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DE HETE HANGIJZERS VAN VERKIEZINGSJAAR 2oo2 

Waarom ik verkiezingscampagnes haat 

Het hete hanaiJzer volaens 

'Het mag oorlog zijn, of 
zoiets, de suikerbieten 
moeten ook van het land. 

Rene Cuperus schijnt een sectie 'betaalde 
media' te zijn ingericht 
voor betaalde spotjes op 
commerciele en lokale TVHet is nu eenmaal herfst. Je 

kan als boer in de Wieringermeer niet wachten tot 
de Tali ban zijn verdreven. Hct is al erg genoeg dater 
de laatste weken zoveel regen is gevallen'. Aldus 
Martin Bril over het ongemakkelijke gevoel dat het 
Ieven zijn ordinaire gang gaat, terwijl er zich tezelf
dertijd ontwikkelingen van wereldhistorische bete
kenis afspelen . Business as usual in oorlogstijd. 

Heel navrant doet zich dit voor bij de verkie
zingscampagnes voor volgend jaar. Ik weet niet hoe 
het bij andere partijen zit, maar enige tijd geleden a)
weer werd er op het hoofdkantoor van de PvdA aan 
de Amsterdamse Herengracht een zogeheten war 
room ingericht, een centraal commando- en coi:irdi
natiecentrum. Dat heeft nog flink wat verhuisdozen 
in de aarde gehad. Allerlei PvdA-stichtingen en af
delingen sloegen aan het verhuizen en verplaatsen 
de Evert Vermeer Stichting, de Alfred Mozer Stich
ting: de spiegels en kralen voor de voorheen-Derde 
Wereld en het voorheen-Oostblok achter zich aan 
zeulend. Een hele verdieping van het partijbureau 
werd vrijgemaakt voor de kantooreilanden van het 
campagne-team. 

Hoezo de PvdA geen campagnepartij? Nog nooit 
zoveel student-stageaires communicatiewetenschap 
zien binnenstromen en nog nooit zoveel medewer
kers van de Tweede Kamerfractie uit Den Haag zien 
invliegen. Dat laatste valt overigens goed te verkla
ren: herverkiezingspaniek maakt van Kamerleden 
en hun medewerkers van de ene dag op de andere 
vaak trouwe partijgangers. 

Onder de leus doen we het samen if ieder voor zich? 
treft men in de oorlogskamer de voorbereidingen 
voor een 'twee hal en, een betalen-campagne': de 
gecombineerde campagne voor gemeenteraads- en 
Tweede Kamerverkiezingen. Daarvoor wordt in 
korte tijd relatief vee! geld vrijgemaakt en opge
maakt: de PvdA-Internet-site is om campagne-rede
nen volledig gemoderniseerd (met elke dag een an
dere 'quote van de dag' van Ad Melkert) en er 

kanalen. Hoezo loopt het met die Amerikanisering 
wei los? 

Bij deze plotsklapse explosie van energie blijft 
evenwel het gevoel knagen: hoe wereldschokkend 
en relevant zijn die campagnes nu helemaal? 

Geheime lnternationale van de Politieke MarketinB 
Laat ik maar direkt met de deur in huis vallen. Ik heb 
een hekel aan verkiezingscampagnes en zeker aan de 
Nederlandse. Dat komt omdat deze in hun genre 
vaak zo weinig spectaculair, origineel, gedurfd of 
verrassend zijn. Er wordt vaak heel dik gedaan over 
campagnes, alsof dat de enige professionele activi 
teit zou zijn die in en door politieke partijen wordt 
verricht, maar ik waag dat te betwijfelen. Ook 
wordt geschermd met zoiets als een Geheime fnterna
tionale van de Politieke MarketinB. Die zou de hogere 
poHtiek representeren, namelijk de wetenschap hoe 
verkiezingen te winnen cq ge/herkozen te worden. 
Een klein gil de van internationale campagne-specia
listen zou van het ene verkiezingssucces naar het an
dere reizen en hun gouden 'winstrecepten' incog
nito uitwisselen. Maar ik ben bang dat hier het 
gedroomde imago met de werkelijkheid op de loop 
gaat. Want die aolden boys mogen het herverkiezings
succes van Blair dan misschien op hun conto schrij
ven, maar het zijn diezelfden die schuilgaan achter 
centrum-linkse verkiezings-zeperds tegen Haider, 
Bush of Berlusconi. 

