' van Roemer 
hoorde. Het was pas later dat het steeds groter werd. Omdat iedereen het bevestigd zag 
worden."479

 Is het interview een geschikt middel voor de krantenjournalist om als waakhond op 
te treden? "Je wil gewoon iemand scherp bevragen en kijken of het klopt waarvoor hij 
staat en wat hij verkondigt. Wat goed is, of misschien minder goed. En ook gewoon heel 
simpel: omdat een scherp interview leuker is om te lezen dan een slap interview." 
Volgens Jansen is de afstand tussen politici en politieke journalisten in Den Haag echter 
te klein. "We zitten hier eigenlijk – en dan heb ik het ook over mezelf – te dicht op de 
mensen over wie we schrijven. Je kunt niet met goed fatsoen en enige distantie over 
mensen schrijven zonder dat dit meteen grote gevolgen heeft. Je bent eerder onderdeel 
van het spel dan dat je waarnemer bent. Daar maak ik me zorgen over."

Lucas Benschop stelt dat je als parlementair journalist 'een soort diplomaat' moet zijn: 
"Je wilt niet mensen tegen de schenen schoppen." Daarbij zal ongetwijfeld de geringe 
afstand en grote onderlinge afhankelijkheid een rol spelen waarop Jansen wees. Toch 
voelt Benschop zich vrij om kritiek te uiten. "Je controleert niet alleen de regering, je 
controleert ook de oppositie. Waar ik altijd wel me over verbaas, is dat de oppositie 
ineens heel anders reageert dan in de coalitie. Dat is op zich logisch, maar ik vind het af 

478 “HET ROMMELT BIJ ROEMER,” Telegraaf 30 augustus 2012, Paul Jansen en Wouter de 
Winther. Zie ook voetnoot 443. 

479 Zie ook Ruigrok et al. (2012a), die vooral de tv-aandacht benadrukken voor de confrontatie 
tussen Roemer en Rutte, en spreken over “een negatieve spiraal” van “teruglopende 
peilingen en negatieve media-aandacht” voor Roemer (ibid., p. 15). 
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en toe ook iets om op te wijzen. 'Samsom, jij stond toen je in de oppositie zat nog 
keihard op het Malieveld tekeer te gaan tegen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen, 
en nou voer je ze gewoon in, diezelfde bezuinigingen.' Ik kan hem er direct mee 
confronteren in een interview, maar je hebt tegenwoordig ook andere middelen. Op 
Twitter, waarbij je zegt: Hé, dit filmpje is opgedoken van het Malieveld, vorig jaar, en 
daar zei je nog: 'Rutte, je maakt me razend.'"
 Een andere mogelijkheid om politici kritisch te volgen, aldus Benschop, is het live-
blog met de experts van Debatrix dat NU.NL in 2012 presenteerde tijdens de verkie-
zings debatten. "Een live-blog kan heel goed functioneren als tweede scherm. Of als 
eerste scherm. Want niet iedereen is in staat om een debat op tv te volgen. Niet het 
live-blog dat anderen ook doen met een weergave van wat je op tv ziet, maar in real time 
een analyse 'Hoe gebruiken mensen debattechnieken?'. Dat kan ook anders, als je hele 
inhoudelijke debatten hebt. Als het gaat om de zorg, laat je mensen die in de zorg 
werkzaam zijn naar zo'n debat kijken. Dat soort dingen zou je kunnen doen."

 6.4 Resultaten (III):  
   politieke journalisten over debat tussen inhoud en amusement

In de paragrafen 6.2 en 6.3 hebben we gezien hoe de ondervraagde journalisten denken 
over het waakhond-ideaal en hun omgang ermee als debatleider of schrijvende 
journalist. In deze paragraaf zullen we wat meer afstand nemen van hun individuele 
posi ties, en meer in het algemeen de rol beschouwen van het Nederlandse ver kie-
zingsdebat op tv. Hierbij staat de vraag centraal of dit debat functioneert – en überhaupt 
functioneren moet - als podium voor journalisten om politieke leiders kritisch te 
bevragen en ter verantwoording te roepen. Waar in de voorgaande paragrafen 
achtereenvolgens alle verschillende journalisten aan het woord kwamen, zullen in 6.4 
de meest pregnante gezichtspunten naar voren komen bij drie deelvragen: Wat voor rol 
spelen Nederlandse tv-debatten nu in de verkiezingscampagne? Wat is daarbij de in-
vloed van niet-primair-inhoudelijke, maar daarentegen op entertainment inspelende 
factoren als een wedstrijdbenadering, inclusief nabesprekingen en peilingen? En in 
hoeverre leent het verkiezingsdebat op tv zich voor kritisch vragen stellen en ter 
verantwoording roepen? 

Wat is het doel van een verkiezingsdebat op tv? Ad van Liempt: "Het is een manier om 
partijprogramma's aan bod te laten komen die niet iedereen kan lezen, door politici op 
thema's uit die programma's te laten reageren." Echter, zo stelt Van Liempt: het 
Nederlandse tv-debat schiet inmiddels zijn doel voorbij. Het tv-debat is in potentie 
invloedrijker dan vroeger, nu zoveel kiezers tot op de verkiezingsdag 'zweven' en een 
hele reeks debatten voortdurend besproken wordt op internet en radio, in kranten, 
tijdschriften en andere tv-programma's. Daarmee wordt de kans groter dat de beste 
debater – althans, degene die dat in de perceptie van kijkers en critici is – ook de winnaar 
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wordt van de verkiezingen. Ofwel, in de woorden van Van Liempt (ook geopperd door 
Du Pré): "Verkiezingen dreigen de uitslag van een debatwedstrijd te worden." De 
voormalige eindredacteur van de NOS-debatten noemt als voorbeeld de ongelukkige 
debat-'performance' van Job Cohen in 2010 en zijn daaropvolgende verlies in de 
verkiezingen van de vlekkeloze debater Mark Rutte. Wat de kijkers bijbleef van Cohen 
bestond niet zozeer uit standpunten, laat staan uit zijn capaciteiten als bestuurder, 
maar werd beïnvloed door zijn falen als debater, met bijvoorbeeld gehakkel en on-
vermogen zijn irritatie te verbergen. 
 Paul Witteman geeft toe dat op die wijze een capabel politicus het kan afleggen in 
een verkiezingscampagne: "Je kunt een hele geschikte bestuurder zijn zonder dat je een 
flamboyante verschijning op televisie bent of een geslaagd debat kan voeren." 
Dominique van der Heyde: "Dat is niet iets van deze tijd of van de media die erbovenop 
zitten. De Senaat in Rome, het Forum: daar stonden ze elkaar toch ook verbaal de maat 
te nemen?" Ferry Mingelen op zijn beurt: "Onderdeel van het ambacht van politicus is 
dat je je ideeën goed kan verwoorden en kan verdedigen tegenover je concurrent. Als je 
dat niet kan, kun je nog zulke goede ideeën hebben, maar dan ben je geen goede 
lijsttrekker." Raoul du Pré maakt een kanttekening: "Ja, dat hoort er ook bij. Maar 
waarom moet het altijd in dertig seconden? Daardoor krijgen we een bepaald soort 
politicus: zeer retorisch begaafde, behendige, macho-achtige types." Paul Jansen 
relativeert dit weer: "Ook Balkenende was geen man van de snelle babbel, maar hij heeft 
wel drie verkiezingen gewonnen." Hoewel Jansen evenmin te spreken is over de kwa-
liteit van de Nederlandse tv-debatten ("Het is allemaal bedoeld om iets inzichtelijk te 
maken, maar het is ook entertainment"), heeft hij wel degelijk vertrouwen in zowel 
kiezers, journalisten als politici: "Uiteindelijk gaan de verkiezingen gelukkig nog om: 
waar wil je met een land heen?" 

Dat mag voor de kiezers gelden, bij het verkiezingsdebat gelden andere wetten, aldus 
Du Pré. Het kantelmoment was volgens hem het debat na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 6 maart 2002. "Toen is het verkiezingsdebat gepromoveerd van een verplicht 
nummer tot iets waarmee je kunt scoren. Als journalist, en als politicus. De politiek 
werd amusement, en de politici werden entertainers." Daarbij sluit een punt aan dat in 
de hoofdstuk 5 aan de orde kwam: de invloed van voor- en nabesprekingen over wie op 
welke wijze de 'wedstrijd' ingaat dan wel 'gewonnen' of 'verloren' heeft. Ook hier is het 
Ad van Liempt die de aftrap geeft, met de volgende observatie ten aanzien van het 
fenomeen van pre- en review, vergelijkbaar met bijvoorbeeld voetbalverslaggeving op 
tv: "Alle belangrijke trends in de journalistiek worden geboren in de sportjournalistiek." 
Zo gesteld lijkt het een oneliner op zichzelf, maar waar Van Liempt op wijst is dat 
entertainment – een factor die altijd al een belangrijke rol speelde in sportverslaggeving 
– ook van groot belang is geworden in andere takken van journalistiek, zeker waar deze 
op televisie plaatsvindt. Een wedstrijd- ofwel horse race-benadering van debatten hoort 
daarbij. 
 

Proefschrift Remco van Broekhoven.indd   181 15-03-2016   09:36:29



182

Waakhond? Journalisten over ideaal en praktijk

 Het hoeft geen verbazing te wekken dat Frits Wester de voor- en nabespreking ver-
dedigt, gezien het feit dat RTL deze sinds 2003 uitzendt rond zijn debatten. "Een debat 
is ook voor een deel een wedstrijd. Kijkers kijken wel naar zo'n debat met vragen als: Wie 
komt vertrouwenwekkend over? Wie draait er? Wie is al of niet zelfverzekerd? Zo kijk je 
toch thuis, zo kijken we ook even in de studio mee, en zo beoordeel je zo'n debat." Lucas 
Benschop heeft weinig problemen met een dergelijke wedstrijdbenadering. "Als je 
politiek aan de man wilt brengen, dan moet je iets bieden waar mensen zich mee 
kunnen identificeren en wat mensen leuk vinden om te kijken." Benschop verwacht dat 
voor- en nabesprekingen en live-blogs zoals die van NU.NL alleen maar invloedrijker 
zullen worden: "Mensen gaan massaal lekker op de bank naar zo'n debat zitten kijken, 
misschien met een ¡Padje op schoot, reageren op Twitter en lezen wat de debatexperts 
van Debatrix ervan vinden."
 Kalse, over het fenomeen van de nabespreking: "Als Ferry Mingelen of Frits Wester 
dat doet en mij vertelt wat er op het spel staat, dan vind ik dat prima. Maar ik hoef niet 
Henkjan Smits of Gordon te horen over theatertechnieken of de X-factor. Dan haal je 
alle inhoudelijke relevantie uit een debat. Want die mensen – ja, het zijn kiezers, dus in 
die zin moet je ze ook weer niet tekortdoen misschien – maar wat weten zij nou meer 
dan ik als kijker van zo'n politicus en waar hij voor staat?" Jansen op zijn beurt begrijpt 
de behoefte aan voor- en nazit en ook aan de bijgaande peilingen onder zowel 'experts' 
als kijkers over de vraag wie er 'gewonnen' heeft. "Het zijn allemaal pogingen om de 
kijkers houvast te geven. Alleen: het kan een risico zijn, want ze sturen ook de gedachten." 
Jansen wijst hier op de mogelijkheid dat kijkers-kiezers kritiekloos het oordeel volgen 
dat een politicus een debat heeft gewonnen (dan wel verloren) en daarop hun stem 
base ren. Du Pré: "Dat is ook een debat dat wij op de werkvloer enorm voeren: hoe om te 
gaan met de debatten en hoe om te gaan met de peilingen? Het is een cocktail die tegen-
woordig alle verkiezingscampagnes domineert. Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat 
veel mensen het debat niet volgen, maar wel meekrijgen wie er 'gewonnen' heeft. Want 
dat staat op teletekst. Al zijn kiezers uiteindelijk wel eigenwijs genoeg, denk-ik."

Eerder in dit hoofdstuk kwam Van Liempts observatie aan de orde dat in Nederlandse 
verkiezingsdebatten nauwelijks verantwoording wordt afgelegd over het verleden. In 
6.3 is weergegeven hoe de verschillende politieke journalisten dit in hun eigen werk 
oppakken. Hier echter zou ik graag nog enkele andere reacties willen weergeven op dit 
punt van Van Liempt dat zeer relevant is voor de journalistieke waakhondfunctie en 
haar dimensie van verantwoordingsgerichtheid.  
 Egbert Kalse ziet wel degelijk een 'afrekencultuur' bij debatten, echter niet gericht op 
inhoudelijke verantwoording, maar op falend optreden in het debat zelf. "Waar 
iedereen op hoopt, zeker sinds dat 6-maart-2002-debat, is dat er een politicus op zijn 
bek gaat. Het theater en het falen van de politicus – niet eens zozeer op de inhoud, maar 
omdat-ie gaat stotteren en niet voldoet aan het beeld dat we van hem hebben – zijn het 
belangrijkste geworden voor de tv." Kalse is het met Wester en Van der Heyde eens dat 
inhoudelijke verantwoording beter op haar plaats is in een journalistiek interview dan 
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in een debat, maar plaatst een kanttekening bij het verweer van bijvoorbeeld Mingelen 
dat de aanwezige politici mededebaters wel ter verantwoording roepen. "Dan verschuil 
je je achter het vocabulaire van een andere politicus, die ook een belang heeft. Een 
journalist is een geloofwaardiger ter-verantwoording-roeper." Hans van Soest beaamt 
dit, en stelt dat het debat wel degelijk een geschikt middel is om verantwoording te 
vragen aan politici. Hij noemt als voorbeeld het RTL-debat uit 2012. "Als een andere 
debater het niet doet, komt Rutte er dus mee weg. Als journalist ben je er toch om 
kritische vragen te stellen? Je bent niet een open sluis, zo van: 'Verkondigt u uw mening 
maar.’ O, denkt de kijker dan: het zal wel."
 Het blijft een dilemma voor de debatleiders: kritisch doorvragen en politici ter 
verantwoording roepen, of op de achtergrond blijven en de debaters de ruimte geven, 
in de hoop dat zij voor een stevige inhoudelijke discussie zorgen die ook nog eens een 
aantrekkelijk schouwspel oplevert voor de kijkers thuis. Witteman, Wester, Mingelen 
en Van der Heyde lijken niet genegen tot het soort waakhond-journalistiek waartoe 
sommige schrijvende journalisten hen oproepen. Toch stelt Van der Heyde dat er wel 
degelijk moet worden nagedacht of het tv-debat nog functioneert: "Is die vorm nog wel 
de manier om het publiek op de beste manier te informeren over de verschillen van 
inzicht? Zes mannen op een rij die met elkaar in debat gaan en die vaak ook dingen uit 
hun hoofd leren... Misschien moeten we een vorm bedenken waarbij ze meer vragen 
vanuit het publiek krijgen, of een avond waarbij het debat wel een rol speelt, maar er 
ook meer is dan dat." 

 6.5  Conclusies: een reflectie op waakhond-praktijk en mediatisering

Welke conclusies volgen uit deze gedachtewisseling met Nederlandse politieke 
journalisten over het waakhond-ideaal, in relatie tot het verkiezingsdebat op tv? Het 
onderscheid dat ik bij het vaststellen van de conclusies maak, volgt dat tussen de 
paragrafen 6.2, 6.3 en 6.4. Eerst dus enkele conclusies ten aanzien van het waakhond-
ideaal, dan over de praktijk van debatleiders en schrijvende journalisten, en tot slot 
over de functie van het debat als instrument om het waakhond-ideaal te realiseren. 
Daarna een samenvattende reflectie op de deugdelijkheid van de waakhond-praktijk en 
haar mogelijke ondergraving door de mediatisering van de politiek. 
 Het valt allereerst op dat vrijwel alle ondervraagde journalisten afstand nemen van 
het ideaal van de waakhond – en met name het element van verantwoording vragen 
erin – met diskwalificaties als 'groot(s)', 'hoogdravend' en 'pretentieus'. Tegelijkertijd 
geven ze in meerderheid aan dat ze politici wel degelijk kritisch en zo nodig ook 
confronterend willen volgen, vooral om zaken bloot te leggen die anders verborgen 
blijven. Deze doelstelling sluit aan op typisch journalistieke ambities die eveneens door 
de meeste ge-interviewde journalisten worden genoemd: informeren, uitleg vragen en 
geven, en nieuws maken. Niemand van hen noemt daarbij 'de democratie' als hoger 
doel (hoogstens in ironische zin); wel roepen ze vrijwel allen het publiek aan, hetzij in 
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zijn rol van kijker of krantenlezer, hetzij in zijn hoedanigheid als kiezer. Ik concludeer 
dat het professionele leven van de ondervraagde politieke journalisten niet gedomineerd 
wordt door de ambitie om als waakhond van de democratie te fungeren. 
 Wanneer de vier debatleiders en vijf schrijvende journalisten gevraagd wordt na te 
denken over de vraag in hoeverre zij voldeden aan het waakhond-ideaal in relatie tot de 
hier geanalyseerde debatten, blijken de debatleiders zich bewust van de zeer actieve en 
ook sturende rol die uit de debatanalyse naar voren kwam. Zij rechtvaardigen deze 
zowel met een beroep op het belang van de kijker als met een verwijzing naar politici die 
hun eigen punt trachten te maken. Verder verdedigen debatleiders hun geringe aantal 
verantwoordingsgerichte interventies met het argument dat het verantwoording 
vragen door henzelf niet thuishoort in het verkiezingsdebat. Bij de schrijvende 
journalisten tekent zich een scheiding af tussen enerzijds journalisten die sceptisch zijn 
over hun mogelijkheden politici zélf kritisch en confronterend tegemoet te treden via 
het stellen van vragen (NRC, Volkskrant en AD); en anderzijds journalisten die dit nog 
steeds goed mogelijk achten (Telegraaf en NU.NL). Allemaal echter zien zij voor zichzelf 
een rol weggelegd in het duiden van debatten: of dit nu gebeurt door opinievorming, 
analyse of simpelweg het checken van uitspraken die in het debat zijn gedaan. Op 
grond van dit alles concludeer ik dat krantenjournalisten – soms tandenknarsend – in 
verkiezingstijd een hoofdrol zien weggelegd voor hun collega's op televisie. Tegelijk 
blijven ze vanuit de 'zijlijn' fungeren als informerend en controlerend medium in het 
belang van hun publiek; waarbij NU.NL bovendien een nieuwe rol heeft gevonden als 
'second screen'. 
 De ondervraagde journalisten zijn het eens over het primaire doel van een ver-
kiezingsdebat op tv: de kijkers informatie te geven die hen helpt bij het maken van hun 
keuze op verkiezingsdag. Of waakhond-journalistiek – in de zin van kritisch en 
confronterend bevragen – hierbij een rol moet spelen, daarover verschillen de meningen. 
Sommige journalisten missen het element van verantwoording in de debatten; 
anderen, vooral de debatleiders, oordelen dat er voldoende verantwoorde confrontatie 
voortkomt uit het debat tussen politici zelf. Ook wordt verschillend gedacht over de 
status van het debat als televisiefenomeen. Sommigen zien te veel focus op het debat als 
wedstrijd; inclusief voor- en nabespreking met experts die nadruk leggen op uitstraling 
en 'spel', en peilingen over wie er 'gewonnen' dan wel 'verloren' heeft. Anderen – vooral 
weer de debatleiders zelf – zijn redelijk tevreden over het mogelijke effect van de 
debatten op hun publiek. Voor een deel omdat zij ervan uitgaan dat kiezers uiteindelijk 
hun eigen afwegingen maken, voor een ander deel omdat zij vinden dat debatten zowel 
over beleid als over persoonlijkheid moeten gaan, en dit laatste element dus niet 
ongewenst maar integendeel onmisbaar is in de tv-debatten die aan verkiezingen 
voorafgaan. 

Laten we nu eens dit alles relateren aan eerst een perspectief op waakhond-journalistiek 
als deugdelijke praktijk, en dan aan de uitdaging die politieke mediatisering 
vertegenwoordigt voor het ideaal van deze praktijk. Het is duidelijk dat de ondervraagde 
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journalisten er geen waakhond-telos op nahouden waarbij ze zich voortdurend afvragen 
of zij de democratie helpen functioneren doordat politieke leiders zich gecontroleerd 
weten en burgers deze leiders kritisch kunnen beoordelen. Toch blijken zij wel degelijk 
de intrinsieke goederen na te streven die dit hogere doel constitueren: kritisch bevragen 
van politieke leiders, en – in mindere mate – het ter verantwoording roepen van deze politieke 
leiders. Daarbij speelt ook een rol dat dergelijke journalistiek – kritisch en verant woor-
dingsgericht - als eenvoudigweg informatief, entertainend en nieuwswaardig wordt 
beschouwd, los van de ambitie om er controle mee uit te oefenen. 
 In hoeverre is in de gedachtewisseling met de journalisten het soort deugdelijkheid 
terug te vinden dat ik in hoofdstuk 2 heb geformuleerd: een nadruk dus op moed, 
recht vaardigheid en eerlijkheid; op gezond wantrouwen, verantwoordelijkheid en 
bescheidenheid? Moed is geen eigenschap die door verslaggevers of debatleiders zelf 
naar voren wordt gebracht, al mag gerust worden vastgesteld dat een debat leiden voor 
anderhalf miljoen kijkers waarvan velen uiterst kritisch zijn en sommigen deze kritiek 
met honderdduizenden lezers zullen delen, niet is weggelegd voor de meest vreesachtige 
televisiejournalisten. Het belang van rechtvaardigheid en eerlijkheid wordt impliciet 
aangegeven door Mingelen, die stelt dat hij te ver ging door Balkenende openlijk af te 
vallen; tegelijkertijd worden deze waarden ook gerelativeerd door bijvoorbeeld Wester, 
als hij zegt dat politici het uiteindelijk zelf moeten doen, en dat de macht van de 
debatleider als scheidsrechter beperkt is. Je zou ook kunnen stellen dat zulke terug-
houdendheid simpelweg een andere vorm is van rechtvaardigheid in het debat. Van 
Soest benadrukt dat de debatleider onjuiste uitspraken dient te corrigeren; iets wat door 
diverse krantenjournalisten ook wordt genoemd als eigen ambitie in de verslaggeving 
over het debat. Gezond wantrouwen blijkt bij alle journalisten aanwezig, en wordt 
verwoord door Mingelen als die stelt dat hij politici niet persoonlijk wantrouwt, maar 
ervan uitgaat dat ze redenen hebben om niet alles te vertellen. Verant woor delijk-
heidsgevoel voor de democratie – hoewel dit dus niet wordt uitgesproken - is terug te 
vinden in de intentie van Witteman om het publiek optimaal te informeren, ook en 
juist als politici daartoe niet genegen zijn; en in de opvatting van Van Liempt dat 
parlementariërs en journalisten hier gezamenlijk een taak hebben. Bescheidenheid 
wordt betoond door de debatleiders met hun intentie om debaters onderling 
ongehinderd te laten debatteren – waarbij wel een conflict optreedt met hun ambitie 
om de kijkers goed te informeren en orde te houden, een intentie die hen ertoe brengt 
toch vaak tussenbeide te komen. Bij krantenjournalisten zit de bescheidenheid vooral 
in het besef van hun secundaire positie in verkiezingscampagnes.  
 Het is het idee van met name televisie als epicentrum van hedendaagse verkiezings-
campagnes (Du Pré) dat aangeeft hoe gemediatiseerd de politieke verslaggeving is 
geworden, met bovendien een steeds belangrijker rol voor internet met zijn social media 
en second screens (Benschop). Als er van overmacht van journalisten over politici kan 
worden gesproken, betreft het hier volgens de ondervraagde krantenjournalisten 
vooral de macht van de televisiejournalistiek, niet die van henzelf. Cynisme lijken noch 
de debatleiders noch hun schrijvende collega’s als een groot probleem te ervaren, en 
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stralen zij in deze interviews ook zeker niet uit. Wel blijkt het belang van kijkcijfers en 
van een entertainend karakter van debatten (én artikelen) goed beseft te worden. 
Volgens Witteman gaan entertainment en inhoud in het debat uitstekend samen, iets 
wat volgens Jansen evenzeer geldt voor een scherp en confronterend kranteninterview. 
Toch stellen alle krantenjournalisten vast dat het show- en entertainmentkarakter van 
de tv-debatten – inclusief nabesprekingen en peilingen – erg dominant is geworden. We 
zouden dit als een ‘krantendingetje’ kunnen betitelen, maar in hoofdstuk 7 zal de vraag 
toch worden hoe zoveel vermaak te rijmen is met afdoende controle. 
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Ik onderzoek de deelhypothese in vijf stappen die samen het perspectief van de uit-
daging beogen te kantelen. In plaats van de 'ondergraving' van het waakhond-ideaal 
door politieke mediatisering analyseer ik hier de potentieel stimulerende en dus 
‘positief’ uitdagende functie die mediatisering kan uitoefenen op het ideaal, en op de 
praktijk en traditie waarin dit ideaal is ingebed. 
 In 7.1 reflecteren we via de hoofdstukken 4, 5 en 6 op de derde deelhypothese. De 
vraag is hier wat de empirische resultaten ten aanzien van de Nederlandse politiek-
journalistieke praktijk ons vertellen over de zeggingskracht van het waakhond-ideaal, 
en in het bijzonder over de wijze waarop dit ideaal relevant kan blijven in tijden van 
politieke mediatisering. 
 In 7.2 zal ik onderzoeken in hoeverre de drie deugden die ik in hoofdstuk 2 identifi-
ceerde – gezond wantrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en bescheidenheid - 
gehandhaafd kunnen blijven dan wel heroverweging behoeven. Centraal in deze 
paragraaf staat de wijze waarop deze deugden individuele journalisten kunnen helpen 
in de wisselwerking met hun media-instituties. 
 In 7.3 zal ik nagaan in hoeverre waakhond-journalisten ondersteuning behoeven 
van de collectieven waarvan ze deel uitmaken, bij de poging om het ideaal te blijven 
realiseren: het gaat dan om de wijze waarop ze de waakhond-praktijk vormgeven, om 
het levend houden van hun traditie, en om de inspiratie door de 'karakters' die als 
voorbeelden van waakhond-journalistiek gelden. 
 In 7.4 beschouw ik de rolverdeling nader tussen journalisten enerzijds en de twee 
andere cruciale politieke actoren – leiders en burgers – anderzijds. Ik zal daarmee ook 
het gerevitaliseerde waakhond-ideaal presenteren als een andere visie op de rolverdeling 
met publiek en politiek dan in het traditionele ideaal: een met meer respect maar niet 
ontzag voor leiders, en met meer ruimte en respect voor burgers, zonder hen echter te 
idealiseren. 
 Tot slot zal ik dan in 7.5 tot een samenvattend antwoord komen op het derde deel 
van de werkhypothese. Daarmee hoop ik duidelijk te maken hoe politieke journalisten 
moreel kunnen excelleren als waakhond in de gemediatiseerde democratie. 

