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Wil het oog van de 
kiezer ook wat? 

Hans Anker bespreekt: 

J. van Holsteyn en G.A. lrwin (red.), 

De Wilde Frisheid van Limoenen. Studiën 

over Politici in deOoen van Kiezers, 

Leiden: oswo Press. 1998 . 

'You know, they just don't like her 
hair'. Voor kandidaat Bil! Clinton 
was de zaak helder. Tijdens de 
Amerikaanse presidentscampagne 
van 1992 had een kiezers-panel uit 
West-Virginia zojuist met behulp 
van handmetertjes een aantal tele
visiebeelden beoordeeld. De ge
zamenlijke waardering werd via 
een grafiek direct op het scherm 
weergegeven. Bij de beelden van 
Clinton's echtgenote, Hillary, 
dook de waarderingscurve naar 
beneden, als een aasgier op zijn 
prooi. They just don't like her hair ... 

Zoiets stompzinnigs hadden 
Clinton's top-strategen nog nooit 
gehoord. De belangrijkste, James 
Carville, trachtte niet in lachen uit 
te barsten en dook onder tafel om 
zogenaamd zijn veters vast te 
maken . Anderen bleken plotseling 
hevig gefascineerd door de lepel
tjes in de koffiebekertjes en de 
patronen in het zojuist gestucte 
plafond. Een ongemakkelijke stilte 
vulde de ruimte. Oogcontact werd 
angstvallig vermeden. Eindelijk 
verliet de gefrustreerde Clinton 
de ruimte en slaakten de aanwezi
gen een zucht van verlichting. 

Volgens een Leids politicolo
gencollectief onder leiding van 
Joop van Holsteyn en Galen Irwin, 
echter, was Clinton' verklaring 
zo gek nog niet. Eén van de be
langrijkste thesen van hun jongste 
boek, De Wilde Frisheid van Limoe-
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nen, is dat het uiterlijk van politici 
wel degelijk de waardering van 
kiezers kan beïnvloeden. Van Hol
steyn en lrwin beperken zich tot 
Nederland en richten zich met 
name op de rol van de lijsttrekkers 
bij Tweede-Kamerverkiezingen. 
Die rol is volgens de auteurs 'on
bekend' en 'mysterieus'. Zij zou 
nog het meest doen denken aan 
een jarenlang op televisie uitge
zonden zeepreclame waarin een 
half ontblote jongedame haar 
zwemkunsten vertoonde en 
menig herenhart een slag sneller 
deed kloppen. Het geheim van de 
bevvuste zeep zou hem hebben ge
zeten in de ' wilde frisheid' van de 
daarin verwerkte limoenen. Of 
zoals Van Holsteyn treffend 
schrijft: 'De wilde frisheid van li
moenen - wat het precies was 
bleef vaag. Maar het klonk veelbe
tekenend . Het was iets, het bete
kende iets, en had vast en zeker ef
fect.' 

Limoenen bestaat uit een viertal 
hoofdstukken, voorafgegaan door 
een inleiding en gevolgd door een 
korte slotbeschouwing. Het eer
ste inhoudelijke hoofdstuk bevat 
een bijzonder nuttig overzicht van 
alles wat er in de afgelopen vijftig 
jaar in Nederland is afgeschreven 
over de wijze waarop politici door 
het massapubliek worden waarge
nomen. Geen steen blijft onomge
keerd en deze lange bijdrage is 
daarom vooral in historiografisch 
opzicht van groot belang. 

De kern van het boek bestaat uit 
drie hoofdstukken met de resulta
ten van een drietal enigszins los 
van elkaar--staande deelonderzoe
ken. Rieneke Elzlin bespreekt het 
uiterlijk van politici in de ogen van 
kiezers aan de hand van de resulta-

ten van 25 diepte-interviews. Zij 
levert daarmee een belangrijke 
bijdrage aan een volstrekt ten on
rechte verwaarloosde traditie in 
het wetenschappelijk kiezerson
derzoek. Jammergenoeg reiken 
Enzlin's 'voorzichtige' conclusies 
niet verder dan de reeds bekende 
constatering dat de meningsvor
ming over het uiterlijk van politici 
onlosmakelijk verbonden is met 
de ideologische standpunten, ge
dragingen en karaktertrekken van 
diezelfde politici. 

Henk-Jan Jansen heeft zich 
samen met Joop van Holsteyn 
laten inspireren door een reeks 
Amerikaanse experimenten uit de 
jaren tachtig, waarbij gebleken 
zou zijn dat het uiterlijk van poli
tici belangrijke effecten heeft op 
de partijvoorkeuren van kiezers. 
De auteurs hebben ruim soo 
proefpersonen gevraagd om foto's 
van vier fictieve politici (in 'gun
stige' en 'ongunstige' pose) op hun 
aantrekkelijkheid te beoordelen. 
De gunstig afgebeelde politici blij
ken beter gewaardeerd te worden 
dan de ongunstig afgebeelde, doch 
niet in alle gevallen. 

