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Winnen	  is	  net	  als	  verliezen	  
een	  misverstand	  van	  het	  verstand	  
Niet	  het	  verschil	  maakt	  het	  verschil	  

maar	  het	  kunnen,	  de	  wil	  
om	  dat	  wat	  na	  het	  kiezen	  komt	  

te	  kennen	  als	  dat	  wat	  
voor	  de	  keuze	  al	  bestond	  
en	  enkel	  nog	  niet	  bond	  
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Vooraf	  

	  
Ik	  had	  het	  beloofd.	  Een	  blog	  over	  de	  verkiezingsstrijd	  rondom	  het	  lijsttrekkerschap	  van	  het	  CDA.	  
Zo’n	  tekst	  die	  je	  er	  in	  een	  avond	  uitschud.	  Maar	  niet	  dit	  keer.	  Na	  de	  eerste	  zinnen	  kwamen	  er	  
weinig	  andere	  achter	  aan.	  Mijn	  kandidaat	  voor	  de	  lijsttrekkersverkiezingen	  bij	  het	  CDA,	  Liesbeth	  
Spies,	  verloor	  de	  strijd	  -‐	  en	  meer	  dan	  een	  beetje	  ook.	  En	  natuurlijk	  trok	  ik	  mij	  dat	  aan,	  voelde	  ik	  
mij	  verantwoordelijk.	  Ik	  was	  tenslotte	  de	  campagneleider.	  En	  dan	  zo’n	  resultaat.	  Soms	  is	  het	  
jammer	  dat	  je	  lid	  bent	  van	  een	  nette	  partij,	  want	  het	  maakt	  dat	  je	  bepaalde	  woorden	  niet	  
gebruikt.	  
	  
Dus	  hoe	  kom	  je	  dan	  alsnog	  tot	  schrijven?	  Hoe	  maak	  ik	  mijn	  belofte	  waar?	  De	  campagne	  was	  één	  
stoot	  adrenaline.	  Het	  heeft	  zeker	  een	  week	  geduurd	  voordat	  het	  uit	  mijn	  lichaam	  was.	  In	  de	  
leegte	  daarna	  wilde	  ik	  alleen	  nog	  maar	  vergeten.	  Maar	  ik	  had	  nog	  een	  blog	  beloofd.	  Het	  lukte	  
niet.	  Wat	  ik	  schreef	  was	  te	  verdedigend,	  te	  boos	  en	  vooral:	  te	  lang.	  Na	  een	  woelnacht	  
realiseerde	  ik	  mij	  wat	  ik	  echt	  wilde	  doen.	  Dit:	  het	  volle	  verhaal	  van	  de	  campagne	  vertellen.	  Het	  
goede	  met	  het	  slechte,	  het	  zichtbare	  met	  het	  verborgene.	  Juist	  in	  details	  komt	  een	  verhaal	  tot	  
leven.	  Juist	  door	  een	  langer	  verhaal	  wordt	  begrip	  gerekt.	  	  
Campagnewerk	  is	  voor	  mij	  een	  extra.	  Vrijwilligerswerk.	  19	  cent	  per	  kilometer	  of	  openbaar	  
vervoer.	  Iets	  dat	  je	  er	  naast	  doet.	  Geen	  onschuldig	  vrijwilligerswerk,	  al	  was	  het	  maar	  omdat	  het	  
mijn	  gewone	  werk	  altijd	  terzijde	  dreigt	  te	  duwen.	  Maar	  als	  ik	  door	  een	  campagne	  beter	  begrijp	  
wat	  er	  in	  deze	  samenleving	  aan	  de	  hand	  is	  en	  door	  zo’n	  avontuur	  heen	  kom	  met	  net	  weer	  wat	  
meer	  inzicht	  en	  ervaring	  -‐	  ja,	  dan	  is	  campagnevoeren	  de	  moeite	  waard.	  Maar	  voor	  deze	  
campagne	  is	  een	  blog	  dan	  te	  kort.	  Zo	  dacht	  ik.	  En	  vervolgens	  schreef	  ik	  in	  iets	  meer	  dan	  de	  duur	  
van	  de	  campagne	  zelf	  –	  zo’n	  drie	  weken	  –	  mijn	  gedachten	  op.	  Voor	  mijzelf,	  want	  het	  aantal	  
pagina’s	  was	  ver	  over	  de	  maat	  van	  een	  blog	  gekomen.	  Maar	  een	  verhaal	  zat	  er	  wel	  in.	  
	  
Sinds	  1982	  ben	  ik	  lid	  van	  het	  CDA.	  Zo	  goed	  als	  van	  het	  begin	  dus.	  Dat	  was,	  zeker	  in	  die	  tijd	  en	  
zeker	  voor	  iemand	  die	  niet	  kan	  geloven,	  geen	  vanzelfsprekende	  keuze.	  Op	  dit	  moment	  is	  het	  al	  
heel	  lang	  en	  met	  overtuiging	  de	  mijne.	  In	  1990	  kreeg	  ik	  mijn	  eerste	  verzoek	  om	  als	  
campagneleider	  op	  te	  treden,	  maar	  wees	  die	  af.	  Een	  adviseursrol	  vond	  ik	  beter	  passen.	  In	  2006	  
werd	  ik	  alsnog	  campagneleider,	  waarna	  ik	  betrokken	  ben	  geraakt	  bij	  vele	  campagnes	  voor	  de	  
provinciale	  afdeling	  Zuid-‐Holland:	  uiteraard	  voor	  de	  provinciale	  staten,	  twee	  maal.	  In	  het	  
verlengde	  heb	  ik	  ook	  met	  de	  verkiezingen	  in	  de	  Eerste	  Kamer	  te	  maken	  gekregen.	  Daarnaast	  heb	  
ik	  voor	  Zuid-‐Holland	  twee	  raadsverkiezingen	  en	  herindelingscampagnes	  gedaan,	  plus	  een	  
Europese,	  een	  waterschaps-‐	  en	  twee	  landelijke	  verkiezingen.	  Buiten	  de	  provinciale	  afdeling	  heb	  
ik	  in	  deze	  periode	  campagne	  gevoerd	  voor	  o.a.	  een	  nieuwe	  landelijk	  voorzitter.	  Apart	  zijn	  nog	  
wat	  buitenlandse	  campagnes	  te	  melden.	  
In	  2011	  heb	  ik	  formeel	  een	  punt	  achter	  mijn	  campagnerol	  gezet.	  De	  campagne	  voor	  Liesbeth	  
Spies	  is	  dus	  van	  daarna.	  Mijn	  vertrek	  als	  campagneleider	  viel	  min	  of	  meer	  samen	  met	  de	  start	  
van	  mijn	  activiteiten	  op	  internet,	  inclusief	  een	  blog.	  Mijn	  eerste	  blog	  schreef	  ik	  vol	  schroom.	  Ik	  
was	  zo	  gewend	  geraakt	  aan	  het	  intern	  en	  veilig	  houden	  van	  mijn	  schrijfwerk,	  dat	  het	  schrijven	  
van	  mijn	  eerste	  blog	  over	  politiek	  voelde	  als	  het	  naar	  buiten	  stappen	  van	  een	  naakte	  puber	  met	  
pukkels.	  Wat	  zouden	  ze	  erger	  vinden;	  mijn	  meningen	  of	  mijn	  spelfouten?	  Ik	  heb	  alleen	  maar	  



gemerkt	  dat	  ik	  gelezen	  werd.	  En	  dus	  ben	  ik	  blijven	  schrijven.	  Zou	  dat	  ook	  voor	  dit	  
campagneverslag	  gelden?	  	  

De	  eerste	  gedacht	  aan	  publicatie	  kwam	  op,	  om	  meteen	  te	  worden	  onderdrukt.	  Mijn	  verslag	  is	  
het	  verslag	  van	  een	  verloren	  campagne,	  geschreven	  door	  degene	  die	  heeft	  geholpen	  om	  van	  een	  
waarschijnlijke	  winnaar	  een	  verliezer	  te	  maken.	  Tsja,	  zou	  je	  er	  niet	  nog	  eens	  over	  nadenken,	  
Noordhoek?	  Als	  je	  in	  de	  politiek	  niet	  beschadigd	  wil	  raken,	  of	  anderen	  niet	  wilt	  beschadigen,	  dan	  
geldt	  er	  eigenlijk	  maar	  één	  regel:	  geen	  woorden	  gebruiken	  en	  al	  helemaal	  geen	  boek	  vol.	  
Woorden	  kunnen	  worden	  gemanipuleerd,	  in	  een	  ander	  licht	  worden	  gezet.	  Veel	  te	  riskant.	  De	  
wet	  van	  Jack	  de	  Vries,	  zijn	  moeder	  citerend:	  nooit	  wrijven	  in	  een	  vlek.	  Niet	  publiceren	  dus.	  En	  
toch	  ben	  ik	  hier	  anders	  naar	  gaan	  kijken,	  anders	  had	  u	  dit	  boek	  nu	  niet	  niet	  in	  handen	  gehad.	  

Allereerst:	  ‘you	  win	  some,	  you	  lose	  some’.	  Ontspan,	  alles	  is	  tijdelijk.	  Daarbij	  geldt	  voor	  zowel	  
mijn	  kandidaten	  als	  mijzelf	  dat	  er	  veel	  meer	  verkiezingen	  zijn	  gewonnen	  dan	  verloren.	  Vaak	  
werden	  we	  de	  grootste	  partij,	  meestal	  haalden	  we	  meer	  stemmen	  dan	  de	  concurrenten.	  Je	  kan	  
niet	  klagen	  over	  gebrek	  aan	  succes	  als	  je	  zoals	  ik	  met	  het	  CDA	  mee	  bent	  gegroeid.	  Er	  zijn	  genoeg	  
overwinningen	  te	  vieren	  geweest	  –	  and	  even	  the	  bad	  times	  were	  good.	  Dus	  wel	  te	  starten	  met	  
de	  verloren	  campagne,	  maar	  er	  niet	  in	  te	  blijven.	  
Daarbij	  dit:	  van	  de	  15	  campagnes	  die	  ik	  in	  de	  hier	  beschreven	  periode	  heb	  gedaan	  (als	  adviseur	  
en	  trainer	  heb	  ik	  er	  nog	  veel	  meer	  ‘gedaan’),	  heb	  ik	  er	  11	  ‘gewonnen’,	  veelal	  als	  ‘grootste	  partij’	  
en	  4	  ‘verloren’.	  En	  als	  ik	  dat	  zo	  opschrijf,	  dan	  weet	  de	  goede	  lezer	  dat	  een	  statistiek	  als	  deze	  
onzinnig	  is.	  Wat	  een	  provinciaal	  campagneleider	  bijdraagt	  aan	  een	  campagne	  van,	  zeg,	  premier	  
Balkenende,	  is	  verwaarloosbaar	  klein.	  Iets	  in	  de	  orde	  van	  een	  muis	  en	  een	  olifant	  die	  samen	  zo	  
lekker	  stampen.	  In	  een	  enkel	  geval	  kan	  er	  echter	  wel	  degelijk	  sprake	  van	  beïnvloeding	  zijn.	  Er	  zijn	  
drie	  campagnes	  geweest	  waarin	  ik,	  zo	  vermoed	  ik,	  een	  beslissende	  bijdrage	  heb	  geleverd	  aan	  de	  
overwinning.	  Daarvoor	  heb	  ik	  een	  verschil	  kunnen	  maken.	  Inclusief	  de	  campagne	  voor	  Liesbeth	  
Spies	  zijn	  er	  nu	  drie	  waarin	  ik	  voor	  mijn	  eigen	  gevoel	  onvoldoende	  het	  verschil	  heb	  kunnen	  
maken.	  En	  daar	  schrijf	  ik	  voor.	  Om	  er	  achter	  te	  komen	  wat	  er	  is	  gebeurd	  en	  waar	  het	  verschil	  had	  
kunnen	  worden	  gemaakt.	  Het	  gezegde	  ‘wat	  je	  niet	  kapot	  maakt,	  maakt	  je	  sterker’	  is	  niet	  altijd	  
waar.	  Pijn	  blijft	  pijn.	  Maar	  het	  is	  wel	  waar	  dat	  een	  verhaal	  over	  falen	  meer	  losmaakt	  dan	  een	  
verhaal	  over	  slagen.	  Wat	  is	  het	  excuus	  om	  dat	  verhaal	  niet	  te	  vertellen?	  Aan	  mijzelf,	  aan	  
anderen?	  En	  wat	  heb	  ik	  goed	  gedaan	  bij	  de	  campagnes	  waarin	  het	  me	  wel	  lukte	  om	  bij	  een	  
overwinning	  te	  komen?	  Wat	  maakt	  het	  verschil?	  

Dan	  het	  volgende.	  In	  mijn	  kast	  staat	  een	  behoorlijke	  verzameling	  boeken	  en	  publicaties	  over	  de	  
Nederlandse	  politiek,	  inclusief	  een	  forse	  collectie	  (auto)biografieën.	  De	  tijd	  dat	  er	  op	  dat	  gebied	  
nauwelijks	  iets	  verscheen	  is	  gelukkig	  achter	  ons.	  Er	  zijn	  echter	  nog	  twee	  duidelijke	  lacunes.	  	  
Het	  eerste	  betreft	  verslagen	  van	  binnen	  uit	  de	  campagnes.	  Zoals	  campagnes	  in	  werkelijkheid	  
wordt	  beleefd.	  Zo	  talrijk	  als	  die	  in	  de	  VS	  zijn,	  zo	  zeldzaam	  zijn	  ze	  bij	  ons.	  Dit	  boek	  helpt	  om	  daar	  
verandering	  in	  te	  brengen,	  al	  teken	  ik	  daarbij	  aan	  dat	  mijn	  verhaal	  niet	  het	  verhaal	  is	  van	  de	  
landelijke	  top.	  Ik	  heb	  alle	  soorten	  campagnes	  meegemaakt,	  maar	  meestal	  vanuit	  een	  rol	  die	  
verbonden	  is	  met	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  en	  niet	  vanuit	  het	  landelijke.	  Niet	  leuk	  voor	  degenen	  
die	  het	  uit	  ‘the	  horses	  mouth’	  willen	  horen,	  maar	  meer	  kan	  ik	  er	  niet	  van	  maken.	  	  
Wat	  zeer	  heeft	  geholpen	  bij	  het	  schrijven	  van	  dit	  verhaal,	  zijn	  mijn	  ervaringen	  als	  trainer.	  Voor,	  
tijdens	  en	  na	  mijn	  campagnes	  heb	  ik	  de	  geheimen	  van	  het	  fenomeen	  over	  proberen	  te	  brengen	  
in	  grote	  en	  kleine	  sessies	  in	  Nederland,	  daarbij	  tegelijk	  goed	  luisteren	  naar	  de	  ervaringen	  van	  
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anderen.	  Datzelfde	  heb	  ik	  ook	  internationaal	  gedaan.	  Van	  Albanië	  tot	  Turkije,	  van	  Boedapest	  tot	  
Vilnius	  –	  op	  heel	  veel	  plaatsen	  in	  de	  randen	  van	  Europa	  heb	  ik	  op	  mijn	  manier	  over	  campagnes	  
en	  alles	  wat	  daarbij	  van	  pas	  komt	  –	  van	  ideologie	  tot	  kledingadvies	  -‐	  verteld.	  En	  als	  je	  dat	  
bijvoorbeeld	  in	  Sarajevo	  doet,	  moet	  je	  echt	  de	  Nederlandse	  context	  even	  loslaten	  en	  de	  
overdraagbare	  essentie	  zien	  te	  raken.	  Wat	  ik	  hier	  schrijf	  draagt	  daar	  de	  sporen	  van.	  

De	  tweede	  lacune	  is	  de	  lege	  plek	  op	  de	  wand	  waarop	  ik	  schrijf.	  Een	  wand	  die	  wordt	  gevormd	  
door	  de	  historische	  achtergrond	  waar	  tegen	  je	  beweegt	  als	  je	  actief	  lid	  bent	  van	  een	  partij	  als	  
het	  CDA	  en	  waarover	  te	  vaak	  vanuit	  een	  te	  hoog	  of	  teveel	  een	  buitenstaanders	  perspectief	  
wordt	  geschreven.	  Een	  partij	  die	  zich	  altijd	  in	  of	  dichtbij	  de	  hoogste	  macht	  bevindt,	  maar	  ook	  en	  
bovenal	  een	  partij	  is	  van	  gewone	  leden	  en	  kiezers.	  Niet	  dat	  ze	  ‘gewoon’	  zijn,	  want	  dat	  is	  
niemand,	  maar	  beter	  dan	  ‘gewoon’	  kan	  ik	  ze	  niet	  beschrijven.	  In	  een	  partij	  als	  het	  CDA	  komen	  ze	  
uit	  alle	  hoeken	  van	  de	  samenleving.	  In	  de	  loop	  van	  de	  jaren	  zijn	  het	  mijn	  vrienden,	  maatjes,	  soms	  
rivalen,	  maar	  bovenal	  lotgenoten	  geworden.	  Met	  elkaar	  maak	  je	  de	  emotionele	  achtbaan	  mee	  
van	  de	  partij.	  Onze	  gekmakende,	  tijd	  vretende,	  frustrerende	  maar	  ook	  grootse	  partij,	  een	  
weerspiegeling	  van	  het	  beste	  en	  meest	  moeizame	  van	  Nederland.	  Met	  die	  partij	  is	  in	  de	  jaren	  
van	  mijn	  lidmaatschap	  glorieus	  en	  gruwelijk	  veel	  gebeurd	  en	  dus	  ook	  met	  mijzelf.	  Ik	  werd	  lid	  in	  
de	  tijd	  van	  Van	  Agt	  en	  Lubbers,	  van	  vermogensaanwasdeling	  en	  neutronenbom,	  van	  yup	  en	  
kruisraket.	  Getalsmatig	  de	  hoogtijdagen	  van	  het	  CDA,	  maar	  dan	  hoogtijdagen	  die	  ik	  meer	  via	  
krant	  en	  televisie	  beleefde	  dan	  van	  dichtbij.	  Ik	  ging	  regelmatig	  naar	  een	  CDA	  congres,	  maar	  
voelde	  me	  daar	  de	  buitenstaander	  die	  een	  beetje	  naar	  binnen	  mocht	  kijken.	  Mijn	  betrokkenheid	  
werd	  groter	  in	  het	  begin	  van	  de	  negentiger	  jaren.	  Na	  een	  verhuizing	  bedacht	  ik	  dat	  de	  beste	  
manier	  om	  mij	  snel	  onderdeel	  te	  maken	  van	  de	  gemeenschap	  de	  lokale	  politiek	  is.	  Ik	  stak	  mijn	  
vinger	  op	  en	  daarna	  ging	  het	  snel,	  met	  de	  kanttekening	  dat	  ik	  alleen	  projectmatig	  en	  als	  adviseur	  
actief	  wilde	  zijn	  en	  mij	  niet	  beschikbaar	  stelde	  voor	  bijvoorbeeld	  de	  raad.	  Uiteindelijk	  resteert	  er	  
dan	  eigenlijk	  maar	  één	  rol	  voor	  iemand	  als	  ik:	  een	  campagnerol.	  Dit	  is	  een	  boek	  over	  die	  rol,	  van	  
binnenuit	  verschillende	  campagnes	  geschreven.	  	  

Het	  wil	  die	  campagnerol	  in	  alle	  dimensies	  laten	  zien.	  In	  het	  mooie,	  in	  het	  moeilijke.	  In	  het	  lokale,	  
in	  het	  landelijke,	  zelfs	  in	  het	  internationale.	  Ik	  doe	  dat	  eerst	  en	  vooral	  voor	  degenen	  die	  nog	  een	  
keer	  zelf	  een	  campagneklus	  doen	  of	  gedaan	  hebben.	  Verder	  hoop	  ik	  dat	  ik	  er	  iedereen	  een	  
plezier	  mee	  doet	  die	  geboeid	  is	  door	  het	  politieke	  proces	  of	  gewoon	  geen	  ander	  boek	  om	  
handen	  heeft.	  Wat	  dit	  zeker	  niet	  wil	  zijn,	  is	  een	  verhaal	  van	  iemand	  die	  zijn	  gelijk	  probeert	  te	  
halen	  ten	  koste	  van	  anderen.	  Niet	  alleen	  is	  daar	  geen	  reden	  voor,	  maar	  ook	  omdat	  ik	  niet	  geloof	  
dat	  een	  verhaal	  alleen	  maar	  sterker	  wordt	  door	  de	  introductie	  van	  een	  vijand.	  Worstelen	  met	  de	  
eigen	  tekortkomingen	  is	  moeilijk	  en	  boeiend	  genoeg.	  Maar	  om	  geen	  onnodige	  fouten	  te	  maken	  
heb	  ik	  een	  beperkt	  aantal	  personen	  deze	  tekst	  laten	  lezen.	  In	  diezelfde	  lijn	  hanteer	  ik	  de	  
spelregel	  om	  in	  principe	  geen	  namen	  te	  gebruiken	  van	  personen	  die	  er	  niet	  voor	  hebben	  
gekozen	  om	  in	  de	  publiciteit	  te	  komen,	  op	  die	  van	  mijn	  eigen	  vrouw,	  Loes,	  na.	  Dat	  zet	  mij	  wel	  
heel	  erg	  in	  het	  middelpunt,	  maar	  ik	  wil	  niemand	  per	  ongeluk	  associëren	  met	  een,	  uh,	  
misverstand.	  	  

Ik	  had	  geen	  campagne	  willen	  missen	  en	  dank	  in	  Asje	  van	  Dijk,	  Greg	  Clark,	  Peter	  van	  Heeswijk	  en	  
Liesbeth	  Spies	  alle	  kandidaten	  en	  in	  Peter	  Viallé	  en	  Yke	  de	  Grood	  alle	  campagnecollega’s	  voor	  al	  
het	  werk	  en	  vertrouwen.	  Dat	  het	  lezen	  van	  dit	  campagneverslag	  voor	  elke	  lezer	  een	  verschil	  mag	  
maken.	  
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DE	  KANDIDAAT	  

Lijsttrekkerscampagne	  CDA,	  mei	  -‐	  juni	  2012	  
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I	  

Week	  0:	  campagne	  zonder	  kandidaat	  

Op	  maandagochtend	  23	  april	  2012	  vertelde	  een	  stem	  op	  mijn	  wekkerradio	  mij	  dat,	  met	  een	  
nipte	  meerderheid,	  het	  besluit	  was	  genomen	  dat	  de	  landelijke	  verkiezingen	  op	  27	  juni	  zouden	  
zijn.	  Zo	  hadden	  de	  partijen	  onderling	  besloten.	  Twee	  dagen	  daarvoor	  was	  het	  kabinet	  van	  VVD	  
en	  CDA,	  met	  gedoogsteun	  van	  de	  PVV,	  geklapt.	  27	  juni!	  Dat	  is	  morgen,	  zo	  bedacht	  ik	  me.	  
Ongelofelijk	  kort	  dag.	  Maar	  eigenlijk	  wel	  zo	  leuk.	  Geen	  maanden	  voorbereiden	  en	  dan	  weken	  
uitvoeren.	  Nee,	  kort	  en	  krachtig,	  ben	  je	  er	  weer	  snel	  vanaf.	  Zo	  dacht	  ik,	  voordat	  ik	  mijzelf	  tot	  de	  
orde	  riep.	  Even	  later	  aan	  het	  ontbijt	  zei	  ik	  tegen	  mijn	  vrouw	  dat	  ik	  mij	  niet	  zou	  melden	  voor	  
groots	  verkiezingswerk.	  Ik	  had	  het	  gehad	  met	  het	  campagnewerk,	  mijn	  werk	  ging	  voor.	  Het	  
voelde	  goed	  om	  dat	  zo	  hardop	  te	  zeggen.	  

Mijn	  voornemen	  hield	  ongeveer	  12	  uur	  stand.	  Onderweg	  in	  de	  auto	  van	  Utrecht	  naar	  Rotterdam,	  
realiseerde	  ik	  mij:	  ‘Oh	  jee,	  Liesbeth!'	  Er	  was	  niemand	  die	  ik	  meer	  geschikt	  achtte	  om	  onze	  partij	  
te	  leiden	  dan	  Liesbeth	  Spies.	  Ik	  had	  geen	  enkele	  aanwijzing	  dat	  ze	  überhaupt	  kandidaat	  zou	  
willen	  zijn,	  maar	  ik	  wist	  wel	  dat	  er	  veel	  druk	  op	  haar	  zou	  komen	  om	  zich	  kandidaat	  te	  stellen.	  
Maar	  27	  juni?	  Mocht	  ze	  'ja'	  gaan	  zeggen,	  dan	  is	  er	  geen	  organisatie,	  niets.	  Wie	  helpt	  haar	  
eigenlijk?	  Ze	  was	  minister	  van	  Binnenlandse	  Zaken.	  Dan	  wordt	  je	  met	  veel	  geholpen,	  maar	  niet	  
met	  een	  lijsttrekkersverkiezing.	  Ik	  sloeg	  hard	  met	  mijn	  hand	  op	  de	  console	  naast	  me	  in	  de	  auto.	  
Volgens	  mij	  niemand.	  Dat	  kan	  toch	  niet!	  En	  toen	  ben	  ik	  wat	  mensen	  gaan	  bellen.	  Als	  ze	  ja	  mocht	  
zeggen,	  wil	  je	  dan	  helpen?	  Allemaal	  zeiden	  ze	  ja	  (maar	  velen	  zeiden	  erbij:	  niet	  in	  de	  meivakantie,	  
wat	  ik	  zou	  komen	  te	  bezuren).	  Liesbeth	  zelf	  kon	  ik	  niet	  bereiken,	  maar	  in	  een	  parkeergarage	  nam	  
ik	  een	  paar	  seconden	  om	  haar	  vanuit	  mijn	  auto	  een	  sms	  te	  sturen.	  Daarna	  holde	  ik	  naar	  het	  
stadhuis	  van	  Rotterdam.	  De	  laatste	  regel	  van	  de	  sms:	  ready	  when	  you	  are.	  

Dat	  was	  ze	  nog	  niet.	  Diezelfde	  avond	  zochten	  de	  politieke	  assistent	  van	  Liesbeth	  en	  ik	  
onafhankelijk	  van	  elkaar	  contact.	  Hij	  kreeg	  mij	  als	  eerste	  te	  pakken,	  midden	  in	  een	  bijeenkomst	  
in	  een	  van	  de	  prachtige	  gelambriseerde	  kamers	  op	  de	  eerste	  verdieping	  van	  het	  stadhuis.	  Daar	  
was	  ik	  gast	  van	  de	  fractie	  voor	  een	  ontmoeting	  met	  ondernemers.	  Een	  ondankbare	  gast.	  Mijn	  
telefoon	  ging	  keihard	  af.	  Direct	  nam	  ik	  op	  en	  liep	  de	  bijeenkomst	  uit,	  want	  dit	  telefoontje	  wilde	  
ik	  echt	  nemen.	  
Maar	  zijn	  eerste	  boodschap	  was:	  ze	  is	  nog	  lang	  niet	  zover.	  Het	  verraste	  me	  niet	  en	  tegelijk	  
schatte	  ik	  in	  dat	  het	  toch	  nog	  wel	  eens	  ‘ja’	  zou	  kunnen	  worden.	  Jeetje,	  zou	  het	  dan	  nog	  lukken	  
om	  van	  27	  juni	  nog	  september	  te	  maken?	  De	  kans	  werd	  ook	  door	  Liesbeth,	  tevens	  minister	  van	  
Binnenlandse	  Zaken	  en	  Koninkrijksaangelegenheden	  (BZK)	  en	  dus	  verantwoordelijk	  voor	  de	  
Kieswet,	  niet	  zo	  groot	  geacht.	  De	  adviseur	  en	  ik	  waren	  het	  er	  daarom	  over	  eens	  dat	  we	  niet	  
konden	  afwachten.	  IJsberend	  door	  de	  lange	  gangen	  ging	  ik	  alle	  opties	  met	  hem	  af.	  Uiteindelijk	  
spraken	  we	  een	  ‘voor	  het	  geval	  dat’	  taakverdeling	  af.	  Hij	  zou	  uiteraard	  het	  contact	  met	  Liesbeth	  
houden,	  ik	  zou	  helpen	  om	  het	  ‘team	  Spies’	  achter	  haar	  te	  formeren.	  Daarnaast	  zou	  ik	  een	  
voorzet	  voor	  de	  ‘Q	  &	  A’s’	  doen,	  de	  lijst	  met	  te	  verwachten	  vragen	  en	  antwoorden,	  om	  zo	  ook	  
inhoudelijk	  maximaal	  voorbereid	  te	  zijn.	  Wat	  zou	  de	  inhoudelijke	  lijn	  worden?	  Hoe	  moest	  het	  
persbericht	  van	  een	  aankondiging	  er	  uit	  zien?	  Wat	  zou	  het	  antwoord	  zijn	  op	  welke	  vraag	  van	  



journalisten?	  Gaande	  weg	  zouden	  we	  de	  campagne	  verder	  ontwikkelen,	  voor	  zover	  we	  wisten	  
met	  een	  kandidaat	  die	  geen	  kandidaat	  wilde	  zijn.	  Wel	  kregen	  we	  alsnog	  meer	  tijd.	  

Het	  was	  in	  een	  setting	  van	  grote	  onduidelijkheid	  dat	  door	  Rutte	  tot	  verkiezingen	  werd	  besloten	  –	  
een	  besluit	  dat	  nog	  steeds	  overhaast	  voelt.	  Nadat	  het	  er	  serieus	  op	  leek	  dat	  27	  juni	  de	  
verkiezingsdatum	  zou	  worden,	  kwam	  er	  –	  ongetwijfeld	  ook	  op	  advies	  van	  de	  minister	  van	  BZK	  –	  
steeds	  meer	  druk	  op	  deze	  de	  datum.	  Omdat	  we	  in	  Nederland	  nog	  steeds	  denken	  dat	  we	  het	  ons	  
kunnen	  veroorloven	  het	  land	  in	  de	  zomer	  drie	  maanden	  te	  kunnen	  sluiten,	  moest	  de	  datum	  
direct	  fors	  worden	  verzet,	  naar	  12	  september.	  Even	  zo	  goed	  betekende	  dit	  dat	  alle	  partijen,	  en	  
zeker	  het	  CDA,	  op	  hele	  korte	  termijn	  hun	  programma’s	  moesten	  gaan	  schrijven,	  
kandidatenlijsten	  moeten	  opstellen	  en	  de	  campagne	  vorm	  gaan	  geven.	  Voor	  het	  CDA	  betekende	  
dit	  ook	  dat	  er	  snel	  een	  antwoord	  geven	  op	  de	  vraag	  wie	  zowel	  feitelijk	  als	  formeel	  de	  nieuwe	  
leider	  na	  Balkenende	  moest	  worden.	  

Voor	  die	  vraag	  lag	  de	  vraag	  hoe	  die	  leider	  feitelijk	  aangewezen	  moest	  worden:	  via	  een	  
benoeming	  door	  het	  bestuur	  of	  door	  een	  verkiezing	  door	  de	  leden?	  Vanuit	  de	  uiterst	  korte	  tijd	  
voor	  de	  verkiezingen	  –	  zeker	  toen	  de	  datum	  van	  27	  juni	  nog	  rondging	  -‐	  was	  het	  gerechtvaardigd	  
geweest	  als	  voor	  een	  verkorte	  procedure	  was	  gekozen.	  In	  dat	  geval	  zou	  er	  een	  enkele	  persoon	  
als	  kandidaat	  richting	  het	  congres	  zou	  zijn	  voorgedragen.	  En	  niet	  zonder	  reden.	  Het	  is	  naïef	  om	  
te	  denken	  dat	  voor	  een	  verkiezing	  zich	  automatisch	  de	  beste	  kandidaten	  melden.	  Na	  afloop	  van	  
de	  verkiezingen	  zouden	  we	  horen	  dat	  noch	  Camiel	  Eurlings,	  noch	  Joop	  Wijn	  zich	  kandidaat	  
wilden	  stellen.	  De	  beste	  kandidaten?	  In	  ieder	  geval	  serieuze	  kandidaten.	  Beide	  meldden	  zich	  
niet.	  Het	  omgekeerde	  –	  dat	  vooral	  het	  tweede	  garnituur	  zich	  meldt	  -‐	  is	  ook	  niet	  waar,	  maar	  er	  
zijn	  altijd	  kandidaten	  die	  meer	  door	  ambities	  dan	  capaciteiten	  worden	  geleid.	  Het	  is	  ook	  naïef	  
om	  te	  denken	  dat	  een	  verkiezing	  –	  zeker	  een	  die	  zo	  kort	  zou	  zijn	  als	  deze	  –	  dan	  helpt	  om	  al	  het	  
kaf	  van	  het	  koren	  te	  scheiden.	  Ik	  ben	  er	  niet	  bij	  geweest,	  maar	  het	  leidt	  voor	  mij	  geen	  twijfel	  dat	  
Liesbeth	  in	  de	  situatie	  van	  een	  benoeming	  door	  het	  bestuur	  voor	  voorzitter	  Ruth	  Peetoom	  een	  
van	  de	  belangrijkste,	  zo	  niet	  de	  kandidaat	  zou	  zijn	  geweest.	  Meer	  dan	  een	  theoretische	  
mogelijkheid	  is	  dit	  in	  mijn	  ogen	  nooit	  geworden,	  hoe	  blij	  een	  benoeming	  me	  ook	  had	  gemaakt	  
als	  het	  om	  Liesbeth	  was	  gegaan.	  
	  
Verkiezing	  dus.	  Een	  strijd	  met	  meerdere	  kandidaten	  was	  in	  het	  voorjaar	  van	  2012	  de	  enige	  
mogelijkheid.	  Het	  partijbestuur	  gedroeg	  zich	  die	  woensdag	  daar	  naar	  en	  leek	  prompt	  door	  te	  
slaan	  naar	  de	  andere	  kant:	  iedereen	  en	  alles	  kon	  zich	  kandidaat	  stellen.	  Vers	  uit	  de	  
bestuursvergadering,	  werd	  voorzitter	  Ruth	  Peetoom	  live	  in	  het	  programma	  Nieuwsuur	  direct	  
voor	  het	  blok	  gezet.	  Kan	  iedereen	  zich	  kandidaat	  stellen?	  De	  voorzitter	  was	  in	  de	  ogen	  van	  Twan	  
Huys	  in	  haar	  antwoord	  niet	  helemaal	  duidelijk.	  Daarom	  was	  hij	  zo	  vriendelijk	  om	  direct	  maar	  de	  
Brabander	  Marcel	  Wintels	  in	  het	  programma	  te	  brengen.	  Mag	  hij	  kandidaat	  zijn?	  De	  voorzitter	  
hield	  zich	  nog	  iets	  op	  de	  vlakte,	  maar	  het	  beeld	  was	  dat	  ze	  al	  niet	  meer	  terug	  kon.	  Ondertussen	  
kwam	  ze	  wel	  met	  duidelijkheid	  over	  het	  proces	  van	  de	  campagne.	  Deze	  zou	  verlopen	  in	  twee	  
ronden.	  De	  eerste	  ronde	  zou	  breed	  zijn.	  De	  leden	  konden	  stemmen	  via	  internet,	  met	  een	  uitslag	  
over	  deze	  eerste	  ronde	  op	  18	  mei.	  Direct	  daarna	  zou	  de	  volgende	  ronde	  volgen	  tussen	  de	  twee	  
kandidaten	  die	  de	  meeste	  stemmen	  hadden	  behaald,	  tenzij	  een	  van	  de	  kandidaten	  direct	  meer	  
dan	  50%	  van	  de	  stemmen	  zou	  krijgen.	  Deze	  uitslag	  zou	  op	  1	  juni	  bekend	  zijn.	  Nog	  altijd	  kort	  en	  
krachtig,	  zo	  dacht	  ik.	  
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Al	  met	  al	  bleef	  het	  na	  de	  vergadering	  van	  het	  partijbestuur	  onduidelijk	  of	  en	  hoe	  er	  een	  
voorselectie	  zou	  komen.	  Het	  leek	  er	  niet	  op.	  Er	  dreigde	  een	  tombola	  en	  in	  tombola’s	  hebben	  
‘gevestigde’	  kandidaten	  zoals	  Liesbeth	  doorgaans	  meer	  te	  verliezen	  dan	  te	  winnen.	  Na	  meerdere	  
mislukte	  pogingen	  om	  elkaar	  te	  bellen,	  lukte	  het	  die	  woensdagavond	  eindelijk	  om	  haar	  te	  
bereiken.	  We	  spraken	  zacht	  en	  langzaam,	  passend	  bij	  het	  late	  uur	  en	  het	  gevoel	  van	  
teleurstelling	  dat	  we	  deelden.	  Voor	  zowel	  Liesbeth	  als	  mijzelf	  was	  een	  complete	  free	  for	  all	  geen	  
prettig	  vooruitzicht.	  We	  bespraken	  het	  van	  vele	  kanten	  –	  ik	  bedreigde	  haar	  zelfs	  met	  een	  eigen	  
kandidatuur	  als	  zij	  het	  niet	  zou	  doen	  –	  maar	  na	  haar	  telefoonglimlach	  werd	  haar	  nee	  alleen	  maar	  
dieper.	  Uiteindelijk	  kon	  ik	  haar	  gevoel	  alleen	  maar	  bevestigen.	  Na	  ons	  telefoontje	  had	  ik	  het	  idee	  
dat	  al	  mijn	  voorbereiden	  voor	  niets	  was.	  Ze	  had	  nee	  gezegd.	  Daar	  had	  ik	  met	  mijn	  verstand	  
vrede	  mee,	  maar	  toch	  kon	  ik	  er	  niet	  toe	  komen	  mijn	  documenten	  te	  sluiten.	  
In	  de	  dagen	  erna	  werd	  duidelijk	  dat	  er	  toch	  een	  vorm	  van	  selectie	  zou	  zijn.	  Een	  commissie	  zou	  
een	  voorselectie	  doen	  op	  zaterdag	  29	  april.	  Direct	  daarna	  zouden	  er	  zes	  debatten	  gaan	  komen;	  4	  
in	  de	  eerste	  ronde,	  2	  in	  de	  tweede.	  Na	  deze	  aankondiging	  meldden	  zich	  echter	  maar	  twee	  
personen	  als	  kandidaat:	  dezelfde	  Marcel	  Wintels,	  een	  ambitieuze	  ROC-‐directeur	  met	  veel	  
Brabantse	  steun,	  en	  Sybrand	  van	  Haersma	  Buma,	  de	  fractievoorzitter.	  Die	  laatste	  lanceerde	  zijn	  
campagne	  via	  een	  persconferentie	  in	  Nieuwspoort	  en	  ging	  daarna	  op	  vakantie.	  Veel	  mogelijke	  
kandidaten	  zeiden:	  nee,	  ik	  ben	  geen	  kandidaat.	  Bijvoorbeeld	  staatssecretaris	  Henk	  Bleker	  en,	  
wat	  later,	  Marja	  van	  Bijsterveldt,	  de	  onderwijsminister	  en	  net	  als	  Henk	  oud-‐voorzitter	  van	  het	  
CDA.	  In	  haar	  geval	  mogelijk	  ook	  beïnvloed	  door	  een	  telefoontje	  dat	  ik	  met	  een	  van	  haar	  
adviseurs	  had	  en	  waarin	  ik	  vertelde	  hoe	  we	  opkeken	  tegen	  deze	  tombola	  van	  kandidaten.	  Bij	  
Liesbeth	  bleef	  het	  in	  ieder	  geval	  nee.	  
	  
Tot	  zondagavond.	  Toen	  kwam	  het	  telefoontje	  bij	  mij	  en	  enkele	  anderen	  binnen:	  ik	  doe	  het.	  Wat	  
precies	  haar	  beweegredenen	  zijn	  geweest,	  ik	  weet	  het	  niet.	  Al	  in	  het	  eerste	  telefoontje	  was	  er	  
gelijk	  al	  zoveel	  te	  bespreken	  en	  te	  doen,	  dat	  ik	  als	  vanzelf	  ging	  plannen	  en	  vooruitdenken.	  Wat	  ik	  
weet	  is	  dat	  gesprekken	  in	  de	  eigen	  kring,	  het	  gezin,	  de	  doorslag	  hebben	  gegeven.	  Iets	  dat	  je	  bij	  
Liesbeth	  kan	  voorspellen.	  Wat	  er	  nog	  meer	  achter	  zou	  zitten	  –	  het	  risico	  dat	  de	  onervaren	  
Wintels	  de	  verkiezingen	  zou	  kunnen	  winnen,	  druk	  van	  die	  of	  die	  –	  het	  is	  speculatie	  op	  zo’n	  
smalle	  basis	  dat,	  als	  het	  al	  een	  rol	  heeft	  gespeeld,	  het	  nooit	  het	  hele	  verhaal	  zal	  zijn.	  	  Belangrijker	  
is	  dat	  ik	  niet	  meer	  naar	  haar	  inhoudelijke	  motivatie	  vroeg.	  Ik	  dacht	  dat	  ik	  die	  al	  had.	  Dat	  verzuim	  
zou	  ik	  komen	  te	  betreuren,	  maar	  het	  ging	  zoals	  het	  ging.	  Op	  die	  avond	  was	  mijn	  focus	  binnen	  de	  
minuut	  na	  het	  horen	  van	  haar	  ‘ik	  doe	  het’	  bij	  alles	  wat	  moest	  gebeuren	  om	  de	  campagne	  vorm	  
te	  geven.	  De	  organisator	  in	  mij	  nam	  het	  over	  van	  de	  strateeg.	  
We	  spraken	  af	  om	  de	  volgende	  middag,	  Koninginnedag,	  bij	  elkaar	  te	  komen	  bij	  haar	  thuis.	  Ze	  
accepteerde	  wat	  de	  politiek	  assistent	  en	  ik	  een	  goed	  moment	  voor	  de	  lancering	  van	  haar	  
campagne	  vonden:	  de	  dag	  erna,	  dinsdag	  1	  mei.	  Dat	  zou	  vroeg	  in	  de	  ochtend	  moeten,	  want	  
daarna	  zou	  ze	  het	  al	  lang,	  lang	  geleden	  geplande	  uitje	  met	  het	  gezin	  hebben.	  Even	  samen.	  De	  
vrijdag	  erna	  zou	  de	  inschrijving	  sluiten,	  op	  zaterdag	  zou	  het	  sollicitatiegesprek	  zijn.	  Daarna	  zou	  
het	  echt	  beginnen.	  

	  



	  

Week	  1:	  kandidaat	  

Op	  Koninginnedag	  lag	  er	  al	  het	  nodige	  klaar	  voor	  de	  kandidaat.	  De	  campagne	  zou	  op	  twee	  
elementen	  worden	  gebaseerd:	  enerzijds	  de	  boodschap	  ‘samen	  verder’	  en	  anderzijds	  de	  persoon	  
van	  de	  lijsttrekker.	  
‘Samen	  verder’	  klinkt	  als	  een	  cliché	  en	  vaak	  is	  het	  dat	  ook,	  maar	  niet	  voor	  het	  CDA	  van	  het	  
voorjaar	  van	  2012	  –	  en	  tsja,	  wat	  is	  er	  tegen	  een	  goed	  cliché?	  In	  1989	  behaalde	  het	  CDA	  met	  die	  
slogan	  de	  hoogste	  overwinning	  ooit.	  De	  lading	  was	  wel	  anders	  dan	  ten	  tijde	  van	  Lubbers.	  Meer	  
nog	  dan	  de	  noodzaak	  een	  breuk	  met	  het	  verleden	  te	  maken,	  was	  er	  de	  noodzaak	  om	  de	  breuken	  
te	  helen	  en	  samen	  verder	  te	  gaan.	  Jong	  en	  oud,	  de	  68%	  voorstemmers	  en	  de	  32%	  
tegenstemmers	  tegen	  de	  gedoogconstructie	  met	  de	  PVV	  op	  het	  congres	  van	  Arnhem,	  degenen	  
die	  in	  de	  partij	  gebleven	  waren	  en	  degenen	  die	  er	  weer	  naar	  terug	  wilden	  keren	  (analyse	  liet	  zien	  
dat	  teleurgestelde	  CDA-‐stemmers	  vaak	  liever	  niet	  stemden	  dan	  naar	  een	  andere	  partij	  te	  gaan).	  
Het	  ‘samen	  verder’	  gaf	  perspectief,	  een	  optimistische,	  andere	  toon.	  Aan	  deze	  kapstok	  van	  
‘samen	  verder’	  wilden	  wij	  vervolgens	  onze	  inhoudelijke	  punten	  ophangen.	  Gaande	  weg	  wilden	  
we	  rond	  de	  persoon	  van	  Liesbeth	  een	  associatie	  laten	  ontstaan	  met	  Angela	  Merkel.	  Een	  hele	  
andere	  vrouw	  en	  tegelijk	  heel	  vergelijkbaar	  in	  haar	  nuchterheid	  en	  afwijzen	  van	  uiterlijk	  vertoon.	  