De claims vallen soms potsierlijk uit: 'Regelma
tig lazen wij, dat onze campagne gebaseerd was op 
de Clinton-campagne. Als er een inspiratiebron te 
noemen valt, is het de Kennedy-campagne. Die 
draaiboeken en filosofie zijn door ons bestudeerd en 
dienden als inspiratie voor de aanpak van de werkbe
zoeken en de timing in de ca~pagne'. Zo tekenden 
de PvdA-campaianers Van Ingen Schenau en Ben
schop na afloop van de Campagne van 1994 op.' 

In werkelijkheid gaat het bij campagnes voor 

9 
s 
p 
p 
r 
k 
d 
t 
[ 

h 
[ 

r 
a 
r 

r 

s 
r 

2 

' 

• l 



tie 
ht 
op 
V

ng 

'jft 
nd 

i 

eb 
de 
tre 
:of 
•er 
vi
•dt 
ok 
!a-

1re 
oe 
n. 
la-
n-
lg
tet 
op 
IS

' ij -
er 
~r, 

La-
)p 
te 
tie 
~n 

e
en 
n-

or 

S &.o 11 I I2 2oo I 

90 procent om tamelijk voorspelbare, zo niet oer
saaie politieke activiteiten. Niks Kennedy, niks aan 
politieke wereldleiders ontleende glamour. In 
plaats daarvan: twee Tweede Kamerleden die 'een 
regio adopteren'; een bewindspersoon die de huis
kamerbijeenkomsten en de lokale media mag coor
dineren in de Stedendriehoek Apeldoorn-Deven
ter-Zutphen; het na veel wikken en wegen toch 
maar verleende life-style interview in de Weekend; 

het zoveelste werkbezoek aan fabriek, kantoor, 
moskee ofbraderie; strategisch beraad over hoe het 
mHieuthema uit de campagne te houden en het 'law 
and order' -thema wat zwaarder aan te zetten: toch 
maar dat prime time-werkbezoek aan het politiebu
reau en iets flinks roepen? 

Een mooi bewijs van de ondraaglijk saaie voor
spelbaarheid van Nederlandse verkiezingscampag
nes wordt geleverd in die bizarre film over de cam
pagne van I 998: De Keuken van Kok . Steeds opnieuw 
zie je die jonge honden van Niet Nix zich metal hun 
wilde plannen en ideeen stuklopen op de schijnbaar 
professionele vereisten die aan Hollandse herverkie
zingscampagnes in coalitieland worden gesteld. 
Wim Kok met een parachute droppen hoven stu
dentenflats in Wageningen? Wim Kok op een house
party condooms Iaten uitdelen? Wim Kok in politie
uniform op boevenjacht? Dat moesten we allemaal 
maar niet doen, want in focusgroepen (een kleine 
groep aselecte burgers die met een gespreksleider 
over beleid, partijen en politici discussieert) was ge
bleken dat Kok's PvdA vooral voor bestuurlijke be
trouwbaarheid en soliditeit was komen te staan. En 
dus werd de eigenlijke verkiezingsleus: Zachtjes aan, 

dan breekt het lijntje niet . 
Ook dat wordt met zoveel woorden bevestigd 

door Van Ingen Schenau en Benschop in hun kijkje in 
de PvdA Campagne Keuken. 'Het begaan van fouten 
is het ergste dat een campagne kan overkomen. Zorg 
voor de defensie voordat je aan doelpunten maken 
gaat denken', zo heet het in hun beschouwing die als 
titel meekreeg 'De catenacciocampagne van de 
PvdA'. Wat ik al zei: saai, fantasieloos resultaatvoet
bal, dat zijn campagnes ten voeten uit. 

