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Politieke 
campagnes na 

Clinton en Blair 
De politieke verschillen 
tussen politieke partijen 
nemen af. De zwevende 

wikkelen van deze campag
nes en leerden van eerdere 

kiezer is in opkomst. Mo
derne politieke campagnes 
worden meer en meer een 
professionele zoektocht 
naar de kiezer. Campagne-

JACQUES MONASCH 
ervaringen elders. Gevleu
gelde campagnekreten uit 
de Clinton campagne van 
1992 als 'it's the economy 
stupid' (de kiezer is alleen 

Tot voor kort directeur Beleid, Onderzoek en 

Campanne van de PvdA. 

voeren is een vak geworden 
en reclamemakers, adviseurs en onderzoekers zijn 
naast politici vaste krachten bij het bepalen en uit
voeren van politieke campagnes. Er bestaat een 
internationaal circuit waar ervaringen worden uit
gewisseld en er is een vocabulaire van 'warrooms', 
'spindoctors', 'getting out the message' en 'sound
bites' komen overwaaien. 1 'Get out the message', 
'rapid response' en 'het repeteer-geweer' moeten 
van dag tot dag de dynamiek van de campagne bepa
len. De dagelijkse 'tracking-polls ' geven aan of de 
boodschap overkomt, danwel of de campagne
boodschap aangepast moet worden. 

De invloed van de politieke campagnes in het 
buitenland lijkt haar uitwerking op andere verkie
zingscampagnes niet te gaan missen. Nederland 
kent haar eigen calvinistische cultuur en haar meer
partijen-democratie. In de kern zijn dat slechts 
lokale omstandigheden waar elke verkiezingscam
pagne rekening mee moet houden. De methodes 
voor het campagnevoeren kennen geen wezenlijke 
culturele grenzen meer. De 'balloondrops' op de 
Democratische en Republikeinse conventies zijn 
typisch Amerikaans. Wie vergeet verder te kijken 
en geen vergelijkingen trekt tussen de inrichting 
van onze politieke campagnes en die in het buiten
land mist veel. Het A N c koos in 1994 voor de leus 
'A better life for all', de Zweedse sociaal-democra
ten voor 'Sverige da bättre' ('Zweden kan het beter 
doen') en Labour in Engeland koos voor 'Britain 
deserves better '. Drie centrale leuzesin campagnes 
van linkse partijen die de zittende regeringen ten 
val moesten brengen. De sterke overeenkomsten 
tussen de leuzes zijn geen toeval. Campagne advi
seurs uit diverse landen werkten mee aan het ont-

in de economie - lees eigen 
portemonnee - geïnteres

seerd) en 'what makes him tick' (niet het politieke 
programma, maar de persoonlijke motieven van de 
lijsttrekker vinden kiezers interessant) vonden hun 
weg naar menige Nederlandse campagnestrategie 
in '994·2 

Wat kan ons in Nederland in het verkiezingsjaar 
1998 te wachten staan? Hoe zullen de campagnes 
van Clinton en Blair onze verkiezingscampagnes 
gaan beïnvloeden? In dit artikel een overzicht van 
de belangrijkste bouwstenen voor de campagne
strategieën, de kansen en problemen voor de cam
pagnes van de verschillende politieke partijen en de 
mogelijke gevolgen van moderne politieke campag
nes voor onze 'preutse' democratie en de rol van 
politieke partijen. 

De strijd om het midden 

'We are the radical centre now' proclameerde 
Tony Blair een jaar geleden. Bill Clinton ging vol
gens velen nog verder. Met campagne-adviseur 
Dick Morris nam hij rechtse Republikeinse stand
punten over en stelde zo zijn herverkiezing als pre
sident van de Verenigde Staten zeker. 3 Dat werd 
twee jaar daarvoor, 1 n 1994, na een voor de Demo
craten desastreuse nederlaag tijdens de Congres
verkiezingen, bijna voor onmogelijk gehouden. De 
Republiekeinen hadden met hun 'Contract with 
America' een politieke aardverschuiving teweeg 
gebracht en de toon van het politieke debat 
bepaald. Maar Clinton bewees zijn reputatie van 
'the come-back kid'. 

Clinton en Blair, adepten van een nieuwe na
oorlogse generatie politici, versloegen zittende 
regeringen. Beiden zijn aan de macht gekomen 
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door uitgekiende campagnestrategieën, mogelijk 
gemaakt door een overvloed aan onderzoek, slim 
mediagebruik, door op te schuiven naar het politie
ke centrum en door !eentje buur te spelen bij issues 
van de tegenstander. In het artikel 'Why our game 
plan worked' beschrijven Penn en Schoen, onder
zoekers uit het Clinton kamp, dat hun onderzoek 
'showed conclusively that three basic values unified 
the American people'. 4 Die drie basiswaard en, 
'community', 'responsibility' en 'equality', vorm
den de basis voor de herpositionering van Clinton 
door een campagne die 'non-divisive' van karakter 
moest zijn en een 'centrist approach' voor de 
Democraten moest opleveren. Het resultaat is 
bekend, maar de uitslag zou verdergaande partij
politieke gevolgen kunnen hebben. Bij de eerste 
ontmoeting als regeringsleiders verklaardden Blair 
en Clinton de traditionele links-rechts verhouding 
als achterhaald, hun derde weg was de nieuwe 
koers voor de politiek. Het tweetal suggereert en 
proclameert een nieuwe politieke indeling. Een 
indeling die voortkomt uit de geprofessionaliseerde 
zoektocht naar de kiezer. 