Liesbeth	  Spies	  bracht	  enorm	  veel	  mee	  als	  kandidaat.	  Ze	  kon	  en	  kan	  echt	  claimen	  dat	  ze	  het	  
‘samen	  verder’	  belichaamt.	  Niet	  zozeer	  door	  al	  die	  functies	  die	  ze	  heeft	  vervuld,	  maar	  door	  de	  
manier	  van	  optreden.	  Heel	  normaal,	  praktisch	  en	  prettig	  aan	  de	  ene	  kant,	  professioneel	  en	  
glashelder	  aan	  de	  andere	  kant.	  ‘Straight	  talk	  met	  een	  glimlach’	  noem	  ik	  het	  steeds.	  Niet	  voor	  
niets	  is	  ze	  daarmee	  de	  vertrouwenspersoon	  voor	  alle	  geledingen	  in	  de	  partij	  geworden.	  Voor	  mij	  
is	  ze	  bovendien	  degene	  die	  meer	  dan	  wie	  ook	  in	  de	  afgelopen	  harde	  jaren	  overeind	  bleef	  als	  
anderen	  het	  een	  voor	  een	  te	  veel	  werd.	  If	  you	  can’t	  stand	  the	  heat	  –	  welnu,	  zij	  is	  gemaakt	  voor	  
de	  hete	  keuken	  van	  de	  politiek.	  En	  meer	  tactisch:	  Sybrand	  was	  overduidelijk	  in	  bloedvorm,	  ‘the	  
man	  to	  beat’,	  maar	  met	  Sybrand	  meer	  op	  de	  rechter	  en	  Marcel	  Wintels	  op	  de	  linkerflank,	  was	  de	  
plaats	  in	  het	  midden	  voor	  haar.	  Geen	  slecht	  uitgangspunt.	  

Hoe	  doe	  je	  een	  campagne	  met	  een	  kandidaat	  als	  zij?	  Ze	  heeft	  meer	  dossierkennis	  dan	  jij,	  kent	  de	  
pers	  beter	  dan	  jij,	  overziet	  het	  politieke	  landschap	  beter	  dan	  jij.	  Simpel,	  zo	  dacht	  ik,	  mede	  
gevoed	  door	  mijn	  ervaringen	  met	  haar	  in	  de	  Statencampagne	  voor	  Zuid-‐Holland	  in	  2010-‐11.	  Laat	  
Liesbeth	  Liesbeth	  zijn.	  Zorg	  dat	  de	  ondersteuning	  professioneel	  en	  in	  orde	  is	  en	  laat	  haar	  vooral	  
zelf	  haar	  gang	  gaan.	  Voor	  het	  overige	  is	  het	  vooral	  een	  kwestie	  van	  de	  fans	  te	  mobiliseren	  en	  
iedereen	  er	  bij	  te	  houden	  via	  social	  media	  en	  korte	  acties.	  In	  combinatie	  met	  mijn	  gewone	  werk	  
leek	  dit	  laatste	  voor	  mij	  de	  perfecte	  functie.	  Al	  heel	  snel	  was	  er	  een	  basisteam	  van	  vijf	  personen	  
en	  een	  wat	  bredere	  kring	  van	  zo’n	  20	  personen.	  Spontaan	  meldden	  zich	  nog	  meer	  mensen,	  maar	  
dit	  was	  een	  mooie	  basis	  om	  mee	  te	  beginnen.	  Met	  nog	  een	  rustige	  week	  in	  het	  vooruitzicht	  voor	  
de	  definitieve	  kandidaatstelling,	  leek	  het	  zeer	  doenlijk	  er	  samen	  een	  succesverhaal	  van	  te	  
maken.	  

Op	  de	  dag	  waarop	  de	  zon	  een	  extra	  feestje	  van	  Koninginnedag	  maakte,	  zetten	  we	  in	  deze	  lijn	  alle	  
plannen	  op	  een	  rijtje.	  Dat	  deden	  we	  bij	  Liesbeth	  thuis,	  wel	  zo	  gezellig.	  Bij	  een	  perfecte	  
pastamaaltijd,	  gemaakt	  en	  geserveerd	  door	  haar	  echtgenoot,	  zetten	  we	  waar	  we	  maar	  konden	  
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punten	  op	  de	  i.	  Voor	  de	  presentatie	  de	  volgende	  ochtend	  hadden	  we	  een	  goed	  idee.	  Geen	  
aankondiging	  in	  Nieuwspoort,	  zoals	  Sybrand	  had	  gedaan,	  maar	  vanuit	  haar	  huis.	  Elke	  ochtend	  
laat	  Liesbeth	  de	  hond	  uit	  en	  overdenkt	  ze	  de	  dingen	  van	  de	  dag.	  Het	  idee	  was	  om	  een	  
cameraploeg	  mee	  te	  laten	  lopen	  en	  haar	  te	  laten	  uitleggen	  waarom	  ze	  besloten	  had	  kandidaat	  te	  
zijn.	  Het	  werd	  RTL	  gegund	  om	  de	  opname	  te	  maken.	  Ik	  luisterde	  geamuseerd	  hoe	  de	  afweging	  
werd	  gemaakt;	  de	  NOS	  had	  de	  laatste	  tijd	  wat	  streekjes	  geleverd.	  Niets	  veranderd,	  dacht	  ik	  en	  
ging	  mee	  met	  het	  voorstel.	  Op	  die	  korte	  termijn	  kreeg	  RTL	  het	  nog	  voor	  elkaar	  ook.	  Ze	  waren	  
ronduit	  gretig.	  Liesbeth	  en	  haar	  gezin	  moest	  in	  de	  vroege	  ochtend	  even	  wat	  inleveren	  voor	  de	  
start	  van	  de	  campagne,	  maar	  rond	  9	  uur	  zouden	  ze	  ruim	  op	  tijd	  kunnen	  vertrekken.	  Weg	  naar	  de	  
Veluwe	  voor	  drie	  dagen	  vakantie.	  

Toch	  sliep	  ik	  die	  nacht	  niet	  goed,	  zeker	  niet	  nadat	  het	  rond	  6	  uur	  in	  de	  ochtend	  een	  stortbui	  een	  
drumsolo	  op	  ons	  dak	  begon	  te	  spelen.	  Haar,	  bedacht	  ik,	  half	  dommelend.	  Kandidaten	  hebben	  
haar.	  Haar	  wordt	  nat.	  Je	  kan	  niet	  met	  een	  plu	  je	  hond	  uitlaten,	  toch?	  Kan	  ze	  wel	  naar	  buiten	  
gaan?	  CDA’ers	  horen	  toch	  bij	  weer	  en	  ontij	  ook	  hun	  hond	  uit	  te	  laten?	  Zo	  maalde	  ik,	  niet	  zonder	  
reden.	  Klein	  leed.	  
Maar	  niet	  zonder	  praktische	  betekenis.	  Toen	  ik	  rond	  8	  uur	  bij	  haar	  binnenstapte	  goot	  het	  nog	  
steeds.	  Wat	  doen	  we?	  Als	  het	  even	  kan:	  doorgaan.	  Aan	  de	  keukentafel	  hadden	  we	  een	  eerste	  
kop	  koffie.	  Het	  gaat	  beginnen.	  We	  keken	  elkaar	  in	  de	  ogen	  en	  ik	  schrok.	  Liesbeth	  keek	  troebel,	  
bezwaard.	  Niets	  voor	  haar.	  Waar	  was	  de	  kandidaat?	  Ah,	  daar	  was	  ze.	  Ze	  moest	  zich	  even	  
vermannen.	  Maar	  toch.	  
Niet	  veel	  later	  kwam	  mijn	  collega	  en	  de	  ploeg	  van	  RTL	  binnen.	  ‘Zo	  kunnen	  we	  niet	  naar	  buiten’,	  
stelden	  de	  kordate	  dame	  die	  het	  interview	  zou	  doen.	  ‘Daar	  ga	  ik	  mijn	  camera	  in	  ieder	  geval	  niet	  
aan	  wagen’,	  zei	  de	  cameraman	  er	  bij,	  luid	  en	  duidelijk.	  Snappen	  we,	  maar	  binnen	  is	  ook	  geen	  
goed	  alternatief.	  Zoeken,	  puzzelen,	  naar	  buiten	  kijken.	  Wachten.	  
Zelf	  moest	  ik	  om	  half	  10	  echt	  naar	  een	  werkafspraak,	  maar	  het	  beeld	  van	  5	  mannen	  en	  vrouwen	  
rond	  de	  keukentafel,	  allemaal	  intensief	  starend	  naar	  buienradar	  op	  hun	  PDA,	  is	  mij	  nog	  lang	  
bijgebleven.	  
Het	  nieuws	  dat	  Liesbeth	  zich	  kandidaat	  stelde,	  lekte	  binnen	  2	  uur.	  Geen	  primeur	  dus	  voor	  RTL	  en	  
voor	  ons	  een	  race	  om	  het	  persbericht	  versnelt	  de	  deur	  uit	  te	  krijgen.	  Maar	  toen	  het	  filmpje,	  
tussen	  de	  regendruppels	  door	  gefilmd,	  toch	  de	  lucht	  in	  ging,	  waren	  we	  tevreden.	  Het	  idee	  
werkte,	  de	  woorden	  waren	  goed.	  Daar	  is	  ze:	  de	  kandidaat.	  Alleen	  in	  de	  vergelijking	  met	  de	  
vorige	  campagne	  maakte	  ik	  een	  eigen	  kanttekening:	  ik	  heb	  ze	  haar	  woorden	  wel	  eens	  krachtiger,	  
met	  meer	  flair	  uit	  horen	  spreken.	  
Die	  dag	  is	  een	  observatie	  als	  deze	  in	  een	  paar	  telefoontjes	  besproken,	  maar	  per	  saldo	  was	  de	  
sfeer	  bij	  ons	  en	  in	  de	  pers	  positief.	  ‘Nu	  wordt	  het	  een	  echte	  race’,	  was	  één	  van	  de	  commentaren	  
van	  een	  collectief	  recensenten	  in	  de	  Volkskrant.	  
	  
Een	  race	  ja,	  maar	  dan	  pas	  vanaf	  de	  volgende	  week.	  Alles	  wees	  er	  die	  dag	  nog	  op	  dat	  het	  bij	  de	  
drie	  kandidaten	  zou	  blijven.	  Sybrand	  was	  op	  vakantie	  en	  Liesbeth	  zelf	  was	  ergens	  op	  de	  Veluwe.	  
Ze	  zou	  nog	  twee	  kranteninterviews	  doen,	  dat	  had	  ze	  zelf	  zo	  afgesproken,	  maar	  dat	  was	  het.	  
Olger	  en	  1e	  woordvoeder	  voor	  Liesbeth,	  had	  voor	  deze	  week	  een	  korte	  vakantie	  in	  een	  ver	  
buitenland	  geboekt.	  Hij	  voelde	  zich	  er	  niet	  comfortabel	  bij,	  maar	  ook	  hij	  had	  thuis	  al	  eerder	  
toezeggingen	  gedaan.	  Gaan,	  zeiden	  zowel	  Liesbeth	  als	  ik.	  En	  ik	  voegde	  er	  aan	  toe:	  zet	  mijn	  
nummer	  maar	  als	  2e	  op	  het	  persbericht.	  



	  
Woensdagochtend	  begon	  rustig.	  Ik	  sliep	  zelfs	  wat	  bij.	  Pal	  voordat	  hij	  in	  het	  vliegtuig	  stapte	  had	  ik	  
nog	  kort	  telefonisch	  contact	  met	  de	  woordvoerder.	  Niets	  aan	  de	  hand,	  goede	  reis.	  Daarna	  liep	  ik	  
de	  50	  meter	  van	  mijn	  huis	  naar	  de	  markt	  in	  Gouda,	  waar	  ik	  bij	  sigarenhandelaar	  Van	  
Vreumingen,	  hofleverancier,	  alle	  beschikbare	  kranten	  zocht	  om	  te	  lezen	  hoe	  de	  presentatie	  
gevallen	  was.	  Terug	  gekomen	  legde	  ik	  de	  stapel	  op	  mijn	  bureau.	  Zo,	  nu	  eerst	  een	  kop	  koffie.	  
De	  telefoon	  ging.	  Mijn	  collega	  kondigde	  iemand	  van	  het	  ministerie	  van	  BZK	  aan	  en	  verbond	  door.	  
Het	  bleek	  een	  voorlichter	  van	  het	  ministerie	  te	  zijn.	  ‘Is	  het	  interview	  geautoriseerd?’	  De	  NOS	  had	  
gebeld	  om	  te	  vragen	  of	  de	  uitspraak	  over	  het	  boerkaverbod	  van	  de	  minister	  was	  of	  van	  de	  
kandidaat.	  ‘Welk	  interview?’	  Dat	  in	  de	  Volkskrant.	  Wat	  kan	  ik	  zeggen?,	  vroeg	  ik	  mij	  af.	  ‘Laat	  me	  
overleggen’,	  was	  mijn	  antwoord.	  
De	  Volkskrant	  lag	  bovenop	  de	  stapel.	  Ik	  ritste	  de	  krant	  open,	  de	  pagina’s	  omslaand	  als	  vleugels	  
van	  een	  geschrokken	  vogel.	  Gevonden.	  De	  kop	  boven	  het	  interview	  was	  helemaal	  niet	  slecht:	  
‘Het	  moet	  ànders’.	  Prima	  toch?	  Snel	  verder	  door	  de	  tekst.	  Nog	  steeds	  geen	  probleem.	  
Integendeel.	  Goed	  verhaal.	  Toen,	  aan	  het	  einde,	  een	  vraag	  over	  het	  boerkaverbod.	  Een	  
antwoord	  met	  verwijzing	  naar	  de	  Kamer.	  OK.	  Dan	  een	  antwoord	  ‘dat	  ze	  er	  geen	  traan	  om	  zou	  
laten’.	  Ik	  heb	  het	  even	  gelezen	  voor	  wat	  het	  was:	  het	  niet	  laten	  van	  een	  traan,	  de	  zucht	  van	  
verlichting,	  we	  kunnen	  doorgaan.	  Daarna	  kreeg	  ik	  een	  wee	  gevoel	  in	  de	  maag.	  Ik	  wist	  nog	  niet	  
goed	  hoe	  groot	  het	  kon	  worden,	  maar	  in	  combinatie	  met	  de	  vraag	  van	  BZK,	  wist	  ik	  genoeg	  om	  te	  
weten	  dat	  er	  een	  Probleem	  aan	  kwam.	  Grappig	  hoe	  je	  mond	  dan	  droog	  wordt.	  

Nee,	  ik	  wist	  niet	  of	  het	  interview	  geautoriseerd	  was.	  Ik	  vermoede	  sterk	  van	  niet,	  anders	  hadden	  
we	  het	  wel	  afgestemd.	  Maar	  ik	  wilde	  vooral	  uitstel.	  Om	  afstemming,	  om	  na	  te	  denken.	  Onze	  
woordvoerder	  was	  de	  lucht	  in,	  onbereikbaar.	  Liesbeth?	  Voicemail,	  voicemail.	  Het	  duurde	  me	  te	  
lang,	  maar	  ik	  kreeg	  haar	  via	  een	  ander	  nummer	  te	  pakken.	  Nee,	  geen	  autorisatie.	  Heb	  je	  het	  zo	  
gezegd?	  Nee,	  ik	  heb	  meer	  gezegd	  over	  het	  feit	  dat	  het	  aan	  de	  Kamer	  is,	  maar	  het	  citaat	  is	  op	  zich	  
niet	  onjuist.	  
	  
Dat	  werd	  het	  startpunt:	  een	  op	  zich	  niet	  onjuist	  citaat.	  Wellicht	  had	  ik	  per	  direct	  bij	  de	  
Volkskrant	  op	  een	  correctie	  of	  minimaal	  op	  een	  stevige	  nuancering	  moeten	  aandringen.	  Voor	  die	  
actie	  heb	  ik	  echter	  niet	  gekozen.	  Het	  was	  ook	  niet	  de	  stijl	  van	  Liesbeth	  of	  mijzelf.	  Gesteggel	  
achteraf	  loont	  zelden.	  Daarbij	  vond	  Liesbeth	  dat	  het	  er	  genuanceerd	  genoeg	  in	  stond.	  In	  haar	  
optiek	  was	  het	  duidelijk	  genoeg:	  ze	  had	  gezegd	  dat	  ze	  de	  bal	  bij	  de	  Kamer	  wilde	  laten	  en	  
inhoudelijk	  zei	  ze:	  ‘Is	  het	  niet	  eens	  tijd	  om	  naar	  andere,	  belangrijker	  zaken	  te	  kijken?’	  Liesbeth	  
was	  vooral	  bezig	  met	  de	  kop	  van	  het	  artikel,	  niet	  met	  wat	  laatste	  regels.	  Geen	  reden	  voor	  actie	  
dus.	  En	  op	  dat	  moment	  kwamen	  er	  nog	  drie	  dingen	  samen.	  Als	  eerste	  het	  gezegde	  van	  Jack	  de	  
Vries,	  daarbij	  zijn	  moeder	  citerend,	  om	  ‘niet	  te	  wrijven	  in	  een	  vlek’.	  Het	  tweede	  het	  idee	  om	  af	  te	  
wachten	  of	  er	  überhaupt	  nog	  zou	  worden	  gereageerd.	  Lang	  niet	  alles	  wat	  nieuwswaardig	  is,	  
wordt	  dat	  uiteindelijk	  ook.	  Als	  laatste,	  hoe	  moeilijk	  achteraf	  ook	  te	  begrijpen,	  de	  wens	  om	  de	  
dagen	  op	  de	  Veluwe	  niet	  te	  onderbreken.	  
In	  een	  later	  contact	  zou	  er	  bij	  Liesbeth	  nog	  iets	  bij	  komen:	  de	  overweging	  dat	  het	  per	  saldo	  bij	  de	  
leden	  wel	  eens	  goed	  zou	  kunnen	  vallen	  dat	  er	  zo	  strepen	  onder	  het	  verleden	  worden	  gezet.	  
	  
Zeker	  dat	  laatste	  gevoel	  deelde	  ik	  op	  dat	  moment	  niet,	  maar	  het	  moest	  gezegd:	  in	  die	  eerste	  
uren	  na	  het	  telefoontje	  van	  het	  ministerie	  bleef	  het	  rustig.	  Tussen	  12	  en	  2	  kon	  ik	  nog	  naar	  een	  
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bijeenkomst	  zonder	  gestoord	  te	  worden.	  Tijdens	  de	  bijeenkomst	  dwaalden	  mijn	  gedachten	  wel	  
af.	  Zou	  Liesbeth	  gelijk	  hebben?	  Vlak	  voor	  de	  bijeenkomst	  had	  ik	  de	  eerste	  berichten	  gezien	  
waarin	  de	  uitspraken	  in	  het	  Volkskrantartikel	  naast	  uitspraken	  uit	  het	  verleden	  waren	  gelegd.	  
Dat	  voelde	  aan	  als	  onweer	  in	  de	  verte.	  
	  
Dat	  onweer	  barste	  terwijl	  Ik	  de	  bijeenkomst	  nog	  aan	  het	  verlaten	  was.	  Vanaf	  2	  uur	  die	  middag	  
tot	  het	  begin	  van	  de	  avond	  kreeg	  mijn	  telefoon	  een	  aanval	  van	  trilziekte.	  SMS	  en	  voicemail	  
liepen	  vol	  met	  oproepen	  en	  vragen.	  In	  het	  begin	  waren	  de	  vragen	  vooral	  in	  de	  sfeer	  van:	  heeft	  ze	  
het	  echt	  zo	  gezegd	  en	  waarom	  dan?	  Rond	  3,	  4	  uur	  in	  de	  middag	  veranderde	  de	  toon,	  
waarschijnlijk	  onder	  invloed	  van	  het	  lezen	  van	  elkaars	  berichten	  en	  redactieoverleg.	  Vanaf	  dat	  
moment	  werd	  de	  vraag	  vooral:	  waarom	  heeft	  ze	  nu	  dít	  gezegd,	  als	  ze	  daarvoor	  dát	  heeft	  
gezegd?	  In	  ongeveer	  die	  tijd	  verschoof	  dus	  het	  beeld	  van	  een	  kandidaat	  die	  een	  statement	  heeft	  
gemaakt,	  naar	  een	  CDA’er	  die	  draait.	  Een	  ‘frame’	  bouwt	  zich	  sneller	  op	  dan	  een	  schuurtje	  zonder	  
bouwvergunning.	  Tegen	  die	  tijd	  had	  ik	  ook	  de	  eerste	  vragen	  richting	  Liesbeth	  binnen	  om	  te	  
verschijnen	  in	  allerlei	  televisieprogramma’s.	  Vasthoudende	  vragen.	  Vooral	  De	  Wereld	  Draait	  
Door	  –	  kortweg:	  DWDD	  -‐	  liet	  niet	  los.	  Mijn	  complimenten	  voor	  de	  medewerkster	  van	  het	  
programma,	  die	  mij	  vasthoudend	  maar	  ook	  prettig	  benaderde.	  Ik	  had	  sterk	  de	  verleiding	  er	  op	  in	  
te	  gaan;	  laat	  maar	  zien,	  Liesbeth,	  wie	  je	  bent.	  Maar	  in	  het	  overleg	  ging	  ik	  tegen	  dit	  gevoel	  in	  en	  
dat	  deels	  omdat	  Nieuwsuur	  in	  beeld	  was	  gekomen.	  Het	  format	  van	  dat	  programma	  is	  een	  
gesprek	  van	  1	  op	  1	  met	  de	  interviewer.	  Dat	  zou	  naar	  onze	  inschatting	  meer	  gelegenheid	  bieden	  
om	  niet	  alleen	  te	  zeggen	  waar	  Liesbeth	  geen	  traan	  om	  zou	  laten,	  maar	  ook	  om	  te	  zeggen	  waar	  ze	  
wel	  voor	  staat.	  DWDD	  leent	  zich	  daar	  minder	  voor.	  Bovendien	  zou	  een	  optreden	  daar	  een	  
doorbreking	  betekenen	  van	  onze	  lijn	  dat	  Liesbeth	  op	  een	  korte	  vakantie	  was	  (al	  te	  waar).	  
	  
Een	  foute	  redenering,	  terugkijkend.	  Het	  ging	  al	  niet	  meer	  om	  inhoud,	  het	  ging	  om	  de	  persoon.	  
Een	  optreden	  in	  DWDD,	  inclusief	  wellicht	  een	  subtiele	  verwijzing	  naar	  de	  titel	  van	  het	  
programma,	  zou	  haar	  –	  als	  steeds:	  achteraf	  gezien	  -‐	  meer	  goed	  hebben	  gedaan	  dan	  een	  
tweegesprek	  in	  een	  strak	  vormgegeven	  studio.	  Maar	  we	  kozen	  voor	  Nieuwsuur	  –	  later	  nog	  
aangevuld	  met	  een	  bezoek	  aan	  het	  radioprogramma	  Met	  het	  oog	  op	  morgen	  -‐	  en	  dat	  betekende	  
dat	  we	  iets	  meer	  voorbereiding	  hadden.	  Die	  donderdagmiddag	  zou	  Liesbeth	  –	  toch	  nog	  
vervroegd	  –	  terugkeren	  van	  de	  Veluwe	  en	  bijna	  gelijk	  doorrijden	  naar	  mijn	  kantoor	  om	  daar	  het	  
interview	  voor	  te	  bereiden.	  De	  extra	  tijd	  zou	  Liesbeth	  gebruiken	  om,	  regen	  of	  geen	  regen,	  toch	  
nog	  wat	  met	  de	  familie	  te	  genieten	  en	  ik	  om	  de	  campagne	  verder	  voor	  te	  bereiden	  (en	  wat	  werk	  
te	  doen)	  -‐	  dachten	  wij.	  
Het	  was	  al	  begonnen,	  maar	  Liesbeth	  had	  die	  dagen	  niet	  alleen	  met	  de	  gevolgen	  van	  een	  
interview	  te	  maken,	  maar	  ook	  met	  meerdere	  incidenten	  die	  met	  haar	  portefeuille	  van	  BZK	  te	  
maken	  hadden	  en	  niet	  konden	  wachten.	  Zeker	  op	  de	  voormalige	  Antillen	  was	  van	  alles	  aan	  de	  
hand.	  Ook	  andere	  dossiers	  konden	  kennelijk	  niet	  wachten.	  De	  ene	  minister	  die	  de	  andere	  toch	  
even	  nodig	  had.	  Ik	  denk	  dat	  ze	  er	  als	  gezin	  nog	  best	  wat	  van	  hebben	  gemaakt,	  maar	  ik	  vermoed	  
dat	  moeder	  minister	  vele	  malen	  heeft	  moeten	  kiezen	  voor	  het	  wel	  of	  niet	  opnemen	  van	  de	  
telefoon.	  En	  dan	  is	  ze	  heel	  plichtsgetrouw,	  kan	  deze	  schurk	  uit	  ervaring	  zeggen.	  En	  deze	  schurk	  
dacht	  er	  toen	  achteraan	  dat	  een	  mislukt	  en	  vermoeiend	  gezinsuitje	  geen	  goede	  voorbereiding	  
zou	  zijn	  voor	  het	  belangrijkste	  interview	  uit	  haar	  carrière.	  
	  



Aan	  mijn	  kant	  van	  het	  land	  ging	  het	  allemaal	  ook	  niet	  volgens	  plan.	  De	  mediastorm	  ging	  niet	  
liggen.	  DWDD,	  zonder	  Liesbeth,	  maakte	  er	  een	  vernietigende	  uitzending	  van,	  andere	  
programma’s	  deden	  ook	  een	  greep	  in	  de	  zak	  van	  verontwaardiging.	  Andere	  programma’s	  kozen	  
de	  neutralere	  invalshoek	  van	  de	  lijsttrekkersverkiezingen	  om	  mij	  ervan	  te	  overtuigen	  dat	  
Liesbeth	  in	  hun	  programma	  moest	  verschijnen.	  Kranten	  en	  tijdschriften	  probeerden	  niet	  eens	  
om	  van	  onze	  zijde	  een	  reactie	  te	  krijgen	  en	  begonnen	  gewoon	  te	  schrijven.	  De	  meeste	  wisten	  al	  
wat	  ze	  wilden	  weten.	  Die	  week	  kocht	  ik	  nog	  elke	  dag	  de	  kranten	  bij	  van	  Vreumingen,	  wetend	  dat	  
kranten	  meer	  dan	  welk	  ander	  medium	  ook	  de	  arbiter	  van	  de	  Nederlandse	  moraal	  blijven,	  
toekijkend	  vanaf	  de	  achterste	  rij	  terwijl	  radio	  en	  vooral	  TV	  eerste	  toegang	  eisen.	  
Iedere	  omroep	  die	  per	  direct	  een	  toezegging	  voor	  een	  programma	  wilde	  krijgen	  mocht	  van	  mij	  
hetzelfde	  antwoord	  verwachten:	  Liesbeth	  is	  er	  nu	  niet,	  de	  selectie	  is	  pas	  zaterdag,	  maandag	  start	  
de	  campagne	  en	  dan	  zijn	  we	  volop	  beschikbaar.	  Soms	  viel	  het	  niet	  mee	  die	  weigering	  vol	  te	  
houden,	  vooral	  niet	  in	  het	  enkele	  geval	  dat	  je	  echt	  proefde	  dat	  de	  makers	  van	  het	  programma	  
Liesbeth	  gunstig	  gezind	  waren.	  In	  één	  geval	  kreeg	  dat	  een	  wrange	  twist.	  
De	  redactie	  van	  het	  EO-‐programma	  ‘De	  vijfde	  dag’	  had	  na	  zijn	  kandidaatstelling	  het	  plan	  opgevat	  
een	  portret	  van	  Sybrand	  te	  maken.	  Sybrand	  zelf	  was	  met	  vakantie	  en	  wilde	  er	  niet	  in	  verschijnen,	  
maar	  dat	  hoefde	  ook	  niet,	  want	  een	  familielid	  was	  graag	  bereid	  gloedvol	  over	  hem	  te	  vertellen	  
en	  zijn	  Elfstedenmedaille	  te	  laten	  zien.	  De	  redactie	  kwam	  toen	  ook	  op	  het	  idee	  om	  een	  
vergelijkbaar	  verhaal	  over	  Liesbeth	  te	  maken.	  Of	  één	  van	  Liesbeth’s	  familieleden	  een	  
vergelijkbare	  rol	  kon	  vervullen?	  Dit	  verzoek	  was	  aantrekkelijk	  genoeg	  voor	  mij	  om	  weer	  een	  keer	  
de	  schurk	  te	  zijn,	  maar	  ik	  kreeg	  het	  verwachte	  antwoord:	  nee,	  geen	  familie.	  Jammer,	  maar	  
helaas.	  Ik	  wees	  de	  redacteur	  er	  op	  dat	  Liesbeth	  tot	  aan	  haar	  ministerschap	  onder	  andere	  
voorzitter	  van	  de	  regionale	  hospice	  was,	  maar	  hij	  leek	  niet	  geïnteresseerd.	  
Een	  dag	  later	  belde	  de	  redacteur	  mij	  echter	  opnieuw	  op,	  nu	  met	  een	  andere	  toon.	  Ze	  hadden	  de	  
gedachte	  toch	  niet	  helemaal	  opgegeven	  en	  waren	  bij	  Liesbeth’s	  kerk	  in	  haar	  gemeente	  gaan	  
vragen	  wat	  zij	  van	  Liesbeth	  vonden.	  ‘Mijnheer	  Noordhoek’,	  zei	  de	  redacteur	  met	  grote	  ernst,	  ’op	  
het	  CV	  van	  mevrouw	  Spies	  staat	  dat	  zij	  ouderling	  is	  geweest.	  In	  haar	  kerk	  kan	  niemand	  zich	  haar	  
in	  die	  rol	  herinneren.	  Wie	  moeten	  wij	  geloven?’	  
Op	  dat	  moment	  dacht	  ik	  een	  heel	  onchristelijk	  woord.	  Voor	  de	  tweede	  keer	  die	  week	  voelde	  ik	  
mij	  gedwongen	  tot	  tijdwinnen,	  een	  zeker	  teken	  van	  problemen.	  Ik	  had	  geen	  idee	  hoe	  het	  wel	  
zat,	  maar	  twijfelde	  geen	  moment	  dat	  Liesbeth	  niet	  zat	  te	  liegen.	  Maar	  zou	  ik	  haar	  nog	  kunnen	  
bereiken.	  Ik	  vond	  het	  niet	  kies	  dat	  ze	  ongevraagd	  waren	  gaan	  rondvragen	  en	  zette	  daarmee	  druk	  
op	  de	  redacteur,	  maar	  hij	  wist	  heel	  goed	  waar	  het	  om	  ging	  en	  gaf	  me	  een	  deadline	  van	  twee	  uur	  
mee.	  Mijn	  adem	  door	  samengeperste	  lippen	  naar	  binnen	  zuigend,	  riep	  de	  schurk	  opnieuw	  haar	  
telefoonnummer	  op.	  Gelukkig	  nam	  ze	  gelijk	  op.	  Op	  nuchtere	  toon	  zei	  ze	  dat	  de	  informatie	  
correct	  was.	  Ze	  was	  namelijk,	  samen	  met	  haar	  man,	  duo-‐ouderling	  geweest	  bij	  een	  andere	  
gemeente,	  voordat	  ze	  naar	  hun	  huidige	  gemeente	  verhuisden.	  
Raadsel	  opgelost,	  informatie	  doorgegeven.	  Het	  moet	  gezegd,	  de	  EO	  maakte	  er	  een	  prima	  
uitzending	  van,	  met	  Leonard	  Geluk	  als	  krachtige	  aanprijzer	  van	  Liesbeth’s	  kwaliteiten.	  Goed	  
nieuws	  in	  een	  week	  waarin	  meningen	  de	  rol	  van	  nieuws	  opzij	  had	  geduwd	  als	  een	  
ijshockeyspeler	  die	  de	  tegenstander	  tegen	  de	  boarding	  wil	  werken.	  
	  
De	  voorbereiding	  op	  Nieuwspoort	  verliep	  meest	  oog-‐van-‐de-‐storm-‐achtig.	  Momenten	  waarop	  
we	  de	  intensiteit	  van	  een	  naar	  verwachting	  scherp	  interview	  nabootsten,	  wisselden	  we	  af	  met	  
momenten	  waarop	  Liesbeth	  de	  gedachtepaden	  langs	  liep	  die	  verklaarden	  waarom	  ze	  gezegd	  had	  
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wat	  ze	  had	  gezegd.	  De	  fase	  waarin	  ze	  meende	  dat	  haar	  uitspraak	  goed	  zou	  landen	  bij	  de	  
achterban	  was	  voorbij,	  maar	  tegelijk	  wilde	  ze	  dicht	  bij	  haar	  oorspronkelijke	  motief	  blijven:	  
zeggen	  dat	  het	  tijd	  wordt	  om	  het	  anders	  te	  gaan	  doen,	  de	  verbinding	  te	  zoeken.	  De	  combinatie	  
van	  ministersrol	  en	  kandidaat	  zorgde	  al	  snel	  voor	  teveel	  woorden	  en	  dan	  moesten	  we	  de	  
redenering	  opnieuw	  zoeken.	  
Geen	  kandidaat	  gaat	  op	  dezelfde	  manier	  met	  coaching	  om.	  Sommigen	  staan	  er	  niet	  voor	  open	  
en	  vertellen	  je	  wat	  ze	  gaan	  vertellen,	  gebruiken	  je	  in	  die	  zin	  als	  een	  praatpaal.	  Anderen	  doen	  het	  
tegenovergestelde.	  Ze	  luisteren	  intensief,	  maken	  aantekeningen,	  maar	  je	  krijgt	  ze	  niet	  zover	  dat	  
ze	  zelf	  gaan	  oefenen.	  Dan	  moet	  je	  dus	  maar	  afwachten	  wat	  er	  met	  je	  inbreng	  wordt	  gedaan.	  
Liesbeth	  is	  vooral	  een	  luisteraar.	  Als	  je	  scherper	  wordt	  gaat	  ze	  daar	  als	  het	  ware	  in	  leunen,	  om	  
het	  allemaal	  nog	  beter	  te	  kunnen	  horen.	  Als	  je	  haar	  vraagt	  om	  zelf	  iets	  te	  formuleren,	  dan	  doet	  
ze	  dat	  en	  doet	  ze	  dat	  bijna	  altijd	  correct,	  in	  ieder	  geval	  in	  technische	  zin	  maar	  je	  voelt	  dat	  het	  
eigenlijk	  verhaal	  nog	  vorm	  aan	  het	  krijgen	  is	  in	  haar	  hoofd.	  In	  dit	  gesprek	  had	  ik	  wel	  het	  gevoel	  
dat	  Liesbeth	  alles	  onder	  controle	  had,	  op	  een	  kleine	  kern	  in	  het	  midden	  na.	  Ook	  ik	  kon	  die	  kern	  
niet	  raken.	  
Aan	  mijn	  bureau	  gezeten	  deed	  ze	  met	  mijn	  vaste	  telefoon	  het	  voorbereidingsgesprek	  met	  
Nieuwsuur.	  Terwijl	  ze	  alle	  punten	  met	  de	  redactie	  doornam	  –	  eerst	  zou	  ze	  over	  haar	  kandidatuur	  
kunnen	  spreken,	  daarna	  over	  het	  boerkaverbod	  -‐	  ging	  haar	  mobiele	  telefoon.	  Van	  een	  ander	  
merk	  dan	  het	  mijne.	  ‘Ivo	  Opstelten’	  las	  ik	  op	  het	  scherm.	  Nu	  niet,	  dacht	  ik	  en	  drukte	  op	  de	  rode	  
knop.	  De	  telefoon	  bleef	  gaan.	  Ik	  drukte	  nogmaals,	  deed	  nog	  wat,	  uiteindelijk	  stopte	  het	  ding.	  Om	  
even	  later	  weer	  af	  te	  gaan.	  Ik	  weer	  drukken.	  Liesbeth	  begon	  te	  gebaren.	  Ik	  drukte.	  Nee,	  nee.	  
Wat?	  Oh,	  schuiven.	  Liesbeth	  nam	  de	  telefoon	  over.	  Een	  basstem	  bracht	  een	  dringend	  verzoek	  
aan	  haar	  over	  om	  die	  dag	  nog	  een	  uitspraak	  over	  de	  ambtenaren	  CAO	  te	  doen,	  een	  oproep	  om	  
die	  op	  nul	  te	  houden.	  Ik	  gebaarde:	  ‘Nee!’,	  ‘Nu	  niet!’,	  maar	  dat	  was	  precies	  wat	  ze	  in	  alle	  rust	  
vervolgens	  ging	  toezeggen.	  
Daarna	  raakte	  de	  stoom	  wat	  uit	  de	  sessie.	  Mede	  door	  de	  komst	  van	  een	  goede	  collega,	  werden	  
er	  nog	  wat	  punten	  op	  i’s	  gezet,	  maar	  veel	  dieper	  kwamen	  we	  niet.	  Misschien	  was	  het	  ook	  beter	  
de	  ontspanning	  te	  zoeken.	  In	  ons	  pand	  combineren	  we	  wonen	  en	  werk	  en	  ik	  verraste	  mijn	  vrouw	  
–	  sorry,	  sorry	  –	  met	  het	  verzoek	  een	  pan	  pasta	  te	  maken.	  
	  
Aan	  onze	  keukentafel	  kwam	  het	  tot	  een	  ontspannen	  keukentafelgesprek.	  Tussen	  het	  
opscheppen	  door	  kwamen	  de	  verhalen	  op	  tafel,	  met	  Loes	  en	  ik	  vooral	  luisterend.	  De	  collega	  
vertelde	  vanuit	  zijn	  diepe	  kennis	  van	  het	  Haagse	  gebeuren	  en	  Liesbeth	  kwam	  met	  een	  eigen,	  
heel	  apart	  verhaal	  voor	  de	  keukentafel.	  
Bij	  elk	  staatsbezoek	  hoort	  een	  staatsbanket.	  Zo	  ook	  bij	  het	  bezoek	  van	  de	  Turkse	  president	  Gül	  
aan	  Nederland	  (hetzelfde	  bezoek	  dat	  tot	  de	  val	  van	  het	  Limburgse	  college	  zou	  leiden,	  een	  dag	  
voor	  de	  breuk	  in	  het	  Catshuis).	  Een	  staatsbanket	  luistert	  nauw	  in	  termen	  van	  protocol.	  Het	  zit	  
ook	  nauw.	  De	  gasten	  zitten	  zo	  strak	  naast	  elkaar	  dat	  de	  obers	  de	  schalen	  over	  schouders	  heen	  
moeten	  rijken,	  om	  dan	  de	  gasten	  zelf	  het	  eten	  op	  het	  bord	  te	  laten	  leggen.	  Meer	  ruimte	  is	  er	  
niet.	  Liesbeth	  zat	  in	  vol	  ornaat	  aan	  tafel,	  in	  afwachting	  van	  de	  speeches.	  Tegenover	  haar	  zat	  
Maxime	  Verhagen.	  Op	  een	  gegeven	  moment	  zag	  Liesbeth	  zijn	  ogen	  groot	  worden	  en	  daarna	  
stortte	  de	  wereld	  in,	  met	  een	  enorme	  klap	  op	  hoofd	  en	  schouders.	  Een	  lakei	  van	  ruim	  100	  kilo	  
viel	  flauw.	  Met	  zijn	  volle	  gewicht	  stortte	  hij	  neer	  op	  de	  minister	  van	  Binnenlandse	  Zaken	  en	  
Koninkrijksaangelegenheden.	  De	  klap	  was	  zo	  groot	  dat	  de	  rugleuning	  van	  haar	  stoel	  brak	  en	  ze	  
met	  haar	  gezicht	  plat	  tegen	  de	  tafel	  aan	  werd	  geslagen.	  Pandemonium.	  De	  bewusteloze	  lakei	  en	  



de	  minister	  werden	  afgevoerd,	  de	  lakei	  richting	  ziekenhuis.	  	  Liesbeth	  leek	  met	  de	  schrik	  vrij	  te	  
komen	  en	  voegde	  zich	  weer	  bij	  het	  banket,	  haar	  plichtsgetrouwe,	  nu	  domme,	  zelf.	  Met	  
vertraging	  begon	  haar	  lichaam	  de	  pijn	  te	  voelen	  en	  de	  speeches	  waren	  lang,	  heel	  lang.	  En	  daarbij	  
kwam	  dat	  elk	  gerecht	  moest	  worden	  opgeschept	  van	  door	  de	  obers	  hoog	  gehouden	  schalen,	  
pijnlijk	  voor	  een	  gekneusde	  schouder	  –	  en	  heel	  leuk	  om	  tijdens	  een	  pastamaaltijd	  te	  
demonstreren.	  
	  
De	  slagbomen,	  verkeersdrempels	  en	  ongesorteerde	  dozen	  van	  het	  Hilversumse	  mediacomplex	  
tonen	  alles	  behalve	  de	  allure	  van	  een	  van	  de	  modernste	  publieke	  omroepen	  ter	  wereld,	  al	  is	  het	  
dat	  zeker.	  Lange	  gangen	  en	  uitzichtloze	  ruiten	  versterken	  het	  effect	  van	  een	  verstopt	  bedrijf,	  tot	  
je	  in	  de	  grote	  redactieruimtes	  komt.	  En	  al	  heerst	  er	  vooral	  stilte,	  tussen	  de	  PC-‐schermen	  door	  
komt	  je	  dan	  het	  gevoel	  tegemoet:	  hier	  gebeurt	  het.	  
De	  ontvangst	  is	  uitstekend.	  Professioneel,	  maar	  ook	  persoonlijk.	  Liesbeth	  loopt	  door	  het	  gebouw	  
met	  de	  tred	  van	  iemand	  die	  er	  al	  vele	  malen	  is	  geweest.	  Onze	  chauffeur	  gaat	  vriendelijk	  en	  
geruisloos	  mee,	  zeker	  geen	  vreemdeling.	  Voor	  mij	  is	  dat	  anders.	  Op	  een	  enkel	  radio-‐optreden	  en	  
een	  onverwacht	  gastoptreden	  in	  een	  lijsttrekkersdebat	  na1,	  is	  mijn	  kennis	  de	  kennis	  van	  een	  
betrokken	  buitenstaander.	  Tijdens	  de	  harde	  fase	  van	  een	  campagne	  is	  er	  doorgaans	  geen	  tijd	  of	  
aanleiding	  om	  naar	  een	  studio	  te	  gaan.	  En	  bovendien:	  de	  begeleiding	  van	  politici	  is	  steeds	  meer	  
een	  vak	  geworden	  en	  daar	  begin	  je	  doorgaans	  niet	  aan	  als	  je,	  zoals	  ik,	  al	  grijze	  haren	  hebt.	  Toch,	  
het	  hinderde	  allemaal	  niet.	  Ik	  voelde	  me	  in	  mijn	  element,	  zei	  het	  in	  een	  nieuw	  element.	  	  
En	  in	  nieuwe	  elementen	  zijn	  verassingen.	  Dat	  start	  als	  we	  bij	  de	  ingang	  naar	  de	  studio’s	  worden	  
opgewacht	  door	  iemand	  van	  Radio	  1,	  microfoon	  bij	  de	  hand.	  Het	  gaat	  over	  de	  cao-‐uitspraak,	  
zojuist	  bekend	  geworden.	  Liesbeth	  en	  ik	  kijken	  elkaar	  aan.	  Het	  antwoord	  is	  nee.	  Eén	  item	  
tegelijk.	  De	  volgende	  verassing	  komt	  als	  blijk	  dat	  de	  hele	  afgesproken	  volgorde	  voor	  het	  gesprek	  
op	  z’n	  kop	  is	  gegooid.	  Er	  wordt	  geen	  verklaring	  gegeven,	  we	  krijgen	  wel	  de	  gelegenheid	  om	  de	  
drie	  filmpjes	  te	  bekijken	  die	  tijdens	  het	  vraaggesprek	  zullen	  worden	  gebruikt,	  twee	  video’s	  met	  
eerdere	  uitspraken	  van	  Liesbeth	  over	  het	  boerkaverbod	  en	  een	  filmpje	  van	  kandidaat	  Wintels.	  In	  
het	  filmpje	  van	  1Vandaag	  laat	  hij	  zich	  verleiden	  om	  in	  antwoord	  op	  een	  vraag	  het	  gedrag	  van	  
‘dergelijke	  politici’	  voor	  hem	  als	  ongeloofwaardig	  te	  betitelen.	  Niet	  alleen	  zet	  hij	  daarmee	  
Liesbeth	  verkeerd	  weg,	  hij	  veralgemeniseert	  ook	  nog	  eens.	  Zo	  wordt	  het	  de	  nieuwe	  tegenover	  
oude	  generatie,	  met	  als	  ironisch	  feit	  dat	  Wintels	  in	  leeftijd	  de	  oudste	  kandidaat	  is.	  
Het	  effect	  is	  vernietigend.	  Geen	  wonder	  dat	  Nieuwsuur	  de	  opname	  wil	  gebruiken.	  Het	  is	  niet	  iets	  
waar	  we	  ons	  direct	  op	  hebben	  voorbereid,	  maar	  ik	  zie	  aan	  Liesbeth	  dat	  ze	  er	  wel	  raad	  mee	  weet.	  
Het	  maakt	  haar	  strijdlustig.	  
	  
