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Recensies

AMERIKANISERING VAN DE NEDERLANDSE POLITIEK?

Joop van Holsteyn en Galen A. Irwin red., De wilde frisheid van limoenen. Studiën over politici in de 

ogen van kiezers (Leiden 1998) DSWO Press, ISBN 90 6695 137 0, 166 p., prijs: ƒ39,85.
Jan Simons, Zivevende kiezers & zappende kijkers. Politieke beeldvorming op televisie (Amsterdam 
1998) Amsterdam University Press, ISBN 90 5356 285 0,149 p., prijs: ƒ29,50.
Pieter Klein en Redmar Kooistra, W im Kok. Het taaie gevecht van een polderjongen (Amsterdam 
1998) Prometheus, ISBN 90 5333 671 0, 253 p„ prijs: ƒ29,90.

Lijsttrekkers w innen of verliezen verkiezingen, zo w illen partijen en m edia ons 
hoe langer hoe m eer doen geloven. H un uitstraling, hun  presentatie en niet 
zelden hun  uiterlijk zou  van doorslaggevende betekenis zijn, niet zozeer de 
inhoud van  de boodschap. N aar A m erikaans voorbeeld lijken de spindoctors 
h u n  in trede te  doen  in de N ederlandse politiek: voorlichters die volgens cyni
sche w aarnem ers alles doen behalve het publiek zinnig voorlichten; m ediades
kundigen  die er een dagtaak aan hebben om  bij de opiniem akers een zo gunstig 
mogelijk beeld van  h u n  politieke broodheren te creëren.1 V erkiezingscam pag
nes w orden  voor een belangrijk deel beheerst door in m arketingterm en den
kende cam pagneleiders. Politici w orden  als producten  'in de m arkt gezet'. Bol- 
kestein en Kok vertegenw oordigen A-m erken, pakw eg BMW en Opel, terwijl 
De H oop Scheffer eerder geassocieerd w ord t m et een kleurloze Japanse m id
denklasser. En m evrouw  Borst...? W ie het w eet m ag het zeggen, w aarm ee haar 
falen als lijsttrekker voor D66 afdoende zou zijn verklaard.

M aar is de beeldvorm ing over politici werkelijk zo belangrijk en zo ja, w at 
v inden de kiezers daar dan  van? Hoe zien zij politici en hoe zien politici zich
zelf? M et andere  w oorden: dreigt de A m erikanisering inderdaad  in de N eder
landse politiek toe te slaan? G aat het inm iddels in de politiek werkelijk om  niet 
veel m eer d an  om  de 'w ilde frisheid van  lim oenen', zoals de titel van een bun
del stud ies van  Leidse politicologen suggereert? En is het succes van technocra
tische probleem oplossers als Wim Kok een sym ptoom  van  deze A m erikanise
ring? De h ier besproken boeken zouden  het antw oord m oeten kunnen geven. 
Voor zover dat gebeurt, zijn de antw oorden  echter niet eenduidig.

N ieuw  is de aandacht voor de persoonlijke kw aliteiten van politici overigens 
allerm inst. In 1949 al betitelde het dagblad De Tijd de KVP-leider C.P.M. Rom 
m e als 'de voorm an, de generaal, de gew eldige (...) de jagerm eester, op w iens 
stem  de m eute de oren spitst, het orakel der partij'. En in 1959 zongen de KVP-

