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'spin doctor' 
redden. Daar konden Boike-

stein en jlj dus mooi bij aan

Tijdens deze sedwonsen 
sevechtspauze schrijf ik je 
een wat uitvoeriser memo. 

Dit is het moment om je weer 

Met een naschrift van Willem Witteveen 
sluiten. Bijvoorbeeld door met 

zijn allen dat idiote plan van 
het CDA aan te pakken om 

eens cif te vraaen hoe je op andere onderhandelaars over

komt en hoe dit je kansen op succes beinvloedt. lk ben era 

blij met de kans die je me hebt seboden om achter het one

way screen te kijken hoe jij met Bolkestein en Borst zaken 

probeert te doen. Gelocif me, niets is zo welsprekend als de 

taal van het Jicha am. Het helpt echt dat je je aesprekspart

ners wat dieper in de osen kijkt als je een voorstel doet dat 

VOOr hen aantrekke/ijk moet zijn. fk heb nos wat video

beeJden waarop je jeze!f kunt teruszien. Helaas 9in9 het 

helemaal mis toen het er echt op aankwam. (We hebben 

cifsesproken dat ik alles eerlijk zal zessen wat ik zie, dus ik 
verpak mijn kritiek niet in beleifdheden. je weet dat ik een 

a rote jan van je ben. Ik heb ze!fs op je sestemd!) je leek wei 

helemaal verrast toen Bolkestein zijn voorstel deed om uit 

de impasse te komen. Poker face! En was het nu werkelijk 
zo 'n schok? Als Borst premier wordt, heift. dat ook heel 

positieve kanten! je reaaeerde veel te difensiif en te emo
tioneel. 'De kiezers willen mij als minister-president. ' ]a, 

he he, dat weten we nu wei. 'K.iezersbedroa . ' Nee, want 

dat zit erin als er een kabinet siformeerd wordt. Den Uyl 

werd ook seen tweede keer premier. En wat de kiezers ook 

will en: D 6 6 in de reaerina . En dit is de beste manier. 

Borst premier. D 6 6 symbool van paars. Ze was zo blij dat 

ze meteen senoesen nam met nos maar een andere minis

terszetel voor D 6 6, wat rekenkundi9 9ezien pure winst is. 

En Bolkestein bood je niet voor niets Buitenlandse Zaken 

aan. De halve wereld je werkterrein en, door de ophdfins 

van OntwikkelinsssamenwerkinB, ook de derde were/d. En 

seen Prank als luis in de pels. Bekijk het nu eens even van

uit de politieke losica in plaats vanuit je persoonlijke 

ambities. Na de succesvolle verkiezinasstrijd moest het wei 

zo aaan. In de campaane hebben we, zoals je heel soed 
weet, met de VVD cifsesproken dat we elkaar zo weini9 

moaelijk zouden aanvallen. De kiezers stemmen araaa op 

rusti9e en beschacifde voormannen. Zo kon Borst niet de rol 

spelen van de wijze vrouw die boven de partijen staat. D 6 6 

moest toen wei het CDA aaan aanvallen om zich de huid te 

het moselijk te maken om 
kinderen van tien al in de sevanaenis te zetten. 'Extreem ', 

zeiden jullie eenssezind. Schitterend. Eenheid is macht. 

Polarisatie is marainalisatie. Het paarse kabinet zat er bij 

wijze van spreken al tijdens de campaane. Maar dan mas 
D 6 6 nu wei iets teru9 kriJsen voor al het vuile werk dat ze 

hebben moeten opknappen. De premierbonus. En verder zo 

weini9 moaelijk, dus nos maar een minister. En zo is er 
voor PvdA en VVD meer te verde/en. 

De vraaa was natuurlijk wei waar Bolkestein terecht 

ZOU moeten komen. Sociale Zaken lijkt mij ook seen soed 

idee. Ue zaa dat weer haarscherp.) lk denk meer aan On

derwijs. Heus, Netelenbos is daar een ramp. Ik heb wat 

rondsebeld in het onderwijsveld en iedereen zest dat zij 

overal sehaat wordt. Laat Bolkestein daar maar eens zijn 
tanden inzetten. Het veld vindt dat er al zoveel verande

rinsswoede seweest is dat er nu eens een paar jaar rust in 

de tent moet komen. Lijkt me bij B. verzekerd. Uiteraard 

moet je dit niet hardop zessen. Lea er de nadruk op dat 
onderwijs van wezenlijk be/ana is voor de kennissamenle

vinB van morsen. Dat normen en waarden besinnen in het 

onderwijs en in het sezin, waarvoor colleaa Netelenbos 

trouwens staatssecretaris kan worden. Erifin, je weet dit 

allemaal net zo soed als ik . Maar het aaat me nu even om 

je houdinB toen Bolkestein je deze schitterende kans bood 

om een tweede Paars kabinet tot stand te brensen. Die was 

dus helemaal jout. Je had niet briesend van woede naar 
buiten moeten /open. Daarmee liet je je lelijk in de kaart 

kijken . Gewoon dooronderhandelen en je bereidheid om BZ 

te doen als een srote concessie presenteren, zo haal je er 

nos meer uit voor het reserinssproaramma. 
]a, nakaarten is het wei. Sorry, ik moest het even kwijt. 