Voor	  wie	  er	  ook	  nog	  nooit	  is	  geweest;	  de	  eigenlijke	  studio	  van	  Nieuwsuur	  komt	  over	  als	  een	  
kleine	  kubus.	  Er	  is	  geen	  ruimte	  voor	  gasten.	  Vlak	  voordat	  het	  item	  aan	  de	  beurt	  is	  wordt	  Liesbeth	  
naar	  binnen	  geschoven,	  krijgt	  in	  een	  seconde	  nog	  een	  kussen	  in	  de	  rug	  en	  daar	  komt	  de	  eerste	  
vraag	  al	  van	  Mariëlle	  Tweebeeke.	  
Ze	  bleef	  in	  mijn	  ogen	  fier	  overeind,	  zowel	  inhoudelijk	  als	  in	  uitstraling.	  Na	  afloop	  waren	  er	  
mensen	  die	  zeiden	  dat	  ze	  er	  moe	  uitzag,	  maar	  ik	  ervoer	  het	  tegenovergestelde.	  Trots,	  
ongebogen,	  niet	  verdedigend,	  maar	  met	  een	  rustige	  passie	  en	  zelfs	  een	  glimlach	  om	  de	  mond	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Zie:	  Spiegelland.	  3	  maart	  2011.	  http://www.northedge.nl/wp-‐content/uploads/nrth5spiegelland.pdf	  	  
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zette	  ze	  zichzelf	  neer.	  Zij	  en	  Mariëlle	  waren	  serieuze,	  gelijkwaardige	  gesprekspartners.	  Elk	  gaf	  
wat	  ze	  had.	  
Wat	  niet	  wegnam	  dat	  ze	  het	  vooral	  in	  het	  middenstuk	  van	  de	  uitzending	  zwaar	  had.	  In	  mijn	  ogen	  
was	  dat	  wel	  degelijk	  het	  effect	  van	  de	  filmpjes,	  vooral	  in	  het	  tot	  drie	  maal	  toe	  moeten	  
neerzetten	  van	  haar	  eigen	  standpunt,	  maar	  ze	  maakte	  er	  ook	  een	  tactische	  fout	  bij.	  Ze	  
verklaarde	  de	  splitsing	  van	  rollen	  –	  kabinetslid	  versus	  kandidaat	  -‐	  met	  een	  ‘hoofd-‐hart’	  analogie	  
waarvan	  we	  elkaar	  tevoren	  al	  hadden	  gezegd	  dat	  veel	  mensen	  er	  niet	  in	  mee	  zouden	  gaan.	  Dan	  
zie	  je	  toch	  hoe	  in	  de	  dynamiek	  van	  een	  gesprek	  je	  uitkomt	  op	  iets	  anders	  dan	  waar	  je	  op	  uit	  had	  
willen	  komen.	  Voor	  kijkers	  die	  zelf	  verantwoordelijke	  posities	  bekleden	  zou	  de	  analogie	  geen	  
probleem	  hoeven	  zijn.	  Voor	  de	  meeste	  kijkers	  zou	  dit	  het	  beeld	  van	  een	  onbetrouwbare	  
bestuurder	  echter	  alleen	  maar	  meer	  versterken.	  Hoofd	  en	  hart	  horen	  toch	  in	  elkaars	  verlengde	  
te	  liggen?	  Hoe	  kan	  ik	  anders	  vertrouwen	  geven?	  Liesbeth	  had	  en	  heeft	  natuurlijk	  gelijk:	  er	  is	  een	  
splitsing	  te	  maken	  tussen	  wat	  het	  hart	  van	  de	  (CDA-‐)politica	  wil	  en	  wat	  het	  hoofd	  van	  de	  
minister	  vraagt.	  En	  er	  is	  helemaal	  niemand	  die	  de	  uitzending	  van	  Nieuwsuur	  zag	  (of	  deze	  tekst	  
leest),	  die	  in	  het	  dagelijks	  leven	  niet	  regelmatig	  een	  conflict	  tussen	  hoofd	  en	  hart	  ervaart.	  Maar	  
willen	  we	  dat	  weten?	  Willen	  we	  dat	  terugzien	  in	  degenen	  die	  ons	  moeten	  leiden?	  De	  hoofd-‐	  en	  
hartdiscussie	  kwam	  niet	  goed	  binnen.	  
	  
Ik	  zat	  me	  te	  verbijten	  op	  een	  bank	  in	  de	  redactieruimte.	  Dat	  kwam	  ook	  door	  de	  sfeer.	  Die	  was	  
hard	  en	  bij	  sommigen	  op	  de	  vleugels	  van	  de	  lange	  redactieruimte	  cynisch	  hard.	  ‘Gooi	  Wintels	  er	  
in,	  gooi	  Wintels	  er	  in!’	  werd	  er	  geroepen,	  met	  een	  gebaar	  of	  er	  een	  mes	  in	  moest.	  Niet	  aan	  de	  
regietafel,	  maar	  wel	  in	  een	  andere	  hoek	  van	  de	  ruimte.	  De	  kreet	  ‘gooi	  Wintels	  er	  in!’	  en	  dat	  
gebaar	  erbij	  heeft	  me	  nadien	  niet	  losgelaten.	  Is	  dit	  zoals	  het	  gaat?	  Gezonde	  strijdlust,	  scherpte?	  
Of	  wil	  ik	  teveel	  mijn	  kandidaat	  beschermen?	  Misschien	  wel,	  misschien	  allemaal	  wel.	  Juist	  
doordat	  het	  studiogedrag	  in	  de	  felheid	  zo	  contrasteerde	  met	  de	  prettig	  professionele	  contacten	  
daarvoor	  en	  daarna,	  versterkte	  het	  mijn	  schizofrene	  gevoel	  over	  de	  media,	  of	  scherper	  gezegd;	  
mijn	  gevoel	  dat	  veel	  media	  schizofreen	  zijn.	  
	  
Ondertussen	  ging	  Liesbeth	  door.	  En	  goed.	  Er	  vertrok	  nog	  geen	  haar	  in	  haar	  wenkbrauw	  bij	  het	  
filmpje	  van	  Wintels.	  En	  na	  het	  fragment	  van	  Wintels	  liet	  ze	  zich	  niet	  verder	  terug	  dringen.	  Aan	  
het	  einde	  keek	  ze	  weer	  net	  zo	  fier	  als	  in	  het	  begin.	  Goed	  gedaan,	  Liesbeth.	  
Na	  afloop	  nam	  ze	  mijn	  complimenten	  en	  die	  van	  de	  programmamedewerker	  stil	  in	  ontvangst.	  
Net	  als	  ik	  probeerde	  ze	  in	  te	  schatten	  hoe	  groot	  het	  effect	  van	  het	  middenstuk	  zou	  zijn.	  Maar	  
veel	  tijd	  om	  na	  te	  praten	  hadden	  we	  niet.	  
	  
Na	  Nieuwsuur	  had	  Liesbeth	  die	  avond	  nog	  een	  mediamoment,	  een	  verdieping	  lager	  in	  het	  
mediacomplex.	  In	  ‘Met	  het	  oog	  op	  morgen’	  mocht	  ze	  nog	  een	  keer	  haar	  verhaal	  doen.	  Het	  zou	  
een	  perfect	  optreden	  worden.	  Alle	  harde	  punten	  kwamen	  weer	  langs,	  maar	  er	  was	  net	  de	  fractie	  
meer	  tijd	  om	  iets	  uit	  te	  leggen	  en	  de	  toon	  werd	  als	  vanzelf	  meer	  een	  gesprekstoon.	  I	  love	  radio.	  
Het	  is	  het	  beste	  medium	  als	  je	  voorbij	  beeldvorming	  wilt	  komen.	  Toch	  was	  het	  veelzeggend	  dat	  
we	  alsnog	  de	  eerste	  minuut	  zendtijd	  zouden	  besteden	  aan	  de	  cao-‐uitspraak.	  De	  ministersrol	  ging	  
voor.	  
	  
Na	  afloop	  reden	  we	  de	  nacht	  in	  met	  het	  gevoel	  dat	  we	  een	  stevige	  slag	  hadden	  geslagen	  om	  ‘het	  
boerka-‐incident’	  te	  pareren	  en	  de	  kandidaat	  Liesbeth	  Spies	  neer	  te	  zetten.	  



Ik	  moest	  lachen	  om	  mijzelf;	  Liesbeth	  was	  de	  professional	  hier,	  kende	  de	  studio’s,	  kende	  de	  
betrokken	  mensen.	  Voor	  mij	  was	  het,	  op	  een	  enkel	  radio-‐optreden	  na,	  nieuw.	  Het	  was	  hoog	  tijd	  
om	  het	  team	  te	  versterken.	  Maar	  één	  ding	  kan	  ik	  wel;	  voelen	  wat	  er	  in	  de	  partij	  gebeurd.	  Ook	  al	  
was	  het	  voorbij	  middernacht,	  ik	  heb	  dan	  altijd	  de	  telefoonnummers	  van	  wat	  mensen	  die	  hun	  
voeten	  stevig	  op	  de	  grond	  hebben	  staan.	  Allemaal	  waren	  ze	  complimenteus	  over	  het	  optreden	  
van	  Liesbeth,	  maar	  wat	  bleef	  hangen	  was	  de	  uitspraak	  van	  een	  van	  hen:	  ‘Het	  is	  te	  laat.	  Het	  is	  
gebeurd’.	  
	  
Een	  paar	  uur	  later	  was	  het	  weer	  opstaan	  en	  doorgaan.	  Meerdere	  dingen	  hielden	  mij	  –	  behalve	  
mijn	  werk,	  klein	  puntje	  –	  bezig.	  Het	  eerste	  was	  het	  Team	  Spies.	  Oorspronkelijk	  was	  de	  week	  
bedoeld	  om	  rustig	  aan	  het	  team	  te	  gaan	  bouwen,	  inclusief	  de	  digitale	  basisdingen	  zoals	  een	  
website,	  Linkedingroep	  en	  twitteraccount.	  Dus	  niet.	  Of	  nauwelijks.	  Niet	  genoeg	  in	  ieder	  geval.	  
Hoe	  dan	  ook	  vond	  ik	  het	  tijd	  om	  één	  keer	  een	  zo	  breed	  mogelijke	  groep	  bij	  elkaar	  te	  brengen.	  
Een	  mail	  ging	  uit	  om	  zondagavond	  bij	  mij	  thuis	  te	  verzamelen.	  In	  het	  verlengde	  ervan	  kwam	  het	  
punt	  van	  de	  campagneleider	  aan	  de	  orde.	  Het	  verkiezingsreglement	  vroeg	  er	  niet	  om,	  maar	  we	  
wilden	  geen	  enkel	  risico	  meer	  lopen	  als	  het	  om	  de	  rollen	  van	  minister	  en	  kandidaat	  gaat.	  Om	  die	  
reden	  leek	  het	  niet	  verstandig	  om	  de	  politieke	  assistent	  nog	  langer	  deel	  uit	  te	  laten	  maken	  van	  
het	  campagneteam,	  laat	  staan	  als	  campagneleider	  te	  gaan	  fungeren.	  Maar	  wie	  dan	  wel?	  Ik	  kon	  
het	  wel	  raden.	  Tegen	  die	  tijd	  was	  het	  wel	  duidelijk	  dat	  de	  kans	  dat	  het	  avontuur	  niet	  goed	  af	  zou	  
lopen	  groot	  was.	  Genoeg	  zakelijke	  redenen	  dus	  om	  er	  niet	  voor	  te	  kiezen.	  Maar	  zoals	  Loes,	  mijn	  
vrouw	  zei;	  er	  is	  geen	  echte	  keuze.	  En	  zo	  was	  het.	  Zakelijke	  redenen?	  Dan	  had	  ik	  nooit	  aan	  het	  
CDA	  moeten	  beginnen.	  Je	  helpt	  elkaar.	  En	  bovendien	  had	  ik	  in	  mijn	  achterhoofd	  de	  Liesbeth	  van	  
de	  provinciale	  verkiezingen:	  vrolijk,	  persoonlijk,	  krachtig.	  En	  wist	  ik	  dat	  in	  de	  hoge	  drukpan	  die	  
campagnes	  zijn	  er	  altijd	  weer	  kansen	  zijn.	  Maar	  uiteindelijk	  is	  dat	  allemaal	  te	  mooi	  bedacht.	  Het	  
was	  gewoon	  mijn	  keuze	  er	  voor	  Liesbeth	  te	  zijn.	  Daar	  ging	  ik.	  Nogmaals	  campagneleider.	  
	  
Ondertussen	  roken	  anderen	  hun	  kans	  om	  zich	  kandidaat	  te	  stellen.	  Een	  hele	  reeks.	  Madeleine	  
van	  Toorenburg,	  Henk	  Bleker,	  Mona	  Keijzer.	  Harry	  Wesselink,	  een	  lid	  dat	  op	  elk	  congres	  de	  
microfoon	  zocht	  om	  zijn	  mening,	  al	  dan	  niet	  in	  dichtvorm,	  te	  geven,	  wilde	  nu	  naar	  de	  ultieme	  
microfoon	  grijpen.	  Zag	  het	  er	  lang	  naar	  uit	  dat	  het	  een	  driestrijd	  zou	  worden,	  opeens	  waren	  het	  
er	  veel	  meer.	  Meer	  dan	  twaalf,	  waarvan	  er	  uiteindelijk	  zes	  door	  de	  selectie	  heen	  kwamen.	  
Het	  maakte	  onze	  campagne	  natuurlijk	  nog	  een	  stuk	  ingewikkelder.	  Sybrand	  had	  op	  het	  eerste	  
gezicht	  brede	  steun,	  maar	  als	  je	  scherper	  keek	  was	  die	  heel	  erg	  gebaseerd	  op	  zijn	  goede	  
optreden	  in	  de	  dagen	  na	  het	  mislukken	  van	  het	  Catshuisberaad.	  Voor	  een	  belangrijk	  deel	  ruste	  
zijn	  goede	  reputatie	  op	  dat	  moment	  vooral	  op	  twee	  pijlers:	  een	  geslaagd	  optreden	  in	  het	  debat	  
naar	  aanleiding	  van	  die	  val	  en	  een	  prima	  rol	  bij	  de	  onderhandelingen	  die	  tot	  het	  lenteakkoord	  
zouden	  leiden.	  Voor	  het	  overige	  was	  hij	  een	  kandidaat	  zonder	  veel	  specifieke	  doelgroepen	  
achter	  zich.	  Zo	  had	  hij	  had	  niet	  automatisch	  de	  steun	  van	  een	  provincie	  of	  een	  ‘bloedgroep’.	  In	  
het	  CDA	  telt	  dat	  gelukkig	  minder	  dan	  vroeger,	  maar	  het	  telt	  nog	  wel.	  
Marcel	  Wintels	  had	  op	  dat	  moment	  de	  volle	  steun	  van	  Brabant	  en	  hij	  deed	  verwoede	  pogingen	  
de	  steun	  van	  de	  jongeren	  en	  hervormers	  te	  krijgen.	  In	  potentie	  een	  forse	  basis	  voor	  de	  aanval	  
van	  een	  nieuw	  gezicht,	  maar	  eigenlijk	  had	  hij	  zich	  bij	  het	  begin	  al	  onmogelijk	  gemaakt.	  In	  het	  
programma	  1Vandaag	  viel	  hij	  de	  uitspraak	  van	  Liesbeth	  Spies	  over	  het	  boerkaverbod	  aan	  als	  een	  
voorbeeld	  van	  de	  manier	  waarop	  het	  CDA	  geloofwaardigheid	  verliest.	  Binnen	  elke	  partij,	  maar	  
zeker	  binnen	  het	  CDA,	  wordt	  een	  aanval	  als	  deze	  niet	  gewaardeerd	  (zie	  hoe	  netjes	  ik	  dit	  
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opschrijf).	  Toch,	  mits	  goed	  gemobiliseerd,	  had	  Wintels	  geen	  slechte	  basis	  voor	  zijn	  campagne	  ten	  
opzichte	  van	  Sybrand,	  die	  buiten	  Friesland	  eigenlijk	  geen	  regionale	  groepen	  aan	  zich	  bond.	  
De	  basis	  van	  Liesbeth	  was	  nog	  vele	  malen	  beter.	  Overal	  had	  ze	  steun,	  mede	  door	  eindeloos	  veel	  
werkbezoeken	  en	  campagneactiviteiten	  in	  de	  jaren	  daarvoor.	  De	  Zuid-‐Hollandse	  leden,	  de	  
vrouwelijke	  leden,	  de	  ouderen	  –	  mede	  door	  een	  goede	  band	  met	  Hannie	  van	  Leeuwen	  –	  de	  vele,	  
vele	  regionale	  en	  lokale	  bestuurders	  in	  de	  partij;	  overal	  had	  ze	  een	  gemakkelijk	  te	  mobiliseren	  
basis	  van	  sympathisanten.	  Daarbij	  was	  ze	  van	  het	  begin	  af	  aan	  goed	  buiten	  de	  spanning	  tussen	  
de	  68%	  voor-‐	  en	  32%	  tegenstemmers	  gebleven	  op	  het	  bijzondere	  congres	  in	  Arnhem.	  
De	  komst	  van	  de	  drie	  nieuwe	  kandidaten	  betekende	  voor	  ons	  verdeelde	  stemmen	  bij	  ten	  minste	  
één	  belangrijke	  doelgroep:	  de	  vrouwen.	  Madeleine	  en	  Mona	  gaven	  wat	  te	  kiezen,	  al	  twijfelden	  
we	  op	  dat	  moment	  eigenlijk	  niet	  dat	  de	  meeste	  sympathie	  bij	  Liesbeth	  lag.	  Ernstig	  was	  dat	  uit	  de	  
reacties	  op	  twitter	  direct	  al	  bleek	  dat	  Mona	  de	  stem	  van	  veel	  jongeren	  zou	  krijgen,	  een	  stem	  die	  
ik	  nog	  niet	  automatisch	  naar	  Wintels	  zag	  gaan,	  hoe	  zeer	  hij	  daar	  ook	  zijn	  best	  voor	  deed.	  Wintels	  
zelf	  liep	  averij	  op	  doordat	  er	  met	  Madeleine	  nog	  een	  Brabantse	  kandidaat	  bijkwam.	  De	  eerste	  
winnaar	  van	  de	  nieuwe	  situatie	  leek	  Mona	  te	  worden,	  maar	  de	  echte	  winnaar	  was	  Sybrand,	  die	  
een	  week	  lekker	  met	  vakantie	  was	  geweest,	  net	  op	  tijd	  terug	  voor	  het	  selectiegesprek.	  
	  
Een	  klein,	  maar	  voor	  iedere	  campagneleider	  herkenbaar,	  ‘detail’	  uit	  deze	  dagen	  was	  de	  selectie	  
van	  de	  foto	  van	  de	  kandidaat.	  Elke	  definitieve	  kandidaat	  moest	  een	  tekst	  met	  foto	  aanleveren	  
ten	  behoeve	  van	  een	  webbericht	  voor	  de	  leden.	  We	  zouden	  daar	  minder	  dan	  24	  uur	  de	  tijd	  voor	  
krijgen.	  De	  ‘stockpile’	  met	  foto’s	  van	  Liesbeth	  bood	  in	  mijn	  ogen	  weinig	  mogelijkheden.	  Zowel	  bij	  
deze	  als	  bij	  vorige	  campagnes	  moest	  ik	  ageren	  tegen	  grote	  kranten	  die	  op	  hun	  webpagina’s	  nog	  
foto’s	  van	  5	  jaar	  en	  ouder	  gebruikten.	  Er	  waren	  prachtige	  recente	  foto’s,	  maar	  dat	  waren	  
portretfoto’s	  van	  het	  ministerie	  en	  die	  wilde	  ik	  niet	  gebruiken.	  Gelukkig	  had	  het	  persbureau	  ANP	  
een	  fotosessie	  aangevraagd.	  Die	  zou	  bij	  Liesbeth	  thuis	  zijn,	  direct	  aansluitend	  op	  het	  
selectiegesprek.	  Niet	  ideaal,	  maar	  we	  hadden	  weinig	  keus.	  Gevraagd	  aan	  het	  ANP,	  bleek	  dat	  die	  
de	  foto’s	  pas	  drie	  dagen	  later	  beschikbaar	  zouden	  hebben.	  Dat	  schoot	  ook	  niet	  op.	  Wat	  doe	  je	  
dan?	  Je	  belt	  de	  beste	  politieke	  fotograaf	  van	  Nederland,	  Dirk	  Hol,	  en	  vraagt	  of	  hij	  nog	  wat	  tijd	  
heeft	  op	  zijn	  zaterdagmiddag.	  Als	  altijd	  kwam	  het	  antwoord:	  geen	  probleem.	  Liesbeth	  had	  dus	  
nog	  twee	  fotoshoots	  die	  middag	  en	  vanwege	  het	  licht;	  goeddeels	  buiten.	  Buiten,	  waar	  het	  
extreem	  koud	  was	  voor	  mei	  en	  er	  nog	  regelmatig	  een	  bui	  uit	  de	  grijze	  lucht	  viel.	  Geen	  ideale	  
omstandigheden	  en	  dat	  bleek	  ook	  wel	  uit	  de	  foto’s.	  Aan	  Dirk	  lag	  het	  niet,	  Liesbeth	  werkte	  weer	  
ontzettend	  goed	  mee,	  maar	  het	  maakt	  gewoon	  verschil	  onder	  welke	  omstandigheden	  je	  een	  
shoot	  kan	  doe.	  Hoe	  dan	  ook,	  er	  was	  een	  resultaat	  in	  de	  vorm	  van	  een	  behoorlijk	  aantal	  foto’s.	  
Normaal	  gesproken	  laat	  ik	  die	  foto’s	  het	  liefste	  naast	  elkaar	  zien	  in	  een	  groot	  gezelschap.	  Het	  
loont	  vaak	  om	  de	  gezichtsuitdrukking	  te	  zien	  als	  iemand	  voor	  het	  eerst	  een	  foto	  ziet.	  En	  het	  is	  
een	  ervaringsfeit	  dat	  mannen	  foto’s	  anders	  beoordelen	  dan	  vrouwen	  dat	  doen	  en	  andersom.	  
Ook	  mijn	  eigen	  mening	  vertrouw	  ik	  in	  dat	  opzicht	  niet	  bij	  voorbaat.	  Laat	  je	  foto’s	  in	  een	  groep	  
zien,	  dan	  is	  er	  echter	  altijd	  wel	  iemand	  die	  er	  iets	  bij	  zegt	  waarvan	  ik	  denk	  ‘ja,	  daar	  heb	  je	  de	  kern	  
te	  pakken’.	  Voor	  die	  foto	  ga	  je	  dan.	  Dat	  kon	  dus	  nu	  niet.	  Keuze	  maken	  per	  mail	  is	  dan	  een	  stuk	  
lastiger,	  temeer	  daar	  niemand	  echt	  enthousiast	  was	  over	  de	  foto’s.	  Gelukkig	  meldde	  het	  ANP	  
zich	  weer.	  Ook	  die	  hebben	  extra	  hun	  best	  gedaan.	  Bij	  die	  foto’s	  zat	  één	  foto,	  toch	  nog	  binnen	  
gemaakt,	  die	  er	  uit	  sprong:	  een	  foto	  van	  Liesbeth	  met	  haar	  hond.	  Mijn	  eerste	  reactie	  was:	  daar	  
gaan	  we	  voor.	  Ze	  stond	  er	  ontspannen	  op.	  Iemand	  met	  wie	  je	  graag	  vriendin	  wilt	  zijn.	  Volop	  
gezinsassociaties,	  zeer	  des	  CDA’s.	  Alleen	  Liesbeth	  zelf	  reageerde	  niet	  positief.	  Ze	  vond	  het	  teveel	  



een	  ‘Libelle	  foto’.	  Niets	  tegen	  het	  tijdschrift,	  maar	  ze	  vond	  het	  te	  lief	  en	  niet	  overeenstemming	  
met	  wie	  ze	  op	  dat	  moment	  was:	  de	  kandidaat	  lijsttrekker.	  Terug	  dus	  naar	  de	  vraag:	  wie	  is	  
Liesbeth	  en	  waar	  staat	  ze	  voor?	  Ik	  zeg	  het	  met	  enige	  spijt	  –	  maar	  Liesbeth	  had	  gelijk.	  Eén	  foto	  
maakt	  nog	  geen	  beeldcampagne.	  We	  hadden	  het	  
niet	  vol	  kunnen	  houden	  en	  dan	  waren	  de	  beelden	  
zeker	  door	  elkaar	  heen	  gaan	  lopen.	  We	  kozen	  
voor	  de	  foto	  van	  een	  vriendelijk	  lachende,	  maar	  
ook	  wat	  serieuzere	  kandidaat.	  
	  	  
En	  ondertussen	  kon	  ik	  de	  komst	  van	  extra	  kandidaten	  missen	  als	  kiespijn	  na	  de	  misser	  eerder	  in	  
de	  week.	  Kom	  op,	  spreek	  je	  jezelf	  dan	  toe,	  vooruit	  kijken	  -‐	  terwijl	  je	  een	  broodje	  uit	  het	  schap	  
van	  een	  benzinestation	  trekt	  en	  tegelijk	  doorbellend	  met	  iemand	  van	  je	  team.	  Wat	  het	  meest	  
urgente	  punt	  in	  beeld	  brengt	  voor	  de	  volgende	  fase:	  de	  voorbereiding	  op	  het	  eerste	  
lijsttrekkersdebat.	  Maandag,	  in	  de	  Laurenskerk	  in	  Rotterdam.	  We	  zouden	  2	  minuten	  krijgen	  om	  
de	  kandidaat	  neer	  te	  zetten.	  Wat	  moest	  de	  insteek	  zijn?	  
	  
In	  een	  aantal	  mailwisselingen	  werd	  een	  richtingenstrijd	  zichtbaar.	  Oorspronkelijk	  waren	  we	  van	  
plan	  geweest	  om	  na	  een	  succesvolle	  introductie	  van	  de	  kandidaat	  Liesbeth	  het	  eerste	  debat	  te	  
gebruiken	  om	  een	  soort	  actieprogramma	  neer	  te	  zetten.	  Inhoud	  voorop	  dus.	  Dat	  was	  nu	  niet	  
langer	  aan	  de	  orde.	  Het	  moest	  een	  introductie	  -‐	  een	  herintroductie	  –	  van	  de	  persoon	  Liesbeth	  
worden.	  De	  vraag	  was	  of	  we	  ook	  expliciet	  aandacht	  aan	  het	  boerkaverbod	  moesten	  besteden.	  
Samen	  met	  een	  adviseur	  was	  ik	  ervoor.	  Twee	  anderen	  uit	  het	  team	  waren	  tegen.	  Liesbeth	  was	  
tegen.	  Het	  niet	  benoemen	  leek	  me	  niet	  geloofwaardig	  en	  daarbij	  had	  ik	  het	  ook	  het	  idee	  dat	  je	  
een	  enorm	  nadeel	  ook	  in	  een	  echt	  voordeel	  kan	  ombuigen	  als	  je	  kwetsbaar	  maar	  krachtig	  laat	  
zien	  hoe	  je	  ook	  met	  de	  lastigste	  punten	  kunt	  omgaan.	  Normaal	  gesproken	  zou	  ik	  zo’n	  aanpak	  als	  
naïef	  en	  te	  riskant	  afwijzen,	  maar	  ik	  werd	  bevangen	  door	  de	  gedachte	  dat	  er	  een	  ‘game	  changer’	  
nodig	  was.	  Zoals	  gezegd;	  dat	  gevoel	  werd	  niet	  gedeeld.	  En	  als	  altijd	  waren	  er	  goede	  redenen	  
tegen	  zo’n	  aanpak	  in	  te	  brengen.	  Voor	  Liesbeth	  speelde	  daarbij	  dat	  ze	  groot	  vertrouwen	  in	  de	  
eigen	  leden	  had	  om	  door	  de	  hype	  van	  het	  boerkaverbod	  heen	  te	  kijken.	  Je	  moest	  de	  problemen	  
niet	  naar	  je	  toe	  te	  trekken.	  Normaal	  zou	  ik	  ook	  zo	  redeneren,	  maar	  nu	  ...	  Zo	  ging	  het	  heen	  weer	  
in	  mijn	  kamer	  op	  de	  eerste	  verdieping.	  
Op	  zondagavond	  verzamelden	  zich	  een	  grote	  groep	  fantastische	  mensen	  in	  mijn	  bibliotheek.	  Ze	  
zaten	  wel	  twee	  rijen	  dik	  om	  de	  vergadertafel	  heen	  en	  nog	  moesten	  er	  stoelen	  bij	  worden	  gezet.	  
Een	  behoorlijk	  deel	  daarvan	  was	  voor	  bruingebrande	  mensen,	  direct	  door	  van	  de	  meivakantie,	  
gefrustreerd	  omdat	  ze	  het	  gevoel	  hadden	  al	  van	  alles	  te	  hebben	  gemist.	  Ik	  hoorde	  ze	  beneden	  
verzamelen,	  terwijl	  wij	  nog	  steeds	  aan	  het	  heen	  en	  weer	  gaan	  waren.	  Op	  een	  gegeven	  moment	  
kon	  het	  niet	  langer	  duren.	  OK,	  zei	  ik,	  ga	  het	  verhaal	  dan	  maar	  doen	  voor	  de	  groep.	  Zoals	  jij	  het	  
wilt.	  Laat	  ze	  hun	  reactie	  maar	  geven.	  Naar	  beneden.	  
Zo	  gezegd,	  zo	  gedaan.	  Ik	  denk	  dat	  ze	  het	  moeilijker	  vond	  dan	  welk	  debatoptreden	  daarna	  ook.	  
De	  discussie	  die	  volgde,	  was	  erg	  snel	  en	  compleet	  voor	  een	  groep	  van	  deze	  omvang.	  Liesbeth	  
trekt	  een	  hoog	  kaliber	  mensen	  aan.	  De	  kritiek	  was	  respectvol,	  maar	  er	  niet	  minder	  duidelijk	  om.	  
De	  vele	  suggesties	  om	  scherper	  aan	  de	  wind	  te	  zeilen	  waren	  precies	  dat:	  scherp.	  Maar	  er	  was	  
ook	  een	  grote	  consensus	  om	  niet	  meer	  direct	  op	  het	  boerkaverbod	  in	  te	  gaan.	  Vooruitkijken,	  dat	  
moest	  nog	  steeds	  het	  motto	  zijn.	  Gesteld	  voor	  de	  keuze,	  lag	  de	  prioriteit	  bij	  de	  titel	  van	  het	  
Volkskrant	  interview:	  het	  moet	  ànders!	  
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Een	  goede	  keuze,	  maar	  naar	  ik	  nu	  meen,	  niet	  goed	  genoeg	  



	  
II	  
	  

	  
Boerka,	  boerka	  
	  
Ik	  had	  het	  eigenlijk	  willen	  vermijden,	  maar	  kom	  er	  niet	  omheen.	  Het	  is	  nodig	  om	  wat	  
uitgebreider	  over	  Liesbeth's	  uitspraken	  over	  het	  boerkaverbod	  te	  spreken	  (de	  dubbele	  
nationaliteit	  laat	  ik	  hier	  voor	  wat	  die	  is	  –	  lang	  niet	  zo	  controversieel).	  Zo	  kort	  als	  het	  antwoord	  op	  
de	  vraag	  ook	  is,	  het	  heeft	  haar	  wel	  het	  lijsttrekkerschap	  gekost.	  Liesbeth	  ontleent	  haar	  kracht	  
aan	  wat	  ik	  noem	  haar	  'straight	  talk	  met	  een	  glimlach'.	  Ze	  kan	  de	  dingen	  scherp	  benoemen,	  
terwijl	  de	  mensen	  zich	  toch	  helemaal	  gerespecteerd	  en	  aangesproken	  voelen.	  Juist	  die	  kracht	  is	  
door	  haar	  uitspraak	  en	  vooral	  door	  de	  wijze	  waarop	  die	  is	  geduid,	  ondergraven.	  In	  deze	  korte	  
campagne	  heeft	  ze	  niet	  meer	  de	  kans	  gekregen	  dat	  te	  herstellen.	  Ook	  voor	  mijzelf	  heb	  ik	  de	  
behoefte	  om	  te	  duiden	  waarom	  ze	  zei	  wat	  ze	  zei.	  Hebben	  we	  het	  daar	  dan	  niet	  over	  gehad?	  Ja	  
en	  nee.	  Ja	  natuurlijk,	  zeker	  in	  de	  uren	  richting	  het	  Nieuwsuur	  interview.	  En	  ook	  nee;	  je	  bent	  
samen	  bezig	  om	  een	  lijn	  uit	  te	  zetten,	  niet	  om	  wat	  al	  is	  gebeurd	  uit	  te	  pluizen.	  In	  de	  gesprekken	  
die	  je	  er	  over	  hebt,	  zet	  je	  er	  al	  snel	  de	  rem	  op	  als	  je	  meer	  dan	  twee	  regels	  nodig	  hebt	  om	  iets	  uit	  
te	  leggen:	  ‘dat	  werkt	  niet’.	  En	  bij	  het	  schrijven	  van	  deze	  blog	  valt	  het	  me	  op	  hoezeer	  ze	  zowel	  
terughoudend	  als	  –	  jazeker,	  absoluut	  –	  rechtlijnig	  is	  geweest.	  Geen	  woord	  teveel.	  
	  
In	  het	  Volkskrantinterview	  staat	  deze	  vraag:	  
‘U	  hebt	  onlangs	  twee	  wetsvoorstellen	  ingediend	  die	  de	  PVV	  na	  aan	  het	  hart	  liggen:	  het	  
boerkaverbod	  en	  een	  verbod	  op	  de	  dubbele	  nationaliteit.	  Zijn	  die	  voorstellen	  van	  tafel,	  nu	  het	  
kabinet	  is	  gevallen?’	  
Dit	  is	  het	  antwoord	  van	  Liesbeth	  zoals	  dat	  bijna	  aan	  het	  einde	  van	  het	  interview	  werd	  
weergegeven:	  
‘Dat	  lijkt	  me	  wel.	  De	  Tweede	  Kamer	  wil	  de	  dubbele	  nationaliteit	  in	  de	  prullenbak	  doen.	  Als	  dat	  
ook	  met	  het	  boerkaverbod	  gebeurt,	  zal	  ik	  daar	  geen	  traan	  om	  laten.	  In	  de	  politiek	  doe	  je	  soms	  je	  
eigen	  standpunten	  geweld	  aan	  omdat	  er	  andere	  zaken	  tegenover	  staan.	  Je	  hoofd	  zegt	  ja,	  maar	  je	  
hart	  gaat	  niet	  vanzelf	  mee.	  Door	  de	  kabinetsval	  staat	  er	  niets	  meer	  tegenover.’	  
	  
Liesbeth	  heeft	  mij	  gezegd	  dat	  ze	  nadrukkelijk	  –	  nadrukkelijker	  nog	  dan	  in	  het	  interview	  terecht	  is	  
gekomen	  -‐	  naar	  de	  rol	  van	  de	  Kamer	  heeft	  verwezen,	  want	  daar	  lag	  toen	  het	  initiatief	  en	  niet	  bij	  
haar,	  maar	  uiteindelijk	  heeft	  ze	  de	  vraag	  toch	  nog	  beantwoord.	  Complimenten	  voor	  de	  
interviewer,	  Jan	  Hoedeman.	  Het	  is	  wel	  belangrijk	  om	  te	  markeren	  dat,	  ook	  in	  deze	  verkorte	  
vorm,	  ze	  zich	  steeds	  heeft	  gerealiseerd	  dat	  ze	  op	  dat	  moment	  nog	  wel	  degelijk	  minister	  was.	  Je	  
kan	  er	  over	  speculeren	  of	  ze	  die	  bal	  wel	  bij	  de	  Kamer	  had	  moeten	  laten,	  maar	  op	  dat	  moment	  
was	  dit	  de	  Kabinetslijn	  en	  daar	  heeft	  ze	  helder	  naar	  verwezen.	  Ze	  bleef	  binnen	  de	  lijn	  van	  haar	  
rol.	  Een	  formele	  rol,	  maar	  een	  minister	  heeft	  dan	  ook	  een	  hele	  formele	  rol.	  
	  
Dan	  ‘het	  geen	  traan	  laten	  om’.	  Een	  typisch	  onderkoelde	  Liesbeth	  uitspraak.	  Ze	  geeft	  in	  feite	  geen	  
inhoudelijk	  beargumenteerde	  mening,	  maar	  kondigt	  daarmee	  wel	  aan	  wat	  ze	  in	  haar	  nieuwe	  rol,	  
als	  lijsttrekker,	  zou	  doen	  als	  de	  Kamer	  het	  boerkaverbod	  van	  tafel	  mocht	  halen.	  Mag	  dat	  of	  mag	  
dat	  niet?	  Natuurlijk	  mag	  dat.	  Dit	  was	  een	  interview	  in	  het	  kader	  van	  haar	  aankondiging	  van	  haar	  
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kandidatuur.	  Als	  het	  al	  draaien	  is,	  dan	  is	  het	  niet	  meer	  dan	  een	  aankondiging	  van	  een	  draai	  en	  
dan	  eigenlijk	  niet	  meer	  dan	  de	  wens	  van	  een	  draai:	  die	  van	  de	  Kamer.	  
Muggezifterij?	  Zeker.	  En	  veel	  te	  laat.	  Maar	  tegenover	  alle	  verontwaardigde	  redactionele	  
commentaren	  en	  opgewonden	  columns,	  tot	  aan	  de	  Bas	  Heijnens	  van	  deze	  wereld	  aan	  toe,	  mag	  
ook	  wel	  iets	  anders	  worden	  gezet.	  Woorden	  hebben	  de	  gewoonte	  zichzelf	  terug	  te	  vangen.	  
	  
Dan	  toch:	  is	  het	  terecht?	  Voorbij	  het	  woordenspel:	  heeft	  ze	  'gedraaid'	  of	  niet	  ten	  minste	  die	  
suggestie	  gewekt?	  Dat	  laatste	  zeker,	  vooral	  ook	  omdat	  ze	  eerst	  luid	  en	  duidelijk	  heeft	  gezegd	  dat	  
het	  boerkaverbod	  van	  'ongelofelijk	  groot	  belang	  is'.	  En	  ook	  omdat	  ze	  als	  Kamerlid	  vanaf	  2005	  in	  
een	  fractie	  heeft	  gezeten	  die	  voor	  het	  boerkaverbod	  was.	  Toch:	  is	  het	  terecht?	  Over	  de	  dubbele	  
nationaliteit	  bestaat	  die	  spanning	  niet:	  het	  is	  van	  het	  begin	  af	  aan	  duidelijk	  geweest	  dat	  dit	  een	  
concessie	  aan	  de	  PVV	  was	  in	  het	  kader	  van	  het	  coalitieakkoord	  en	  dan	  is	  het	  te	  billijken	  als	  je	  dat	  
weer	  ongedaan	  wilt	  maken.	  Rondom	  het	  boerkaverbod	  wijzen	  uitspraken	  en	  kamerstemmingen	  
op	  een	  andere	  geschiedenis.	  
	  
Wat	  ik	  hieronder	  schrijf,	  zeg	  ik	  nog	  eens	  nadrukkelijk,	  is	  mijn	  analyse	  en	  niet	  die	  van	  haar.	  
Natuurlijk	  hebben	  we	  het	  uitgebreid	  gehad	  over	  een	  reactie	  op	  alle	  commotie,	  maar	  zeker	  
Liesbeth	  is	  niet	  iemand	  van	  het	  'had	  ik	  maar	  dit	  of	  had	  ik	  maar	  dat'.	  Je	  neemt	  de	  klap	  en	  gaat	  
door.	  Met	  haar	  eigen	  'hoofd	  en	  hart	  zijn	  soms	  gescheiden'	  doet	  ze	  zich	  daarom	  uiteindelijk	  
tekort.	  Haar	  positie	  als	  persoon	  en	  minister	  en	  kandidaat	  zijn	  voor	  mij	  uiteindelijk	  congruent	  –	  
en	  dat	  stel	  ik	  vanuit	  de	  frustratie	  van	  een	  onnodige	  tragiek.	  Dit	  is	  mijn	  reconstructie.	  
	  
Toen	  Liesbeth	  minister	  werd,	  droeg	  ze	  alle	  taken	  die	  maar	  iets	  met	  integratie	  te	  maken	  hadden	  
aan	  Gerd	  Leers	  over.	  Op	  de	  een	  of	  andere	  manier	  is	  dat	  niet	  met	  het	  Boerka-‐verbod	  gebeurd.	  
Haar	  ministerschap	  stond	  on	  feite	  vanaf	  dag	  1	  in	  het	  teken	  van	  de	  woningmarkt.	  Op	  die	  eerste	  
dag	  kreeg	  ze	  direct	  het	  Vestia-‐dossier	  in	  haar	  schoot	  geworpen	  wat	  terstond	  ontplofte.	  Welkom,	  
zei	  Donner	  nog.	  Een	  miljardenprobleem,	  een	  echte	  politieke	  crisis.	  Die	  heeft	  ze	  aangepakt	  als	  
weinigen	  anderen	  ooit	  hebben	  gedaan.	  Corporatie	  op	  het	  matje	  geroepen,	  richting	  banken	  een	  
keiharde	  streep	  gezet	  –	  ook	  richting	  bazen	  als	  Gerrit	  Zalm	  -‐	  en	  een	  begin	  gemaakt	  met	  een	  grote	  
schoonmaak.	  Tegelijk	  zou	  Vestia	  niet	  meer	  dan	  de	  top	  van	  een	  ijsbergveld	  aan	  problemen	  zijn.	  
Elk	  half	  uur	  een	  nieuwe	  crisis,	  zoiets	  was	  het.	  Maar	  Liesbeth	  is	  een	  meester	  in	  het	  
compartimentaliseren:	  eerst	  dit	  probleem,	  dan	  dat	  probleem	  en	  je	  neemt	  het	  zoals	  het	  komt.	  
Zeker	  geen	  drama	  van	  maken,	  zorg	  voor	  een	  schoon	  bureau.	  
	  
Om	  die	  reden	  was	  ik	  verbaasd	  toen	  ik	  die	  eerste	  ministerweken	  van	  haar	  op	  het	  journaal	  zag	  hoe	  
ze	  het	  boerkaverbod	  'van	  ongelofelijk	  groot	  belang'	  noemde.	  Het	  was	  puur	  instinctief,	  maar	  dat	  
vond	  ik	  dus	  geen	  typische	  Liesbeth-‐uitspraak.	  En	  zoals	  ik	  toen	  en	  later	  gemerkt	  heb,	  was	  ik	  niet	  
de	  enige	  die	  dit	  een	  atypische	  opmerking	  vond.	  Waarom?	  	  
Mijn	  overtuiging	  is	  dat	  het	  weinig	  met	  het	  boerkaverbod	  zelf	  te	  maken	  had.	  Ze	  had	  een	  brand	  in	  
de	  coalitie	  te	  blussen.	  Het	  boerkaverbod	  was	  een	  punt	  van	  de	  eigen	  CDA-‐fractie,	  maar	  het	  was	  
bovenal	  ook	  een	  van	  de	  immateriële	  punten	  waarop	  de	  PVV	  moest	  scoren.	  In	  die	  periode	  ging	  
het	  CDA	  zich	  steeds	  scherper	  tegenover	  de	  PVV	  profileren,	  het	  conflict	  over	  de	  jonge	  vluchteling	  
Mauro	  was	  een	  open	  wond.	  De	  nieuwbakken	  minister	  zal	  gedacht	  hebben,	  ‘moet	  ik	  me	  daarmee	  
bezig	  houden?’	  –	  ik	  heb	  te	  maken	  met	  een	  falende	  woningmarkt,	  omvallende	  coöperaties,	  
failliete	  gemeenten,	  vul	  maar	  in.	  Zou	  het	  kabinet	  op	  de	  ongeveer	  200	  boerkadragers	  die	  



Nederland	  telt	  moeten	  vallen?	  Dit	  moet	  ik	  in	  de	  kiem	  smoren.	  Dus	  vol	  op	  het	  orgel.	  Het	  gevolg:	  
een	  paar	  grote	  woorden,	  genoeg	  om	  naar	  het	  volgende	  probleem	  te	  kunnen	  schakelen.	  
Ja,	  het	  was	  dus	  van	  het	  grootste	  belang.	  Yes,	  Sir.	  Indeed.	  Maar	  niet	  in	  relatie	  tot	  de	  boerka,	  maar	  
tot	  de	  coalitie.	  Het	  is	  duur,	  heel	  duur	  politiek	  kapitaal	  gebleken	  dat	  ze	  spendeerde	  aan	  het	  
blussen	  van	  deze	  politieke	  brand,	  als	  het	  klopt	  wat	  ik	  veronderstel.	  De	  gedachte	  is	  door	  mij	  heen	  
gegaan:	  zou	  het	  een	  ontgroening	  zijn	  geweest	  van	  de	  nieuwe	  minister?	  Even	  testen?	  
	  
