
De verkiezingscampagne is nog nauwelijks be-
gonnen, maar de verontrusting in intellectueel
Nederland over het niveau van de campagne
slaat toe. Terwijl de aanloop naar de verkiezingen
sensationeel verloopt, terwijl menigeen zich ver-
heugt in een boeiende en spannende campagne
en bij de politieke redacties van de verschillende
media de komende maanden niemand gemist
kan worden, verschijnen de eerste stukken van
critici die het verkiezingscircus met afgrijzen te-
gemoet zien. 

René Cuperus heeft zowel in dit blad (Waarom
ik campagnes haat) als in de n r c (Verkiezingscam-
pagnes deugen niet) zijn hart gelucht.1 Hij be-
schrijft in deze artikelen een aantal ontwikkelin-
gen in de moderne campagnevoering. Het toe-
nemend gebruik van focusgroepen bij het bepa-
len van de strategie, de rol van campagneprofes-
sionals, de glamourstatus van campagnes maar
vooral het gebrek aan inhoudelijk debat ergeren
hem in hoge mate. Aan het einde van zijn betoog
verzucht hij dan ook: ‘Verkiezingscampagnes:
van mij mogen ze beperkt blijven tot de voorlaat-
ste dag voor de verkiezingen.’

De feitelijke ontwikkelingen die Cuperus
beschrijft zijn zonder meer juist. Zijn kritiek is
begrijpelijk, niet helemaal ten onrechte, maar
uiteindelijk onderkent hij onvoldoende wat de
echt belangrijke ontwikkelingen zijn. 

Verkiezingen zouden idealiter het ‘verant-
woordingsfeest der democratie’ moeten zijn stelt
Cuperus, maar zijn verworden tot een poging tot
versluiering, verfraaiing en verleiding. De op-
komst van moderne onderzoekstechnieken en
de dominante rol van campagne-professionals
hebben ertoe geleid dat partijen zich tijdens
campagnes van hun meest platte en ordinaire
kant laten zien. Vroeger was het allemaal beter, is
de stilzwijgende, vooronderstelling. 

Het kost geen moeite om het ideaal dat het 
bij verkiezingen dient te gaan om een verant-
woording over het gevoerde beleid en een keuze
uit toekomstige beleidsalternatieven te onder-
schrijven. Het gaat echter nadrukkelijk om een
ideaal, de harde realiteit is altijd anders geweest.
De essentiële vraag is of de huidige campagnes
verder van dit ideaal afstaan dan enige decennia
geleden. Op dit punt is er reden voor grote twij-
fel, ook zonder focusgroepen, het uittesten van
campagneslogans en electoraal onderzoek
wisten Nederlandse partijen in het verleden de
eigen boodschap te versimpelen, eigen falen te
verdoezelen en de kiezer nietszeggende keuzen
voor te zetten.

Een bestudering van het campagnemateriaal
en de krantenverslagen van de campagnes
van bijvoorbeeld 1933 en 1956 laat weinig zien
van dit verantwoordingsfeest der democratie. In
1933, het dieptepunt van de economische crisis,
stond niet het economische beleid centraal in de
campagne. Regeringspartijen als de r k s p en de
a r p slaagden erin om enkele maanden na de
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muiterij op de kruiser ‘De Zeven Provinciën’ ge-
zagshandhaving tot centraal campagnethema te
maken.

Bij de zeer levendige en incidentrijke campag-
ne van 1956 was de centrale vraag niet het ge-
voerde of te voeren beleid, maar de vraag of k v p

of PvdA de grootste partij zou worden. Het was
bovendien een sterk personalistische campagne.
Tegenover elkaar stonden het sociaal-democrati-
sche Drees, uw vertrouwen waard versus het katho-
lieke Romme, de hemelbestormer. 