Nu Klaas de Vries iriformateur is, kunnen we van alles ver

wachten. Een bron vertelt mij dat Klaas terzijde ook de 

moselijkheid van een coalitie PvdA, CDA, D 6 6 ciftast, 

maar dan zonder jou daarmee Jasti& te vallen natuurlijk. 

De Hoop Schdfer is tot verblliffend srote concessies bereid 

en D66 wil kost wat kost doorreseren. Toch zal dat op 
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niets uitdraaien. De persoonlijke chemie tussen Borst en 
Hoop is verkeerd. Als het woord euthanasie volt, is het 

helemaal verkeken. lk kan daar wei voor zorgen want een 
vriendje van mij is adviseur bij Borst en die zal een memo 

op haar bureau Iegaen over het cruciale belana om in deze 

Jase van de verkennende besprekinsen ai het heikeie punt 

van de euthanasie onschadelijk te maken. Daar volt ze 

beslist op, op zo 'n redelijk argument. (En ze wil natuurlijk 

graaa premier worden.) Dus maak je seen zoraen, je komt 

weer aan zet . Maar wat dan? Voiaens mij moet je eerst eens 

aan je persoon werken (dossier Kok). Ga lekker een paar 

daaen met mij mee naar het seminar Positieve Energie en 

Persoonlijke Groei . In een Tibetaans klooster, ver van de 

pers. Een vriend van mij, alle kwal!ftcaties plus initiatie 

door de Dalai Lama, heift speciaal voor een kleine aroep 

toppolitici van sociaal-democratische huize (ja, Tony 

komt ook!) een voistrekt unieke cursus ontwikkeid om jullie 

te Ieren hoe je door een positieve uitstraiinB en een vriende

lijk assertieve opstellinB je Ievenseneraie kunt aanwenden 

om concrete resultaten te boeken in het interpersoonlijke 

vlak. Dus precies wat je nodi a hebt. 

Op de terugreis stappen we dan uit op een aeheime plek, 

alweer ver van de pers, om een concept-reaeerakkoord op te 

stellen . Dat kunnen we na al het arondiae voorwerk in 

Tibet in een paar uur klaren, zodat er nos tijd overblijft om 

een Beroemd Museum te bezoeken . (Ik weet dat dat niets 

voor jou is, maar ik ben er dan drinaend a an toe; kunnen we 

bovendien even de lichaamstaal bestuderen van beroemde 

reaerinasleiders uit het verleden.) Waarom we zo snel klaar 

kunnen zijn? Wei, we moeten om te beainnen de kracht van 

Positieve Eneraie niet onderschatten. Wie aeestelijk verbon

den is met de navel van de aarde kan ook de kleine stappen 

ontwaren die de mensheid scheiden van het sociale paradijs. 

En, zo mogelijk nos belangrijker, we stellen dit reaeerak

koord op volaens een aeheei nieuw Beainsel. Dat is het 

beainsel dat Het Volk Altijd Gelijk Heift. Je ziet meteen dot 

dit een socialistisch kernthema is. We I a ten, om het nos eens 

anders te zeaaen, ons oor hansen naar wat er leift onder de 

mensen. Dit is een bekende Iiberaie gedachte. We kunnen 

er, kortom, op vertrouwen dat de kiezers weten wat aoed 

voor hen is. Op dit idee is D 6 6 ooit nos eens aearondvest. 

