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BESCHOUWING 

Het spel tussen aInbtenaar en li.aInerlid 
over het schrijven en lezen van heleidstel(.sten 

Door Daniël Janssen en Rob Neutelings 

I
n een bekende beleidstekst van het 
ministerie van Onderwijs en Weten
schappen lezen we -met enig door

zettingsvermogen- de volgende passage: 

Hoe komt nou eigenlijk de 
beleidstekst tot stand en wat 

Mist en dwaalsporen: ambtelijke 
schrijvers aalt het werk 

is de werking eroan ? Goede schrijvers van beleidsteksten gaan, 
zo blijkt uit recent onderzoek, strategisch 
te werk. Hetgeen betekent dat zij tijdens 
het schrijven voortdurend een concrete le
zer voor ogen hebben die als het ware 
'dicteert' hoe de tekst eruit moet zien. 
Schrijvers passen met andere woorden de 

'De ondergetekenden stellen in deze nota 
voor afstand te scheppen tussen overheid 
en instellingen, waarbij te onderscheiden 
verantwoordelijkheden opnieuw worden 
gedefinieerd met het doel de in hoofdstuk 
2.1 geformuleerde algemene doelstellin-

Een kijkje in de wereld van 
de 'machers ' van ons 

openbaar bestuur. 

• 

gen en desiderata tot ontwikkeling te laten komen. Hiermee is 
niet ten principale de stelling betrokken, dat sturing door de ov
erheid te allen tijde afstandelijk en globaal van aard dient te zijn. 
De intensiteit van de sturing door de overheid dient overeen te 
komen met de door de overheid te dragen en te legitimeren ver
antwoordelijkheid en dient aan regelmatige herijking onder
worpen te worden' [Hoger onderwijs: autonomie en kwabteit, p. 
ll]. 

De minister 'schrijft' hier dat hij de universiteiten en hogescholen 
meer zelfstandigheid wil toekennen, opdat bepaalde doelstellin
gen - het terugtreden van de overheid - te realiseren zijn. Hij 
schrijft op een wijze die iedere lezer als typisch ambtelijk zal ka
rakteriseren. Waarom zien beleidsteksten er doorgaans zo uit? 
Een gemeenplaats luidt dat ambtenaren niet kunnen schrijven. 
Daarom worden ze ook dikwijls naar schrijfcursussen gestuurd, 
waar hun wordt geleerd beter leesbare teksten te schrijven. 
Zonder resultaat in het algemeen - de beleidsteksten zijn er in de 
afgelopen jaren tenminste niet aanwijsbaar door opgeknapt. 
Wij geloven ook niet dat ambtenaren slechte schrijvers zijn en 
menen eerder dat het taalgebruik in beleidsteksten, in zekere zin, 
functioneel is. 
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vorm en de inhoud aan de lezer aan. Dat 

blijkt als je bijvoorbeeld ambtenaren vraagt om tijdens het 
schrijven hardop te denken. Zij noemen dan voortdurend allerlei 
actoren die bij de tekstproduktie zijn betrokken of die achteraf -
nadat de beleidstekst is voltooid - de beleidstekst onder ogen zul
len krijgen. Eigenschappen of kenmerken van die actoren bepa
len dan wat wel en niet gezegd kan worden en wat de beste talige 
vorm daarvoor is. De ambtenaar kiest uiteindebjk voor die vorm 
en inhoud die naar zijn taxatie zal leiden tot consensus tussen 
alle betrokkenen over het geformuleerde beleidsvoorstel. Con
creet gaat het dan dikwijls om consensus tussen ministeries, di
rectoraten, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, advies
organen en uiteraard kamerleden, in het bijzonder de leden van 
de coalitie. 

