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HOOFDEN & ZINNEN 

beleidsprozac producerende 
commissies van deskundigen en 
ambtenaren - en aldus een be
langrijk filter in de huidige be
sluitvorming buiten werking 
stellend. 

Het unieke van Blairs 
overwmnmg 

AI v66r de verkiezingsoverwin
ning van Labour op 7 juni kon je in 
vrijwel aile Nederlandse kranten 
lezen dat Tony Blair op het punt 
stond een unieke prestatie te leve
ren : voor het eerst in de geschie
denis zou een Labour-premier 
herkozen worden 'voor een volle 
peri ode'. Deze stelling was een 

' echo van de verkiezingspropa
ganda van de Labour Party. (Een 
premier wordt in Groot-Brittan
nie altijd gekozen voor een volle 
period e. De vraag of hij deze vol 
maakt kan pas achteraf worden be
antwoord.) 

Blair herhaalde deze stelling op 
8 juni.ln alle media, niet aileen de 
Nederlandse, maar ook bij de BBC, 

in The Times en de International 
Herald Tribune is deze bewering van 
Blair voor zoete koek geslikt en als 
feit naar voren gebracht. 

Niet een nieuwe partijpolitieke 
polariteit, maar een nieuwe insti
tutionele dynamiek tussen rege
ring en parlement kan de kwaliteit 
van de democratie en het cruciale 
mechanisme van controle en ver-

Maar er klopt niets van. Labour 
heeft drie keer eerder een meer
derheidsregering kunnen vor
men: in 194.), in 1964 en in 1974. 
Clement Attlee is de enige La
bour-premier geweest die een 
volledige periode van vijf jaar 
heeft volgemaakt. Als Tony Blair 
dat had willen doen, dan had hij 
tot mei volgend jaar moeten 
wachten. (De premier beschikt in 
het Verenigd Koninkrijk over de 
bevoegdheid om verkiezingen uit 
te schrijven op het moment dat 
het hem ofhaar goeddunkt binnen 
een peri ode van vijf jaar.) 

Zowel Attlee als Harold Wilson 
wonnen de verkiezingen die zij als 
premier uitschreven na een eerste 
termijn: Attlee in 19so en Wilson 
in 1966. Aileen James Callaghan 
lukte dat niet, in 1979. Anders dan 
onder Blair had Labour onder At
tlee wei weer een volledige rege
ringsperiode achter zich . 

In dit opzicht is de overwinning 
van Blair dus helemaal niet 'uniek' 

antwoording verbeteren. Met of 
zonder Wim Kok. 

FRANS BECKER 

Adjunct-directeur WBS 

of 'historisch'. Het is even onbe
grijpelijk waarom hij en het pro
paganda-apparaat van Labour dat 
zijn gaan beweren als waarom de 
media die bewering klakkeloos 
hebben overgenomen . (Afgezien 
van een kritische column van on
dergetekende in Het Parool op de 
verkiezingsdag. Maar de volgende 
dag meldde zelfs deze krant, op 
gezag van zijn buitenlandredactie, 
opnieuw 'dat Labour voor het 
eerst in de geschiedenis twee keer 
achter elkaar verkiezingen wint'.) 

Wij hebben hier te maken met 
een gaaf voorbeeld van wat Francis 
Bacon vierhonderd jaar geleden 
de idola tribus noemde: iedereen 
praat elkaar na. Maar ook met een 
ontbrekend historisch besef dat 
tot een misleidend beeld van het 
heden leidt. 

BART TROMP 

redacteur S&J) 