De ideoioaische basis voor het tweede paarse kabinet is zo 

uiterst hecht. Mijn mensen zijn nu al beziB om diepaaande 

vraaaaesprekken te voeren met een zoravuldia aeseiecteerd 

panel van 1 143 Nederianders, aeheel representatiif voor de 

bevolkina. Wat denkt men over de veiliaheid op straat? Hoe 

kijkt men teaen miiieuprobiemen aan? Moet Schiphoi wor

den uitaebreid? En sa zo maar door. De vraaen zijn apae

steld op basis van die buitenaewoon handiae inventarisatie 

van vraaapunten die jij ais iriformateur meteen na 6 mei 

hebt opaeschreven. De antwoorden zijn dus meteen beleids-

relevant. Het eniae wat we nu moeten doen, is de resultaten 
analyseren en interpreteren. Dot is het moeilijke. We moe

ten koste wat kost voorkomen dat we onze eigen politieke 
visie tussen de naakte voorkeuren van de kiezers en het 

Aiaemeen Belana piaatsen. Dat soort vervuiiinB van de 

politieke meningsvorming kunnen we simpelweg niet 

gebruiken . Ue hebt er de tijd niet voor, maar ik zou je voor 
dit punt kunnen verwijzen naar geleerde boeken van 

Habermas en Barber en Fishkin; een van mijn assistenten 

heqt die boeken ook werkelijk gelezen, zegt ze.) Ons re

geerakkoord is dus aewoon de optelsom van de boodschap

penlijstjes van de Nederiandse bevoiking. Het is de grootste 

gemene deier van alle opvattinaen en meninaen . Het is de 

ware democratie in de zin van regering van het voik: ons 

poiitieke primaat bestaat eruit het primaat van het publiek 

te herstellen. 

Coed, we zijn het eens, neem ik aan. Ik wii hier geen 

discussie over. We hebben tijdens de campagne al gezien 

dot U- Vraaat-En- Wij-Draaien altijd het beste werkt. We 

aaan de controverse uit de weg en we zeagen wat ieder 

redelijk denkend mens ook zegt. We zien er respectabei en 

aezaghebbend uit. Als wij het debat aanaaan, soan wij het 

aan om te zeggen wat zonder dot debat ai vaststaat. Erfin, 

de gouden regels van de campagne die terecht gevoerd werd 

onder het motto: I EDEREE N TEL T. 

We doen dus niet moeilijk over het programma. We 

weten ook wei dat het over een paar maanden ai op ho<ifd

lijnen moet worden bijgesteld vanweae de nu nog onvoor

spelbare veranderingen van de economie en van de publie

ke opinie. Het is maar een programma. Maar het is wei van 

het allergrootste gewicht dot we de goede mensen vinden 

om het programma uit te voeren! Na de ophiffing van 

Ontwikkelingssamenwerking hebben we dertien ministers

posten te vergeven. De zetelverdeling van de coalitiepartij

en is bekend: PvdA 43, VVD 38, D66 10. Lijkt mij een 

verhouding van 6: s: 2 en bij die 2 van D 6 6 dan het pre

mierschap. Drie piaatsen kunnen we zo verdeien: Borst 

premier (Aigemene Zaken), Boikestein vice-premier (On

derwijs) en Kok vice-premier (Buiteniandse Zaken) . Nu 

doen we het als voiat . We vragen jou en Frits ais ho<ifdrol

speiers om elk de nomen van vijf poiitici te noemen die jul

Iie zeer vertrouwen en met wie jullie kunnen samenwerken. 

}ij noemt dan: Ad Melkert, Margreet de Boer, Karin 

Adelmund, Wim Derksen en Rick van der Ploeg. Boik zegt 

dan bijvoorbeeld: Jorritsma, Zalm, Van Aartsen, Voor

hoeve en Van Baaien. Borst hoift maar een naam te noe

men, Iaten we zeggen Dittrich (justitie!). Dan mogen jui

lie eikaars lijst becommentarieren . Ais er iemand is met wie 

de anderen niet goed kunnen samenwerken, moet hij ver

vangen worden. }ijjronst je wenkbrauwen bij Van Baaien 

en Boikestein Jronst ook zijn wenkbrauwen en Iaat hem 
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vallen. Je gaat hiermee door tot je een lijst van ministers
kandidaten hebt waar iedereen wel mee in zee wil. Dan 

maken we de nroslijst op en kijken welk departement het 
beste bij deze personen past. Dus niet omnekeerdl Niet 

vanuit het departement naar de mens maar vanuit de mens 

naar het departement. Past Sociale Zaken einenlijk wei zo 

noed bij jouw javoriet Ad Melkert? Zijn persoonlijkheid is 
wellicht beter neschikt voor Difensie. Is jorritsma wel de 

ideale minister van Verkeer? Nee, haar zie je het liifst op 

Binnenlandse Zaken. lk zen maar wat. Deze beoordelinnen 

kunnen jullie als hoifdrolspelers trouwens beter niet ze!J 
voor je rekeninB nemen. lk stel voor daarvoor een psycholo

Bische test te Iaten uitvoeren door een deskundi9e. Ik denk 

dat ook de horoscoopnenevens op een newonen manier mee 
moeten spelen. Mijn mensen kunnen het pr?fiel denk ik op 

wetenschappelijk betrouwbare wijze corrineren. Jullie hoe

ven aileen maar je politieke vrienden uit te kiezen. De rest 

doen wij. Als het meezit zijn we over twee weken helemaal 
ron d. 