 7.1 De uitdaging als uitnodiging: een reflectie vanuit de empirie

In hoofdstuk 3 heb ik betoogd dat het in hoofdstuk 2 gepresenteerde ideaal van 
waakhond-journalistiek onder druk staat van politieke mediatisering. Vier fenomenen 
spelen hierbij een rol: de dominantie van massamedia over politieke instituties; 481 een 
cynische benadering door journalisten van de politiek; 482 een nadruk op commercie 

481 Zie Mazzoleni en Schulz 1999, pp. 247, 250, 258. Verder bijvoorbeeld: Altheide en Snow 
1979; Kepplinger 2002; Schulz 2004; Strömbäck 2008; en Hjarvard 2014. 

482 Zie Mazzoleni en Schulz 1999, pp. 251-252. Verder bijvoorbeeld: Robinson 1976; Hallin 
1992; Patterson en Donsbach 1996; Brants et al. 2010; en Soroka 2014. 
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boven deugdelijkheid; 483 en een aantasting van de intermediaire positie van de 
journalistiek als gevolg van internet. 484 Hoewel ik geregeld naar empirisch onderzoek 
heb verwezen, is mijn benadering in eerste instantie normatief-theoretisch en 
conceptueel geweest. 
 Om een adequater en meer volledig – aan de empirie gespiegeld - beeld te geven van 
de realiteit van waakhond-journalistiek, heb ik in de daaropvolgende hoofdstukken 
mijn eigen empirisch onderzoek gepresenteerd. Dit is het moment om in het licht van 
die hoofdstukken te bekijken welke positieve uitdaging politieke mediatisering ver-
tegenwoordigt voor het waakhond-ideaal. De vraag is in hoeverre we de zeggingskracht 
van het waakhond-ideaal terugvinden in de debatanalyses, de inhoudsanalyse van 
berichtgeving en de interviews met politieke journalisten; en welke inventieve en 
creatieve manieren we in de beroepspraktijk aantreffen om leiders te controleren en 
burgers deze leiders afdoende te laten beoordelen, ondanks of misschien wel dankzij de 
mediatisering van de politiek. Zoals ik in deze studie immers al eerder vaststelde, 
kunnen journalistieke macht, cynisme, commercie en digitalisering wellicht ook ‘ten 
goede’ worden aangewend. 
 In hoofdstuk 4 stelde ik op grond van mijn empirisch onderzoek vast dat de door mij 
geanalyseerde Nederlandse debatleiders actief en assertief optreden, niet alleen via veel 
interventies en interrupties, maar ook met inhoudelijke interventies als sturende 
toelichtingen, gesloten of suggestieve vragen en stellingnames. Deze activistische 
opstelling vormt een interessant contrast met Amerikaanse verkiezingsdebatten die 
weliswaar ordelijk en inhoudelijk verlopen, maar ook weinig ruimte laten voor bij 
uitstek journalistieke interventies als (onverwachte en lastige) vragen stellen en – indien 
nodig – stevig doorvragen.485 De kandidaten komen in dergelijke debatten met veel 
‘weg’, iets wat in een Nederlands debat niet snel zal gebeuren. De hier onderzochte 
moderatoren schromen niet om meer dan een ‘verkeersagent’ of ‘scheidsrechter’ te 
zijn, en een dominante journalistieke rol te spelen waarbij interviewkwaliteiten van 
belang zijn. De gesprekken met hen zoals weergegeven in hoofdstuk 6 bevestigen dit. Zo 
stelt Paul Witteman: “Als op belangrijke onderwerpen geen antwoord komt, dan is het 
je taak om die vraag te herhalen, eventueel tot drie keer toe.” Ferry Mingelen: “Het is 
geen interview, maar je gebruikt interviewtechnieken.” Dominique van der Heyde: “Je 

483 Zie Mazzoleni en Schulz 1999, pp. 248-249, 251, 257-258. Verder bijvoorbeeld: Altheide en 
Snow 1979; Borden 2007 (2010); Davies 2008 (2009); en Claassen 2011.  

484 Zie Mazzoleni en Schulz 1999, pp. 257-259. Verder bijvoorbeeld: Bardoel 1996; Schulz 
2004; Kovach en Rosenstiel 2001 (2007); en Lundby 2014. 

485 Zie Van Grieken 2012, p. 99. Waar echter Van Grieken de ‘Amerikaanse aanpak’ van de 
debatleider positief waardeert (“De rol valt prima te vergelijken met die van een 
scheidsrechter tijdens een sportwedstrijd: die speelt zelf ook niet mee.”), stelt Farah (2004, 
p. 85): “the debates have become passive events that sideline many of the voters’ questions 
and criticisms.” Schroeder (2008, p. 177) nuanceert dit weer, zonder echter uit te gaan van 
een ‘scheidsrechter’-rol: “In the tightly controlled world of presidential debates, the 
questioners and their questions function as rare, much-needed wild cards […] This 
freedom generates much of the tension that attends live debates, interjecting the element 
of surprise into a heavily stage-managed milieu.” 
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moet ze bij het verhaal houden waarvan jij denkt dat dit het meest informatief is voor 
de kijker.” Frits Wester: “[…] ik weet ook hoe ze zo'n debat voorbereiden, de rollen-
spelletjes, daar moet je even doorheen prikken. Dat ze niet alleen maar lesjes blijven 
opzeggen.” Het is een dergelijke journalistieke attitude in het debat die aansluit bij de 
ambitie van waakhond-journalisten om politici weerwerk en burgers duidelijkheid te 
bieden, zeker in verkiezingstijd. Met deze attitude laten Nederlandse journalisten ook 
hun onafhankelijkheid of zelfs machtspositie zien ten opzichte van politici. Aangezien 
uit de analyse blijkt dat de debatleiders weliswaar vaak actief en assertief optreden, maar 
in veel mindere mate negatief en agressief, lijken ze bovendien redelijk zorgvuldig met 
deze macht om te gaan. 
 Tegelijkertijd stelde ik in hoofdstuk 4 vast dat er uiterst zelden – direct en openlijk – 
aan politici om verantwoording wordt gevraagd. Dit werd ook in sommige krantenartike-
len opgemerkt (zie hoofdstuk 5) en in de interviews naar voren gebracht door sommigen 
schrijvende journalisten, maar eveneens door oud-NOS-eindredacteur Ad van Liempt 
(hoofdstuk 6). Dat hoeft geen gemis te zijn. Op de eerste plaats hield en houd ik de 
mogelijkheid open dat journalisten politici in debatten om rekenschap vragen op 
andere manieren dan met interventies die formeel gezien van verantwoordingsgerichtheid 
getuigen (‘waarom’- en ‘hoe’-vragen). Een voorbeeld daarvan zijn de “Waar heeft u spijt 
van?”- en “Wat zou u nooit meer zo doen?”-vragen die Van der Heyde in 2010 hanteerde. 
Hierover zegt zij zelf: “Dat zullen we ongetwijfeld gedaan hebben omdat het gaat over 
het verleden, en over ‘Waarin kan je je verbeteren?'” Op de tweede plaats gaven 
verschillende debatleiders aan dat de confrontatie met politici in een debat beter van 
hun tegenstanders kan komen. Hier staat echter tegenover dat bij dergelijke aanvallen 
door debaters de (journalistieke) onafhankelijkheid ontbreekt en (politieke) 
deelbelangen voorop staan, zoals Egbert Kalse vaststelt. Een derde reden dat 
verantwoording in een debat gerust mag ontbreken, gaat terug op de werkverdeling 
binnen de waakhond-journalistiek. Onderzoeksjournalisten nemen deze taak vaak al 
op zich, ook op tv (denk in Nederland aan programma’s als Zembla, Reporter of 
Nieuwsuur). Toch is de vraag gerechtvaardigd of juist op het cruciale democratische 
moment van de verkiezingen verantwoording niet des te sterker aan de orde dient te 
komen. De beste optie voor een verantwoordingsgerichte benadering door journalisten 
in verkiezingstijd is dan ook wellicht, zoals Van der Heyde suggereert, een apart 
programma waarin politici meer kunnen worden doorgevraagd over en geconfronteerd 
met hun woorden en daden in het verleden, en wellicht ook met de consequenties van 
hun plannen voor de toekomst. Dit voorkomt dat ze eerst en vooral oneliners ten beste 
geven, zonder dat deze getoetst worden op hun haalbaarheid. Ook diepgaand 
voorafgaand onderzoek zou hierbij een rol spelen, opdat politici werkelijk doeltreffend 
om rekenschap worden gevraagd. Het zou tot vragen als de volgende leiden, bepleit 
door filosoof-journalist Rob Wijnberg: “Wij hebben nu drie weken lang gegraven in het 
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onderwerp en wij zijn op deze problemen en deze inconsistenties en deze misvattingen 
in uw verhaal gestuit en daar gaan wij nu uitleg over vragen."486

 In hoofdstuk 5 zagen we dat ook schrijvende journalisten in Nederland zich actief 
op stellen als het om de kritische bejegening van politieke leiders gaat. Daarbij dient 
bo vendien te worden aangetekend dat ik in mijn analyse alleen die kritiek heb ‘gemeten’ 
die betrekking had op de bijdrage van politici aan de kwaliteit van het debat waaraan zij 
deelnamen. Wanneer meerdere punten van kritiek zouden zijn meegenomen – bijvoor-
beeld op inhoudelijke standpunten van politici, binnen of buiten de geanalyseerde 
debatten – zou er ongetwijfeld nog veel meer kritiek aan het licht zijn gekomen. Een 
andere methodologische keuze die ik gemaakt heb bij de analyse van berichtgeving 
leidt er eveneens toe dat de mate van kritiek relatief beperkt uitvalt: mijn focus op 
journalistieke artikelen, dus het feit dat ik geen opinieartikelen heb opgenomen in mijn 
analyse. Ook deze artikelen – van bijvoorbeeld politici en wetenschappers – bevatten 
vaak kritiek op actoren in en rond de debatten.487 De schrijvende journalisten traden 
overigens niet alleen als waakhond op jegens leiders: zij bekritiseerden ook andere, 
journalistiek opererende actoren. RTL oogstte, zoals ik in hoofdstuk 5 liet zien, in 2002 
vrijwel unanieme kritiek vanwege een debat dat te veel op entertainment en 
showbusiness gericht zou zijn geweest; en in 2006 en 2010 op het vermeend 
ontoereikende karakter van haar voor- en nabeschouwing. Debatleiders blijven 
doorgaans buiten schot, maar vooral redactionele commentatoren, columnisten en 
recensenten blijken aan de verkiezingsdebatten eisen te stellen op grond van meestal 
impliciet blijvende, maar soms expliciet uitgesproken democratische idealen. Een 
voorbeeld van een dergelijke uitgesproken democratisch geïnspireerde verwachting 
biedt NRC-tv-recensent Maarten Huygen op 6 januari 2003: “Waarom kan de omroep 
geen behoorlijk politiek debat organiseren? Een democratisch debat waarin niet de 
hardste schreeuwer wint, maar iedere deelnemer recht heeft op dezelfde spreektijd?”488 
 Daarmee geven schrijvende journalisten - en vooral opnieuw de opiniërend 
opererende journalisten onder hen - ook weerwerk aan mediatisering. Ze bekritiseren 
wat ze beschouwen als een overdaad aan debatten, vooral wanneer die teveel van 
hetzelfde zouden bieden. Ze bekritiseren een wedstrijdbenadering van debatten, 
inclusief pre- en reviews en peilingen over wie er gewonnen of verloren heeft. En ze 
bekritiseren een tekort aan ruimte voor inhoudelijke bijdragen in debatten, evenals een 
teveel aan ‘ludieke’ en ‘leuke’ nummertjes. De krantenkritiek op het entertainment-
karakter van het Soundmixshow-debat van RTL in 2002 zal er zeker aan toe hebben 
bijgedragen dat een dergelijk debat nooit herhaald is. De reacties van tv-journalisten 

486 Rob Wijnberg, geïnterviewd door Coen Verbraak. In: Kijken in de Ziel - Journalisten, 
uitgezonden door de NTR op 19 augustus 2014.  

487 Zo stelt socioloog Dick Pels in een opinieartikel in de NRC van 9 januari 2003 (“Journalist 
moet geen lijsttrekkertje spelen”): “Sommige interviewers, zoals Frits Wester in het eerste 
lijsttrekkersdebat op vrijdagavond 4 januari, zijn zo dwingend aanwezig dat ze het debat 
ernstig verstoren.” Pels – of de NRC-eindredactie - vergist zich hier overigens in de datum 
van het RTL-debat. Dat vond plaats op 3 januari. 

488 “De democratische schaakklok,” NRC 6 januari 2003.
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die in hoofdstuk 5 zijn aangehaald op de kritiek van hun schrijvende collega’s op hun 
beurt geven een in dicatie dat ze de kranten nog steeds serieus nemen, ook al doen deze 
er onmiskenbaar minder toe in verkiezingstijd dan hun eigen medium tv. De aangehaalde 
kijkcijfers tenslotte wijzen erop dat debat-televisie ondanks de opkomst van internet 
evenmin heeft afgedaan. Dat blijkt ook – en daarmee is de cirkel rond – uit het feit dat 
kranten vooral bij de opening van de verkiezingscampagne vele tientallen artikelen 
(vaak op de voorpagina) wijden aan de verkiezingsdebatten; en uit de wijze waarop 
Nederlands grootste nieuwssite NU.NL aandacht aan de debatten besteedt: met steeds 
ge-update artikelen en – sinds 2012 – ‘live-blogs’. 
 Er is nog één element dat vermeld mag worden als het gaat om de wijze waarop 
schrijvende journalisten hun waakhondfunctie vervullen door het uitoefenen van 
kritiek. Een analyse die ‘kritisch’ zijn operationaliseert als ‘kritiek uiten’, zoals ook die 
van mij in navolging van Eriksson en Östman (2013), mist de wijze waarop journalisten 
evenzeer kritisch kunnen zijn door positieve zaken te signaleren en lof te uiten. Je zou 
daartegenover kunnen stellen dat controleren ook het signaleren van successen en ‘best 
practices’ veronderstelt. Of, in de woorden van Kovach en Rosenstiel ([2001] 2007): 
“How can the press purport to monitor the powerful if it does not illustrate successes as 
well as failures? Endless criticisms lose meaning, and the public has no basis for judging 
good from bad.” 489 In de beoordelingen in de weken na de debatten in de kranten of op 
NU.NL werd echter geregeld ook lof geuit. Zo laat de NRC op verkiezingsdag in 2012 een 
kiezer aan het woord: “Gisteravond heb ik het slotdebat bekeken. Aan de hand daarvan 
besloot ik niet voor de VVD maar voor D66 te stemmen. Ik had minder gevoel bij Rutte 
dan bij Pechtold. Pechtold legt goed de vinger op de zere plekken van andere partijen. 
Hij is kritisch en vraagt altijd door.”490 De ironie daargelaten dat hier bij een politicus 
deugden worden gewaardeerd die meestal met journalisten worden geassocieerd (en 
dat een van die deugden 'kritisch zijn’ is): een dergelijk oordeel kan nog als typerend 
voor de leek worden gekarakteriseerd, in tegenstelling tot de journalistieke professional 
die doorgaans cynisch is of in elk geval geneigd (negatief) kritisch te oordelen. Echter: 
ook bij journalisten is wel eens een positief oordeel terug te vinden over de debatten en 
de actoren die er een rol bij spelen. In dezelfde column waarin AD-columnist Redmar 
Kooistra het RTL-debat uit 2002 met de grond gelijk maakt, bekritiseert hij de 
deelnemende politici die er “als tweederangs burgers” bijzaten. Kooistra noemt Pim 
Fortuyn als uitzondering. “In wezen heeft Fortuyn het meer dan zijn collega's en 
concurrenten over de toekomstige inrichting van het land.”491 Ook de collega-
journalisten bij de tv oogsten soms lof. In 2006 stelt Kees Lunshof, politiek commentator 
van De Telegraaf, na het RTL-debat vast: “Het was in ieder geval een behoorlijk, soms  
 
 

489 Kovach en Rosenstiel 2001 (2007), p. 144. Noteer dat deze kritiek zelf eveneens negatief is 
geformuleerd: zie het spreken over “if it does not”; “lose meaning” en “has no basis”. 

490 “Wat stemden kiezers?” NRC 12 september 2012. 
491 “Spruitjescoalitie in de maak,” AD 2 mei 2002. 
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iets te beleefd en te voorspelbaar debat waarin de verschillen tussen de partijen en hun 
leiders meestal helder tot uiting kwamen.”492 
 In hoofdstuk 6 bleek uit de interviews met politieke journalisten afkeer van een 
hoog dravend beroep op de democratie en van aanmatigende, politici ter verantwoor-
ding roepende pretenties als waakhond. Tegelijkertijd echter gaven vooral de on-
dervraagde tv-journalisten aan dat ze leiders willen - én kunnen - controleren ten bate 
van hun publiek, en wel in het bijzonder in verkiezingstijd. In die zin zijn de journalisten 
zich bewust van hun macht, maar ook van hun verantwoordelijkheid. Witteman: “Je 
moet ervoor zorgen dat je niet een gereedschap wordt van de politicus, maar van de 
kijker blijft." Mingelen: “Ik vind het belangrijk dat politici niet ongecontroleerd 
kunnen vertellen wat ze willen. Dus behoor je ze als journalist kritisch te volgen.” 
Wester: “Je legt de kijkers uit wat er echt gebeurt en wat ze eigenlijk krijgen. Tegelijkertijd 
sta je dus ook voor de politici: 'Kom op zeg, vertel nu eens het hele verhaal'.” Hans van 
Soest: “Je moet altijd controleren of datgene wat gezegd wordt, wel klopt. En of er geen 
dingen gebeuren die niet mogen.” 
 Zowel de tv-journalisten als hun schrijvende collega’s wijzen op de noodzaak én 
mogelijkheid om entertainment te combineren met controle en informatie, of meer in 
het bijzonder: nieuws. De meesten van hen nemen afstand van wat ze als een overdaad 
aan entertainment beschouwen. Dat geldt voor de debatleiders (Witteman bijvoorbeeld 
die stelt dat een debat geen ‘infotainment’ moet worden), en voor krantenjournalisten 
(Kalse die waarschuwt voor de rol van reclame-inkomsten in het geval van het Sound-
mixshow-debat, en voor nabesprekingen door non-experts; of Raoul du Pré die de 
hedendaagse verkiezingscampagne een ‘debatwedstrijd’ noemt en aangeeft dat zijn 
krant meer afstand neemt dan voorheen van peilingen onder kijkers).493 Het zoeken 
blijft naar die vormen van televisie-, kranten- en internet-journalistiek die deugdelijke 
inhoud (inclusief onderzoek, kritische vragen en verantwoording) brengen op een 
wijze die tegelijkertijd grote groepen mensen trekt. Vanuit dat perspectief zijn de 
waarnemingen van verschillende kranten-journalisten relevant dat interviews voor 
kranten niet langer functioneel zijn om de waakhondfunctie in te vullen: al wordt dit 
weersproken door Paul Jansen, waarbij het wellicht een rol speelt dat hij werkt voor de 
grootste krant van de vier die hier zijn onderzocht. Krantenjournalisten zoeken naar 
nieuwe vormen om relevant te blijven in verkiezingstijd, geconfronteerd met de 
dominantie van zowel tv als internet (en zijn social media). Die vinden ze in het bieden 
van analyse, duiding en fact-checks bij de debatten, waarmee een nieuwe invulling van 
de waakhondfunctie is gegeven, eens te meer niet alleen naar politici toe maar ook naar 
de collega’s bij de tv. Ook op internet wordt naar nieuwe vormen gezocht, soms met een 

492 “Gelijkspel in debat,” Telegraaf 5 november 2006. 
493 In dit kader kan het geen kwaad erop te wijzen dat de (kranten)kritiek op de ‘ondraaglijke 

lichtheid’ van tv-debatten ver terug gaat. Zo waarschuwde een redactioneel commentaar 
van de Wall Street Journal op 26 september 1960 dat het op stapel staande presidentsdebat 
tussen Nixon en Kennedy “rigged more for entertainment than for enlightenment” zou 
zijn. Zie Minow en LaMay 2008, p. 11. 
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onveranderd intermediërende rol van de journalist – zoals het gebruik van Twitter door 
Lucas Benschop bij NU.NL – soms met een hoogstens faciliterende rol ten gunste van 
‘externe’ deskundigen, zoals bij de live-blogs. Wat dat betreft is Benschops suggestie van 
bijvoorbeeld een zorgdebat met begeleidend commentaar op internet van mensen die 
in de zorg werkzaam zijn, veelbelovend. Datzelfde geldt, hoewel hier het alternatief nog 
minder in zicht is, voor Van der Heydes opmerking dat bij de NOS naar nieuwe vormen 
wordt gezocht voor debatten, waarschijnlijk met meer publieksinbreng. Mogelijk bood 
het NOS-slotdebat uit 2012 hiervan een voorafschaduwing, met zijn voor Nederlands 
recente debatgeschiedenis ongehoorde publieksvragen die door politici moesten 
worden beantwoord.494 
 Wanneer we al met al de waakhond-praktijk van Nederlandse politieke journalisten 
beschouwen zoals deze naar voren treedt uit mijn drieledige empirische onderzoek, 
zien we dat ze er in de regel een democratische doelstelling op nahouden zonder deze 
ook als zodanig te benoemen (laat staan haar filosofisch verantwoord aan te duiden als 
een telos). Vergeleken met een monomane gerichtheid op louter ‘controle’ en een 
daarmee corresponderende onbescheiden ‘aanklagers’-houding is het verfrissend om 
te zien hoe de onderzochte journalisten zich ook bewust zijn van andere fundamentele 
journalistieke doelen als informeren, nieuws brengen en vermaak bieden. Tegelijkertijd 
realiseren zij zich vaak dat deze doelen onderling strijdig kunnen zijn, en trachten ze 
entertainment niet de overhand te laten nemen. Even verfrissend is het vertrouwen in 
het publiek dat ze aan de dag leggen, bijvoorbeeld wanneer Jansen stelt dat verkiezingen 
in Nederland nog altijd over ‘inhoud’ gaan (ofwel: “waar wil je met een land heen?”) en 
Du Pré meent dat kiezers ‘eigenwijs’ genoeg zijn om voorbij de peilingen te kijken. In 
die zin is een waakhond-ideaal dat zijn uiteindelijke geadresseerde – het publiek – 
serieus neemt, alive and kicking. 
 Tot slot van deze paragraaf nog één inhoudelijke en één methodologische kant-
tekening. De inhoudelijke kanttekening wil ik inleiden met een observatie van Blumler 
en Coleman uit hun Democracy and the Media – Revisited (2015): “From a civic standpoint, 
the consequences of mediatization could be numerous, substantial and worrying. They 
would derive from those imperatives which journalists tend to press on political leaders 
[…] Such imperatives would […] tend to prioritise reporting by journalists and responses 
from mediatised politicians of short-term issues at the expense of longer-term ones.” Bij 
dergelijke ‘verplichtingen’ gaat het volgens Blumler en Coleman onder meer om dat 
wat nieuwswaardig is, conflictueus en lichtvoetig. Als voorbeelden van een betreffend 
ontbrekend langere-termijn-issue noemen zij het milieu. 495 Dit was ook een van de 
issues die in de campagne van 2012 schitterden door afwezigheid, althans volgens het 

494 Deze vragen leverden soms ongebruikelijke antwoorden op. Zo antwoordde PvdA-leider 
Diederik Samsom op de vraag van een dame uit het publiek of hij kon garanderen dat hij 
geen verkiezingsbeloften zou breken, dat hij geen garanties wilde afgeven, aangezien hij 
om een coalitie te vormen altijd compromissen zou moeten sluiten. 