Hoe	  dan	  ook;	  zij	  en	  haar	  collega’s	  zijn	  doorgegaan.	  Maar	  steeds	  minder	  van	  harte.	  Eens	  in	  de	  
twee,	  drie	  weken	  stuurde	  ik	  haar	  een	  mailtje	  en	  vroeg	  of	  laat	  kwam	  er	  dan	  een	  in	  haast	  
geschreven	  antwoord.	  Over	  het	  boerkaverbod	  heb	  ik	  het	  nooit	  gehad,	  helaas.	  Wel	  over	  de	  sfeer.	  
Binnen	  de	  partij	  ging	  het	  steeds	  beter.	  Het	  januaricongres	  was	  een	  enorme	  opsteker	  en	  vanaf	  
dat	  moment	  ging	  het	  eigenlijk	  foutloos.	  Hersteld	  vertrouwen.	  Een	  themanummer	  van	  CDV	  over	  
de	  waardigheid	  van	  de	  mens	  liet	  zien	  dat	  oudgedienden	  als	  Klink	  en	  Hirsch	  Ballin	  weer	  aan	  boord	  
kwamen.	  Het	  afstand	  nemen	  van	  de	  PVV	  was	  in	  volle	  gang.	  Maar	  zonder	  wezenlijk	  alternatief.	  Ik	  
vond	  Samsom	  de	  ‘beste’	  keuze	  in	  de	  strijd	  om	  de	  opvolging	  van	  Cohen,	  mede	  omdat	  ik	  wist	  dat	  
Liesbeth	  hem	  waardeerde,	  maar	  de	  koers	  die	  hij	  uitzette	  moet	  Wilders	  op	  dat	  moment	  hebben	  
doen	  lachen.	  Zo	  komt	  er	  nooit	  iets	  uit	  de	  oppositie.	  	  En	  ondertussen	  was	  er	  een	  crisis	  op	  te	  
lossen,	  moest	  er	  een	  Catshuisberaad	  komen.	  In	  de	  economie	  en	  Europa	  ging	  het	  meer	  dan	  
slecht.	  Vooral	  alles	  rond	  de	  reputatie	  van	  Nederland	  deed	  zeer.	  Het	  Polenmeldpunt	  was	  en	  werd	  
ook	  gevoeld	  als	  een	  bewust	  scoren	  van	  een	  politiek	  punt	  ten	  koste	  van	  het	  land.	  Elke	  week	  zag	  je	  
de	  goede	  reputatie	  van	  Nederland,	  niet	  in	  het	  minst	  door	  het	  CDA	  opgebouwd,	  in	  weken,	  dagen	  
het	  putje	  ingaan.	  Liesbeth	  hoorde	  het	  van	  mij,	  hoorde	  het	  van	  anderen.	  Mijn	  oorspronkelijke	  en	  
lang	  volgehouden	  gedachte,	  dat	  we	  niet	  vroeger	  dan	  in	  het	  voorjaar	  van	  2013	  een	  kabinetscrisis	  
zouden	  hebben,	  begon	  te	  wankelen.	  Liesbeth	  liet	  zich	  er	  niet	  over	  uit,	  wel	  over	  wat	  altijd	  haar	  
zorg	  was	  en	  is:	  de	  eenheid	  in	  de	  partij.	  Haar	  zorg	  bij	  de	  start	  van	  de	  onderhandelingen	  in	  het	  
Catshuis	  was	  dat	  we	  er	  meer	  verdeeld	  dan	  ooit	  uit	  zouden	  komen.	  Ik	  deelde	  die	  zorg	  en	  vond	  
daarom	  dat	  de	  onderhandelingen	  vooral	  kort	  en	  scherp	  moesten	  zijn.	  In	  de	  mate	  dat	  ze	  er	  
invloed	  op	  had,	  was	  dat	  niet	  haar	  hoogste	  prioriteit.	  
	  
We	  zijn	  het	  alweer	  bijna	  vergeten:	  maar	  Wilders	  is	  twee	  keer	  weggelopen	  van	  de	  
onderhandelingstafel.	  Al	  bij	  de	  eerste	  keer	  ging	  er	  een	  golf	  van	  opluchting	  door	  de	  partij	  –	  maar	  
niet	  bij	  de	  onderhandelaars.	  Die	  stonden	  nog	  steeds	  voor	  de	  opgave	  om	  een	  bezuinigingspakket	  
samen	  te	  stellen	  dat	  in	  de	  ogen	  van	  henzelf	  en	  van	  Brussel	  voldoende	  zou	  zijn.	  Niet	  dat	  de	  
opluchting	  hen	  ontging	  –	  integendeel	  –	  maar	  ik	  denk	  dat	  het	  ze	  eenzamer	  dan	  ooit	  maakte.	  Dat	  
ze	  niet	  de	  sympathie	  van	  de	  32%	  hadden,	  ja	  dat	  wisten	  ze.	  Nu	  merkten	  ze	  meer	  dan	  ooit	  dat	  
over	  de	  volle	  breedte	  van	  de	  partij	  men	  het	  met	  de	  gedoogconstructie	  had	  gehad.	  Ik	  denk	  dat	  de	  
onderhandelaars	  en	  de	  andere	  ministers	  het	  gevoel	  hadden	  dat	  ze	  enorm	  hun	  nek	  uitstaken	  met	  	  
doorgaan.	  Dat	  akkoord	  was	  wel	  nodig.	  Dus	  toen	  Wilders	  alsnog	  terugkeerde	  naar	  de	  
onderhandelingstafel,	  werd	  dat	  niet	  zonder	  grimmigheid	  begroet.	  Amper	  een	  maand	  en	  een	  
uitgewerkt	  akkoord	  later,	  liep	  Wilders	  opnieuw	  weg.	  
Hoe	  lang	  kan	  een	  boog	  gespannen	  staan?	  Hier	  brak	  de	  boog.	  In	  een	  welhaast	  fysieke	  	  klap,	  
veerde	  en	  splinterde	  alles	  van	  de	  PVV	  weg.	  In	  de	  woorden	  van	  Maxime	  Verhagen	  na	  de	  breuk	  zat	  
rauwe	  woede.	  Sybrand	  van	  Haersma	  Buma	  had	  het	  helemaal	  gehad.	  En	  niet	  alleen	  die	  twee.	  Het	  
was	  politiek	  niet	  handig	  om	  er	  zo	  over	  te	  praten,	  maar	  zo	  begrijpelijk.	  Bij	  vergelijkbare	  woorden	  
van	  Henk	  Bleker	  en	  Ben	  Knapen	  begon	  het	  in	  de	  beeldvorming	  echter	  al	  te	  kantelen;	  jullie	  waren	  
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er	  toch	  zelf	  bij?	  Een	  superieur	  optreden	  van	  Sybrand	  in	  de	  Kamer	  en	  zijn	  bijdrage	  aan	  het	  
Lenteakkoord	  maakte	  hem	  voor	  dat	  moment	  onkwetsbaar,	  maar	  ergens	  werd	  een	  rekening	  
geopend.	  De	  eerste	  die	  …	  
	  
De	  boerka	  is	  een	  vorm	  van	  gezicht	  en	  lichaam	  bedekkende	  kledij	  met	  alleen	  een	  spleet	  voor	  de	  
ogen.	  Liesbeth,	  wat	  vindt	  je	  van	  boerka’s?	  Gruwelijk,	  natuurlijk.	  Daarin	  is	  niets	  veranderd.	  Daarin	  
denkt	  ze	  ook	  niet	  anders	  dan	  de	  gemiddelde	  Nederlander	  en	  zeker	  niet	  anders	  dan	  de	  
gemiddelde	  CDA’er.	  Ik	  denk	  dat	  ze	  geraakt	  wordt	  door	  de	  woorden	  van	  Ab	  Klink	  en	  Ernst	  Hirsh	  
Ballin	  over	  de	  gevaren	  van	  uitsluiting	  en	  ze	  hecht	  erg	  aan	  vrijheid	  van	  godsdienst,	  ook	  om	  die	  te	  
mogen	  uiten	  in	  je	  kleding,	  maar	  eigenlijk	  is	  dit	  allemaal	  ‘beside	  the	  point’.	  Een	  boerka,	  zeker	  in	  
de	  Nederlandse	  verhoudingen,	  klopt	  niet.	  Het	  gaat	  stappen	  te	  ver.	  Altijd,	  ook	  als	  Kamerlid,	  heeft	  
ze	  zich	  geconformeerd	  aan	  het	  partijstandpunt	  en	  dat	  heeft	  voor	  zover	  ik	  weet	  nooit	  spanning	  
gegeven.	  
	  	  
Wat	  er	  volgens	  mij	  wel	  veranderd	  is,	  is	  haar	  kijk	  op	  wat	  je	  aan	  het	  verschijnsel	  boerka	  moet	  
doen.	  Haar	  kennis	  en	  haar	  verantwoordelijkheid	  als	  minister	  maakte	  dat	  ze	  er	  anders,	  tegelijk	  
praktischer	  en	  principiëler	  tegen	  aan	  ging	  kijken.	  
Anno	  2012	  is	  het	  veiligheidsaspect	  geregeld.	  Je	  mag	  al	  niet	  met	  een	  integraalhelm	  de	  winkel	  van	  
een	  benzinestation	  binnenstappen	  of	  zo	  met	  een	  bivakmuts	  over	  je	  hoofd	  over	  straat	  lopen	  dat	  
je	  adverteert	  dat	  je	  iets	  fouts	  van	  plan	  bent.	  Die	  cruciale	  kant	  is	  afgedekt.	  Wat	  feitelijk	  resteert,	  
is	  een	  wettelijke	  maatregel	  voor	  de	  ongeveer	  200	  boerkadraagsters	  die	  Nederland	  nu	  rijk	  is	  (op	  
bezoek	  aan	  de	  miljoenenstad	  Istanbul	  zag	  ik	  welgeteld	  2	  mensen	  met	  een	  boerka).	  Dan	  denkt	  
iemand	  die	  minister	  van	  Binnenlandse	  Zaken	  is,	  en	  met	  hart	  en	  ziel	  lokaal	  denkt,	  al	  snel:	  zoiets	  
moet	  gewoon	  lokaal	  geregeld	  worden.	  En	  voor	  zover	  ik	  weet	  is	  dat	  dan	  ook	  haar	  echte	  
standpunt.	  
	  Zelf	  zit	  ik	  er	  nog	  wat	  anders	  in.	  Op	  mijn	  website	  staat	  een	  artikel	  te	  lezen	  voor	  
Conservativehome	  waarin	  ik	  zelf	  ook	  de	  streep	  trek	  bij	  de	  boerka:	  dat	  moeten	  we	  hier	  niet	  
willen2.	  Maar	  toen	  wist	  ik	  ook	  nog	  niet	  hoe	  weinig	  boerkadragers	  er	  zijn.	  En	  dan	  vind	  ik:	  hoezo	  
wettelijk	  verbod?	  Aanspreken	  die	  vrouwen	  (en	  hun	  mannen!).	  Met	  ze	  in	  gesprek	  gaan.	  Duidelijk	  
maken	  dat	  dit	  hier	  niet	  kan,	  maar	  ook	  spreken	  over	  de	  angst	  van	  waaruit	  zij	  kennelijk	  menen	  een	  
onding	  als	  de	  boerka	  te	  moeten	  dragen.	  Een	  wettelijk	  verbod	  maakt	  lui.	  Dan	  ga	  je	  achterover	  
hangen	  en	  denken:	  dat	  hebben	  we	  weer	  goed	  geregeld,	  terwijl	  wat	  je	  vooral	  doet	  is	  het	  
verstoppen	  van	  een	  groot	  zwart	  gezwel	  in	  een	  kledingkast.	  Zo	  van:	  kijk,	  dit	  is	  jouw	  kledingstuk	  en	  
in	  dit	  rotland	  mag	  je	  dat	  niet	  aan.	  Zie	  je	  wel,	  ze	  deugen	  niet.	  
	  
Minister	  Spies	  vindt	  dus	  dat	  het	  probleem	  op	  een	  andere	  manier	  opgelost	  moet	  worden	  dan	  via	  
een	  wet.	  De	  minister	  vindt	  ook	  heel	  erg	  dat	  ze	  andere	  prioriteiten	  heeft.	  Ik	  zag	  de	  tassen	  die	  ze	  
elke	  dag	  meekreeg.	  Als	  ik	  ergens	  na	  middernacht	  uit	  haar	  auto	  stapte	  na	  een	  campagneactiviteit,	  
wist	  ik	  dat	  de	  tas	  met	  haar	  mee	  naar	  binnen	  ging	  en	  de	  volgende	  ochtend	  goed	  ingekeken	  was.	  
En	  nog	  had	  ze	  het	  idee,	  zoals	  ze	  in	  haar	  eerste	  maand	  tegen	  me	  zei,	  ‘dat	  ze	  zich	  voelde	  als	  een	  
juf	  die	  haar	  leerlingen	  steeds	  maar	  net	  een	  stapje	  voor	  was’.	  Een	  wet	  voor	  200	  boerkadragers?	  
Kom	  op.	  Maar	  tegelijk	  kon	  ze	  er	  niets	  mee	  zolang	  ze	  nog	  te	  maken	  heeft	  met	  –	  en	  
verantwoordelijk	  is	  voor	  –	  een	  coalitie-‐	  en	  gedoogakkoord	  waar	  het	  boerkaverbod	  in	  wordt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  ‘From	  a	  Burqa	  to	  a	  Pardon.’	  http://bit.ly/MjLizm)	  



aangekondigd	  en	  een	  Kamermeerderheid	  die	  hetzelfde	  wil,	  inclusief	  haar	  eigen	  fractie.	  Dan	  
heeft	  het	  dus	  totaal	  geen	  prioriteit	  om	  zelfstandig	  van	  standpunt	  te	  veranderen.	  Waarbij	  juist	  
het	  feit	  dat	  ze	  vindt	  dat	  het	  boerkaverbod	  geen	  prioriteit	  heeft,	  ook	  maakt	  dat	  ze	  het	  geen	  
prioriteit	  wil	  geven.	  Als	  je	  dat	  dan	  vindt,	  was	  de	  kritiek,	  dan	  moet	  je	  dat	  toch	  zeggen?	  Dan	  ga	  je	  
toch	  niet	  zitten	  te	  wachten	  op	  de	  Kamer?	  Nee,	  want	  dan	  ga	  je	  het	  juist	  de	  lading	  geven	  die	  het	  
niet	  moet	  hebben.	  En	  ondertussen	  geldt	  de	  ministeriële	  verantwoordelijkheid	  onverkort,	  
demissionair	  of	  niet.	  
	  
En	  dan	  komt	  de	  partijvrouw	  in	  beeld.	  Die	  snapt	  prima	  wat	  de	  politieke	  lading	  van	  een	  thema	  als	  
een	  boerka	  is.	  Die	  voelt	  wat	  het	  op	  straat	  betekent,	  maar	  vooral	  ook	  wat	  het	  intern	  betekent.	  
Van	  een	  eigen	  visie	  op	  een	  verfoeid	  kledingstuk	  wordt	  het	  onderdeel	  van,	  en	  overgenomen	  
door,	  de	  symboliek	  van	  samenwerken	  met	  de	  PVV.	  En	  dan	  krijg	  je	  het	  verhaal	  van	  de	  prinses	  en	  
de	  erwt,	  waarbij	  de	  prinses	  op	  een	  gegeven	  moment	  tegen	  zichzelf	  zegt:	  ‘t	  Is	  maar	  een	  erwt,	  
verdorie!’	  	  Daar	  moeten	  we	  van	  af,	  willen	  we	  verder	  kunnen.	  En	  die	  open	  staat	  voor	  de	  kans	  om	  
de	  erwt	  onder	  het	  matras	  vandaan	  te	  halen.	  	  ‘Ik	  zou	  er	  geen	  traan	  om	  laten’.	  Om	  erwten	  huil	  je	  
niet.	  
	  
Waarom	  dit	  alles	  niet	  gewoon	  gezegd?	  Lees	  maar.	  Het	  Volkskrantcitaat	  had	  nauwelijks	  meer	  
lengte	  dan	  een	  tweet.	  Deze	  beschrijving	  van	  het	  standpunt	  is	  alinea’s	  lang.	  Er	  zijn	  veel	  woorden	  
nodig	  om	  het	  uit	  te	  leggen	  en	  bij	  de	  lezer	  bovenal	  enig	  begrip	  te	  kweken	  voor	  de	  druk	  waaronder	  
een	  minister	  moet	  werken.	  Liesbeth	  is	  er	  lang	  van	  uitgegaan	  dat	  de	  leden	  daar	  gemiddeld	  meer	  
gevoel	  voor	  zouden	  hebben	  dan	  de	  buitenwacht.	  Maar	  wat	  haar	  volgens	  mij	  werkelijk	  de	  das	  om	  
heeft	  gedaan	  is	  precies	  wat	  haar	  kracht	  is:	  liever	  niets	  zeggen	  dan	  iets	  zeggen	  dat	  ze	  niet	  
bedoeld.	  Wat	  weer	  wordt	  versterkt	  door	  een	  zeer	  professionele	  houding,	  gegroeid	  in	  jaren	  
functioneren	  in	  de	  hogedrukpan	  van	  de	  Kamer.	  Dan	  leer	  je	  de	  kunst	  van	  het	  minimale,	  van	  het	  
geen	  fouten	  maken	  en	  niets	  meer	  zeggen	  dat	  je	  moet	  zeggen.	  Geen	  fouten	  maken	  is	  ook:	  binnen	  
de	  regels	  blijven.	  Toen	  zij	  in	  het	  Volkskrant	  interview	  eerst	  en	  bovenal	  stelde	  dat	  het	  woord	  aan	  
de	  Kamer	  was,	  deed	  ze	  niet	  meer	  en	  minder	  dan	  formeel	  juist	  was.	  Ze	  verwees	  naar	  haar	  
formele	  rol.	  Door	  er	  geen	  traan	  om	  te	  laten,	  verwees	  ze	  naar	  haar	  toekomstige	  rol;	  die	  van	  
lijsttrekker.	  Op	  dat	  moment	  nog	  niet	  aan	  de	  orde.	  Dus:	  formeel	  helemaal	  binnen	  de	  lijnen.	  
Formeel	  geen	  seconde	  buiten	  haar	  bevoegdheid.	  Een	  helder	  argument	  vanuit	  de	  rol	  van	  de	  
minister.	  Maar	  juist	  daardoor	  een	  blokkade	  opwerpend	  om	  de	  luisteraars	  mee	  te	  nemen	  in	  het	  
verhaal.	  Het	  verhaal	  van	  iemand	  die	  meevoelt	  met	  wat	  er	  in	  het	  land	  en	  haar	  partij	  gebeurt,	  een	  
volwassen	  oordeel	  heeft	  over	  de	  manier	  waarop	  we	  met	  boerka’s	  en	  andere	  te	  zwaar	  
symbolisch	  geladen	  maatregelen	  omgaan.	  Iemand	  die	  ziet	  wat	  het	  alternatief	  is,	  bewust	  de	  
weging	  maakt	  om	  niet	  in	  haar	  ministerrol	  de	  strijd	  aan	  te	  gaan,	  maar	  wel	  desgevraagd	  aangeeft	  
waar	  ze	  als	  kandidaat	  naar	  toe	  wil.	  Dat	  alles.	  Alleen	  toch	  nog	  te	  vroeg,	  net	  even	  te	  snel.	  
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III	  

	  
Week	  2:	  kandidaat	  en	  campagne	  
	  
De	  Laurenskerk	  staat	  midden	  op	  een	  groot	  plein	  in	  het	  centrum	  van	  Rotterdam,	  ongetwijfeld	  
gecreëerd	  door	  de	  bommen	  van	  de	  meidagen	  van	  ’40.	  Bij	  de	  deur	  stonden	  al	  vroeg	  de	  
verbindingswagens	  van	  de	  verschillende	  omroepen	  te	  waken,	  klaar	  voor	  elke	  kandidaat	  die	  zich	  
in	  de	  druilerige	  regen	  wilde	  melden.	  We	  hadden	  afspraken	  gemaakt	  met	  twee	  omroepen,	  maar	  
er	  was	  gelegenheid	  genoeg	  voor	  onze	  kandidaat	  om	  ontspannen	  met	  alle	  aanwezige	  omroepen	  
te	  spreken.	  Daarna	  naar	  binnen.	  Het	  zag	  er	  gewoon	  erg	  goed	  uit.	  Prachtige	  kerk.	  Stoelen	  strak	  in	  
het	  gelid,	  een	  toneel	  dat	  zelfs	  leeg	  al	  uitnodigde	  tot	  debat.	  	  Ik	  maakte	  bij	  voorbaat,	  maar	  
welgemeend,	  complimenten	  aan	  de	  organisatoren.	  
Alle	  zes	  kandidaten	  waren	  er,	  sommige	  met	  hun	  fans,	  enkele	  met	  leaflets,	  maar	  veel	  minder	  dan	  
vooraf	  gedacht.	  Ondanks	  de	  hopeloos	  verstoorde	  voorbereiding	  was	  TeamSpies	  wel	  degelijk	  
zichtbaar	  aanwezig	  en	  deden	  we	  niet	  onder	  voor	  de	  anderen.	  We	  waren	  er	  zelfs	  in	  geslaagd	  net	  
voor	  de	  start	  nog	  een	  gimmick	  richting	  DWDD	  te	  krijgen:	  een	  bord	  daarop	  ‘Kies	  Spies’.	  Ik	  wil	  niet	  
weten	  hoe	  ze	  het	  hebben	  ingeleid,	  maar	  dat	  is	  in	  ieder	  geval	  zichtbaar	  geweest.	  
Liesbeth	  liep	  er	  ontspannen	  bij,	  duidelijk	  meer	  ervaren	  dan	  andere	  kandidaten.	  Prima.	  Ruth	  
Peetoom	  verzamelde	  de	  kandidaten	  in	  een	  zaaltje	  en	  maakte	  de	  goede	  sfeer.	  Debat	  prima,	  maar	  
niet	  op	  de	  persoon,	  zo	  vat	  ik	  het	  maar	  samen.	  Zelf	  was	  ik	  tegen	  die	  tijd	  al	  drie	  keer	  de	  zaal	  rond	  
gegaan.	  Honderden	  bekende	  gezichten,	  waarvan	  vele	  
vertrouwd.	  Het	  voelde	  goed.	  
Terwijl	  Ruth	  de	  zaal	  toesprak	  en	  daarna	  Ton	  Roerig,	  de	  
gespreksleider,	  uitlegde	  hoe	  de	  avond	  zou	  verlopen,	  wachtten	  
de	  kandidaten	  aan	  de	  zijkant	  van	  de	  middenruimte	  op	  het	  
moment	  dat	  ze	  naar	  voren	  zouden	  worden	  geroepen.	  
Tegenover	  hen	  een	  muur	  van	  fotografen,	  een	  spervuur	  van	  
flits-‐,	  flits,	  flitslichten.	  Ik	  stap	  in	  een	  film,	  zo	  dacht	  ik,	  laat	  maar	  
beginnen.	  	  
	  
SQREETCHHHHHHH!!!	  Het	  alfabet	  doet	  geen	  recht	  aan	  de	  pieep,	  sqreech-‐	  en	  knalgeluiden	  die	  uit	  
de	  rondom	  opgestelde	  geluidsboxen	  kwamen.	  Eigenlijk	  zou	  ik	  dit	  niet	  via	  een	  computer	  moeten	  
schrijven,	  maar	  met	  een	  kapotte	  pen	  op	  geschept	  papier	  en	  dan	  aan	  de	  inktvlekken	  en	  niet	  door	  
inkt	  ingelopen	  scherpe	  kerven	  laten	  zien	  hoe	  erg	  het	  was.	  Elk	  van	  de	  kandidaten,	  Sybrand	  
voorop,	  SKRAGHHH	  reageerde	  er	  op	  eigen	  wijze	  ontspannen	  en	  met	  een	  kwinkslag	  op,	  maar	  het	  
nagelde	  de	  kandidaten	  welhaast	  letterlijk	  aan	  de	  vloer,	  want	  elke	  beweging,	  hoe	  klein	  ook,	  werd	  
SKRETSJJJJ	  onmiddellijk	  met	  een	  piepgeluid	  PSIEPPP	  of	  het	  wegvallen	  van	  het	  geluid	  bestraft.	  	  
Ook	  Liesbeth	  sloeg	  zich	  er	  goed	  doorheen.	  Haar	  eerste	  zin	  verwees	  direct	  naar	  het	  artikel	  in	  de	  
Volkskrant.	  Was	  het	  mijn	  verbeelding,	  of	  verdiepte	  de	  stilte	  van	  de	  zaal	  zich?	  Toen	  Liesbeth	  
vervolgens	  alleen	  verwees	  naar	  de	  kop	  van	  het	  artikel	  –	  ‘Het	  moet	  anders’	  –	  meende	  ik	  een	  
afwachtende	  ontspanning	  te	  horen.	  Ze	  pakte	  gelijk	  door	  en	  liet	  de	  zaal	  opnieuw	  met	  haar	  kennis	  
maken.	  Twee	  keer	  was	  er	  piep,	  een	  opeens	  wegvallen	  van	  het	  geluid,	  maar	  het	  stoorde	  niet.	  Dit	  
leek	  op	  Liesbeth,	  onze	  Liesbeth.	  



De	  twee	  minuten	  waren	  zo	  voorbij.	  Ze	  was	  goed,	  het	  applaus	  was	  goed.	  Mijn	  grootste	  
kanttekening	  was	  dat	  ze	  niet,	  zoals	  besproken,	  zich	  meer	  tot	  de	  zaal	  had	  gericht,	  maar	  stil	  bij	  de	  
toegewezen	  tafel	  was	  blijven	  staan.	  Kom	  maar	  wat	  meer	  los,	  beweeg	  maar.	  OK,	  ik	  zie	  het.	  Elke	  
keer	  als	  je	  beweegt	  gaat	  alles	  gillen.	  Rot	  geluid,	  waardeloos,	  maar	  dat	  wordt	  zo	  beter.	  Blijf	  
bewegen.	  
Maar	  het	  geluid	  werd	  niet	  beter	  en	  Liesbeth	  kwam	  letterlijk	  en	  figuurlijk	  te	  weinig	  los	  van	  waar	  
ze	  stond.	  Bij	  een	  tweede	  ronde,	  de	  kans	  om	  een	  visie	  op	  de	  overheid	  te	  geven	  –	  haar	  vak	  en	  
veld!	  –	  kwam	  ze	  niet	  los	  van	  haar	  papieren	  tekst.	  Te	  begrijpen,	  want	  we	  hadden	  de	  tekst	  pas	  die	  
dag	  gemaakt,	  de	  prijs	  voor	  een	  campagne	  waarin	  de	  voorbereidingstijd	  aan	  de	  verkeerde	  dingen	  
was	  besteed.	  Toch,	  een	  Liesbeth	  in	  normale	  vorm	  had	  het	  briefje	  terzijde	  gelegd	  (wat	  ze	  
vervolgens	  ook	  overal	  zou	  doen)	  en	  er	  haar	  eigen	  verhaal	  van	  gemaakt.	  In	  de	  rest	  van	  het	  debat	  
ontstond	  een	  patroon	  waarbij	  elke	  keer	  als	  Liesbeth	  het	  woord	  kreeg	  ze	  krachtig	  haar	  statement	  
gaf,	  maar	  er	  op	  veel	  momenten	  ook	  niet	  was.	  Ze	  wachtte	  af,	  gooide	  zich	  niet	  in	  het	  debat.	  Hoe	  
anders	  pakte	  ene	  Henk	  Bleker	  het	  aan.	  Vanaf	  de	  zijkant	  van	  de	  zaal	  schoof	  hij	  tafel	  voor	  tafel	  
naar	  het	  midden	  op,	  ondertussen	  allerlei	  stevige	  statements	  afgevend.	  ‘terug	  naar	  z’n	  plek	  die	  
man!	  Terug!’,	  gebaarde	  ik	  richting	  de	  gespreksleider,	  maar	  die	  zag	  het	  begrijpelijk	  genoeg	  niet.	  
’Laat	  maar’,	  zei	  iemand.	  ‘Let	  maar	  op,	  hij	  loopt	  zo	  vast.	  Laat	  maar	  gebeuren.’	  Goed	  gezien.	  Hij	  
ging	  een	  stap	  te	  ver	  en	  kreeg	  lik	  op	  stuk	  van	  degene	  die	  pal	  naast	  hem	  stond,	  Mona	  Keizer.	  Goed	  
gedaan.	  Het	  moment	  van	  vuurwerk	  kwam	  en	  ging,	  in	  een	  debat	  dat	  verder,	  laat	  het	  ook	  gezegd	  
zijn,	  saai	  en	  stroef	  verliep.	  En	  piepend.	  
	  
Tijdens	  zo’n	  debat	  ben	  je	  voortdurend	  aan	  het	  kijken	  en	  het	  luisteren.	  Waar	  het	  om	  gaat	  is	  de	  
reactie	  van	  de	  leden.	  Natuurlijk	  volg	  ik	  twitter,	  maar	  twitter	  is	  meer	  gekleurd	  dan	  een	  leguaan	  in	  
een	  verffabriek.	  Journalisten	  compenseren	  dat	  niet	  met	  hun	  feitenverslag	  en	  twitter	  maakt	  ook	  
hun	  kleuring	  alleen	  maar	  erger.	  Aan	  het	  einde	  van	  een	  debat	  als	  dit	  ga	  je	  dus	  overal	  je	  oor	  te	  
luisteren	  leggen	  om	  te	  horen	  hoe	  het	  bij	  de	  leden	  is	  overgekomen.	  Als	  je	  dat	  van	  meerdere	  
kanten	  gehoord	  hebt,	  probeer	  je	  te	  voelen	  wat	  dat	  echt	  zegt	  over	  het	  sentiment	  van	  de	  zaal.	  Die	  
signalen	  waren	  beter	  dan	  ik	  gehoopt	  had.	  Natuurlijk	  was	  het	  een	  Zuid-‐Hollandse	  avond,	  een	  
thuiswedstrijd	  dus,	  maar	  er	  was	  een	  vrij	  stevige	  consensus	  over	  de	  uitkomst.	  De	  uiteindelijke	  
lijsttrekkersstrijd	  zou	  volgens	  de	  aanwezigen	  tussen	  Sybrand	  en	  Liesbeth	  gaan.	  Dit	  zou	  Liesbeth	  
tot	  feitelijke	  winnaar	  van	  de	  avond	  maken.	  Ik	  was	  tussentijds	  dus	  te	  kritisch	  naar	  Liesbeth	  
geweest.	  Ik	  heb	  haar	  zeer	  gecomplimenteerd	  en	  in	  diezelfde	  lijn	  ook	  de	  anderen	  van	  team	  Spies	  
kunnen	  bedanken.	  Ik	  hoop	  dat	  dit	  overkwam,	  maar	  mijzelf	  heb	  ik	  niet	  helemaal	  overtuigd.	  
	  
Een	  vreemde	  en	  vervreemdende	  avond.	  Het	  gedoe	  met	  geluid,	  naar	  bleek	  veroorzaakt	  door	  een	  
slordige	  cameraman	  die	  een	  zender	  op	  een	  geluidsbox	  liet	  liggen.	  Het	  debat	  zelf,	  met	  mooie	  
momenten,	  maar	  deels	  ook	  dodelijk	  saai.	  De	  entourage	  van	  media	  en	  politieke	  junkies.	  De	  
ontmoeting	  met	  oude	  vrienden,	  een	  los	  ontspannen	  gesprek	  met	  Jack	  de	  Vries,	  verlaat	  door	  een	  
optreden	  bij	  DWDD.	  De	  mensen	  van	  de	  partij,	  die	  een	  prachtig	  bedachte	  avond	  de	  mist	  in	  zagen	  
gaan,	  de	  mensen	  die	  je	  op	  de	  schouder	  kloppen	  omdat	  ‘je	  het	  toch	  maar	  weer	  doet.’	  In	  een	  hele	  
onbestemde	  	  stemming	  ging	  ik	  naar	  huis.	  Loes	  was	  aan	  het	  doen	  wat	  ik	  aanvankelijk	  voor	  de	  
week	  had	  bedacht:	  in	  een	  huisje	  op	  de	  hei	  aan	  een	  boek	  schrijven.	  Wat	  kon	  ik	  anders	  doen	  dan	  
Pauw	  en	  Witteman	  nog	  eens	  terugkijken?	  
Mijn	  gevoel	  klapte	  om	  van	  onbestendig	  naar	  zwart.	  PJ	  Kroeger	  was	  uitgenodigd	  om	  als	  expert	  
naar	  het	  debat	  te	  kijken.	  Kroeger	  had	  kort	  daarvoor	  heel	  scherp	  het	  mislukken	  van	  het	  
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Catshuisoverleg	  en	  de	  val	  van	  het	  kabinet	  voorspeld.	  Hij	  kon	  niets	  verkeerd	  meer	  doen.	  Die	  
avond	  had	  hij	  bij	  Pauw	  en	  Witteman	  Mona	  Keizer	  als	  winnaar	  aangewezen.	  Daarmee	  hadden	  we	  
het	  alsnog	  verloren.	  Kroeger	  had	  via	  het	  internetverslag	  meegekeken.	  Ik	  weet	  zeker	  dat	  hij	  niet	  
tot	  dit	  oordeel	  was	  gekomen	  als	  hij	  in	  de	  zaal	  had	  gezeten.	  Mona	  reageerde	  twee	  momenten	  
heel	  goed	  op	  Henk	  Bleker,	  geholpen	  door	  het	  toeval	  dat	  hem	  net	  naast	  haar	  bracht.	  Voor	  het	  
overige	  stond	  ze	  net	  zo	  statisch	  op	  het	  toneel	  als	  de	  anderen	  en	  kwam	  haar	  verhaal	  niet	  echt	  tot	  
leven.	  De	  verwachtingen	  waren	  vrij	  hoog	  gespannen	  en	  die	  maakte	  ze	  toen	  niet	  waar.	  Behalve	  
op	  die	  twee	  momenten.	  Gemaakt	  voor	  televisie.	  Vanaf	  dat	  moment	  had	  Mona	  de	  rol	  van	  eerste	  
vrouw,	  werd	  het	  een	  strijd	  van	  oud	  (Sybrand,	  maar	  vooral	  Liesbeth)	  en	  nieuw	  (Mona,	  Marcel	  er	  
achter	  aan)	  en	  met	  Henk	  en	  Madeleine	  in	  de	  buitencategorie.	  
In	  een	  donkere	  bui	  liep	  ik	  bij	  de	  herhaling	  weg,	  naar	  mijn	  computer.	  Wat	  er	  nog	  van	  mijn	  
positieve	  stemming	  over	  was	  kroop	  weg	  onder	  een	  tapijt	  van	  onrust.	  Ik	  wist	  dat	  ik	  weer	  veel	  
werk	  aan	  de	  campagne	  had	  laten	  liggen.	  Met	  name	  de	  twittercampagne	  was	  drie	  keer	  niets.	  
Liesbeth	  wilde	  niet	  aan	  de	  twitter.	  Net	  doen	  alsof	  werkt	  ook	  niet,	  dus	  ik	  had	  voor	  het	  second	  
best	  van	  ‘kiesspies’	  als	  account	  van	  team	  Spies	  gekozen.	  Natuurlijk	  kwam	  dat	  op	  kritiek	  te	  staan,	  
maar	  het	  voornemen	  was	  om	  er	  langzaam	  aan	  een	  twittercampagne	  met	  een	  knipoog	  te	  
beginnen;	  informatief,	  maar	  niet	  te	  serieus,	  een	  vrolijke	  campagne.	  Het	  was	  nog	  helemaal	  niets.	  
Die	  nacht	  ging	  ik	  alsnog	  mijn	  best	  doen	  –	  en	  maakte	  de	  puinhoop	  een	  stuk	  erger.	  Goed	  
bedoelde,	  maar	  slecht	  getimede	  tweets,	  een	  deelnemer	  aan	  het	  debat	  vergetend.	  Ik	  wil	  het	  niet	  
meer	  weten.	  Op	  een	  gegeven	  moment	  ben	  ik	  maar	  gestopt.	  Het	  was	  niet	  meer	  te	  redden.	  
	  
De	  volgende	  ochtend	  had	  ik	  de	  vriendelijke	  aansporing	  van	  wat	  twittervrienden	  niet	  nodig	  om	  
mijzelf	  te	  ontslaan	  als	  de	  beheerder	  van	  het	  account.	  Een	  staande	  voetje,	  zogezegd.	  Gelukkig	  
kon	  ik	  snel	  een	  vervanger	  krijgen	  die	  er	  een	  rustig	  informatiekanaal	  van	  maakte,	  het	  hoogst	  
haalbare	  op	  dat	  moment.	  Het	  was	  tijd	  om	  te	  hergroeperen.	  Volgende	  halte:	  Groningen.	  
Liesbeth	  was	  magnifiek.	  Zij	  had	  wel	  een	  goed	  gevoel	  aan	  Rotterdam	  overgehouden	  –	  en	  
gehouden.	  De	  consensus	  was	  dat	  we	  er	  goed	  aan	  hadden	  gedaan	  niet	  in	  te	  gaan	  op	  de	  
boerkakwestie	  –	  de	  leden	  zijn	  er	  niet	  in	  geïnteresseerd	  –	  en	  dat	  we	  nu	  na	  de	  kennismaking	  met	  
de	  persoon	  Liesbeth	  het	  over	  de	  inhoud	  moesten	  hebben.	  De	  ideeënstroom	  kwam	  weer	  op	  
gang,	  al	  bleef	  het	  lastig	  om	  het	  verbindende	  thema	  –	  ‘samen	  verder’	  –	  echt	  te	  laten	  landen.	  
Kritiek	  kwam	  er	  ondertussen	  wel	  van	  allerlei	  kanten	  binnen.	  Inhoudelijke	  kritiek	  kon	  altijd	  direct	  
een	  plaats	  krijgen.	  Lastiger	  vond	  ik	  de	  stroom	  van	  kritiek	  op	  kleding	  en	  haar	  van	  onze	  kandidaat.	  
Deels	  schermde	  ik	  deze	  kritiek	  af,	  maar	  natuurlijk	  heb	  ik	  het	  met	  haar	  besproken.	  Dan	  hoorde	  ze	  
je	  aan.	  Moeilijk	  vak,	  campagneleider.	  Niet	  aan	  beginnen.	  
	  
Er	  werd	  nog	  een	  groep	  onrustig.	  De	  ‘linker’	  flank.	  Langs	  allerlei	  kanten	  en	  op	  allerlei	  momenten	  
werd	  hulp	  aangeboden.	  Maar	  die	  hulp	  werd	  heel	  omzichtig	  aangeboden,	  want	  de	  
woordvoerders	  snapten	  prima	  dat	  het	  een	  vergissing	  zou	  zijn	  om	  Liesbeth	  in	  het	  kamp	  van	  de	  
32%	  te	  trekken	  –	  waar	  wij	  overigens	  van	  onze	  kant	  ook	  niet	  in	  mee	  zouden	  zijn	  gegaan.	  We	  
wilden	  echt	  de	  middenpositie	  innemen	  en	  daarbij	  de	  brugfunctie	  vervullen.	  Geen	  van	  de	  
kandidaten,	  ook	  Wintels	  niet,	  behoorde	  tot	  de	  32%	  nee-‐stemmers,	  maar	  Liesbeth	  had	  om	  allerlei	  
redenen	  de	  beste	  papieren	  om	  die	  functie	  te	  vervullen.	  Als	  waarnemend	  partijvoorzitter	  had	  ze	  
al	  heel	  snel	  contact	  met	  Ab	  Klink	  en	  Ernst	  Hirsch	  Ballin	  gezocht	  en	  ook	  in	  haar	  latere	  rollen	  was	  
ze	  benaderbaar	  gebleven.	  Heel	  voorzichtig	  werden	  dus	  de	  contacten	  onderhouden,	  al	  stelde	  het	  
in	  concrete	  zin	  niet	  veel	  voor:	  bezoeken	  of	  bijzondere	  activiteiten	  hadden	  alleen	  al	  door	  haar	  



drukke	  ministersagenda	  geen	  kans.	  En	  eigenlijk	  ging	  het	  al	  snel	  verder	  mis,	  omdat	  de	  twee	  
eerder	  genoemde	  boegbeelden	  van	  de	  32%,	  hoe	  zeg	  ik	  dit?,	  niet	  effectief	  waren	  in	  wat	  ze	  wilden	  
bereiken.	  Ernst	  Hirsch	  Ballin	  ging	  Marcel	  Wintels	  als	  alternatief	  aanprijzen,	  maar	  zijn	  kandidatuur	  
was,	  zoals	  ze	  het	  in	  het	  Engels	  zouden	  zeggen,	  ‘going	  nowhere’;	  een	  zuiderling	  zonder	  zuidelijke	  
uitstraling,	  een	  kandidaat	  die	  niet	  voorbij	  zijn	  boodschap	  van	  beter	  onderwijs	  kwam.	  Ab	  Klink	  
ging	  oordelen	  waar	  hij	  had	  moeten	  begrijpen.	  Je	  haalt	  je	  gelijk	  niet	  door	  iedereen	  die	  tot	  de	  
gedoogconstructie	  toetrad	  af	  te	  schrijven,	  met	  Liesbeth	  als	  ‘minst	  slechte’.	  Ad	  Koppejan	  toonde	  
zich	  in	  de	  krant	  nog	  het	  sterkste	  van	  de	  tegenstanders	  van	  de	  gedoogconstructie	  door	  over	  zijn	  
eigen	  redenen	  voor	  verbittering	  heen	  toch	  weer	  de	  verbinding	  te	  zoeken.	  Hij	  is	  er	  niet	  voor	  
beloond.	  
	  
Het	  artikel	  van	  Ab	  Klink	  kwam	  vlak	  voor	  het	  optreden	  in	  Groningen.	  Bij	  dat	  publiek	  had	  het	  
gescheeld	  als	  hij	  een	  gezagvolle	  uitspraak	  had	  gedaan.	  Nu	  hinderde	  het	  niet,	  maar	  hielp	  het	  ook	  
niet.	  
Uit	  zorg	  voor	  een	  herhaling	  van	  Rotterdam	  waren	  heel	  veel	  voorzorgmaatregelen	  genomen	  (wat	  
voelde	  ik	  mee	  met	  de	  leverancier	  van	  de	  geluidsinstallatie.	  Keihard	  werken	  en	  dan	  afgerekend	  
worden	  op	  de	  fout	  van	  een	  ander).	  Het	  nadeel	  was	  nu	  wel	  dat	  elke	  microfoon	  met	  kabels	  vast	  
zat,	  wat	  het	  lopen	  van	  de	  kandidaten	  zo	  goed	  als	  onmogelijk	  maakte,	  terwijl	  de	  leden	  wel	  in	  een	  
soort	  driekwart	  cirkel	  om	  de	  sprekers	  heen	  zaten.	  Het	  maakte	  het	  Liesbeth	  opnieuw	  moeilijk	  
contact	  met	  de	  zaal	  te	  maken.	  En	  opnieuw	  viel	  ze	  na	  een	  sterk	  begin	  terug	  in	  een	  meer	  
afwachtende	  rol.	  Of	  ze	  het	  zelf	  besefte	  of	  niet,	  ergens	  ging	  de	  rem	  er	  op.	  Mogelijkheden	  om	  met	  
iets	  te	  komen	  dat	  de	  media	  zou	  kunnen	  halen	  liet	  ze	  tot	  onze	  verbazing	  schieten.	  Maar	  het	  lukte	  
haar	  wel	  weer	  beter	  om	  contact	  met	  de	  leden	  te	  maken	  en	  te	  houden.	  Het	  beste	  moment	  van	  de	  
avond	  –	  voor	  haar	  en	  volgens	  mij	  ook	  voor	  de	  zaal	  –	  was	  haar	  antwoord	  op	  de	  vele	  vragen	  naar	  
de	  ‘C’	  van	  het	  CDA.	  Heel	  zorgvuldig	  wist	  ze	  uit	  te	  leggen	  hoe	  de	  scheidslijn	  loopt	  tussen	  geloof	  en	  
politiek,	  terwijl	  ze	  ondertussen	  als	  persoon	  helemaal	  liet	  horen	  hoe	  ze	  zichzelf	  liet	  inspireren	  
door	  de	  essentie	  van	  het	  geloof.	  Ik	  zag	  de	  grote	  Groningse	  koppen	  knikken.	  
	  