Er zullen nog weinigen zijn die bestrijden dat 
ook in Nederland de politiek naar het midden is 
opgeschoven. Uit onderzoek blijkt daar in Neder
land overigens geen directe electorale aanleiding 
voor aanwezig te zijn.5 Anders dan in een twee-par
tijendemocratie is onze kiezersmarkt niet in twee 
delen op te splitsen. De belangrijkste reden in 
Nederland voor het opschuiven naar het midden 
wordt veroorzaakt door politieke partijen die rege
ringsfàhig willen zijn. Politieke partijen die zich te 
ver van het centrum hebben gepositioneerd sluiten 
coalities uit. En dat staat in contrast met de huidige 
politieke situatie waarin bijna elke combinatie 
mogelijk lijkt en open wordt gehouden. Hoe anders 
was de politieke situatie nog in 1994. Het Des Indes 
beraad was een gezelschapsspel waarover in de top 
van de partijen smalend werd gesproken, als er al 
aandacht voor was. De mogelijkheid van een Paars 
kabinet was in de aanloop naar de verkiezingen in 
1994 niet meer dan een schijnbeweging om het 
CDA onzeker te maken. 

Met de politieke trek naar het midden zullen onze 
campagnes er waarschijnlijk niet aan kunnen ontko
men om een aantal van dezelfde instrumenten en 
methodes als in twee partijen-democratieën over te 
nemen. Met die strijd om het politieke midden kan 
de Nederlandse politiek meegezogen worden in 
een verdere veramerikanisering van de politieke 
campagnes. De zucht naar het midden, het Haagse 
verlangen naar elkaar, lijdt tot verdere ont-ideolo
gisering van de politiek. Daardoor worden perso
nen belangrijker, doen verkiezingsprogramma's 
minder ter zake, neemt de politieke partij verder in 
belang af en neemt elke stem van de individuele kie
zer in belang toe. De vraag is wat die kiezer vindt? 
Met moderne technieken wisten de Zweedse soci
aal-democraten in 1994 te bepalen welke groepen 
bereikt moesten worden om mogelijkerwijs extra 
procenten te kunnen stijgen in de peilingen. Wie 
moet ik met welke boodschap bereiken om 3 pro
cent groei in de peilingen te realiseren? Het wordt 
tijd voor de campagnestrategiën. 

De identiteit van een campaane 

De strijd om de kiezer wordt heviger. Kiezers zwe
ven, voorkeuren veranderen per verkiezing, partij 
loyaliteit kalft verder af. Politieke partijen her
oriënteren zich op hun positie. Met minder dan een 
jaar te gaan staan de partijen er zeer wisselend voor. 
Het zijn die posities die de komende maanden ach
ter de schermen mede op basis van uitgebreid 
onderzoek zullen bepalen wat de campagnestrate
gieën en de doelstellingen van de verschillende par
tijen zullen zijn. Op basis van de uiteenlopende 
electorale posities die hier terloops als illustratie 
aan bod komen en de politieke trek naar het midden 
kan een doorkijk gemaakt worden naar de politieke 
campagnes van volgend jaar. 

Een politieke campagne van een politieke partij 
bestaat in ieder geval uit drie onderdelen. Een lijst
trekker, een selectie en concentratie op één of 
enkele issues en een overkoepelende boodschap (of 
waarden). Deze drie onderdelen vormen gezame
lijk de identiteit van een campagne. De lijsttrekker 
en de overkoepelende boodschap zijn betrekkelijk 

1. Zie o.a.: Jones, N., Spindoctors and 
soundbites- How politicions manipulate the 
media - and vice versa, London, 1995 en 
Matalin,M ., and Carville, J ., with Peter 
Knobler, A li's Fair - Love, war, and run
ninofor president, New York, 1994. 

de verkiezinoscampaones van 1994, 
Amsterdam, 1995- Een goed voorbeeld 
van 'what makes rum tick' in Nederland 
was de campagnevideo met Wim Kok 
voor de 'Kies Kok' campagne. 

4· Penn, M., J., and Schoen, D., E., 
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statisch en (intern) lang van te voren bekend. Wat 
in Nederland van belang is, is dat dit keer twee van 
de vier grote partijen met nieuwe lijsttrekkers ope
reren. En dat kan tot de nodige onzekerheid leiden. 
Het is niet bekend hoe Borst en de Hoop Scheffer in 
een campagne zullen opereren en aanslaan bij het 
brede publiek. · 

Het is vooral het benadrukken van issues, het 
derde onderdeel van de campagne-identiteit, die de 
campagneperiode van dag tot dag dynamiek kunnen 
geven. Met issues kunnen de campagnestrategen 
dagelijks de agenda van de campagne veranderen en 
bepalen. Hier wordt kort stilgestaan bij de drie 
afzonderlijke onderdelen. 

De lijsttrekker 
Personen worden in de politiek steeds belangrijker 
en dus is de lijsttrekker in campagnes van doorslag
gevende betekenis geworden. ln het laatste lijst
trekkersdebat onder leiding van Witteman en 
Mingelen in 1994 kwam de beoordeling van het 
optreden van de lijsttrekkers door de TV kijker 
nagenoeg overeen met het algemeen rapportcijfer 
dat aan diezelfde personen in electoraal onderzoek 
voor de uitzending al naar voren kwam. De percep
tie van de kiezer werd in het lijsttrekkersdebat 
bevestigd. In die perceptie is de vraag van doorslag
gevend belang welke lijsttrekker vertrouwd wordt 
om het land te besturen. Dat is de cruciale vraag bij 
verkiezingen geworden en die bepalend is voor 
winst of verlies. 

Als lijsttrekker is Kok en daarmee de PvdA 
torenhoog favoriet. Alleen Wijers had Kok kunnen 
evenaren. Borst hoeft van de partij 'slechts' de 24 
zetels van van Mierlo te evenaren. In het licht van 
de mogelijkheid van Wijers is Borst een zwaktebod. 
Met Wijers had D66 waarschijnlijk mee kunnen 
dingen in de strijd om de grootste partij. Er is na 
Kok geen politicus zo populair als Wijers die net als 
Clinton en Blair onderdeel van een nieuwe na-oor
logse generatie politieke leiders had kunnen wor
den. 

Op dit moment zijn alle andere (kandidaat)
lijsttrekkers te onbekend of onvoldoende'betrouw
baar' om Kok 'person to person' te verslaan in een 
race om het premierschap. De alternatieve strate
gieën zullen er dus op gericht zijn om de rol van 'de 
persoon' (Kok) te bagatelliseren of van zijn glans te 
ontdoen. Het kan bijna niet anders of bij de VVD 

breken alle campagnehoofden zich over de vraag 
hoe de premierbonus van Kok 'kalt zu stellen' is. 