Er is eigenlijk maar één periode die waar-
schijnlijk enigszins in de buurt komt van het
verheven ideaal. Dat waren de jaren zeventig,
toen Den Uyl, Wiegel en Van Agt het politieke
debat domineerden en de betrokkenheid, door
de sterke polarisatie, groot was. Zeker in de her-
innering van veel veertigers en vijftigers werd de
politiek toen op een aansprekende wijze bedre-
ven met duidelijke keuzen voor de kiezer. Hans
Wiegel kan er met smaak over vertellen. Volks-
krant-journalist Jan Tromp heeft het heimwee
een aantal jaren geleden treffend beschreven:
‘Those were the days! Groots en meeslepend was
het bestaan van de wakkere,  jonge verslaggever
aan het Binnenhof… Ach Here in de hemel, laat
het nu eens ophouden te miezeren. En laat het
donkerkeilen als in uw beste dagen’.2

De felle campagnedebatten en scherpe tegen-
stellingen waren minder spontaan dan menig-
een zich wil herinneren. Ook in deze periode
speelden reclame professionals, strategen en
tekstschrijvers achter de schermen een grote rol.
Vrij Nederland bracht in 1977 in een zeer boeiende
bijlage onder de titel ‘De mannen erachter’ deze
wereld in kaart.3

Wiegel heeft recentelijk onthuld dat een pagi-
nagrote laatste-dag-advertentie van de v v d uit
1972, onder de kop Waarom stemt u eigenlijk PvdA?,
met ronkende teksten over de ‘oude socialisti-
sche locomotief met bijwagens’ die niets wilde
weten van het eigen huis en de prestatiebelo-
ning, grotendeels door reclamemensen van
Heineken is geschreven. Oud Elsevier-hoofdre-
dacteur Hoogendijk meldde dat Freddie Heine-
ken de advertentie ook betaald heeft, maar

claimde en passant dat hij de tekst geschreven
had.4

r o d d e l s  e n  a c h t e r k l a p

Het is niet voor het eerst dat commentatoren en
intellectuelen zich zorgen maken over het
niveau van de campagne. In 1998 was vooral de
behoefte van politici om in amusementspro-
gramma’s op te treden en de neiging van som-
mige journalisten om uitgebreid in te gaan op
het privé-leven van politici steen des aanstoots.

Wöltgens sprak in de n r c de hoop uit dat ‘de
absolute gekte tot bezinning leidt en tot de abso-
lute wens om verschoond te blijven van roddels
en achterklap, teneinde politiek weer als politiek
te zien.’ Enkele dagen later klaagde in dezelfde
krant socioloog Cees Schuyt dat de politiek in-
middels ‘volledig een zaak van entertainment is
geworden’, ‘de partijen doen kennelijk niet eens
meer de moeite om ons over hun politieke in-
houd en verschillen te informeren, maar zijn een
soort wapenwedloop aangegaan in het vermake-
lijk onderhouden van de kiezers’.5

Er was in 1998 weinig reden voor deze veront-
rusting. Uit onderzoek bleek dat politici in cam-
pagnetijd het merendeel van de tijd (70 procent)
optraden in traditioneel informatieve program-
ma’s als het televisienieuws, actualiteitenrubrie-
ken en zwaar informatieve programma’s; daar
bereikten ze ook, net als in 1994, de meeste kij-
kers.6

De intellectuele afkeer en minachting voor
verkiezingscampagnes is geen recent verschijn-
sel. Sinds de opkomst van de massapartij aan het
einde van de  negentiende eeuw is het een regel-
matig terugkerend thema. Nieuwe campagne-
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technieken hebben zelden op veel sympathie
kunnen rekenen van de liefhebbers van een
hoogstaande politieke gedachtewisseling. De
morele paniek over de kwaliteit van de democra-
tie is in 2002 echter net zo weinig gerecht-
vaardigd als in 1998. 

Verbazingwekkend is dat Cuperus wel met
enige waardering spreekt over de campagnes in
het buitenland, over ‘echte, slimme, gemene
campagnes’  en de ‘echte sluwe strategieën’. Hoe
deze voorkeur zich verhoudt tot het ideaal van
het feest der verantwoording blijft onduidelijk.
Hij stelt dat dergelijke campagnes in Nederland
ten enenmale onmogelijk zijn, al was het maar
door geldgebrek. Het Nederlandse coalitiestelsel
doodt bovendien het laatste stukje creativiteit en
agressiviteit in de campagnes. Nederlandse cam-
pagnes vormen geen top in het genre, aldus
Cuperus. Hier slaat hij de plank finaal mis. In de
komende campagne zal het onder andere gaan
over de vraag of partijen zich nog steeds neerleg-
gen bij een chronisch geldgebrek. Bovendien
ontgaat het hem dat Nederlandse campagnes in
vergelijkend perspectief wel degelijk afwijkende
positief te waarderen kenmerken hebben.