495 Blumler en Coleman 2015, p. 118. 
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redactioneel commentaar van de NRC dat in hoofdstuk 5 werd aangehaald.496 Dat valt 
niet alleen te verklaren uit medialogica, zoals Blumler en Coleman doen, maar evenzeer 
uit de politieke logica van de campagne-voerende partijen, op wier agenda omroepen 
weer inspelen met het aanwijzen van onderwerpen voor debatten.497 Ook voor de 
grootste politieke partijen in Nederland is milieu geen voornaam issue. Je kunt je 
afvragen of verkiezingsdebatten – en in het verlengde daarvan publiek en democratie – 
niet gebaat zouden zijn bij het vaker op de agenda plaatsen van structurele problemen 
die veel kiezers raken, ook als deze problemen niet het nieuws van de dag vormen of 
bovenaan de verlanglijst van de belangrijkste partijen staan. 
 De methodologische kanttekening nu. Zoals ik aangaf bij mijn methodologische 
verantwoording in hoofdstuk 1, en later in de empirische hoofdstukken, heb ik niet 
gekozen voor operationalisering van ‘deugdelijke’ waakhond-journalistiek of van 
‘mediatisering’. In plaats daarvan heb ik aansluiting gezocht bij bestaande methoden 
om waakhond-gedrag te analyseren, zoals het QAS van Clayman et al., en de 
inhoudsanalyse van kritische berichtgeving door Eriksson en Östman. Daarnaast heb ik 
gekozen voor diepte-interviews met journalisten. Net als de conclusies uit de voorgaande 
drie hoofdstukken, biedt deze paragraaf dus geen operationalisatie van, maar een 
reflectie op deze deugdelijkheid en op de wijze waarop mediatisering haar uitdaagt. Een 
reflectie bovendien vanuit één specifieke beroepspraktijk – in en rond het verkiezingsdebat 
op tv – in Nederland gedurende een bepaalde periode: tussen 2002 en 2012. Niettemin 
hoop ik dat uit dit empirisch deel een rijk potentieel aan waakhond-praktijken zichtbaar 
is geworden: vol van moed, rechtvaardigheid en eerlijkheid; gezond wantrouwen 
(jegens leiders), verantwoordelijkheidsgevoel (voor de democratie) en bescheidenheid 
(ten opzichte van kiezers, die uiteindelijk beoordelen en beslissen). 

 7.2  Het ideaal gerevitaliseerd (I): een individueel perspectief

In het eerste hoofdstuk van deze studie heb ik het waakhond-ideaal aangeduid als de rol 
van de waakhond-journalist opgevat in normatieve zin, als hoedanigheid die de 
betreffende journalist dient waar te maken, wil hij het predicaat 'waakhond' waard 
blijken. In het tweede hoofdstuk heb ik dit ideaal in het perspectief van Alasdair 
MacIntyre’s deugdenethiek geplaatst. Ik werkte het uit door middel van een serie 
sleutelbegrippen uit deze theorie, waarin het begrip 'ideaal' zelf een te verwaarlozen 
plaats inneemt.498 Summier - en onvermijdelijk gesimplificeerd – gesteld, concludeerde 
ik dat het waakhond-ideaal in dienst staat van en wordt afgeleid uit een telos ofwel 

496 “Onvermijdelijke mediacratie,” NRC 11 september 2012. Zie ook voetnoot 449. 
497 Dat concludeerden althans De Haan et al. (2014, p. 61). 
498 MacIntyre noemt het in After Virtue slechts een enkele keer, bijvoorbeeld als hij stelt dat 

een 'karakter' leden van een bepaalde cultuur voorziet van “a cultural and moral ideal.” 
([1981] 2014, p. 34), of dat "the ideals and the creativity of the practice are always vulnerable 
to the acquisitiveness of the institution […]" (ibid., p. 226). 
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hoger doel: het helpen functioneren van de democratie doordat politieke leiders zich 
gecontroleerd weten en burgers deze leiders kritisch kunnen beoordelen. Ik leidde 
daaruit af dat dit ideaal de intrinsieke goederen samenvat van de waakhond-praktijk, te 
weten het kritisch bevragen en ter verantwoording roepen van politieke leiders. Ik legde 
uit dat het waakhond-ideaal deze praktijk daarmee richting en samenhang verleent 
omdat het haar oriënteert op dit democratische doel en haar intrinsieke goederen. Ik 
gaf aan dat het ideaal wordt verwezenlijkt door bepaalde specifieke waakhond-deugden, 
te weten gezond wantrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en bescheidenheid. Ik 
stelde dat het ideaal kan worden verteld en verbeeld via een bepaald verhaal, dat van de 
zoek- of speurtocht of het gevecht om de waarheid aan het licht te brengen achter de 
woorden van politieke leiders. Ik formuleerde het concept van de traditie als een 
voortdurende discussie over het ideaal en de wijze waarop dit wordt gerealiseerd. En tot 
slot voerde ik drie verschillende karakters op waarin het ideaal belichaamd en ge per-
sonifieerd wordt: de onderzoeker, de ondervrager en de criticus. In het derde hoofdstuk 
stelde ik dat de mediatisering van de politiek een gevaar vormt voor het waakhond-
ideaal doordat ze op verschillende manieren de deugdelijkheid aantast van de praktijk 
waarin dit ideaal tot uiting komt. In de drie erop volgende hoofdstukken onderzocht ik 
hoe in de Nederlandse politiek-journalistieke beroepspraktijk het waakhond-ideaal 
wordt gerealiseerd en hoe prominente beroepsbeoefenaars zelf over dit ideaal denken. 
Nu is het moment gekomen om aan te geven hoe het ideaal van de journalist als 
waakhond van de democratie kan worden gerevitaliseerd. Ik doe dat in drie paragrafen 
achtereenvolgens met de focus op de verhouding tussen individuen en instituties (deze 
paragraaf); tussen instituties, praktijken en tradities (7.3); en tussen journalisten 
enerzijds, en leiders en burgers anderzijds (7.4). 

Waar ik in hoofdstuk 3 vooral benadrukte welke negatieve implicaties politieke 
mediatisering heeft voor het waakhond-ideaal, zou ik hier de implicaties willen 
belichten die de deugdelijkheid van de waakhond-praktijk begunstigen. De eerste van 
deze implicaties betreft de veronderstelling van dominantie door een overmatig 
negatieve journalistiek. Wanneer we aannemen dat een problematisch aspect van 
mediatisering niet zozeer is dat massamedia grotere invloed dan voorheen uitoefenen 
op politieke instituties (3.1), als wel dat de journalistieke houding tegen politiek in 
sterke mate getuigt van negativisme en cynisme (3.2), kan dit leiden tot de behoefte aan 
een ander soort journalistiek, ook bij journalisten zelf. De publicaties van verschillende 
(voormalige) journalisten vormen hiervoor een indicatie, 499 evenals meer in het 
algemeen de roep om civic of public journalism. De gemeenschappelijke noemer van 
dergelijke journalistieke alternatieven is te vinden in het besef van een verant-
woordelijkheid voor de democratie en tegenover het publiek, en het idee dat op deze 
verantwoordelijkheid dient te worden gereageerd met een niet overdreven negatieve, 

499 Zie onder meer Rosen 1992; Schudson 1995; Fallows 1996 (1997); Borden 2007 (2010); en 
Davies 2008 (2009). In Nederland: Geelen 1998; Luyendijk 2010 (2011); en Van Os 2013. 
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laat staan cynische berichtgeving omdat deze laatste niet zozeer tot controle leidt als 
wel tot algeheel wantrouwen. Tegelijkertijd benadrukken degenen die op het belang 
van verantwoordelijkheidsgevoel wijzen dat leiders wel degelijk verantwoording 
dienen af te leggen. In de woorden van Ian Katz, hoofdredacteur van het BBC-tv-
programma Newsnight: "[…] we will give you the space to explain your politics and 
yourself, to show the public that you are a well-intentioned and (in some cases) rounded 
human being, to earn that most precious – and scarce – of political commodities, 
authenticity. That doesn’t mean we’ll give you an easy ride."500 Gezond wantrouwen 
blijft geboden, gezien de marketingtechnieken en –mensen waarvan veel politici 
tegenwoordig gebruik maken. Goede research is hierbij een vereiste, hetgeen tot het 
soort vragen leidt dat ik in de vorige paragraaf noemde onder verwijzing naar Rob 
Wijnberg: “Wij hebben nu drie weken lang gegraven in het onderwerp…” 
 Dit veronderstelt wel het vrijmaken van tijd en dus geld bij redacties voor diepgaand 
onderzoek, iets wat in de ‘nieuwsfabriek’ van Nick Davies (zie 3.3) niet gebruikelijk is. 
Zulke op research gebaseerde vragen waren evenmin terug te vinden in de onderzochte 
debatten, hetgeen zowel terug zal zijn te voeren op de opvatting van debatleiders dat 
debatten niet primair op verantwoording zijn gericht, als op het feit dat doorgaans in 
beperkte tijd meerdere debaters aan het woord moesten komen. Schrijvende journalis-
ten besteedden wel degelijk ruimte aan het checken van uitspraken die in debatten 
waren gedaan.501 Het zou een interessante journalistieke exercitie zijn om niet zozeer 
een 'deugdenpolitie' of 'deugdinquisitie' in te stellen die debatleiders als Wester en 
Witteman hinderlijk volgt en belerend aanspreekt op het al dan niet naleven van 
waakhond-deugden in de door hen geleide debatten of interviews; als wel fact-checking 
onderdeel te maken van een goed debatformat, zodat de bevraging van politici aan 
kwaliteit wint. Dit zou in voorafgaande research kunnen gebeuren, zoals in het 
ideaalbeeld van Wijnberg, maar wellicht ook via journalistieke interventie in het debat 
na een feitelijk betwistbare uitspraak van een politicus (te vergelijken met de 
technologische correctie op een scheidsrechterbeslissing zoals deze plaatsvindt in het 
tennis via Hawk-Eye502). Het zou wel enige bescheidenheid vergen van de debatleider, 
die hiermee immers soms publiekelijk moet toegeven dat zij of hij het niet (meteen) 
weet en dat hij assistentie behoeft van collega's ter plekke. 

500 Ian Katz, '”The death of the political interview,” in: The Financial Times Online. http://www.
ft.com/intl/cms/s/2/bd0b95c4-3477-11e4-b81c-00144feabdc0.html#axzz3WjAgebNI 

 (oorspronkelijk gepubliceerd 5 september 2014; geraadpleegd 15 juli 2015) 
501 Zie de hoofdstukken 4, 5 en 6, en in het bijzonder de observaties over de aanvaring Rutte-

Roemer in het RTL-debat van 2012. In een uitzending van de Argos-tv-reeks Medialogica 
(“In campagnetijd,” HUMAN/VPRO, 3 oktober 2012) merkt Wijnberg op dat juist in dit 
debat een correctie ter plekke van 'fact-checkers' niet zou hebben misstaan. http://www.
npo.nl/argos-tv-medialogica/03-10-2012/VPWON_1177987 

502 Dit zou, ook hier gaat de vergelijking op met Hawk-Eye, op aanvraag van een tegenspeler 
ofwel mededebater kunnen gebeuren, die dan bijvoorbeeld maximaal eenmaal per debat 
beroep mag doen op een onafhankelijke feitencorrectie. Ironisch genoeg zou door een 
dergelijke mogelijkheid het spel- en wedstrijdelement van debatten vergroot worden, tot 
teleurstelling van diegenen die deze al veel te veel op entertainment gericht achten. 
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 Journalistieke zelfcorrectie is ook waar te nemen oog in oog met de commercialisering 
van media en de daaruit resulterende nadruk op entertainment ten koste van inhoud. 
En ook hier wordt de deugd van verantwoordelijkheid benadrukt, en vloeit uit een 
hoger democratisch doel en publiek belang een alternatief voort voor de overheersing 
door entertainment. James Fallows, een van Amerika's bekendste proponenten van 
public journalism presenteert het als een keuze tussen entertainen en engageren: "Today's 
journalist can choose: Do they want merely to entertain the public or to engage it? If 
they want to entertain, they will keep doing what they have done for the last generation. 
[…] But if journalists should choose to engage the public, they will begin a long series of 
experiments and decisions to see how journalism might better serve its fundamental 
purpose, that of making democratic self government possible."503 De tegenstelling is 
wellicht minder absoluut dan Fallows haar hier voorstelt. Want wie zijn publiek 'erbij 
wil betrekken', behoeft het vermogen om het te boeien. Fallows' collega Robert D. 
Kaplan, gaat dan ook juist uit van een rechtstreeks verband tussen amuseren en 
engageren: "In een goed boek wil je weten wat er op de volgende pagina staat, in een 
slecht boek kan het je niet schelen. Entertainen is slechts een ander woord voor 'mensen 
bij iets betrekken'."504 Een vergelijkbare opvatting, waarin 'onderhoudende' tv maken 
voorop staat juist om het publiek politieke inhoud te bieden, vonden we ook terug bij 
de debatleiders Witteman, Wester, Mingelen en Van der Heyde. We zouden ook kunnen 
stellen dat het bij 'entertainment' gaat om de kunst om een verhaal te vertellen, de 
narratieve vaardigheid die zo belangrijk is in journalistiek. Juist waakhond-journalistiek 
en de wijze waarop deze vaak diepgaand onderzoek en complexe politieke materie 
presenteert, is gebaat bij narratieve excellentie. De thematiek ervan is doorgaans 
zodanig ontoegankelijk en ingewikkeld dat alleen een hele goede ‘verhalenverteller’ 
deze aan een niet-ingewijd publiek kan overbrengen.505 
 Het punt is dat commercie niet louter als een probleem hoeft te worden gezien. 
Enerzijds – dit overwogen we in hoofdstuk 3 – leidt het ‘moeten’ maken van winst of het 
dienen te overleven als onderneming op de markt al snel tot een fixatie op oplage, 
kijkcijfers en de gunst van adverteerders. Een dergelijke fixatie kan resulteren in het 
overheersen van entertainment en in het bezuinigen op productietijd en arbeidskracht. 
In beide gevallen is de kans reëel dat inhoudelijke kwaliteit van de journalistiek verloren 
gaat. Op een dergelijke bedreiging van kwaliteit kunnen journalisten reageren door die 
deugden aan te spreken die nodig zijn om waakhond-journalistiek in stand te houden: 
fundamentele en algemene deugden zoals moed, onpartijdigheid en eerlijkheid; en  
 

503  Fallows 1996 (1997), p. 267. 
504  In: “Reiziger naar de hel,” door Remko van Broekhoven en Marcel van Silfhout. Interview 

met Robert D. Kaplan, De Groene Amsterdammer, 5 februari 1997. 
505 Zie bijvoorbeeld journalist Henk Blanken in De Nieuwe Reporter, 2014. Blanken benadrukt 

ook dat goede verhalenvertellers op hun beurt gebaat zijn bij gedegen onderzoek. http://
www.denieuwereporter.nl/2014/05/wat-onderzoeksjournalisten-en-verhalende-journalisten-
van-elkaar-kunnen-leren/ 

 (gepubliceerd 6 mei 2014; geraadpleegd 19 mei 2015). 
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specifieke waakhond-deugden als gezond wantrouwen (tegenover commerciële 
belangen), verantwoordelijkheid (niet alleen voor het eigen gezin of de eigen on der-
neming, maar ook voor de democratie) en bescheidenheid (ofwel een vrijwillig afzien 
van een sterrenstatus als ‘topjournalist’ met de bijbehorende hoge beloning, aanvullende 
‘schnabbels’ en allerhande egards). Willen dergelijke deugden effect oogsten, dan is 
naast individueel handelen journalistieke samenwerking en solidariteit op het niveau 
van de 'praktijk' vereist, evenals samenwerking met andere voor de democratie relevante 
actoren. Daarop zal ik ingaan in de volgende paragrafen. Hier is de conclusie dat 
commerciële 'ondeugd' door journalisten kan worden omgezet in journalistieke deugd 
wanneer deze journalisten zich focussen op het dienstverlenende, doelgroepgerichte, 
publieksbewuste element van commercieel denken. Niet alleen kunnen journalisten zo 
optimaal een publiek bereiken, het wordt voor hen bovendien gemakkelijker te blijven 
functioneren in mediaorganisaties die nu eenmaal vaak bedrijven zijn en dus ook be-
drijfsmatig opereren. In die zin dienen ook degenen die deugdelijkheid in de journalis-
tiek vooropplaatsen, rekening te houden met het feit dat deze plaatsvindt in een 
com merciële context. In de woorden van ex-journalist en communicatiewetenschapper 
Philip Meyer: "Those who would preserve the best of journalism's traditions should 
start with the premise that it is a business."506 
 In hoofdstuk 3 besprak ik al de vraag in hoeverre er ruimte blijft voor individuele 
deugdelijkheid wanneer instituties primair gericht zijn op extrinsieke goederen, niet 
alleen geld, maar ook macht en status. MacIntyre, zo zagen we, wijst erop dat instituties 
benodigd zijn voor praktijken – inclusief hun nastreven van intrinsieke goederen ofwel 
deugdelijkheid – maar dat deze instituties met hun nadruk op extrinsieke goederen 
tegelijkertijd een corrumperende werking uitoefenen en de uitoefening van deugden 
belemmeren of zelfs kunnen elimineren. De voor de hand liggende conclusie lijkt dat 
waakhond-journalisten er goed aan doen om te streven naar een evenwicht tussen 
enerzijds het 'extrinsieke', in casu commerciële karakter van hun media-onderneming; 
en anderzijds het 'intrinsieke' belang van kwalitatief goede en moreel excellente 
controle op politieke leiders. Een dergelijk evenwicht is geen gefixeerd, gemakkelijk te 
identificeren punt, maar een voortdurend van plaats wijzigende en vaak lastig te 
traceren variabele. De journalist die dit het beste weet te realiseren is zich bewust van 
het marktconforme karakter van haar omgeving en speelt daarop in door haar publicaties 
interessant te maken voor haar specifieke publiek, terwijl zij tegelijkertijd het publieke  
 
 

506 Meyer 2004 (2009), p. 191. Fotojournalist James Nachtwey formuleert het – niet zonder 
enige ambivalentie – aldus: "I believe journalism is a service industry and the service we 
provide is awareness." Nachtwey voegt er een niet-commercieel telos aan toe: "The higher 
cause of journalism is to serve humanity." http://tv.ark.com/transcript/national_geographic_
magazine%27s_top_10_photos_of_the_year/1020/KTEH/Tuesday_May_11_2010/292858/ (uit-
gezonden door National Geographic 11 mei 2010; transcriptie geraadpleegd 9 april 
2015). 
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belang voor ogen houdt en weerstand biedt aan commercie en entertainment als 
doelen op zich. Not just the public interest, but also what the public is interested in…507

 De opkomst van internet met haar aantasting van een intermediaire positie voor de 
'traditionele' journalistiek, is het derde fenomeen van politieke mediatisering dat in 
potentie het waakhond-ideaal ondergraaft, zo zagen we in hoofdstuk 3. Daar stelde ik 
ook dat deze aantasting slechts gedeeltelijk plaatsvindt, omdat veel (waakhond)
journalistiek niet verdwijnt, maar zich naar internet verplaatst. Ik zal in 7.4 ingaan op de 
rol van burgers en leiders op internet, een rol die enerzijds de potentie van waakhond-
journalistiek bedreigt maar haar anderzijds ook kan begunstigen. Hier wil ik al aan-
tekenen dat internet een enorme hoeveelheid informatie beschikbaar heeft gemaakt 
voor het soort onderzoek dat waakhonden doen om leiders te controleren. Het is geen 
toeval dat een van de meest geruchtmakende gevallen van onderzoeksjournalistiek in 
het voorbije decennium gebaseerd was op informatie die via internet werd gevonden, 
vrijgegeven en verspreid: Wikileaks. Tegelijkertijd geeft de kwantiteit, onover zich te lijk-
heid en oncontroleerbaarheid van veel informatie op internet gelegenheid voor ma ni-
pulatie door zowel overheden als nongouvernementele organisaties en individuen. Dat 
maakt een deugd als gezond wantrouwen bij waakhond-journalisten alleen maar 
urgenter, evenals de verantwoordelijkheid die journalisten nemen om bronnen te 
checken, te dubbel-checken en dan nog eens te checken. Het feit dat voor dit laatste 
vaak niet de tijd wordt genomen vanwege de (vooral) digitale medialogica van 
'24-7-nieuws' en de druk van alom aanwezige concurrentie, toont weer dat er sprake is 
van een constante spanning tussen enerzijds journalistieke deugden en anderzijds 
gemediatiseerde en gecommercialiseerde routines en instituties. In termen van het 
waakhond-narratief: de zoek- en speurtocht naar en het gevecht om de waarheid achter 
wat leiders zeggen – of verzwijgen – is meer dan ooit tevoren een labyrint waarin alleen 
de meest vasthoudende en vindingrijke journalisten de weg vinden. Al met al zou ik 
niettemin deze paragraaf willen afsluiten met de conclusie dat diezelfde fenomenen 
van mediatisering die kunnen fungeren als obstakels voor waakhond-journalistiek, ook 
altijd openingen bieden om het waakhond-ideaal waar te maken. Deze openingen 
worden pas benut als journalisten gedreven door dit ideaal hun deugden weten aan te 
spreken. Daartoe kunnen zij echter niet exclusief op eigen kracht vertrouwen. 

 7.3 Het ideaal gerevitaliseerd (II): een collectief perspectief

In hoofdstuk 3 wees ik erop dat de mediatisering van de politiek ook een institutioneel 
fenomeen is: wanneer we het fenomeen nader beschouwen, blijkt dat niet zozeer 
individuele journalisten grotere invloed dan voorheen uitoefenen over individuele 

507 Ik parafraseer hier Brants en Neijens (1998, p. 150), die over de opkomst van 'infotainment' 
op de Nederlandse televisie stellen: "In short, there has been a shift from programs in the 
public interest to programs the public is interested in." 