Leonard Orstein, 'Adviseren via manipuleren. Het geheimzinnige ambacht van de spin
doctors', V rij Nederland, 6 juni 1998, p. 12-13. Letterlijk betekent de term: stemmingma
ker; ook: paniekzaaier, onruststoker.
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ers over hun  leidsman: 'Romme hier, Rom m e daar /  Romme is present /  
Rom m e is de knapste m an /  van  het hele parlem ent.'2 In h e t tussenliggende 
decennium  hadden  PvdA en KVP, zij het nog voorzichtig, geprobeerd de v er
kiezingsstrijd te reduceren tot een sim pele keuze tussen de populaire kanonnen 
Drees en Romme, zo blijkt uit het historische overzicht van  Van H olsteyn en 
Irw in in De zvilde frisheid van limoenen. Het effect van die pogingen w as echter 
nogal m arginaal; het verzuilde bestel liet electorale aardverschuivingen nog 
niet toe. De persoon van  de politicus w erd  pas echt belangrijk toen dat bestel in  
de jaren zestig op de helling kw am  te staan. De zw evende kiezer deed zijn in 
trede en, naarm ate die zijn keuze langer uitstelt, krijgen persoonskenm erken 
van de politicus bij die keuze een groter gewicht. N atuurlijk droeg ook het 
nieuw e m assam edium  televisie daaraan bij. De politicus kreeg letterlijk een ge
zicht. H et succes van nieuw kom ers als D66 en de Boerenpartij was niet in de 
laatste p laats te danken aan de personen Van Mierlo en Koekoek. En de ARP 
spon garen  bij het Zijlstra-effect. Sindsdien ontw ikkelen verkiezingscam pagnes 
zich steeds m eer tot duels tussen lijsttrekkers: Den Uyl versus Van Agt respec
tievelijk W iegel en Nijpels, of Lubbers contra Kok. En zo ziet het electoraat het 
ook, zeker nu  de ontideologisering van de politiek in alle hevigheid toeslaat. 
Zelfs de m eest recente cam pagne, volgens velen de saaiste van de laatste de
cennia, stond in het teken van personen om dat de kiezer zich liet m eeslepen in 
de suggestie  da t hij niet zozeer de Tweede Kamer koos, als wel de m inister
president.

De v raag  blijft w aarom  de ene politicus dan  sym pathieker en vertrouw en
w ekkender w o rd t gevonden dan  de ander. W aaraan ontleent hij zijn eventuele 
charism a? Rieneke Enzlin concludeert voorzichtig in haar artikel over het ui
terlijk v an  politici in de ogen van de kiezer dat het bij de ’persoonseffecten' in 
ieder geval n iet alleen om  'de w ilde frisheid van lim oenen' gaat. H et uiterlijk 
van de politicus is voor de kiezer niet onbelangrijk, m aar het is geen op zichzelf 
s taande factor. Verrassend genoeg lijkt de m ening over het uiterlijk eerder een 
afgeleide van  het totaalbeeld dat m en al van een politicus heeft (zijn optreden, 
karak ter en politieke stellingnam e bijvoorbeeld) dan om gekeerd. Dat neem t 
niet w eg dat het uiterlijk van de politicus w el degelijk invloed heeft op de be
oordeling van  de persoon in kwestie, zo blijkt u it de studie van Henk-Jan Jan
sen en Joop van  Holsteyn in hetzelfde boek. M aar dan  gaat het vooral om  de 
eerste ind ruk  die een nog onbekend politicus m aakt, dus nog voordat de kiezer 
zich een totaalbeeld heeft kunnen vorm en. 'You never get a second chance to 
m ake a first im pression', lu id t een bekende reclam eslogan, die am bitieuze be
ginnende politici kennelijk serieus zouden  m oeten nem en. Deze bevindingen 
w orden  bevestigd in het artikel van Ronald H endriks en Frits M eijerink, die 
laten zien  dat kiezers in staat en bereid zijn de politieke kleur van hun  onbe
kende politici te du iden  op basis van h u n  uiterlijk. De stereotiepe beelden van 
de w at m orsige, bebaarde sociaal-dem ocraat en de zorgvuldig zijn em bonpoint 
koesterende liberaal in driedelig grijs leiden een taai bestaan. In hoeverre die

Jan Joost Lindner, 'De knapste man van het hele parlement', de Volkskrant, 3 juni 1998.
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clichés overeenstem m en m et de werkelijkheid, laten de onderzoekers overigens 
in het m idden.