Neem ter illustratie nogmaals de campagne van 
I 994· Ik citeer de officiele PvdA-campagne-terug
blik: 'Vier invalshoeken stonden uiteindelijk cen
traal in de verkiezingscampagne van de PvdA, te 
weten: 

I. WimKok 
2. Rechtvaardigheid. De basishouding van de soci
aal-democratie voor alle problemen die in de sa
menleving op ons afkomen 
3. Drie thema's, te weten werk, milieu en leif
baarheid 

4· Een medium: televisie' 2 

Wereldschokkend? Origineel? Verantwoording af
leggend (het waren de 'wAo-verkiezingen')? Een 
Kennedy-campagne? Het probleem van de voor
spelbaarheid zit hem voor een belangrijk dee] in wat 
verkiezingscampagnes zogenaamd zo 'professio
neel' (en ook heel duur trouwens) zou maken: eigen 
electoraal onderzoek. Het gaat hier om sterkte/ 
zwakte-analyses van het imago of pro fie] van partij 
en lijsttrekker door rniddel van kwantitatief en kwa
litatief onderzoek. Van welhaast permanente telefo
nische enquetes en focusgroepen tot de Ameri
kaanse Q:vision method (live-beoordeling van een 
Tv-optreden door een panel, grafisch zichtbaar ge
maakt op het scherm). 

Het is met dit type onderzoek dat tegenwoordig 
verkiezingsleuzen worden getest, maar ook verkie
zingsposters, de rangorde van politieke issues, het 
beeld van de eigen partij en dat van de directe con
currenten. En de partij dan? Dit soort onderzoek is 
er juist op gericht om volledig voorbij de invloeds
sfeer van partijachterban en partijkader te raken om 
zo op het spoor te komen van de kiezer, de zwevend
wijfelende kiezer liefst, die er nu juist vaak heel 
andere opvattingen op nahoudt dan partijleden. 
Motto: wie afgaat op partijleden verliest verkiezin
gen! 

Wat wil nu het geval? Dat hele focusgroepen
gedoe Ievert per definitie grote gemene delers
sandwichspread op. Het vormt een zichzelfbevesti
gend mechaniek van gemakkelijke vooroordelen, 

I. J. van Ingen Schenau en D. Ben
schop, 'De catenaccio-campagne van de 
PvdA', in: K. Brants en Ph. van Praag 
Jr. (red.), Verkoop van de politiek. 
De verkiezinascampaane van 1994, 
Het Spinhuis, Amsterdam: •99}, 
Hoofdstuk 4, P·4' -n. 
2. Van lngen Schenau/Benschop, 
P· 41. 
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platte media-imago's, ingesleten tradities en opvat
tingen. 'De PvdA staat voor sociaal, voor sarnen, 
voor rechtvaardig'; zo komt er dan na 1 oo jaar soci
aal -democratie uit zo'n focusgroep van drie Al
meerse huisvrouwen, een student uit Wageningen, 
twee banketbakkers te Geleen en een vertegen
woordiger in autolakken uit de Wieringermeer. De 
verkiezingsslogan is dan gauw gefabriceerd: Sterk, 
sa men en sociaal. Kies samen Ad Melkert. Ad Melkert voor 
ons samen. Doen we het samen rfieder voor zich? 

Het probleem met die Hollandse verkiezings
campagnes is dat ze, zoals gezegd, geen top in hun 
genre vormen. Je kunt me wakker maken voor 
echte, slimme, gemene campagnes. Amerikanise
ring, maar dan ook echt! Met echt intelligente aan
vallen op tegenstrevers, met echt sluwe strategieen 
om - volgens de 'koekoeks-strategie' - issues van 
tegenstanders af te kapen of eigen issues door andere 
partijen te Iaten uitbroeden. Maar het gaat al mis 
met het geld. In Nederland zijn er net genoeg rnid
delen voor een billboard op 20 treinstations, maar 
Ianger dan een paar dagen mag dat toch niet duren. 

Een fundamenteler probleem vormt ons coali
tiestelsel. Hoe graag men ook hogere-school ma
chiavellisme en media-manipulatie in campagnes wil 
aantreffen - de journalisten zelf voorop, die vin
den niets zo spannend en a/amorous als spindoctors, 
mannetjesmakerij, campagnestrategie, getuige hun 
likkebaardende reportages daarover -; campagnes 
houden, voorzover ik het kan overzien, in Neder
land toch een braaf polder-amateur-gehalte. En dat 
heeft inderdaad vee! te maken met onze coalitiever
houdingen. De zekerheid dat na de verkiezingen 
comprornissen gesloten dienen te worden, dan wei 
dat men tegen elkaar kan worden uitgespeeld of 
voor elkaar kan worden ingewisseld, bei'nvloedt het 
campagnegedrag van de partijen in aanzienlijke 
mate. 