Terzijde	  van	  het	  Gronings	  gebeuren	  kwam	  een	  onderhandelingsspel	  tot	  een	  hoogtepunt.	  DWDD,	  
Pauw	  en	  Witteman,	  Nieuwsuur	  en	  Knevel	  en	  Van	  den	  Brink	  onderhandelden	  tegelijk	  met	  alle	  zes	  
de	  kandidaten	  over	  een	  televisiedebat.	  Er	  was	  geen	  sprake	  van	  coördinatie	  van	  de	  zijde	  van	  het	  
partijbureau;	  elke	  omroep	  werd	  naar	  de	  kandidaten	  verwezen.	  En	  dan	  krijg	  je	  een	  subtiel	  spel.	  
Sybrand	  deed	  het	  goed	  en	  had	  zijn	  handen	  vol	  aan	  de	  aanvullende	  onderhandelingen	  op	  het	  
lente-‐akkoord.	  Hij	  probeerde	  dus	  overal	  onderuit	  te	  komen.	  Ons	  team	  en	  het	  team	  van	  Henk	  
Bleker	  zeiden	  in	  de	  kern:	  we	  doen	  mee	  als	  Sybrand	  meedoet.	  Van	  de	  omroepmedewerkers	  
kregen	  we	  steeds	  verschillende	  varianten	  voorgehouden	  en	  werd	  de	  suggestie	  gewekt	  dat	  de	  
anderen	  al	  ‘ja’	  hadden	  gezegd	  en	  dat	  als	  wij	  nu	  niet	  voor	  hen	  kozen,	  we	  absoluut,	  never	  nooit	  
geen	  kans	  meer	  zouden	  krijgen	  om	  ever,	  ever	  nog	  met	  uw	  kandidaat	  te	  verschijnen.	  Het	  is	  
eigenlijk	  wel	  een	  leuk	  spel	  als	  het	  zo	  overzichtelijk	  is.	  
Een	  van	  de	  omroepen	  maakte	  de	  dag	  voor	  het	  debat	  in	  Groningen	  een	  doorbraak.	  Nou	  ja,	  zo	  
leek	  het.	  Op	  een	  gegeven	  moment	  krijg	  ik	  de	  verzekering	  dat	  Sybrand	  bij	  P&W	  zou	  verschijnen	  
en	  een	  vertegenwoordiger	  uit	  zijn	  team	  bevestigt	  dat.	  OK,	  zeg	  ik	  richting	  P&W,	  als	  aan	  die	  
voorwaarde	  is	  voldaan	  doet	  Liesbeth	  mee.	  Vervolgens	  luister	  ik	  geïnteresseerd	  naar	  hun	  
gedachten	  over	  het	  verbouwen	  van	  de	  studio	  (en	  had	  ik	  echt	  medelijden	  met	  de	  medewerker	  
van	  DWDD	  die	  fantastisch	  op	  dreef	  was	  om	  ons	  zover	  te	  krijgen	  naar	  haar	  programma	  te	  gaan).	  
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Die	  avond	  komt	  Sybrand	  als	  laatste	  in	  Groningen	  aanschuiven	  –	  een	  lange	  dag	  vergaderen	  over	  
de	  uitwerking	  van	  het	  Kunduzakkoord	  -‐	  en	  tot	  mijn	  verbazing	  begint	  hij	  zich	  te	  beklagen	  over	  het	  
feit	  dat	  hij	  naar	  P&W	  toe	  moet.	  ‘Maar	  waarom	  ga	  je	  dan?’	  ‘Nou,	  omdat	  ik	  begrijp	  dat	  jullie	  gaan.’	  
‘Ho	  even.	  Het	  is	  echt	  andersom.’	  Maar	  dan	  is	  er	  geen	  moment	  meer	  om	  door	  te	  praten.	  Sybrand	  
moet	  op	  het	  bankje	  voor	  een	  foto	  van	  alle	  kandidaten	  samen	  op	  een	  bank.	  Ik	  hoop	  dat	  die	  foto’s	  
beter	  gelukt	  zijn	  dan	  mijn	  eigen	  kiekje.	  (FOTO)	  
Ergens	  na	  afloop	  ben	  ik	  nog	  met	  Freek	  Staps,	  een	  journalist	  van	  het	  NRC,	  aan	  het	  praten	  (‘Wat	  
zou	  toch	  de	  achtergrond	  zijn	  geweest	  van	  de	  plotselinge	  deelname	  van	  zoveel	  kandidaten?’),	  als	  
ik	  ergens	  achter	  hem	  een	  oploopje	  zie.	  Ik	  verontschuldig	  mij	  en	  sluit	  me	  er	  bij	  aan.	  Het	  blijkt	  dat	  
Sybrand	  zijn	  ergernis	  over	  het	  optreden	  bij	  P&W	  niet	  voor	  zich	  houdt	  –	  ‘Het	  is	  domweg	  teveel’	  –	  
en	  voorstelt	  om	  te	  cancellen.	  Liesbeth	  sluit	  zich	  direct	  bij	  hem	  aan	  en	  dan	  sluiten	  de	  andere	  
kandidaten	  zich	  daar	  weer	  bij	  aan.	  Geen	  debat?	  Ik	  ben	  het	  er	  niet	  mee	  eens.	  Sybrand	  begrijp	  ik	  
wel.	  Ik	  snap	  dat	  hij	  met	  zijn	  hoofd	  bij	  de	  onderhandelingen	  zit,	  maar	  bovendien:	  hij	  heeft	  weinig	  
te	  winnen.	  Hij	  staat	  ver	  voor	  in	  elke	  peiling,	  dus	  waarom	  zou	  hij?	  Liesbeth	  heeft	  veel	  terrein	  
terug	  te	  winnen.	  Daarbij	  ben	  ik	  me	  er	  met	  elke	  dag	  die	  voorbijgaat	  meer	  van	  bewust	  dat	  de	  
ervaring	  leert	  dat	  de	  meeste	  leden	  hun	  stem	  al	  vroeg	  uitbrengen,	  bijna	  direct	  na	  binnenkomst	  
van	  de	  stembiljetten.	  Stembiljetten	  die	  vrijdag	  op	  de	  deurmat	  vallen.	  Liever	  wil	  ik	  vlak	  voor	  het	  
weekend	  in	  de	  media,	  dan	  er	  midden	  in.	  
Opnieuw	  is	  de	  kandidaat	  terughoudender	  dan	  de	  campagneleider.	  Het	  botst,	  felle	  ogen.	  Maar	  de	  
kandidaat	  heeft	  het	  uiteindelijk	  wel	  voor	  het	  zeggen	  –	  zeker	  als	  ze	  zoals	  in	  dit	  geval	  veel	  meer	  
ervaring	  met	  het	  medium	  televisie	  dan	  de	  campagneleider.	  In	  dit	  geval	  beperk	  ik	  me	  tot	  een	  
telefoontje	  naar	  de	  collega	  van	  team	  Buma,	  die	  deze	  avond	  niet	  mee	  was	  gekomen.	  Houston,	  
you	  got	  a	  problem.	  Ik	  heb	  zoiets	  nog	  nooit	  bij	  de	  hand	  gehad,	  maar	  zouden	  de	  mensen	  van	  P&W	  
zich	  echt	  zomaar	  neerleggen	  bij	  een	  annulering?	  
	  
Het	  debat	  bij	  P&W	  kwam	  het	  dichtste	  bij	  de	  debatten	  zoals	  die	  ook	  in	  het	  land	  werden	  gevoerd.	  
Er	  waren	  klachten	  over	  het	  feit	  dat	  de	  strijd	  zo	  saai	  zou	  zijn,	  maar	  eigenlijk	  was	  dat	  een	  klacht	  
dat	  er	  zo	  weinig	  echte	  meningsverschillen	  leken	  te	  zijn	  -‐	  of	  zo	  weinig	  harde	  ruzie	  tussen	  de	  
kandidaten.	  Tsja,	  wat	  verwacht	  je	  van	  zes	  mensen	  die	  allemaal	  op	  hun	  eigen	  manier	  hart	  hebben	  
voor	  dezelfde	  partij	  en	  de	  uitgangspunten	  van	  die	  partij	  delen?	  Dan	  nog	  bleven	  de	  verschillen	  
tussen	  de	  kandidaten	  wel	  degelijk	  groot.	  Ook	  fysiek.	  De	  lange	  Wintels,	  kleine	  Bleker.	  De	  dame	  
Toorenburg,	  vriendin	  Keizer.	  Minister	  Spies	  en	  pakkenman	  Buma.	  Geen	  slechte	  line	  up	  voor	  een	  
debat.	  De	  spelers	  raakten	  ook	  op	  elkaar	  ingespeeld.	  Het	  werd	  vrijer,	  scherper.	  De	  karakters	  
kwamen	  meer	  naar	  voren.	  Van	  niemand	  meer	  natuurlijk	  dan	  Henk	  Bleker.	  Met	  anderen,	  heb	  ik	  
me	  afgevraagd	  wat	  hem	  bewogen	  heeft	  om	  zich	  kandidaat	  te	  stellen.	  Om	  Buma	  te	  helpen	  en	  
Liesbeth	  dwars	  te	  zitten?	  Nogmaals,	  ik	  weet	  het	  niet.	  In	  de	  campagne	  vond	  ik	  hem	  onthecht,	  
ontspannen,	  vrolijk	  zelfs.	  Even	  bevrijd	  van	  de	  juk	  van	  het	  ambt.	  Eerder,	  vooral	  in	  zijn	  lange	  
periode	  als	  secretaris	  van	  het	  landelijk	  bestuur,	  heb	  ik	  nooit	  een	  klik	  gevoeld.	  We	  waren	  te	  
verschillend.	  Daarna	  kwam	  zijn	  finest	  hour.	  Ik	  zie	  hem	  nog	  in	  een	  hoekje	  van	  de	  kantine	  in	  de	  
Rijnhal	  schrijven	  aan	  zijn	  openingsspeech,	  om	  die	  daarna	  met	  alle	  kracht	  en	  inlevingsvermogen	  
die	  in	  hem	  zat	  te	  brengen.	  Dan	  moet	  je	  hem	  wel	  waarderen,	  om	  die	  waardering	  in	  de	  weken	  
daarna	  weer	  te	  voelen	  wegvloeien	  in	  de	  interne	  strubbelingen	  daarna.	  Toen	  hij	  het	  
voorzitterschap	  inruilde	  voor	  een	  staatssecretariaat,	  zette	  ik	  denkbeeldig	  een	  punt	  achter	  zijn	  
naam.	  Maar	  nu,	  in	  deze	  campagne	  was	  dat	  toch	  anders.	  Een	  soort	  (h)erkenning	  van	  veteranen	  
onderling.	  Onze	  kleine	  klik	  kreeg	  extra	  klank	  toen	  we	  elkaar	  spraken	  op	  weg	  van	  de	  gastruimte	  



op	  de	  eerste	  verdieping	  naar	  de	  studio	  van	  P&W	  op	  de	  begane	  grond.	  We	  stopten	  halverwege	  
de	  trap,	  ik	  twee	  treden	  lager	  dan	  hij.	  Even	  deelden	  we	  in	  het	  plezier	  van	  ‘waar	  zijn	  we	  nou	  toch	  
weer	  mee	  bezig?’.	  Als	  hij	  onthecht	  was,	  dan	  was	  dat	  ook	  een	  keuze.	  Terwijl	  we	  de	  trap	  verder	  
afliepen,	  schoot	  mij	  Mulisch	  te	  binnen:	  ‘Het	  beste	  is	  het	  raadsel	  te	  vergroten’.	  
	  
Voor	  Liesbeth	  was	  de	  uitgangspositie	  bij	  dit	  eerste	  TV-‐debat	  niet	  slecht.	  Ze	  stond	  dicht	  bij	  de	  
presentatoren	  en	  mocht	  als	  eerste	  beginnen.	  Die	  kans	  pakte	  ze	  met	  beide	  handen	  aan.	  Recht	  in	  
de	  camera,	  vloeiend	  en	  overtuigend	  legde	  ze	  haar	  visie	  op	  de	  samenleving	  en	  het	  CDA	  neer.	  Van	  
onze	  positie	  achter	  de	  camera’s	  keken	  Liesbeth’s	  woordvoerder	  en	  ik	  elkaar	  aan	  en	  zeiden:	  ’Yes,	  
dit	  is	  het!’	  De	  kandidaten	  daarna	  waren	  nerveus	  of	  net	  iets	  minder	  krachtig.	  En	  na	  de	  mooie	  
start	  ging	  Liesbeth	  door	  en	  mengde	  zich	  krachtig	  in	  het	  debat,	  ook	  als	  het	  spel	  zich	  bij	  andere	  
kandidaten	  bevond.	  
Maar	  in	  de	  tweede	  helft	  werd	  dat	  weer	  minder.	  Had	  ik	  in	  het	  begin	  het	  gevoel	  dat	  ze	  boven	  de	  
andere	  kandidaten	  uitsteeg,	  nu	  werd	  ze	  weer	  gewoon	  één	  van	  de	  kandidaten	  en	  bemoeide	  ze	  
zich	  steeds	  minder	  met	  de	  bekende	  schermutselingen	  tussen	  de	  kandidaten	  onderling,	  met	  Henk	  
daar	  op	  de	  een	  of	  andere	  manier	  altijd	  wel	  betrokken.	  Er	  is	  een	  scheidslijn	  tussen	  ‘ik	  sta	  boven	  
de	  groep’	  en	  ‘ik	  ben	  de	  baas	  van	  de	  groep’.	  Henk	  mengde	  zich	  steeds	  vol	  in	  de	  groep,	  maar	  hij	  
was	  de	  menger	  van	  de	  groep,	  niet	  de	  baas.	  Sybrand	  slaagde	  er	  qua	  houding	  wel	  steeds	  goed	  in	  
wat	  boven	  de	  groep	  te	  hangen,	  ook	  door	  zijn	  ontspannenheid,	  maar	  inhoudelijk	  kwam	  hij	  
nauwelijks	  verder	  dan	  wat	  hij	  in	  Rotterdam	  al	  had	  gebracht.	  Liesbeth	  maakte	  zeker	  geen	  fouten,	  
maar	  scoorde	  ook	  niet.	  Mona	  deed	  eigenlijk	  niet	  zoveel,	  maar	  zat	  opmerkelijk	  genoeg	  niet	  in	  een	  
positie	  waarin	  ze	  het	  spel	  moest	  maken.	  Marcel	  en	  Madeleine	  zaten	  beiden	  op	  een	  te	  smal	  
spoor.	  
Na	  afloop	  was	  ik	  toch	  weer	  trots	  op	  mijn	  kandidaat.	  Het	  klinkt	  zo	  flauw,	  maar	  ik	  meende	  –	  en	  
meen	  –	  het	  echt:	  wat	  een	  voorrecht	  om	  met	  haar	  te	  mogen	  werken.	  Weer	  had	  ik	  haar	  kracht	  
voelen	  toenemen.	  Zo	  door	  dus.	  We	  komen	  er	  aan.	  In	  die	  geest	  belde	  ik	  ruim	  na	  afloop	  mijn	  
vrouw,	  en	  ook	  om	  gewoon	  mijn	  verwondering	  te	  delen	  over	  zo’n	  avond.	  
Na	  het	  gesprek	  sprak	  een	  journalist	  me	  nog	  even	  aan:	  ‘Ik	  vond	  dat	  ze	  vanavond	  niet	  helemaal	  
aanwezig	  was	  en	  dat	  ga	  ik	  morgen	  op	  de	  radio	  ook	  zeggen’.	  
	  
Liesbeth	  had	  de	  stijgende	  lijn	  te	  pakken.	  Een	  mooie	  basis	  om	  het	  weekend	  mee	  in	  te	  gaan.	  Op	  
vrijdag	  een	  regulier	  gepland	  debat	  in	  Zeist,	  op	  zaterdagavond	  nog	  een	  televisiedebat:	  
Nieuwsuur.	  Maar	  beide	  zou	  ik,	  in	  ieder	  geval	  fysiek,	  gaan	  missen.	  Bij	  het	  begin	  van	  de	  campagne	  
had	  ik	  gesteld	  dat	  er	  twee	  evenementen	  zouden	  zijn	  die	  ik,	  buiten	  mijn	  werk,	  wel	  door	  wilde	  
laten	  gaan.	  Het	  eerste	  was	  het	  geven	  van	  een	  training	  in	  Istanbul,	  het	  tweede	  een	  lang	  daarvoor	  
geplande	  avond	  met	  familie.	  De	  training	  in	  Istanbul	  betrof	  een	  democratiseringscursus	  voor	  
jonge	  talenten	  uit	  de	  Balkan	  en	  Turkije,	  georganiseerd	  door	  EFF	  (CDA	  internationaal)	  en	  IRI.	  Net	  
als	  de	  campagne	  is	  ook	  dit	  vrijwilligerswerk	  en	  het	  soort	  dat	  je	  niet	  wilt	  missen.	  Maar	  ook	  al	  had	  
ik	  het	  teruggebracht	  van	  een	  lang	  weekend	  met	  mijn	  vrouw	  naar	  het	  krapst	  mogelijke	  
vliegschema,	  het	  voelde	  niet	  goed	  de	  campagne	  te	  verlaten.	  Maar	  organisatorisch	  was	  alles	  
onder	  controle	  en	  dan	  heb	  je	  geen	  excuus	  om	  niet	  te	  doen	  wat	  je	  toch	  wilt	  doen.	  
Istanbul	  is	  een	  andere	  wereld.	  Boomtown	  Istanbul,	  eigenlijk.	  Glazen	  kantoormonsters	  worden	  
door	  kranen	  boven	  wijken	  uitgetild	  alsof	  reuzen	  tot	  leven	  worden	  gewekt.	  De	  route	  van	  vliegveld	  
naar	  binnenstad	  herinnert	  je	  er	  opeens	  weer	  aan	  hoe	  vitaal	  een	  groeiende	  economie	  je	  maakt,	  al	  
dacht	  ik	  bij	  sommige	  gebouwen	  dat	  ze	  eerder	  gebouwd	  waren	  voor	  de	  bust	  dan	  voor	  de	  boom.	  
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Klaar	  om	  in	  te	  zakken.	  But	  while	  it	  lasts	  ..	  Aangestoken	  door	  de	  energie	  van	  de	  stad	  belde	  ik	  naar	  
Nederland.	  Liesbeth	  was	  er	  klaar	  voor.	  En	  dat	  zou	  later	  ook	  zo	  blijken	  te	  zijn.	  Ze	  deed	  het	  weer	  
beter.	  Na	  afloop	  kreeg	  ik	  uit	  het	  team	  wel	  de	  ‘maar’	  dat	  het	  er	  op	  leek	  dat	  de	  meeste	  
aanwezigen,	  waaronder	  veel	  jongeren,	  al	  gekozen	  hadden	  –	  vooral	  ten	  voordele	  van	  de	  
vernieuwing	  in	  de	  persoon	  van	  Mona.	  Het	  signaal	  was	  voldoende	  om	  er	  nog	  een	  schep	  bovenop	  
te	  doen.	  Naast	  het	  voorbereiden	  van	  een	  training	  versnelden	  we	  een	  mailactie	  naar	  zoveel	  
mogelijk	  adressen.	  Dat	  is	  nog	  best	  lastig,	  want	  de	  partij	  mag	  niet	  meewerken	  aan	  het	  
verspreiden	  van	  mails	  en	  onze	  leden	  zijn	  kritisch	  als	  het	  om	  het	  gebruik	  van	  mailadressen	  gaat,	  
maar	  er	  moest	  iets	  extra’s	  gebeuren.	  
De	  volgende	  dag	  ging	  het	  werk	  daar	  aan	  door.	  Het	  was	  goochelen	  met	  tijd	  en	  aandacht.	  De	  
deelnemers	  kregen	  het	  volle	  pond.	  Het	  was	  weer	  een	  groot	  genoegen	  om	  mensen	  mee	  te	  
krijgen	  in	  	  mijn	  verhaal.	  Een	  verhaal	  dat	  begint	  met	  het	  verschil	  tussen	  feit	  en	  mening	  en	  de	  
duiding	  van	  ideologische	  stromingen	  en	  eindigt	  met	  de	  concrete	  invulling	  van	  ledenwerfacties-‐	  
en	  campagneacties	  in	  minder	  dan	  perfecte	  politieke	  omstandigheden.	  Maar	  in	  elk	  beschikbaar	  
vrij	  moment	  ging	  de	  knop	  om	  en	  duwde	  ik	  via	  mijn	  arme	  PDA	  tegen	  de	  weerbarstige	  situatie	  in	  
Nederland	  aan.	  
In	  de	  middag	  kwam	  het	  allemaal	  bij	  elkaar.	  De	  training	  ging	  prima	  van	  start.	  Wel	  krijg	  ik	  altijd	  
weer	  een	  mentale	  hik	  als	  je	  over	  politieke	  boodschappen	  wilt	  praten	  en	  op	  een	  hele	  
enthousiaste	  manier	  van	  een	  jonge	  vrouw	  in	  Montenegro	  te	  horen	  krijgt	  dat	  daar	  in	  haar	  land	  
natuurlijk	  geen	  sprake	  van	  kan	  zijn.	  Er	  zijn	  geen	  boodschappen,	  alleen	  maar	  boodschappers.	  
Maar	  toch,	  bij	  dat	  soort	  trainingen	  lukt	  het	  eigenlijk	  altijd	  wel	  om	  zoveel	  geestelijke	  vrijheid	  in	  de	  
lucht	  te	  krijgen	  dat	  de	  deelnemers	  maximaal	  open	  komen	  staan	  voor	  nieuwe	  werkelijkheden.	  In	  
de	  middag	  moest	  dat	  vertaald	  worden	  naar	  een	  opdracht.	  Drie	  groepen:	  Turkse,	  Albanese	  
deelnemers	  en	  de	  rest,	  vooral	  Serven	  en	  Kroaten.	  Elke	  groep	  maakte	  een	  presentatie.	  De	  Turkse	  
groep	  bestond	  uit	  vertegenwoordigers	  van	  twee	  partijen	  en	  vooral	  uit	  dames,	  waarvan	  ongeveer	  
de	  helft	  uit	  met	  hoofddoek	  en	  de	  andere	  helft,	  uh,	  spannend	  modern.	  Als	  trainer	  weet	  je	  dat	  je	  
erg	  op	  moet	  passen	  daar	  enige	  betekenis	  aan	  te	  hechten,	  maar	  helemaal	  neutraal	  is	  het	  verschil	  
ook	  niet.	  Het	  was	  fascinerend	  om	  te	  zien	  hoe	  die	  spanning	  zich	  vertaalde	  in	  een	  presentatie	  over	  
de	  emancipatie	  van	  de	  vrouw	  in	  Turkije.	  Klasse.	  (Overigens:	  in	  de	  miljoenenmassastad	  Istanbul	  
zag	  ik	  op	  een	  gegeven	  moment	  twee	  boerka’s.	  2.	  Zegge,	  twee.	  Ja,	  het	  zit	  hoog).	  
Daarna	  kwamen	  de	  Albanezen	  met	  een	  matig	  verhaal,	  sterk	  gedomineerd	  door	  een	  enkele	  
persoon.	  Geen	  dommerd,	  maar	  de	  communistische	  wortels	  liepen	  als	  veters	  nog	  door	  zijn	  
schoenen	  (zie	  ook;	  www.	  nl/	  ).	  Tot	  slot	  de	  Balkanrest,	  met	  z’n	  twaalven	  samen	  –	  en	  ze	  begonnen	  
met	  het	  zingen	  van	  de	  klanken	  van	  “ode	  aan	  de	  vreugde’,	  het	  volkslied	  van	  de	  Europese	  Unie,	  
omringd	  door	  een	  vlag	  van	  de	  Unie	  en	  een	  flipoverbord	  vol	  beelden	  van	  het	  continent.	  Komend	  
uit	  het	  verzuurde	  deel	  van	  Europa	  (nieuw	  woord:	  ‘verwenzuur’,	  verwend	  en	  toch	  zuur),	  kwam	  
het	  elan	  waarmee	  dat	  gebeurde	  voor	  mij	  aan	  als	  een	  klap	  tussen	  de	  ogen.	  Bam.	  Die	  hebben	  nog	  
hoop.	  Geloven	  nog	  ergens	  in.	  De	  rest	  was	  niet	  best,	  gepresenteerd	  door	  een	  jongeman	  uit	  
Montenegro	  die	  een	  slungelige	  kruising	  was	  van	  David	  Niven	  en	  The	  Artist	  Formerly	  Known	  as	  
Prince.	  Op	  verantwoord	  positief-‐kritische	  wijze	  wilde	  ik	  ze	  daarna	  feedback	  geven,	  maar	  zoals	  
het	  hoort,	  vraag	  je	  dan	  eerst	  wat	  de	  anderen	  van	  het	  optreden	  vonden.	  Had	  ik	  beter	  niet	  kunnen	  
doen.	  De	  leider	  van	  de	  Albanese	  delegatie	  haalde	  er	  vanuit	  zijn	  positie	  aan	  de	  zijkant	  van	  de	  zaal	  
slechts	  één	  ding	  uit:	  op	  de	  flipover	  was	  een	  kaartje	  geplakt	  van	  de	  verzamelde	  zingende	  landen.	  
Dat	  was	  een	  plaatje	  van	  het	  oude	  Joegoslavië.	  



Het	  ging	  heel	  beleefd:	  ‘Can	  you	  imagine	  that	  ..?’,	  ‘Do	  you	  	  think	  it	  would	  be	  possible	  to	  ..?’	  en	  
ondertussen	  liet	  de	  aanvoerder	  van	  de	  Albanese	  delegatie	  een	  brandende	  sigaret	  in	  het	  stro	  
vallen.	  Nat	  stro	  gelukkig.	  Onze	  artiest	  reageerde	  rustig.	  Tegelijk	  maakte	  hij	  geen	  aanstalten	  de	  
kaart	  van	  de	  flipover	  te	  verwijderen.	  Hij	  voelde	  zich	  miskent	  in	  zijn	  goede	  bedoelingen.	  Over	  de	  
hoofden	  van	  de	  deelnemers	  heen	  zag	  ik	  achter	  in	  de	  zaal	  hoe	  de	  drie	  medewerkers	  van	  de	  
opdrachtgever	  –	  de	  hele	  training	  aanwezig	  –	  zich	  transformeerden	  van	  luie	  stoelhangers	  naar	  
luisterende	  oren.	  Een	  mooi	  moment	  om	  tussen	  de	  kemphanen	  te	  gaan	  staan	  voordat	  ze	  elkaar	  
met	  de	  poten	  vooruit	  aanvallen.	  
Ervaring	  zal	  ons	  redden.	  Meestal	  loopt	  alles	  soepel	  en	  heb	  je	  meer	  lol	  aan	  groepen	  als	  deze	  dan	  
aan	  menig	  groep	  in	  eigen	  land.	  Onderliggend	  weet	  je	  echter	  dat	  er	  altijd	  zoveel	  aan	  de	  hand	  is	  en	  
dat	  het	  in	  een	  oogwenk	  mis	  kan	  gaan.	  Er	  is	  geen	  wondermiddel,	  maar	  ik	  had	  die	  dag	  wel	  wat	  
goodwill	  verzameld.	  Met	  complimenten	  en	  vooral	  veel	  technische	  opmerkingen	  over	  de	  
presentaties	  van	  alle	  teams	  verwaaide	  de	  eerste	  rook	  van	  het	  vuurtje	  uit	  het	  gesprek.	  De	  flipover	  
met	  het	  confronterende	  kaartje	  verdween	  naar	  een	  hoek	  van	  de	  zaal,	  het	  kaartje	  even	  daarna	  
helemaal.	  Achterin	  ontspanden	  zich	  de	  spieren.	  
	  
Ervaring	  hielp	  niet	  in	  mijn	  contacten	  met	  Nederland.	  De	  training	  speelde	  zich	  diep	  af	  in	  de	  kelder	  
van	  een	  matig	  hotel	  in	  het	  centrum	  van	  de	  stad	  af.	  Om	  bereik	  te	  hebben	  moest	  ik	  tussen	  de	  
bedrijven	  door	  snel	  de	  trappen	  nemen	  en	  dan	  ging	  ik	  ijsberend	  door	  de	  smalle	  straten	  van	  de	  
buurt.	  Helaas	  kreeg	  ik	  nauwelijks	  beweging	  in	  het	  gebeuren	  aan	  de	  andere	  kant	  van	  het	  
Europese	  continent.	  De	  debatten,	  een	  enkel	  werkbezoek,	  en	  dan	  Nieuwsuur;	  het	  was	  eigenlijk	  
alles	  wat	  ik	  had.	  Mijn	  twee	  krachten,	  de	  analyse	  en	  het	  organiseren	  van	  mensen	  binnen	  
partijverband,	  kreeg	  ik	  beide	  niet	  in	  stelling	  gebracht.	  Wat	  is	  er	  aan	  de	  hand?,	  zo	  dacht	  ik.	  
	  
Het	  was	  zaterdagmiddag,	  dat	  was	  er	  aan	  de	  hand.	  Op	  de	  super-‐collega’s	  na	  die	  zich	  met	  
Nieuwsuur	  bezig	  hielden,	  was	  iedereen	  aangename	  dingen	  aan	  het	  doen	  in	  de	  zon.	  In	  
campagnetijd	  vergeet	  je	  dat	  andere	  mensen	  menselijke	  levens	  leiden.	  Ik	  liet	  het	  even	  gaan.	  De	  
groep,	  aangevuld	  met	  de	  organisatoren	  en	  de	  andere	  docenten	  van	  de	  module,	  liep	  via	  het	  
Taksimplein	  richting	  het	  oude	  centrum	  Ik	  was	  de	  enige	  die	  een	  hele	  dag	  in	  touw	  was.	  Ik	  was	  
meer	  de	  trainer,	  de	  anderen	  docenten.	  De	  volgende	  dag	  zou	  Ingeborg	  Oostlander	  optreden,	  ook	  
uit	  Nederland	  en	  getrouwd	  met	  iemand	  uit	  Turkije.	  De	  andere	  twee	  docenten	  kwamen	  uit	  
Groot-‐Brittannië	  en	  Frankrijk.	  De	  Brit	  was	  Chris	  Scott,	  campagnemanager	  van	  De	  David	  Cameron	  
en	  Boris	  Johnson.	  De	  Fransman	  was	  Olivier	  Ubéda,	  consultant	  en	  o.a.	  campagneleider	  van	  
Sarkozy.	  Beide	  kwamen	  hun	  wonden	  likken.	  De	  eerste	  van	  de	  net	  dik	  verloren	  lokale	  
verkiezingen	  in	  Engeland	  (al	  deed	  Boris	  het	  wel	  goed)	  en	  de	  ander	  had	  net	  voor	  Sarkozy	  de	  
verkiezingen	  verloren.	  Inmiddels	  ben	  ik	  te	  oud	  om	  me	  nog	  geïntimideerd	  te	  voelen	  door	  titels	  en	  
van	  de	  personen	  was	  ik	  maar	  deels	  onder	  de	  indruk,	  maar	  natuurlijk	  voel	  je	  dan	  het	  verschil	  in	  
status	  (en	  zeker	  in	  het	  geval	  van	  de	  Fransman:	  van	  geld).	  Toch	  is	  er	  iets	  dat	  je	  deelt.	  De	  
adrenaline,	  de	  hoogte-‐	  en	  dieptepunten.	  Ook	  een	  gedeelde	  voorliefde	  voor	  de	  oppositierol.	  
Heerlijk	  als	  basis	  om	  van	  daaruit	  terug	  te	  komen.	  En	  als	  je	  dan	  als	  een	  paar	  overlevers	  bij	  elkaar	  
zit,	  dan	  heb	  je	  ook	  wel	  heel	  veel	  te	  delen	  aan	  kennis	  van	  de	  geschiedenis.	  En	  als	  dan	  nog	  eens	  de	  
Amerikaanse	  opdrachtgever	  er	  bij	  komt	  zitten,	  vers	  van	  overleg	  in	  het	  Romney-‐kamp,	  dan	  heb	  je	  
uiteindelijk	  gewoon	  een	  stelletje	  liefhebbers	  bij	  elkaar,	  samen	  aan	  het	  spelen	  in	  de	  zandbak	  van	  
de	  komende	  Amerikaanse	  presidentsverkiezing.	  
	  



	   CAMPAGNEMAN	  
	  

Versie	  15	  juli	  2013	   	   43	  
	  

Aan	  het	  begin	  van	  de	  avond	  ging	  ik	  het	  dakterras	  van	  het	  restaurant	  op.	  Het	  was	  zo’n	  avond	  
waarop	  de	  dagzon	  bij	  verdwijnen	  nog	  even	  een	  groet	  nalaat	  in	  de	  lucht.	  Het	  restaurant	  bevindt	  
zich	  vele	  verdiepingen	  hoog	  op	  de	  heuvelrug	  die	  vanuit	  het	  Aziatische	  deel	  van	  Istanbul	  richting	  
het	  oudste	  deel	  van	  de	  stad	  gaat.	  Bij	  een	  milde	  zonsondergang	  keek	  ik	  uit	  over	  stad	  en	  water,	  
met	  tegenover	  mij	  zicht	  op	  Europa	  en	  terzijde	  de	  grote	  hangbrug	  over	  de	  Bosporus,	  veel	  lijkend	  
op	  die	  van	  San	  Francisco,	  afwisselend	  verlicht	  door	  fel	  gekleurd	  lamp-‐	  of	  laserlicht.	  Het	  was	  tijd	  
om	  Liesbeth	  te	  bereiken.	  Nieuwsuur	  kwam	  er	  aan.	  Maar	  wat	  te	  melden?	  
In	  een	  campagne	  slijt	  niets	  sneller	  dan	  je	  informatiepositie.	  Actualiteiten	  kunnen	  dwars	  door	  je	  
inhoudelijke	  agenda	  gaan	  lopen,	  personen	  kunnen	  opeens	  besloten	  hebben	  zich	  anders	  te	  gaan	  
gedragen.	  Vrijdagavond	  had	  ik	  nog	  het	  gevoel	  helemaal	  aangesloten	  mijn	  laatste	  denkbeelden	  
neer	  te	  kunnen	  zetten	  bij	  Liesbeth	  en	  het	  team,	  zaterdagavond	  had	  ik	  dat	  al	  niet	  meer,	  ondanks	  
de	  beschikbaarheid	  van	  twitter	  en	  wat	  al	  niet	  meer.	  Aanwezigheid	  maakt	  uit.	  Niets	  vervangt	  
oogcontact.	  De	  mensen	  van	  ons	  team	  naast	  Liesbeth,	  die	  moesten	  en	  konden	  het	  laatste	  advies	  
geven.	  En	  dus	  besloot	  ik	  mijn	  contact	  met	  de	  kandidaat	  kort	  en	  persoonlijk	  te	  houden.	  Geen	  
telefoontje,	  slechts	  een	  kort	  bericht	  in	  de	  vorm	  van	  een	  sms.	  Iets	  over	  mijn	  vertrouwen	  in	  haar,	  
geladen	  door	  de	  positie	  waar	  ik	  stond	  en	  de	  reden	  waarom	  ze	  kandidaat	  moest	  zijn.	  Iets	  met	  
bruggen.	  
	  
Nieuwsuur	  werd	  voor	  haar	  gevoel	  het	  echte	  dieptepunt	  uit	  de	  campagne.	  Het	  begon	  met	  de	  
constatering	  dat	  Liesbeth	  nu,	  samen	  met	  Madeleine,	  het	  verst	  van	  de	  gespreksleider,	  Twan	  
Huys,	  was	  geplaatst.	  Niet	  leuk,	  maar	  na	  de	  prominente	  plek	  bij	  P&W	  mochten	  we	  weinig	  recht	  
om	  te	  klagen.	  Maar	  er	  bleek	  iets	  meer	  aan	  de	  hand.	  Net	  als	  de	  keer	  daarvoor	  bij	  Nieuwsuur,	  
bleek	  de	  opzet	  van	  het	  debat	  weer	  helemaal	  te	  zijn	  omgegooid	  ten	  opzichte	  van	  wat	  te	  voren	  
was	  besproken	  (Om	  Nieuwsuur	  in	  bescherming	  te	  nemen:	  omkeren	  is	  iets	  anders	  dan	  draaien).	  
Dat	  was	  echter	  niet	  zozeer	  om	  een	  levendiger	  debat	  te	  krijgen,	  maar	  om	  –	  dit	  is	  een	  
reconstructie	  achteraf,	  door	  iemand	  die	  er	  dus	  niet	  bij	  was	  –	  er	  een	  tweestrijd	  van	  te	  maken	  
tussen	  Sybrand	  en	  Mona.	  En	  ook	  dat	  was	  uiteindelijk	  niet	  het	  hele	  verhaal.	  Diezelfde	  dag	  hadden	  
Rutte	  en	  Wilders	  een	  woordenstrijd	  over	  het	  verloop	  van	  het	  Catshuisberaad.	  Het	  betekende	  dat	  
Huys	  de	  eerste	  minuten	  van	  het	  debat	  gebruikte	  om	  Sybrand	  een	  reactie	  te	  ontlokken	  op	  de	  
woorden	  van	  Wilders	  en	  Rutte.	  Pas	  daarna	  werd	  overgegaan	  op	  het	  eigenlijke	  debat,	  waarbij	  de	  
aandacht	  van	  camera	  en	  Huys	  eerst	  en	  vooral	  naar	  de	  twee	  koplopers	  uit	  is	  gegaan.	  Dan	  zijn	  35	  
minuten	  zo	  voorbij.	  Liesbeth	  was	  zo	  ver	  dat	  ze	  de	  eerdere	  terughoudendheid	  in	  debatten	  had	  
laten	  varen.	  Ze	  was	  klaar	  om	  er	  in	  te	  duiken	  waar	  ze	  maar	  kon.	  En	  toen	  maakte	  de	  redactie	  van	  
het	  programma	  dit	  haar	  onmogelijk.	  Dan	  kunnen	  haar	  ogen	  vlammen.	  Een	  frame	  van	  haar	  
gezicht	  in	  die	  houding	  is	  wat	  mensen	  die	  haar	  wel	  hebben	  gezien	  het	  meest	  is	  bijgebleven.	  
Gefrustreerd?	  You	  bet?	  Voor	  Liesbeth	  was	  dit	  de	  moeilijkste	  avond	  van	  de	  hele	  kandidatuur.	  En	  
begrijpelijk.	  Het	  is	  natuurlijk	  een	  hele	  respectloze	  manier	  van	  omgaan	  met	  de	  interne	  strijd	  om	  
het	  lijsttrekkerschap	  van	  een	  partij,	  zeker	  van	  de	  publieke	  omroep.	  Bij	  P&W	  kon	  je	  pech	  hebben	  
met	  de	  plek	  waar	  je	  stond,	  maar	  het	  was	  fair	  play.	  Dat	  ontbrak	  die	  avond.	  En	  wat	  mij	  betreft	  was	  
het	  ook	  de	  ergernis,	  diepe	  frustratie	  over	  het	  bij	  het	  eerste	  het	  beste	  piepgeluid	  weer	  
belangrijker	  maken	  van	  de	  man	  die	  terecht	  was	  afgemaakt	  voor	  zijn	  weglopen	  van	  de	  
onderhandelingstafel.	  Hebben	  jullie	  hem	  dan	  zo	  hard	  nodig,	  jongens?	  Wie	  maakt	  wie	  hier	  groot?	  
Er	  is	  een	  grens	  tussen	  nieuws	  volgen	  en	  nieuws	  maken	  en	  hier	  werd	  weer	  eens	  door	  die	  grens	  
heen	  geschopt.	  En	  waarom?	  Wees	  eerlijk:	  omdat	  geen	  andere	  omroep	  er	  die	  dag	  eerder	  mee	  
had	  gescoord.	  



	  
Deze	  doodzonde	  –	  de	  media	  de	  schuld	  geven	  –	  maakte	  ik	  alleen	  maar	  uit	  frustratie.	  Dat	  alles	  
wist	  ik	  pas	  toen	  ik	  terug	  was	  op	  mijn	  hotelkamer.	  Na	  ons	  spelen	  in	  de	  zandbak	  van	  de	  
Amerikaanse	  presidentsverkiezingen	  gingen	  we	  verdieping	  na	  verdieping	  weer	  terug	  naar	  
straatniveau.	  We	  stapten	  in	  de	  rook	  van	  een	  zinderende	  stad.	  Galatasaray	  had	  gewonnen.	  
Landskampioen.	  En	  we	  moesten	  door	  de	  feestvierders	  heen	  terug	  over	  het	  Taksirplein.	  In	  een	  
soort	  falanx	  gingen	  we	  op	  weg,	  de	  jongen	  met	  shirt	  dat	  zoveel	  leek	  op	  dat	  van	  de	  concurrent	  
tussen	  ons	  in.	  Maar	  we	  hadden	  ons	  geen	  zorgen	  hoeven	  te	  maken.	  De	  sfeer	  was	  overweldigend.	  
Westerse	  muziek,	  Oosterse	  muziek,	  Istanbul.	  We	  are	  the	  Champions	  gemengd	  met	  Zorba-‐achtig	  
dansen,	  tegen	  een	  achtergrond	  van	  vuurwerk	  en	  vaandels.	  In	  een	  mum	  van	  tijd	  was	  onze	  groep	  
onderdeel	  van	  het	  feest.	  Ingeborg	  Oostlander	  vroeg	  me	  foto’s	  van	  haar	  te	  maken	  met	  het	  feest	  
op	  de	  achtergrond.	  Haar	  man	  is	  Turks	  van	  geboorte	  en	  runt	  een	  vloot	  zeiljachten	  voor	  de	  Turkse	  
kunst.	  De	  bemanning	  is	  allemaal	  Galatasaray	  fan.	  Niets	  mooiers	  dan	  een	  paar	  foto’s	  als	  bewijs	  
dat	  ze	  bij	  de	  viering	  was	  geweest.	  
Zelf	  trok	  ik	  me	  snel	  terug,	  de	  rook	  van	  Taksir	  achter	  me	  aan	  waaiend.	  Op	  de	  hotelkamer	  
wachtten	  mij	  negatieve	  tweets	  en	  sfeerimpressies.	  Hoe	  Liesbeth	  en	  het	  team	  het	  hadden	  
beleefd	  kon	  ik	  pas	  geleidelijk	  uit	  Liesbeth	  en	  het	  team	  halen.	  Ze	  waren	  spaarzaam	  in	  hun	  
woorden.	  
Na	  een	  paar	  matige	  uren	  ging	  mijn	  wekker	  om	  half	  vier	  die	  nacht,	  op	  tijd	  voor	  de	  vlucht	  van	  half	  
zes.	  In	  de	  hal,	  wachtend	  op	  de	  taxi,	  zag	  ik	  onze	  Montenegrijnse	  Prince	  Niven,	  vergezeld	  door	  een	  
deelneemster	  binnenkomen,	  terug	  van	  het	  feest.	  We	  groetten	  en	  zij	  bedankten	  nog	  een	  keer.	  
Goed	  voor	  mij.	  In	  gedachten	  wenste	  ik	  de	  docent	  van	  de	  komende	  ochtend	  mazzel	  en	  stond	  op	  
om	  met	  de	  op	  dat	  moment	  gearriveerde	  taxi	  mee	  te	  gaan.	  
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Week	  3:	  kandidaat	  en	  minister	  
	  
De	  laatste	  week	  van	  de	  campagne	  werd	  vooral	  gekenmerkt	  door	  een	  gevoel	  van	  gespletenheid.	  
De	  debatten	  gingen	  door	  en	  op	  de	  een	  of	  andere	  manier	  was	  het	  of	  Liesbeth	  was	  bevrijd.	  
Typisch	  Liesbeth;	  de	  teleurstelling	  van	  zaterdag	  maakt	  dan	  ook	  iets	  los	  van	  ’Maar	  ik	  blijf	  wel	  
mijzelf’.	  In	  een	  debat	  in	  Heemskerk,	  met	  alleen	  Sybrand	  en	  Mona	  als	  tegenstanders,	  kwam	  ze	  
letterlijk	  en	  figuurlijk	  los	  en	  maakte	  wat	  mij	  betreft	  de	  twee	  opponenten	  met	  boter	  en	  suiker	  in.	  
Beste	  presentatie,	  veel	  inhoudelijker.	  Wow.	  Na	  afloop	  bleef	  ze	  nog	  langer	  met	  iedereen	  praten	  
dan	  anders.	  Niemand	  werd	  overgeslagen	  voor	  een	  vriendelijk	  woord,	  een	  persoonlijk	  contact.	  
Het	  laatste	  debat	  was	  sfeerrijk.	  In	  een	  kruising	  tussen	  een	  wijkgebouw	  en	  een	  de	  zaal	  voor	  
rockconcert,	  ergens	  verstopt	  in	  een	  wijk	  in	  Breda,	  werden	  we	  ontvangen	  met	  vaandels	  van	  de	  
harmonie,	  een	  multiculturele	  band	  en	  een	  enthousiaste	  gezongen	  ‘Brabant’	  door	  een	  Guus	  
Meeuwis.	  Mijn	  hart	  gaat	  er	  van	  open,	  maar	  dit	  zou	  duidelijk	  geen	  thuiswedstrijd	  worden	  voor	  
een	  Zuid-‐Hollandse	  kandidaat.	  Dat	  bleek	  al	  direct	  doordat	  de	  gastheer	  van	  de	  avond	  zichzelf	  
tekort	  deed	  door	  het	  debat	  te	  moeten	  openen	  met	  de	  misplaatste	  grap	  dat	  ‘we	  in	  Brabant	  al	  
heel	  lang	  gezicht	  bedekkende	  kledij	  hebben.	  Dat	  heet	  carnaval.’	  Iedereen	  subtiel	  herinnerend	  
aan	  de	  schade	  van	  een	  van	  de	  kandidaten.	  
Ik	  was	  laaiend,	  maar	  Liesbeth	  trok	  zich	  er	  niets	  van	  aan	  en	  was	  sterk	  en	  foutloos	  in	  haar	  
optreden.	  Daarbij	  viel	  me	  nog	  wat	  op:	  hoewel	  ze	  naast	  Sybrand	  fysiek	  de	  meest	  zware	  rol	  had	  –	  
Sybrand	  moest	  een	  akkoord	  uitonderhandelen,	  Liesbeth	  in	  haar	  ministersrol	  –	  had	  zij	  in	  mijn	  
ogen	  veel	  minder	  vermoeidheidsverschijnselen	  dan	  de	  anderen.	  Ze	  bleef	  komen.	  Concreter	  en	  
met	  meer	  flair	  in	  haar	  antwoorden	  dan	  de	  anderen.	  En	  als	  het	  dan	  toch	  zo	  gaat	  dat	  anderen	  ook	  
hun	  punten	  weten	  te	  maken,	  dan	  is	  dat	  alleen	  maar	  een	  compliment	  voor	  de	  ander	  kandidaten.	  
Allemaal	  waren	  ze	  op	  elkaar	  ingespeeld,	  maar	  niet	  zo	  dat	  het	  ten	  koste	  ging	  van	  de	  scherpte.	  
Breda	  was	  een	  passende	  afsluiting	  van	  wat	  echte	  debatten	  waren	  geworden,	  inclusief	  volop	  
vragen	  uit	  de	  zaal.	  De	  conservatief	  in	  mij	  vindt	  eigenlijk	  dat	  alleen	  de	  mensen	  die	  naar	  de	  
debatten	  toegaan	  zouden	  mogen	  stemmen,	  want	  dan	  krijg	  je	  pas	  alles	  mee.	  Niet	  alleen	  de	  
woorden,	  maar	  ook	  de	  lichaamstaal,	  de	  beweging	  van	  de	  zaal.	  Maar	  de	  conservatief	  in	  mij	  heeft	  
geen	  recht	  van	  spreken,	  want	  hij	  zit	  stil	  in	  een	  hoekje	  met	  zijn	  PDA	  te	  spelen.	  En	  wat	  hebben	  we	  
ondertussen	  veel	  geleerd	  als	  partij.	  Door	  de	  snelle	  val	  van	  het	  kabinet	  hebben	  we	  niet	  de	  kans	  
gekregen	  de	  lijnen	  van	  het	  strategisch	  beraad	  te	  delen	  en	  verinnerlijken.	  De	  debatten	  hebben	  
ons	  een	  lijsttrekker	  met	  draagvlak	  opgeleverd,	  een	  boodschap	  die	  een	  echte	  test	  heeft	  gehad	  en	  
weer	  een	  kans	  voor	  de	  leden	  om	  elkaar	  in	  lief	  en	  leed	  te	  ontmoeten.	  
	  