Ook al gaat het in  De wilde frisheid van limoenen nog m aar om  verkennende 
onderzoeken, toch biedt het boek wel degelijk een tegenw icht tegen de om zich 
heen grijpende angst voor de Am erikanisering van de N ederlandse politiek. In 
ieder geval m aakt het aannem elijk dat de relatie tussen persoonskenm erken 
van politici en de politieke voorkeur van kiezers aanm erkelijk subtieler en in
gew ikkelder is dan  w el w o rd t gesuggereerd. Politici doen  er w elisw aar goed 
aan rekening te hou d en  m et he t feit da t uiterlijk deel uitm aakt van het beeld 
dat van hen  bestaat, en zeker m oeten zij waken voor een discrepantie tussen de 
inhoud en de verpakking van h u n  boodschap, m aar van doorslaggevende be
tekenis lijken persoonskenm erken in de N ederlandse politiek (nog) niet te zijn.

Dat politici zich van een en ander bew ust zijn, m ag blijken uit de even boei
ende als slordig  uitgegeven3 studie Zwevende kiezers & zappende kijkers van  de 
A m sterdam se com m unicatiew etenschapper Jan Simons. Zijn analyse van poli
tieke propagandafilm s sinds de jaren vijftig sluit overigens m eer aan bij de pes
simistische toekom stscenario 's dan  de Leidse bundel. O ok al m ag het in Si
m ons' ogen to t nu  toe nogal m eevallen met de A m erikanisering van  de N eder
landse politiek, al w as het m aar om dat politieke partijen hier te lande slechts 
over beperkte cam pagnebudgetten  beschikken, toch lijkt er een onom keerbare 
trend te zijn ingezet in de richting van  vervlakking van de politieke com m uni
catie: de inhoudelijke dim ensie van de boodschap gaat steeds m eer ten koste 
van de persoonlijke.

N atuurlijk wijst ook Simons op het feit dat politieke partijen, die in de jaren 
vijftig nog konden  volstaan m et het preken voor eigen parochie, m et de on t
zuiling en de opkom st van  de zw evende kiezer m oesten overgaan op andere 
strategieën. Die ontw ikkeling lijkt zich alleen m aar te intensiveren, zeker na het 
einde van  de polarisatie in  de N ederlandse politiek. N u  sociale klasse of le
vensbeschouwelijke overtu ig ing hoe langer hoe m inder als de basis voor poli
tieke voorkeuren kunnen  w orden  beschouw d, zullen de grote partijen zich in 
toenem ende m ate tot catch-all-partijen gaan ontwikkelen: partijen die zich rich
ten op een zo breed mogelijke groep van kiezers, zonder onderscheid naar klas
se, levensbeschouw ing of m aatschappelijke belangengroep. M aar m et het einde 
van de 'grote politieke verhalen ' zal het voor partijen ook moeilijker w orden  
zich op inhoudelijke gronden  van de concurrentie te onderscheiden. De keu
zem ogelijkheden tussen substantieel verschillende partijprogram m a's is inm id-