d e  n e d e r l a n d s e  c a m p a g n e c u l t u u r

Nederlandse campagnes zijn uniek, niet alleen
door hun saaiheid, waarschijnlijk zijn ze alleen in
Zwitserland saaier. Ze zijn vooral uniek doordat
in geen democratisch land politieke partijen zo
sterk afhankelijk zijn van de vrije publiciteit, van
de grillen van onafhankelijke journalisten die
naar ‘willekeur’ en eigen inzicht de campagne
verslaan en van commentaar voorzien. Dat is
lastig en soms vervelend voor politieke partijen.
Het is de laatste tien jaar ook steeds lastiger ge-
worden doordat journalisten zich sterker bewust
zijn dan in het verleden dat ze soms gebruikt
worden voor campagnedoelen. Kranten en televi-
sie besteden nu veel aandacht aan de strategische
overwegingen van partijen, aan opiniepeilingen
en aan het wedstrijdkarakter van de campagne
(horse race verslaggeving), maar deze ontwikke-
lingen rechtvaardigen niet een algemeen pessi-

misme. De wijze waarop journalisten de campag-
ne verslaan kan op een aantal punten zeker bekri-
tiseerd worden, maar de verslaggeving is nog
steeds redelijk inhoudelijk en genuanceerd, kri-
tisch van toon maar niet negatief, met nagenoeg
geen aandacht voor het privé-leven van politici,
laat staan voor scheidingen en liefdesaffaires. 

De verklaring voor deze dominante rol van
vrije publiciteit dient in het verleden gezocht te
worden. Ten tijde van de verzuiling hadden de
belangrijkste partijen verwante media om hun
achterban te bereiken. Vanaf het midden der ja-
ren zestig verdwijnen deze banden snel, maar
stellen de meeste media zich zeer open op naar
de belangrijkste partijen. De behoefte om via be-
taalde publiciteit (folders, pamfletten en kran-
tenadvertenties) een groot publiek te benaderen
bleef beperkt. Geldgebrek aan de kant van de po-
litieke partijen was een andere belangrijke ver-
klarende factor. Nederlandse campagnes beho-
ren al decennia tot de goedkoopste ter wereld,
zowel als het om absolute bedragen gaat als om
de bedragen die per kiezer worden uitgegeven.7

Deze unieke trekken van de Nederlandse
campagne, zeer goedkoop met een zeer margina-
le rol voor de betaalde publiciteit, hebben ertoe
bijgedragen dat de campagnes niet alleen saai
zijn, maar ook kwalitatief op een redelijk niveau
staan, zeker in vergelijking met veel andere lan-
den. De Nederlandse campagnecultuur staat ech-
ter sinds 1998 onder druk en zou met deze cam-
pagne wel eens definitief kunnen gaan verdwij-
nen. Niet door het toenemend gebruik van focus
groepen en marketingmethoden. De voornaam-
ste boosdoeners zijn s b s en de s p . 

s b s  verklaarde eind 1997 als eerste landelijke
televisienetwerk dat ze bereid was reclamespot-
jes van politieke partijen te gaan uitzenden. Kor-
te tijd later reageerde de s t e r positief op een
verzoek van de s p om reclamezendtijd te mogen
kopen.8 Daarmee kregen de partijen voor het
eerst de mogelijkheid om via de televisie grote
groepen kiezers, op een door hun zelf bepaalde
en gecontroleerde wijze en op een zelf gekozen
tijdstip te bereiken. 

In 1998 werden de partijen overvallen door
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deze nieuwe mogelijkheid. Alleen de s p en d 66
hebben landelijk televisiespotjes uitgezonden,
de PvdA beperkte zich tot radiospotjes.

In de komende campagne zal naar verwach-
ting op een veel ruimere schaal gebruik worden
gemaakt van deze mogelijkheden. De vraag is
dan wel waar de partijen het benodigde geld van-
daan dienen te halen.

d u u r d e r e  c a m p a g n e s ?   