Anders dan in het Westminster-tweepartijen
stelsel is van echte politieke vijandschap geen 
sprake. Iedereen doet het met iedereen als het erop 
aankomt; en in de huidige situatie is er al helemaal 
sprake van politieke promiscui'teit. Dat dempt de 
aanvalskracht en de agressie-adrenaline. Helemaal 
als aile partijen ook nog eens uiteenlopende grijstin
ten van een Grijs Politiek Midden zijn geworden. 

Het maakt nogal wat uit, of je met een winner
takes-all situatie te maken hebt, zoals in Engeland of 

de vs, waar een verkiezingsnederlaag langdurige 
jaren in de politieke woestijn kan betekenen, of met 
coalitiestelsels waarin regeringsdeelnarne volgens 
hele andere wetten verloopt. Zoals Hans Wansink 
onlangs terecht opmerkte: 'Niet politieke profile
ring, maar het voorkomen van buitenspel staan 
wordt in de Nederlandse politiek belangrijk gevon
den. In tegenstelling tot de meeste democratische 
Ianden zijn in ons politieke systeem de verkiezingen 
niet het hoogtepunt. Na de verkiezingsuitslag begint 
het echte politieke spel pas ' .3 

Feest der democratie? 
Maar achter de ondraaglijke saaiheid van campagnes 
gaat nog een wezenlijker democratisch vraagstuk 
schuil. Idealiter zouden partijen in een campagne 
met elkaar (en het electoraat) in de bat dienen te gaan 
over belangrijke maatschappelijke problemen. Elke 
partij zou zijn beleidsopties dienen te presenteren 
en deze moeten confronteren met die van anderen. 
De kiezer zou in het sternhokje uiteindelijk die par
tij/politicus moeten kiezen, waarvan hij vindt dat 
die de beste oplossing heeft voor problemen die 
voor hem het zwaarst wegen. 

Verkiezingscarnpagnes zouden eigenlijk het 
'feest van de democratie' moeten zijn: een confron
tatie en ontmoeting tussen kiezers en gekozenen, 
metals trefwoorden: verantwoording, wederzijdse 
inspiratie en gemeenschappelijk lessen trekken uit 
de botsing van beleidswerkelijkheid en door burgers 
ervaren werkelijkheid. Maar vee! meer dan dat gaat 
het bij campagnes primair om manipulatie van 
imago, profiel en beeldvorming. En dat verdraagt 
zich nu eenmaal moeizaam met een nuchter-open
hartige evaluatie van gevoerd regeringsbeleid, dan 
wei met een kritische doorlichting van nieuwe plan
nen en beleidsvoorstellen. 

De strategie van partijen is er daarentegen op ge
richt om, afhankelijk van 'opvattingen' van focus
groepen, zeer selectief bepaalde issues aan de orde 
te stellen. En om daarbij te zwijgen over de precieze 
gang van zaken rondom eerdere beleidsdaden - er 
rust een tahoe op kritisch terugblikken in de poli
tiek. In plaats daarvan is er een totale fixatie op de 
zwevende kiezer, die nu eenmaal de doorslag geeft 
waar het gaat om verkiezingsuitslagen. 

Het geval wil nu, dat partijen zich zeer bewust 
zijn geworden dat het niet of weinig politiek gei'nte-

3· H. Wansink, 'Pas op voor buiten
spel!', de Volkskrant, Reflex, 3-11-200 t. 
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resseerde electoraat vooral kiest op grond van een 
vrij vaag, al dan niet inhoudelijk bceld dat kiezers 
van een partij en/ of een lijsttrekker hebben: de po
litieke stijl van partij of partijleider; populair of ge
loofwaardig-deskundig; sociaal of doortastend etc. 
Het gros van de kiezers laat zich achter het gordijn 
van het sternhokje, zo blijkt keer op keer uit onder
zoek, leiden door dit type vage emoties, beelden en 
imago's bij het stemmen op partijen of politici. En 
dus rich ten verkiezingscampagnes zich voluit op het 
manipuleren, kneden en bei"nvloeden van die heel
den, imago's en profielen die er bij de (zwevende) 
kiezer toe doen . 

