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CITAAT
‘Wow wat een prachtige zaal,
leuke mensen... gezellig!’
RITA VERDONK twittert kort voor de uitslagen van de
Nederlandse parlementsverkiezingen bekend raken.
Haar partij, Trots op Nederland, haalt geen enkele zetel
(in NRC Handelsblad).

W E L K E P O L I T I C U S KWA M E R H E T VA A KST I N D E K R A N T ?
Sommige politici klagen dat ze geen media-aandacht krijgen, de cijfers bewijzen hun ongelijk. Maar de cijfers tonen volgens een
onderzoek van MARC HOOGHE en KNUT DE SWERT nog iets: dat alle kranten zich heel gewillig hebben laten meeslepen in de
mediahype rond de N-VA.

Bart De Wever
alomtegenwoordig
MARC HOOGHE en KNUT DE SWERT
Wie? Politicoloog aan resp. KU Leuven en UA.
Wat? De media-aandacht tijdens deze campagne lag anders dan anders.
Waarom? De aftredende regering liet het
afweten en Bart De Wever maakte handig
gebruik van dat vacuüm.

Tijdens verkiezingscampagnes is media-aandacht van levensbelang voor politici. Via de media bereiken ze potentiële
kiezers, en proberen ze zichzelf zo goed
mogelijk te verkopen. Niets is erger dan
doodgezwegen worden. Een verkiezingscampagne leidt dan ook tot de nodige zenuwachtigheid. Jean-Marie Dedecker
maakte er zijn beklag over dat hij nauwelijks nog aan bod komt in de media;
Alexandra Colen verscheurde ‘partijdige’
kranten en tijdschriften en ook Filip Dewinter heeft het zonder meer over een mediaboycot. Maar kloppen deze beschuldigingen wel?
In normale tijden hebben de media de neiging de meeste aandacht te besteden aan
de regeringspartijen. Zo verzeilen oppositiepartijen vanzelf een beetje in een vergeethoekje, hoe goed het rapport van individuele parlementsleden ook moge zijn in
de kranten. Maar tijdens een verkiezingscampagne zien we een ander patroon. Ten
eerste wordt er toch niet zoveel meer bestuurd, en ten tweede lopen de media
meestal op eieren om het evenwicht te bewaren. Redacties proberen de vinger aan
de pols van de campagne te houden, en ze
evalueren van dag tot dag de nieuwswaarde van partijen en kandidaten. De gevaren
van een dergelijke strategie zijn duidelijk:
de kandidaten worden zelf nieuws (in
plaats van hun boodschap) en de media reageren voortdurend op elkaars berichtgeving waardoor mediahypes een eigen leven gaan leiden. De centrale vraag is of de
media op die manier er in inderdaad in
slagen om het publiek te informeren over
de boodschap van alle relevante politieke
partijen.
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en redacties doen niet veel meer dan die
trend volgen. Populaire kranten laten iets
extremere cijfers optekenen dan de kwaliteitskranten. Van grote mediacomplotten,
zoals Jean-Marie Dedecker poneert, vinden we echter weinig sporen terug.
Boegbeelden

Die enorme score van de N-VA is uiteraard
vooral het werk van de voorzitter van die
partij: Bart De Wever is in zijn eentje goed
voor 20,3 procent van alle vermeldingen
van politici in de vier onderzochte kranten, dat is dubbel zoveel als Yves Leterme
(CD&V) of Alexander De Croo (Open
VLD). Dat enorm hoge aantal heeft er natuurlijk mee te maken dat ook de andere
partijen het bijna voortdurend over De
Wever hadden. Maar zelfs als we strenger
coderen, en de vermeldingen van De Wever door politici van andere partijen, experts, bekende Vlamingen of mensen in de
straat eruit laten, haalt hij nog altijd 896
vermeldingen, en blijft de N-VA-voorzitter
onbetwist de nummer één.
Dat betekent echter ook dat de N-VA heel
erg afhankelijk is van de media-aandacht
voor dat ene boegbeeld. Voor elke partij
codeerden we zeven lijsttrekkers, eventueel aangevuld met een voorzitter als die
zelf geen lijsttrekker is. Bij drie partijen