Proefschrift Remco van Broekhoven.indd   202 15-03-2016   09:36:32



203

Hoofdstuk 7

politici, maar dat media – begrepen als instituties – een dominante rol zijn gaan spelen 
waarin ze op zijn minst gewaagd zijn aan politieke instituties en actoren, en deze in 
sommige gevallen zelfs overheersen. Belangrijker nog, zo stelde ik, is de nadruk die in 
journalistieke instituties op medialogica ligt. Willen individuele journalisten met 
deugdelijk handelen de democratie beter helpen te functioneren, dan zullen zij daartoe 
in staat dienen te worden gesteld door de collectieve verbanden waarbinnen zij 
opereren. Ik onderscheid in deze paragraaf de volgende vormen van zulke verbanden, 
waarbij ik achtereenvolgens zal aangeven wat hun relevantie kan zijn voor een 
revitalisering van het waakhond-ideaal: instituties, praktijken en tradities. 
 MacIntyre stelt dat deugden door sommige soorten instituties, begrepen als “social 
bearers of the practice”, in gevaar worden gebracht en door andere van zulke instituties 
juist worden onderhouden.508 Hij werkt dit punt niet uit, maar het ligt voor de hand te 
veronderstellen dat het verschil wordt bepaald door de vraag welke goederen centraal 
staan in de institutie: in hoeverre deze 'intrinsiek' dan wel 'extrinsiek' zijn ten opzichte 
van de bijbehorende praktijk en haar telos. Zo zou een omroep die journalistieke doelen 
benadrukt – het brengen van nieuws; dit doen op onpartijdige en afgewogen wijze; en 
het verhelderen van achtergronden bij dat nieuws – vanuit journalistiek perspectief 
eerder worden gekarakteriseerd als een 'deugdzame' institutie dan een omroep die 
kijkcijfers, winstmarges of de populariteit van haar anchor men vooropstelt. Dit zijn 
natuurlijk extremen, die wellicht didactisch doeltreffend ogen maar die in de 
werkelijkheid niet voorkomen in een dergelijk onversneden vorm. De meeste media-
instituties in liberale democratieën erkennen zowel intrinsieke als extrinsieke ambities 
in hun redactiestatuten, 'mission statements' en, niet te onderschatten, informele 
cultuur.509 Ook zijn bepaalde institutionele innovaties – denk aan de 'ombudsman' of 
–vrouw in de journalistiek – op diverse manieren te interpreteren: enerzijds als een 
vorm van journalistieke aanspreekbaarheid, een voorbeeld dus van een intrinsiek goed 
voor deugdelijke journalistiek; anderzijds als een vorm van 'window dressing', vooral 
bedoeld om de schijn te wekken van publieksgerichtheid en in plaats daarvan gericht 
op het imago van de nieuwsorganisatie. Daarmee zou het verdwijnen van deugden 
worden gemaskeerd door de schijn van deugdelijkheid.  
 
 
 
 
 

508 MacIntyre 1981 (2014), p. 227. 
509 De RMO relativeert in 'Medialogica' het belang van redactiestatuten, in casu bij de 

omroepen: "Hoewel redactiestatuten wettelijk verplicht zijn, is het de vraag welke 
praktische betekenis deze statuten op dit moment hebben." Bardoel en d'Haenens 2003, p. 
136. Dit bleek in mei 2015 bijvoorbeeld ook tijdens het hoogoplopende conflict tussen de 
directie van de Telegraaf Media Groep (TMG) en de redactie van De Telegraaf, waarbij TMG 
het redactiestatuut van de krant terzijde schoof en Telegraaf-hoofdredacteur Sjuul Paradijs 
het veld ruimde. 
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 Een constructieve strategie om binnen instituties deugdzame praktijken te stimule-
ren, kan die van de 'hefbomen' 510 zijn: manieren waarop journalisten hun eigen 
'domein' of 'veld' ten goede beïnvloeden, zonder dat hierbij een absolute en volledige 
dominantie van intrinsieke goederen wordt verondersteld over 'extrinsiek' opererende 
instituties. De eerste is het oprichten van nieuwe instituties, organisaties waarin de 
intrinsieke goederen van (waakhond-) journalistiek voorop staan. In hoofdstuk 3 
noemde ik de voorbeelden van The Intercept en De Correspondent, waarbij het ironische 
gegeven in het geval van dit eerste medium is dat het bestaat bij gratie van E-Bay-
oprichter en miljonair Pierre Omidyar. Een tweede hefboom kan worden gevonden in 
een uitbreiding met 'goede' functies binnen bestaande mediaorganisaties. De 
ombudsman of –vrouw is een duidelijk voorbeeld, maar in het kader van waakhond-
journalistiek valt ook te denken aan het instellen van teams van onderzoeksjournalisten 
of van 'fact-checkers' binnen redacties.511 Een derde institutionele hefboom is het 
diversifiëren van de werkplek, in het bijzonder met mensen uit groepen die traditioneel 
ondervertegenwoordigd zijn in bepaalde instituties. Hoewel dit op het eerste gezicht 
misschien niet relevant lijkt voor het waakhond-ideaal, zou het dat wel degelijk kunnen 
zijn. Politieke journalistiek is namelijk – zie bijvoorbeeld de waarnemingen van Paul 
Jansen in het vorige hoofdstuk - in sterke mate een netwerk van mensen die dicht op 
elkaar zitten en, kun je eraan toevoegen, die met elkaar vergroeid zijn.512 Hoe dan ook is 
de aanwezigheid van vrouwelijke en vooral allochtone journalisten in de Nederlandse 
parlementaire verslaggeving verwaarloosbaar. Dat leidt onvermijdelijk tot een specifiek 
perspectief, een dat 'ons kent ons' veronderstelt en de kritische blik van een 
buitenstaander nogal eens ontbeert. Juist voor het controleren van politici (en andere 
machthebbers) is deze kritische en afstandelijke blik cruciaal, zo niet bij politieke 
verslaggevers zelf, dan toch in elk geval bij hun collega's op eind- of hoofdredacties die 

510 Gardner, Csikszentmihalyi en Damon 2001 (2002), pp. 212-218. De auteurs baseren hun 
Good Work: When Excellence and Ethics Meet op gesprekken met professionals uit twee op 
het eerste gezicht zeer uiteenlopende terreinen: genetica en journalistiek. Door het 
contrast tussen deze twee beroepsgroepen te benoemen benadrukken de auteurs al de 
potentiële conflictstof bij het nastreven van journalistieke idealen: "genetics has emerged 
as a profession in which the scientists, the general public, and the shareholders of 
corporations agree substantially about their goals. In sharp contrast, journalism has 
emerged as a profession in which the reporters, the general public, and the shareholders of 
corporations differ sharply in their aspirations." (ibid., p. x). 

511 Zo kondigde Rob Wijnberg in januari 2012 als hoofdredacteur van NRC Next de organisatie 
van een factcheck-rubriek aan ('next checkt') die in print en online zou gaan verschijnen. 
Hij verklaarde zich daarbij geïnspireerd door 'PolitiFact' van de Tampa Bay Times met haar 
'Truth-O-Meter'. http://www.nrcnext.nl/blog/2012/01/18/next-checkt-de-laatste-feiten/ 
(gepubliceerd 18 januari 2012; geraadpleegd 10 april 2015). 

512 Zie voor vergelijkbare waarnemingen over de Haagse journalistiek Geelen 1998; Jeekel 
1998; Luyendijk 2010 (2011); en Van Os 2013. 
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hun werk aansturen.513 "Perhaps the strongest lever for good work resides in those 
organizations that already embody it."514 Het gaat daarbij om het realiseren van de 
waarden die bestaande instituties officieel koesteren, meer in het bijzonder die 
journalistieke instituties die vanwege hun getoonde toewijding aan deze waarden als 
'instituten' gelden, zoals The New York Times, The Economist en The Wall Street Journal. In 
Nederland zou kunnen worden gedacht aan de journaals van NOS en RTL, of aan 
landelijke kwaliteitskranten. Weliswaar is er discussie mogelijk over de mate waarin ook 
deze gelauwerde mediaorganisaties kijkcijfers en oplages laten prevaleren boven hun 
journalistieke belangen; tegelijkertijd valt op te merken dat er geregeld waakhond-
journalistiek wordt bedreven door toonaangevende kranten (in het bijzonder NRC en 
Volkskrant) of tv-programma's (bijvoorbeeld Nieuwsuur, dat recent met langdurig en 
diepgaand onderzoek de val inleidde van de bewindslieden Opstelten en Teeven).515 De 
vijfde en laatste 'hefboom' waarmee instituties kunnen worden gestimuleerd intrinsieke 
goederen te realiseren, is paradoxaal genoeg individuele actie, wanneer journalisten zich 
persoonlijk uitspreken. Deze is institutioneel gezien vooral relevant bij personen die 
een belangrijke rol spelen in deze instituties, bij 'persoonlijkheden' dus. Hier gaat het 
om de in hoofdstuk 2 genoemde 'karakters': personen die het ideaal van waakhond-
journalist bij uitstek belichamen en als zodanig een moreel voorbeeld vormen voor 
minder prominente individuen in (en buiten) hun instituties. Deze rol als 'moreel 
kompas' kan impliciet worden gespeeld, met de voorbeeldwerking van de door hen 
bedreven journalistiek; maar ook expliciet, wanneer journalisten aangeven dat hun 
organisatie op de goede weg is, dat er juist iets moet veranderen binnen hun institutie, 
of wanneer zij deze onder protest verlaten. 

Om 'goede' instituties te behouden en minder deugdzame instituties te hervormen, 
kunnen journalisten niet zonder de steun van hun beroepsgroep, ofwel het collectief 
van degenen die dezelfde praktijk beoefenen. Het gaat hier om praktijken, in de zin van 
coherente, complexe en op intrinsieke goederen gerichte samenwerkingsverbanden. 
Solidariteit is bepaald geen vanzelfsprekendheid onder journalisten, die vaak een 
individualistische attitude hebben en zichzelf graag als verantwoordelijk beschouwen 

513 "Een allochtone journalist kan niet alleen een andere blik op het Midden-Oosten bieden, 
maar bijvoorbeeld ook op politiek Den Haag," stelt Joost Oranje, hoofdredacteur van 
actualiteitenrubriek Nieuwsuur. In: “Alle nieuwsmakers lijken op elkaar,” Wilfred Takken, 
NRC Handelsblad, 3 februari 2015. Ook wetenschappelijke studies wijzen op de vooruitgang 
die nog geboekt kan worden als het gaat om diversiteit in de journalistiek, en in het 
bijzonder de politieke verslaggeving. Zie bijvoorbeeld: Van Zoonen 1998; Husband 2005; 
Awad-Cherit 2008; Ross en Carter 2011; en Van Dalen 2012.  

514 Gardner, Csikszentmihalyi en Damon 2001, p. 216.
515 Maar zelfs een internationaal gerenommeerd instituut van 'goede journalistiek' als The 

New York Times is niet onomstreden. Zo had de krant de voorbije decennia te kampen met 
plagiaataffaires rond enkele van haar journalisten, en met veel kritiek op haar vrijwel 
kritiekloze berichtgeving over de Irak-oorlog van 2003. 
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voor hun eigen werk, zonder altijd in te zien in hoeverre het eigenlijk teamwork is.516 
Een eerste voorwaarde voor het collectieve bewustzijn dat ten grondslag ligt aan een 
dergelijke solidariteit is het formuleren van een gezamenlijk doel; met daaruit 
voortvloeiend intrinsieke goederen en deugden, zoals ik dat in deze studie heb gedaan 
voor waakhond-journalistiek. Een andere voorwaarde is de aanwezigheid van 
organisaties die niet zozeer op extrinsieke goederen gericht zijn als wel op intrinsieke 
goederen: vakbonden, verenigingen, belangenorganisaties.517 Hoewel deze met bij-
voorbeeld hun inzet op extrinsieke goederen als arbeidsvoorwaarden ook als instituties 
fungeren, staan voor zulke organisaties de kwaliteit van het vak en zijn dienstbaarheid 
aan hogere doelen vaak centraal. Daarbij moet worden aangetekend dat niet alleen het 
notoire journalistieke individualisme maar ook de concurrentie tussen diverse jour-
nalisten en media groepssolidariteit compliceert. De ultieme samenwerking van 
waakhond-journalisten is doorgaans gelegen in het gezamenlijk uiteenrijten van 
politieke prooien, waarbij elk van de journalisten probeert voor zichzelf het grootste 
stuk te bemachtigen. En voor wat hun georganiseerde praktijken betreft, geldt dat zelfs 
organisaties die officieel louter op ideële doelen gericht zijn, voortdurend het risico 
lopen zodanig te institutionaliseren dat ook daar extrinsieke goederen als macht, geld 
en prestige dominant worden.518 
 Er past nog één kanttekening – of preciezer gesteld: een aanvulling – bij de stelling 
dat de waakhond-praktijk individuele journalisten kan helpen om deugdelijk te 
opereren. Voor moed, eerlijkheid en rechtvaardigheid, evenals voor gezond wantrouwen, 
verantwoordelijkheidsgevoel en bescheidenheid, geldt dat ze stuk voor stuk kunnen 
worden gerealiseerd door zowel individuen als de collectieven waarbinnen zij opereren. 
Idealiter worden als gevolg van deze deugden politieke leiders kritisch bevraagd en ter 
verantwoording geroepen, niet op de laatste plaats dankzij diepgaand onderzoek naar 
hun doen en laten. Uiteindelijk mag dan worden gehoopt dat deze leiders zich 
gecontroleerd weten, en dat burgers hen zodanig kritisch kunnen beoordelen dat zij 
zichzelf de ware hoofdrolspelers voelen van de democratie. Wat hierbij echter buiten 
beeld is gebleven, is de mate waarin niet alleen democratische doelen worden bereikt,  
 

516 Ook Borden ([2007] 2010, p. 118) signaleert "the strong individualistic streak of most 
journalists".  

517 Voor de Nederlandse waakhond-journalistieke praktijk valt te denken aan de NVJ 
(Nederlandse Vereniging van Journalisten); VVOJ (Vereniging van Onderzoeksjournalisten); 
en de PPV (Parlementaire Persvereniging). 

518 Zo ontstond eind 2014 een conflict in de VVOJ nadat de schijn van belangenverstrenge-
ling was gerezen bij het verlenen van betaalde opdrachten in de vereniging. Bron: https://
www.villamedia.nl/artikel/vvoj-leden-weg-na-onvrede-over-bestuur 

 (gepubliceerd 1 december 2014; geraadpleegd 23 april 2015). 
 Een klassiek voorbeeld van een algemenere neiging tot institutionalisering is de politieke 

praktijk zoals deze door Max Weber wordt beschreven in zijn in 1919 uitgesproken lezing 
Politiek als Beroep, waar hij onder meer stelt: “Dat volstrekt inhoudsloze partijen tegenover 
elkaar staan, niet meer dan organisaties voor baantjesjagers, die voor elke verkiezingsstrijd 
een ander, passend programma opstellen, waarmee zo veel mogelijk stemmen kunnen 
worden verkregen […]”. Weber 2012, p. 80. 
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maar journalisten ook plezier en voldoening in hun werk voelen. Hoewel gesteld kan 
worden dat deze voortvloeien uit de kwaliteit of het effect van hun product, namelijk de 
effectieve controle op leiders waardoor burgers bewuster raken, mag ook de kwaliteit 
van de productie niet worden onderschat. Zo zal verveling of stress niet alleen ongezond 
zijn voor de journalist in kwestie, maar kunnen ze ook zijn productie benadelen: op de 
korte termijn waar dit tot onzorgvuldigheden leidt; op de langere termijn wanneer een 
journalist burnt-out raakt. Hoewel ontspanning en plezier op zichzelf als extrinsieke 
goederen gelden, vormen dergelijke factoren vaak wel een voorwaarde voor 'goed' 
werk. In die zin zijn zich 'goed voelen' en het 'goed doen’ nauw met elkaar verbonden. 

In aansluiting op de praktijk die hen helpt om met de corrumperende werking van hun 
instituties om te gaan, kunnen waakhond-journalisten ook terugvallen op hun traditie, 
het derde collectieve verband dat ik in deze paragraaf bespreek. In navolging van 
MacIntyre heb ik de traditie omschreven als de goederen van waakhond-journalistiek 
zoals deze van generatie op generatie worden overgedragen. Ik stelde in 2.6 vast dat deze 
traditie als 'levend' is te beschouwen voor zover er een constructieve discussie plaats-
vindt over de doelstellingen, doelwitten en methoden van waakhond-journalistiek. 
Tegelijkertijd stelde ik vast dat deze discussie in de praktijk maar zelden principieel en 
fundamenteel is, en dat ze veel meer onder wetenschappers wordt gevoerd (maar 
nauwelijks onder politiek filosofen) dan onder journalisten zelf. Journalisten lijken 
doorgaans niet beargumenteerd en expliciet maar intuïtief en impliciet aan te nemen 
dat ze een rol spelen in de democratie, of ze ironiseren en relativeren die rol juist in 
sterke mate.519 
 Toch levert de journalistieke praktijktraditie een uiterst bruikbare bijdrage aan de 
discussie over waakhond-journalistiek via haar karakters. Zij tonen een voorbeeld aan 
zowel de wetenschappers die hen bestuderen als aan collega-journalisten of journalis-
tiek-studenten; nu eens ter navolging, dan weer ter hervorming of afschrikking. Ik 
onderscheidde in 2.6 de onderzoeker, de ondervrager en de criticus. Concrete, his-
torische voorbeelden van zulke karakters inspireren tot op de dag van vandaag andere 
(potentiële waakhond-) journalisten. Zo vertelt voormalig kranten- en later televisie-
journalist en non-fictie-schrijver Ad van Liempt over de Amerikaanse onderzoeks-
journalisten Bob Woodward en Carl Bernstein en hun verslaggeving over Watergate 
zoals die werd geportretteerd in All the President’s Men uit 1976: "Toen die in Nederland 
in première was gegaan, besloot onze hoofdredacteur, Max Snijders: 'Jongens, daar 
moeten we heen.’ Woensdagmiddag twee uur in de hal verzamelen. En toen liepen we 
dus in één rij de honderd meter van de redactie naar de City-bioscoop, met een man of 
dertig in mijn herinnering. Snijders kocht de kaartjes. En wij gingen naar die film zitten 

519 Zie ook de interviews met journalisten in het vorige hoofdstuk, en met name uitspraken als 
die van Witteman ("Het is niet zo dat als ik in de auto naar mijn werk rij, ik denk: ik ga weer 
eens even de waakhond spelen.") of Benschop ("Ik kan heel idealistisch zeggen: 'Ik voel me 
een waakhond van de democratie.' Ik voel mezelf eerder gewoon een nieuwsjager, eerlijk 
gezegd."). 
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kijken. Door die tijd en door die setting, doordat je met collega's zit te kijken, is dat 
natuurlijk een overweldigende film als het over journalistiek gaat: de macht van de 
journalistiek die in staat was de machtigste man ter wereld aan het wankelen te brengen, 
dat was buitengewoon inspirerend. Ik zeg er altijd een beetje ironisch achteraan: 'Vanaf 
dat moment was er geen gemeentesecretaris in onze regio meer veilig.' Dus die men-
taliteit van waakhond en pottenkijker, dat beeld van fanatisme en vasthoudendheid 
dat eigenlijk zat in die film over Watergate, daar waren we mee geïnfecteerd.”520 Een 
vergelijkbare voorbeeldwerking is te vinden bij journalistieke iconen als 'ondervrager' 
David Frost en 'criticus' Edward R. Murrow, niet op de laatste plaats doordat ook over 
hun werk gefictionaliseerde films zijn gemaakt.521 In een sterk praktijkgerichte en 
geïndividualiseerde professie als de journalistiek is het waarschijnlijk niet meer dan 
logisch dat de traditie in een dergelijk hoge mate door de voorbeelden van individuele 
'karakters' wordt voortgedragen. 
 Al met al kan aan het eind van deze paragraaf worden vastgesteld dat journalistieke 
waakhonden te kampen hebben met diverse soorten weerstand. Op hun zoektocht naar 
waarheid per onderwerp of productie gaat het om tegenwerking van autoriteiten, van 
voorlichters of – soms – van hun eigen collega's522 en chefs. Institutioneel gezien betreft 
het de verleidingen van extrinsieke goederen die hen stimuleren onderzoeksjournalis-
tiek te bedrijven of kritische vragen te stellen vanwege bijvoorbeeld het prestige dat ze 
hiermee kunnen verwerven binnen de eigen nieuwsorganisatie; maar die hen soms ook 
juist ontmoedigen, en in plaats daarvan uitnodigen om een gemakkelijker soort 
journalistiek te bedrijven in de wetenschap dat onderzoekverslaggeving veel moeite, 
tijd en dus geld kost, terwijl succes lang niet altijd verzekerd is. Op maatschappelijk 
niveau wordt de weerstand vertegenwoordigd door de fenomenen van mediatisering 
die deugdelijke waakhond-journalistiek bemoeilijken: cynisme, commercialisering en 
de aantasting van onafhankelijke journalistiek door internet. Teneinde deze 
weerstanden in het hier en nu te overwinnen, is het cruciaal om op de eerste plaats 
solidariteit en steun te organiseren binnen die organisaties die de waakhond-praktijk 
vertegenwoordigen: beroepsverenigingen, vakbonden, onderzoeksteams en redacties 
van research- of interviewprogramma's. Daarnaast is van groot belang om het even 

520 Uit het interview met Ad van Liempt voor deze dissertatie (zie ook hoofdstuk 6), 1 mei 
2014. Saillant in dit geval is dat Van Liempt zelf door vele journalisten van latere generaties 
in Nederland als nestor, mentor en voorbeeld wordt gezien. 

521 'Frost/Nixon' kwam in 2008 uit en was weer een bewerking van het gelijknamige toneelstuk 
uit 2006 over Frost's interview met Richard Nixon uit 1977. 'Good Night and Good Luck' 
uit 2005 behandelt de kritiek die journalist Edward R. Murrow in 1954 leverde op senator 
Joe McCarthy en diens vervolging van werkelijke en vermeende communisten. Zie ook 
voetnoot 197. 

522 Rob Wijnberg schetst in het hier eerder geciteerde interview hoe hij als verantwoordelijke 
voor 'next checkt' werd aangesproken door zijn collega's van de parlementaire redactie van 
de NRC, die suggereerden dat het voor hen moeilijker werd om toegang tot politici te krij-
gen als Wijnberg en de zijnen deze politici publiekelijk corrigeerden. Interview door Coen 
Verbraak. In: 'Kijken in de Ziel - Journalisten', NTR, 19 augustus 2014.  
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ont nuchterende als inspirerende verleden van de waakhond-traditie te kennen en over 
de toekomst van deze traditie na te denken, van mening te verschillen en bij deze 
meningsverschillen weer antwoorden te formuleren. Daartoe dient ook voorbij de rol 
van de journalistiek zelf te worden gedacht, en wel aan de rolverdeling met publiek en 
politiek. Een dergelijke reflectie staat centraal in de volgende paragraaf. 