Dat kan door nog sterker een neo-nationalistische 
koers uit te stippelen en/ of door met een serieuze 
eigen premier-kandidaat te komen. Dat is de 
komende tijd meer en meer van belang. De elector
ale groei lijkt er bij de VVD uit te zijn. Er zal een 
extra dimensie aan de campagne toegevoegd moe
ten worden wil de v v D het toch al hoge niveau in de 
peilingen vast kunnen houden of verder uitbouwen. 
Dat de VVD campagnemachine al werkt, bewees de 
week van de informele Eurotop in Noordwijk. In 
deze week lanceerde Bolkenstem drie media-initia
tieven. De politieke week werd in Buitenhrif niet 
afgesloten door de gastheer van alle Europese lei
ders, maar door zijn grootste electorale concur
rent. De 'rapid response' en het 'mediapluggen' 
draaide bij de VVD die week op volle toeren. 

De vraag is of de lijsttrekker van Groen Links in 
de campagne een kans krijgt op het campagne plat
form van de grote vier. Die aandacht is voor Groen 
Links van groot belang om niet verder terug te val
len tussen de kleintjes. De partij was in 1994 de 
zesde partij en ging terug van zes naar vijf zetels. En 
het gaat nog steeds niet echt goed in de peilingen. 
De populariteit van de lijsttrekker van Groen links, 
bij met name de parlementaire pers, verblindt ken
nelijk al geruime tijd de rest van de partij om in te 
zien welke electoraal doodlopende koers er geva
ren wordt. De partij staat er niet veel beter voor 
dan onder Brouwer en Rabbae. De positie van 
Groen Links staat in schril contrast met bijvoor
beeld de Groenen onder leiding van Joshka Fisher 
in Duitsland. Die toont aan dat een succesvollere 
koers tot de mogelijkheden behoort. Een levendige 
parlementaire oppositie siert Rosenmuller, maar 
wat als de kiezer er geen koers in kan ontdekken? 

De issues 
Er lijkt een internationale trend te zijn ontstaan in 
het benadrukken van een select aantal campagne
thema's. Thema's die ook internationaal steeds 
vaker inwisselbaar lijken. Clinton had in 1996 zijn 
campagne 'mantra' met Education, Environment, 
Medicare en Medicaid als centrale issues. Blair had 
zijn 'vijf beloften', met onder andere gezondheids
zorg en onderwijs. 6 Ook in Nederland lijkt er 
een moordende politieke concurrentie te zijn ont
staan op de issues onderwijs en gezondheidszorg. 
Politieke onderwerpen als de E M u, het verdrag van 
Amsterdam, infrastructuur en de uitbreiding van de 
NAvozijn volstrekt oninteressant als losse campag
nethema's, maar staan naast het thema 'werk' een-
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traal in het regeringsbeleid. Paars kan alleen haar 
voordeel met dergelijke thema's doen door ze te 
koppelen ('framing') aan noties als: 'goed voor ons 
land', 'in het belang van onze economie', kortom 
het beeld van de degelijke en betrouwbare bestuur
der die voor het land zorgt. Alleen de VVD lijkt in 
deze fase de 'buitenlandse issues' te bespelen door 
ze vanuit een neo-nationalistische invalshoek 
offensief te agenderen. Dat is een probleem voor de 
overige regeringspartijen. 

De grote slag die rond 'de issues' geleverd moet 
worden is welke partij een select aantal van haar 
issues (issue-ownership) zo goed mogelijk onder 
het voetlicht kan krijgen en het debat kan bepalen. 
Politieke campagnes moeten gaan over jouw issues 
('priming') dan heeft de rest het nakijken, zo weet 
Bolkenstem nog uit de Statenverkiezingen in I 99 5.7 
In België stonden in de laatste gemeenteraadsver
kiezingen vragen rond de aanwezigheid en integra
tie van de allochtonen centraal. Agalev (Groen 
Links) en het Vlaams Blok hadden het meest uitge
sproken standpunt en wonnen beiden de verkiezin
gen. Een paar maanden later stond in het voorjaar 
van I 995 in de landelijke Belgische verkiezingen de 
toekomst van de sociale zekerheid centraal. Nu 
waren het de socialisten en de klassieke rechtse par
tijen die de degens kruisten. De socialisten kwamen 
ondanks de Agusta-affaire verrassend goed uit de 
stembusstrijd. 8 

Het accentueren van bepaalde issues is het meest 
dynamische onderdeel van een campagne. Het 
bjedt tevens de mogelijkheid om als partij een bre
der profiel op te bouwen. D66 is in dit pre-campag
nejaar, zo blijkt uit haar partijdocumenten, bezig 
haar sociale profiel te versterken. Op de aantrek
kingskracht van het post-modernistische imago uit 
I 994 wordt kennelijk onvoldoende vertrouwd. De 
vraag is of een jaar voor de verkiezingen niet te laat 
is. De organisatorische en politieke voorbereidin
gen van de campagnes beginnen steeds vroeger. In 
Zweden begonnen de sociaal-democraten drie jaar 
voor de volgende verkiezingen aan hun campagne
plan te werken. Het ANC in Zuid-Afrika is in de 
aanloop naar de verkiezingen van mei I 999 al in 
maart I 997 gestart met strategiediscussies op het 
hoogste niveau. En deze discussies worden nu reeds 
vertaalt in strategische workshops met het kader 
door het hele land. De partij die haar positie wil bij-

stellen en geloofwaardig wil zijn in de verkiezings
campagne moet lang voor de verkiezingen met de 
bijstelling van haar koers begonnen zijn. In campag
netijd is het daar te laat voor. 