Beleidsschrijvers die tot nog toe in ons onderzoek zijn betrokken, 
zeggen allemaal dat de leden van de Tweede Kamer een voorna
me focus zijn. Zij vormen uiteindebjk de doelgroep van de beleids
tekst. Hen moet de tekst dus op het bjf geschreven worden. Hoe 
het in zijn werk gaat, willen wij illustreren met een fragment van 
Bennek, een ambtenaar van het ministerie van Onderwijs & 
Wetenschappen. Hij heeft de taak een kamervraag aan de mini s
ter te beantwoorden over fusiemogelijkheden tussen instellingen 
voor hbo en wo, Voor ons onderzoek heeft lUj zijn gedachten hard
op verwoord, Het (schrijf-) probleem dat Bennek heeft op te 
lossen omschrijft hij als volgt: 

/politieke partijen hebben de volgende standpunten ingenomen, 
dubbele punt Iuh/ eerst eventjes de regeringsfracties / de PvdA 
die heeft aangegeven dat zij luh/ ze zijn voor fusies en voor ver
sterkte samenwerking I en ze zijn dus tegen de maatregelen uit 
de nota van wijziging I want in de nota van wijziging staat dat 
luhh/ het beperkt mogelijk kan I samenwerken wel maar fuseren 
eigen1ijk nog niet I het CDA is tegen fusies I maar voor versterkte 
samenwerking I zij zijn dus in feite voor de maatregelen uit de 
nota van wijziging I in die zin dat het ze eigenlijk te ver gaat I ( .. . ) 
I nou dan als lubh/ belangrijke politieke partij de VVD luhh/ die 
voeren een duidelijk stekelige I oppositionele, /uhh/ rol I een op
portunistische rol I en spelen de verschillen tussen CDA en PvdA 
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Iuhh/ uit I door de minister te vragen zijn I inderdaad I nogal on
duidelijke I standpunt Iuhh/ te verduidelijken 1(. .. ) len mij zal dus 
I naar aanleiding van deze vragen Iuhh/ worden opgedragen I of 
worden gevraagd I nou bedenk hier een antwoord op lenne! de po
litieke richting die in de nota van wijziging was ingeslagen I moet 
zo ongeveer dezelfde bHjven I dus niet te veel concessies I maar 
wel zorgen dat je alle partijen te vriend houdt I 

Het is duidelijk dat Benneks schrijfopdracht om een strategische 
aanpak vraagt. De coalitiepartijen onderbng hebben strijdige 
standpunten die door de VVD lijnrecht tegenover elkaar worden 
geplaatst in de hoop tweedracht in de coalitie te kunnen zaaien. 
In het begin van het protocol verkent Bennek een aantal moge
lijkheden, die allemaal worden verworpen. Bijvoorbeeld: 

wat wil ik nu gaan doen I wil ik trachten luhh/ alledrie de nogal 
tegenstrijdige standpunten een beetje bij mekaar te vegen en 
daardoor vooral ook de verschillen enigszins te verhullen I dat 
zou ik kunnen doen I maar dat zou juist bij dit onderwerp 
waarschijnlijk niet zo succesvol zijn I omdat er over dit onderwerp 
al zoveel jaren gesproken wordt en I daar prikken ze te gemakke
lijk door I het is ook een onderwerp waarvoor de standpunten vrij 
helder uit gekristalliseerd zijn I de oplossing niet eenvoudig I 
maar dus luhh/ om nou te zeggen dat iedereen het met elkaar 
eens is I dat kun j e luhll/ nog wel eens doen daar waar de ver
schjlJen marginaal zijn en ook de accenten vooral verschillend I 
waar men uiteindelijk nog wel een beetje in zou schikken I dat 
kan hier dus niet I 

Bennek begint dan zijn antwoord met een uitvoerige schets van 
historische en internationale ontwikkelingen en hij laat zien dat 
het beleid van de minister daarmee in de pas loopt. Na ongeveer 
15 minuten komt hij bij de passages waarin hij het standpunt 
van de minister gaat verwoorden en verdedigen. Bennek zoekt 
nauwkeurig naar overeenkomsten in de standpunten van de co
alitiegenoten. Hij kiest ervoor de verschillende partijen achter el
kaar van repliek te voorzien, duidelijk gescheiden door subkop
pen, omdat dit gebruikebjk is in het genre. 