 7.4  Het ideaal gerevitaliseerd (III): naar een andere democratische rolverdeling 

In hoofdstuk 1 zagen we dat een visie op de rol van de journalistiek in een democratie 
kan worden beschouwd als een visie op de rolverdeling van journalisten met twee andere 
cruciale actoren in de democratie: leiders en burgers. In deze paragraaf zal ik trachten 
duidelijk te maken in hoeverre een door mediatisering gerevitaliseerd waakhond-ideaal 
een andere wisselwerking met deze actoren veronderstelt dan het traditionele ideaal. Ik 
zal daartoe eerst de rolverdeling tussen journalisten en leiders belichten, en dan die 
tussen journalisten en burgers, om tenslotte samenvattend aan te geven wat de 
resulterende rolverdeling tussen de drie actoren kan zijn. 
 Ik stelde in 1.3 dat het waakhond-ideaal wantrouwen tegenover leiders impliceert. In 
hoofdstuk 2 beargumenteerde ik dat 'gezond wantrouwen' een deugd is voor waakhond-
journalistiek. In hoofdstuk 3 echter identificeerde ik overdreven controle en overma ti ge 
negativiteit als implicaties van politieke mediatisering. Hierbij ontaardt wantrouwen 
tegenover politieke leiders in een dermate aanvallende benadering dat politici 
dichtklappen ofwel juist zichzelf beter proberen te 'verkopen'. Beide reacties doorkruisen 
het gewenste democratische proces waarin leiders via journalisten verantwoording 
afleggen aan hun kiezers. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 werd dit soms ook zichtbaar in de 
verkiezingsdebatten, de berichtgeving daarover en een deel van de observaties die de 
ondervraagde journalisten plaatsten bij de verhouding tussen politiek en journalistiek. 
Hier zou ik een ander perspectief willen aandragen voor de verhouding van journalisten 
met leiders: een perspectief dat inspireert tot een versterking van verantwoor delijk-
heidsgevoel en bescheidenheid, opdat deze het eveneens noodzakelijke wantrouwen in 
toom houden. 
 Aan het begin van deze studie signaleerde ik al dat er in democratietheorieën – in het 
bijzonder die met een normatief karakter – doorgaans weinig aandacht en nog minder 
hoogachting is voor leiderschap. Een uitzondering is András Körösényi (2009), die twee 
factoren belicht waardoor politieke leiders zich onderscheiden van 'gewone' burgers en 
zich daarmee tot op zekere hoogte onttrekken aan het democratische gelijkheidsprincipe: 
kennis en verantwoordelijkheid. Voor wat betreft het punt van kennis reageert Körösényi 
op Robert A. Dahl (1989) en Michael Saward (1994) die de bewering aanvechten dat één 
persoon of kleine groep personen op grond van superieure kennis zou moeten regeren 
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(guardianship).523 Hoewel leiders volgens Körösényi geen absolute en perfecte kennis 
bezitten, bezitten zij wel praktische kennis van de politiek, inclusief contingente kennis 
van de beleidsterreinen waarmee zij zich bezighouden.524 Deze kennis dient te leiden 
tot een groter gewicht in de besluitvorming voor leiders dan voor – minder deskundige 
- burgers.525 Verantwoordelijkheid op haar beurt wordt niet gedragen door kiezers, aldus 
Körösényi, aangezien hun stem geheim is en niet kan worden gerelateerd aan bepaalde 
besluiten en de gevolgen daarvan: "The relation between citizens’ vote and the impact 
of their choice is so ambiguous, uncertain and remote, that a voter’s decision does not 
imply the feeling of responsibility in any meaningful sense."526 Leiders daarentegen 
dienen hun besluiten openlijk te verantwoorden en worden er ook verantwoordelijk 
voor gehouden. Dus duidt Körösényi verantwoordelijkheid aan als een typische 
leiderschapsdeugd.527 
 Er vallen verschillende kritische kanttekeningen te maken bij een dergelijke 
opvatting van wat Körösényi leadership democracy noemt. Op de eerste plaats is de vraag 
of de kennis van politieke leiders altijd hoger dient te worden ingeschat dan de specifieke 
kennis waarover veel hoogopgeleide – en dus allerminst 'onwetende' - burgers in de 
moderne democratie beschikken, of dan de ervaringsdeskundigheid en het inzicht in 
de eigen behoeften van elke burger. Niet voor niets oordeelde Mill al dat "each is the only 
safe guardian of his own rights and interests" en bekritiseerde hij op grond van deze 
aanname het soort leiderschap waarbij de bovenmenselijke denkactiviteit van een elite 
een mentaal passieve meerderheid zou aansturen.528 Körösényi neemt expliciet afstand 
van een dergelijke hogere wijsheid van bevoogdende leiders, maar dan nog blijft de 
vraag of ook zijn veronderstelde leiderschapsniveau van kennis zodanig uitstijgt boven 
de inzichten van veel burgers, en zeker deze burgers samen, dat het de veronderstelling 
van superioriteit rechtvaardigt. Ook de mate van verantwoordelijkheid die Körosényi 
hier aan leiders toeschrijft, is discutabel. Het is vaak zelfs voor henzelf niet helder wat 
precies de consequenties van hun besluiten zijn, laat staan op de lange termijn, en in 
veel gevallen hoeven leiders deze gevolgen ook niet zelf te dragen. In plaats daarvan zijn 
het gewone burgers die de effecten van besluiten ondervinden en er eventueel de prijs 
voor betalen. De 'verantwoordelijkheid' van de politieke leider is hoe dan ook niet te 
vergelijken met de verantwoordelijkheid van ouders voor hun kinderen of van een 
piloot voor zijn passagiers, vergelijkingen die zouden opgaan in een paternalistisch 
perspectief op leiderschap zoals dat van Körösényi. Dat wil zeggen: weliswaar hangt er 

523 Dahl (1989, p. 52) omschrijft ‘guardianship’ als de situatie waarin er geregeerd wordt door 
“a minority of persons who are specially qualified to govern by reason of their superior 
knowledge and virtue."

524 Körösényi 2009, p. 90. Saward (1994, p. 12) wijst eveneens het idee van absolute kennis af, 
maar doet dit ook ten aanzien van 'contingente' kennis voor zover het de politiek aangaat. 
"My contention is that politics is not a realm where contingent claims to specialized, 
superior knowledge are legitimate […]".   

525 Körösényi 2009, p. 100. 
526 Ibid., p. 94. 
527 Ibid., p. 95. 
528 Mill 1861 (1977), p. 404. 
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veel af van wat de politicus doet, zegt en laat; maar doorgaans is het enige gevolg dat 
hijzelf hiervan draagt, de winst of het verlies van de volgende verkiezing. 
 Waarom zouden dan de specifieke burgers die waakhond-journalisten zijn toch 
meer bescheidenheid mogen opbrengen jegens deze leiders die zij zozeer wantrouwen; 
en in hoeverre stoelt deze bescheidener opstelling op een waakhond-journalistiek ver-
ant woordelijkheidsgevoel voor de democratie? Een perspectief op leiderschap, en 
indirect op de rolverdeling van journalistiek met leiderschap, dat dit wellicht beter 
duidelijk maakt dan dat van Körösényi is Robert C. Tucker's Politics as Leadership ([1981] 
1995). Tucker vraagt zich af wat leiders bijzonder maakt en stelt dan dat je hierbij niet 
kunt volstaan met de uitspraak dat ze 'leiden' of 'regeren', hetgeen hij vergelijkt met 
over een piloot alleen maar zeggen dat hij een vliegtuig bestuurt, zonder te verduidelijken 
hoe deze piloot dat doet. Dit brengt Tucker tot de omschrijving van een drievoudige 
taak voor politieke leiders oog in oog met de situaties die zij aantreffen: "diagnosing the 
situation authoritatively, devising a course of action designed to resolve or alleviate the 
problem, and mobilizing the political community’s support for the leaders’ definition 
of the situation and their prescribed policy response."529 Aan een dergelijke opvatting 
van regeren – diagnosticeren of analyseren, oplossingen formuleren, en steun voor het 
daaruit resulterende beleid mobiliseren – gaat een fase vooraf die Tucker ‘signaleren’ 
noemt: "Before meaningful circumstances can be treated as a problem situation, their 
existence must be perceived. The facts must be known. The word signalizing may be 
used for the activity of apprising leaders of circumstances that appear meaningful 
enough to merit diagnosis and policy response. Signalizing is often done by the press, 
especially when uncensored, and by concerned citizens whose voices are reported in 
the press.”530

 Hoewel gesteld kan worden dat Tucker hier eveneens vanuit normatief democratisch 
oogpunt een beperkte rol voor burgers onderscheidt – signalen uitzenden naar leiders, 
en steun verlenen aan hun oplossingen531 - maakt hij wél duidelijk wat precies 
leiderschap ook in een democratie zo cruciaal en onvermijdelijk maakt. Niet iedere 
burger immers bezit die door Körösényi benadrukte eigenschappen kennis en 
verantwoordelijkheid die hem in staat stellen om zoals de leider professioneel en 
fulltime oplossingen te ontwikkelen voor de problemen van de politieke gemeenschap. 
Ook de journalist niet, en dat mag hem tot enige bescheidenheid brengen, evenals tot 
elementair respect jegens politici. De kennis waarover journalisten beschikken is in de 
regel veel kleiner dan die van politici, althans wel waar het de beleidsterreinen betreft 
waarover deze politici besluiten nemen, niet op de laatste plaats vanwege de ambtenaren 
die hen hierbij assisteren. Ook de mate van verantwoordelijkheid die leiders nemen, is 
onvergelijkbaar veel groter dan die van de journalisten die hen vaak op hoge toon 

529 Tucker 1981 (1995), p. 31. 
530 Ibid. 
531 Zeker aanhangers van deliberatieve en participatieve democratiemodellen zouden hierbij 

aantekenen dat burgers zelf verondersteld mogen worden om acceptabele diagnoses te 
stellen en dito oplossingen te bedenken. 
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ondervragen. De politici treden in de publiciteit en stellen zich daarmee kwetsbaar op; 
ze kunnen worden afgerekend op hun handelen, en dat zal ook zeker gebeuren zodra zij 
fouten maken, fouten die vaak door journalisten aan het licht worden gebracht.  
 Maar dit alles verklaart nog niet helemaal waarom waakhond-journalisten hun 
wantrouwen met enige bescheidenheid zouden mogen balanceren. Daartoe dienen we 
terug te keren naar het hogere doel van waakhond-journalistiek: het helpen functioneren 
van de democratie doordat leiders zich gecontroleerd weten en burgers deze leiders 
kritisch kunnen beoordelen. Hiertoe is het belangrijk dat journalisten inderdaad, zoals 
Tucker stelt, signaleren. Echter, in een veel bredere, diepgaandere en verder reikende 
betekenis dan dit begrip veronderstelt. Het gaat er niet simpelweg om over feiten te 
berichten en daarmee aan agenda setting te doen. Het gaat ook om hoe er betekenis 
wordt verleend aan deze feiten: zie het ‘meaningful’ waarover Tucker spreekt. En het 
gaat erom, en dit is uiterst relevant voor waakhond-journalistiek, dat journalisten het 
signaleren wanneer leiders zélf problemen veroorzaken en verergeren of een probleem 
worden voor de politieke gemeenschap. Leiders dienen te weten dat journalisten hen 
op een dergelijke manier zullen volgen, terwijl burgers door journalisten in staat 
worden gesteld om te oordelen in hoeverre leiders inderdaad oplossingen in de weg zijn 
gaan staan in plaats van deze oplossingen aan te dragen. Wanneer waakhond-
journalisten een dergelijke doelgerichtheid handhaven op signaleren in de breedste zin 
van het woord, beseffen zij ook dat leiders niet per definitie wantrouwen verdienen, 
aangezien deze leiders een uiterst belangrijke en complexe taak vervullen; en leggen 
deze journalisten zich - in alle bescheidenheid over hun rol in dienst van andere actoren 
- toe op hun eigen belangrijke en complexe taak, die van het signaleren door te 
controleren en van het controleren door te signaleren. 

Het is de rolverdeling tussen journalisten en burgers waarop we nu onze aandacht 
moeten richten. In 1.3 stelde ik dat het ideaal van de journalist als waakhond het gevaar 
loopt van een even demagogisch als romantisch beroep op 'het publiek' of 'het volk'. 
Dat is een gevaar omdat burgers in een dergelijke, zogenaamd homogene hoedanigheid 
vaak ofwel worden geïdealiseerd als enthousiaste participanten in de democratie; ofwel 
juist plegen te worden af-geserveerd als politiek irrelevante want passieve actoren. In 
het eerste geval verwachten waakhond-journalisten te veel van burgers, en doen ze zelf 
te weinig; in het tweede geval verwachten journalisten te weinig van burgers, en doen 
ze zelf te veel. Ik zal dit toelichten, en daarna aangeven welke rolverdeling tussen 
journalisten en burgers naar mijn idee adequater aansluit op het ideaal van de journalist 
als waakhond. 
 In Talking to Strangers ([2004] 2006) presenteert Danielle Allen een kritische reflectie 
op het concept 'volk' die bruikbaar kan zijn voor een visie waarbij het midden wordt 
gehouden tussen te veel eisende dan wel te weinig verwachtende inschattingen door 
journalisten van dat volk; of dit nu dienst doet als hun publiek, of als electoraat. Allen 
stelt dat 'het volk' als basisbegrip van de democratie problematisch is omdat het de 
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verschillen en conflicten tussen verschillende burgers verhult.532 Dit vloeit niet 
noodzakelijkerwijs voort uit het concept 'volk' zelf. Het Griekse ho demos en het Latijnse 
populus hadden volgens haar twee betekenissen: een factionalistische, waarmee de 
armen werden aangeduid; en een aspirationele, waarbij het volk stond voor alle actief 
optredende burgers, rijk of arm. In deze tweede betekenis duidde het volk dus een 
collectieve actor aan die heterogeniteit en zelfs conflict incorporeerde.533 Het was 
Hobbes, aldus Allen, die 'het volk' veel later pas presenteerde als denkbeeldig initiator 
én feitelijk resultaat van een sociaal contract waarmee het eveneens zijn soevereine 
heerser – de Leviathan - in het leven roept. "'The people' becomes one in the body of the 
sea monster sovereign Leviathan. […] By turning the citizens' gaze away from their 
equals and toward a superior, Hobbes transformed them into the people, as he defined 
it." 534 Het is ook al bij Hobbes dat we de spanning kunnen onderscheiden tussen 'het' 
homogene volk dat afwisselend wordt geïdealiseerd (van een aanvankelijk verdeeld 
optredende 'menigte' in de natuurtoestand tot een via het sluiten van een contract 
eensluidend optredende 'schepper' van staat en soeverein); en geridiculiseerd (als al 
even unaniem opererende, maar ditmaal passieve en gehoorzame massa, zodra de staat 
eenmaal functioneert).535 
 Allen plaatst tegenover wat zij aanduidt als “the ideology of ‘oneness'” en “the 
idealization of unanimity” een alternatieve aspiratie van “wholeness”. Een dergelijke 
'heelheid' die geen eenheid veronderstelt, vindt plaats door vertrouwen te genereren 
vanuit situaties waarin wantrouwen overheerst, en waarin onenigheid bestaat en zal 
voortbestaan. Cruciaal is voor Allen hierbij het gebruik van taal: het is taal als politiek 
relevant medium met behulp waarvan burgers niet gelijk of het zelfs maar eens worden, 
maar waardoor zij niettemin relaties leggen met elkaar die het vertrouwen kunnen 
doen toenemen. Tegelijk blijft een zekere mate van wantrouwen altijd gerechtvaardigd: 
"neither the cultivation of such trust nor the promotion of allegiance to democratic 
institutions rules out a simultaneous cultivation of intellectual skepticism about 

532 De observatie dat de formulering 'het volk' vragen oproept, is op zichzelf niet opzienbarend 
of uniek. Zo stelt David Held in de eerste editie van zijn Models of Democracy al de 
onvermijdelijke vraag bij het definiëren van democratie als bestuursvorm "in which […] 
the people rule": "who are considered to be 'the people'?" (Held [1987] 1992, p. 2) Jack 
Lively formuleerde het twaalf jaar eerder in Democracy nog preciezer: "Does talk of 'the 
people' imply some homogenous will amongst all members of a given community, capable 
of expression in universally agreed political decisions?" (Lively 1975, p. 8) In Nederland 
publiceerde Dick Pels in 2011 'Het volk bestaat niet', waarin hij stelt: "De stem des volks is 
doorgaans een helse kakafonie, en ook de politieke elites praten steevast tegen elkaar in en 
door elkaar heen in hun pogingen die stem te interpreteren." (Pels 2011, p. 56) 

533 Allen (2004) 2006, p. 70. 
534 Ibid., p. 82. Allen illustreert dit – letterlijk – aan de hand van het titelblad van Hobbes's 

Leviathan uit 1651: in het ontwerp was de hier afgebeelde heerser samengesteld uit gezich-
ten die de lezer aankeken; in de uiteindelijke versie kijken de 'leden van het volk' naar de 
heerser wiens lichaam zij vormen, treden zij geïsoleerd van elkaar op, en keren zij de lezer 
hun rug toe. Ibid., pp. 80-83. 

535 Mill omschrijft een vergelijkbare 'gemeenschap' veel later met onverholen misprijzen als 
"a flock of sheep innocently nibbling the grass side by side." Mill 1861 (1977), p. 412.
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particular policies promoted by fellow citizens or by one's political institutions."536

 Allen’s visie op 'het volk' en het belang daarbij van ongelijksoortigheid en onenigheid, 
wantrouwen en vertrouwen, en tenslotte taal, is om diverse redenen relevant voor de 
relatie tussen journalisten en burgers die wordt gelegd in het waakhond-ideaal. Op de 
eerste plaats omdat een dergelijke visie het zicht bewaart op de verschillen binnen een en 
hetzelfde volk of 'publiek', een idee dat ik zo verder belicht via de theorie van the 
Interlocking Public van Kovach en Rosenstiel. Een dergelijke visie erkent zowel de 
kwaliteiten als de tekortkomingen die binnen dat ongelijksoortige volk of publiek 
aanwezig zijn. Op de tweede plaats biedt Allen’s nadruk op vertrouwen (als nooit geheel 
te bereiken ideaal) tegenwicht aan het wantrouwen dat een cruciaal element vormt van 
de waakhondfunctie. Ik zou willen stellen dat naarmate het vertrouwen tussen burgers 
toeneemt, zij minder afhankelijk raken van vertrouwen in hun leiders of van controle 
op deze leiders door journalisten. Iets anders geformuleerd: naarmate de 'horizontale' 
relaties tussen burgers beter functioneren, neemt de dominantie af van 'verticale' 
relaties van leiders met burgers en van relaties tussen journalisten en leiders, over de 
hoofden van de burgers heen. Dat mag op het eerste gezicht nadelig lijken voor het 
belang en de eigenwaarde van de journalistiek: tegelijk is dit voordelig voor de demo-
cratie, met haar aspiratie dat burgers zichzelf en elkaar regeren. En het plaatst de 
waakhond-journalist in een bescheidener rol: die van een controleur die zijn plaats 
kent, niet zozeer ten opzichte van leiders die boven hem verheven zouden zijn, als wel 
ten opzichte van burgers die uiteindelijk zelf hun leiders behoren te controleren. Dit 
participatieve ideaal formuleerde ik in 1.3 en vooral in 2.3, waarbij ik in dit laatste geval 
verwees naar Schudson's concept van de “monitorial citizen”. Schudson stelt over deze 
'toezichthoudende' burger dat ze niet volledig geïnformeerd hoeft te zijn, noch 
voortdurend actief verwikkeld in politiek. Ze koestert echter net voldoende 
verantwoordelijkheidsgevoel en wantrouwen om oppassend te zijn. "Picture parents 
watching small children at the community pool. They are not gathering information; 
they are keeping an eye on the scene. They look inactive, but they are poised for action 
if action is required. The monitorial citizen is not an absentee citizen but watchful, even 
while he or she is doing something else."537 Noteer dat burgers hier de deugden ten toon 
spreiden die ik eerder aan waakhond-journalisten toeschreef: gezond wantrouwen 
(waakzaamheid), verantwoordelijkheidsgevoel en bescheidenheid: dit laatste uit zich 
in de afstand die de ouders in Schudson's beeldspraak houden tot hun kinderen en de 
ruimte die ze hen geven om te spelen, zoals burgers hun leiders laten spelen zolang deze 
burgers erop vertrouwen dat dit goed gaat.538 Waar blijft de waakhond-journalist in dit  
 

536 Allen (2004) 2006, p. 87. Allen’s nadruk op zowel taal als ongelijksoortigheid blijkt ook uit 
de titel van haar boek: 'Talking to Strangers'. 

537 Schudson 1998, p. 311. 
538 Schudson’s beeldspraak biedt ook een interessante omkering van gebruikelijke paternalis-

tische metaforen, waarbij het juist leiders zijn die de volwassene vertegenwoordigen en 
burgers die als kind worden gezien. 
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geheel? Hij verschaft de burger die informatie waardoor deze kan inschatten of 'het 
goed gaat' dan wel of er dient te worden ingegrepen. 
 Er is nog een derde element uit Allen's visie dat aanknopingspunten biedt voor een 
andere rolverdeling tussen de waakhond-journalist en zijn publiek, naast haar nadruk 
op verschil binnen het volk en op vertrouwen voor datzelfde volk. Dat is het belang van 
taal. Allen besteedt geen aandacht aan de rol van journalistiek in een democratie, maar 
het is duidelijk dat wie taal, gesprek en communicatie meer in het algemeen zo'n 
belangrijke functie toekent, weinig moeite zal hebben om de democratische relevantie 
van de journalistiek te erkennen. Journalistiek bestaat in sterke mate uit praten, 
schrijven en luisteren: het is een uitermate 'talige' activiteit. Het ideaal van “wholeness, 
not oneness” waarin taal centraal staat kan dus worden gezien als een inspiratiebron 
voor waakhond-journalisten om te communiceren en te laten communiceren, met en 
door burgers die allesbehalve een 'massa' vormen. Daarbij is het van belang te beseffen 
waartoe deze communicatie dient. Ik heb in hoofdstuk 3 de doelen van communicatie 
op zichzelf en als communicatie als middel tot commercieel gewin, gecontrasteerd met 
het telos van waakhond-journalistiek. Ook hier zou ik willen wijzen op het uiteindelijke 
doel waarvoor waakhond-journalisten lezen en luisteren, praten en schrijven, 
verbeelden en met dat alles weer anderen – ook burgers en leiders – laten communiceren: 
het functioneren van de democratie. Allen hanteert het ideaal van “political friendship”, 
ook en juist tussen 'vreemdelingen', vanuit de gedachte "that a core citizenly 
responsibility is to prove oneself trustworthy to fellow citizens […]". Het is een 
'vriendschap' waarbij journalisten hun verantwoordelijkheid serieus nemen om andere 
burgers via communicatie te verbinden met elkaar en met hun leiders; een vriendschap 
ook die weliswaar een zeker vertrouwen vestigt, maar tegelijkertijd het gezonde 
wantrouwen niet uitsluit. Die waakzaamheid blijft er voor de mogelijke misstappen van 
leiders, burgers en de journalisten zelf (Allen spreekt over “a capacity to attend to the 
dark side of the democratic soul.”). 539 Het vertrouwen – bij burgers, in journalisten – 
groeit waar deze journalisten hun controlerende werk doen zonder door te schieten in 
paranoia of cynisme. In deze ultieme dienst aan de democratie worden de woorden en 
de beelden via welke de journalisten met hun publiek communiceren, uiteindelijk 
daden, het soort daden dat de oprechte bevestiging van een politieke vriendschap 
vormt. 

Een journalistieke variant op Allen’s waarschuwing voor te grove generalisaties als 'het 
volk' of 'het publiek', is te vinden bij Kovach en Rosenstiel ([2001] 2007). Hun formulering 
van de Theory of the Interlocking Public sluit goed aan bij Allen’s politiek-filosofische visie 
waarin communicatie een cruciale rol speelt540  en 'het volk' bestaat uit vele verschillende 
individuen. "As we listened to journalists and citizens talk, we realized this is a more 

539 Allen (2004) 2006, p. xxii. Hier zijn beide citaten terug te vinden. 
540 Allen legt vooral de nadruk op retorica, wat voor een toepassing op journalistiek minder 

geschikt lijkt, aangezien hierin de focus niet op overtuigen ligt maar op informeren. 
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realistic description of how people interact with the news to form a public"541, zo 
schrijven Kovach en Rosenstiel over het ongelijksoortige publiek dat zij waarnemen. Ze 
onderscheiden drie niveaus van 'publiek engagement' met issues die in de media aan 
bod komen, met de kanttekening dat ook dit generalisaties zijn en dat de mogelijke 
gradaties onder uiteenlopende leden van het publiek een nóg verfijnder karakter 
hebben: een betrokken publiek; een geïnteresseerd publiek; en een ongeïnteresseerd 
publiek. Een en dezelfde persoon kan – afhankelijk van het onderwerp – tot alle drie de 
varianten behoren: "The involved expert on one issue is the ignorant and unconcerned 
member of the public on another."542 Per onderwerp bestaat 'het' publiek bovendien uit 
alle drie de varianten en houden de verschillende soorten publiek elkaar in evenwicht. 
Zo eist een betrokken en geïnteresseerd publiek een mate van diepgang die een 
ongeïnteresseerd publiek ontgaat, terwijl dat laatste publiek juist om een mate van 
toegankelijkheid vraagt die insiders niet verlangen. Niet langer kan worden verondersteld 
dat journalistiek de waarheid vertelt aan een (één) passief publiek. De resulterende taak 
van de nieuwsmedia – aldus Kovach en Rosenstiel – is daarentegen "to give this more 
complex and dynamic public what it needs to sort out the truth for itself over time."543 
Zo kunnen ook waakhond-journalisten hun voordeel doen met de verscheidenheid 
van het publiek: het goed geïnformeerde en betrokken deel dwingt hen om onderzoeks-
feiten correct te hebben en biedt hen indien nodig nieuwe inzichten; het minder 
geïnteresseerde deel vereist een toegankelijke en aantrekkelijke vorm om deze feiten en 
inzichten over te brengen; en daarmee helpen beide delen van het publiek niet alleen 
deze journalisten, maar ook elkaar. Vooral internet met zijn social media voor publieks-
participatie en –reactie laat zien wat het potentieel van een 'in elkaar grijpend' publiek 
is. Hier reageren – op specifieke gebieden zeer deskundige – burgers op journalisten en 
voorzien ze hen van informatie, vormen van bemoeienis die vaak online door journa-
listen zelf worden gevraagd en van cruciaal belang voor hun pub licaties blijken.544

 Er is nog een argument dat Lippmann’s klassieke kritiek op het publiek weerspreekt 
als een uniforme en op zijn best matig geïnformeerde massa: "The public will arrive in 
the middle of the third act and will leave before the last curtain, having stayed just long 
enough perhaps to decide who is the hero and who the villain of the piece."545 Sinds 
Lippmann dit schreef, in 1927, is het opleidingsniveau van de gemiddelde burger in 
democratieën enorm toegenomen. Ook beschikt zij over onvergelijkbaar veel meer - en 

541 Kovach en Rosenstiel 2001 (2007), p. 24 (cursivering van mij). 
542 Ibid., p. 25. 
543 Ibid., p. 26. 
544 Dit fenomeen wordt aangeduid als 'crowd sourcing'. Een voorbeeld hiervan is 'De Monitor' 

van de NCRV, voorheen bekend als de 'Altijd Wat Monitor', waar mensen tips en reacties 
kunnen geven ten bate van televisie-uitzendingen van dit NRCV-programma. http://
demonitor.ncrv.nl/ (geraadpleegd 21 mei 2015). 