Problematisch voor de democratie is dat partijen 
zich aldus prostitueren tot een platte vorm van poli
tieke psychologie en tot wroeten in een pseudo
rationele droezemlaag van beeldvorming en imago
logie, wat per definitie ten koste gaat van de 
informatie- en verantwoordingsfunctie van poli 
tieke verkiezingscampagnes. 

Immers, men exploiteert, zo niet misbruikt, 
volledig het korte tcrmijn -geheugen en het gebrek 
aan politieke beleidskennis van de gemiddelde kie
zer. Alsof er geen voorafgaand regeringsbeleid is ge
weest, alsof de parlementair-politieke geschiedenis 
in de tijd bevroren is, begint men vanuit een blanco 
tabula rasa-situatie opnieuw met het profileren en as
socieren van positieve emoties en issues met de poli
tieke partij of lijsttrekker in kwestie. Verkiezings
campagnes starten in ultieme vorm als het ware 
vanuit een 'nul-situatie' of op basis van een positief 
abstractum als rechtvaardigheid of vrijheid om 
hierop met zorgvuldig geselecteerde issues voort te 
bouwen. GettinB the messaae across, maar dan liefst 
beeldvorming die niet gehinderd wordt door de ruis 
van een vroeger 'performance-record' met poli 
tieke beleidssucces en beleidsfalen. 

BBC en NBC 

De beeldvorming waar het hier om gaat wordt 
hoofdzakelijk en op complexe wijze gegenereerd 
in en door de media. De massamedia vormen de 
cruciale schakel tussen partijen en electoraat. De 
beeldvorming-bemvloedings-campagnes van par
tijen zijn dus vooral campagnes in en ten behoeve 
van de media. 

De 'spanning, sensatie & glamour' die wei aan 
verkiezingscampagnes wordt toegeschreven moet 
verklaard worden uit het feit dat campagnes vooral 
een 'oorlog' tussen media en politiek zijn, misschien 
dat nog meer dan een strijd tussen politici en poli
tieke partijen. Mediacampagnes leveren een harde 
concurrentiestrijd op tussen media en politiek, waar 
het gaat om nieuwsselectie, informatie-overdracht 
en agenda-setting. Brants en Van Praag Jr. hebben in 
hun Verkoop van de politiek. De verkiezinascampaane van 
1994 Iaten zien dat het zwaartepunt in het complexe 
interactieproces tussen politiek en media, 'het spel 
van geven en nemen', is verschoven, waarbij de po
litiek afhankelijker is geworden van de media: 'Het is 
een empirisch feit, of men dat nu normatiefbetreurt 
of niet, dat in verkiezingscampagnes de media loaic de 
party loaic is gaan domineren'. In plaats van een com
municatie-inhoud die vooral door de politieke par
tijen werd bepaald, is er nu een situatie waarbij cam
pagnegebeurtenissen en - issues door een mediabril 
bekeken worden die meer aansluit bij de eigen 
nieuwswaarden4. Media verslaan niet meer slaafs 
het door partijen aangedragen 'campagnenieuws', 
maar spelen een actieve bemiddelende rol in de 
campagne. 

Daarbij wordt in kwalitatief opzicht overigens 
een belangrijk onderscheid gemaakt tussen de di
verse media, zo wordt in 'Verkoop van de politiek' 
uiteengezet>. Uit vergelijkend onderzoek naar de 
totstandkoming van politiek nieuws bij een publieke 
en commerciele omroep, respectievelijk de Engelse 
B B c en het Amerikaanse NBc, zijn twee uiteenlo
pende benaderingen van verkiezingscampagnes naar 
voren gekomen. In afgezwakte en vermengde vorm 
zijn die ook waar te nemen bij Nos-Journaal en R T L

nieuws. De journalistieke houding van de 'publieke' 
politieke nieuwsredactie wordt als 'respectvol' om
schreven; die van de commercielen als 'pragma
tisch', afhankelijk van de status die men aan verkie
zingen toekent. Voor deB B c geld en verkiezingen en 
campagnes als dermate cruciaal voor de samenle
ving dat zij als vanzelf all out-media-aandacht af
dwingen. Bij de NBc moet politiek nieuws zich op 
de gebruikelijke wijze 'invechten' ten opzichte van 
overig nieuws; gangbare nieuwswaarde-criteria 
worden blijvend toegepast. 