Het is de campagnekunst van de achterblijvers in 
de peilingen om nieuwe, eigen, campagne-issues te 
introduceren en de tot dan toe dominante issues 
van het politieke toneel te verdrijven. In Tsjechië 
leek de positie van de centrum-rechtse premier 
Klaus aan de vooravond van de verkiezingen in 
I 996 onaantastbaar. De economie groeide voor
spoedig, de welvaart nam toe. Tsjechië was een 
voorbeeld voor de rest van Oost-Europa. De 
Tsjechische sociaal-democraten zagen op tegen een 
grote, demotiverende, achterstand in de peilingen. 
Electoraal onderzoek wees uit dat de Tsjechen zich 
ondanks hun algemene positieve oordeel over de 
regering en de economie ook zorgen maakten. Die 
zorgen werden opgespeeld en inzet van de campag
ne gemaakt. Ze verdreven deels de aandacht voor 
de succesvolle economie en de minister-president. 
De sociaal-democraten boekten een ongekend 
grote overwinning. Dit offensief verschuiven van de 
campagnethema's is in Nederland mogelijk met 
thema's rond het neo-nationalisme van de VVD of 
het normen en waarden debat van het CDA. 

Daar zit een dreiging voor de PvdA campagne. 
Na de 'alles of niets' campagne van I 994 wacht dit 
keer een herverkiezingscampagne. De PvdA is 
gestaag aan het groeien in de peilingen, een stomer 
die vanafhet afgelopen najaar op gang is·gekomen. 
En de premierbonus moet nog tot volle wasdom 
komen. Het is de vraag of de PvdA haar groei weet 
vast te houden en verder weet te ontwikkelen. 
Afgaande op de huidige cijfers hadden de verkiezin
gen niet een week mogen worden vervroegd zoals 
onlangs door de VVD en het CDA is voorgesteld, 
maar een jaar naar voren moeten worden gehaald. 
Over de huidige kracht en de positie een jaar later 
weten Sirnon Peres en George Bush nog mee te pra
ten. Niets is zeker meer. Zelfs de Ierse premier 
Houghton van de centrum-linkse coalitie met een 
minstens zo succesvolle economie als in Nederland 
verloor in mei de verkiezingen. 

Een van de gevaren voor Kok is dat het succes 
verhaal over het poldermodel volgend jaar uitge
werkt kan zijn of en dat is zeer waarschijnlijk tot 
een non-issue is geworden (- iedereen is het er over 

6. Meer dan vijfbeloftes kan niemand 
onthouden, zo was uit onderzoek 
gebleken. 
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eens-). Dat biedt de ruimte voor nieuwe campag
nethema's die plotseling ter linker- of rechterzijde 
kunnen opduiken. Er loopt vast nog wel ergens een 
bisschop Muskens met een oorverdovend links 
thema. Dat zal een zekere druk leggen op de inhoud 
van het nieuwe verkiezingsprogramma van de 
PvdA. De vraag is of de PvdA het aandurft om enig 
zout in het verkiezingsprogramma te stoppen of dat 
puur defensief de 'Kok-kaart' wordt uitgespeeld en 
het huidige beleid louter gecontinueerd wordt. 

De boodschap 
Het derde onderdeel van een politieke campagne is 
de noodzaak van een overkoepelende boodschap en 
richting. Begrippen als; 'de toekomst', 'Agenda 
2 ooo', 'sociale rechtvaardigheid', 'solidariteit', 
'zelf kunnen kiezen', 'ons land', 'samen', 'building 
a bridge', 'tijd voor verandering', ze blijken keer 
op keer te 'scoren ' onder de kiezers. Ze illustreren 
het profiel van een partij. De overkoepelende 
boodschap, vaak vertaald in een leuze, is dikwijls 
een afgeleide van de bekende politiek-filosofische 
begrippen als rechtvaardigheid en solidariteit 
(PvdA), vrijheid (vvD) of de verantwoordelijke 
samenleving (CDA). 

Ook linkse partijen zijn steeds vaker bereid 
campagneleuzes te associëren met de toekomst van 
'het land', daarmee inspelend op nationale senti
menten. In Zweden kozen de sociaal-democraten 
voor de leus 'Zweden kan beter'. Een leus die door 
Blair gekopieerd is, 'Britain deserves better'. 
Jospin in Frankrijk koos met de Parti Socialiste 
voor: Changeons de l'avenir. Nos engagements 
pour la France! Het schermen met deze leuzen en 
begrippen lijkt obligaat, maar onderzoek wijst keer 
op keer uit, zeker in de laatste fase van de campagne 
als de kiezer een keuze moet maken, dat deze ter
men zeer goed communiceren. 

Vanwege het grote belang van de boodschap 
wordt voor het formuleren van die boodschap een 
nul-meting of beneh-mark onderzoek gedaan. 'De 
aldus vergaarde informatie dient als basis voor de 
besluiten waarop de campagne wordt ingericht, in 
het bijzonder de formulering van de boodschap die 
in de campagne centraal komt te staan'. 9 

Geloojwaardiaheid 
Met deze drie onderdelen, lijsttrekker, issues, 
boodschap, komt de identiteit van de campagne tot 
stand en kan gewerkt worden aan de implementa
tie. Voor de identiteit van de campagne zijn twee 
factoren van doorslaggevend belang geworden. 
Heeft de lijsttrekker en de partij een betrouwbaar 
imago, is het een eenheid, en heeft de partij een 
solide programma op sociaal-economisch gebied 
waar de lijsttrekker op een geloofwaardige manier 
vorm aan geeft (-wie vertrouw ik het land toe?-). 1 0 

Wie niet aan deze criteria voldoet, heeft grote pro
blemen om de zwevende kiezer bij de landelijke 
verkiezingen aan zich te binden. 

Het lijkt de moeilijkste opgave voor de c DA
campagne om aan deze eisen in zo korte tijd te vol
doen. Het CDA zal de komende maanden zeer 
intensief moeten werken aan haar programmatische 
aantrekkingskracht en de profilering van haar lijst
trekker. Een te geforceerde poging wordt al snel 
doorzichtig. Het lijkt te laat voor het CDA om in 
I 998 op tijd haar campagne op orde te hebben. Het 
is wellicht verstandiger om te wachten op de 
natuurlijke vermoeidheid van een tweede kabinet 
van gelijke samenstelling en dan toe te slaan. 