545 Lippmann 1927 (2008), p. 55. 
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meer diverse - bronnen van informatie, met dank aan de proliferatie van nieuwsmedia.546 
Tot slot worden gezagsdragers nu veel meer dan een eeuw geleden kritisch bevraagd, en 
in elk geval niet op hun woord geloofd. Dat zijn allemaal redenen dat 'het' publiek een 
totaal andere grootheid is geworden dan het publiek dat door Lippmann (en zelfs – veel 
welwillender – door Dewey, zie 1.1) werd beschreven in 1927. In de woorden van Dalton 
([1988] 2002]: "The picture of the public's abilities is not nearly as bleak as that painted 
by the elitist theory of democracy."547 
 De opkomst van een wereldwijze burgerij – die door Mazzoleni en Schulz (1999) 
onder verwijzing naar Dalton wordt gesignaleerd – verandert ook de verhouding tussen 
jour nalisten en burgers fundamenteel. Mazzoleni en Schulz duiden “political 
sophistication” aan als "a person's capacity to process information and to make 
meaning of the political issues encountered in mass media.”548Dat dergelijke 
“sophisticated citizens” minder goedgelovig dan voorheen de politiek zullen benaderen, 
ligt voor de hand; een vergelijkbare kritische houding mag echter worden verwacht 
tegenover die massamedia waarvan ze tegelijkertijd meer dan ooit gebruik maken. Weer 
met dank aan internet kunnen burgers relatief gemakkelijk informatie checken die tot 
hen is gekomen via traditionele media, of via datzelfde internet. Ook op dit punt ligt bij 
journalisten op hun beurt dus meer respect voor de hand jegens burgers, evenals meer 
bescheidenheid over zichzelf. Juist in moderne democratieën zijn burgers in staat om 
leiders én journalisten te controleren. 
 Tegelijkertijd is het zaak voor journalisten – en in het bijzonder de waakhonden 
onder hen – om niet door te schieten in een positief verwachtingspatroon van bewuste 
burgers. Naast moed, eerlijkheid rechtvaardigheid, gezond wantrouwen, verant-
woordelijkheidsgevoel en bescheidenheid, dient zich dan ook een zevende, tamelijk 
ongebruikelijke ‘deugd’ aan: schizofrenie. Schudson (1995) stelt dat journalisten te vaak 
ofwel helemaal geen wezenlijke doelen stellen en geen verwachtingen aan hun publiek 
koesteren, en in plaats daarvan slechts proberen de dag goed door te komen, hun 
'stukje' te tikken en de deadline te halen; ofwel juist ambiëren 'het volk' zodanig op te 
voeden dat het de politiek geheel begrijpt en actief eraan deelneemt. Dit, zo stelt hij, 
vraagt om een tussenweg middels "a kind of schizophrenia on the part of the news 
media – to act as if classical democracy were within reach and simultaneously to work as 
if a large, informed, and involved electorate were not possible. The virtue of schizophrenia 
is that both things are true under different circumstances."549 Met een dergelijke 

546 Dalton ([1988] 2002, pp. 20-21) stelt dat met name televisie tot meer begrip van politiek 
heeft geleid onder burgers, zelfs wanneer de zorg ter harte wordt genomen dat televisie 
informatie zou trivialiseren en tot negativisme zou leiden: "television can create a greater 
understanding of politics by allowing us all to watch legislative deliberations, to see candi-
dates as they campaign, and to experience history firsthand." (ibid., p. 21). Hetzelfde zou 
nu gesteld kunnen worden ten aanzien van internet. Zie voor analyses van en kritieken op 
de rol van televisie bijvoorbeeld Robinson 1976; Patterson 1993 (1994); en Swanson en 
Mancini 1996. 

547 Dalton 1988 (2002), p. 18. 
548 Mazzoleni en Schulz 1999, p. 253. 
549 Schudson 1995, p. 223. 
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schizofrenie - of misschien simpelweg flexibiliteit - is de opvatting gegeven van een 
publiek dat soms wel en soms niet aan de democratische verwachtingen voldoet, en 
daaruit voortvloeiend van een journalistiek handelen dat idealisme koestert terwijl het 
realiteitszin niet uit de weg gaat. 

 7.5  Terug naar de werkhypothese:  
   morele excellentie in een context van politieke mediatisering

Laten we een laatste keer terugkeren naar de werkhypothese, en tot een conclusie 
komen van dit hoofdstuk door na te gaan in hoeverre ik haar hier beantwoord heb. Ik 
stelde in de derde en laatste deelhypothese: 

Politieke mediatisering kan ook worden geïnterpreteerd als een uitdaging aan waakhond-
journalisten om morele excellentie te blijven realiseren in wisselwerking met zowel de 
eigen instituties als andere politiek relevante actoren. In de praktijk en traditie van 
waakhond-journalistiek kan hierbij een nieuw evenwicht worden gezocht tussen ener-
zijds haar eigen democratische ideaal en anderzijds media-logica.

Deze hypothese kan grotendeels bevestigend worden beantwoord. De uitdaging die 
mediatisering van de politiek stelt aan het waakhond-ideaal hoeft niet te worden beant-
woord met een absolute afwijzing: noch van het ideaal zelf of van het achterliggende 
democratische doel; noch van mediatisering en van de achterliggende communicatieve 
en commerciële dynamiek. In plaats daarvan, zo heb ik in dit hoofdstuk duidelijk ge-
maakt, kunnen journalisten mediatisering tegemoet treden én benutten met voortdu-
rende pogingen om deugdelijk te opereren als waakhonden van de democratie. 

 In 7.1 heb ik deze benadering van de ‘uitdaging als uitnodiging’ ingezet met een 
reflectie vanuit de empirische resultaten in de voorgaande hoofdstukken. Uit zowel de 
analyse van de debatten als die van de berichtgeving bleek een actieve en kritische 
houding van politieke journalisten tegenover politici, en tegenover de eigen 
beroepsgroep. De afstandelijkheid waarmee waakhond-ideaal en democratie door 
journalisten werden beschouwd, ging gepaard met een duidelijk uitgesproken ambitie 
van kritisch bevragen, controleren en het publiek van dienst zijn. In dat alles zag ik 
aanknopingspunten voor een onverminderde relevantie van het waakhond-ideaal. 
Enerzijds immers wordt dit – zo blijkt uit het empirische onderzoek – in de praktijk 
gebracht. Anderzijds beleven de ondervraagde journalisten het op een niet-pretentieuze 
manier, waarbij zij zich bovendien bewust blijken van andere relevante journalistieke 
belangen als informeren, nieuws brengen en entertainen. Zeker de tv-journalisten 
achten deze verenigbaar met het controleren van politici, wat door de schrijvende 
journalisten vaak met wat meer scepsis wordt begroet. Hoe dan ook tekenen zich vanuit 
de Nederlandse beroepspraktijk verschillende interessante initiatieven af om als 
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waakhond te blijven functioneren, of dat zelfs meer te doen dan voorheen: met meer 
verantwoordingsgerichtheid en publieksparticipatie in het tv-debat, nieuwe manieren 
om verantwoording te vragen in andere programma’s, of een verdieping en verbreding 
van duiding en onderzoek ten aanzien van tv-debatten in andere media zoals internet 
en kranten.  
 In 7.2 heb ik – nog steeds refererend aan ideeën en ervaringen uit de beroepspraktijk 
– weer op meer theoretische wijze een visie ontwikkeld op de wijze waarop deugdelijk 
kan worden omgegaan met de uitdaging die politieke mediatisering stelt aan het 
waakhond-ideaal. Ik constateerde dat er verschillende vormen van journalistieke 
‘zelfcorrectie’ denkbaar en zichtbaar zijn. In reactie op cynisme is er een beweging naar 
‘public journalism’ die bereid is politiek op inhoudelijke en faire wijze tegemoet te 
treden. In reactie op commercie wordt er gevraagd om hernieuwd engagement dat 
uitstekend valt te combineren met entertainende manieren om verhalen te vertellen. 
En voor wat internet betreft, blijkt dat waakhond-journalistiek ook daar goed bedreven 
kan worden, ondanks de complicaties van de hoeveelheid en snelheid van informatie 
die er circuleren. 
 In 7.3 hebben we gezien dat om de waakhond-deugden de vrije loop te laten in de 
hier zojuist genoemde initiatieven, steun nodig is vanuit de instituties, praktijken en 
tradities waarbinnen waakhond-journalisten opereren. Dergelijke steun blijkt mogelijk 
via verschillende ‘institutionele hefbomen’, en door middel van de organisaties waarin 
journalisten hun praktijk verwezenlijken: denk aan beroepsorganisaties maar ook de 
teams waarin waakhonden werkzaam zijn. Ze kunnen zich hierbij bovendien laten 
inspireren door de discussie over de wijze waarop het waakhond-ideaal in de 
gemediatiseerde democratie te realiseren is. Daarbij spelen individuele journalisten 
met een voorbeeldfunctie – MacIntyre’s karakters – een grote rol. 
 In 7.4 tenslotte heb ik de rolverdeling van journalisten met leiders en burgers 
opnieuw onder de loep genomen die ook in hoofdstuk 1 al aan de orde kwam. Ik heb de 
relatie van waakhond-journalisten met de andere actoren zodanig omschreven dat 
deze journalisten mediatisering beter weten te hanteren. Daarbij keerden de klassieke 
deugden van het gezonde wantrouwen, het verantwoordelijkheidsgevoel en de 
bescheidenheid in nieuwe gedaanten terug. Het beoogde resultaat is een rolverdeling 
die journalisten meer dan ooit in staat stelt het hogere doel te helpen realiseren van een 
democratie waarin politieke leiders zich gecontroleerd weten en burgers hen kritisch 
beoordelen. 
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Conclusie

Als ik had gewild dat je het zou begrijpen, had ik het wel beter uitgelegd.
  Johan Cruyff.550

In deze studie heb ik de vraag beantwoord welke uitdaging de mediatisering van de 
politiek stelt aan het journalistieke waakhond-ideaal. Of specifieker, suggestiever en 
speculatiever geformuleerd: hoe waakhond-journalisten hun praktijk deugdelijk 
kunnen blijven uitoefenen wanneer de democratie meer en meer door medialogica 
wordt gedomineerd. 

Om tot een antwoord op deze vraagstelling te komen heb ik de volgende drieledige 
werkhypothese gehanteerd:
1.  Waakhond-journalistiek is op te vatten als een sociale en morele praktijk waarin  

journalisten zich door middel van een aantal gedeelde deugden verhouden tot el-
kaar, hun instituties en andere actoren; en waarbij zij zich kunnen laten inspireren 
door een traditie van voortdurende discussie over het ideaal dat zij realiseren. 

2.  Het ideaal van waakhond-journalistiek wordt ondergraven door de mediatisering 
van de politiek: deze uit zich in de dominantie van massamedia over politieke insti-
tuties; een cynische benadering van politiek; een nadruk op commercie boven 
deugdelijkheid; en een aantasting van de intermediaire positie van journalisten 
door internet. 

3.  Politieke mediatisering kan ook worden geïnterpreteerd als een uitdaging aan 
waakhond-journalisten om morele excellentie te blijven realiseren in wisselwer-
king met zowel de eigen instituties als andere politiek relevante actoren. In de 
praktijk en traditie van waakhond-journalistiek kan hierbij een nieuw evenwicht 
worden gezocht tussen enerzijds haar eigen democratische ideaal en anderzijds 
media-logica. 

Voordat ik zal aangeven tot welke conclusies ik ben gekomen aan de hand van de 
bovenstaande vragen en hypotheses, wil ik eerst stilstaan bij de conclusies over de 
politiek-filosofische relevantie van mijn problematiek zelf, zoals ik die heb getrokken in 
hoofdstuk 1. De rol van de journalistiek in een democratie – waarvan de waakhondfunctie 
één mogelijke invulling is – wordt door politiek filosofen namelijk maar zelden 
beschouwd, en als dat gebeurt doorgaans niet diepgaand. Tegelijkertijd is het opvallend 
dat wanneer de politieke filosofie de rol van de journalistiek wél bespreekt, zij deze in de 
regel als belangrijk aanmerkt: denk aan De Tocqueville en Mill die wijzen op de taken 
van informeren, opiniëren en controleren; en aan Habermas en Bourdieu die het 

550 In Engelse vertaling geciteerd, zonder bronvermelding, door Winner ([2000] 2001, p. 4): 
“If I wanted you to understand it, I would have explained it better.” 
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journalistieke opvoeden en engageren van burgers benadrukken. Stuk voor stuk 
signaleren deze denkers bovendien een ernstig falen van de journalistiek in de vervulling 
van al deze rollen. Wat geen van hen echter presenteert, is een gearticuleerde 
beschouwing van journalistiek en democratie: een uitgewerkte argumentatie voor de 
toegekende rol(len), een diepgaande analyse van de tekortschietende praktijk, en een 
praktisch toepasbaar alternatief voor het journalistieke falen. 
 Het is precies een dergelijke articulatie die ik me ten doel heb gesteld in deze studie, 
en met dat doel voor ogen heb ik me geconcentreerd op politieke mediatisering en het 
ideaal van de journalist als waakhond. De mediatisering van de politiek is door 
Gianpietro Mazzoleni en Winfried Schulz (1999) aangeduid als de toenemende 
dominantie van massamedia over politieke instituties. Dit impliceert een hoofdrol voor 
journalisten in de wisselwerking met twee andere cruciale democratische actoren: 
leiders en burgers; een rol die potentieel problematisch is omdat journalisten in de 
gemediatiseerde politiek meer macht bezitten dan ‘gewone’ burgers, maar zij in 
tegenstelling tot politici niet gekozen (of weggestemd) kunnen worden door deze 
burgers. Dit probleem is des te urgenter in het geval van de controlerende rol die wordt 
vervuld volgens het waakhond-ideaal, door mij opgevat als de journalistieke aspiratie 
om politieke leiders kritisch te bevragen en ter verantwoording te roepen. Dat ideaal 
veronderstelt zelf namelijk ook al een zeer prominente politieke rol van journalisten, 
op het gevaar af dat deze niet alleen namens burgers, maar ook in plaats van burgers 
leiders controleren. Indien het bestaan van politieke mediatisering theoretisch en 
empirisch overtuigend kan worden aangetoond, roept dit al met al serieuze vragen op 
over de rolverdeling tussen journalistiek, publiek en politiek. De belangrijkste daarvan: 
wanneer we ervan uitgaan dat in een democratie leiders door burgers worden 
gecontroleerd, hoe wenselijk is dan een ‘gemediatiseerde’ situatie waarin journalistieke 
waakhonden de overhand hebben? Naast de rol van de journalistiek in de democratie, 
mediatisering en het waakhond-ideaal op zichzelf, is ook dit een voor politiek filosofen 
alleszins relevant vraagstuk. Ik heb het aangemerkt als de uitdaging van mediatisering 
voor het waakhond-ideaal, waarbij uitdaging kan worden opgevat als bedreiging, maar 
ook als uitnodiging om het ideaal zodanig te doordenken dat het wordt 
gerevitaliseerd. 

Om tot een gedegen argumentatie te komen van het belang dat waakhond-journalistiek 
heeft voor de democratie, heb ik in hoofdstuk 2 een visie op deze journalistiek ontwikkeld 
als een sociale en morele praktijk waarin persoonlijke competenties ofwel deugden een 
grote rol spelen, zij het in wisselwerking met de instituties waarbinnen ze aan de dag 
worden gelegd. Ik baseer deze visie op de deugdenethiek van Alasdair MacIntyre’s After 
Virtue (1981). Voordeel van MacIntyre’s perspectief is dat hij enerzijds het belang van 
individuele eigenschappen benadrukt die tot morele en professionele excellentie 
leiden; en anderzijds de sociale, praktijk-gebonden context waarbinnen deze deugden 
tot hun recht komen. In deze context onderscheidt hij een samenwerking én spanning 
tussen deugdelijke praktijken en de instituties die hen mogelijk maken – met hun 
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volgens hem corrumperende nadruk op macht, geld en prestige. MacIntyre’s theorie 
toepassend op een terrein dat hijzelf niet heeft verkend, de (waakhond)journalistiek, 
heb ik een hoger democratisch doel (telos) voor deze tak van journalistiek geformuleerd: 
het helpen functioneren van de democratie doordat leiders zich gecontroleerd weten 
en burgers deze leiders kritisch kunnen beoordelen. Ik heb als ‘intrinsieke goederen’ 
van deze praktijk het kritisch bevragen van politieke leiders aangewezen en het ter 
verantwoording roepen van deze leiders. Samen kunnen deze doelen die onmisbaar 
zijn voor het hogere doel van de waakhond en die hem onderscheiden van andere 
journalisten, worden aangemerkt als het waakhond-ideaal. Als waakhond-deugden 
heb ik gezond wantrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en bescheidenheid 
aangemerkt, naast de volgens MacIntyre benodigde deugden voor iedere praktijk: 
moed, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ik heb een specifiek narratief voor waakhond-
journalisten geformuleerd: dat van de zoek- of speurtocht naar de waarheid, een queeste 
die soms het karakter aanneemt van een gevecht, oog in oog met obstakels, tegenwerking 
en de eigen onvolkomenheden. En tenslotte heb ik benadrukt hoe belangrijk de traditie 
van waakhond-journalistiek is, omdat ze inspiratie biedt aan individuele journalisten, 
ook en juist als deze zich ontmoedigd voelen in het gevecht dat ik hiervoor schetste. 
Typerend voor een individualistische en ervaringsgerichte praktijk als de (waakhond)
journalistiek is wellicht dat deze traditie nauwelijks via eigen theorievorming wordt 
overgedragen, maar veeleer via de voorbeeldwerking van ‘karakters’, ofwel individuen 
die zich hebben onderscheiden als waakhond. Hierbij onderscheidde ik drie ideaaltypen: 
‘de onderzoeker’, ‘de ondervrager’ en ‘de criticus’. Al met al heb ik zo deelhypothese 1 
beantwoord door de waakhond-journalistiek te beschrijven als een specifiek soort 
sociale en morele praktijk, met dank aan het rijke filosofische vocabulaire van Alasdair 
MacIntyre. 

In hoofdstuk 3 heb ik de mediatisering van de politiek, zoals deze wordt gepresenteerd 
door Mazzoleni en Schulz, nader beschouwd. Daarbij heb ik me geconcentreerd op vier 
voor de waakhond-praktijk relevante implicaties van hun stelling: de overmacht van 
massamedia over politieke instituties, een cynische houding van journalisten jegens de 
politiek, de nadruk op commercie boven deugdelijke journalistiek, en een aantasting 
door internet van de intermediaire positie die journalisten innemen tussen burgers en 
leiders. Ik heb de stellingnames van Mazzoleni en Schulz over deze vier fenomenen 
doordacht en geconfronteerd met ander theoretische, doorgaans empirisch onder-
bouwde, literatuur. Dat bracht me tot de volgende conclusies:
1. De media-afhankelijkheid van politieke instituties die Mazzoleni en Schulz oppe-

ren houdt conceptueel gezien geen stand omdat deze stelling inconsistent, incom-
pleet en inaccuraat is. Ze is inconsistent, omdat Mazzoleni en Schulz politieke 
afhankelijkheid suggereren en tegelijkertijd beweren dat politieke instituties de 
controle houden over politieke processen en functies. Ze is incompleet, omdat ze 
geen rekening houdt met verschillende empirisch gefundeerde theorieën die de 
macht van politieke actoren over media beargumenteren. En ze is inaccuraat, om-
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dat ze op de eerste plaats geen onderscheid maakt tussen mediatisering als proces 
en ‘gemediatiseerd zijn’ als product; en omdat ze op de tweede plaats niet helder 
articuleert wat precies ‘media’ zijn en wie of wat ze aanduidt met ‘politiek’. Als al-
ternatief voor een opvatting van politieke mediatisering als de toenemende media-
afhankelijkheid van politieke instituties, stel ik een notie voor van toenemende 
dominantie van media-logica (Altheide en Snow, 1979) in de politiek, bij zowel 
politieke actoren als journalisten: de gerichtheid op communicatieve en commer-
ciële doelen boven politieke doelen, waarbij het waakhond-telos een relevant 
voorbeeld vormt van zo’n laatste doel. Het dreigt echter het onderspit te delven 
tegenover doelen die eigen zijn aan massamedia: winst maken, vermaakt worden 
en communiceren als doel op zich. 

2. Mazzoleni en Schulz signaleren in de politieke journalistiek een ‘overdreven con-
trole’ en ‘overmatige negativiteit’. Ik relateer deze aan de cynische houding jegens 
de politiek als ‘vuil spel’ die ook bijvoorbeeld door Bourdieu (1998) wordt beschre-
ven (en gelaakt). Het ‘overdrevene’ en ‘overmatige’ van een dergelijke houding zie 
ik in de mate waarin ze het kritisch bevragen en ter verantwoording roepen van 
politieke leiders – de eerder door mij omschreven intrinsieke goederen van waak-
hond-journalistiek – niet bevordert maar juist bemoeilijkt, waardoor het doel van 
deze soort journalistiek uit beeld verdwijnt. Dat is zowel tragisch als paradoxaal te 
noemen. Het mediacynisme is namelijk niet alleen te verklaren uit de botsing tus-
sen medialogica - in casu de jacht op ‘nieuws’ of ‘spektakel’ – en politici; maar ook 
uit het wantrouwen dat juist de waakhond-journalist eigen is en dat in gematigde 
vorm te beschouwen valt als een deugd. Waar nieuws een gebod of obsessie wordt, 
verandert deze deugd echter in een ondeugd, en vergroot het cynisme van journalis-
ten het cynisme van leiders en burgers. Daarbij proberen leiders aan controle te 
ontkomen, en keren burgers zich af van zowel politiek als journalistiek. 

3. De nadruk op commercie boven inhoud die politieke mediatisering karakteriseert, 
uit zich in ‘personalisering’, ‘wedstrijdnieuws’, ‘politieke marketing’ en andere 
vormen van (a)politiek entertainment. Ze kunnen worden gezien als hedendaagse 
varianten van de gedepolitiseerde journalistiek die al door Habermas (1989) is be-
schreven. Ook kunnen deze fenomenen worden beschouwd als een voorbeeld van 
MacIntyre’s stelling dat de excessieve gerichtheid op extrinsieke goederen van in-
stituties de intrinsieke goederen benadeelt. In dit geval gaat het om een gerichtheid 
op geld, macht en prestige die – evenzeer als het geschetste cynisme – ten koste gaat 
van het kritisch volgen van leiders en het bewust maken van burgers. Leiders wor-
den niet inhoudelijk aan de tand gevoeld maar op spektakel beoordeeld en afgere-
kend; en burgers wenden zich af van politiek of volgen deze vooral als kijkspel. 
Commerciële logica gaat bovendien, zo stelt Davies (2008), ten koste van journalis-
tieke kwaliteit doordat ze leidt tot bezuinigingen op tijd en arbeidskracht. Zo ont-
staat een ‘nieuwsfabriek’ zonder het soort ambachtelijke research dat nodig is voor 
kritisch bevragen en ter verantwoording roepen, en wordt de deugdelijkheid van 
waakhond-journalistiek ook op deze wijze aangetast. 
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4.  Internet vertegenwoordigt volgens Mazzoleni en Schulz een potentiële aantasting 
van de intermediaire, kritisch-interpreterende functie die journalisten innemen 
tussen politieke leiders en burgers in. Dat doet ze met de ruimte die ze biedt aan di-
recte communicatie tussen burgers en burgers, en leiders en burgers, waardoor 
journalistiek gedeeltelijk overbodig zou raken. Dat blijkt maar gedeeltelijk op te 
gaan. Veel traditionele (ook waakhond-)journalistiek verplaatst zich naar internet, 
en bovendien ontstaat bij burgers door de overdaad aan voorhanden informatie 
juist een behoefte aan de oriënterende functie van journalisten (Bardoel, 1996). 
Tegelijkertijd is er sprake van zo’n snel circulerende, grote en informatiedichte 
hoe veelheid communicatie, dat het publiek gemakkelijk verleid wordt door toe-
gankelijker en ‘gemakkelijker’ vormen van informatie dan hen aangeboden wordt 
door waakhond-journalisten. 