4· K. Brants en Ph. van Praag Jr. (red.), 
Verkoop van de politick. De verkiezinas
campaane van 1994, Het Spinhuis, 
Amsterdam: 1995 , In Ieiding, p. 6 ev. 
s. Verkoop van de politiek, p. 1 3 2 ev. 
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In de meer respectvolle benadering van de BBC 
ligt de nadruk in de berichtgeving op inhoudelijke 
aspecten van de campagne. Dit type media ziet voor 
zichzelf een voorlichtende taak. 'Hun gevoel van 
medeverantwoordelijkheid voor een goed verloop 
van het democratisch proces (the welfare if the politi
cal system), maakt dat zij menen de kiezers bij te 
moeten staan in het keuzeproces door hen zo uitge
breid en helder mogelijk te informeren over de di
verse partijstandpunten. Een pragmatische journa
listieke benadering daarentegen is er primair op 
gericht het publiek te onderhouden; daar gaat het 
vooral om politiek infotainment. 'De campagne
strijd, toegespitst op vragen als 'wie wordt het 
grootst?' en 'wie gaat met wie na de verkiezingen?' 
(horse race-berichtgeving) en niet-inhoudelijke cam
pagnerituelen en - activiteiten (hoopla-rueuws) wor
den voor dit doel beter geschikt geacht dan bericht
geving over inhoudelijke zaken ( ... ) Een echt 
pragmatisch opererende redactie Iicht ruet toe, 
maar tracht politici te dwingen tot 'spectaculaire' 
televisie. Lukt dat niet, dan verlegt zij haar aan
dacht' .6 

Beleidsdiarree in niemandsland 

Waarom ik nu verkiezingscampagnes haat? Omdat 
het droeve van de huidige situatie is dat politieke 
partijen die vooral 'professionele campagnepar
tijen' willen zijn - en onze PvdA loopt hierin ook 
nog eens 'trots' voorop in Nederland - , gelet op bo
venstaande beschrijving, in ons democratisch bestel 
ongeveer dezelfde attitude hebben als commerciele 
media. Net als 'commerciele' politieke berichtge
ving zijn moderne verkiezingscampagnes primair 
gericht op infotainment en jeel-aood beeldvorrrung. 

Gedreven door electoraal onderzoek vindt er -
conform de marketingtheorie - in verkiezingscam
pagnes een verschuiving plaats van een produkt
orientatie naar een consumenten- ofkiezersorienta
tie. De behoefte van de consument komt centraal te 
staan. 7 Horse race, hoopla, pseudo-events: het is het ma
teriaal waaruit (post)moderne, op beeldvorming en 
de persoon van de lijsttrekker gerichte verkiezings
campagnes grotendeels worden gesmeed. Neem het 
opspelen van de machtsvraag, de 'framing en pri
ming' van ruet-controversiele publieksvriendelijke 
issues of 'het verbreden en vermenselijken van het 

beeld van Wim Kok', zoals het officieel wordt ge
noemd. 8 Moderne verkiezingscampagnes zijn per 
defmitie bedoeld om te versluieren, te verleiden, te 
verfraaien en te doen vergeten. 

Focusgroepen houden immers ruet van com
plexiteit en van een dubbelzinruge werkel:ijkheid. 
Focusgroepen houden niet van c P B-doorberekenin
gen en niet van kritiek op c P B-doorberekeningen. 
Focusgroepen houden niet van falend regeringsbe
leid uit een vorige peri ode, en ook niet van een afruil 
tussen doelmatigheid en solidariteit. Focusgroepen 
houden ruet van debat en confrontatie, van een bot
sing van meningen en belangen. Focusgroepen hou
den eigenlijk niet zo van democratie. 

Politieke partijen die zich blind en doof door fo
cusgroepen Iaten leiden Iaten zich uiteindelijk wei
rug gelegen liggen aan het goed verloop van het de
mocratisch proces in termen van presentatie van en 
confrontatie tussen beleidsalternatieven ten be
hoeve van het electoraat. Ze doen wat dit aangaat 
fors onder voor, of vormen zelfs een schril contrast 
in deze met, somrruge verantwoordelijke en kriti
sche vertegenwoordigers van de media, voor wie de 
'welfare of the political system' een belang en 
waarde in zichzelf representeert. 