Ten slotte onderzoeken Ronald 
Hendriksen Frits Meijerink in het 
technisch best verzorgde hoofd
stuk de dimensies waarlangs het 
uiterlijk van politici wordt waar
genomen. Zij vroegen 3 2 respon
denten om een groot aantal foto's 
van politici in te delen in een be
perkt aantal groepen van meest op 
elkaar gelijkende foto's. Daarnaast 
werd de respondenten gevraagd 
tot welke partij zij dachten dat de 
politici behoorden. Op basis van 
een statistische analyse van de 
aldus verkregen gegevens formu
leren de auteurs een drietal kern
typen van politici ('progressief', 
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'liberaal' en 'confessioneel'). 
Deze kerntypen onderscheiden 
zich van elkaar op stereotiepe 
wijze in kleding, haardracht en -
voor vrouwelijke politici - het 
aantal gedragen sierraden. 

Zo passeert een reeks interes
sante onderwerpen de revue. Toch 
blijft de lezer achter met de vraag 
hoe deze inzichten de rol van lijst
trekkers en politici minder 'onbe
kend' en 'mysterieus' doen zijn. 
Alle gepresenteerde resultaten en 
conclusies hebben onmiskenbaar 
iets te maken met de rol van kandi
daten, maar de specifieke wijze 
waarop de lezer al die inzichten 
met elkaar moet verbinden blijft 
onduidelijk. Tekenend is dat het af
sluitende hoofdstuk, van de hand 
van Galen lrwin, voor het over
grote deel over andere zaken han
delt dan de bijdragen in dit boek. 
Ook daar blijft het antwoord uit. 

Toch had dat niet gehoeven. De 
auteurs verwijzen zelf herhaalde 
malen naar literatuur waarin be
langrijke aanknopinsgpunten zit
ten voor een aantrekkelijk over
koepelend theoretisch kader. Zo is 
het alleszins redelijk om te veron
derstellen dat kiezers zich in hun 
waarneming en waardering voor 
kandidaten vooral door het uiter
lijk van die kandidaten laten leiden 
wanneer zij voor het eerst met die 
kandidaten kennis maken en er 
verder weinig andere 'concur
rende' informatie voorhanden is. 
In zo'n omgeving van 'low infor-
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mation' vormt het uiterlijk van de 
politicus een van de weinige cues 

waar een burger op afkan gaan.ln 
het dagelijks leven gebruiken mil
joenen burgers eenzelfde 'strate
gie' bij de beoordeling van andere 
mensen. Zodra we meer weten 
van elkaar, worden deze eerste in
drukken ofwel versterkt of juist 
geneutraliseerd. Het sollicitatie
gesprek is een goed voorbeeld, 
waarbij het curriculum vitae de eer
ste indruk kan versterken of juist 
kan ondermijnen. 

Uitgaande van een dergelijk 
theoretisch perspectief zou men 
vervolgens op meer systematische 
wijze de dynamiek van de proces
sen kunnen verkennen waarlangs 
burgers hun politici percipiëren 
en beoordelen. In de Nederlandse 
context ligt het dan voor de hand 
om in eerste instantie te kijken 
naar 'obscure' verkiezingen met 
een laag informatie-gehalte, zoals 
bijvoorbeeld verkiezingen voor de 
Provinciale Staten of - misschien 
nog beter - waterschappen. 
Tweede-Kamerverkiezingen zijn 
minder geschikt voor dit doel. 
Deze kenmerken zich door een 
hoog informatie-gehalte met een 
zeer groot aantal cues over de ver
schillende lijsttrekkers. Het ge
wicht van het uiterlijk in de totale 
hoeveelheid beschikbare informa
tie is daardoor beperkt. 

Studies naar de rol van het ui
terlijk van politici zouden zich pri
mair moeten richten op de prûle 
fase waarin kandidaten voor het 

eerst in aanraking komen met het 
brede massapubliek Het is zeer 
goed denkbaar dat het uiterlijk van 
politici onder die omstandigheden 
een belangrijke rol speelt voor de 
wijze waarop zij door burgers 
worden waargenomen en beoor
deeld. Immers, hetis een volstrekt 
redelijke gedachte dat een slecht 
geklede politicus wellicht niet de 
meest geschikte persoon is om de 
gemeente te vertegenwoordigen 
in topoverleg met ministers in 
Den Haag. Dat oordeel verandert 
echter snel als er meer informatie 
beschikbaar komt over deze politi
cus. Zo maakt het nogal wat uit als 
blijkt dat het gaat om een zeer er
varen onderhandelaar (positief) of 
een notoire gokker die al vijf keer 
failliet is gegaan (negatief). Kort
om, de eerste impressies op basis 
van het uiterlijk worden al snel 
'overschreven' door nieuwe, con
textuele informatie aangaande de 
betreffende persoon. Het kiezers
onderzoek van de afgelopen twin
tigjaar heeft duidelijk gemaakt dat 
kiezers daarbij vooral letten op 
inhoudelijke aspecten die gerubri
ceerd kunnen worden onder de 
noemers competentie en integri
teit. Het fysieke uiterlijk is daar
aan snel ondergeschikt. Hoe het 
haar zit doet er dan weinig meer 
toe - met of zonder de wilde fris
heid van limoenen. 

HANS ANKER 

als politiek adviseur werkzaam in 

Washinaton , D. C. 