De media reageren voortdurend
op elkaars berichtgeving
waardoor mediahypes
een eigen leven gaan leiden

trekt één boegbeeld meer dan de helft van
de aandacht naar zich toe: bij LDD, N-VA
en Vlaams Belang. Bij de N-VA zijn twee
derde van alle mediavermeldingen gericht
op de voorzitter, en dat is bijna evenveel
als bij LDD. Opvallend bij de N-VA is
verder dat Siegfried Bracke vaak aan bod
komt bij de kwaliteitskranten, maar veel
minder aandacht krijgt bij Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws.
Ook het Vlaams Belang heeft een soortgelijk probleem: er gaat heel veel aandacht

naar Filip De Winter, en enkel De Standaard en De Morgen vermelden ook nog af
en toe voorzitter Valkeniers. Opmerkelijk
is dat het Vlaams Belang maar liefst vier
lijsttrekkers heeft (in Limburg, WestVlaanderen, Leuven en Brussel) die volstrekt onzichtbaar gebleven zijn tijdens
de campagne.
Tegenover deze groep van partijen waarbij
de aandacht heel sterk op één kopstuk is
gericht, staan er drie andere partijen waar
de media-aandacht veel meer verdeeld
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Zijn column
Heeft Bart De Wever de zomervakantie geboekt waar
verschijnt
zijn Veerle om vroeg? Vond hij het erg dat zijn hemd
elke zateruit de stomerij gekomen is met die vlek er nog op?
dag.
Heeft hij dat hemd nog gedragen? En vindt zijn dochter Katrien het niet erg dat het hele land nu weet dat
ze wratjes heeft?
Vragen, vragen, vragen die ons resten na de lectuur
van de talloze kattebelletjes die de vrouwen van beide heren elke dag in Het Laatste Nieuws mochten
neerschrijven om ons te herinneren aan de gulden regel van de
Belgische politiek: de man sust de internationale markten, zijn
vrouw wast zijn hemd. (Al is het bij De Croo omgekeerd: zijn
vrouw heeft zoveel vergaderingen, meetings en after-work-recepties dat ik de kattebelletjes van de nanny ook wel had willen
lezen.) Maar de grootste vraag van al is uiteraard: was dat nu wel
eerlijk, dat enkel zij twee de kans kregen om elke dag hun schattige gezin op te voeren, terwijl meneer Thyssen, de kat van Caroline Gennez en wat er overblijft van Bruno Valkeniers als die zich
’s ochtends de deur uit sleept, hun kattebelletjes gewoon op de
koelkast moesten kleven?
Met de grafiekjes van Marc Hooghe erbij (zie hiernaast), wordt
die vraag nog prangender. Zie die gele wolkenkrabber daar eens
prijken zeg. De noordelijke WTC-toren was er niets tegen. En
dan meet hij niet eens alle soorten aandacht, zoals die van Dag
Allemaal, dat in de week van de verkiezingen zélf, voor twee miljoen Vlamingen, ‘het eerste interview’ met de kinderen De Wever
plaatst.

Zie die gele wolkenkrabber daar
eens prijken zeg, de noordelijke
WTC-toren was er niets tegen

Jean-Marie Dedecker (LDD) en Filip Dewinter (VB) zien een complot, maar het is er niet. © Eric de Mildt

wordt. Bij Groen!, de SP.A en CD&V haalt
de voorzitter ongeveer een derde van alle
media-aandacht. CD&V-voorzitster Marianne Thyssen moet zelfs de West-Vlaamse
lijsttrekker Yves Leterme laten voorgaan
(al lagen de verhoudingen in de laatste
week wel anders). Alleen Het Nieuwsblad
lijkt een boontje te hebben voor Marianne
Thyssen en die krant gunt haar 41 procent
van alle aandacht voor de CD&V. Bij de
SP.A krijgt Caroline Gennez net iets meer
aandacht dan Johan Vande Lanotte, maar
bij Het Laatste Nieuws moet de SP.A-voorzitster het afleggen tegen de senator uit
Oostende.
De N-VA en vooral voorzitter De Wever
slorpen dus alle aandacht naar zich toe.
Een partij als het Vlaams Belang, daarentegen, komt nauwelijks aan bod. Ook SP.A
en Groen! werden naar het tweede plan
verdrongen. Niet alleen krijgen deze partijen nauwelijks aandacht, ze slagen ze er
niet in hun thema’s te laten domineren in
het politieke debat. Bovendien hebben ze
ook geen echt overtuigend boegbeeld. Caroline Gennez moet het podium delen met
Johan Vande Lanotte en Frank Vandenbroucke. Wouter Van Besien haalt amper

112 vermeldingen en daarna moeten we al
gaan zoeken naar Eva Brems, Meyrem Almaci en Freya Piryns.
Waar was de regering?