De economische en politieke geloofwaardigheid 
is met het oog op de emancipatie van het electoraat 
cruciaal geworden. Zowel Blair als Clinton moes
ten de middle-class kiezers aan zich weten te binden, 
danwel zien los te weken van de oppositie . ' ' In 
Engeland staat de 'Basildon man' model voor de 
goed opgeleide kiezer met eigen bezit in een vrien
delijke voorstad van Londen (Basildon) die de swinB 
van de Conservatives naar Labour moest realise
ren. 12 Wat Kinnock niet lukte in I 99 2, lukte Blair 
wel in I 997. Uit onderzoek van de PvdA onder kie
zers in de groeigemeenten blijkt dat de PvdA daar 
veel te weinig steun heeft. Het boek Middle Class 
dreams van Clinton 's polier in I 99 2, Stanley 
Greenberg, is verplichte literatuur voor de cam
pagnestrijd rond de Nederlandse middenklasse en 
de zwijgende meerderheid. '3 

Om economisch en politiek geloofwaardig te 
kunnen operen moet een politieke partij een een
duidige boodschap hebben en als een eenheid ope-

9· Anker, H., Voorbij 'Berlusconi 
Voorbij'- methoden en technieken van 
politiek marktonderzoek, blz 2 1 5. 
In: jaarboek Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen 199 t;, 
Groningen, 1996. 
1 o. J .S. Monasch, 'Op naar degelijk 

imago' In: Het Parool, 5 december 1989. 
1 1. P. van Praag geeft in 'Van polarisatie 
naar consensus' een zeer inzichtelijke 
beschouwing over het belang van de 
middengroepen voor de PvdA. 
(Socialisme en Democratie, jrg 49, 1992, 
nr. 3, blz. 1o5ev. 

12.]. Monasch, 'The Basildon man', 
In: Lokaal Bestuur, juni 1992 . 
1 3. S. B. Green berg, Middle class dreams
the politics and power <f the new American 
majority, NewYork, 1995. 

-
reren. 
servati 
de SP[ 

Het is 
partije 
komt 
waard• 
cultuu 
de can 
zichzei 
kracht 

Meo 
Het is • 
de issl: 
hart v 

Vood 
zijn op 
repete 
ceerd · 
u? Ho 
herker 
vooral 
lend 0 1 

gaat eJ 
bereik 
schake 
(TV)m 
zitter 
terech 
van de 

h;tl 
is het 1 

bereik 
is op' 
maxirr 
is. In c 

scheid 
in afzo 

In] 
camp a 
deur r 
oliede 
Deéér 
stelsel 
benado 
ten is 



s &.o 7/8 •997 

reren. De 'Euro-verdeeldheid' van de Engelse con
servatieven of de onduidelijke leiding in de top van 
de sPo is een garantie voor verkiezingsnederlagen. 
Het is die verdeeldheid die veelal linkse politieke 
partijen parten speelt. Een verdeeldheid die voort
komt uit een pluralistische traditie en die grote 
waarde hecht aan een open en transparante debat
cultuur. Als dat debat de overtuigingskracht van 
de campagneboodschap aantast, brengt elke partij 
zichzelf in de problemen. Zonder overtuigings
kracht win je geen verkiezingen. 

Media-campasnes 
Het is de verkoop en presentatie van de lijsttrekker, 
de issues en de overkoepelende boodschap die het 
hart van de politieke campagne zullen bepalen. 
Voor het volgende jaar zullen de campagnes gericht 
zijn op deze drie onderdelen. Consistent en alsmaar 
repeterend zullen deze zaken naar u gecommuni
ceerd worden. Hoe komt de campagnestrategie tot 
u? Hoe wordt de campagnestrategie omgezet in 
herkenbare activiteit~n, speeches en optredens die 
vooral voor de media interessant zijn. Het is verve
lend om voor een halfvolle zaal te spreken, maar het 
gaat er uiteindelijk om dat de kijker en de lezer 
bereikt worden en dus zijn de media een essentiële 
schakel. Politieke campagnes zijn in hoge mate 
(Tv)mediacampagnes geworden. o 66-fractievoor
zitter W olffensperger gaf onlangs in Elsevier 
terecht aan dat publiciteit en media tot de essentie 
van de politiek zijn geworden. '4 

• In het overbrengen van de campagneboodschap 
is het van groot belang om de juiste doelgroepen te 
bereiken die bepalend zijn voor de uitslag. De vraag 
is op welke wijze er met het campagnebudget een 
maximaal aantal 'bereikbare' kiezers te overtuigen 
is. In electoraal onderzoek wordt daarvoor onder
scheid gemaakt in potentiëlen die verdeeld worden 
in afzonderlijke groepen. 15 

In het buitenland is, zeker bij de laatste Labour
campagne, de grassroot-campagne (van deur tot 
deur mensen persoonlijk aanspreken met een ge
oliede lokale campagne staf) weer in ere hersteld. 
De één op één benadering is zeker in een districten
stelsel effectiever dan in Nederland. Het gericht 
benaderen van groepen kiezers in bepaalde distric
ten is in deze kiesstelsels effectief. De marginale 

14. ZieE/sevier 10-5- 1997 p. 13 ev. 
1 5. Zie het aangehaalde werk in noot 9, 
p. 218. 

waarde van de stem van kiezers ligt in bepaalde dis
tricten en staten hoger omdat die bepalend zijn 
voor de uitslag en door het principe dat in een der
gelijk kiesstelsel de winnaar alle stemmen krijgt. 
Ook door vormen van kiezersregistratie (onder 
andere in de Verenigde Staten) weet men op de dag 
zelf hoeveel kiezers van de eigen partij zijn gaan 
stemmen. Zo wordt in de Verenigde Staten ook op 
de verkiezingsdag achter de eigen kiezers aange
beld. Men heeft permanent contact met de stembu
reaus en weet hoeveel van de geregistreerde kiezers 
zijn opgekomen en of de tarnets voor de overwin
ning gehaald worden. 'Getting out the vote' 
( G OTV) behoort tot de kernoperaties van dergelijke 
campagnes. In Engeland had Labour een schaduw
registratie aangelegd om zoveel mogelijk kiezers in 
kaart te brengen en af te wegen wie 'persoonlijk' 
benaderd zouden worden. 