En	  dus	  ook	  in	  Breda	  na	  afloop	  talloze	  gesprekken.	  Het	  was	  een	  warm	  bad	  voor	  oudgedienden,	  
een	  aangename	  verassing	  voor	  niet-‐leden	  –	  ‘wat	  zijn	  er	  hier	  veel	  jongeren’	  -‐	  en	  een	  moment	  van	  
trots	  voor	  de	  moeder	  van	  deze	  schrijver,	  even	  uit	  haar	  appartement	  in	  Breda	  in	  de	  wereld	  van	  
haar	  zoon.	  
We	  wisten	  nog	  niet	  dat	  dit	  het	  laatste	  debat	  zou	  worden,	  maar	  zo	  werd	  het	  wel	  een	  waardige	  
afronding.	  
Voor	  Liesbeth	  was	  dit	  zichtbaar	  het	  beste	  moment	  van	  de	  campagne.	  Klus	  geklaard,	  alles	  gedaan	  
wat	  ze	  kon.	  Genietend	  van	  het	  gevoel	  dat	  de	  verkiezingen	  goed	  voor	  de	  partij	  zijn.	  Het	  
maatjesgevoel	  belevend.	  Ook	  voor	  mij	  was	  het	  goed.	  Je	  bent	  dan	  toch	  meer	  lid	  van	  de	  familie	  
dan	  campagneleider.	  En	  natuurlijk	  krijg	  je	  dan	  vragen	  en	  opmerkingen,	  al	  dan	  niet	  voorzichtig	  
gebracht.	  Ze	  is	  echt	  zo	  iemand	  die	  doorgaat	  als	  de	  rest	  er	  al	  lang	  het	  bijltje	  bij	  neer	  zou	  hebben	  



gelegd.	  Respect,	  respect.	  ‘Echt	  een	  diesel’,	  zeiden	  die	  dagen	  meerdere	  mensen	  tegen	  me	  in	  de	  
coulissen.	  Ja,	  met	  bijbehorende	  startproblemen,	  dacht	  ik,	  in	  alle	  dubbelheid.	  Geen	  tijd	  genomen	  
om	  voor	  te	  gloeien.	  Maar	  dit	  kan	  niemand	  haar	  meer	  afnemen.	  Gewoon	  doorgaan	  als	  de	  rest	  
van	  de	  wereld	  haar	  al	  heeft	  afgeschreven.	  Klasse.	  
	  
Want	  naast	  de	  realiteit	  van	  steeds	  sterker	  wordende	  optredens	  stond	  een	  andere.	  De	  media	  
hadden	  zich	  totaal	  van	  Liesbeth	  afgewend.	  Wat	  hen	  betrof	  bestond	  ze	  niet	  meer.	  Peilingen	  
waren	  en	  bleven	  dramatisch.	  Nieuwsuur	  bevestigde	  in	  die	  zin	  alleen	  maar	  het	  beeld	  dat	  alleen	  
Sybrand	  en	  Mona	  er	  nog	  toe	  deden.	  De	  race	  zelf	  werd	  daarmee	  een	  stuk	  minder	  interessant.	  In	  
Heemskerk	  was	  alleen	  regionale	  pers,	  in	  Breda	  nauwelijks	  meer.	  Wij	  zaten	  met	  de	  vraag	  wat	  we	  
nog	  moesten	  doen.	  Dat	  ging	  niet	  meer	  over	  de	  vraag	  of	  Liesbeth	  nog	  tweede	  zou	  kunnen	  
worden,	  voldoende	  voor	  de	  volgende	  ronde.	  Dromen	  verstopten	  we	  in	  de	  kleinste	  hoeken	  van	  
onze	  korte	  nachten.	  Het	  draaide	  om	  de	  vraag	  of	  en	  hoe	  we	  er	  voor	  konden	  zorgen	  dat	  Liesbeth	  
in	  ieder	  geval	  derde	  zou	  worden.	  
	  Voor	  dat	  laatste	  vonden	  we	  het	  vanuit	  de	  campagne	  nodig	  om	  toch	  zoveel	  mogelijk	  zichtbaar	  te	  
blijven.	  We	  wisten	  dat	  we	  het	  van	  de	  debatten	  alleen	  niet	  moesten	  hebben,	  dus	  een	  goed	  
gekozen	  aanwezigheid	  in	  de	  media	  was	  toch	  nodig.	  Dat	  klinkt	  simpeler	  dan	  het	  is.	  De	  kans	  dat	  
uitingen	  van	  Liesbeth	  vooral	  zouden	  worden	  gebruikt	  om	  haar	  in	  (nog)	  negatiever	  daglicht	  te	  
stellen,	  was	  heel	  erg	  aanwezig.	  Zowel	  Liesbeth	  als	  ikzelf	  stond	  onder	  druk.	  Dat	  ging	  in	  gradaties	  
van	  het	  adagium	  dat	  je	  stil	  moet	  zitten	  als	  je	  geschoren	  wordt.	  Goed	  bedoeld	  of	  niet,	  voor	  mij	  
was	  dit	  het	  klassieke	  CDA	  beheersingsmechanisme	  dat	  ons	  zoveel	  schade	  heeft	  gedaan.	  
Daarachter	  zit	  dan	  al	  snel	  de	  veronderstelling	  dat	  je	  de	  partij	  schade	  hebt	  gedaan	  door	  een	  actie	  
en	  die	  schade	  vergroot	  door	  nog	  een	  actie.	  Door	  beide	  veronderstellingen	  voelde	  en	  voelt	  in	  
ieder	  geval	  deze	  campagneleider	  zich	  niet	  aangesproken.	  Wat	  niet	  hetzelfde	  is	  als	  het	  beginnen	  
van	  een	  of	  ander	  wanhoopsoffensief.	  Toch	  vonden	  we	  het	  ook	  niet	  acceptabel	  om	  helemaal	  een	  
‘slowly	  fading	  away’	  te	  doen.	  De	  kans	  dat	  ze	  4e	  of	  zelfs	  5e	  zou	  worden	  vonden	  we	  groot,	  te	  groot.	  
Om	  die	  reden	  besloten	  we	  de	  al	  lopende	  mailactie	  onder	  leden	  door	  te	  zetten	  en	  wilden	  we	  wel	  
met	  enkele	  gerichte	  berichten	  toch	  de	  media	  halen.	  
	  
Opnieuw	  kraakten	  die	  week	  de	  hersens.	  Dacht	  ik	  eerder	  al	  creatief	  te	  zijn,	  nu	  ging	  het	  weer	  
stappen	  verder.	  Anderen	  maakten	  net	  zo	  goed	  scherpe	  bijdragen.	  Voor	  al	  diegenen	  die	  denken	  
dat	  je	  als	  nieuweling	  zomaar	  je	  stempel	  op	  Den	  Haag	  kan	  drukken,	  ook	  voor	  iemand	  die	  geen	  
vreemdeling	  in	  Jerusalem	  is	  zoals	  ik,	  is	  het	  bijna	  onbegonnen	  werk	  om	  zomaar	  wat	  ‘nieuws’	  uit	  
de	  hoge	  hoed	  te	  toveren.	  Zeker	  zonder	  diepgaande	  dossierkennis	  en	  met	  superdeskundigen	  om	  
me	  heen.	  Alles	  werd	  dan	  ook	  afgeschoten.	  Het	  was	  te	  groot,	  het	  was	  te	  klein.	  Er	  was	  een	  
moment	  waarop	  ik	  via	  de	  telefoon	  van	  de	  politiek	  assistent	  een	  voorstel	  liet	  doorgeven	  aan	  
Liesbeth.	  Zij	  was	  op	  dat	  moment	  in	  de	  Tweede	  Kamer,	  in	  afwachting	  van	  het	  vragenuur.	  Volgens	  
mij	  had	  de	  assistent	  zijn	  telefoon	  nog	  helemaal	  niet	  van	  zijn	  oor	  gehaald,	  maar	  ik	  hoorde	  het	  
‘NEE.	  NEE.’	  al	  door	  de	  ruimte	  klinken.	  Nogal	  timide	  zei	  de	  assistent	  zachtjes	  door	  de	  telefoon	  
tegen	  mij	  ‘maar	  ze	  is	  wel	  minister	  hoor’.	  Waarop	  ik	  zei	  ‘ja,	  en	  ik	  de	  campagneleider’.	  De	  
campagneleider	  verloor	  wel.	  Dat	  kan	  ik	  hebben,	  maar	  dit	  waren	  de	  momenten	  dat	  ik	  genoeg	  
kreeg	  van	  het	  houden	  van	  de	  nul	  terwijl	  er	  een	  bal	  in	  het	  eigen	  net	  ligt.	  Ik	  kreeg	  ook	  iets	  van	  de	  
frustratie	  mee	  die	  anderen	  voelen	  bij	  de	  Haagse	  dossiervreters.	  Een	  penny	  wise	  -‐	  pound	  	  foolish	  
gevoel.	  Kon	  nou,	  Liesbeth.	  Doe	  wat!	  
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	   	   	   	   	   	   IV	  
	  

Kandidaat	  af	  
	  
Niets	  van	  onze	  mediaplannen	  kwam	  er	  in	  die	  laatste	  week	  van.	  Ook	  geen	  negatief	  nieuws	  kan	  je	  
zeggen.	  Maar	  terwijl	  het	  boerka-‐incident	  zelf	  steeds	  verder	  naar	  de	  achtergrond	  ging,	  bleef	  het	  
bestaande	  beeld	  van	  iemand	  ‘die	  de	  geloofwaardigheid	  had	  aangetast’	  rondzingen	  en	  kon	  niet	  
worden	  bijgesteld,	  laat	  staan	  dat	  er	  van	  een	  game	  changer	  sprake	  was.	  Als	  er	  camera’s	  in	  
bijvoorbeeld	  Heemskerk	  hadden	  gestaan	  dan	  was	  er	  misschien	  een	  achter-‐de-‐oor-‐krab	  effect	  
ontstaan,	  maar	  daar	  was	  nog	  geen	  sprake	  van.	  We	  maakten	  de	  inschatting	  dat	  maximaal	  de	  helft	  
van	  de	  leden	  zich	  direct	  door	  debatten	  en	  andere	  partijcontacten	  zou	  laten	  voeden.	  Zij	  zouden	  
een	  eigen	  afweging	  kunnen	  maken	  die	  los	  van	  het	  mediabeeld	  staat.	  De	  anderen	  zouden	  zich	  
uitsluitend	  via	  de	  media	  laten	  informeren	  en	  beïnvloeden.	  Binnen	  die	  maximaal	  50%	  zou	  het	  
grootste	  deel	  van	  de	  stemmen	  naar	  Sybrand	  gaan.	  Elk	  van	  de	  andere	  kandidaten	  had	  een	  eigen	  
achterban	  opgebouwd.	  Conclusie:	  zonder	  media	  gaat	  het	  niet.	  Na	  Breda	  was	  de	  campagne	  
feitelijk	  voorbij.	  Op	  de	  daarop	  volgende	  Hemelvaartsdag	  kwamen	  Loes	  en	  ik	  eindelijk	  weer	  aan	  
hardlopen	  toe.	  Gelukkig	  liepen	  Loes	  en	  ik	  dezelfde	  kant	  op.	  Degenen	  die	  mij	  tegemoet	  kwamen	  
moeten	  geschrokken	  zijn	  van	  mijn	  gezicht.	  
	  
Vrijdag	  was	  de	  dag	  van	  de	  uitslag.	  Dat	  ging	  in	  twee	  stappen.	  Eerst	  de	  uitslag	  zelf.	  Die	  kwam	  bij	  de	  
kandidaten	  al	  in	  de	  ochtend	  en	  was	  toch	  nog	  verrassend:	  Sybrand	  was	  in	  één	  keer	  door.	  Hij	  had	  
gewonnen.	  Geen	  2e	  ronde.	  Daar	  konden	  we	  allemaal	  vrede	  mee	  hebben.	  Op	  dat	  moment	  was	  er	  
nog	  steeds	  de	  hoop	  bij	  Liesbeth	  dat	  ze	  3e	  zou	  worden.	  Een	  hoop	  die	  wat	  later	  die	  dag	  de	  bodem	  
ingeslagen	  zou	  worden:	  5e,	  met	  een	  miniem	  percentage	  van	  het	  totaal	  aantal	  stemmen.	  
Een	  journalist	  die	  tegen	  een	  deadline	  aan	  zat	  verzocht	  me	  dringend	  om	  voorinformatie.	  De	  
verleiding	  was	  er	  –	  wat	  maakt	  het	  nog	  uit,	  maar	  het	  zou	  op	  het	  laatste	  moment	  toch	  een	  
doorbreking	  zijn	  van	  de	  principes	  waar	  ik	  aan	  vast	  had	  proberen	  te	  houden.	  Nee	  dus.	  Al	  voel	  je	  je	  
wel	  weer	  erg	  de	  amateur	  en	  niet	  gehaaid	  genoeg	  voor	  zo’n	  campagne.	  Het	  persbericht	  lag	  al	  
klaar.	  Een	  laatste	  check	  en	  die	  kon	  de	  deur	  uit.	  Daar	  moest	  iedereen	  het	  maar	  mee	  doen	  tot	  aan	  
de	  persconferentie	  die	  middag	  op	  het	  partijbureau.	  
En	  de	  reactie	  van	  Liesbeth?	  Ik	  geloof	  niet	  dat	  dit	  soort	  momenten	  haar	  echt	  van	  haar	  stuk	  
kunnen	  brengen.	  Niet	  alleen	  omdat	  ze	  daar	  te	  professioneel	  voor	  is,	  maar	  omdat	  het	  uiteindelijk	  
–	  juist	  op	  dat	  soort	  momenten	  -‐	  niet	  om	  de	  politiek	  draait.	  In	  zekere	  zin	  eindigde	  de	  campagne	  
voor	  haar	  zoals	  die	  begon:	  in	  het	  gezin.	  Zo	  was	  het	  besluit	  genomen,	  zo	  was	  de	  aftrap	  gedaan:	  
thuis.	  Zo	  hoorde	  ze	  de	  uitkomst:	  thuis.	  Aan	  het	  einde	  van	  de	  avond	  in	  Breda	  had	  ik	  haar	  
gevraagd	  of	  ze	  die	  nacht	  nog	  een	  tas	  te	  verwerken	  had,	  maar	  met	  heel	  veel	  plezier	  zei	  ze	  me	  dat	  
ze	  nog	  een	  andere	  klus	  had:	  het	  ophangen	  van	  slingers	  voor	  de	  verjaardag	  van	  haar	  dochter.	  Dat	  
Hemelvaartsweekend	  zou	  ze	  het	  huis	  vol	  logerende	  vriendinnen	  en	  familie	  hebben.	  De	  uitslag	  
kwam	  daar	  ergens	  tussendoor,	  net	  als	  de	  televisieopnamen	  bij	  de	  start	  –	  en	  dat	  interview.	  
Laat	  ik	  er	  nog	  dit	  over	  zeggen.	  Natuurlijk	  had	  ze	  geen	  zin	  in	  de	  persconferentie.	  Niets	  liever	  dan	  
nu	  thuis	  blijven.	  En	  tegelijk	  wil	  ze	  laten	  zien	  dat	  ze	  achter	  de	  nieuwe	  lijsttrekker	  staat.	  En	  door	  de	  
teleurstelling	  heen	  zag	  ze	  ook	  dat	  de	  strijd	  goed	  voor	  het	  CDA	  was	  geweest.	  Ruth	  Peetoom	  
verdiende	  een	  prachtige	  presentatie.	  Dus	  was	  het	  enige	  wat	  ze	  zei:	  ‘Dat	  wordt	  weer	  schouders	  
recht	  en	  kin	  omhoog’.	  



	  
De	  kandidaten	  verzamelden	  zich	  op	  het	  partijbureau.	  Gevoelens	  van	  gêne	  over	  de	  verloren	  
verkiezing	  konden	  niet	  verhinderen	  dat	  ik	  er	  bij	  wilde	  zijn.	  Voor	  Liesbeth,	  maar	  ook	  om	  getuige	  
te	  kunnen	  zijn	  van	  weer	  een	  moment	  in	  de	  politieke	  geschiedenis.	  Uitslagenavonden	  zijn	  altijd	  
bijzonder,	  een	  vreemd	  mengsel	  van	  een	  toneelstuk	  en	  echte	  emotie.	  Die	  toneelzijde	  valt	  ook	  
achter	  de	  schermen	  nooit	  helemaal	  weg,	  maar	  wordt	  vooral	  gekenmerkt	  door	  een	  bijzonder	  
‘oog	  van	  de	  storm’-‐gevoel.	  Mijn	  eerste	  uitslagenavond,	  als	  campagneleider	  voor	  Asje	  van	  Dijk,	  
kenmerkte	  zich	  door	  een	  zoet	  soort	  traagheid,	  wetend	  dat	  we	  het	  goed	  gedaan	  hadden,	  maar	  
wachtend	  op	  het	  antwoord	  op	  de	  vraag;	  hoe	  goed?	  De	  ontlading	  toen	  we	  net	  de	  grootste	  
werden	  brengt	  nog	  een	  glimlach	  terug	  als	  ik	  er	  aan	  denk.	  Dat	  zouden	  we	  nu	  zeker	  niet	  
meemaken,	  al	  was	  het	  maar	  omdat	  de	  uitslag	  bekend	  was	  en	  het	  eigenlijk	  alleen	  om	  een	  
persmoment	  ging.	  Bij	  binnenkomst	  in	  de	  kamer	  van	  de	  voorzitter	  werd	  er	  onderling	  hartelijk	  
gegroet	  en	  meegeleefd,	  maar	  de	  stemming	  werd	  al	  snel	  rustig.	  Sybrand	  was	  nog	  de	  laatste	  hand	  
aan	  zijn	  kleine	  speech	  aan	  het	  leggen	  en	  iedereen	  heeft	  dan	  eigenlijk	  ook	  genoeg	  aan	  de	  eigen	  
gedachten.	  
Iets	  in	  de	  manier	  waarop	  het	  hoofd	  communicatie	  binnenstapte	  om	  de	  aankondiging	  te	  doen	  dat	  
het	  tijd	  was,	  bracht	  me	  hardhandig	  terug	  in	  de	  tijd.	  Op	  3	  maart	  2010,	  de	  avond	  van	  de	  
gemeenteraadsverkiezingen,	  was	  de	  uitslagenavond	  ook	  op	  het	  partijbureau.	  Toen	  het	  al	  later	  
was	  en	  nadat	  ik	  al	  met	  veel	  mensen	  gesproken	  had,	  zwierf	  ik	  naar	  de	  eerste	  verdieping	  toe.	  Daar	  
trof	  ik	  de	  voorzitter,	  Peter	  van	  Heeswijk,	  alleen	  aan.	  In	  afwachting	  van	  de	  uitslag.	  Wil	  je	  dat	  ik	  er	  
bij	  kom?	  Graag.	  En	  in	  de	  trage	  stilte	  hebben	  we	  toen	  over	  trouw,	  bakkerijen	  en	  jezelf	  blijven	  
gesproken.	  Totdat	  de	  deur	  open	  ging	  en	  ik,	  met	  Jan	  Peter	  Balkenende	  aan	  het	  hoofd,	  een	  falanx	  
van	  mannen	  in	  donkere	  kostuums	  de	  kamer	  zag	  binnenkomen.	  Discreet	  vertrok	  ik	  weer.	  
Wat	  ik	  meenam	  was	  het	  beeld	  van	  deze	  falanx	  van	  mannen	  en	  hun	  ogen.	  Vlakke	  ogen,	  dicht	  als	  
rolluiken.	  Geen	  moment	  twijfel;	  de	  uitslag	  was	  hen	  bekend.	  En	  slecht.	  Ik	  ken	  beiden,	  maar	  net	  zo	  
min	  als	  ik	  bij	  Liesbeth	  in	  het	  hoofd	  kan	  kijken,	  kan	  ik	  dat	  bij	  Jan	  Peter.	  Toch	  ben	  ik	  er	  van	  
overtuigd	  dat	  het	  besef	  dat	  het	  afgelopen	  was	  toen	  die	  avond	  in	  maart	  meer	  bij	  hem	  
binnenkwam	  dan	  op	  9	  juni,	  de	  avond	  van	  de	  landelijke	  verkiezingen.	  9	  juni	  was	  de	  bevestiging,	  
het	  moment	  van	  erkenning.	  Alleen	  zo,	  met	  de	  luiken	  helemaal	  dicht,	  kan	  je	  nog	  blijven	  kijken	  
zonder	  jezelf	  te	  hoeven	  zien.	  
	  
In	  een	  flits	  kreeg	  ik	  dat	  beeld	  terug	  toen	  werd	  aangekondigd	  dat	  de	  kandidaten	  naar	  beneden	  
moesten	  gaan.	  Om	  direct	  erna	  plaats	  te	  maken	  voor	  het	  beeld	  van	  Sybrand	  die	  door	  de	  
voorzitter	  van	  nu,	  Ruth	  Peetoom,	  tot	  enige	  kandidaat-‐lijsttrekker	  wordt	  gebombardeerd.	  Kijkend	  
vanaf	  de	  ring	  op	  de	  eerste	  verdieping	  realiseer	  je	  je	  dan	  dat	  een	  tijdperk	  is	  afgesloten.	  Er	  is	  een	  
Nieuw	  Man.	  Een	  leiderloos	  tijdperk	  is	  afgesloten.	  Sybrand	  zal	  het	  zwaar	  krijgen,	  dat	  weet	  hij.	  De	  
uitgangspositie	  is	  voorspelbaar	  pretzelachtig.	  Zelfs	  een	  gewonnen	  verkiezing	  zal	  hem	  niet	  
kunnen	  vrijwaren	  van	  onmogelijke	  keuzes	  in	  een	  politiek	  klimaat	  met	  de	  kwaliteit	  van	  een	  vaas	  
uit	  de	  Ming-‐dynastie	  –	  nadat	  deze	  gevallen	  is.	  Maar	  goed,	  dat	  geldt	  voor	  alle	  lijsttrekkers	  deze	  
komende	  verkiezing.	  En	  zo	  slecht	  als	  de	  uitgangspositie	  is,	  zo	  goed	  is	  de	  basis.	  De	  Koninklijke	  weg	  
is	  gevolgd	  van	  inhoudelijke	  discussie	  tot	  leiderschapskeuze.	  Hij	  is	  de	  duidelijke	  winnaar.	  Niet	  
alleen	  bij	  de	  leden,	  maar	  ook	  bij	  het	  bredere	  publiek,	  bezegeld	  door	  zijn	  optreden	  bij	  Paul	  de	  
Leeuw.	  Hij	  is	  klaar	  voor	  het	  grote	  werk	  en	  meer	  krediet	  dan	  nu	  kan	  hij	  niet	  krijgen.	  Ik	  vond	  zijn	  
korte	  speech	  bij	  aanvaarding	  van	  het	  lijsttrekkerschap	  eerlijk	  gezegd	  niet	  erg	  memorabel,	  maar	  
enige	  tijd	  na	  afloop	  van	  de	  perspresentatie	  ging	  ik	  nog	  even	  naar	  de	  kantine	  in	  de	  kelder	  van	  het	  
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partijbureau.	  Daar	  zette	  Sybrand	  zijn	  vermoeidheid	  opzij,	  klom	  op	  een	  tafel	  en	  gaf	  een	  ‘dank	  
jullie’-‐speech	  voor	  ons	  allen	  waar	  de	  bezieling	  van	  afdroop.	  Deze	  jongen	  is	  heel	  erg	  goed	  en	  heel	  
erg	  goed,	  zo	  dacht	  ik.	  
	  
Met	  dit	  beeld	  van	  Sybrand	  van	  Haersma	  Buma	  in	  mijn	  achterhoofd,	  nam	  ik	  afscheid	  en	  ging	  de	  
trap	  op	  naar	  de	  uitgang.	  Meer	  uit	  toeval	  dan	  plan,	  kwamen	  Liesbeth	  en	  ik	  elkaar	  daar	  weer	  
tegen.	  Het	  was	  mooi	  geweest.	  Samen	  gingen	  we	  naar	  buiten.	  Nog	  één	  keer	  afscheid.	  Minister	  
Liesbeth	  Spies	  vertrok	  in	  haar	  dienstauto.	  
	  
Minister	  
	  
De	  lezer	  kan	  het	  hier	  bij	  laten.	  Een	  simpel	  verhaal	  eigenlijk.	  Kandidaat	  komt,	  maakt	  meteen	  een	  
fout.	  Kandidaat	  kan	  de	  tegenslag	  niet	  te	  boven	  komen	  en	  verliest.	  Klaar.	  Maar	  helaas	  is	  het	  
verhaal	  daarmee	  nog	  niet	  afgesloten.	  In	  hoffelijker	  tijden	  zou	  dat	  wellicht	  wel	  zijn	  gebeurd,	  maar	  
in	  de	  weken	  erna	  wordt	  haar	  eigen	  rechtlijnigheid	  over	  haar	  rol	  als	  een	  struikeldraad	  over	  haar	  
pad	  als	  minister	  gespannen.	  ‘Houdt	  de	  regering	  vast	  aan	  haar	  voornemen	  om	  het	  verbod	  op	  het	  
dragen	  van	  een	  boerka	  en	  het	  hebben	  van	  een	  dubbele	  nationaliteit?’	  Met	  andere	  woorden;	  
gaat	  de	  minister	  afwijken	  van	  de	  lijn	  van	  het	  kabinet	  of	  een	  dubbele	  draai	  maken?	  Foute	  vraag.	  
En	  zo	  volgen	  er	  nog	  velen	  in	  de	  weken	  daarna.	  toch	  is	  ze	  nooit	  van	  haar	  lijn	  afgeweken	  en	  dat	  
was	  de	  lijn	  die	  ze	  als	  minister	  in	  haar	  ogen	  door	  had	  te	  zetten.	  De	  spelregel	  is,	  zeker	  voor	  haar,	  
glashelder:	  het	  Kabinet	  spreekt	  uit	  één	  mond.	  Voor	  wat	  Liesbeth	  betreft	  is	  er	  nog	  niet	  het	  begin	  
van	  een	  discussie.	  Ze	  is	  minister	  en	  doet	  wat	  er	  in	  het	  kabinet	  is	  afgesproken.	  Haar	  ministeriële	  
verantwoordelijkheid	  laat	  haar	  geen	  enkele	  andere	  optie	  –	  als	  ze	  al	  zou	  willen,	  wat	  niet	  zo	  is.	  En	  
daar	  klinkt	  het	  weer:	  ‘kin	  omhoog,	  rug	  recht.’	  Zo	  waardig	  mogelijk	  gaat	  ze	  het	  debat	  in.	  
En	  natuurlijk	  wordt	  ze	  afgemaakt.	  In	  ieder	  geval	  wordt	  daar	  menig	  poging	  toe	  gedaan.	  Dat	  is	  ten	  
slotte	  je	  rol	  als	  parlementariër.	  Maar	  het	  valt	  uiteindelijk	  niet	  mee	  om	  vat	  op	  zo’n	  
bewindspersoon	  te	  krijgen	  als	  zij	  zo	  vast	  houdt	  aan	  de	  afgesproken	  lijn.	  Bijna	  blijmoedig	  en	  in	  
haar	  kracht	  beantwoord	  ze	  de	  vragen.	  Het	  debat	  levert	  de	  oppositie	  ‘in	  die	  zin’	  weinig	  op.	  In	  
welke	  zin	  dan	  wel?	  Dat	  laat	  zich	  raden.	  
Het	  zou	  allemaal	  niet	  zoveel	  voorstellen,	  als	  journalisten	  als	  Paul	  Jansen	  van	  de	  Telegraaf	  er	  niet	  
een	  nummer	  van	  zouden	  gaan	  maken.	  Journalisten	  als	  hij	  weten	  beter	  dan	  het	  gemiddelde	  
Kamerlid	  hoe	  de	  spelregels	  zijn.	  Hij	  weet	  dus	  perfect	  dat	  de	  minister	  alleen	  maar	  doet	  wat	  ze	  als	  
minister	  moet	  doen.	  En	  dan	  toch	  schamper	  schrijven	  over	  een	  ‘carrière	  politicus’?	  Kom	  eens	  
onder	  de	  gewone	  leden,	  mijnheer	  Jansen.	  Ik	  zie	  u	  nooit	  op	  afdelingsbijeenkomsten.	  Vraag	  het	  de	  
mensen	  die	  haar	  ontmoeten,	  de	  medewerkers	  die	  voor	  haar	  werken.	  Schrijf	  dan	  nog	  eens	  zo	  
schamper	  over	  haar.	  
En	  ook	  deze	  beker	  is	  nog	  niet	  leeggedronken.	  Op	  het	  moment	  dat	  het	  aankomt	  op	  het	  wel	  of	  
niet	  controversieel	  verklaren	  van	  wetsvoorstellen,	  en	  de	  stemmen	  er	  om	  hangen,	  kiest	  de	  PvdA,	  
bij	  monde	  van	  Kamerlid	  Martijn	  van	  Dam,	  voor	  het	  niet-‐controversieel	  verklaren	  van	  deze	  
wetsvoorstellen.	  Omdat	  het	  -‐	  in	  de	  letterlijke	  woorden	  Van	  Dam	  -‐	  ‘zo	  hilarisch	  is’	  om	  de	  minister	  
te	  zien	  bungelen.	  Mijn	  vingers	  jeuken	  om	  hier	  meer	  over	  deze	  oud-‐kandidaat	  voor	  het	  
lijsttrekkerschap	  van	  de	  PvdA	  te	  schrijven,	  maar	  ik	  wil	  niet	  op	  zijn	  niveau	  eindigen.	  
	  



Dan	  toch?	  Had	  ze	  direct	  na	  het	  interview	  af	  moeten	  treden?	  Dan	  had	  ze	  zich	  dit	  kunnen	  
besparen.	  Ja,	  dan	  was	  haar	  kandidatuur	  ook	  geëindigd.	  Nou	  en?	  Gelet	  op	  de	  afloop	  was	  dat	  
misschien	  niet	  onverstandig	  geweest.	  Zegt	  ‘men’.	  
Maar	  het	  blijft	  onzin.	  Formeel	  onzin,	  omdat	  op	  geen	  moment	  en	  met	  geen	  enkel	  woord	  –	  zelfs	  
niet	  als	  kandidaat	  –	  ze	  iets	  aan	  het	  proces	  of	  haar	  rol	  daarin	  heeft	  verandert.	  Haar	  collega’s	  in	  
het	  kabinet	  en	  de	  minister-‐president	  steunen	  haar	  en	  dat	  is	  niet	  voor	  niets.	  Steun	  voor	  een	  
motie	  van	  wantrouwen	  is	  niet	  te	  bekennen.	  En	  wat	  doe	  je	  met	  de	  ministeriële	  
verantwoordelijkheid	  als	  je	  die	  formeel	  nog	  hebt	  en	  toch	  zegt	  dat	  je	  door	  een	  uitspraak	  als	  
kandidaat	  zal	  vertrekken?	  Wie	  kan	  er	  dan	  nog	  minister	  blijven	  –	  of	  zich	  ergens	  kandidaat	  voor	  
stellen?	  
Inhoudelijk	  is	  het	  ook	  onzin.	  Zie	  mijn	  redenering	  hierboven.	  Maar	  hier	  zit	  onmiskenbaar	  een	  
kwetsbaar	  punt,	  want	  om	  allerlei	  goede	  en	  kwade	  redenen	  is	  de	  minister	  steeds	  zo	  ver	  mogelijk	  
weggebleven	  van	  een	  inhoudelijke	  discussie.	  Daardoor	  blijft	  het	  begrijpelijk	  dat	  de	  aanval	  
terugkomt.	  Tegelijk	  blijft	  het	  twijfelachtig	  of	  je	  inhoudelijke	  reacties	  moet	  formuleren	  op	  basis	  
van	  beeldvorming,	  of	  dat	  je	  moet	  proberen	  achter	  die	  beeldvorming	  te	  kijken.	  
En	  dan	  is	  er	  nog	  zoiets	  ongrijpbaars	  als	  landsbelang.	  Het	  is	  interessant	  om	  te	  wegen	  waar	  we	  het	  
hebben	  en	  het	  dan	  wat	  groter	  te	  zien.	  De	  portefeuille	  waar	  ze	  nu	  voor	  verantwoordelijk	  is,	  heeft	  
het	  karakter	  van	  een	  monster.	  Volkshuisvesting	  is	  bij	  de	  formatie	  bij	  BZK	  gevoegd	  vanuit	  een	  
soort	  redenering	  ‘daar	  moeten	  we	  ook	  nog	  wat	  mee’.	  Een	  slaapdossier.	  Totdat	  het	  ontploft.	  Zelfs	  
demissionair	  moet	  je	  daar	  continuïteit	  op	  hebben.	  Doorgaan	  dus	  -‐	  en	  dat	  doet	  ze.	  Vertrek	  is	  
nooit	  een	  optie	  geweest.	  
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Tot	  slot:	  de	  sprong	  
	  
Als	  je	  iets	  wilt	  onderzoeken,	  is	  het	  beter	  als	  je	  het	  antwoord	  niet	  kent.	  Het	  antwoord	  op	  de	  vraag	  
hoe	  de	  lijsttrekkersverkiezing	  is	  afgelopen	  staart	  me	  vooral	  bij	  het	  begin	  van	  deze	  vertelling	  zo	  in	  
het	  gezicht,	  dat	  het	  me	  in	  de	  weg	  zat	  bij	  het	  beantwoorden	  van	  de	  vraag	  hoe	  het	  zo	  is	  gekomen.	  
Gaande	  het	  schrijven	  groeit	  met	  de	  verwarring	  wat	  inzicht.	  Veel	  van	  die	  momenten	  van	  inzicht	  
heb	  ik	  direct	  in	  de	  teksten	  verwerkt.	  Dat	  geldt	  bovenal	  voor	  mijn	  visie	  op	  de	  manier	  waarop	  de	  
uitspraak	  over	  het	  boerkaverbod	  moet	  worden	  geduid.	  Mensen	  die	  ik	  er	  over	  spreek	  zeggen	  
‘Joh,	  dat	  is	  iedereen	  al	  lang	  vergeten’	  en	  daar	  hebben	  ze	  voor	  wat	  betreft	  de	  politiek	  
meedenkende	  burger	  gelijk	  in.	  De	  naamsbekendheid	  van	  Liesbeth	  was	  niet	  bijzonder	  hoog	  voor	  
de	  verkiezingen	  en	  die	  zal	  sindsdien	  nauwelijks	  hoger	  zijn	  geworden.	  Maar	  in	  het	  Haagse	  worden	  
scores	  bijgehouden,	  daar	  worden	  dingen	  niet	  vergeten.	  Als	  binnen	  6	  uur	  na	  het	  bekend	  worden	  
van	  de	  namen	  op	  de	  kieslijst	  van	  het	  CDA	  voor	  de	  verkiezingen	  van	  september	  2012	  al	  
achterhaald	  wordt,	  dat	  iemand	  van	  de	  55	  kandidaten	  in	  een	  tweet	  ooit	  iets	  anders	  heeft	  gezegd	  
dan	  de	  huidige	  fractie	  als	  standpunt	  heeft,	  dan	  slaapt	  het	  monster	  niet	  en	  vergeet	  het	  ook	  niets.	  
Sommige	  mensen	  lijkt	  het	  zo	  onverschillig	  te	  laten	  als	  een	  pinguïn	  in	  een	  sneeuwbui.	  Zeker	  Henk	  
Bleker,	  de	  oud	  partijsecretaris	  en	  staatssecretaris	  straalt	  dit	  uit	  en	  misschien	  is	  dat	  ook	  wel	  het	  
beste.	  Anderen	  zijn	  niet	  zo	  gebakken	  en	  komen	  er	  dus	  ook	  niet	  zo	  mee	  weg.	  Dat	  is	  een	  niet	  
onbelangrijk	  verschil.	  Liesbeth	  heeft	  een	  hoge	  rekening	  betaald	  voor	  haar	  vaste	  lijn.	  En	  bij	  
campagnes	  gaat	  het	  juist	  om	  het	  zoeken	  naar	  het	  verschil,	  naar	  datgene	  wat	  je	  kunt	  
beïnvloeden.	  Slechts	  een	  klein	  aantal	  campagnes	  verlopen	  volgens	  plan	  en	  deze	  campagne	  
hoorde	  daar	  in	  ieder	  geval	  niet	  toe.	  Dan	  moet	  je	  dus	  gaande	  de	  campagne	  op	  zoek	  gaan	  naar	  
nieuwe	  ruimte	  om	  het	  verschil	  te	  maken.	  
	  
Je	  leest	  wel	  eens	  van	  die	  boekjes	  over	  politiek	  leiderschap.	  Veel	  ervan	  vind	  ik	  aardig,	  maar	  neem	  
ik	  voor	  kennisgeving	  aan.	  Omdat	  de	  meeste	  ervan	  door	  Amerikanen	  geschreven	  zijn	  en	  zij	  wel	  
erg	  verliefd	  zijn	  op	  het	  idee	  dat	  mensen	  het	  verschil	  maken,	  is	  het	  nuttig	  om	  regelmatig	  het	  
omgekeerde	  te	  doen:	  personen	  en	  hun	  acties	  te	  zien	  als	  uitkomsten	  van	  maatschappelijke	  
bewegingen.	  Zo	  heb	  ik	  deze	  kabinetsbreuk	  of	  lijsttrekkersverkiezing	  niet	  verzonnen	  en	  alles	  wat	  
ik	  in	  mijn	  campagneleiders	  rol	  heb	  gedaan	  kan	  in	  hoge	  mate	  worden	  gezien	  als	  bepaald	  door	  de	  
partij-‐	  en	  mediarealiteit	  waarin	  ik	  al	  bellend	  en	  sms-‐end	  mijn	  weg	  moest	  zien	  te	  vinden.	  Tegelijk	  
was	  ik	  wel	  degene	  die	  al	  aan	  het	  voorbereiden	  van	  een	  campagne	  begonnen	  was	  zonder	  dat	  er	  
al	  een	  kandidaat	  was.	  In	  die	  zin	  maakte	  ik	  mijn	  eigen	  werkelijkheid,	  maakte	  ik	  een	  verschil.	  
Dus	  het	  maken	  van	  verschil	  op	  zich	  zegt	  ook	  niet	  alles.	  De	  vraag	  is	  hoe	  groot	  dat	  verschil	  is.	  Eén	  
van	  de	  meer	  fascinerende	  inzichten,	  verwoord	  onder	  andere	  door	  de	  Amerikaanse	  columnist	  en	  
speechwriter	  Peggy	  Noonan	  in	  haar	  columns,	  en	  door	  Robert	  Care	  in	  zijn	  biografieën	  van	  o.a.	  
Lyndon	  Johnson,	  is	  dat	  politieke	  leiders	  een	  sprong	  moeten	  maken	  op	  het	  moment	  dat	  ze	  tot	  
leider	  worden	  gebombardeerd.	  Dat	  moet	  een	  bewuste	  sprong	  zijn.	  Doorgaan	  op	  dezelfde	  weg	  
gaat	  niet,	  dat	  leidt	  onherroepelijk	  tot	  een	  mislukking.	  In	  die	  zin	  is	  het	  fascinerend	  om	  naar	  het	  
verschil	  te	  kijken	  tussen	  Sybrand	  en	  Liesbeth,	  in	  ieder	  geval	  zoals	  dat	  in	  en	  door	  de	  
verkiezingsstrijd	  naar	  voren	  kwam.	  



	  
Als	  er	  iemand	  over	  grenzen	  heen	  is	  gesprongen	  is	  het	  Sybrand.	  Achteraf	  is	  zijn	  voorbereiding	  
voorbeeldig	  geweest.	  Hij	  is	  dezelfde	  en	  tegelijk	  onherkenbaar	  ten	  opzichte	  van	  de	  
fractiesecretaris	  van	  het	  najaar	  van	  2010.	  Achter	  de	  deur	  van	  de	  fractiekamer	  was	  hij	  onderdeel	  
van	  de	  strijd	  en	  raakte	  ook	  beschadigd.	  Toch	  moet	  ook	  hij	  daardoor	  zijn	  gegroeid,	  dichter	  bij	  
zichzelf	  zijn	  gekomen.	  Als	  het	  Catshuisakkoord	  begint	  maak	  ik	  een	  gedicht	  over	  de	  houterige	  
manier	  waarop	  de	  zes	  onderhandelaars	  met	  elkaar	  omgaan	  terwijl	  de	  camera’s	  nog	  draaien.	  Van	  
elke	  speler	  maak	  ik	  een	  klein	  dichtportret,	  maar	  met	  het	  beschrijven	  van	  Sybrand	  heb	  ik	  de	  
meeste	  moeite.	  Zijn	  gezicht	  drukt	  uit:	  hier	  wil	  ik	  niet	  zijn.	  Maar	  waar	  wil	  hij	  dan	  wel	  zijn?	  Thuis?	  
In	  mijn	  gedicht	  zit	  een	  schaakanalogie	  en	  opeens	  weet	  ik	  het:	  hij	  is	  het	  paard.	  Hij	  springt	  weg,	  
over	  de	  hoofden	  heen.	  	  
	  

De	  enige	  van	  wie	  je	  denkt	  

dat	  hij	  huisvader	  zal	  zijn	  

Springt	  misschien	  wel	  ‘t	  liefst	  

over	  schouders	  en	  camera’s	  heen	  

het	  Catshuis	  uit,	  de	  echte	  wereld	  in	  
	  
Zijn	  sprong	  uit	  het	  Catshuis	  was	  overtuigend	  en	  mede	  zo	  overtuigend	  door	  de	  manier	  waarop	  hij	  
het	  bracht.	  Hij	  ging	  niet	  in	  de	  verdediging	  en	  bleef	  ook	  niet	  steken	  in	  verontwaardiging.	  Letterlijk	  
en	  figuurlijk	  maakte	  hij	  een	  sprong	  naar	  voren	  en	  hoefde	  ook	  niet	  lang	  na	  te	  denken	  over	  de	  
vraag	  of	  hij	  mee	  wilde	  te	  doen	  met	  de	  hervormers	  bij	  de	  oppositiepartijen:	  natuurlijk	  en	  graag	  
zelfs.	  In	  verschillende	  debatten	  bracht	  hij	  vervolgens	  ook	  nog	  eens	  een	  kwaliteit	  in	  die	  de	  
mensen	  in	  de	  kleinere	  kring	  wel	  van	  hem	  kennen,	  maar	  die	  hij	  nu	  ook	  er	  buiten	  kan	  laten	  zien:	  
onderkoelde	  maar	  heel	  effectieve	  humor.	  
Zeker	  dat	  laatste	  nam	  hij	  ook	  de	  lijsttrekkersverkiezing	  in,	  met	  een	  heel	  los	  optreden	  bij	  Paul	  de	  
Leeuw	  als	  hoogtepunt.	  Dan	  leer	  je	  iemand	  kennen,	  zo	  denken	  veel	  mensen.	  Of	  dat	  echt	  zo	  is,	  valt	  
nog	  te	  bezien.	  Maar	  je	  leert	  zo	  iemand	  zeker	  ook	  op	  een	  andere	  manier	  kennen	  en	  deze	  
ontmoeting	  met	  Sybrand	  smaakte	  goed.	  Geen	  twijfel	  over:	  zijn	  verkiezing	  tot	  lijsttrekker	  was	  in	  
alle	  opzichten	  overtuigend.	  Hij	  maakte	  de	  sprong.	  
	  	  