Al met al is de tweede deelhypothese gedeeltelijk bevestigd. Hoewel er geen sprake lijkt 
van een overmacht van massamedia die (waakhond-)journalistiek een overdreven 
prominente plaats geeft in de rolverdeling met leiders en burgers; vormen cynisme en 
commercie wel degelijk bedreigingen voor de deugdelijkheid – of zelfs het bestaan - van 
waakhond-journalistiek; en leidt de alom-aanwezigheid van digitale communicatie tot 
een gemengd beeld waarbij het waakhond-ideaal onder druk staat maar zich ook op 
internet voortzet. Hoe dan ook is een botsing zichtbaar tussen enerzijds commerciële en 
communicatieve medialogica, en anderzijds de politieke logica van het waakhond-
doel; ofwel, tussen wat vanuit dit doel gezien ‘extrinsieke’ goederen en doelen zijn, en 
welke voor haar gelden als ‘intrinsieke’ goederen en doelen. 

De volgende vraag in deze studie was in hoeverre de primair theoretische antwoorden op 
de twee eerste deelhypotheses een weerspiegeling vinden in de journalistieke beroeps-
praktijk. Een dergelijke reflectie vanuit de praktijk is voor mij van groot belang omdat ik 
een bijdrage beoog aan de theorievorming over journalistiek en democratie die door de 
(Nederlandse) politieke journalistiek wordt herkend als waarachtig en die kan worden 
opgevat als inspiratie om daadwerkelijk als deugdelijk waakhond-journalist te opereren. 
Ik heb daarom gekozen voor een multidisciplinaire benadering waarbij ik na de eerste 
drie vooral theoretische hoofdstukken, in drie voornamelijk empirische hoofdstukken 
het onderzoek weergaf dat ik heb gedaan naar Nederlandse waakhond-journalistiek. Ik 
onderzocht de mate waarin en manier waarop de moderatoren van verkiezingsdebatten 
op tv zich als waakhond opstelden, tussen 2002 en 2012. Ik onderzocht het waakhond-
gedrag van hun schrijvende collega’s, in de verslaggeving over deze zelfde debatten. En 
ik sprak met de vier geanalyseerde debatleiders, met een voormalige eindredacteur van 
debatten, en met vijf schrijvende politieke journalisten. Hierbij gebruikte ik hun door 
mij bestudeerde werk als basis voor de interviews. In haar geheel vormt deze ‘drie-
trapsmethode’ een wellicht ongebruikelijke, maar ook diepgaande en samenhangende 
methode die zowel deugdelijkheid als mediatisering in (een belangrijk deel van) de 
Nederlandse politieke journalistiek van een empirische toets voorziet. 

Conclusie
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 Uit de analyse van tien verkiezingsdebatten in de campagnes van 2002, 2003, 2006, 
2010 en 2012 bleek (hoofdstuk 4) dat de debatleiders zich zeer actief, direct en assertief 
opstelden, maar niet openlijk kritisch en nog minder verantwoordingsgericht. Hun 
interventies gaven daarmee een voorzichtige indicatie van de verschillende specifieke 
deugden die een rol kunnen spelen bij het nastreven van het waakhond-ideaal: 
verantwoordelijkheidsgevoel en gezond wantrouwen tot op zekere hoogte, gezien de 
weliswaar actieve en assertieve opstelling, maar ook de uiterst geringe hoeveelheid 
verantwoordingsgerichte vragen; en bescheidenheid slechts in geringe mate, gezien de 
opvallend vaak voorkomende interventies en interrupties die getuigen van een zeer 
dominante rol. Voor wat mediatisering betreft, kan deze rol op twee tegengestelde 
wijzen worden uitgelegd: ofwel als signaal voor de overmacht van journalisten jegens 
politici, ofwel als teken van zwakte en afhankelijkheid bij deze journalisten, onmachtig 
als ze zijn oog in oog met lang aan het woord blijvende en elkaar interrumperende 
debaters. Van een overmatig negatieve, laat staan ‘overdreven controlerende’ rol lijkt 
hoe dan ook geen sprake te zijn, gezien het zelden aanvallende of rekenschap eisende 
karakter van de interventies. 
 De analyse van de berichtgeving over de debatten wees uit (hoofdstuk 5) dat televisie 
er ook in tijden van internet nog alleszins toe lijkt te doen, althans wel als het gaat om 
politieke journalistiek. Niet alleen bleken de debatten door miljoenen mensen bekeken 
te zijn: ze worden uitvoerig (en vaak op de voorpagina) besproken in de geanalyseerde 
media: Telegraaf, AD, Volkskrant, NRC en NU.NL. De journalisten van deze media 
toonden zich uitermate kritisch: naar de debaters, en in minder mate naar de debatleiders, 
de omroepen en de voor- en na-besprekers bij de omroep (in casu: RTL). Aldus ontstaat 
de indruk dat ook de schrijvende journalisten hun waakhondfunctie op deugdelijke 
wijze vervullen en daarmee gezond wantrouwen tonen. Ze blijken hierbij – soms 
expliciet, vaker impliciet – normen te hanteren waaraan een goed debat en zijn 
deelnemers vanuit democratisch oogpunt moet voldoen, en tonen daarmee hun 
verantwoordelijkheid voor de democratie. Vanuit deze criteria bekritiseren zij bijna 
eensluidend debaters (6 maart 2002 en 26 augustus 2012), omroep (27 april 2002) of 
voor- en na-besprekers (3 november 2006). Bovendien blijken vooral de columnisten 
en recensenten bij kranten zeer alert op uitwassen van mediatisering: entertainment 
boven inhoud, en een te dominante of cynische rol van debatleiders jegens politici. 
Tegelijk echter besteden ook deze krantenjournalisten zelf veel aandacht aan 
entertainment-elementen als ‘uitstraling’ van debaters en peilingen over wie van deze 
debaters ‘gewonnen’ of ‘verloren’ heeft.  
 Uit de interviews met de tien politieke journalisten bleek (hoofdstuk 6) dat zij zelden 
volmondig de ambitie onderschrijven om als waakhond dienst te doen. Toch streven zij 
wel degelijk naar een kritische aanpak van politici. De debatleiders oordelen dat 
verantwoording vragen niet aan de orde hoeft te komen in een debat (waar toekomstig 
beleid voorop staat en veel politici tegelijk aan het woord dienen te komen), en dat een 
dergelijke taak beter in een interview kan worden uitgeoefend. Sommige van hun 
collega’s oordelen echter dat debatleiders politici niet alleen in staat moeten stellen hun 
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punt te maken of te discussiëren met andere debaters. Politieke leiders dienen volgens 
hen ook te worden ondervraagd over hun prestaties in het verleden; en er moet worden 
gecorrigeerd wanneer ze feitelijke onjuistheden vertellen. Waar vrijwel alle journalisten 
het over eens zijn, is dat tv-debatten zowel entertainment- als inhoudelijke elementen 
dienen te vertonen, en dat deze ook te combineren zijn. Wel tekent zich hier een 
onderscheid af tussen de debatleiders en de anderen, waarbij deze laatsten vaak vinden 
dat de balans doorslaat richting entertainment. De kranten-journalisten tonen zich 
bescheiden over hun eigen rol in campagnetijd vergeleken met die van televisie; terwijl 
de bescheidenheid van de debatleiders zich vooral uit in hun ambitie om een onder-
geschikte rol in het debat te spelen ten opzichte van de debaters (een ambitie die, zoals 
we in de debatanalyse zagen, zelden gerealiseerd wordt). Van hun belangrijke positie, 
en van de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat, lijken alle onder vraagde 
journalisten zich welbewust; en dat geldt ook voor de eigen belangen en strategieën van 
politici, waardoor gezond wantrouwen op zijn plaats is. 

Vanuit deze empirische bevindingen dient zich een antwoord aan op de derde 
deelhypothese: de wijze waarop politieke journalisten in een gemediatiseerde 
democratie excellentie als waakhond kunnen blijven uitoefenen. In het zevende, 
afsluitende hoofdstuk concludeerde ik uit mijn empirisch onderzoek allereerst dat de 
onderzochte en ondervraagde journalisten een gezonde afstand houden tot een 
arrogante opvatting van het waakhond-ideaal; terwijl zij tegelijkertijd wel degelijk 
trachten politieke leiders kritisch te bevragen en ter verantwoording te roepen om 
daarmee het publiek van dienst te zijn. Het is een dergelijke houding waaruit evenwicht 
blijkt tussen de waakhond-deugden gezond wantrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel 
en bescheidenheid. Niettemin zouden politieke leiders in verkiezingstijd vaker ter 
verantwoording mogen worden geroepen, en zou het daarbij helpen als ze diepgaand 
inhoudelijk worden ondervraagd, en zo nodig gecorrigeerd. Aan het einde van deze 
conclusie zal ik een zevental aanbevelingen presenteren die kunnen bijdragen aan 
dergelijke ‘betere praktijken’, aanbevelingen die grotendeels zijn gebaseerd op wat – 
onder andere de door mij ge-interviewde – journalisten al in de praktijk brengen of 
waaraan zij alleen nog maar denken. 
 Evenwicht is eveneens mogelijk tussen media-logica enerzijds, en de politieke 
logica van het waakhond-ideaal anderzijds. Het is daarbij de kunst om de verschillende 
uitdagingen van mediatisering constructief aan te wenden die ik hier eerder als 
destructief heb aangeduid in relatie tot dat ideaal: cynisme, commercialisme en 
digitalisering. Waakhond-journalisten kunnen hun – haast onvermijdelijke – cynisme 
sublimeren in een inhoudelijk stevige aanpak van politici, die niet beoogt hen onderuit 
te halen maar door te dringen tot wat zij werkelijk doen, zeggen en bedoelen. Daarbij is 
gedegen onderzoek waardevoller dan een negatieve toon. Het commerciële karakter 
van veel journalistiek kan positief worden aangewend via de publieks- en doelgroep-
gerichtheid die commercie eigen is, zonder dat winst maken het doel op zich hoeft te 
zijn. Hierbij worden engagement en entertainment niet als tegengestelden opgevat, 

Proefschrift Remco van Broekhoven.indd   227 15-03-2016   09:36:34



228

maar als verschillende kanten van dezelfde medaille: die van het publiek betrekken bij 
journalistiek en politiek. Juist voor waakhond-journalisten met hun vaak complexe 
politieke materie, is het de uitdaging deze op een boeiende en toegankelijke wijze te 
verpakken. De communicatiedruk die het gevolg is van de digitalisering kan worden 
verlicht door journalisten die zich weten te bewegen op internet, en die daar hun lezers 
annex kijkers de benodigde oriëntatie en interpretatie bieden. Dergelijke ‘digitale 
waakhonden’ maken gebruik van de enorme informatiestromen die op internet te 
vinden zijn, en weten deze voor hun publiek toegankelijk te maken, te ordenen en te 
duiden. 
 Willen individuele journalisten erin slagen om inderdaad evenwicht te vinden 
tussen hun verschillende waakhond-deugden, en tussen media-logica en het waakhond-
ideaal, dan kunnen zij niet zonder collectieven: hun media-instituties, de organisaties 
die hun praktijk vormgeven, en de traditie waarbinnen zij werken. Voor wat betreft de 
instituties - met hun potentieel corrumperende invloed van macht, geld en prestige – 
kunnen zogenaamde ‘institutionele hefbomen’ (Gardner, Csikszentmihalyi en Damon 
2001) juist de deugdelijkheid bevorderen van de waakhond-praktijk: het oprichten van 
‘eigen’, ‘goede’ media (denk aan De Correspondent); het installeren van waakhond-
functies binnen bestaande media (zoals een ombudsman- of vrouw, of een team van 
fact-checkers); het diversifiëren van werkplekken, met bijvoorbeeld meer allochtonen 
of vrouwen die het soort kritische vragen stellen dat minder snel kan worden verwacht 
van journalistiek-politieke insiders; het in stand houden van instituties die met hun 
kwaliteitsjournalistiek ‘instituten’ zijn gebleken (denk aan onderzoeks-journalistieke 
tv-programma’s als Zembla of Nieuwsuur); en het navolgen van de voorbeelden die 
individuele journalisten binnen deze instituties geven met hun gedrag als waakhond. 
Een dergelijk voorbeeld kan zowel bestaan uit het bevredigend opereren binnen de 
media-institutie, met als signaal dat deugdelijke waakhond-journalistiek daarin 
mogelijk is; als uit kritiek of zelfs vertrek uit de organisatie, met als boodschap dat in 
deze organisatie verandering noodzakelijk is. Met de voorbeeldwerking van individuele 
journalisten is eveneens opnieuw het belang van ‘karakters’ gegeven: de personificaties 
van de traditie die ik hier eerder heb onderscheiden. Zij helpen waakhond-journalisten 
excellentie te realiseren, samen met (andere) institutionele hefbomen en met relevante 
beroepsorganisaties voor de waakhond-praktijk zoals vakbonden en verenigingen van 
parlementaire verslaggevers of onderzoeksjournalisten. 
 Al met al ontstaat zo een andere rolverdeling tussen journalisten, leiders en burgers 
dan in het traditionele model van de waakhond. In dit laatste model blijkt de waakhond-
journalist al snel een soort superman die het in naam van ‘de’ burgers en ‘het publiek’ 
opneemt tegen perfide politici. Het gevaar hiervan is dat hij leiders tot vijand verklaart 
en burgers tot ofwel passieve toeschouwers bestempelt die zelf niet meer hoeven te 
controleren, ofwel tot wakker te kussen subjecten die, eenmaal ontwaakt, eensgezind 
niets liever doen dan hun leiders controleren. Onder verwijzing naar Körösényi (2009) 
heb ik gewezen op de mate waarin politieke leiders zich wel degelijk van gewone burgers 
– én van journalisten - onderscheiden door hun kennisniveau en verantwoordelijk-
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heden. En met behulp van Allen (2004) heb ik vastgesteld dat ‘het volk’ (of ‘het publiek’) 
een abstractie is die het zicht ontneemt op de vele gradaties aan betrokkenheid, 
vertrouwen en participatie die te vinden zijn in de demos. Mijn uiteindelijke conclusie 
was dat waakhond-journalisten gebaat zijn bij een balans waarbij overdreven 
wantrouwen en in arrogantie uitmondend verantwoordelijkheidsgevoel in toom 
worden gehouden door een bescheiden opstelling jegens leiders die in de regel meer 
kennis bezitten en verantwoordelijkheid nemen dan deze journalisten zelf, maar steeds 
op de vingers dienen te worden gekeken; en jegens burgers die niet per definitie uit zijn 
op politieke participatie, maar daartoe in elk geval door journalisten kunnen worden 
gestimuleerd. Waakhond-journalisten dienen – hun hogere doel getrouw - eerst en 
vooral gericht te zijn op het faciliteren van controle door burgers van hun leiders, met 
dank aan de informatie en opinie die deze kritische en confronterende journalisten die 
burgers aanreiken. 

Op meer concreet niveau kom ik nu tot de aanbevelingen die ik hier eerder aan kon-
digde: 
1. Ontwikkel een programma om juist in verkiezingstijd op televisie verantwoording te 

vragen aan politici. Als debatten zich hier niet voor lenen, gezien de hoeveelheid 
politici in deze debatten en de weinige beschikbare tijd, bedenk dan een format 
waarbij kandidaten – alle verkiezingskandidaten - wél kritisch worden ondervraagd 
over hun daden in het verleden en plannen voor de toekomst. Dit dient aan de 
hand van diepgaande research te gebeuren, om gratuite ontkenningen of vrijblij-
vende beloftes te voorkomen, en de kijker werkelijk inzicht te geven in wat de poli-
ticus te bieden heeft. 

2. Wees alert op de thema’s die niet worden besproken in tv-debatten: thema’s die niet 
of nauwelijks voorkomen in de programma’s van de (belangrijkste) partijen en die 
ook niet aan de journalistieke orde van de dag lijken, maar die wel degelijk van be-
lang zouden kunnen zijn voor het publiek. Denk aan een onderwerp als klimaatver-
andering, of vergrijzing. Organiseer op zijn minst één debat over dergelijke thema’s, 
in plaats van veel debatten die variëren op dezelfde issues. Dit vereist logischerwijs 
wel samenwerking tussen de verschillende organiserende omroepen. 

3. Het live-blog zoals NU.NL dit hanteert, biedt een interessante vorm om zonder al te 
veel interpretatie door journalisten, externe deskundigen te laten oordelen over 
het debat. Interessant – en mogelijk inhoudelijk relevanter dan de huidige vorm 
met ‘debat-experts’ – is het om in de toekomst ervaringsdeskundigen te laten oor-
delen over de inhoud van de debatten. Denk aan werknemers uit de zorg die op het 
blog live oordelen als dit onderwerp aan bod komt, of docenten en studenten 
wanneer onderwijs aan de orde is. Daarmee ontstaat een ‘tweede scherm’ dat wer-
kelijk iets toevoegt, en wel deskundigheid van gewone burgers. 

4. Publieksparticipatie kan ook worden vergroot in de tv-debatten zelf. De NOS expe-
rimenteerde hiermee al bij het slotdebat in 2012, toen er enkele vragen mochten 
worden gesteld aan de kandidaten door kiezers. Dit zou kunnen worden uitgebreid, 
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met bijvoorbeeld een town-halldebat dat helemaal bestaat uit interactie met bur-
gers, in plaats van of naast bestaande debatten waarbij het publiek niet aan het 
woord komt. Bijkomend voordeel is dat er ook qua vorm meer variëteit ontstaat in 
het totaal aan debatten dat door beroepskijkers (en mogelijk ook het publiek) vaak 
wordt beoordeeld als ‘te veel van hetzelfde’. 

5. De mogelijkheden voor fact-checking in debatten kunnen worden vergroot. Je zou 
kunnen denken aan een variant op Hawk-Eye uit het tennis, waarbij iedere debater 
eenmaal een feitencheck kan aanvragen bij vermeende onwaarheden van zijn op-
ponenten. Dit voorkomt dat politici te veel uitspraken doen die door de kijker (of 
de debatleider) niet te controleren zijn, inclusief een al evenmin te volgen beschul-
diging van ‘liegen’ jegens een tegenstander. Voor een dergelijke fact-check dienen 
de redacties van de debatten dan wel heel vooraf al goed geïnformeerd te zijn, of 
zeer snel de juiste informatie te kunnen vinden. 

6. Hoe dan ook doen de kranten er goed aan om tv-debatten te blijven voorzien van 
analyse, duiding en eigen fact-checks, activiteiten waar zij zich in recente campag-
nes al op hebben toegelegd. Op die wijze onderscheiden zij zich van dominante 
nieuwsmedia als radio, televisie of internet, en bieden zij hun lezers iets wat ze met 
hun interviews of eigen debatten nog maar lastig bereiken kunnen: politici verant-
woording laten afleggen en de lezer inzicht bieden voorbij de oneliners en sound-
bites van politieke leiders.

7. Als het gaat om de kritische houding van journalisten, is het belangrijk te beseffen 
dat zo’n kritische houding niet alleen of op de eerste plaats (negatieve) ‘kritiek’ 
hoeft te betreffen, maar ook neerkomt op het onderscheiden wat er wél goed gaat, 
en mee te zoeken naar oplossingen voor problemen. Een dergelijke constructieve 
houding mag ook van (politieke) journalisten worden verwacht, zeker indien zij 
zichzelf beschouwen als waakhonden. Dit wil niet zeggen dat journalisten zelf 
dergelijke oplossingen dienen aan te dragen, maar wel dat zij de oplossingen van 
leiders en burgers uitgebreid en diepgaand belichten. 
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Bijlage A. Codeerschema voor debatanalyse

Ik noteer iedere interventie van de debatleider, voor zover deze gericht is tot de 
debaters. Ik vermeld apart of het om vragen gaat (meer inhoud dan alleen op vragende 
toon een politicus het woord geven) met ‘QUE’. Ik codeer interventies die geheel 
onverstaanbaar zijn niet; die gedeeltelijk onverstaanbaar zijn alleen op interruptie; 
en interventies die onvoltooid blijven maar wel verstaanbaar zijn, alleen op alle tien 
de indicatoren voor het gedeelte dat begrijpelijke input bevat voor de debaters. 
 

Dimensie A: Initiatief (de journalist stelt zich actief op in plaats van passief)

Indicator 1: agenderen (zonder een vraag te stellen geeft de journalist aan welk 
punt al dan niet aan de orde is, vat samen of herhaalt wat een debater zojuist heeft 
gezegd, of maakt duidelijk wat de achtergrond is van een vraag of opmerking). 
Codes: 0 of 1. Het is wel mogelijk dat de journalist een vraag stelt na de agendering. 
Toelichting apart vermelden met ‘BACK’. 
Indicator 2: persisteren (eigen punt of vraag tegenover dezelfde politicus herhalen). 
Dit betreft een (vrijwel) letterlijke herhaling of een aanscherping (‘repeating or re-
defining’) van een vraag die een politicus al beantwoord heeft; dus geen vragen om 
verduidelijking of het stellen van een verwante maar niet dezelfde vraag, en ook 
niet het voordat de politicus geantwoord heeft herhalen van een vraag. Codes: 0 of 
1. 
Indicator 3: interrumperen (ook: de eigen interventie voortzetten als politicus 
interrumpeert). Wanneer de politicus een op zichzelf staande formulering kan 
uiten na de interruptie, telt hetgeen de debatleider daarna stelt als nieuwe 
interventie (en eventueel: interruptie). Codes: 0 of 1. 

Dimensie B: Directheid (de journalist zoekt rechtstreeks naar antwoorden)

Indicator 4: afwezigheid van ‘self-‘ of ‘other-referencing frames’. Deze kunnen zich 
bevinden zowel in de uiteindelijke vraag als in de aanloop daarheen. Codes 0 of 1. 

Dimensie C: Assertiviteit (de journalist zoekt naar een specifiek antwoord)

Indicator 5: sturende toelichting (preface tilt). Dit betreft een toelichting - bij een 
punt of vraag binnen dezelfde interventie - die op één bepaald antwoord afstevent. 
Het kan hier zowel gaan om een stellingname van de journalist zelf als om wat 
iemand anders heeft beweerd. Codes: 0 of 1. 
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Indicator 6: gesloten vraagstelling. Dit betreft een vraag die op een beperkt aantal, 
tevoren aangereikte of logisch geïmpliceerde antwoorden afstevent. Codes: 0 of 1. 
Ja/nee-vragen apart vermelden met 'YESNO'. 

Indicator 7: suggestieve formulering. Dit betekent een vraag, of stellingname die in 
de richting van één bepaald antwoord afstevent of die een waardeoordeel uitspreekt 
over de interventie van een politicus. Het kan hier om een stellingname van de 
journalist zelf gaan, een stelling voor het debat, of om iets wat een ander dan de 
journalist heeft beweerd; en het kan ook een suggestieve samenvatting of herhaling 
betreffen. Codes: 0 of 1. Suggestieve vragen apart vermelden met 'SUG'. 