In Nederland wordt deze GOTv-methodes met 
succes door de s P al ruim voor de verkiezingsstrijd 
ingezet. De andere politieke partijen lijken daar 
geen infrastructuur meer voor te hebben. Door de 
evenredige vertegenwoordiging en het ontbreken 
van een band tussen kiezer en gekozenen kennen 
wij in Nederland geen persoons-geïndentificeerde 
strategieën. Wellicht dat dit gebeurd nu de drem
pel voor het aantal Voorkeursstemmen voor een 
kamerzetel verder verlaagd is. Door het ontbreken 
van een regionale of districts-binding is er in 
Nederland hooguit sprake van een sterkere of 
zwakkere vertegenwoordiging van partijen in 
bepaalde regio's, steden of groeigemeenten. Op 
basis waarvan partijen enigszins hun campagnestra
tegie kunnen aanpassen. Maar elke kiezer is overal 
gelijk. 16 

In Nederland zal de dominantie van de rol van 
de media verder toenemen. Er zijn beduidend meer 
mediastations dan in 1994 die onder meer leiden 
tot een verdunning van de kijkcijfers per TV uitzen
ding. De versnippering van het media-aanbod, 
zowel nationaal, regionaal en lokaal, zal grote eisen 
stellen aan de media-strategie van de campagnes. 
De kijker zapt en de kiezer zweeft. Wie weet de 
kijker het beste te bereiken en dan vooral die kiezer 
die nog overtuigd moet worden? De Amerikaanse 
kijker zapt binnen acht seconden weg van een poli
ticus, de Nederlandse kiezer gunt een politicus nog 

16. H. Anker en P. Depla, 'De streken 
van een partij', in: Socialisme en Demo
cratie,jrg. 51, 1994, nr. 9,p. 409 ev. 
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zo'n 2 7 seconden. I 7 Wie weet de campagnestrate
gie om te zetten in 'leuke plaatjes' voor het nieuws, 
maar ook voor het 'huis aan huis-blad'. Voor het 
organiseren van deze 'free-publicity' wordt met 
name het belang van de regionale en lokale media 
steeds meer onderkent. Een groeimarkt zonder het 
intermediaire cynisme dat Haagse journalisten vaak 
wordt verweten. Clinton's campagne heeft, maan
den lang voordat de officiële campagne zou begin
nen, lange tijd een stille campagne in deze regiona
le media gevoerd. Doordat steden als New York, 
Washington en Los Angelos zorgvuldig werden 
gemeden, werd deze campagne niet opgemerkt 
door de gevestigde journalistiek. De onzichtbare 
campagne werd de Stealth-campagne genoemd. De 
campagne werd pas ontdekt toen een landelijke 
journalist op bezoek was bij familie op het platte
land. 

Dreinende commercialiserinB 
Met het enorme belang van de media dreigt ook het 
gevaar van de commercialisering van de campag
nes. Lokaal en regionaal adverteren landelijke poli
tieke partijen al met betaalde commercials op TV. We 
mogen verwachten dat de landelijke commerciële 
TV stations politieke reclameboodschappen, 
natuurlijk onder voorwaarden, in 1998 zullen gaan 
accepteren. Een politieke partij die deze kans laat 
lopen, staat op voorhand op achterstand. Deze vor
men van 'paid-publicity' zullen steeds meer cam
pagnebudget gaan opslokken en het karakter van de 
campagne wezenlijk kunnen gaan veranderen. De 
budgetten lopen terug door afnemende ledenaan
tallen en bij enkele partijen door minder bestuur
ders die kunnen bijdragen aan de partijkas. Dat zal 
een druk geven om op creatieve wijze andere fond
sen aan te gaan boren voor dure (advertentie-) cam
pagnes. 
In de Verenigde Staten gaat het merendeel van de 
kosten op aan commercials, niemand wil het maar 
iedereen doet het. Het !Jburg referendum in 
Amsterdam heeft geleid tot de eerste campagne in 
Nederland met een overvloed aan politieke commer
cials. Commercials met een, na veel opinie-onder
zoek, uitgedokterde boodschap van de gemeente. 

Een politiek project werd teruggebracht tot een 
primaire levensbehoefte, wonen. Die primaire 
behoefte werd gekoppeld aan een primaire emotie, 
(stads-)chauvinisme: 'Amsterdammers willen in 
Amsterdam wonen'. De commercials waren een 
grote aanslag op de campagnebudgetten. Het refe
rendum werd via de media uitgevochten. De 
Amsterdamse politiek en de verantwoordelijk wet
houder waren daarin opvallend afwezig. Dure poli
tieke commercials met alledaagse burgers die voor 
!Jburg waren. Het afnemende vertrouwen in politi
ci wordt gecompenseerd door 'politieke uitspra
ken' van gewone mensen. De neergeschoten poli
tieman is tegen vrij wapenbezit, de burger die met 
zijn wapen zijn leven wist te redden is voor. En zo 
worden echtgenotes, invaliden, collega's en 
woningzoekenden in politieke commercials opge
voerd om de politiek en de politicus 'aaibaar' te 
maken. 