Liesbeth	  maakt	  een	  sprong	  die	  net	  zo	  indrukwekkend	  is,	  maar	  dan	  naar	  een	  andere	  rol.	  
In	  de	  zomer	  van	  2010,	  als	  ze	  tegelijk	  kandidaat	  lijsttrekker	  voor	  de	  provincie,	  waarnemend	  
partijvoorzitter	  en	  grote	  kracht	  achter	  de	  schermen	  is,	  schat	  ik	  Liesbeth’s	  politieke	  gevoel	  en	  
positie	  hoger	  in	  dan	  die	  van	  Sybrand.	  Tijdens	  de	  hete	  fase	  van	  de	  Statenverkiezingen	  is	  ze	  ook	  
nog	  helemaal	  de	  politica,	  maar	  dan	  maakt	  ze	  eindelijk	  de	  sprong	  die	  ze	  al	  een	  hele	  tijd	  voor	  
zichzelf	  wenst:	  de	  bestuurlijke.	  Haar	  rol	  als	  gedeputeerde	  past	  helemaal	  bij	  haar.	  Zo	  goed	  in	  
feite,	  dat	  ze	  er	  met	  gemak	  binnen	  en	  buiten	  de	  partij	  nog	  zware	  bestuurlijke	  rollen	  bij	  pakt.	  In	  
die	  zin	  is	  zij	  van	  het	  begin	  af	  aan	  de	  logische	  opvolger	  voor	  Donner,	  mocht	  deze	  naar	  de	  Raad	  
van	  State	  gaan.	  Dat	  duurt	  echter	  nog	  even	  en	  ondertussen	  ziet	  ze	  ook	  hoe	  moeizaam	  de	  
samenwerking	  met	  de	  PVV	  gaat.	  Ze	  ziet	  ook	  dat	  de	  woningportefeuille	  gevaarlijk	  is.	  Maar	  hoe	  
gevaarlijk	  zal	  ze	  pas	  ontdekken	  op	  de	  dag	  nadat	  dat	  ze	  de	  positie	  als	  minister	  van	  Donner	  
overneemt.	  De	  Vestiabom	  die	  dan	  ontploft	  demonteert	  ze	  voorbeeldig	  en	  van	  het	  begin	  af	  aan	  
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draait	  ze	  volwaardig	  mee	  in	  het	  kabinet.	  Op	  het	  eigen	  ministerie	  en	  in	  het	  lokaal	  bestuur	  wordt	  
haar	  komst	  als	  een	  weldaad	  ervaren.	  De	  sprong	  naar	  de	  rol	  van	  minister	  wordt	  ronduit	  met	  glans	  
gemaakt.	  

Uiteindelijk	  blijkt	  de	  weg	  via	  fractievoorzitterschap	  echter	  een	  betere	  voorbereiding	  op	  het	  
leiderschap	  van	  een	  partij	  dan	  het	  ministerschap.	  Als	  je	  moet	  springen,	  dan	  weet	  je	  hoe	  je	  moet	  
springen	  en	  kan	  dat	  in	  een	  rechte	  lijn	  gebeuren.	  Dat	  wisten	  we	  eigenlijk	  al,	  maar	  dat	  is	  met	  deze	  
lijsttrekkersverkiezing	  nog	  eens	  bewezen.	  
Het	  is	  ook	  een	  bewijs	  van	  enorme	  verpolitieking	  in	  de	  publieke	  arena	  dat	  een	  bestuurder	  als	  
Liesbeth	  die	  sprong	  niet	  meer	  kan	  maken.	  En	  ik	  doe	  Sybrand	  ermee	  tekort,	  maar	  ik	  ervaar	  het	  
ook	  als	  een	  overwinning	  van	  vorm	  boven	  inhoud.	  

Er	  is	  nog	  een	  aantal	  kandidaten	  een	  sprong	  heeft	  gemaakt,	  Mona	  Keijzer	  voorop.	  Wie	  het	  
bovenstaande	  tot	  zich	  door	  laat	  dringen,	  begrijpt	  dat	  ik	  een	  sprong	  vanuit	  een	  lokale	  politieke	  rol	  
naar	  een	  lijsttrekkerschap	  niet	  zo	  logisch	  vindt.	  Dat	  stel	  ik	  ondanks	  dat	  ik	  een	  vernieuwer	  ben	  en	  
heel	  graag	  zou	  zien	  dat	  we	  na	  het	  PVV-‐avontuur	  met	  een	  schone	  lei	  zouden	  kunnen	  beginnen.	  
De	  sprong	  is	  echt	  heel	  groot.	  Tegelijk	  staat	  Mona’s	  talent	  buiten	  kijf	  en	  is	  het	  zo	  iemand	  die	  je	  
het	  succes	  van	  harte	  gunt.	  Van	  Henk	  Bleker	  zijn	  we	  nog	  lang	  niet	  af,	  wat	  ik	  ook	  niet	  zou	  willen.	  
Wie	  anders	  moet	  de	  Hans	  Wiegel	  van	  het	  CDA	  worden?	  Madeleine	  van	  Toorenburg	  heeft	  zich	  
goed	  laten	  zien	  en	  een	  sprong	  op	  de	  lijst	  voor	  de	  Tweede	  Kamer	  gemaakt.	  Marcel	  Wintels	  heeft	  
onvoldoende	  beseft	  dat	  zelfs	  een	  lijsttrekkerschap	  geen	  sprong	  omhoog	  zou	  zijn	  ten	  opzichte	  
van	  de	  positie	  die	  al	  heeft.	  Hij	  kon	  wel	  zijn	  punt	  maken	  –	  goed	  onderwijs	  –	  maar	  niet	  het	  verschil.	  
Dat	  is	  niet	  erg,	  al	  was	  het	  maar	  omdat	  ik	  denk	  dat	  hij	  echt	  gelukkiger	  zal	  zijn	  in	  zijn	  huidige	  rol	  
dan	  in	  de	  Kamer.	  Hoe	  dan	  ook:	  er	  staat	  weer	  een	  lijst	  klaar	  vol	  nieuwe	  mensen	  en	  daar	  zullen	  
ongetwijfeld	  een	  aantal	  bij	  zijn	  die	  dat	  verschil	  wel	  gaan	  maken.	  

Nee,	  zelf	  ik	  heb	  geen	  sprong	  gemaakt.	  Ik	  ben	  weer	  terug	  op	  de	  plek	  waar	  ik	  was	  voor	  de	  hectiek	  
van	  de	  campagne.	  Ik	  heb	  de	  draad	  van	  mijn	  werk	  weer	  opgepakt	  en	  dat	  voelt	  goed.	  Ook	  binnen	  
het	  CDA	  heb	  ik	  me	  weer	  gemeld.	  Terwijl	  ik	  dit	  laatste	  stuk	  schrijf	  komt	  de	  melding	  binnen	  dat	  
een	  aantal	  amendementen	  op	  het	  verkiezingsprogramma	  door	  Zuid-‐Holland	  zijn	  overgenomen.	  
Business	  as	  usual	  dus.	  Als	  ik	  al	  een	  sprong	  heb	  gemaakt,	  dan	  is	  het	  opzij;	  door	  het	  schrijven	  van	  
een	  tekst	  als	  deze.	  
Het	  verschil	  heb	  ik	  ook	  niet	  kunnen	  maken.	  Steeds	  liepen	  we	  achter	  de	  feiten	  aan,	  Liesbeth	  
kwam	  pas	  echt	  in	  haar	  kracht	  toen	  het	  al	  te	  laat	  was.	  En	  wellicht	  het	  belangrijkste:	  ik	  ben	  er	  niet	  
in	  geslaagd	  om	  haar	  direct	  aansluitend	  op	  het	  Volkskrantinterview	  op	  zo’n	  hoog	  plan	  te	  brengen	  
dat	  ze	  een	  echt	  ander	  verhaal	  naast	  het	  boerkaverbod	  heeft	  kunnen	  zetten.	  Dat	  was	  mijn	  rol	  op	  
dat	  moment	  ook	  niet,	  maar	  dat	  is	  een	  cop	  out.	  Als	  je	  het	  in	  je	  hebt	  moet	  je	  het	  op	  zo’n	  moment	  
laten	  zien.	  
Life’s	  a	  bitch.	  Maar	  soms	  wel	  leuk.	  Gek	  genoeg	  heb	  ik	  daarbij	  wel	  het	  gevoel	  dat	  ik	  overeind	  ben	  
gebleven	  in	  juist	  datgene	  wat	  het	  meest	  nieuw	  voor	  mij	  was:	  het	  omgaan	  met	  ‘de’	  media.	  Mijn	  
ervaring	  heeft	  tot	  nu	  toe	  bij	  verenigings-‐	  en	  interne	  verkiezingen	  gelegen.	  Mediacampagnes	  
waren	  iets	  voor	  de	  professionals.	  Opeens	  moest	  ik	  die	  sprong	  in	  deze	  campagne	  wel	  maken.	  
Daar	  voelde	  ik	  mij	  niet	  verkeerd	  bij.	  
Dank	  aan	  alle	  vertegenwoordigers	  van	  de	  media,	  het	  was	  een	  genoegen	  om	  met	  jullie	  te	  
spreken,	  ook	  al	  moet	  je	  dan	  alerter	  zijn	  dan	  een	  vlo	  op	  een	  hondenstaart.	  Maar	  dat	  lukte	  voor	  
mijn	  gevoel	  dus	  aardig.	  En	  zo	  niet;	  vertel	  het	  mij	  vooral	  niet.	  



	  

Een	  doorschrijfbesluit	  

En	  dan	  stop	  je	  met	  schrijven.	  Dan	  ligt	  er	  geen	  blog	  van	  2-‐3	  pagina’s,	  zoals	  eerst	  het	  plan	  was,	  
maar	  een	  verhaal.	  Veel	  meer	  pagina’s	  dan	  ik	  had	  gedacht,	  veel	  meer	  gedachten	  dan	  ik	  dacht	  te	  
kunnen	  verwoorden.	  Het	  voelt	  vol	  en	  leeg	  tegelijk.	  Maar	  wat	  heb	  ik	  nu	  eigenlijk	  opgeschreven?	  
De	  campagne	  duurde	  een	  kleine	  vijf	  weken,	  startend	  in	  de	  waaierende	  regen	  van	  1	  mei	  en	  
eindigend	  in	  het	  zonloze	  grijs	  van	  6	  juni	  2012.	  In	  de	  week	  daarna	  rouwde	  ik	  en	  verzette	  mijn	  
gedachten	  met	  achterstallig	  werk.	  Schrijven	  lukte	  niet.	  Verder	  dan	  een	  paar	  regels	  kwam	  ik	  niet.	  	  
Tot	  ik	  mijzelf	  vertelde	  om	  gewoon	  bij	  het	  begin	  te	  beginnen	  en	  me	  niet	  meer	  over	  de	  lengte	  
zorgen	  te	  maken.	  Vanaf	  dat	  moment,	  zo	  half	  juni	  heb	  ik	  mijn	  toetsenbord	  tweevingerig	  op	  elk	  
beschikbaar	  moment	  laten	  dansen	  en	  dreunen.	  En	  rond	  de	  laatste	  week	  van	  juni	  begon	  ik	  te	  
denken	  dat	  ik	  iets	  geschreven	  had	  dat	  het	  vertellen	  waard	  was.	  Als	  je	  je	  als	  schrijver	  
meegenomen	  voelt	  in	  je	  eigen	  verhaal,	  dan	  bestaat	  de	  kans	  dat	  lezers	  ook	  mee	  worden	  
genomen.	  Dus	  liet	  ik	  het	  aan	  drie	  mensen	  lezen,	  waaronder	  mijn	  vrouw,	  Loes.	  Maar	  ik	  gaf	  hen	  
gelijk	  wel	  een	  vraag	  mee.	  Schaadt	  deze	  tekst	  Liesbeth?	  Niet	  dat	  ik	  dat	  wilde	  of	  bedoelde,	  maar	  
het	  is	  zo	  verschrikkelijk	  makkelijk	  om	  net	  het	  verkeerde	  accent	  te	  leggen,	  een	  onterechte	  
suggestie	  te	  wekken.	  Met	  andere	  woorden;	  ik	  maakte	  me	  zorgen,	  omdat	  het	  plan	  in	  mijn	  hoofd	  
begon	  te	  rijpen	  om	  het	  te	  publiceren,	  en	  nee,	  ik	  had	  Liesbeth	  noch	  iemand	  anders,	  zelfs	  mijzelf	  
niet,	  verteld	  dat	  ik	  dit	  zou	  schrijven.	  Wat	  kan	  het	  losmaken?	  

Langer	  dan	  ik	  feitelijk	  campagne	  heb	  gevoerd,	  zelfs	  langer	  dan	  ik	  deed	  over	  het	  schrijven	  van	  de	  
tekst	  zelf,	  heb	  ik	  gewikt	  over	  de	  vraag	  of	  ik	  zou	  publiceren.	  Ik	  legde	  de	  tekst	  aan	  verschillende	  
mensen	  voor,	  vooral	  buiten	  het	  CDA,	  met	  steeds	  één	  vraag:	  ‘Schaadt	  dit	  Liesbeth?’	  Het	  
antwoord	  kwam	  onversneden	  terug:	  nee,	  integendeel.	  Maar	  toch.	  Niet	  lang	  voor	  de	  logische	  
deadline	  van	  12	  september,	  de	  dag	  van	  de	  landelijke	  verkiezingen,	  heb	  ik	  besloten	  het	  niet	  te	  
doen.	  Dit	  land	  is	  niet	  veilig	  genoeg.	  Als	  er	  slecht	  gedacht	  kan	  worden,	  zal	  dat	  ook	  gebeuren.	  Alles	  
zal	  zich	  op	  Liesbeth	  richten,	  het	  zal	  weer	  opgerakeld	  worden,	  zal	  haar	  kwetsen.	  Dus	  niet.	  Maar	  
helemaal	  niets	  doen	  kan	  ook	  niet.	  Daarvoor	  heeft	  het	  schrijven	  teveel	  bij	  me	  losgemaakt.	  Wat	  de	  
lezer	  nu	  in	  handen	  heeft	  is	  daar	  het	  resultaat	  van.	  Ik	  heb	  besloten	  door	  te	  schrijven.	  De	  tekst	  
over	  Liesbeth	  blijft	  de	  start	  van	  het	  herhaal,	  maar	  nu	  komen	  er	  verhalen	  achteraan.	  
Loes	  gaf	  me	  de	  sleutel.	  Ze	  vond	  het	  wel	  aardig	  wat	  ik	  schreef	  –	  ‘maar	  nu	  doorgaan	  en	  iets	  
schrijven	  over	  een	  campagne	  die	  wel	  gelukt	  is.’	  Dat	  is	  in	  de	  praktijk	  een	  wat	  rare	  opgave.	  Als	  je	  
het	  plezier	  in	  een	  campagne	  afhankelijk	  maakt	  van	  de	  uitslag,	  doe	  je	  iets	  helemaal	  niet	  goed.	  
Maar	  ik	  snapte	  haar	  boodschap.	  De	  combinatie	  Dit	  verhaal	  is	  gestart	  met	  de	  campagne	  van	  
Liesbeth.	  Een	  prachtige	  campagne,	  een	  dappere	  vrouw,	  een	  slechte	  uitslag.	  En	  gaat	  door	  met	  
een	  verhaal	  van	  vier	  over	  elkaar	  heen	  buitelende	  campagnes	  die	  in	  de	  tijd	  eerder	  liggen	  maar	  
wel	  alle	  kanten	  van	  het	  campagnewerk	  laten	  zien,	  inclusief	  wat	  lelijke.	  Dan	  komt	  langzaam	  maar	  
zeker	  het	  einde	  van	  mijn	  campagnerol	  en	  het	  begin	  van	  een	  reeks	  pijnlijke	  nederlagen.	  Daarover	  
veel	  vertellen	  voegt	  niet	  veel	  toe	  ten	  opzichte	  van	  bijvoorbeeld	  het	  verhaal	  over	  Liesbeth,	  maar	  
omdat	  ik	  de	  ogen	  allerminst	  wil	  sluiten	  en	  ook	  de	  tijdboog	  wil	  sluiten,	  eindig	  ik	  het	  
campagneverhaal	  met	  dat	  historische	  moment	  waarop	  alles	  wat	  daarvoor	  gebeurd	  was	  samen	  
kwam:	  het	  congres	  van	  Arnhem.	  En	  dat	  verhaal	  is	  weer	  het	  begin	  van	  het	  verhaal	  van	  Liesbeth	  ..	  
	  
Zo	  maak	  ik	  het	  rond,	  maar	  dit	  campagneverhaal	  kan	  nu	  alleen	  maar	  verder	  gaan	  waar	  het	  altijd	  
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start:	  op	  straat.	  In	  dit	  geval	  in	  de	  tussentijd	  van	  de	  wintermaanden	  van	  2006.	  Er	  komt	  een	  
raadsverkiezing	  aan.	  



	  

2	  

	  

OPGANG	  

Landelijke	  en	  Statencampagne	  2006	  -‐	  2007
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Tussentijd	  

Ik	  pak	  het	  stapeltje	  folders	  zo	  beet	  dat	  de	  meest	  natte	  en	  gekreukelde	  folders	  bovenop	  komen	  te	  
liggen.	  Komt	  er	  dan	  iemand	  aan,	  dan	  haal	  ik	  een	  nog	  goede	  folder	  ergens	  lager	  uit	  de	  stapel.	  Dat	  
kan	  je	  echter	  niet	  doen	  met	  handschoenen	  aan,	  daarvoor	  zijn	  de	  folders	  te	  glad,	  de	  vingers	  te	  
groot.	  Dus	  met	  rood	  verkleumde	  vingers	  frummel	  ik	  steeds	  een	  folder	  uit	  de	  stapel.	  Het	  gevolg	  is	  
al	  snel	  een	  stapel	  folders	  die	  zo	  verlept	  aanvoelt	  als	  rotte	  herfstbladeren	  in	  maart.	  Toch	  steek	  ik	  
elke	  folder	  met	  grote	  overtuiging	  richting	  iedereen	  die	  in	  mijn	  buurt	  komt.	  Aan	  mij	  zal	  het	  niet	  
liggen.	  Ik	  hoor	  tot	  de	  school	  die	  denkt	  dat	  je	  vaak	  het	  beste	  zo	  weinig	  mogelijk	  moet	  zeggen.	  Wel	  
de	  passanten	  aankijken	  en	  er	  niet	  te	  ernstig	  bij	  kijken	  (een	  puntje	  van	  aandacht	  bij	  mij).	  
Onderhands	  een	  folder	  zo	  aangeven	  dat	  ze	  hem	  wel	  moeten	  aanpakken	  is	  de	  beste	  techniek.	  
Heb	  ik	  ooit	  geleerd	  van	  een	  vakbondsman.	  Maar	  daar	  moeten	  de	  ruimtes	  niet	  te	  groot	  voor	  zijn.	  
Onderaan	  een	  roltrap	  is	  ideaal.	  Als	  je,	  zoals	  nu,	  op	  een	  kaal,	  open	  plein	  staat,	  kunnen	  mensen	  
meters	  ruimte	  tussen	  jou	  en	  henzelf	  houden	  en	  moet	  je	  wel	  met	  wat	  woorden	  de	  meters	  
overbruggen.	  Me	  niets	  aantrekkend	  van	  de	  ijssneeuw	  die	  het	  randje	  van	  mijn	  herenschoenen	  
heeft	  gevonden	  en	  zich	  koud	  naar	  binnen	  smelt,	  reken	  ik	  er	  op	  dat	  de	  vraag:	  ‘Gaat	  u	  ook	  
stemmen,	  mevrouw?’	  de	  meters	  kleiner	  zullen	  maken.	  Bij	  de	  minste	  vage	  knik	  zal	  ik	  dat	  met	  een	  
brede	  lach	  beamen	  en	  tegelijk	  mijn	  CDA	  kleuren	  tonen	  en	  mijn	  CDA-‐stem	  laten	  horen.	  Als	  er	  
even	  ruimte	  voor	  is	  noem	  ik	  dan	  de	  naam	  onze	  lokale	  kandidaat	  (zeker	  als	  onze	  Haagse	  
kampioenen	  niet	  zo	  geliefd	  zijn,	  zoals	  nu).	  Deze	  dag	  helpt	  echter	  niets.	  Ook	  natte	  sokken,	  
mevrouw?	  Ik	  begrijp	  het.	  Hoe	  kunnen	  tenen	  zo	  koud	  zijn?	  K-‐k-‐koud.	  Het	  kerkplein	  waar	  wij	  en	  de	  
andere	  partijen	  op	  geparkeerd	  zijn,	  wordt	  hoogstens	  eens	  in	  de	  twee	  minuten	  door	  een	  
verdwaalde	  burger	  overgestoken.	  De	  winkelstraat	  waar	  we	  eigenlijk	  wilden	  gaan	  staan	  is	  
verboden	  gebied.	  De	  winkeliers	  vinden	  het	  maar	  niets	  dat	  we	  hun	  deur	  staan	  en	  hebben	  het	  
pleit	  over	  de	  vergunning	  gewonnen.	  Nu	  proberen	  de	  partijkleuren	  manmoedig	  de	  grijze	  luchten	  
te	  ontkennen,	  proberen	  ballonnen	  de	  kraampjes	  tot	  een	  lach	  te	  tillen	  en	  staan	  mannen	  en	  
vrouwen,	  de	  meeste	  middelbaar,	  stram	  voor	  hun	  kraam	  de	  kou	  uit	  hun	  tenen	  te	  trillen,	  de	  
vuisten	  zo	  gebald	  dat	  er	  maar	  zelden	  een	  folder	  uit	  komt	  steken.	  

Ook	  uit	  mijn	  vuisten	  komt	  zelden	  een	  folder.	  Verwonderd	  dat	  er	  überhaupt	  mensen	  zijn	  die	  het	  
kerkplein	  oversteken,	  werk	  ik	  mij	  manmoedig	  in	  de	  strijd.	  Elke	  pleinganger	  is	  er	  één	  –	  tenzij	  je	  ze	  
herkent	  als	  van	  een	  andere	  partij,	  uiteraard.	  Een	  ervaren	  blik	  weet	  dat	  met	  een	  enkele	  blik	  in	  te	  
schatten.	  Er	  is	  een	  PvdA-‐loop,	  VVD-‐buik,	  SGP-‐knik,	  jawel.	  Je	  haalt	  ze	  er	  zo	  uit.	  Die	  andere	  moet	  je	  
hebben.	  Niets	  beters	  dan	  een	  gezin.	  Nee,	  niet	  waar.	  Niets	  beters	  dan	  een	  gezin	  met	  kinderen.	  
Ballon	  voor	  de	  kinderen,	  folder	  voor	  de	  vader	  of	  moeder.	  Maar	  ook	  dan	  moet	  je	  scherp	  blijven	  
kijken.	  Let	  op	  de	  aanwezigheid	  van	  boodschappentassen,	  die	  bepalen	  de	  tijd	  die	  je	  hebt.	  Maak	  
niet	  de	  fout,	  dubbele	  fout,	  om	  alleen	  op	  de	  blanke	  Nederlander	  te	  letten.	  Zeker	  in	  de	  wijk	  Korte	  
Akkeren,	  waar	  we	  nu	  staan,	  is	  de	  belangstelling	  uit	  andere	  minderheidsgroepen	  minstens	  zo	  
groot.	  Alleen	  de	  rotjochies	  die	  alleen	  maar	  op	  je	  pennen	  of	  pepermuntjes	  uit	  zijn	  moet	  je	  
oplettend	  negeren.	  Voor	  de	  rest,	  laat	  komen.	  Iedere	  persoon	  een	  kans	  op	  een	  contact,	  een	  
folder	  minder	  in	  je	  stapel,	  even	  een	  moment	  van	  herkenning;	  hé,	  het	  CDA	  staat	  hier	  ook.	  En	  al	  
voelen	  je	  tenen	  aan	  als	  dode	  knikkers	  in	  je	  schoenen,	  je	  legt	  alle	  warmte	  die	  je	  voelt	  in	  je	  
glimlach,	  in	  je	  woorden.	  Je	  doet	  het	  voor	  het	  CDA,	  je	  doet	  het	  voor	  de	  kiezer	  en	  op	  de	  laatste	  
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zaterdag	  van	  maart	  2006	  doe	  je	  het	  ook	  voor	  jezelf,	  om	  een	  beetje	  warmte	  van	  jezelf	  te	  lenen.	  
Allemachtig	  wat	  koud,	  wat	  nat,	  wat	  waardeloos.	  

We	  blijven	  zolang	  het	  nog	  een	  beetje	  zinvol	  lijkt.	  En	  zolang	  de	  anderen	  niet	  stoppen.	  Meestal	  is	  
het	  D66	  die	  als	  eerste	  de	  kraam	  begint	  op	  te	  ruimen.	  Dank,	  dank.	  Nu	  mogen	  wij	  ook.	  Langzaam	  
aan	  ruimen	  we	  op.	  Een	  goede	  collega	  –	  en	  niet	  voor	  niets	  zelf	  kandidaat	  –	  weet	  wat	  zijn	  taak	  is	  
en	  gaat	  de	  folders	  die	  over	  zijn	  nog	  door	  wat	  brievenbussen	  duwen.	  Mooie	  leeskost	  voor	  de	  
zaterdagavond.	  Even	  denk	  ik	  ‘uitslover’	  en	  dan	  ga	  ik	  hem	  toch	  maar	  helpen.	  Een	  oudgediende	  
haalt	  zijn	  oude	  en	  belooft	  de	  rest	  op	  te	  ruimen	  en	  de	  spullen	  dan	  bij	  hem	  op	  te	  slaan.	  Het	  Zal	  
Niet	  Vergeten	  Worden.	  Allemachtig	  wat	  is	  het	  koud	  –	  of	  heb	  ik	  dat	  al	  gezegd?	  Kom	  hier	  met	  die	  
folders.	  

Het	  huis	  is	  Loes-‐stil	  als	  ik	  thuis	  kom.	  Ik	  mis	  haar.	  Onze	  twee	  katten,	  Maybe	  en	  Not,	  rekken	  zich	  
uit	  en	  kijken	  me	  van	  onder	  af	  aan.	  Ze	  kennen	  de	  truc	  ook.	  Denken	  er	  brokken	  mee	  te	  krijgen.	  
Heb	  ooit	  gelezen	  dat	  katten	  ons	  Blikopeners	  noemen.	  Wie	  dat	  bedacht	  heeft	  krijgt	  mijn	  gelijk.	  
Maar	  dit	  keer	  moeten	  ze	  wat	  langer	  op	  me	  wachten.	  Eerst	  de	  natte	  kleren	  van	  mijn	  lijf	  af	  pellen,	  
een	  warme	  douche	  nemen,	  weer	  mens	  worden.	  Dan	  zullen	  ze	  de	  Blikopener	  in	  actie	  zien.	  Maar	  
eerst,	  shrrr,	  wat	  moet	  ik	  rillen.	  Gvrrrr.	  

Het	  acht	  uur	  journaal	  is	  vol	  met	  Wouter	  Bos.	  Bos	  rozen	  uitdelend,	  Bos	  op	  een	  zeepkist.	  Korte	  flits	  
van	  Balkende	  die	  zich	  door	  een	  menigte	  worstelt.	  Peilingen	  wijzen	  omlaag.	  De	  fase	  waarin	  de	  
landelijke	  kopstukken	  de	  gemeenteraadsverkiezingen	  kapen	  doet	  zich	  overal	  voelen	  –	  en	  niet	  
ten	  gunste	  van	  mijn	  partij.	  Na	  het	  doodgeboren	  kabinet	  Balkenende	  I	  en	  de	  hervormingen	  van	  
Balkenende	  II	  lijkt	  het	  geduld	  met	  Balkenende	  goed	  op	  en	  Bos	  stapt	  zonder	  te	  stotteren	  en	  een	  
jongensachtige	  charme	  in	  dat	  gat.	  The	  media	  loved	  it.	  Arme	  lokale	  kandidaten.	  Ik	  wil	  niet	  weten	  
waarom	  ik	  vanmiddag	  folders	  aan	  het	  uitdelen	  was,	  ik	  wil	  weten	  dat	  wij	  in	  Gouda	  niet	  de	  enige	  
zijn	  die	  er	  aan	  werken	  dat	  het	  beter	  gaat.	  Met	  korte	  stappen,	  me	  nog	  steeds	  opwarmend,	  ga	  ik	  
een	  verdieping	  lager	  achter	  mijn	  PC	  zitten	  en	  ga	  het	  internet	  op.	  De	  CDA-‐site	  laat	  echter	  niets	  
anders,	  niets	  beters	  zien	  dan	  het	  al	  een	  week	  laat	  zien.	  Kom	  nou	  jongens,	  informeer	  me.	  Slaap	  
niet.	  Ik	  struin	  het	  internet	  verder	  af,	  ongemerkt	  weer	  kouder	  wordend	  door	  het	  stilzitten	  achter	  
het	  scherm.	  Na	  wat	  tussenstations	  kom	  ik	  bij	  de	  PvdA	  uit.	  Bos,	  Bos.	  Maar	  met	  meer	  dan	  één	  
verhaal,	  verhalen	  van	  die	  dag	  zelf.	  Met	  een	  agenda	  en	  mogelijkheden	  om	  te	  reageren.	  Zo	  hoort	  
het.	  Zo	  doen	  ze	  het	  in	  Amerika	  al	  veel	  langer.	  Bos	  en	  zijn	  mensen	  snappen	  dat	  het	  hier	  ook	  moet	  
kunnen.	  Verdorie.	  

Ik	  open	  een	  mail	  en	  begin	  met	  meer	  dan	  gewone	  felheid	  te	  tikken.	  Op	  de	  achtergrond	  heb	  ik	  een	  
oude	  CD	  van	  Margriet	  Eshuis	  opgezet,	  maar	  hoor	  haar	  niet.	  Ik	  schrijf	  een	  mail	  aan	  Joop	  Wijn,	  dan	  
staatssecretaris	  van	  financiën,	  maar	  op	  dat	  moment	  voor	  mij	  vooral	  een	  van	  de	  weinige	  CDA’ers	  
in	  de	  top	  die	  het	  belang	  van	  internet	  lijkt	  te	  snappen.	  In	  ieder	  geval	  heeft	  hij	  een	  eigen	  pagina.	  
Heel	  vaak	  contact	  hebben	  we	  niet,	  maar	  als	  het	  contact	  er	  is,	  is	  het	  goed.	  Ik	  geef	  hem,	  redelijk	  
vriendelijk	  dacht	  ik,	  op	  zijn	  donder	  en	  trek	  daarna	  vooral	  van	  leer	  tegen	  het	  partijbureau.	  Zo	  kan	  
je	  toch	  geen	  verkiezingen	  winnen?	  Mijn	  advies	  zou	  zijn	  om	  …	  en	  daar	  ga	  ik.	  Altijd	  in	  mijn	  
adviseursrol	  de	  analyse	  maken,	  aanbevelingen	  formuleren.	  Dan	  snel	  ondertekenen	  met	  mijn	  
naam,	  weg.	  Eshuis	  dringt	  weer	  tot	  mij	  door	  ‘Nobody	  knows.’	  

Ik	  zou	  pas	  een	  tijd	  later	  antwoord	  krijgen.	  Direct	  van	  Joop,	  mondeling,	  als	  we	  elkaar	  op	  het	  
congres	  treffen:	  Helemaal	  gelijk,	  maar	  ja.	  Volgt	  gepijnigd	  gezicht.	  Ondertussen	  is	  er	  iets	  anders	  



gebeurd.	  De	  aanleiding	  ben	  ik	  vergeten,	  maar	  om	  de	  een	  of	  andere	  reden	  heb	  ik	  de	  mail	  
doorgestuurd	  naar	  Asje	  van	  Dijk,	  gedeputeerde	  van	  Zuid-‐Holland	  en	  een	  oude	  kennis	  van	  me.	  Hij	  
belt	  op.	  Hij	  zegt	  dat	  hij	  beoogd	  lijsttrekker	  is	  voor	  de	  Provinciale	  Statenverkiezingen	  van	  maart	  
2007.	  En	  dan:	  ‘Wil	  jij	  mijn	  campagneleider	  zijn?’	  

Tot	  dan	  toe	  heb	  ik	  me	  nooit	  tot	  meer	  dan	  een	  adviseursrol	  laten	  verleiden,	  lichte	  bestuursposten	  
daargelaten.	  Nou	  ja,	  dat	  is	  niet	  helemaal	  waar.	  Een	  veelvoud	  van	  gezochte	  en	  ongezochte	  
adviesrollen,	  het	  schrijven	  van	  bergen	  teksten	  en	  het	  organiseren	  van	  kleine	  bijeenkomsten	  tot	  
slotmanifestaties	  –	  het	  was	  al	  jaren	  uit	  de	  hand	  aan	  het	  lopen.	  Zou	  het	  niet	  anders	  moeten?	  
Mmm.	  Misschien.	  Daar	  tegenover	  stond	  mijn	  goed	  geïnformeerde	  beeld	  dat	  de	  rol	  van	  
campagneleider	  veel	  tijd	  kost.	  Zeg	  maar	  een	  halve	  baan,	  minstens.	  En	  dat	  onbetaald.	  Hoe	  werkt	  
dat	  uit	  voor	  het	  bedrijf?	  En	  bovendien,	  laat	  ik	  eerlijk	  zijn.	  De	  vast-‐niet	  vaste	  rol	  die	  ik	  had	  gaf	  me	  
een	  vrijheid	  die	  me	  wel	  beviel.	  Ik	  deed	  er	  niets	  minder	  door,	  maar	  het	  gevoel	  dat	  ik	  het	  niet	  
hoefde	  te	  doen	  maakte	  veel	  wat	  goed.	  Ik	  was	  me	  er	  van	  bewust	  dat	  dit	  het	  geheim	  achter	  het	  
succes	  van	  veel	  klassieke	  partijen	  is:	  het	  beschikbaar	  krijgen	  van	  de	  bijna	  ongebreidelde	  inzet	  
van	  heel	  veel	  getalenteerde	  mensen	  in	  ruil	  voor	  het	  gevoel	  dat	  zij	  invloed	  uit	  te	  kunnen	  oefenen	  
op	  het	  bestuur	  van	  dorp,	  stad,	  regio	  of	  land.	  Mijn	  zelfbescherming	  bestond	  uit	  het	  niet	  gaan	  voor	  
een	  benoemde	  functie.	  Kon	  ik	  zelf	  over	  mijn	  agenda	  beschikken.	  Dacht	  ik.	  Maar	  goed;	  waarom	  
veranderen?	  

De	  vraag	  van	  Asje	  kwam	  op	  een	  moment	  dat	  ik	  rijp	  was	  voor	  een	  verandering.	  Rond	  het	  jaar	  
2000	  barste	  ons	  pand	  uit	  de	  voegen.	  Zowel	  mijn	  eigen	  bedrijven	  –	  een	  advies	  en	  een	  
opleidingsorganisatie	  –	  als	  de	  stichting	  die	  door	  mijn	  vrouw	  werd	  geleid	  –	  ondersteuning	  van	  
zeggenschap	  en	  medezeggenschap	  voor	  mensen	  met	  een	  verstandelijke	  beperking	  –	  waren	  in	  de	  
jaren	  daarvoor	  fors	  gegroeid,	  volop	  profiterend	  van	  de	  tijdgeest.	  Zowel	  bedrijven	  als	  stichting	  
werkten	  met	  een	  flexibele	  schil	  van	  freelancers.	  Prachtig,	  maar	  ook	  al	  werkten	  ze	  maar	  een	  paar	  
uur	  voor	  ons,	  een	  eigen	  werkplek	  konden	  we	  ze	  al	  lang	  niet	  meer	  bieden.	  Die	  ruimte	  was	  al	  meer	  
dan	  opgegaan	  aan	  de	  fijne	  mensen	  die	  voor	  ons	  het	  ondersteunende	  werk	  deden.	  We	  werkten	  
en	  woonden	  in	  een	  groot	  voormalig	  winkelpand	  in	  een	  binnenstad	  en	  langzaam	  maar	  zeker	  nam	  
de	  winkel	  de	  woning	  over.	  We	  kwamen	  voor	  de	  keuze	  te	  staan:	  gaan	  of	  blijven.	  Er	  volgden	  een	  
paar	  jaren	  van	  intensief	  rondkijken	  naar	  een	  nieuwe	  locatie	  (OK	  mensen	  die	  mij	  kennen	  weten	  
dat	  ik	  ook	  de	  regel	  heb	  dat	  we	  verhuizen	  als	  de	  boekenkast	  vol	  is.	  Dat	  is	  genoeg	  gebeurd	  om	  tot	  
een	  lied	  te	  leiden	  bij	  ons	  huwelijk).	  Uiteindelijk	  vonden	  we	  die	  in	  het	  voorjaar	  van	  2004	  en	  
kochten	  een	  droomlocatie	  in	  het	  buitengebied.	  We	  wisten	  ook	  in	  een	  mum	  van	  tijd	  ons	  eigen	  
pand	  te	  verkopen.	  Ik	  was	  letterlijk	  de	  vloeren	  van	  het	  nieuwe	  pand	  aan	  het	  opmeten,	  toen	  we	  
van	  de	  betrokken	  gemeente	  het	  bericht	  kregen	  dat	  ze	  ons	  wel	  de	  nodige	  wijziging	  van	  het	  
bestemmingsplan	  wilden	  gunnen,	  maar	  dat	  ze	  daar	  zeker	  een	  jaar	  voor	  nodig	  hadden.	  Serieus?	  
Ja,	  kan	  echt	  niet	  korter.	  We	  hebben	  de	  inspectie	  net	  bij	  ons	  langs	  gehad	  en	  we	  hebben	  wat	  
probleempjes.	  Er	  bleek	  niets	  aan	  te	  doen.	  Mijn	  opleidingsinstituut	  leidt	  onder	  andere	  
wetgevingsjuristen	  op,	  mijn	  vrouw	  ontvangt	  allerlei	  cliëntenraden.	  Geen	  activiteiten	  die	  we	  
konden	  schuiven	  onder	  de	  daar	  toen	  nog	  geldende	  bestemming	  van	  ‘detailhandel	  in	  antiek’.	  Dat	  
zijn	  ook	  geen	  dingen	  om	  risico’s	  mee	  te	  lopen.	  Gelukkig	  hadden	  we	  in	  beding	  in	  beide	  
koopcontracten	  staan	  en	  werden	  de	  contracten	  ontbonden.	  

Wat	  doe	  je	  daarna?	  Lachen	  en	  uithuilen.	  Nee,	  meer	  dan	  dat.	  Zoveel	  meer.	  Een	  paar	  maanden	  
later,	  in	  oktober	  2004	  zou	  mijn	  vader	  overlijden,	  na	  een	  ziekbed	  van	  twee	  jaar.	  Maar	  hoe	  dan	  



	   CAMPAGNEMAN	  
	  

Versie	  15	  juli	  2013	   	   61	  
	  

ook,	  Loes	  en	  ik	  hadden	  menig	  gesprek	  en	  werden	  gedwongen	  alles	  opnieuw	  te	  doordenken.	  We	  
besloten	  te	  blijven	  zitten	  waar	  we	  zaten	  en	  tegelijk	  met	  de	  bedrijfsvoering	  de	  andere	  kant	  op	  te	  
gaan.	  Weer	  kleiner	  worden,	  weer	  naar	  de	  inhoud	  toe.	  Achteraf	  een	  hele	  verstandig	  besluit	  
geweest	  met	  het	  oog	  op	  de	  crisis	  die	  in	  2007	  zou	  uitbreken,	  maar	  geen	  gemakkelijk	  besluit	  en	  
ook	  geen	  besluit	  dat	  je	  zomaar	  even	  doorvoert.	  Ook	  voor	  mij	  riep	  het	  onverwachte	  vragen	  op.	  
Professioneel	  –	  in	  ieder	  geval	  in	  termen	  van	  naamsbekendheid	  –	  lag	  mijn	  piek	  in	  de	  jaren	  
negentig.	  Toen	  kon	  ik	  in	  geen	  congres	  over	  de	  kwaliteit	  van	  de	  overheid	  ontbreken,	  geen	  forum	  
was	  veilig	  voor	  me.	  Sindsdien	  was	  mijn	  agenda	  alleen	  maar	  voller	  geworden,	  met	  het	  CDA	  als	  
vuller	  van	  elk	  laatste	  gaatje.	  Uiteindelijk	  maakt	  die	  volle	  agenda	  het	  natuurlijk	  alleen	  maar	  
harder	  nodig	  om	  stil	  te	  staan	  bij	  waar	  je	  voor	  holt.	  Midlife	  crisis?	  Boring.	  Ik	  heb	  geen	  flauw	  idee	  
hoe	  het	  midden	  van	  het	  leven	  wordt	  geacht	  te	  voelen.	  Het	  doet	  ook	  veronderstellen	  dat	  je	  geen	  
zin	  meer	  hebt	  in	  wat	  je	  doet.	  Energie	  genoeg.	  En	  in	  dat	  doen	  misschien	  wel	  meer	  kracht	  en	  
wijsheid	  dan	  in	  die	  jaren	  van	  groei	  ervoor.	  Maar	  toch.	  Als	  je	  niet	  de	  directeur	  van	  een	  groter	  
bureau	  wordt,	  waar	  sta	  je	  professioneel	  dan	  nog	  voor?	  Ben	  je	  nog	  wel	  goed	  voor	  je	  vak,	  voor	  je	  
klanten?	  

Vooral	  die	  vraag	  naar	  het	  vak	  hield	  me	  bezig.	  In	  mijn	  adviespraktijk	  hou	  ik	  me	  met	  heel	  veel	  
verschillende	  thema’s	  bezig	  houden,	  maar	  overheersend	  –	  zeker	  voor	  mijn	  imago	  –	  is	  het	  
kwaliteitswerk.	  Ik	  hou	  me	  bezig	  met	  de	  ontwikkeling	  van	  kwaliteitsstelsels	  in	  branches,	  
beroepsorganisaties	  in	  de	  publieke	  en	  semipublieke	  sector.	  Er	  is	  nagenoeg	  geen	  publieke	  sector	  
die	  ik	  niet	  van	  binnen	  heb	  gezien,	  meestal	  door	  de	  bril	  van	  de	  vraag:	  hoe	  kunnen	  we	  onze	  ‘	  
kwaliteit’	  verbeteren	  of	  überhaupt	  aantonen?	  Daarbij	  hoort	  dat	  woord	  ‘kwaliteit’	  echt	  tussen	  
aanhalingstekens	  te	  staan,	  want	  er	  is	  eigenlijk	  geen	  antwoord	  te	  geven	  op	  de	  vraag	  wat	  
‘kwaliteit’	  is.	  Toch	  zullen	  we	  nooit	  stoppen	  met	  het	  stellen	  van	  die	  vraag.	  Al	  jaren	  heb	  ik	  het	  druk	  
met	  de	  vraag	  welke	  benadering	  het	  beste	  is	  en	  hoe	  het	  moet	  worden	  toegepast.	  Nu	  zijn	  er	  veel	  
kanttekeningen	  te	  maken	  bij	  de	  aard	  van	  al	  die	  ISO,	  INK,	  HKZ	  systemen	  en	  hoe	  ze	  verder	  ook	  
heten.	  De	  kern	  is	  echter	  dat,	  zeker	  binnen	  de	  overheid,	  we	  niet	  weten	  hoe	  we	  er	  mee	  om	  
moeten	  gaan	  op	  de	  manier	  zoals	  ze	  ooit	  bedoeld	  zijn.	  Of	  het	  nu	  komt	  door	  
perfectioneringsdrang,	  formalisme,	  onzekerheidsreductie	  -‐	  of	  hoe	  die	  paarden	  van	  de	  Apocalyps	  
ook	  heten	  –	  op	  de	  een	  of	  andere	  manier	  weten	  wij	  Nederlanders	  benaderingen	  die	  juist	  bedoeld	  
zijn	  om	  in	  beweging	  te	  komen	  om	  te	  zetten	  naar	  iets	  dat	  juist	  bureaucratie	  en	  stilstand	  
veroorzaakt.	  Alsof	  je	  de	  kleine	  wieltjes	  van	  een	  trolley	  met	  theeservies	  opeens	  op	  de	  rem	  zet.	  
Het	  geeft	  scherven	  en	  een	  taal	  die	  niet	  bij	  thee	  hoort.	  In	  deze	  periode	  heb	  ik	  het	  eens	  zo	  
verwoord:	  

Ik	  heb	  nooit	  gezocht	  naar	  kwaliteit	  
Dacht	  dat	  het	  mij	  zou	  vinden	  
Ik	  weet	  niet	  wat	  het	  is	  
of	  zou	  moeten	  betekenen	  
	  
Heb	  er	  wel	  veel	  over	  gehoord	  
Maar	  ben	  in	  verwarring	  gebleven	  
Dacht	  dat	  het	  iets	  anders	  moest	  zijn	  
dan	  braaf	  beschreven	  processen	  
en	  net	  niet	  achterhaalde	  lessen	  
	  
Ik	  kan	  het	  ook	  niet	  rijmend	  krijgen	  



Niet	  in	  woorden	  vangen	  
als	  een	  methode,	  instrument	  
Heb	  het	  altijd	  gezien	  als	  iets	  
dat	  dichter	  bij	  mij	  zou	  moeten	  staan	  
dan	  normen	  of	  statistieken	  
	  
’t	  Zou	  dichter	  moeten	  staan	  
bij	  de	  mensen	  om	  wie	  het	  gaat	  
’t	  Zou	  dichter	  moeten	  staan	  
bij	  de	  nummers	  die	  tellen	  
	  
Kwaliteit	  is	  een	  open	  deur	  
die	  zo	  vaak	  is	  opengetrapt	  
dat	  het	  is	  gaan	  tochten	  
Het	  waait	  te	  vaak	  
met	  de	  mooie	  
bedoelingen	  weg	  

	  

Het	  ontbreekt	  niet	  aan	  zijkantexperts	  met	  hoogleraarsstatus	  die	  kunnen	  vertellen	  dat	  ‘de’	  
kwaliteitszorg	  niet	  werkt	  en	  nooit	  zal	  werken	  ook.	  Meer	  nog	  dan	  zij	  ben	  ik	  in	  staat	  hun	  gelijk	  in	  te	  
voelen,	  maar	  het	  is	  onzin	  om	  het	  daar	  bij	  te	  laten	  en	  richting	  allerlei	  filosofietjes	  te	  schieten	  die	  
dan	  wel	  de	  oplossing	  zouden	  moeten	  brengen.	  De	  druk	  om	  iets	  te	  doen	  wat	  ‘de’	  kwaliteit	  van	  
een	  gevangenis,	  bibliotheek,	  politieregio	  kan	  vergroten	  wordt	  alleen	  maar	  groter.	  Zeker	  daar	  
waar	  de	  markt	  ontbreekt,	  is	  er	  vroeg	  of	  laat	  wel	  een	  krantenkop	  die	  de	  zaak	  in	  beweging	  brengt.	  
Je	  weet	  je	  deel	  van	  de	  oplossing	  als	  je	  binnenkomt,	  je	  werkt	  keihard	  om	  er	  het	  beste	  van	  te	  
maken,	  maar	  als	  je	  terugkijkt,	  tja	  dan.	  Soms	  kom	  je	  mensen	  jaren	  na	  een	  traject	  nog	  tegen	  en	  
dan	  hoor	  je	  dat	  er	  door	  je	  komst	  van	  alles	  gebeurd	  zou,	  maar	  mij	  rest	  niet	  zelden	  de	  vraag	  of	  ik	  
geen	  onderdeel	  van	  het	  probleem	  ben	  geworden.	  Ook	  al	  heb	  je	  nog	  zo	  hard	  voor	  bepaalde	  
effecten	  gewaarschuwd,	  het	  is	  dan	  toch	  weer	  niet	  gelukt	  om	  de	  waterval	  omhoog	  te	  duwen.	  
Wat	  is	  het	  alternatief?	  Wat	  zijn	  de	  varianten?	  Ik	  gaf	  mijzelf	  de	  opdracht	  om	  mijn	  vak	  weer	  te	  
doordenken,	  te	  gaan	  schrijven,	  anders	  te	  gaan	  doen.	  Jaren	  later	  zou	  dat	  tot	  een	  boek	  en	  meer	  
leiden,	  maar	  in	  de	  jaren	  2005-‐2006	  was	  het	  vooral	  iets	  om	  van	  wakker	  te	  liggen,	  tijdens	  het	  
hardlopen	  aan	  te	  denken	  –	  en	  soms	  van	  weg	  te	  vluchten.	  Zijn	  er	  geen	  betere	  manieren	  om	  de	  
overheid	  beter	  te	  maken?	  Dit	  schreef	  ik	  in	  diezelfde	  tijd	  als	  het	  stukje	  zingend	  proza	  hierboven:	  

Wat	  is	  de	  waarheid	  van	  de	  overheid?	  
is	  het	  de	  onbeheerste,	  onbeheerde	  opeenstapeling	  
van	  desastreuze	  neveneffecten	  en	  
uitgelokte	  incidenten?	  
	  