Ik hoor op de radio dat je vanmiddaB bij Klaas de Vries 

bent uitnenodi9d. je weet nu wat jete doen staat. Vee/ suc
ces! 

Naschrift 
Onder de titel 'Memo van een spin doctor' publi
ceert Socialisme &_Democratie de volledige tekst van 
een document dat een belangwekkend Iicht werpt 
op de zojuist afgesloten formatie van het paarse 
kabinet Borst-Kok-Bolkestein. De auteur wenst 
anoniem te blijven. De redactie heeft na uitvoerig 
beraad besloten deze wens te respecteren . 
W eliswaar is het voor het publieke de bat in een 
democratische samenleving van groot belang te 
weten wie aan dat debat deelneemt, maar daarte
genover staat het belang onze lezers te informeren 
over de gang van zaken tijdens de door weinig open
baarheid gekenmerkte kabinetsformatie. Juist op 
het democratische karakter van de verkiezingscam
pagne en het formatieproces blijkt wei de nodige 
kritiek mogelijk te zijn. De auteur heeft er geen 
bezwaar tegen als de volgende feiten over zijn per
soon bekend worden. Hij was als junior-adviseur 
opgenomen in het carnpagneteam van de PvdA. De 
slogan 1 Eo ERE EN TEL T is een van zijn bedenksels. 
Omdat zijn adviezen van waarde bleken te zijn, 
werd hij vervolgens als senior-adviseur opgenomen 
in de ondersteuningsstaf kabinetsformatie . Daar 
kwam het kort na het gepubliceerde memo tot een 
niet verder opgehelderde breuk met Wim Kok. De 

adviseur beschouwt dit memo door zijn uitvoerige 
analyse van de situatie die zich op dit cruciale 
moment in de formatie voordeed, als zijn politieke 
testament. De redactie plaatst hierbij de volgende 
kanttekeningen. 

Hoewel het kennelijk tot een vertrouwensbreuk 
is gekomen tussen de 'spin doctor' en de beoogde 
kabinetsformateur - de toonzetting van dit memo 
geeft daarvoor wel enige aanWijzingen- moet diens 
invloed op campagne en formatie toch aanzienlijk 
zijn geweest. Het vermoeden komt op dat hij de 
bedenker is van het opzetje waarbij confrontatie 
tussen vvo en PvdA tijdens de campagne werd ver
rneden, met zetelwinst voor beide partijen als 
gevolg. o 6 6 kreeg het daardoor extra moeilijk. 
Vandaar zijn pleidooi voor een premierbonus voor 
o 6 6 ( dat immers zetels is rnisgelopen). Dat roept 
natuurlijk wei de vraag op wat voor banden er 
mogelijk bestonden tussen de 'spin doctor' en 
Bolkestein en tussen de 'spin doctor' en Borst. Voor 
wie werkte hij eigenlijk? Uit zijn analyse spreekt een 
houding die de inzet van effectieve communicatie
technieken tot een kwestie van Algemeen Belang 
maakt. Alsof het er niet toe doet waar de politieke 
partijen voor staan als ze maar aan de macht blijven . 
De akelige matheid van de campagne, waarbij aile 
hete hangijzers zorgvuldig werden vermeden en de 
paarse kiezers niet werkelijk een keuze werd gebo
den tussen scherp omlijnde programma's, wordt in 
deze politieke visie tot een principe verheven. Erger 
nog, dit principe beheerst ook de kabinetsformatie, 
terwijl dit een geheel ander soort politiek proces is 
dan een campagne. Tijdens de formatie behoren de 
kwesties die de komende vier jaar op de politieke 
agenda staan, diepgaand te worden besproken. De 
onderhandelingen - een spel van geven en nemen 
vinden hun neerslag in het regeerakkoord. Als dat 
instemming vindt van de regerende fracties is het 
democratisch gelegitimeerd en ligt er een sterk 
draagvlak onder het kabinet. De 'spin doctor' zet 
deze hele logica op zijn kop. Voor hem is het regeer
akkoord zo onbelangrijk dat het in een uurtje kan 
worden opgesteld, kennelijk zonder veel onderhan
delingen. Tijdens de campagne bleek het een effec
tieve strategie om de issues te Iaten definieren door 
de kiezers. Alsof iedereen telt. Maar deze methode 
wordt nu warempel ook doorgetrokken naar het 
politieke machtsspel zelf. Alsof opiniepeilingen en 
vraaggesprekken met een groep Nederlanders een 
goede basis zijn voor het regeringsbeleid! Alsof uit 
zo'n optelsom van meningen een visie op de publie-