Poll-driven politics 
De andere kostenpost naast betaalde publiciteit is in 
menig campagnebudget het electorale onderzoek: 
wat vinden de kiezers en wat moet de kiezers op 
welke wijze verteld worden?I 8 In de strijd om de 
zwevende kiezer is het cruciaal om te weten wat bij 
die kiezer de uiteindelijke doorslag zal geven, 30 
procent van het electoraat weet nu nog niet wat zij 
gaat stemmen en in acht jaar tijd is het aantal stem
mers dat in de laatste weken pas besloot op welke 
partij te stemmen toegenomen van 2 2 procent naar 
43 procent. I9 Het 'Waterloo van de peilingen' 20 

dreigt telkens weer, vooral omdat landelijke opi
niepeilingen minder goed inzicht bieden in de elec
torale processen rond bijvoorbeeld gemeenteraads
verkiezingen. Het strategisch stemgedrag van kie
zers is in veel westerse democratieën aan het toene
men. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 
1998, twee maanden voor de landelijke, kunnen 
een heel ander beeld opleveren dan uit de peilingen 
blijkt. Deze sub-nationale verkiezingen staan 
bekend als second-order verkiezingen. 2 ' Een lagere 
opkomst en andere stemmotieven leiden tot verras
sende uitkomsten en vormen steeds vaker een 
bedreiging voor gevestigde partijen. 22 

I 7. J .S. Monasch, 'Klem tussen de 
zwevende kiezer en de zappende kijker', 
in: de Volkskrant, 9 december 1996. 
Hierin wordt een overzicht gegeven van 
de tendens tot lokalisering en regionali
sering en de invloed daarvan op media-

ontwikkelingen en de politiek. verkiezingsprognoses: mogelijkheden 
ter verbetering van de kwaliteit van uit 
opiniepeilingen afgeleide voorspellingen 
van verkiezingsuitslagen, Acta Politica, 
I995, nr.4, P· 451. 

1 8. Voor het belang van onderzoek voor 
de PvdA zie: F. Rotten berg, 'Sleutelrol 
voor Kiezersonderzoek', in: Politieke 
Marketina: winst'![ verlies? p. 77 ev. 
19. H. Anker, Peilingsuitslagen als 2o. !bid p. 429. 
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Het toenemend belang van onderzoek, wie weet 
nog wat de kiezer denkt, herbergt het gevaar van 
poll-driven polities. Dit staat in tegenstelling tot con

tent-driven polities. Clinton deed geen stap tijdens de 
afgelopen presidentsverkiezingen zonder meerdere 
focusgroepen te laten organiseren. Daarnaast hou
den 'tracking polls' uw en mijn mening dagelijks bij 
en als na zo'n drie dagen de boodschap nog niet 
overkomt, wordt er aan de boodschap gesleuteld. 
Voor het lanceren of formuleren van politieke 
voorstellen wordt meer en meer vertrouwd op het 
vooraf testen van de argumentatie en de plannen. 
Het meest bekende en geslaagde voorbeeld is de 
frontale aanval van de Republikeinen geweest op de 
plannen voor de verandering van de gezondheids
zorg onder leiding van Hillary Clinton. Die aanval 
was vooraf volledig uitgetest. 

Het gevaar van al het onderzoek is dat poll-driven 

politics ook in Nederland dreigt, vooral als de trends 
naar verdere ont-ideologisering en personalisering 
en de trek naar het midden verder doorzetten. De 
belangen zijn groot als de fluctuaties in verkiezings
uitslagen steeds verder toenemen. De nooduitgang 
en de hoofdingang zijn vervaarlijk dicht bij elkaar 
komen te liggen. In die onzekerheid kan onderzoek 
nieuw houvast bieden. Daarvoor moeten partijen 
wel voldoende deskundigheid in huis hebben om 
het eigen onderzoek kritisch te analyseren en te 
moderniseren. Een mogelijk noodzakelijke ver
schuiving van tamelijk oppervlakkige focusgroepen 
naar meer duurdere kwantitatieve diepte onder
zoeken is om financiële redenen in Nederland 
beperkt. Toch werd het volgensPennen Schoen in 
de voorbereiding op Clinton herverkiezingscam
pagne als een noodzakelijke verschuiving in het 
strategisch onderzoek gezien. 2 3 

Ge volsen voor de democratie 

Het is de verwachting dat deze moderne politieke 
campagnes steeds vaker onderwerp van het politie
ke debat zullen gaan worden. Nederland staat nog 
maar aan het begin van een ontwikkeling waarbij 

moderne politieke campagnes door hun professio
nalisering, personalisering en de invloed van de 
media de plaats van de politiek en van politieke par
tijen verregaand kunnen beïnvloeden. 

Die ontwikkeling wordt versterkt doordat de 
positie van politieke partijen om andere redenen 
evenzeer onder druk staat. De intermediaire positie 
van politieke partijen is de afgelopen tijd verzwakt. 
Het ledental en de representativiteit lopen terug, 
nieuwe politieke actoren komen op. De erosie van 
de politieke partij als bepalende instantie voor de 
parlementaire en politieke koers is in Nederland 
tamelijk snel gegaan. Het zijn de politieke leiders 
die tamelijk los van de partij-achterban de koers zijn 
gaan bepalen. Met twee uitersten. Kok die een 
bestuurlijke koers voert waarbij de achterban nage
noeg alles accepteert. Bolkenstem die het besturen 
aan partijgenoten overlaat en het politieke discours 
in Nederland bepaalt, zonder het een met het ander 
te verbinden. Zolang ze beiden succes hebben, kun
nen ze, zonder partij-inmenging, hun gang gaan. In 
een onderzoek naar de ontwikkeling van politieke 
partijen concludeert Krauwel dat alle grote partijen 
en met name het co A en de PvdA zich in de richting 
van catch-all partijen ontwikkelen. 24 De tendens 
naar dit meer Amerikaans-achtige type politieke 
partij wordt versterkt door de opzet, het onderzoek 
en de wijze van communicatie van moderne politie
ke campagnes. Daarin is de betekenis en het belang 
van de traditionele partij en de rol van haar vrijwil
ligers voor de einduitslag beperkt. Het belang van 
personen ondersteunt door professionals komt 
daarvoor in de plaats en lijkt alleen maar verder toe 
te nemen. Kalma stelt dat de overwinning van 
J os pin' s Parti Socialiste 'de mythe ontzenuwd dat je 
als politicus, om electoraal succes te boeken, zoveel 
mogelijk bij het programma van je tegenstander 
moet aansluiten; dat je je partij-organisatie door 
campagne- en mediaspecialisten moet laten overne
men; en dat je je haar moet laten föhnen'. 2 5 

Hoezeer men het met Kalma eens kan zijn, het lijkt 
nog te vroeg voor deze conclusie op basis van de 

2 I . K H. Reifen H. Schmitt, 'Nine 
second order elections. A conceptual 
approach for the analysis of European 
election results ' , in: Europeon joumal if 
Politica! Research, I 980, pp. 3-44. 