goed I dan gaan we maar eens beginnen met de PvdA-fractie I die 
hebben dus een standpunt ingenomen dat de fusies wel moeten 
kunnen en nou komen we op een heikel punt want I op zichzelf 
zouden fusies nog niet onbespreekbaar zijn I dus samen I sa
menvoegen van hbo- en wo-instellingen I maar dat mag in de 
ogen van de minister nooit leiden I nooit echt l ook geen punt van 
concessie I tot onduidelijke opleidingen I die niet een hbo- of wo
karakter hebben I en de PvdA laat zich daar in de vraagstelling 
niet zo duidelijk over l over uit I dat zou dus betekenen dat er wat 
licht zit tussen de opvatting van Iuh/ het CDA en de PvdA I dat 
misschien fusies niet helemaal moeten worden uitgesloten I als 
die identiteit van die afzonderlijke opleidingen maar duidebjk 
blijft I dat lijkt me een aardig punt om eens even over Iuh/ te theo
retiseren I in antwoord op de opmerkingen van de leden van de 
fractie van de PvdA I dat is dan zo'n standaardzin Iuhh/ merken 
de londergel getekenden op dat de nota van wijziging een regeling 
bevat die intensivering van de samenwerking tussen hbo en wo 
mogelijk maakt luhhrnl waarbij zelfs I laten we dat maar even ul
tiem formuleren I fusie niet a priori is uitgesloten I 

Bennek zegt niet dat 'fusie is toegestaan', maar dat fusie 'a priori 
niet is uitgesloten'. Hij houdt hierbij bovendien wat interessante 
informatie achter: 

zij hoeven dan natuurlijk niet te weten dat daarvoor de wet 
gewijzigd moet worden I want dan krijgen we nieuwe instellingen 
I en dat er dan de wetgever is die daarover beslist I dat Iuhh/ dat 
is een zeer zware procedure I uhhrnl (..) 

Hij voegt echter wel een zinnetje toe waarmee hij zich indekt te
gen mogebjke verwijten op dit punt: 

Ide I even de eerbjkheid betrachtend hè I dus de regeling maakt 
fusie overigens niet eenvoudig I te meer I en dan zullen we eens 
even een potjesprobleem I daarbij Iuhh/ naar voren brengen I daar 
de bestuursorganisatie van instellingen van hbo en wo in de wet
geving verschillend is geregeld I een eventueel gefuseerde instel
ling zou in die situatie dan ook met verschillende bestuursorga
nisaties naast elkaar moeten werken luhmrnl de ondergeteken
den I ik zal even aangeven dat dat I hé I ondergetekenden aangev
en I dat dat een Iuh/ een punt is wat misschien op de lange ter
mijn nog wel eens ter discussie kan komen maar nu niet l ook bu
iten dit debat gehouden moeten worden, die bestuursorganisatie 
luhh merken daarbij op I dat de discussie over de bestuurs I orga
nisatie in een later stadium zal worden gevoerd I daarmee ook 
aangevend dat eigenlijk men dingen vraagt hier die nu niet op de 
Iuh/ agenda staan I hopen dat dat een beetje overtuigt /Uhm I dus 
nu hebben de regeling maakt fusie niet eenvoudig I even kijken 
wat we nu precies aan argumentatie hebben opgemerkt I de rege
ling maakt fusie niet eenvoudig te meer daar de bestuursorga
nisatie I even een typfoutje verwijderen I verschillend is geregeld I 
een eventueel gefuseerde instelling zou in die situatie dan ook I 
tot zover even de Iuh/ PvdA I 

Kortom, fusies zijn niet onmogelijk, maar binnen de grenzen van 
de wet niet gemakkebjk. Bovendien is de kwestie van fusies op 
dit moment eigenbjk niet opportuun, omdat daarvoor eerst nog 
een debat over de bestuursorganisatie moet worden gevoerd. De 
wetsvoorstellen hierover zijn op het moment dat Bennek deze 
tekst schrijft in voorbereiding. 