Kortom, in verkiezingscampagnes Iaten poli
tieke partijen zich, wat mij betreft, van hun meest 
ordinaire en platte kant zien. En dat zou nog niet zo 
bedroevend hoeven zijn - verkiezingen moeten 
toch gewonnen worden, niet waar; en er valt wei 
enig begrip op te brengen voor het feit dat campag
nes in hoofdzaak onzekerheidsreductie zijn in elec
toraal ongewisse tijden - , wanneer democratische 
verantwoording en reflexief debat over reeds ge
voerd en in de toekomst voorzien (regerings)beleid, 
zich elders - op een andere plaats, op een ander mo
ment - met de kiezers zou voltrekken . Maar dat is 
ruet het geval. 

Neem een potentieel daarvoor geschikt politiek 
communicatie-instrument als verkiezingsprogram
ma's. Daar gaathetal mis en beginthet kleine 'volks
verlakken'. 'Om het programma leesbaar te maken 
hebben we 'bestaand beleid' niet steeds opgeschre
ven . .', zo heet het bijvoorbeeld nogal surrealistisch 
in het nieuwe PvdA-verkiezingsprogramma Samen 

voor de toekomst. 9 En dus vindt er door de PvdA nau
welijks een serieuze paging :ot reflectie plaats in 

6. Ibidem, p. •34 en p. 148 
7. Ph. van Praag, 'Hoe onvermijdelijk 
en hoe wenselijk is de campagnepartij? ', 

s&P (2ooo / 2oo1), nr. 12 / 1, p. }72. 
8. Van Ingen Schenau en Benschop, 

P· 49· 

9 . Sa men voor de toekomst. /deafen en 
ambities 2010. Concept-verkiezings
programma PvdA , p. 1 o. 
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amenspraak met !eden en kiezers. Wat hebben we 
bereikt van de vorige beleidsdoelstellingen? Wat is 
mislukt, waar zaten we volledig mis, wat werd ge
blokkeerd door coalitiepartners, wat door departe
menten, wat door maatschappelijke groepen? Niets 
van data!. 

We beginnen gewoon weer met een nieuwe, on
gesorteerde wensenlijst. Nieuwe beleidsdiarree en 
we zien wei waar het schip strandt. In plaats van 
scherp partij-identiteiten te omlijnen of kiezers aan 
het denken te zetten over maatschappelijke dilem
ma's en niet te ontwijken keuzen of hen te inspire
ren, schrijven partijen liever gecn zaken op waaraan 
ze hun vingers kunnen brand en, aldus Hans Wansink 
in een vernietigende recensie van de verkiezingspro
gramma's van de verzamelde partijen. 10 

Als we, tot slot, aannemen dat een van de be
langrijkste problemen van de politiek is dat het vee! 
te vee! een closed shop is van technocratische beleids
elites, dan moet worden vastgesteld dat verkiezings
campagnes zich ophouden ergens in het niemands
land tussen beleid, politiek en samenleving. Er 
wordt nauwelijks een kritische relatie tot de selecte 
gemeenschap van decision -making beleidsmakers, 
welke schuilgaat achter het feitelijke regeringsbe
leid, gelegd en nagestreefd, noch is er sprake van een 
volwassen communicatie met de burger. 

Verkiezingscampagnes: van mij mogen ze be
perkt blijven tot de voorlaatste dag voor de Verkie
zingen. 

RENE CUPERUS 

Medewerker Wiardi Beckman Stichting, 

eindredacteur s &.P 
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* In het afgelopen scptembernummcr is s &_o ecn serie 
beschouwingen, polemieken en terzijdes gestart, onder het 
motto 'De hete hangijzers van vcrkiezingsjaar 2oo2'. 

Vooruitlopend op de gcmeente- en Kamerverkiezingen in 
2oo2, komen in deze serie aan bod: de verkiezings
programma's van de diverse partijen, de verkiczingscampagne 
(de rol van de media en de media-manipulatoren), coalitie
speculaties en wat dies meer zij . Wat zijn de nctclige 
kwesties? Waar moet het debat echt over gaan? 
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