Dimensie D: Conflictgerichtheid (de journalist gaat de strijd aan met de politicus)

Indicator 8: conflictgerichte benadering. Dit betreft de weergave van kritiek op de 
aangesproken politicus, van de journalist zelf of van een ander; het vermelden van 
of vragen naar pijnlijke punten voor de politicus (zoals onenigheid binnen diens 
eigen kamp); het beschrijven van problematische aspecten van beleid of voorstellen 
van de aangesproken politicus; of het belichten van discrepanties tussen woorden 
en daden, woorden en woorden, dan wel daden en daden bij deze politicus. In alle 
gevallen dienen de politicus en/of zijn partij en/of zijn coalitie verantwoordelijk 
gesteld te worden bij het punt waarop de strijd wordt aangegaan. Deze zaken 
kunnen zich binnen of buiten het debat bevinden. Kan dus ook een opmerking zijn 
dat de politicus weigert antwoord te geven (apart vermelden met 'CEA') of een 
vermaning omdat de politicus zich niet aan het onderwerp houdt. 

Dimensie E: Verantwoordingsgerichtheid (de journalist vraagt om rekenschap)

Indicator 9: waarom deed/doet u? Dit kan om verleden, heden en/of toekomst 
gaan. En het kan zowel daden als standpunten betreffen. 

Indicator 10: hoe kon/kunt u? (verwachting dat aanvaardbaar antwoord er niet in 
zit). Dit kan om verleden, heden en/of toekomst gaan. En het kan zowel daden als 
standpunten betreffen. 
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Bijlage B. Codeerschema analyse berichtgeving

Naam Medium (AD, Telegraaf, Volkskrant, NRC, Telegraaf)

Hoeveelheid en publicatiedata artikelen. 

Artikel … 

Dag: …

Kop(pen): … 

Plaats: …

Grootte: …

Byline: … (wie heeft het artikel geschreven) 

Dateline: … (waar is het artikel geschreven) 

Genre: nieuwsberichten; nieuwsverhalen; nieuwsanalyses; interviews; essays; re-
censies; nieuwsverslagen; sfeerverslagen; krantenoverzichten; en redactionele 
commentaren. Dus niet: opinieartikelen en ingezonden brieven. Met andere 
woorden: alleen die artikelen waarvoor de redactie verantwoordelijk kan worden 
geacht. 

Doelwit kritiek: debatleider, debater, organisator dan wel actor in de nabespre-
king van de omroep zelf; meerdere doelwitten per artikel mogelijk.

Bron kritiek: alleen een ander of anderen; alleen de journalist zelf; zowel jour-
nalist als een ander of anderen. 

Inhoud kritiek
  algemeen optreden (zowel inhoud als niet-inhoud, dan wel geheel of gedeeltelijk  
  niet-gespecificeerd), alleen inhoudelijk verhaal debater, alleen overig optreden  
  debater, format debat, optreden debatleider, nabespreking.  
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Bijlage C. Notities over transparantie onderzoek

Ik vat hier samen welke stappen ik heb gezet om de transparantie van mijn empirisch 
onderzoek te waarborgen. 

Debatanalyse (hoofdstuk 4)

Mijn transcripties van alle debatten zijn voor inzage beschikbaar bij het Lectoraat 
Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek van de Hogeschool Utrecht. De debatopnames 
zelf zijn niet bij mij verkrijgbaar, omdat het copyright ervan bij de omroepen ligt (zie 
ook voetnoot 358). 

Het codeerschema voor de debatanalyse is te vinden in bijlage A (zie ook voetnoot 
375). 

De uitgewerkte coderingen per debat en de totaalresultaten van mijn analyse zijn 
indien gewenst voor inzage bij mij beschikbaar (zie ook voetnoot 376). 

Analyse berichtgeving (hoofdstuk 5)

Het codeerschema voor analyse van de berichtgeving is te vinden in bijlage B (zie ook 
voetnoot 388). 

De uitgewerkte coderingen per artikel en de totaalresultaten van mijn analyse zijn 
indien gewenst voor inzage bij mij beschikbaar (zie ook voetnoot 389). 

Interviews met journalisten (hoofdstuk 6)

De opnames en uitwerkingen van de interviews zijn via mij beschikbaar, mits de 
betreffende ge-interviewden daarmee instemmen (zie ook voetnoot 454). 
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Summary

What challenge does the mediatization of politics present to the ideal of the journalist 
as a watchdog versus leadership? That is the question at the center of this study. To 
answer it, I started in chapter 1 by clarifying what makes this problem relevant for 
political philosophy. This introductory step seemed necessary to me, because quite a 
few philosophers are not acquainted with the phenomenon of political mediatization, 
nor instantly convinced of the importance of journalism for democracy; and because 
many non-philosophers – ‘ordinary people’, journalists, politicians, even political 
scientists and communication scholars – will find some trouble in seeing the usefulness 
of political philosophy for ‘their’ subject matter. Generally speaking, the relation 
between journalism and politics is discussed intuitively and relating to concrete 
experience, often referring to topical and controversial issues, and in political and 
communication science mainly through empirical analysis. Even in political 
philosophy, relatively little attention is being paid to the role of journalism for 
democracy, let alone to the specific role of the watchdog. 
 That is somewhat surprising, because this role is held to be crucial by the few 
philosophers that do give attention to it. Journalists, they argue, serve democracy by 
informing people, forming and facilitating opinions, controlling leaders, educating 
citizens and engaging these in decision-making. Thus the notion of the role of journalism 
turns out to be a notion of the division of roles with leaders and citizens. We could put 
this slightly differently as well, by arguing that the role of journalism does always raise 
questions about the – desirable and actual – role of ‘politics’ and ‘public’. These are 
relevant issues for political philosophy, issues made urgent on top of that by Gianpietro 
Mazzoleni’s and Winfried Schulz’ mediatization thesis (1999). They argue that political 
institutions increasingly are dependent on mass media. If this implies a leading part for 
journalists, then the roles of leaders and citizens are at stake, which would have 
consequences in particular for the ideal of the journalist as a watchdog critically 
questioning leaders and holding them accountable on behalf of citizens. Of all possible 
roles, this controlling role is the most prominent one due to its idea that journalists do 
not only facilitate the participation of citizens but also control leaders directly. Which 
makes this role a problematic one too if citizens won’t control at all, but instead leave 
that to semi-omnipotent journalists. 
 That the watchdog ideal represents a political philosophical problem turns out to be 
more evident when we consider four different phenomena implied by the mediatization 
thesis. Next to the supposed preponderance of mass media over political institutions, 
these are to be found in an excessive negativity of journalists towards politics; the 
commercialization of media systems at the expense of a substantial journalistic 
approach; and the infringement by the Internet on the intermediary position of 
journalists as critical interpreters between leaders and citizens. Each apart, and certainly 
taken all together, these developments potentially threaten a democratically sound 
realization of the watchdog ideal. Therefore we might also pose the question presented 
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here at the beginning of this summary, slightly differently: How can watchdog journalists 
manage their power properly, if now more than ever before they play such an important role in 
politics? To help me answering this question, I used the following working hypothesis:

1.  Watchdog journalism can be conceived of as a social and moral practice in which 
journalists do relate to each other, their institutions and other actors by means of 
some shared virtues; and for which they can let themselves be inspired by a tradi-
tion of continuous discussion concerning the ideal they realize. 

2.  The ideal of watchdog journalism is being undermined by the mediatization of 
politics, which expresses itself in the dominance of mass media over political in-
stitutions; a cynical approach of politics; an emphasis on commercialism instead 
of virtuousness; and an infringement on the intermediary position of journalists 
by the Internet. 

3.  Political mediatization can also be interpreted as a challenge for watchdog jour-
nalists to keep on realizing moral excellence through interaction with both their 
own institutions and other politically relevant actors. In the practice and tradi-
tion of watchdog journalism a new balance is to be found between its own demo-
cratic ideal on the one hand and media logic on the other. 

To test this hypothesis, I started off in chapter 2 by developing a primarily conceptual 
and normative-theoretical approach of the practice of watchdog journalism, from the 
virtue-ethical perspective presented by Alasdair MacIntyre (1981). I formulated a 
higher goal or telos for this practice: to help democracy function through a state in 
which leaders know themselves to be controlled and citizens are able to judge these 
leaders critically. On the basis of this telos I determined internal goods, that together 
constitute the watchdog ideal: the critical questioning of political leaders, and holding 
them to account for their words and deeds. And I’ve identified as watchdog virtues a 
healthy distrust, a sense of responsibility, and modesty. The realization of the watchdog 
ideal, so I stated, exists by the grace of this higher democratic goal, in so far as these 
goods are achieved by the cooperation of journalistic individuals thanks to the virtues 
here mentioned. In that sense, watchdog journalism is a social practice as well as a 
moral one. 
 The challenge this practice finds itself confronted with is one of mediatization. 
When I looked at this challenge in more detail (in chapter 3), it turned out that the 
media dependency of politics expressed by the authors of the mediatization thesis does 
not hold out conceptually. Therefore I suggested an alternative notion of political 
mediatization: as the increasing dominance of media logic in politics, for journalists as 
much as for other politically relevant actors. This media logic puts communicative and 
commercial goals next to or even before political goals such as the watchdog telos. By 
itself this telos already assumes an antagonistic approach of politicians. Combined with 
the craving for news and the need to ‘score’ among the public, this results in a cynical 
view of politics as (foul) play. Besides, the commercial logic of many media institutions 
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Summary

explains the phenomenon that journalists tend to prioritize entertainment over 
substance, and leads to cutbacks at the expense of quality journalism. Thus the virtues 
of the watchdog are liable to suffer too. Concerning the Internet, it can indeed 
undermine the intermediary role of journalism. To be sure, a part of (watchdog) 
journalism moves to the Internet: but there the ‘communication pressure’ on the 
public is so impressive that more complicated and penetrating forms of journalism – 
among them the works of the watchdog – threaten to taste defeat. 

After this normative-theoretical and conceptual exploration of the subject matter, I 
thought it appropriate to approach it empirically as well, with my own research. Doing 
so I intended at providing myself with a reflection by the profession itself on 
mediatization and the watchdog ideal. As a subject I chose the Dutch TV election 
debate, a genre both relevant for democracy and mediatization. Here I could investigate 
whether the journalists involved act as watchdogs. I analyzed ten election debates that 
took place in five different election campaigns between 2002 and 2012, focusing on the 
interventions of the journalists in question, the moderators. It resulted (chapter 4) that 
they adopted an active, enterprising and assertive attitude, not however particularly 
aimed at conflict, criticism or accountability. So the journalists turned out to be 
dominant, yet not excessively negative. 
 A second study related to the content of the coverage of the relevant debates in the 
four biggest national newspapers and on the news site NU.NL. I concluded (chapter 5) 
that the press often took a critical position versus (primarily) debaters as well as 
(secondarily) moderators, their channels and their commentators, thus functioning as 
watchdogs of democracy too, even when they very seldom invoked democracy 
explicitly. Moreover, the content analysis of the coverage threw a new light on the 
debates as phenomena of mediatization. Their ‘proportion of entertainment’ especially 
was signaled, and criticized. 
 The third part of my empirical study consisted of in-depth interviews with all four 
moderators that had been examined, and with six other prominent political journalists, 
among others of the respective newspapers and site. From this it emerged (chapter 6) 
that the journalists which I had interviewed, tend to consider the watchdog ideal as 
presumptuous and pretentious. Yet they aim at a critical approach of political leaders. 
Especially the newspaper journalists struggle with the way in which entertainment 
threatens to overshadow control and accountability, most of all – according to them – 
on TV. 
 In the empirical studies into this specific part of the journalistic-political practice a 
search is visible for the virtues of a watchdog, eye to eye with the challenges of 
mediatization that have been sketched here before. Such an emphasis on a political – 
democratic – logic offers perspectives for a revitalization of the watchdog ideal. 
Proceeding from this empirical reflection I finally launched (chapter 7) an approach of 
the ‘challenge as an invitation’. Behind it lies the notion that the various implications 
of mediatization can be handled in a positive way to enhance the virtuousness of 
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watchdog journalism. Subsequently I have showed this with three conceptual analyses, 
which together resulted in a theory of watchdog journalism in a mediatized democracy. 
This theory presupposes first of all that a healthy distrust, sense of responsibility, and 
modesty can lead to expressions of ‘civic journalism’ that sublimate cynicism in 
constructive skepticism, and reduce commercialization to serving publics. Secondly, 
this theory presents ideas about how to cope with the potentially corrupting power of 
media institutions, drawing on a watchdog tradition full of inspiring journalists. 
Thirdly, this alternative of watchdog journalism includes a vision of a renewed division 
of roles between journalists, leaders and citizens: in which these leaders earn respect 
instead of awe, and citizens are granted the leading part in their democracy. 
     
All in all, this study presents a new perspective, both theoretical and empirical, on the 
role of journalism in democracy, and more particularly on the watchdog ideal in a 
context of mediatized politics. It’s clear that such a perspective can be neither complete 
nor definitive. The constantly changing realities of politics and journalism won’t allow 
for that, and even less does the critical gaze of fellow scientists or well informed others. 
If this study however inspires journalists in any way to keep on contributing to 
democracy, there has been some point in it. 
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hoofdstukken; maar ook degenen die eerst en vooral buiten deze pagina’s een grote rol 
hebben gespeeld. Het zijn er – zoals het cliché stelt – te veel om op te noemen. Voor hen 
geldt dat ze hopelijk zelf beseffen hoeveel ze voor mij hebben betekend, en dat ik ze dat 
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ooit ook degene was geweest die me suggereerde Bert van den Brink te benaderen, en hij 
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aanbeveling die me hielp om een promotievoucher van de Hogeschool Utrecht in de 
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voor de derde keer de totstandkoming verdroeg van een boek, waarbij dit baringsproces 
ongetwijfeld het meest langdurige en intensieve was. Dat ik van haar nogal wat heb 
gevraagd, daarvan ben ik me maar al te zeer bewust. En Ava omdat het begin van haar 
leven parallel loopt aan de zes jaar waarin ik het idee voor dit onderzoek ontwikkelde, 
de voucher verkreeg en deze dissertatie schreef: iets wat ik mezelf in sommige doorwaakte 
nachten nog wel eens kwalijk nam, omdat het allemaal soms net iets minder tijd en 
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Mensenrechten & de Media, en Politieke Filosofie. Ook doceerde hij het keuzevak 
América Latina, en begeleidde hij studiereizen naar Mexico, Argentinië en de Verenigde 
Staten. In dit laatste geval stond hij groepen studenten bij tijdens de verkiezingscam-
pagnes van 2004, 2008 en 2012. Sinds 2013 geeft hij ook cursussen bij het HOVO (Hoger 
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2011 tot september 2015 deed hij – gefaciliteerd door een voucher van de Hogeschool 
Utrecht – zijn promotieonderzoek aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de 
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Quaestiones Infinitae
Publications of the department of philosophy and religious studies

VOLUME 21. D. VAN DALEN, Torens en Fundamenten (valedictory lecture), 1997. 
VOLUME 22. J.A. BERGSTRA, W.J. FOKKINK, W.M.T. MENNEN, S.F.M. VAN VLI JMEN ,  

 Spoorweglogica via EURIS, 1997. 
VOLUME 23. I.M. CROESE , Simplicius on Continuous and Instantaneous Change  

 (dissertation), 1998. 
VOLUME 24. M.J. HOLLENBERG, Logic and Bisimulation (dissertation), 1998. 
VOLUME 25. C.H. LEIJENHORST, Hobbes and the Aristotelians (dissertation), 1998. 
VOLUME 26. S.F.M. VAN VLIJMEN, Algebraic Specification in Action (dissertation), 1998. 
VOLUME 27. M.F. VERWEIJ, Preventive Medicine Between Obligation and Aspiration   

 (dissertation), 1998. 
VOLUME 28. J.A. BERGSTRA, S.F.M. VAN VLIJMEN, Theoretische Software-Engineering:   

 kenmerken, faseringen en classificaties, 1998. 
VOLUME 29. A.G. WOUTERS, Explanation Without A Cause (dissertation), 1999. 
VOLUME 30. M.M.S.K. SIE, Responsibility, Blameworthy Action & Normative Disagreements  

 (dissertation), 1999. 
VOLUME 31. M.S.P.R. VAN ATTEN, Phenomenology of choice sequences (dissertation), 1999. 
VOLUME 32. V.N. STEBLETSOVA, Algebras, Relations and Geometries (an equational  

 perspective) (dissertation), 2000. 
VOLUME 33. A. VISSER, Het Tekst Continuüm (inaugural lecture), 2000. 
VOLUME 34. H. ISHIGURO, Can we speak about what cannot be said? (public lecture), 2000. 
VOLUME 35. W. HAAS, Haltlosigkeit; Zwischen Sprache und Erfahrung (dissertation), 2001. 
VOLUME 36. R. POLI, ALWIS: Ontology for knowledge engineers (dissertation), 2001. 
VOLUME 37. J. MANSFELD, Platonische Briefschrijverij (valedictory lecture), 2001. 
VOLUME 37A. E.J. BOS, The Correspondence between Descartes and Henricus Regius  

 (dissertation), 2002. 
VOLUME 38. M. VAN OTEGEM, A Bibliography of the Works of Descartes (1637-1704)  

 (dissertation), 2002.
VOLUME 39. B.E.K.J. GOOSSENS, Edmund Husserl: Einleitung in die Philosophie:  

 Vorlesungen 1922/23 (dissertation), 2003. 
VOLUME 40. H.J.M. BROEKHUIJSE, Het einde van de sociaaldemocratie (dissertation), 2002. 
VOLUME 41. P. RAVALLI, Husserls Phänomenologie der Intersubjektivität in den Göttinger  

 Jahren: Eine kritisch-historische Darstellung (dissertation), 2003. 
VOLUME 42. B. ALMOND, The Midas Touch: Ethics, Science and our Human Future   

 (inaugural lecture), 2003. 
VOLUME 43. M. DÜWELL, Morele kennis: over de mogelijkheden van toegepaste ethiek  

 (inaugural lecture), 2003. 
VOLUME 44. R.D.A. HENDRIKS, Metamathematics in Coq (dissertation), 2003. 
VOLUME 45. TH. VERBEEK, E.J. BOS, J.M.M. VAN DE VEN, The Correspondence of René   

  Descartes: 1643, 2003. 
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VOLUME 46. J.J.C. KUIPER, Ideas and Explorations: Brouwer’s Road to Intuitionism  
 (dissertation), 2004. 

VOLUME 47. C.M. BEKKER, Rechtvaardigheid, Onpartijdigheid, Gender en Sociale Diversiteit;  
 Feministische filosofen over recht doen aan vrouwen en hun onderlinge  
 verschillen (dissertation), 2004. 

VOLUME 48. A.A. LONG, Epictetus on understanding and managing emotions  
 (public lecture), 2004. 

VOLUME 49. J.J. JOOSTEN, Interpretability formalized (dissertation), 2004. 
VOLUME 50. J.G. SIJMONS, Phänomenologie und Idealismus: Analyse der Struktur und  

 Methode der Philosophie Rudolf Steiners (dissertation), 2005. 
VOLUME 51. J.H. HOOGSTAD, Time tracks (dissertation), 2005. 
VOLUME 52. M.A. VAN DEN HOVEN, A Claim for Reasonable Morality (dissertation), 2006. 
VOLUME 53. C. VERMEULEN, René Descartes, Specimina philosophiae: Introduction and  

 Critical Edition (dissertation), 2007. 
VOLUME 54. R.G. MILLIKAN, Learning Language without having a theory of mind  

 (inaugural lecture), 2007. 
VOLUME 55. R.J.G. CLAASSEN, The Market’s Place in the Provision of Goods (dissertation),  

 2008. 
VOLUME 56. H.J.S. BRUGGINK, Equivalence of Reductions in Higher-Order Rewriting  

 (dissertation), 2008. 
VOLUME 57. A. KALIS, Failures of agency (dissertation), 2009. 
VOLUME 58. S. GRAUMANN, Assistierte Freiheit (dissertation), 2009. 
VOLUME 59. M. AALDERINK, Philosophy, Scientific Knowledge, and Concept Formation in  

 Geulincx and Descartes (dissertation), 2010. 
VOLUME 60. I.M. CONRADIE, Seneca in his cultural and literary context: Selected moral letters  

 on the body (dissertation), 2010. 
VOLUME 61. C. VAN SIJL, Stoic Philosophy and the Exegesis of Myth (dissertation), 2010. 
VOLUME 62. J.M.I.M. LEO, The Logical Structure of Relations (dissertation), 2010.
VOLUME 63 M.S.A. VAN HOUTE, Seneca’s theology in its philosophical context  

 (dissertation), 2010.
VOLUME 64 F.A. BAKKER, Three Studies in Epicurean Cosmology (dissertation), 2010.
VOLUME 65 T. FOSSEN, Political legitimacy and the pragmatic turn (dissertation), 2011.
VOLUME 66 T. VISAK, Killing happy animals. Explorations in utilitarian ethics.  

 (dissertation), 2011.
VOLUME 67 A. JOOSSE, Why we need others: Platonic and Stoic models of friendship and self- 

 understanding (dissertation), 2011.
VOLUME 68 N. M. NIJSINGH, Expanding newborn screening programmes and strengthening  

 informed consent (dissertation), 2012.
VOLUME 69 R. PEELS, Believing Responsibly: Intellectual Obligations and Doxastic Excuses  

 (dissertation), 2012.
VOLUME 70 S. LUTZ, Criteria of Empirical Significance (dissertation), 2012
VOLUME 70A G.H. BOS, Agential Self-consciousness, beyond conscious agency   

 (dissertation), 2013.
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XXX

VOLUME 71 F.E. KALDEWAIJ, The animal in morality: Justifying duties to animals in Kantian  
 moral philosophy (dissertation), 2013.

VOLUME 72 R.O. BUNING, Henricus Reneri (1593-1639): Descartes’ Quartermaster in  
 Aristotelian Territory (dissertation), 2013.

VOLUME 73 I.S. LÖWISCH, Genealogy Composition in Response to Trauma: Gender and  
 Memory in 1 Chronicles 1-9 and the Documentary Film ‘My Life Part 2’  
 (dissertation), 2013.

VOLUME 74 A. EL KHAIRAT, Contesting Boundaries: Satire in Contemporary Morocco  
 (dissertation), 2013.

VOLUME 75 A. KROM, Not to be sneezed at. On the possibility of justifying infectious disease  
 control by appealing to a mid-level harm principle (dissertation), 2014.

VOLUME 76 Z. PALL, Salafism in Lebanon: local and transnational resources (dissertation),  
 2014.

VOLUME 77 D. WAHID, Nurturing the Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens in  
 Contemporary Indonesia (dissertation), 2014.

VOLUME 78 B.W.P VAN DEN BERG, Speelruimte voor dialoog en verbeelding.  
 Basisschoolleerlingen maken kennis met religieuze verhalen (dissertation),  
 2014.

VOLUME 79 J.T. BERGHUIJS, New Spirituality and Social Engagement (dissertation), 2014.
VOLUME 80 A. WETTER, Judging By Her. Reconfiguring Israel in Ruth, Esther and Judith  

 (dissertation), 2014.
VOLUME 81 J.M. MULDER, Conceptual Realism. The Structure of Metaphysical Thought  

 (dissertation), 2014.
VOLUME 82 L.W.C. VAN LIT, Eschatology and the World of Image in Suhrawardí and His  

 Commentators (dissertation), 2014.
VOLUME 83 P.L. LAMBERTZ, Divisive matters. Aesthetic difference and authority in a   

 Congolese spiritual movement ‘from Japan’ (dissertation), 2015.
VOLUME 84 J.P. GOUDSMIT, Intuitionistic Rules: Admissible Rules of Intermediate Logics  

 (dissertation), 2015. 
VOLUME 85 E.T. FEIKEMA, Still not at Ease: Corruption and Conflict of Interest in Hybrid  

 Political Orders (dissertation), 2015.
VOLUME 86 N. VAN MILTENBURG, Freedom in Action (dissertation), 2015.
VOLUME 86A P. COPPENS, Seeing God in This world and the Otherworld: Crossing Boundaries  

 in Sufi Commentaries on the Qur’ãn (dissertation), 2015.
VOLUME 87 D.H.J. JETHRO, Aesthetics of Power: Heritage Formation and the Senses in Post- 

 apartheid South Africa (dissertation), 2015.
VOLUME 88 C.E. HARNACKE, From Human Nature to Moral Judgement: Reframing Debates  

 about Disability and Enhancement (dissertation), 2015.
VOLUME 89 X. WANG, A Human Right to Internet Access: A Philosophical Investigation  

 (dissertation), 2016.
VOLUME 90 R. VAN BROEKHOVEN, De Bewakers Bewaakt: Journalistiek en leiderschap in een  

 gemediatiseerde democratie (dissertation), 2016.
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