dan nu doorgaand in één run om die bij elkaar te nemen de CDA
fractie I nu heeft de CDA-fractie zich tégen fusies uitgelaten I 
maar heeft daarvoor in de vraagstelling geen duidelijke argu
menten aangegeven I hoeft dat ook niet I is daar ook niet toe ver
pbcht I en nu gaan wij de CDA-fractie een argument Iuh/ in de 
mond leggen waarvan het zeer plausibel dat zij dat hebben be
doeld op het moment dat zij die opmerking hebben gemaakt I met 
de leden van de CDA-fractie zijn de ondergetekenden van mening 
dat de identiteit van de afzonderlijke opleidingen Iuh/ in een 
situatie van versterkte samenwerking niet mag vervagen luh/ om 
het, nu eens eventjes I dit is een heel wezenlijk punt in de redene
ring van de minister I dus dat zeggen we maar eens even klip en 
klaar I om het Iuhh/ nogmaals duidebjk te formuleren Iuhh/ elke 
opleiding I in het hoger onderwijs in de toekomst luh/ dient I uh I 
aan te geven I dus om even helder aan te geven dat het altijd een 
hbo- of wo-uitgang moet kennen I dient identificeerbaar I te zijn 
naar een hbo- danwel wo-uitgang I mengvormen zijn te allen tijde 
uitgesloten I dan nu weer even I het CDA hebben we hiermee vol-
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doende bediend I 

Bennek voorziet hier een standpunt van het CDA eigenhandig 

van argumenten. Niet zomaar één, maar een dat de CDA-fractie 
gehanteerd zou kunnen hebben. Hij stelt bovendien de situatie zo 
voor alsof het argument daadwerkelijk naar voren is gebracht. 

En doet dat door de zinsnede te gebruiken 'met de leden van de 
CDA-fractie .... '. 

terug naar de PvdA en dan de koppeling leggend met die I dat 

verbod op mengvormen luhhI in relatie tot de 
versterkte samenwerking die de PvdA wenselijk 

De VVD is geen coalitiegenoot en alleen om die reden wordt zij 
als lezer minder belangrijk geacht. Zij moet genoegen nemen met 
een verwijzing naar het geformuleerde standpunt met de gelever

de argumenten en moet zelf maar taxeren wat de consequenties 
hiervan zijn. 
We zien hier een beleidsschrijver die in 'opdracht' van zijn minis

ter een tekst produceert die moet fungeren in een politieke arena. 
Hij maakt daarbij een inschatting van zijn publiek, van de stand
punten die zij zullen innemen en van hun argumenten. Hij pro

beert zijn tekst zo in te richten dat de belangrijkste actoren, in dit 
geval de fracties van CDA en PvdA, zich ermee tev
reden kunnen stellen. 

acht I en zelfs fusie I uhh I naar de leden van de 
PvdA-fractie toe merken de ondergetekenden dan 

ook op dat luhh/ versterking van de samenwerking I 
en dan maar even die uitzondering die de PvdA zo 
wenselijk acht I daarmee niet onmogelijk makend I 
wellicht zelfs in bijzondere gevallen leidend tot in

stitutionele fusie luhhI merken de ondergetekenden 
I versterking van de samenwerking I er niet toe mag 
leiden dat er niet naar hbo of wo te relateren luhh/ 

Strategisch 
schrijven is 

voor beleids-

De handelwijze van de beleidsschrijver is beter te 

begrijpen wanneer we zijn positie in het politieke 
spel nader analyseren. De Kamer heeft de taak de 
regering, met in het verlengde de ambtenaren, te 
beoordelen. Hiermee ontstaat tegelijk een belan

gentegenstelling die de communicatie domineert. 
De schrijver heeft er belang bij dat 'zijn' voorstellen 

niet zonder veel kleerscheuren door de Kamer 
wordt geloodst. Om dat voor elkaar te krijgen zul
len bijvoorbeeld de zwakke onderdelen in zijn 
betoog een beetje moeten worden gemaskeerd. 

schrijvers 
een soort 

'tweede 
natuur' 

diploma's worden verstrekt I nou, daarmee hebben 
we I de CDA-fractie in vermoedelijk hun belang

rijkste punt gerespecteerd en ook de minister exact 

geworden 

op de juiste koers gehouden luhh/ en de PvdA-
fractie voldoende ruimte te geven om het element van de I van de 
fusie I wat zij zo belangrijk vinden I toch niet helemaal uit het oog 
te verliezen I maar sterk te conditioneren en luh/ precies te kop
pelen aan die condities die de CDA-fractie en waarschijnlijk ook 
de minister Iuhh/ als belangrijke identiteitskenmerken ziet Iuh! 
feitelijk resultaat zal zijn dat naar ik hoop iedereen tevreden is 
met deze redenering ( ... )1 

Bennek geeft expliciet aan dat hij streeft naar consensus: 'ik hoop 
dat iedereen tevreden kan zijn met deze redenering'. In het ver
volg van het schrijfproces schetst Bennek nog een paar voordelen 
van het wetsvoorstel: het maakt een intensieve samenwerking 
tussen instellingen mogelijk. 