De belangrijkste campagnepost in de v s en veel
ons omringende landen wordt gevormd door de
betaalde publiciteit, veelal televisiespotjes. In
landen als Duitsland en Engeland zijn de levens-
grote billboards tevens enorme geldverslinden-
de onderdelen van de campagne. De astronomi-
sche bedragen die in een campagne in de v s om-
gaan, of het nu om een lokale verkiezing gaat of
om de presidentsverkiezing, gaan grotendeels
op aan televisiespotjes: het kopen van zendtijd,
het produceren en pretesten van de spotjes en
het meten van effecten. 

Politieke partijen en politici staan in deze lan-
den onder enorme druk om in onderlinge con-
currentie, steeds duurdere campagnes op te zet-
ten. Het werven van fondsen is in veel landen
een essentieel onderdeel van de campagne. 

In Nederland dreigt nu dezelfde situatie te
ontstaan. Als partijen in een onderlinge concur-
rentiestrijd verwikkeld raken om steeds meer
geld uit te geven aan de campagne zal men inten-
sief op zoek gaan naar nieuwe financiële bron-
nen. De PvdA heeft feitelijk in 1994 het start-
schot gegeven voor deze financiële wedloop door
in dat jaar haar campagne-uitgaven te verhogen
tot 3,5 miljoen. In 1998 bleek dat dit hoge niveau
niet eenmalig was, sindsdien is met name de
v v d op zoek naar middelen om haar campagne
uitgaven structureel op een hoger niveau te
brengen. Voorzitter Eenhoorn heeft  te kennen
gegeven dat hij op termijn een bedrag van 6 à 7
miljoen wenselijk vindt. 

Nederlandse campagnes worden tot nu toe
grotendeels gefinancierd uit de bijdragen van de
leden en soms ook uit een fonds waaraan de na-

mens de partij gekozen vertegenwoordigers pe-
riodiek geld afdragen. Directe financiële steun
van bedrijven aan partijen of aan campagnes
komt op landelijk niveau weinig voor, de recent
gestaakte steun van 100.000 gulden van Reaal-
verzekeringen aan de PvdA was een uitzonde-
ring. In het (verzuilde) verleden kwam steun uit
het bedrijfsleven vaker voor, katholieke bedrij-
ven steunden vaak de k v p , terwijl ook de v v d op
financiële steun kon rekenen. De laatste decen-
nia geven bedrijven en vermogende particulie-
ren er vaak de voorkeur aan partijen op indirecte
wijze te steunen via een aan de partij verwante
stichting. Soms storten deze stichtingen recht-
streeks in de campagnekas, soms gaat het om
ondersteuning van andere activiteiten, bijvoor-
beeld het wetenschappelijk bureau van de partij.
Dergelijke stichtingen beheren soms aanzien-
lijke vermogens. Zo kent het c d a de Stichting
Fonds Wetenschappelijk Instituut, dat eind 1997
een vermogen beheerde van circa 3 miljoen euro.
Dit fonds ontvangt ook inkomsten van bedrijven
(n r c Handelsblad 17-11-1997).  Door prominente
v v d ’ers bestuurde stichtingen, met name het
mr. H. L. Dresselhuysfonds, stortten in 1999
600.000 gulden in de partijkas.9 De  genoemde
stichting draagt eenzelfde bedrag bij aan de cam-
pagne van 2002. Het gaat hierbij niet om giften
van bedrijven, maar om vermogenswinst. De
v v d heeft verder sinds enige jaren als beleid dat
men alleen geld accepteert van stichtingen die
hun financiële bronnen verantwoorden. 

Aan partijen verwante stichtingen vallen niet
onder de wet subsidiëring politieke partijen. De-
ze wet bepaalt dat partijen giften van 10.000 gul-
den of meer afkomstig anders dan van een na-
tuurlijk rechtspersoon, dienen te openbaren.10

De wet bevat echter geen sanctie, zodat het feite-
lijk slechts om een morele verplichting gaat. In-
dien bedrijven giften via verwante stichtingen
laten lopen, kunnen bedrijven (en partijen) zich
aan deze verplichting onttrekken. De Nederland-
se wet en praktijk biedt op dit punt geen enkele
garantie op transparantie van de partijfinanciën
in het algemeen en de campagne-inkomsten in
het bijzonder. Leefbaar Nederland regelt zijn fi-
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nanciën conform de Nederlandse wet. Voor gif-
ten die rechtstreeks aan de partij worden overge-
maakt zal men zich houden aan de wettelijke
10.000 gulden regeling. Men heeft echter ook
een stichting opgericht, Vrienden van Leefbaar
Nederland, die zijn inkomsten in principe niet zal
openbaren. 