Program, Washington, 30-3 1 oktober 
I996. 

Nederlandse Politieke Partijen 199r;, p. t68 
ev. Krouwel gaat in op de ontwikkelin
gen richting 'catch all' partijen naar het 
model van Kirchheimer. 

22. J .S. Monasch, Nieuwe Rozen, 
Amsterdam, I997, p. I9 ev. 23. 
Presentatie door Penn en Schoen 
Associates tijdenstA PC Election Visitors 

24. Zie voor het verschil tussen het type 
partijen: R. Koole, De opkomst van de 
moderne kaderpartij, Utrecht 1992 en 
A. Krouwel, 'Partijverandering in 
Nederland. De teloorgang van de tradi 
tionele politieke partij?' in: G. Voerman 
(red.),jaarboek Documentatiecentrum 

25. P. Kalma, 'Zijn de sociaal-demo
craten te modern?', de Volkskrant, 

I4juni 1997, p. I9 . 
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Franse situatie. Sinds het begin van de vijfde 
Republiek in I 958 heeft nog nooit een zittende 
regering tussentijdse verkiezingen gewonnen. 
Nader onderzoek zal tevens duidelijk moeten 
maken in hoeverre zaken als de hoge mate van cor
ruptie en schandalen onder de regering Juppé en 
het tactisch gebruik van vervroegde verkiezingen 
door Chirac, danwel het alternatief van Jospin 
doorslaggevend waren voor de uitslag. Maar Kalma 
heeft in één opzicht op voorhand gelijk. Op geföhn
de plastic politici zitten weinig kiezers te wachten. 
Ook na het scheren van het baardje van Scharping 
op TV bleef electoraal succes voor des PD uit. 

In politieke campagnes is niet alleen de 'eigen 
partij' van afnemend belang, als competitief ele
ment in de campagnes ontbreken ze evenzeer. Blair 
bracht Old Labour naar de schroothoop en verwees 
naar een virtueel project, New Labour, dat weinig 
met de partij en alles met een ander programma van 
doen heeft. Clinton stelde zich zozeer boven de 
partijen op, typisch voor een 'herverkiezings- en 
staatsmancampagne', dat het woord 'Democrats' 
of 'Republicans' bijna niet in zijn toespraken voor
kwam en aanvallen op de tegenstander kwamen 
evenmin vaak voor. Mensen houden niet van gekift, 
dus mijdt de politicus het conflict. De boodschap 
wordt gerepeteerd, risico's worden vermeden, 
elke zin door onderzoek gewogen. Daarmee dreigt 
de vierjaarlijkse confrontatie met de kiezer terug
gebracht te worden tot een uitgekiende politieke 
marketingoperatie. 

Op het gebied van politieke communicatie zul- · 
len vragen die tot voor kort voor de Nederlandse 
politiek tamelijk theoretisch waren aan actualiteit 
winnen. Het belang van (betaalde-) media zal toe
nemen, zeker voor wat betreft de TV. Daardoor 
zullen campagnes duurder worden. Zijn er grenzen 
aan de campagnebudgetten? Kunnen daadkrachtige 
campaianers verkiezingen via betaalde media winnen 
of eigenlijk 'kopen'? Daarnaast dreigt het gevaar 
dat door concentratie op een beperkt aantal issues 
het brede politieke debat in een campagne tot een 
aantal haalbare beleidspunten wordt teruggebracht. 
Dat kan in campagnes verdedigbaar zijn, het is de 
vraag is of uiteindelijk ook de dagelijkse politiek 

niet teruggebracht wordt tot herkenbare en tame
lijk kleine issues. Dit in tegenstelling tot geïnte
greerde politieke visies op de inrichting van de 
samenleving. 

In dit artikel is ingegaan op de ontwikkeling dat 
onderzoek steeds meer de strategie zal kunnen gaan 
bepalen. Er is bepleit dat politieke partijen meer 
openheid moeten betrachten over hun onderzoeks
activiteiten, de zogenaamde private polls. 26 Een 
voorstel dat weinig kans van slagen heeft. Politieke 
partijen zullen daar nooit toe overgaan. De open
baarheid van het onderzoek is binnen de eigen poli
tiek partij al zeer beperkt. Het is daarom van groot 
belang om te weten wie binnen een politieke partij 
toegang tot de resultaten van het onderzoek heeft. 
De resultaten van onderzoek zijn een machtsbron 
die dikwijls een overtuigende kracht in discussies 
kunnen hebben. In een gecentraliseerde partij zon
der duidelijke achterbannen en regionale bindingen 
met kiezers valt het zwaar om onderzoeksresulta
ten terzijde te schuiven. 

Om onderzoeksresultaten voor een breder 
publiek inzichtelijk te maken zouden in Nederland 
de media en andere publieke instellingen zelf der
gelijk frequent onderzoek moeten laten verrichten 
en de resultaten openbaar maken. Tevens zou er 
door deze instellingen voor een breder publiek 
inzicht kunnen worden gegeven over de effecten 
van campagnes op de voorkeuren van kiezers. Wat 
voor middelen, methoden en technieken, zijn er 
gedurende een campagne ingezet? De kennis over 
het campagnevoeren moet voor een breder publiek 
worden vergroot, omdat de moderne zoektocht 
naar de kiezer niet zonder risico's is. 

De mogelijke gevolgen van moderne politieke 
campagnes op onze politieke democratie zijn tal
rijk. Ze worden in toenemende mate actueel. Het 
politieke debat zal meer openbaarheid en transpa
rantie moeten verschaffen over de wijze waarop 
meningsvorming in onze democratie tijdens cam
pagnes tot stand komt. De toenemende invloed van 
moderne politieke campagnes op onze politieke 
democratie is een cruciaal thema voor de toekomst 
van die democratie en de ontwikkeling van politieke 
partijen. 

26 . H. Anker, De campagnestrategie: 
ontwikkeling, implementatie en 
effectiviteit, In: Politieke marketina: winst 
'![verlies? , p. 1 oo . 
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