Blijft over de VVD. Die wordt als volgt afgewerkt: 

dan hebben we nog Iuh! op de rol staan de WD I die lekker zat te 
zieken I die een verheldering luh/ vroeg l ook inspelend op de 
verschillen die luhh/ die Iuh! er tussen CDA en PvdA gemaakt 
waren of luh/ te onderscheiden waren luhh I die zouden we dus nu 
kunnen bedienen door gewoon te verwijzen naar datgene luhh/ 
wat gezegd is I dan doen we ze een beetje tekort maar het is tens
lotte geen regeringspartij I en hun vraag was ook vooral bedoeld 
om te zieken dus dan kunnen we ook wel een klein beetje terug 
zieken I uhm lin antwoord I uh! op de vraag van de leden van de 
fractie van de VVD luhh/ wijzen de ondergetekenden I naar het 
hierboven gegeven I naar de hierboven gegeven I heel vervelend 
dat ik nu dus de hele regel moet uitvegen I anders werkt de cur
sor niet meer I de backspace niet meer I naar de hierboven luh/ 
geschetste I hierboven I gegeven verduidelijking I van het voorge
stane beleid I nou, dan is die ook bediend I ja I dan hebben we in 

luhhl 1 pagina en 29 regels op de tweede pagina I uh! tot uitdruk
king gebracht wat Iuh! welke elementen een rol zouden spelen bij 
dit stukje tekst I 

Doorgaans heeft hij al flink moeten zweten om in
tern de neuzen in dezelfde richting te laten wijzen. 

Voor dat maskeren nu heeft de ervaren beleidsschrijver een klein 
arsenaal aan strategieën tot zijn beschikking, zoals vervagen, ne
venschikken van standpunten en het schrappen van mogelijk 
controversiële onderdelen. Deze zelfde strategieën zijn nuttig als 
de schrijver commentaar van parlementsleden wil voorkomen. De 
parlementaire lezers hebben een heel ander belang: zij willen 
zicht krijgen op de beleidslijnen die de regering uitstippelt. Ver
vagingen en andere strategische handelingen vertroebelen het 
zicht. Kortom, wat vanuit het perspectief van de schrijver functio
neel kan zijn, is vanuit het perspectief van de lezer dysfunctio-

neel. 
Hoe succesvol een strategische beleidsschrijver is, hangt natuur
lijk af van de wijze waarop zijn teksten worden gelezen. Valt het 
CDA-lezers bijvoorbeeld op dat Bennek hun een argument in de 
mond legt dat zij zelf niet hebben gebruikt, maar dat zij gezien 
het type argumentatie best hadden kunnen ' gebruiken? Weten 
parlementariërs dat een uitdrukking als 'fusies worden a priori 

niet uitgesloten' beslist niet betekent dat ze worden toegestaan? 
En zijn ze zich bewust van deze betekenismanipulaties als ze be
leidsteksten lezen? 
Het lijkt ons niet waarschijnlijk dat ambtenaren als Bennek ja
renlang succesvol beleidsteksten kunnen produceren als kamerle
den àl hun strategische vondsten zouden doorzien. Strategisch 
schrijven is voor beleidsschrijvers een soort 'tweede natuur' ge
worden en dat lijkt erop te wijzen dat parlementariërs inderdaad 
niet bij machte zijn beleidsteksten kritisch door te werken. Een 
andere mogelijkheid is dat beleidsschrijvers zo geslepen zijn dat 
zij lezers onopgemerkt in de luren leggen. In beide gevallen zou 
het 51lcces van een strategische schrijfaanpak worden bepaald 

door de wijze waarop beleidsteksten door kamerleden worden ge
lezen en de mate waarin ambtenaren van die leesstrategieën op 

de hoogte zijn. 
Daar staat tegenover dat de meeste parlementariërs zich ervan 
bewust zijn dat beleidsteksten strategisch worden geschreven. 
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Men zou dan ook mogen verwachten dat zij iedere beleidstekst 
argwanend tegemoet zullen treden en strategische passages zul
len doorprikken. In dat licht is het eigenlijk verwonderlijk dat de 
Bennekken nog succesvol zijn. 