Dit soort onderzoek werd eerder al uitgevoerd, ook in een aantal van onze buurlanden. De conclusie is daarbij steevast dat de
zittende regeringsleider een ongelooflijk
voordeel heeft en het meest media-aandacht krijgt. De huidige campagne lijkt
daarop een grote uitzondering en dat is
theoretisch relevant. Huidige premier Leterme trok zich terug als lijsttrekker van
West-Vlaanderen en ook de andere regeringspartij lijkt zich alleen maar te distantiëren van het huidige regeringsbeleid. NVA voorzitter De Wever is met veel bravoure in dat vacuüm gesprongen, en je kan je
niet van de indruk ontdoen dat de media
daar best dankbaar voor waren. Over 48
uur weten we of al die media-aandacht
ook een effect heeft op de verkiezingsuitslag. Maar tegelijk kunnen we ons nu al de
vraag stellen of de media zich ook niet al te
gewillig laten meeslepen in politieke
hypes die kunnen zorgen voor een voortzetting van de steekvlampolitiek.

Over frieten, appels en Romeinen – het enige wat er over politiek
gezegd wordt is dat ‘papa straks misschien de baas van ’t land’
wordt. Maar wat voor zin heeft het om de voor de hand liggende
vragen te stellen? Populariteit werkt nu eenmaal exponentieel.
Een gebrek eraan ook. Ik las dat Rita Verdonk, wier Trots op Nederland woensdag roemloos op nul zetels strandde, erover
klaagde dat de media geen aandacht voor haar hadden gehad.
Terwijl ons nog levendig het beeld bijstaat van een waanzinnig
populaire minister Verdonk, die er keer op keer in slaagde haar
toenmalige partijvoorzitter Mark Rutte af te schilderen als soft,
zwak en onbeholpen. Dat het razendsnel kan keren, ja, dat weet
een kind. Maar waarom dat gebeurt, wanneer precies de omslag
plaatsvindt, en hoe je het sturen kan: dat is veel minder duidelijk.
Wat voor politici geldt, geldt ook voor thema’s. Talloos zijn de
actiegroepen die, terecht overigens, klagen dat belangrijke thema’s te weinig of helemaal niet aan bod kwamen in de campagne.
Veiligheid. Moslims. Werkloosheid. Armoede. Het milieu. Globalisering. Migratie. Israël. Justitie. Terwijl we in de nochtans
korte campagne allerlei rampen hebben meegemaakt die een
verhoogde aandacht voor die onderwerpen ruim verantwoord
hadden: de grootste milieuramp sinds Tsjernobyl in de Golf van
Mexico, de aanval op de Flotilla, een stelletje mediageile salafi’s
die tegen het boerkaverbod komen betogen, anderhalf miljoen
Belgen onder de armoedegrens (evenveel als er Nederlanders
voor Wilders stemden!), onbegrijpelijk lage straffen voor doodrijders, een executie in de rechtszaal. Die laatste deed deze krant
voorspellen dat ‘het veiligheidsthema onverwacht nog een belangrijke beslissingsfactor’ wordt in de campagne. Maar zelfs
daar heb ik niet veel van gemerkt. Het bleef allemaal niet plakken.
Het maakt een kiescampagne tot de minst interessante periode
van de politiek. Partijen hebben over al die onderwerpen experts
in huis die er bijzonder verstandige dingen over kunnen zeggen,
maar dat doen ze nu beter even niet. Er kan maar één thema zijn.
Twee op zijn hoogst. En er is maar één koploper. Die een ‘duidelijk verhaal’ moet brengen. Dat zich laat samenvatten als: ‘Ik geloof hem.’ En dan is het wachten op de eerste barsten.
Blij dat we ervan af zijn. En we kunnen ons nog altijd optrekken
aan Nederland, waar alweer bleek hoe vergeten thema’s toch de
doorslag kunnen geven, en hoe wie afgeschreven werd, toch
weer stunt.
Al zijn dat zelden de mensen, noch de thema’s die ik zo’n remonte toewens.