Behalve soms slecht lopende zinnen, leiden ook te veel regelrechte fouten de aandacht 
van de lezer af. Zo heet het op p. 11: ’Het lot van oud-fractievoorzitter van het CDA 
Heerma is al eerder gememoreerd.' De naam Heerma is in het voorafgaande echter niet 
gevallen. Dat de naam van de voormalige bondscoach van het Nederlands voetbalelftal, 
Frantisek Fadrhonc, wordt verhaspeld tot Fahrdonc (p. 98), is nog te begrijpen (sprak 
Rinus Michels niet consequent en superieur-neerbuigend van 'de heer Farendonk'?). 
Maar ook heet Gerrit-Jan Wolffensperger hier Wolfensberger, de Socialistische Partij So
cialistisch Partij (beide p. 13) en Claus von Amsberg Claus von Amsbergen (p. 88). De 
typering 'de gladde tekkel' voor Norbert Schmelzer tenslotte wordt niet aan Wim Kan 
maar aan Wim Sonneveld toegeschreven (p. 80).
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dels al beperk t door de consensus over een neo-liberale politiek. Simons laat 
dan  ook overtu igend zien da t de m oderne politieke propagandafilm  niet langer 
een inhoudelijke politieke boodschap communiceert. Of hij appelleert aan een 
'lifestyle-gevoel' ('Vrijheid is de dingen doen die je zelf w ilt', zoals een VVD- 
spot de kiezer w ilde doen geloven), of hij refereert aan de vertrouw enw ekken
de persoonseigenschappen van de politieke leider, de held  die het land voor 
dreigende ram pspoed zal behoeden. H ierm ee doet zelfs het verschijnsel negati- 
ve campaigning in N ederland  zijn intrede: niet de eigen boodschap is van be
lang, m aar het in een negatief daglicht plaatsen van de politieke tegenstander. 
Of het electoraal allem aal veel zoden aan de dijk zet, is vers twee - op grond 
van de hierboven besproken politicologische studies ben ik geneigd daar 
vraagtekens bij te p laatsen  - m aar het lijkt er sterk op da t politieke partijen geen 
andere keus m eer hebben. Simons neigt dan ook naar de opvatting  dat het ver
lies aan politieke inhoudelijkheid geen gevolg is van de A m erikanisering, m aar 
dat de A m erikanisering van de politiek juist een gevolg is van  het verlies aan 
inhoudelijkheid.

Toch p laatst Simons bij die conclusie één belangrijke kanttekening. De A m e
rikanisering van het politiek bedrijf is niet alleen een gevolg van  verlies aan  po 
litieke inhoudelijkheid. H et verschijnsel heeft ook alles te m aken m et verande
ringen in het m edialandschap, dat evenzeer, of misschien nog wel sterker dan 
de politiek, aan A m erikanisering onderhevig is. In de jaren zestig, toen de kij
ker nog m aar over twee televisienetten beschikte, was het n iet ongebruikelijk 
dat een politieke boodschap zonder enige franje gedurende tien m inuten 
breedvoerig  door een talking head aan de consum ent w erd  m eegedeeld. Tegen
w oordig  m oet de politieke spot zich echter staande houden in het gew eld van 
tientallen al dan  niet com m erciële zenders, die alle een beroep doen op de aan
dacht van de zappende kijker. Bovendien lijkt de tijd n iet m eer ver dat het 
zw aartepun t in de politieke com m unicatie verschuift van de free publicity  van 
televisiejournaals en actualiteitenrubrieken naar de paid publicity: gekochte 
zendtijd bij commerciële stations. Dan zal ook de N ederlandse kiezer kennis
m aken m et de politieke commercial die nog slechts een im ago distribueert, een 
im ago da t enkel nog is gebaseerd op affectieve identificatie en de persoonlijke 
eigenschappen van de voor een partij gezichtsbepalende politici. Een algehele 
A m erikanisering van de N ederlandse politiek zou dan  nog slechts kunnen 
w orden tegengehouden door de beperkingen van het N ederlandse partijsys- 
teem en het kiesstelsel en door de beperkte ruim te die de N ederlandse om 
roepw et aan politieke partijen biedt voor paid publicity, zo m eent Simons.