Grote stappen snel thuis: parlem,en/,a;re lezers 
om.zeilen dwaalsporen? 

Als de beleidstekst door de ministerraad is aanvaard, belandt de
ze in de postvakjes van de leden van de Tweede Kamer. Valt het 
onderwerp van de beleidstekst niet binnen de specialisatie van 
een kamerlid, dan is de bestemming van de beleidstekst meestal 
het 'ronde archier. En alhoewel de meeste exemplaren van een 
beleidstekst dit droevige lot wacht, zijn er altijd enkele die gele
zen worden. Hoe dat gebeurt, laten we hier zien. 
Kamerleden lezen beleidsteksten over het algemeen niet als div
ertissement, maar als voorbereiding op een commissievergade
ring. Daarvoor is het niet nodig dat zij de hele tekst kennen en 
onthouden. Zij kunnen hun leesgedrag dus gewoon afstemmen op 
hun doel: deelname aan de parlementaire discussie over de be
leidsvoorstellen. Zoals ook de lezer van een telefoonboek alleen de 
relevante passages leest en de rest van de 'tekst' ongemoeid kan 
laten. Lezers selecteren dus tekstdelen die voor hun doel van be
lang zijn. Hierbij kunnen ze gebruik maken van twee strategieën: 
zeker versus snel. 
Lezers kunnen de hele tekst lezen, 'van kaft tot kaft.' Deze strate
gie noemen we in het vervolg: de zeker-strategie. Het gebruik van 
deze strategie is voordelig voor lezers die zeker willen weten dat 
zij alle belangrijke passages tegenkomen. Een nadeel is wel dat 
de tijdsinvestering, zeker bij omvangrijke teksten, erg groot is. 
Uit onderzoek naar de wijze waarop kamerleden beleidsteksten 
lezen, blijkt dat de zeker-strategie nauwelijks wordt gebruikt. Zij 
gaan heel anders te werk. Eén van onze lezers las van een tekst 
van 104 pagina's slechts 4 pagina's. Hij nam alleen notie van de 
conclusies. Hij hoefde naar eigen zeggen uitsluitend op de hoogte 
te zijn van de hoofdlijnen van de tekst. 
Deze leesstrategie noemen we in het vervolg de snel-strategie. De 
lezer leest niet de gehele beleidstekst, maar selecteert alleen die 
passages die voor het realiseren van zijn doel noodzakelijk zijn. 
Het voordeel is duidelijk: je bent snel klaar met lezen. Het nadeel 
is ook evident: je loopt de kans om belangrijke passages over het 
hoofd te zien. 
Soms is, uit interviews en commentaar tijdens het lezen, te ach
terhalen waarom wordt gekozen voor een bepaalde leesstrategie. 
Zo vertelde een lezeres, in een gesprek nadat ze gestopt was met 
lezen: 

'En je moet ze bijna, zo woord voor woord lezen, om daar, omdat 
altijd de punten waar je wat op moet zeggen, die staan heel vers
cholen, die staan nooit duidelijk aangegeven. Het kunst is van de 
ambtenaren bij het rijk om nota's zo te schrijven dat je niet in de 
gaten hebt waar de beslissingsmomenten zitten en waar de moei
lijke punten zitten.' 

Zij kiest dus altijd voor de zeker-strategie. Zij weet uit haar amb
telijke verleden dat ambtelijke stukken met gepast wantrouwen 
moeten worden benaderd. Andere genoemde redenen om voor de 
zeker-strategie te kiezen, zijn gebrek aan voorkennis op het be
leidsterrein, het belang dat het beleidsvoorstel wordt gehecht en 

natuurlijk de lengte van de tekst. 
Het is goed denkbaar dat de snel-strategie strategische schrijvers 
in de kaart speelt. De kans is klein dat een snel-lezer een resul
tante van strategisch schrijven tegenkomt én herkent, hoewel de 
kans zeker niet nul is. Zo zegt een kamerlid die wij Sylvia van 
Amerongen dopen tijdens een onderzoek waarin zij hardop den
kend een WVC-nota leest: 

Defensie levert zodoende een bijdrage aan het algemene bouwbe
leid van de rijksoverheid en aan van het functioneren van de be
drijfstak. 
'Oooh, ooh. 't Staat er allemaal veel mooier dan de werkelijkheid 
is.' 