Behalve via giften, laten partijen zich ook op
andere wijze financieel ondersteunen vanuit de
maatschappij. Zowel v v d als c d a laten bepaalde
activiteiten, bijvoorbeeld congressen en studie-
bijeenkomsten, sponsoren door bedrijven. Beide
partijen hebben met het oog hierop een sponsor-
regeling opgesteld. De v v d werkt verder met het
uit de v s overgenomen idee van fundraising
diners, voor een bedrag van ¤ 350 tot  500 kan
men aanzitten aan een diner met v v d -ministers
en andere kopstukken. De verwachting is dat op
deze manier slechts een  beperkte som geld voor
de campagne kan worden binnengehaald.11 Voor
een intensieve campagne  via de televisie zal
men het primair moeten hebben van de grote
giften van bedrijven en particulieren. Leefbaar
Nederland is de partij die tot nu toe het meest
expliciet uitdraagt dat men campagnefinancie-
ring door bedrijven en ondernemers acceptabel
vindt. Daarentegen hebben PvdA, GroenLinks en
de s p verklaard geen giften van het bedrijfsleven
(meer) te aanvaarden.

h e i ll o z e  w e g

Peperdure door bedrijven gefinancierde recla-
mecampagnes zullen de campagnes misschien
wat minder saai maken, waarschijnlijk ook wat
minder inhoudelijk, maar dat staat geenszins op
voorhand vast. Dat is geen doorslaggevende re-
den om deze ontwikkeling te betreuren. 

Het gebrek aan openbaarheid van giften aan
stichtingen die met partijen verwant zijn is even-
tueel met een aangepaste wet te repareren. De fi-
nanciering van verkiezingscampagnes door be-
drijven en miljonairs is om een andere reden een
heilloze weg voor de politiek. Alle  politieke cor-
ruptieschandalen in België, Duitsland, Frankrijk,
Engeland, de v s , hebben steeds te maken met de

wijze waarop politici en partijen regels ontdui-
ken in hun onuitputtelijke behoefte aan meer
geld ter financiering van steeds duurder worden-
de campagnes. In het streven naar macht of
machtsbehoud blijkt elke keer weer dat politici
bereid zijn heel ver te gaan. Juist politieke partij-
en die niet op voorhand uitgaan van een positief
mensbeeld zouden moeten inzien dat Nederland
hierop geen positieve uitzondering zal vormen.  

Er is veel kritiek mogelijk op de Nederlandse
politieke cultuur, een zekere regentenmenta-
liteit is de gevestigde partijen zeker niet vreemd,

maar juist de wijze waarop men tot nu toe cam-
pagne voert verdient enige waardering. De op-
komst van Leefbaar Nederland zou wel eens het
einde kunnen inluiden van deze campagnecul-
tuur. 

Leefbaar Nederland is niet verantwoordelijk
voor het feit dat het sinds 1998 mogelijk is recla-
me zendtijd bij landelijke televisiezenders te
kopen. Leefbaar Nederland is evenmin verant-
woordelijk voor het feit dat de PvdA als eerste
grote partij in 1994 haar campagnebudget
drastisch heeft verhoogd. De partij, en met
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name ook haar voormalige lijsttrekker Fortuyn,
is wel verantwoordelijk voor een bewust streven
om het bedrijfsleven campagnes te laten finan-
cieren. Mocht Leefbaar Nederland of een lijst-
Fortuyn er in slagen miljoenen te werven bij be-
drijven en vermogende ondernemers en mocht
een van beiden electoraal succes hebben dan zal

de druk op andere partijen, met name de v v d

om dit pad te gaan volgen enorm toenemen. 
Deze mogelijke ontwikkeling geeft veel meer

reden tot zorg dan het gebruik van focusgroepen
en marketingtechnieken. 
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