Alles wijst er dus op dat politieke iconen, als het aan de partijen zelf ligt, hoe 
langer hoe m eer het beeld gaan bepalen. In de PvdA -verkiezingscam pagne van 
1994 vorm de bijvoorbeeld een twee m inuten durende bio pic van W im  Kok het 
hoogtepunt: geen politieke boodschap, m aar een portret van de degelijke en 
vakbekw am e sociaal-dem ocratische partijleider van eenvoudige kom af die het 
tot m inister van Financiën heeft geschopt zonder zijn roots te verloochenen en 
die in staat m oet w orden  geacht de brug  te slaan tussen de traditionele sociaal
dem ocratische kiezers en de electoraal interessante m iddenklasse. H ier w ordt 
de licht hagiografische toon aangeslagen, die aan verkiezingsspots hun  be
staansrecht verleent, m aar die elders al snel irritatie wekt. Zeker in de onafhan
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kelijke journalistiek, die juist een dam  zou kunnen opw erpen tegen de A m eri
kanisering door de inform atie achter de verkiezingsspot te bieden, luchtballons 
door te p rikken  en platte  imago's van  accenten te voorzien. In de 'journalistieke 
karakterschets' W im Kok. Het taaie gevecht van een polderjongen van de hand  van 
de Algemeen Dagb/ad-journalisten P ieter Klein en Redm ar Kooistra, een boek 
w aarvan  de belangrijkste kwaliteit is dat het leest als een trein, is dat niet ge
lukt. Veel n ieuw s bevat het niet over de prem ier die aanm erkelijk populairder 
is dan  zijn partij. En hoew el Klein en Kooistra weinig op lijken te hebben met 
de schaam teloze wijze w aarop de PvdA -strategen gebruik m aken van Koks 
im ago en  het 'product-K ok' profileren, lopen zij m et open ogen in de zorgvul
dig geplaatste val: zij slagen er niet in voldoende afstand te nem en van het door 
de m annetjesm akers gecreëerde beeld.

O p de eerste pagina van het boek voert W im Kok al een 'persoonlijke strijd 
om vertrouw en ' in een 'titanengevecht' m et Frits Bolkestein. De eenvoudige 
'tim m erm anszoon' (een kwalificatie die volgens Van Dale in de regel w ord t ge
reserveerd voor een m instens zo eenvoudige tim m erm anszoon uit N azareth) 
'heeft veel te w innen en veel te verliezen'. 'Hij snakt naar (een) politieke en  p er
soonlijke triom f.' M aar, zo blijkt gaandew eg, 'de sobere rentm eester van links', 
die ook nog eens de 'vaderlijke rol van  staatsm an' m et verve speelt, voert de 
strijd m et faire m iddelen. W ant hij is een 'onderhandelaar in optim a form a', die 
er zelfs in slaagt voordeel te putten uit zijn gebreken. Hoewel Kok bijvoorbeeld 
altijd door onzekerheid w ord t geplaagd, is hij daardoor 'behoedzaam , voor
zichtig, hij tast af w at de m ogelijkheden zijn, w aar de onderhandelingsruim te 
zit, w at het resultaat zou kunnen zijn w aarm ee alle partners, hijzelf incluis, 
thuis kunnen  kom en’. En dat niet alleen in N ederland. 'Even bellen m et Hel- 
m ut, m et M adrid, Rome of Stockholm' is voor W im Kok inm iddels 'de gew oon
ste zaak van  de w ereld gew orden'. En zo voort en zo verder.

Toegegeven: onjuist zijn deze observaties natuurlijk niet. M aar het strijklicht, 
dat de nuances in het beeld zichtbaar zou kunnen m aken, w ord t vaak node 
gemist. Voor zover Kok fouten m aakt, lijdt zijn gezag daar volgens de auteurs 
niet onder. En zelf aanvaarden  zij Koks gezag ook kritiekloos. N atuurlijk  h er
inneren zij de lezer eraan dat Kok bekend staat als een hum eurig  m an, die m aar 
moeilijk m et kritiek overw eg kan, m aar m eteen w ordt de prem ier in staat ge
steld dat beeld zelf te corrigeren. Hij hou d t niet van 'geneuzel vanaf de zijkant' 
en: 'Ik heb voldoende kritiek op mijzelf - al zal niet iedereen dat m eteen aan mij 
afzien.' F rappant is de overeenkom st m et W illem Drees, die ook overgevoelig 
w as voor kritiek als de geoliede besluitenm achine, w aaraan hij zo graag leiding 
gaf, haperde: 'Ze zeggen wel eens dat ik nooit een fout erken, m aar dat is zö 
onjuist. Zij verw ijten mij fouten die ik n iet heb begaan, of dingen die ik n iet als 
fout beschouw ', zo klaagde Drees eens.4 En er zijn natuurlijk m eer overeen
kom sten tussen de 'w ethouder van N ederland ', Drees, en de 'boekhouder van 
BV N ederland ', Wim Kok, zoals Klein en Kooistra terecht constateren. Als zij 
terloops en m et gevoel voor understatem ent opm erken dat 'Kok zich niet m et