Het lijkt ons echter niet al te gewaagd om te veronderstellen dat 
schrijvers in de eerste plaats strategisch kunnen schrijven bij de 
gratie van het feit dat veel parlementariërs zich genoodzaakt zien 
snel te lezen. Parlementariërs moeten dat wel omdat zij dagelijks 
een grote hoeveelheid papier te verwerken hebben en kunnen 
zich de strategie 'veroorloven' door de functie en de status van de 
beleidstekst in parlementaire besluitvormingsprocessen en door 
de parlementaire rol die besluitvormers spelen. 
Daarbij is het natuurlijk niet uit te sluiten dat snel-lezers juist 
die passages lezen waarin de ambtenaar probeert zijn beleids
voorstel aannemelijk te maken en andere passages (historisch be
schouwingen, aanleidingen, inleidingen, enz.) overslaan. Zij lezen 
dan met andere woorden vooral die tekstdelen waarin strategisch 
schrijven het meest produktief is. In dat geval zou de snel-lezer 
de strategisch schrijver niet zonder meer in de kaart spelen. Ons 
onderzoek tot nog toe wijst inderdaad in deze richting. Tegelijker
tijd blijkt echter dat snel-lezers binnen de geselecteerde passages 
grote sprongen maken en eigenlijk zelden zinnen en alinea's van 
eerste hoofdletter tot laatste punt verwerken. Van 'gedetailleerd 
lezen' is dan ook geen sprake. 
Interessant is wel dat snel-lezers zich een leesstrategie hebben 
aangeleerd waarmee ze zich (wellicht onbewust) wapenen tegen 
strategische schrijvers. Zo selecteert Van Amerongen in het begin 
van haar leesproces twee passages uit de nota, namelijk de doel
stellingen en de tabel achterin de nota waarin de bestedingen 
worden opgesomd waarmee de doelstellingen moeten worden ge
realiseerd. Op basis van deze informatie concludeert zij dat d'An
cona haar doelen 'met een handje vol miljoenen' niet zal bereiken. 
Het (strategische) betoog waarin de schrijver als het goed is aan
nemelijk heeft gemaakt dat het voorgesteld beleid moet worden 
uitgevoerd, leest Van Amerongen niet. Zij kijkt naar het funda
ment (doelen en middelen) en niet naar de ornamenten. Hoe sluw 
de ambtenaar ook beeft geargumenteerd, vervaagd, etc., het 
deert deze lezer niet. Zo beschouwd, krijgt een strategisch schrij
ver nooit vat op een snel-lezer. Het valt ineens te begrijpen waar
om strategisch beleidsschrijven 'ongestraft' kan blijven: het heeft 
geen enkel effect op de besluitvormer. 
Lezers die de zeker-strategie hanteren, hebben natuurlijk een 
veel grotere kans om te stuiten op strategiscbe passages. Zo leest 
het kamerlid Holker die lid is van een fractie ter linkerzijde, de 
volgende passage: 

Er is geen goed geharmoniseerd vreemdelingenbeleid. Het huidige 
niveau (. .. ) van de controle (...) zijn (. .. ) nog niet van dien aard dat 
zij een substantiële belemmering vormen voor het illegaal verblijf 
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Daar merkt hij over op dat dit wel heel goed in het straatje past 
van de partijen ter rechterzijde: 

'Nou dat is gefundenes Fressen voor de VVD natuurlijk. VVD, 
CDA. Kunnen ze daar weer eens wat mee wapperen' (schrijft in 
de marge: VVD, CDA) 