ke zaak kan worden afgeleid . Alsof er zo werkelijk 
beslissingen kunnen worden genomen! Maar dat is 
kennelijk niet de bedoeling. Het valt te vrezen dat 
de aanvaarding van deze stijl van campagne voeren 
en formeren ook zijn negatieve uitstraling zal heb
ben op het beleidsproces zelf. Het kabinet Borst zal 
in deze lijn de problemen van onze samenleving niet 
aanpakken maar ze weerspiegelen . Geen inhoud, 
maar procedures. Geen steilingname , maar consen
sus. Oat betekent aileen maar weer meer uitstel als 
er een probleem is waarover de meningen verdeeld 
zijn (milieu , uitbreiding Schiphol). Dit alles wordt 
in de politieke ideologie van de ' spin doctor ' nota 
bene nog gepresenteerd als een waarachtig demo
cratisch standpunt ook. Maar democratie eist volks
vertegenwoordigers en bestuurders die hun verant
woordelijkheid durven nem en en zich niet tot speel
bal maken van de heersende opinies. En van de 
heersende opinie-onderzoekers! Het m emo roept 
de vraag op of er niet teveel invloed uitgaat van 
zogenaamde adviseurs op de hoofdrolspelers van 
het politieke spel. 

Wat dit laatste punt aangaat, is het opvailend 
hoeveel van de voorspellingen van de 'spin doctor ' 
zijn uitgekomen. Het regeerakkoord biedt weinig 
nieuws en het plan om het elk half jaar te actualise
ren aan de hand van door de overheid geentameerde 
Maatschappelijke Discussies doet het ergste vrezen . 
Maar zelfs de zetelverdeling en de bezetting van 
ministersposten sporen met het Memo. Zou de 
geschetste werkwijze, waarbij eerst naar sympathie
ke en betrouwbare bewindslieden wordt gezocht en 
daarna pas naar departementen wordt gekeken, dan 
werkelijk zijn uitgevoerd? De lezer kan de aanbeve
lingen van de 'spin doctor' vergelijken met de uit
komst van het formatieproces . Behalve Van Baalen 
(uiteraard) vinden we waarachtig aile namen in het 
kabinet terug: Borst op Algemene Zaken, Zalm op 

Financien, Van der Ploeg op Economische Zaken, 
Melkert op Sociale Zaken, Derksen op Binnenland
se Zaken , Dittrich op Justitie, Adelmund op Volks
gezondheid, De Boer op Milieu, Bolkestein op 
Onderwij s, Van Aartsen op Landbouw, Voorhoeve 
op Defensie en Kok op Buitenlandse Zaken . Het is 
werkelijk verbluffend! Aileen is niemand op een 
ander departement ter echt gekomen dan te ver 
wachten was. AI kan dat nog gebeuren , want het 
kabinet kondigde ook aan elk jaar te bezien op welk 
departement de bewindspersonen hun werk het 
beste kunnen voorzetten . 

Het 'Memo van een spin doctor ' is een belang
rijk politiek document. Het kondigt een omslag aan 
van de politieke cultuur . De politieke ideologie is de 
afgelopen jaren met vereende krachten dood ver 
klaard . Als een phoenix is het marktdenken uit dit 
graf verrezen. Sterker dan ooit gelooft men tegelij 
kertijd in de maakbaarheid van alles : van de samen
leving, van de natuur, van de infrastructuur, van de 
mens zelf. Het marktdenken, het economische 
wereldbeeld , bestiert dit maakbaarheidsgeloof. Als 
er al een spanning is tussen markt en maakbaarheid, 
valt deze weg in de praktijk van het besturen . Aile 
r egeringsbeleid is bij voorbaat a! Redelijk 
Alternatief geworden, zodat er geen werkelijke 
alternatieven meer geboden worden . Visies op het 
algemeen belang zijn ondergeschikt gemaakt aan de 
waan van de dag . Zorgvuldige procedures moeten 
de plaats inn em en van inhoudelijke kwaliteitsoorde
len. Communicatie , communicatie en nog eens 
communicatie ! Oat is het nieuwe motto. Zo heeft 
zich in aile stilte een machtsgreep voltrokken . De 
communicatieadviseurs hebben de plaats ingeno
men van de politici en bestuurders. Politici en 
bestuurders zijn zelf communicatieadviseurs ge
worden. Ook na het vertrek van aile 'spin doctors' 
is de plaats van de macht niet leeg. 
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