Frits Huis en René Steenhorst, Bij monde van Willem Drees. Levensschets van een groot N e
derlander (Utrecht en Antwerpen 1985) p. 87.
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overgave bew eegt op het terrein van de politieke theorie' om dat hij m eer geïn
teresseerd is in concrete oplossingen, geldt dat ook voor Drees, die zijn m arxis
tische klassieken overigens wel degelijk kende, m aar er in de dagelijkse praktijk 
niet m ee uit de voeten kon. Kok en Drees delen echter ook dezelfde indruk
w ekkende kwaliteiten. Zij staan bekend als bestuurders van groot formaat, ge
d reven probleem oplossers, bruggenbouw ers bij uitstek, grootm eesters van de 
typisch N ederlandse consensuspolitiek. En zij slaagden er allebei in van de Par
tij van de Arbeid een natuurlijke regeringspartij te m aken op een m om ent dat 
da t in het geheel niet vanzelfsprekend was.

Het is jammer dat Klein en Kooistra de voor de hand  liggende vergelijking 
niet hebben doorgetrokken. Het zou hun  in de gelegenheid hebben gesteld het 
beeld van Kok w at te nuanceren. Is Kok niet veel kw etsbaarder dan in dit boek 
w ord t gesuggereerd, onder andere om dat hij zo weinig visie tentoonspreidt? 
N et zoals Drees, die bijvoorbeeld nauwelijks geïnteresseerd w as in politieke 
vernieuw ing in naoorlogs N ederland, niets zag in de politieke eenw ording van 
Europa en m aar weinig begreep van  het dekolonisatieproces in Indonesië. Is 
Kok daardoor niet kw etsbaar in het debat m et opponenten van het kaliber- 
Bolkestein? Is Kok ook niet kw etsbaar om dat hij m aar moeilijk m et kritiek 
overw eg kan, weer net zoals Drees, die vooraanstaande partijgenoten als Van 
der Goes van Naters daardoor definitief van zich verwijderde? Is Kok zelfs niet 
kw etsbaarder dan  Drees om dat hij onder het m otto 'werk, w erk en nog eens 
w erk ', de neiging heeft tot het form eren van 'single-issue'-kabinetten, w aaraan 
de bestaansgrond bij aanhoudende economische groei zou kunnen ontvallen? 
School er niet een kern van w aarheid  in de kritiek op de regeringsverklaring en 
de eerste miljoenennota van het kabinet-Kok II, dat het zulke fantasieloze do
cum enten waren om dat de prem ier de indruk w ekte dat N ederland zo goed als 
af was? Is Kok tenslotte niet kw etsbaarder dan Drees om dat zijn imago in hoge 
m ate door derden is gecreëerd, terwijl Drees in de loop der jaren in talloze boe
ken en vraaggesprekken zorgvuldig  zijn eigen 'im agebuilding' heeft geregis
seerd?

Op al deze vragen krijgt de lezer van Wim Kok. H et taaie gevecht van een pol
derjongen geen antw oord. Langs indirecte weg krijgt hij w el antw oord op de 
vraag of het succes van Wim Kok een sym ptoom  is van de Am erikanisering 
van de N ederlandse politiek. Het antw oord lu id t volm ondig: ja, net zoals het 
boek dat over hem  is geschreven.

Jan Ramakers
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