Hofker 'ontmaskert' ook een vervaging die waarschijnlijk door de 
schrijvers is gebruikt om de progressieve fracties niet wakker te 
schudden en leden aan de extreem-rechterzijde niet in de kaart te 
spelen. 

medewerking kan alleen worden gevraagd op basis van vrijwillig
heid. Speciaal als het gaat om het vragen van medewerking van 
personen die zich om welke redenen dan ook in een kwetsbare 
positie bevinden, wordt het ontbreken van deze verplichting vooraf 
duidelijk kenbaar gemaakt. 
'Aha, dit geldt dus voor asielzoekers, dat staat er niet, maar dat 
bedoelen ze wel' (schrijft in de marge: asielzoekers) 

De kans dat een zeker-lezer het strategische karakter van een 
boodschap doorziet, is natuurlijk groter. Maar de kans blijft dat 
hij het produkt van een strategisch handelende auteur niet als 
zodanig herkent, omdat de boodschap verbaal adequaat is ver
pakt of omdat de lezer de noodzakelijke voorkennis ontbeert. De 
eerdergenoemde Bennek gebruikt of misbruikt de voorkennis bij
voorbeeld in het volgende fragment waarin hij op basis van voor
beeldargumentatie aannemelijk probeert te maken dat een sa
menvoeging van hogescholen met universiteiten internationaal 
als onwenselijk wordt gezien: 

dan hebben we een tegenvoorbeeld daarvan en dat is Australië / 
maar daar weten ze zo weinig van / dat hoeven we niet eens in de 
discussie op te nemen / 

Bennek lijkt hier in staat de discussie enigszins naar zijn hand te 
zetten doordat hij weet dat zijn lezers niet weten hoe het hoger 
onderwijs in Australië in elkaar steekt. We zien hier dat Bennek 
een tekstuele beslissing beargumenteert met een verwijzing naar 
waarschijnlijke reacties van zijn lezers. 

W innaars en verliezers 

Wij geloven niet dat de oorzaak van het lastige, vage taalgebruik 
in beleidsteksten ligt bij de gebrekkige schrijfvaardigheid van 
ambtenaren. De ambtenaren die wij in ons onderzoek hebben be-

trokken, zijn vaak meesters in functioneel taalgebruik. Ze stem
men hun tekst zo goed mogelijk op de lezers af en trachten daar
bij te voorkomen dat de tekst kritiek oproept. We hebben laten 
zien hoe tweede-kamerleden deze teksten lezen: volgens de zeker
strategie of de snel-strategie. 
Hoe kan een strategische schrijver succesvol zijn? Een snel-lezer 
lijkt de strategische schrijver in de kaart te spelen, want een 
aantal passages blijft ongelezen. Echter, een snel-lezer kan ook 
juist de cruciale passages als doelstelling en financiering eruit 
lichten en vervolgens los van de ambtelijke voorstellen aangeven 
wat er moet gebeuren. Dan is het succes van de strategische sch
rijver beperkt. Dat lijkt ook te gelden als de lezer een zeker
strategie hanteert, omdat de lezer dan ieder woord op een goud
schaaltje weegt. Maar zelfs in dat laatste geval is het onwaar
schijnlijk dat alle produkten van strategische operaties worden 
gesignaleerd. Zo wordt het spel tussen ambtenaar en parlementa
riër kennelijk gespeeld: zonder winnaars en zonder verliezers. 
Anders zit het met de 'gewone' burgers die eigenlijk ook tot de 
lezers van beleidsstukken gerekend kunnen worden. Zij zijn 
meestal niet in staat om de consequenties van een beleidsvoorstel 
in te schatten. De onleesbare overheidsteksten worden be
schouwd als symptomatisch voor de ondoorzichtigheid van het 
bestuur. Men heeft het idee dat wat er in die teksten staat niets 
met hen van doen heeft. Zo is het mogelijk dat door de onlees
baarheid van de teksten de burgers hun vertrouwen verliezen in 
de politiek en de democratische samenleving laten voor wat zij is. 
Vanuit deze invalshoek is de strategisch geschreven beleidstekst 
dus wel een probleem: burgers kijken naar een spel dat wordt 
gespeeld tussen twee partijen, waarvan zij de regels niet begrij
pen, en verliezen daarom hun belangstelling . • 
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