Of	  is	  het	  een	  meer	  dagelijks	  verhaal?	  
Van	  vaders,	  moeders	  en	  vrijgezellen	  die	  	  
naar	  hun	  werk	  toe	  gaan	  
vergunningen	  verlenen,	  onderwijs	  geven	  
uitkeringen	  verstrekken	  en	  die	  dingen	  doen	  
die	  er	  toe	  doen?	  
Die	  naast	  de	  burger	  in	  de	  rij	  in	  de	  winkel	  staan	  
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die	  ze	  die	  ochtend,	  zo	  snel	  ze	  konden	  
hebben	  geholpen	  aan	  het	  loket?	  

Of	  is	  het	  beide?	  
En	  is	  het	  drama	  van	  de	  overheid	  
het	  drama	  van	  onszelf	  
Dat	  we	  in	  ootmoed	  en	  overmoed	  
en	  burgerlijk	  ons	  best	  doen	  
een	  cliché	  geworden	  zijn	  van	  onszelf	  
Een	  doorgedrukte,	  ingeregelde	  
negatieve	  afdruk	  van	  onze	  
betere	  helft?	  
	  
De	  overheid,	  dat	  zijn	  wij	  
Wil	  je	  een	  ander,	  dan	  ben	  je	  daarbij	  
Verwerp	  het	  cliché	  
Loop	  niet	  met	  je	  eigen	  beelden	  mee	  

Er	  speelde	  nog	  iets.	  Ook	  dat	  had	  met	  mijn	  vak	  te	  maken,	  maar	  zou	  onverwacht	  verbonden	  
worden	  met	  mijn	  toekomst	  binnen	  het	  CDA.	  Ergens	  in	  die	  jaren	  liet	  ik	  mijn	  baard	  staan,	  al	  dan	  
niet	  onbewust	  in	  een	  Noordhoek	  traditie	  stappend.	  De	  baard	  kwam	  er	  grijs	  uit,	  net	  als	  steeds	  
meer	  van	  mijn	  mindere	  haren.	  Dan	  kom	  je	  vanzelf	  in	  een	  senior	  rol	  terecht,	  terwijl	  veel	  van	  het	  
kwaliteitswerk	  zich	  afspeelt	  op	  de	  werkvloer	  en	  een	  sterk	  operationeel	  karakter	  heeft.	  Het	  
gevolg	  is	  een	  positie	  ergens	  tussen	  staf,	  werkvloer	  en	  directie.	  	  In	  die	  tijd	  was	  ik	  daar	  –	  zoals	  mijn	  
collega’s	  mij	  tijdens	  intervisie	  stevig	  onder	  de	  neus	  wreven	  -‐	  eigenlijk	  iets	  te	  assertief	  voor.	  Wil	  je	  
op	  de	  stoel	  van	  de	  directeur	  gaan	  zitten,	  Noordhoek?	  Nee,	  spaar	  me,	  maar	  ..	  Zo	  worstelde	  ik	  met	  
mijn	  rol.	  Lag	  dat	  aan	  die	  baard?	  Nou	  nee.	  Moet	  ik	  het	  echt	  uitleggen?	  
In	  die	  periode	  overleed	  een	  collega	  die	  ik	  bijzonder	  waardeerde.	  Ik	  was	  onafhankelijk	  voorzitter	  
geweest	  van	  een	  commissie	  die	  zich	  boog	  over	  de	  kwaliteit	  van	  de	  gefinancierde	  rechtsbijstand.	  
Toen	  ons	  rapport	  werd	  uitgewerkt	  kwam	  hij	  in	  beeld	  als	  trainer	  van	  de	  advocaat-‐auditoren.	  Ik	  
kende	  hem	  ook	  nog	  vanuit	  een	  andere	  rol:	  als	  iemand	  die	  les	  gaf	  in	  het	  mennen	  van	  paarden.	  Ga	  
maar	  eens	  een	  span	  paarden	  mennen,	  zo	  zei	  hij,	  en	  ik	  vertel	  je	  jouw	  stijl	  van	  leidinggeven.	  	  
Helaas	  werd	  hij	  ziek	  en	  hij	  stelde	  mij	  aan	  de	  opdrachtgever	  als	  zijn	  opvolger	  voor,	  die	  er	  direct	  
mee	  akkoord	  ging.	  Alleen	  al	  door	  de	  omstandigheden	  een	  opdracht	  met	  bijzondere	  betekenis.	  
Wel	  een	  man	  dus	  om	  echt	  afscheid	  van	  te	  nemen,	  ook	  al	  hoor	  je	  niet	  bij	  de	  familie	  en	  waren	  
onze	  contacten	  in	  tijd	  beperkt.	  Na	  afloop	  van	  de	  begrafenis	  ging	  ik	  met	  Loes	  een	  wandeling	  
maken	  door	  de	  bossen	  rond	  Veenendaal,	  het	  gesprek	  kwam	  op	  mijn	  adviesrol	  en	  al	  pratend	  –	  en	  
luisterend,	  de	  vergeten	  kunde	  –	  stelde	  ik	  voor	  mijzelf	  dat	  ik	  een	  rol	  of	  functie	  moest	  gaan	  zoeken	  
waarin	  ik	  die	  leidinggevende	  kant	  weer	  zou	  aanspreken.	  Ik	  had	  het	  gevoel	  dat	  alleen	  de	  analyse	  
doen,	  het	  advies	  geven,	  te	  mager	  voor	  me	  was	  geworden.	  Als	  je	  dan	  toch	  op	  de	  stoel	  van	  die	  
ander	  terecht	  gaat	  komen,	  dan	  straight.	  Er	  zou	  nog	  een	  forse	  tijd	  over	  heen	  gaan,	  maar	  toen	  het	  
telefoontje	  van	  Asje	  van	  Dijk	  kwam	  was	  ik	  er	  om	  die	  reden	  klaar	  voor.	  En	  dat	  nadenken	  over	  
kwaliteit	  dan?	  Dat	  schrijven?	  En	  je	  snapt	  toch	  dat	  je	  met	  dat	  campagneleiderschap	  niets	  
verdient?	  Dat	  het	  eerder	  je	  gewone	  werk	  in	  de	  knel	  zou	  brengen?	  Ach,	  dat	  zou	  toch	  wel	  mee	  
vallen.	  Een	  kwestie	  van	  organiseren.	  Bovendien,	  het	  is	  maar	  één	  campagne.	  Een	  jaar,	  van	  maart	  
tot	  maart,	  en	  het	  komt	  vooral	  op	  de	  laatste	  maanden	  aan.	  Is	  te	  doen,	  toch?



	  

I	  
	  
Gevraagd,	  maart	  –	  juni	  2006	  
	  
Personen	  en	  posities	  
	  
Toen	  ik	  ja	  tegen	  Asje	  zei,	  wist	  ik	  niet	  dat	  ik	  ja	  zou	  zeggen	  tegen	  vier	  campagnes	  in	  minder	  dan	  
anderhalf	  jaar.	  Dat	  het	  niet	  alleen	  zou	  gaan	  om	  de	  provinciale	  verkiezingen	  zat	  wel	  in	  mijn	  
achterhoofd,	  ook	  al	  waren	  die	  pas	  voor	  mei	  2007	  gepland.	  Ik	  had	  de	  kranten	  niet	  nodig	  om	  te	  
beseffen	  dat	  de	  uitslag	  van	  de	  Raadsverkiezingen	  een	  enorme	  dreun	  voor	  zowel	  CDA	  als	  VVD	  
waren	  en	  dat	  die	  een	  verkiezing	  dichterbij	  brachten	  met	  de	  vrolijke	  kop	  van	  winnaar	  Wouter	  Bos	  
als	  lachende	  derde.	  Maar	  er	  zou	  nog	  meer	  aankomen	  –	  meer	  dan	  ik	  kon	  vermoeden.	  
	  
Het	  bleek	  overigens	  helemaal	  geen	  uitgemaakte	  zaak	  te	  zijn	  dat	  ik	  campagneleider	  zou	  worden.	  
Eén	  van	  de	  bijkomende	  redenen	  om	  ja	  te	  zeggen	  was	  dat	  er	  geen	  gedoe	  over	  zou	  komen.	  Ik	  
meende	  de	  provincie	  goed	  genoeg	  te	  kennen	  om	  te	  menen	  dat	  er	  verder	  niemand	  met	  
vergelijkbare	  ervaring	  was.	  Tsja.	  Als	  er	  iets	  is	  waar	  je	  je	  niet	  door	  moet	  laten	  verrassen,	  is	  het	  de	  
verassende	  dynamiek	  van	  een	  partij	  als	  er	  ergens	  functies	  te	  verdelen	  zijn.	  Opeens	  stuurde	  het	  
bestuur	  mij	  het	  bericht	  dat	  ik	  slechts	  één	  van	  drie	  kandidaten	  was.	  De	  ene	  was	  een	  lokale	  
afdelingsvoorzitter	  die	  een	  enthousiaste	  raadscampagne	  had	  gevoerd.	  De	  ander	  was,	  zoals	  de	  
geruchten	  luidden,	  een	  miljonair	  die	  in	  de	  Verenigde	  Staten	  zijn	  kapitaal	  had	  vergaard	  en	  nu	  met	  
zijn	  Amerikaanse	  vrouw	  terugkwam	  om	  zich	  maatschappelijk	  nuttig	  te	  maken.	  Iedereen	  was	  
zwaar	  onder	  de	  indruk,	  een	  fantastische	  kandidaat	  voor	  de	  Tweede	  kamer	  en	  het	  
campagneleiderschap	  van	  Zuid-‐Holland	  zou	  een	  mooie	  manier	  zijn	  om	  ervaring	  op	  te	  doen.	  Daar	  
gaan	  we	  weer,	  dacht	  ik.	  De	  vloek	  van	  het	  nieuwe.	  Alles	  beter	  dan	  gewoon	  te	  kijken	  naar	  wat	  je	  al	  
in	  huis	  hebt.	  Ik	  had	  echter	  geen	  zin	  me	  terug	  te	  trekken.	  
	  
Dat	  was	  ook	  niet	  nodig.	  Asje	  bewees	  zich.	  Het	  bestuur	  kan	  zoveel	  willen,	  was	  zijn	  standpunt.	  De	  
keuze	  van	  de	  campagneleider	  is	  aan	  de	  beoogde	  lijsttrekker.	  Die	  twee	  moeten	  elkaar	  blind	  
kunnen	  vertrouwen.	  Hij	  sprak	  voor	  mij.	  Klasse.	  
De	  twee	  andere	  kandidaten	  werden	  wel	  voor	  een	  rol	  benaderd.	  De	  afdelingsvoorzitter	  zou	  een	  
van	  mijn	  meest	  gewaardeerde	  leden	  van	  het	  campagneteam	  worden.	  De	  ‘Amerikaan’	  zou	  een	  
functie	  in	  het	  campagneteam	  op	  het	  partijbureau	  krijgen	  en	  later	  inderdaad	  kandidaat	  voor	  de	  
Kamer	  worden,	  waar	  hij	  na	  een	  maand	  of	  zes	  vertrok,	  concluderend	  dat	  het	  niets	  voor	  hem	  was.	  
Een	  prima	  man,	  waar	  ik	  een	  goede	  relatie	  mee	  zou	  opbouwen,	  maar	  ook	  een	  van	  de	  vele	  die	  
dachten	  dat	  een	  ondernemersachtergrond	  en	  kennis	  van	  ‘	  Amerikaanse	  toestanden’	  een	  
voordeel	  opleveren	  in	  het	  Kamerwerk.	  Het	  tegendeel	  is	  het	  geval.	  Dat	  zij	  dat	  denken	  is	  geen	  
verwijt.	  Dat	  de	  partij	  daar	  telkens	  zo	  makkelijk	  voor	  gaat	  wel.	  
	  
Mijn	  beeld	  van	  politici	  is	  dat	  ze	  bij	  de	  eerste	  kennismaking	  eendimensionaal	  moeten	  zijn.	  Ze	  
moeten	  zich	  direct	  laten	  kennen.	  Vertrouwd:	  ik	  kan	  jou	  plaatsen.	  Bij	  nadere	  kennismaking	  
moeten	  ze	  zich	  juist	  multidimensionaal	  tonen,	  anders	  gaan	  ze	  vervelen.?	  Ideaal	  is	  de	  politicus	  die	  
vertrouwd	  is,	  maar	  toch	  nooit	  gaat	  vervelen.	  Heb	  je	  het	  daarmee?	  Hans	  Wiegel,	  Erica	  Terpstra	  



	   CAMPAGNEMAN	  
	  

Versie	  15	  juli	  2013	   	   65	  
	  

beschikken	  met	  kolenscheppen	  over	  die	  kwaliteit.	  Altijd	  welkom	  in	  een	  studio,	  altijd	  
aanspreekbaar	  voor	  een	  het	  publiek.	  Mag	  ik	  even	  met	  u	  op	  de	  foto?	  Oh,	  wat	  fijn.	  Toch	  zijn	  dat	  
niet	  direct	  de	  politici	  waar	  je	  aan	  denkt	  als	  grote	  bestuurders.	  Dan	  moet	  er	  heel	  wat	  dimensies	  
bij	  komen.	  Een	  bezonken	  oordeel,	  het	  vermogen	  in	  te	  spelen	  op	  wat	  de	  ander	  denkt	  en	  net	  iets	  
slimmer,	  harder	  in	  de	  onderhandelingen	  te	  zijn	  dan	  de	  ander.	  Kortom;	  de	  ideale	  politicus	  is	  een	  
heel	  compleet	  mens,	  maar	  laat	  zich	  ook	  direct	  kennen.	  In	  enkel,	  meervoudige	  en	  diepzinnige	  zin.	  
Een	  van	  de	  redenen	  waarom	  ik	  verslingerd	  ben	  geraakt	  aan	  de	  politiek	  is	  dat	  ik	  er	  relatief	  veel	  
meer	  van	  deze	  mensen	  heb	  mogen	  ontmoeten	  dan	  waar	  dan	  ook.	  Ze	  zijn	  er,	  ze	  kunnen	  
ontzettend	  veel.	  Er	  is	  alleen	  één	  ding	  waar	  ze	  meestal	  niet	  goed	  in	  zijn:	  inschatten	  wat	  ze	  niet	  
kunnen.	  Ze	  stellen	  zichzelf	  per	  definitie	  een	  onmogelijke	  opgave	  door	  te	  denken	  dat	  ze	  al	  die	  
miljoenen	  Nederlanders	  aan	  te	  kunnen	  sturen.	  Maar	  elk	  zal	  het	  proberen.	  
	  
Dat	  geldt	  ook	  voor	  Asje	  van	  Dijk.	  Zie	  je	  de	  Twentse	  kop	  van	  Asje	  van	  Dijk,	  dan	  denkt	  de	  
campagneleider	  in	  mij	  daarbij	  direct:	  daadkracht.	  Hij	  heeft	  een	  stoer	  hoofd.	  Kort	  grijs	  haar,	  
snorretje,	  stevig.	  Een	  ‘knap’	  campagnegezicht,	  zoals	  die	  waar	  Wouter	  Bos	  mee	  geboren	  is	  (met	  
bijpassend	  kontje,	  zoals	  dames	  en	  een	  enkele	  heer	  zeiden)?	  Zeker	  niet.	  Maar	  wel	  direct	  te	  
plaatsen.	  Eendimensionaal.	  En	  die	  daadkracht	  is	  echt,	  zoals	  tot	  hun	  schrik	  menig	  bestuurder	  en	  
burger	  ontdekte	  toen	  hij	  de	  RijnGouwelijn	  van	  Gouda	  naar	  Katwijk	  helemaal	  wilde	  doorzetten.	  
Pas	  na	  zijn	  vertrek	  lukte	  het	  hen	  om	  dit	  traject	  te	  torpederen,	  maar	  ondertussen	  was	  hij	  wel	  de	  
gedeputeerde	  die	  meer	  dan	  ooit	  een	  ander	  er	  in	  slaagde	  zijn	  programma	  aan	  door	  te	  voeren.	  
Zuid-‐Holland	  ligt	  vol	  met	  ‘zijn’	  wegen	  en	  ten	  minste	  één	  brug.	  Wat	  heet;	  over	  de	  volle	  breedte	  
van	  het	  verkiezingsprogramma	  wisten	  hij	  en	  het	  onder	  zijn	  leiding	  geformeerde	  college,	  zo	  goed	  
als	  alle	  in	  2007	  geformuleerde	  alle	  doelen	  te	  bereiken.	  Het	  zure	  is	  dat	  dit	  geen	  rol	  zou	  spelen	  in	  
de	  Statenverkiezingen	  van	  2011.	  De	  daadkracht	  van	  gisteren	  wint	  het	  nooit	  van	  de	  beloftes	  voor	  
morgen.	  Zelf	  blijf	  ik	  hem	  er	  voor	  respecteren.	  Toch	  zou	  ik	  nooit	  voor	  Asje	  zijn	  gaan	  lopen	  als	  hij	  
alleen	  maar	  van	  het	  type	  bulldozer	  en	  asfaltlegger	  zou	  zijn.	  
Asje	  en	  ik	  kenden	  elkaar	  al	  lang,	  zonder	  dat	  we	  elkaar	  overigens	  vaak	  ontmoetten.	  Ik	  kende	  hem	  
oppervlakkig	  uit	  het	  CDA.	  Net	  een	  paar	  jaar	  ouder	  dan	  ik,	  was	  hij	  iemand	  uit	  de	  Arjos,	  de	  
jongerenbeweging	  van	  de	  ARP,	  een	  van	  de	  voorgangers	  van	  het	  CDA.	  Door	  en	  door	  christelijk-‐
sociaal.	  De	  echte	  kennismaking	  kwam	  toen	  ik	  voor	  De	  Baak	  ging	  werken,	  het	  management	  
studiecentrum	  van	  VNO	  (later	  VNO-‐NCW).	  Hij	  werkte	  voor	  het	  ministerie	  van	  Economische	  
Zaken	  en	  had	  promotieonderzoek	  gedaan	  over	  de	  relatie	  tussen	  politiek	  en	  ondernemen.	  Rond	  
diezelfde	  tijd	  was	  ik	  voorzitter	  van	  een	  project	  van	  Jong	  Management	  voor	  de	  uitwisseling	  van	  
ondernemers	  en	  parlementariërs.	  Dat	  was	  een	  snel	  en	  informeel	  project	  waarbij	  de	  een	  bij	  de	  
ander	  een	  paar	  keer	  een	  dag	  meeliep	  (zou	  nu	  niet	  meer	  kunnen	  waarschijnlijk).	  We	  deelden	  dus	  
dezelfde	  interesse.	  De	  echte	  interesse	  kwam	  van	  mijn	  kant	  doordat	  deze	  ambtenaar	  over	  een	  
onverwachte	  kwaliteit	  beschikte:	  hij	  gaf	  les	  in	  creatief	  denken.	  Ik	  heb	  hem	  een	  enkele	  keer	  als	  
docent	  in	  kunnen	  zetten	  voor	  een	  opleiding	  en	  dat	  was	  inspirerend.	  Voordat	  de	  samenwerking	  
echter	  vorm	  kon	  krijgen,	  schoof	  hij	  de	  Tweede	  Kamer	  in	  als	  opvolger	  van	  een	  ander	  Kamerlid	  
(Van	  Weezel?).	  Ik	  dacht,	  dat	  wordt	  het	  begin	  van	  een	  mooie	  politieke	  carrière.	  Hij	  begon	  in	  ieder	  
geval	  voortvarend	  door	  zo’n	  beetje	  als	  eerste	  aandacht	  voor	  de	  IT-‐revolutie	  te	  vragen.	  De	  val	  van	  
Lubbers	  III	  (wie	  weet	  nog	  waarover?	  Juist.	  Het	  reiskostenforfait)	  betekende	  al	  heel	  snel	  het	  
einde	  van	  het	  Kamerlidmaatschap.	  Asje	  is	  daarmee	  eigenlijk	  iemand	  uit	  de	  verloren	  post-‐
Lubberiaanse	  oppositiegeneratie.	  Juist	  als	  ze	  de	  kans	  hebben	  door	  te	  breken,	  wordt	  het	  tapijt	  
onder	  hem	  en	  de	  zijnen	  uitgetrokken.	  Zuur,	  maar	  het	  leven	  gaat	  door.	  Wat	  volgde	  was	  de	  



consultancy,	  al	  snel	  als	  partner	  bij	  een	  gerenommeerd	  bureau.	  En	  zo	  verdween	  hij	  weer	  
goeddeels	  uit	  mijn	  zichtveld.	  
Inmiddels	  was	  ik	  voor	  mijzelf	  begonnen.	  Mijn	  eerste	  medewerker	  was	  een	  student-‐assistent	  
genaamd	  Marc	  Muntinga,	  aangedragen	  door	  de	  beroemde	  prof.	  Roel	  in	  ’t	  Veld,	  vanwege	  zijn	  
belangstelling	  in	  het	  door	  mij	  gelanceerde	  idee	  van	  de	  kwaliteitshandvesten.	  Deze	  handvesten	  
zijn	  beloften	  over	  het	  niveau	  van	  de	  dienstverlening	  van	  een	  overheidsdienst	  aan	  een	  burger.	  Bij	  
een	  niet	  voldoen	  aan	  de	  verwachting	  hoort	  de	  overheidsdienst	  in	  principe	  de	  burger	  te	  
compenseren.	  Als	  overheid	  te	  laat?	  Betalen.	  Het	  was	  een	  idee	  dat	  ik	  over	  had	  gehouden	  uit	  
contacten	  met	  de	  Britse	  Cabinet	  Office,	  daar	  centraal	  belast	  met	  de	  verbetering	  van	  de	  overheid.	  
Marc	  hielp	  mij	  uitstekend	  bij	  een	  aantal	  onderzoeken	  over	  de	  mogelijke	  toepassing	  van	  
handvesten	  in	  Nederland.	  Duidelijk	  een	  jongen	  met	  talent,	  maar	  in	  die	  fase	  werkte	  ik	  nog	  uit	  huis	  
en	  vond	  dat	  ik	  hem	  te	  weinig	  te	  bieden	  had.	  Waar	  zou	  hij	  terecht	  kunnen?	  Ik	  belde	  Asje.	  In	  
eerste	  instantie	  een	  tikkie	  wantrouwend	  –	  als	  die	  jongen	  zo	  goed	  is,	  waarom	  wil	  je	  hem	  dan	  
kwijt	  –	  werd	  hij	  na	  de	  eerste	  kennismaking	  enthousiast	  en	  maakte	  Marc	  een	  geruisloze	  overgang	  
naar	  zijn	  kantoor.	  Het	  leidde	  tot	  nieuw	  contact,	  het	  leidde	  een	  paar	  jaar	  later	  tot	  een	  wandeling	  
in	  een	  bos	  in	  de	  buurt	  van	  de	  Apenheul.	  Wandelend	  en	  wevend	  tussen	  de	  bomen	  door	  vertelde	  
Asje	  dat	  hij	  benaderd	  was	  om	  gedeputeerde	  in	  Zuid-‐Holland	  te	  worden,	  in	  de	  plaats	  van	  een	  
andere	  gedeputeerde.	  Het	  zou	  slechts	  voor	  twee	  jaar	  zijn.	  Moest	  hij	  het	  doen?	  Ik	  moedigde	  hem	  
aan.	  Toen	  stopten	  de	  contacten	  weer,	  maar	  ik	  wist	  dat	  hij	  het	  verdraaid	  goed	  deed.	  Het	  beoogde	  
lijsttrekkerschap	  was	  dus	  geen	  verrassing.	  Zijn	  telefoontje	  aan	  mij	  wel.	  

De	  omstandigheden	  waarin	  ik	  vorm	  moest	  geven	  aan	  de	  campagne	  voor	  de	  provinciale	  staten	  
waren	  dramatisch.	  Het	  enige	  wat	  we	  wel	  leken	  te	  hebben	  was	  tijd.	  Tussen	  maart	  2006	  en	  2007	  
lag	  een	  jaar	  waarin	  we	  onze	  campagne	  rustig	  zouden	  kunnen	  doordenken.	  De	  landelijke	  
verkiezingen	  zouden	  in	  mei	  daaropvolgend	  zijn.	  We	  konden	  blij	  zijn	  met	  die	  tijd.	  De	  uitslag	  van	  
de	  raadsverkiezingen	  was	  dramatisch.	  Een	  kwart	  van	  de	  raadszetels	  werd	  weggevaagd.	  Wat	  net	  
zo	  dramatisch	  was,	  was	  de	  wijze	  waarop	  de	  top	  van	  de	  partij	  zich	  verscheurde	  in	  de	  weken	  
daarna.	  In	  2010-‐2011	  stonden	  de	  camera’s	  letterlijk	  voor	  de	  fractie	  en	  van	  wat	  zich	  daarachter	  
afspeelde	  drong	  voldoende	  door	  om	  het	  beeld	  te	  geven	  van	  een	  partij	  die	  zichzelf	  aan	  het	  
verscheuren	  was.	  In	  het	  voorjaar	  van	  2006	  was	  de	  situatie	  in	  veel	  opzichten	  net	  zo	  dramatisch,	  
met	  slaande	  deuren,	  huilpartijen	  en	  snoeiharde	  verwijten.	  Het	  opmerkelijke	  is	  echter	  dat	  het	  
bijna	  allemaal	  binnenskamers	  is	  gebleven.	  Daarbij	  is	  enige	  dank	  verschuldigd	  aan	  de	  VVD	  die	  zich	  
publiekelijk	  te	  gronde	  probeerde	  te	  richten	  in	  het	  gevecht	  tussen	  persoonlijkheden	  als	  Hirshi	  Ali,	  
Verdonk,	  Wilders	  en	  Van	  Aartsen,	  maar	  het	  blijft	  opmerkelijk	  dat	  niets	  van	  het	  gedoe	  naar	  
buiten	  drong.	  ‘Voor	  één	  keer	  voordeel	  dat	  geen	  journalist	  verstand	  heeft	  van	  het	  CDA’,	  zoals	  een	  
partijgenoot	  mij	  toevoegde.	  Maar	  het	  was	  niet	  mis.	  Het	  zou	  beslissend	  blijken	  dat	  Maxime	  
Verhagen	  ook	  op	  de	  moeilijkste	  momenten	  achter	  Jan	  Peter	  Balkenende	  bleef	  staan,	  maar	  
daarvoor	  liepen	  de	  zeeën	  vooral	  tussen	  premier	  en	  partijbestuur	  hoog	  op.	  En	  gelet	  op	  de	  wijze	  
waarop	  ik	  op	  bijeenkomsten	  Yvonne	  van	  Gennip	  en	  Hannie	  Van	  Leeuwen	  een	  trein	  met	  strakke	  
gezichten	  zag	  vormen,	  ging	  een	  ‘ernstig	  verontruste’	  Eerste	  Kamerfractie	  daar	  nog	  eens	  ‘heel	  
helder’	  overheen.	  
	  
Die	  explosie	  van	  onrust	  achter	  gesloten	  deuren	  kwam	  wel	  ergens	  vandaan.	  Onverwacht	  premier	  
in	  2001,	  was	  Balkenende	  in	  feite	  degenen	  die	  de	  Fortuynrevolutie	  op	  zijn	  schoot	  kreeg.	  Dat	  was	  
nog	  geen	  3	  maanden	  na	  een	  dieptepunt	  waarbij	  het	  er	  op	  leek	  dat	  het	  partijbestuur	  een	  coup	  
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tegen	  de	  fractievoorzitter	  aan	  het	  plegen	  was	  en	  de	  jonge	  financieel	  specialist	  van	  de	  fractie	  
kwam	  bovendrijven.	  Dat	  was	  te	  veel,	  te	  snel.	  Overleven	  was	  het	  parool.	  Overleven	  in	  een	  
samenleving	  die	  de	  moord	  op	  diezelfde	  Fortuyn	  nog	  verwerken	  moest,	  waarin	  de	  internetbubbel	  
barste	  en	  beurzen	  implodeerden	  en	  een	  enorm	  gevoel	  van	  onveiligheid	  steeds	  strakker	  
gekoppeld	  werd	  aan	  de	  tegenstelling	  autochtoon	  –	  allochtoon,	  eigen	  en	  vreemd.	  En	  dan	  hebben	  
we	  het	  over	  de	  makkelijke	  dingen,	  de	  grote	  abstracties.	  Heel	  concreet	  had	  Balkenende	  de	  ongein	  
van	  minvermogenden,	  maar	  dan	  in	  verstandelijk	  opzicht,	  die	  in	  de	  slipstream	  van	  Fortuyn	  
omhoog	  waren	  geschoten,	  een	  Koninklijk	  Huis	  waarin	  achtereenvolgens	  de	  prinses	  en	  prinsen	  
Juliana,	  Bernard	  en	  Claus	  overleden,	  maar	  waar	  er	  ook	  een	  zeer	  serieus	  soort	  ongein	  aan	  de	  
gang	  was	  rond	  de	  relaties	  en	  huwelijken	  in	  de	  nieuwe	  generatie	  van	  het	  Koninklijk	  Huis.	  Daar	  
ging	  de	  tijd	  aan	  op.	  En	  dan	  waren	  er	  nog	  heftige	  Kamerdebatten	  en	  nukkige	  sociale	  partners	  om	  
de	  rest	  van	  de	  tijd	  mee	  te	  vullen.	  De	  eerste	  jaren	  van	  Balkenende	  waren	  overlevingsjaren	  waarin	  
halve	  bewondering	  over	  zijn	  overlevingsdrang	  en	  gene	  over	  zijn	  manier	  van	  doen	  en	  uitdrukken	  
zich	  afwisselden	  bij	  het	  brede	  publiek,	  vooral	  toen	  hij	  als	  een	  toerist	  de	  Oval	  Office	  van	  de	  
Amerikaanse	  president	  leek	  te	  betreden.	  In	  eigen	  kring	  was	  het	  gevoel	  niet	  minder	  dubbel.	  Heel	  
prettig	  en	  ontspannen	  bij	  een	  direct	  contact	  en	  tegelijk	  bijna	  niet	  benaderbaar	  in	  zijn	  functie.	  
Dieptepunt,	  maar	  ook	  een	  soort	  omkeerpunt	  leek	  mij	  zijn	  plotselinge	  ziekenhuisopname	  te	  zijn	  
vanwege	  een	  levensbedreigende	  ‘streptokok’	  bacil	  in	  zijn	  voet	  in	  2004	  (weer	  dat	  jaar).	  Ik	  kreeg	  
het	  gevoel	  dat	  er	  na	  zijn	  herstel	  iets	  van	  hem	  af	  was	  gevallen,	  maar	  ook	  dat	  voor	  een	  deel	  
Nederland	  de	  rug	  toe	  had	  gekeerd.	  Ik	  kende	  Jan	  Peter	  Balkenende	  nog	  van	  ver	  voor	  zijn	  
premierschap,	  bij	  elkaar	  gebracht	  door	  mijn	  eerste	  baas.	  Als	  premier	  kwam	  het	  contact	  echter	  
zelden	  verder	  dan	  het	  uitwisselen	  van	  een	  ‘ha,	  Peter’	  en	  een	  kerstkaart	  rond	  de	  jaarwisseling.	  
Tijdens	  de	  Bilderbergconferentie	  van	  VNO-‐NCW	  in	  februari	  2005	  spraken	  we	  elkaar	  langer.	  Wat	  
mij	  bijblijft,	  is	  niet	  alleen	  de	  mate	  waarin	  zijn	  ziekte	  hem	  heeft	  geraakt,	  maar	  ook	  de	  mate	  
waarin	  hij	  het	  gezelschap	  van	  Europese	  leiders	  als	  zijn	  natuurlijke	  biotoop	  beschouwde,	  de	  plek	  
waar	  hij	  politiek	  thuis	  was.	  De	  speech	  die	  hij	  de	  volgende	  ochtend	  hield	  was	  een	  van	  zijn	  
allerbeste.	  Het	  niveau	  was	  wezenlijk	  hoger	  qua	  niveau	  dan	  wat	  ik	  Kok	  ooit	  heb	  horen	  uitspreken,	  
maar	  ook	  daarbij	  bleef	  na	  afloop,	  als	  een	  nat	  shirt	  aan	  een	  waslijn,	  in	  de	  zaal	  het	  sentiment	  
hangen	  van	  ‘Je	  zou	  zo	  goed	  kunnen	  zijn.’	  
	  
Het	  kabinet	  waar	  hij	  leiding	  aan	  gaf	  was	  een	  vreemd	  geval.	  Op	  het	  niveau	  van	  de	  dagelijkse	  
politiek	  in	  feite	  razend	  effectief,	  bang	  voor	  niets	  en	  niemand.	  Demonstranten	  op	  het	  Malieveld?	  
Veel	  plezier	  daar,	  maar	  wij	  wijken	  niet	  van	  onze	  koers.	  Met	  recht	  een	  hervormingskabinet.	  Op	  
het	  niveau	  van	  sentiment	  en	  incident	  echter	  een	  kabinet	  dat	  struikelde	  over	  elke	  schaduw,	  niet	  
in	  het	  minst	  dat	  van	  zichzelf.	  Elk	  succes	  werd	  de	  VVD’	  er	  Zalm	  toegeschreven,	  maar	  niet	  aan	  zijn	  
partij.	  Hij	  was	  vooral	  het	  schaterlachende	  gezicht	  van	  een	  VVD	  die	  een	  carnaval	  van	  het	  
multiculturele	  drama	  maakte	  in	  botsing	  na	  persoonlijke	  botsing.	  Wilders,	  Verdonk,	  Hirsi	  Ali,	  Van	  
Aartsen:	  het	  schurende	  viertal	  aan	  de	  rechterkant	  van	  Zalm’s	  schaterende	  jokergezicht.	  Een	  Zalm	  
die	  meer	  dan	  wie	  ook	  heeft	  bijgedragen	  aan	  één	  van	  de	  grootste	  debacles	  van	  de	  Nederlandse	  
politiek;	  het	  verloren	  Europese	  referendum	  van	  2005.	  In	  woorden	  steunde	  hij	  het	  Kabinetsbeleid	  
en	  misschien	  wel	  uit	  overtuiging.	  Maar	  de	  kijkers	  kenden	  hem	  als	  iemand	  die	  in	  zijn	  gedrag	  
richting	  de	  andere	  lidstaten	  de	  Europese	  Unie	  leek	  te	  frustreren.	  Niet	  uit	  te	  leggen.	  
In	  vergelijking	  daarmee	  was	  het	  CDA	  een	  bolwerk	  van	  rust	  en	  bestuurlijke	  daadkracht,	  vol	  met	  
krachtpatsers	  als	  Piet	  Hein	  Donner	  en	  Ernst	  Hirsch	  Ballin	  en	  talenten	  als	  Joop	  Wijn,	  Camiel	  
Eurlings	  en	  Jack	  de	  Vries.	  Die	  laatste	  groeide	  van	  een	  rol	  op	  de	  achtergrond	  naar	  een	  nogal	  



zichtbare	  rol	  achter	  de	  schouder.	  En	  toch	  bleken	  die	  persoonlijkheden	  geen	  garantie	  voor	  
gerustheid	  over	  de	  koers	  van	  de	  partij.	  Onrust.	  Er	  was	  onrust.	  Een	  deel	  vond	  het	  te	  rechts,	  te	  
hard,	  te	  VVD.	  We	  moesten	  terug	  naar	  het	  midden,	  ons	  programma	  volgen.	  Een	  ander	  deel	  vond	  
het	  niet	  hard	  genoeg,	  niet	  PVV	  genoeg.	  We	  waren	  veel	  meer	  bezig	  met	  wat	  we	  niet	  hadden	  dan	  
met	  wat	  we	  nog	  krijgen	  konden.	  Het	  ene	  deel	  van	  de	  partij	  vreesde	  het	  verlies	  aan	  aansluiting	  bij	  
kerk	  en	  vereniging,	  het	  hart	  van	  Nederland.	  Het	  andere	  vreesde	  het	  verlies	  van	  het	  Zuiden	  en	  de	  
‘eigen’	  gemoedelijke	  cultuur	  daar.	  Jan	  Peter	  mocht	  het	  zo’n	  beetje	  in	  z’n	  eentje	  bij	  elkaar	  
houden.	  
Welke	  kans	  een	  echt	  christendemocratisch	  verhaal	  in	  het	  eerste	  decennium	  van	  de	  21e	  eeuw	  
gehad	  zou	  hebben,	  wie	  zal	  het	  zeggen?	  Nog	  los	  van	  alle	  ontwrichting	  van	  Fortuyn	  en	  crisis,	  
waren	  de	  krachten	  van	  individualisering	  en	  secularisatie	  nog	  veel	  te	  sterk	  voor	  een	  
tegenbeweging.	  Het	  waren	  draaiende	  winden	  boven	  een	  uitpeuterende	  bosbrand,	  de	  vlammen	  
nog	  alle	  kanten	  op	  werpend,	  steeds	  weer	  nieuwe	  brandstof	  vindend.	  Het	  verhaal	  over	  waarden	  
en	  normen	  was	  goed	  gegrond	  in	  de	  gedachte	  van	  Etzioni’s	  ‘civil	  society’	  en	  is	  nooit	  zo	  plat	  
geweest	  als	  wat	  de	  tegenstanders	  van	  Balkenende	  er	  van	  maakten.	  Het	  ‘fatsoen	  moet	  je	  doen’	  is	  
een	  van	  de	  beste	  kreten	  van	  het	  decennium	  en	  kan	  zo	  worden	  doorgegeven	  naar	  onze	  tijd.	  
Tegelijk	  was	  het	  niet	  meer	  dan	  een	  noot	  in	  een	  ander	  lied,	  geen	  compositie	  om	  ons	  land	  mee	  te	  
veranderen.	  Maar	  dat	  was	  wel	  waar	  de	  partij	  naar	  hunkerde	  en	  niet	  kreeg.	  
	  
Ik	  had	  sinds	  de	  kabinetsdeelname	  me	  een	  paar	  gewoonten	  aangemeten,	  met	  diverse	  
sleutelfiguren	  binnen	  het	  CDA	  als	  slachtoffer	  (dit	  was	  dus	  voor	  de	  tijd	  van	  de	  social	  media,	  
anders	  had	  ik	  het	  ongetwijfeld	  open	  gegooid	  op	  de	  manier	  zoals	  ik	  het	  nu	  doe).	  Zo’n	  gewoonte	  
was	  de	  brief	  die	  ik	  na	  elke	  zomervakantie	  op	  Maxime	  Verhagen	  afschoot	  om	  hem	  wat	  ideeën	  
mee	  te	  geven	  voor	  de	  Algemene	  Politieke	  Beschouwingen	  (APB)	  na	  Prinsjesdag.	  Een	  andere,	  
minder	  strak	  volgehouden	  gewoonte,	  was	  om	  een	  Kerstanalyse	  te	  maken.	  Vermoedend	  dat	  ze	  
eerder	  teveel	  dan	  te	  weinig	  commentaren	  kregen	  aangeboden,	  beperkte	  ik	  mijn	  verhaal	  tot	  een	  
op	  1	  A4	  naast	  elkaar	  zetten	  van	  wat	  een	  optimist	  over	  het	  CDA	  zou	  zeggen	  en	  wat	  een	  pessimist	  
er	  over	  zou	  zeggen.	  Het	  bleek	  beter	  te	  werken	  dan	  een	  willekeurig	  advies.	  Het	  zou	  Maxime	  
dwingen	  een	  eigen	  afweging	  te	  maken	  en	  in	  mijn	  onzekerheid	  over	  wat	  ik	  nu	  werkelijk	  wist,	  
vond	  ik	  het	  een	  manier	  om	  hem	  te	  laten	  twijfelen	  over	  wat	  hij	  zelf	  wist.	  Dit	  was	  mijn	  
Kerstanalyse	  van	  december	  2005,	  met	  vers	  in	  het	  geheugen	  de	  sluiting	  van	  een	  sociaal	  akkoord,	  
de	  moord	  op	  Theo	  van	  Gogh,	  het	  Europees	  voorzitterschap,	  de	  ziekenhuisopname	  van	  ‘JP’	  door	  
een	  ontsteking	  in	  de	  voet	  en	  de	  overwinning	  van	  Bush	  als	  president	  van	  de	  VS.	  Wat	  een	  jaar!	  
	  
Positieve	  interpretatie	   Negatieve	  interpretatie	  

Het	  sluiten	  van	  het	  sociaal	  akkoord	  is	  het	  einde	  
van	  het	  begin	  van	  dit	  kabinet.	  De	  grenzen	  van	  de	  
hervormingsagenda	  zijn	  geraakt,	  nu	  gaat	  het	  om	  
de	  invoering	  van	  alle	  voornemens.	  De	  basis	  is	  
stevig.	  Al	  het	  nodige	  is	  gedaan	  om	  Nederland	  
klaar	  te	  maken	  voor	  betere	  tijden.	  

Het	  sociaal	  akkoord	  is	  een	  bijstelling	  op	  een	  
overladen	  agenda	  vol	  beleidsinitiatieven.	  Samen	  
zorgen	  ze	  voor	  een	  te	  grote	  druk	  op	  Rijk	  en	  
gemeenten.	  Najaar	  2005	  /	  voorjaar	  2006	  is	  een	  
‘perfect	  storm’	  van	  riskante	  beleidsinitiatieven.	  
De	  burger	  zal	  de	  overgangsproblematiek	  voelen.	  

De	  moord	  op	  Van	  Gogh	  is	  een	  incident.	  De	  
meeste	  mensen	  hebben	  behoefte	  aan	  datgene	  
wat	  kabinet	  en	  fractie	  uitdragen:	  strengheid	  met	  

De	  moord	  op	  Van	  Gogh	  werkt	  door.	  Dit	  werkt	  zo	  
ontwrichtend	  en	  polariserend	  dat	  het	  politieke	  
midden	  verdwijnt.	  Het	  CDA	  wordt	  weggedrukt	  in	  
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een	  oproep	  tot	  verdraagzaamheid.	   een	  religieuze	  en	  eenzijdig	  rechtse	  rol.	  

Na	  het	  sociaal	  akkoord	  heeft	  het	  CDA	  de	  
gewenste	  electorale	  positie	  van	  (iets	  rechts	  van)	  
het	  midden	  stevig	  in	  handen.	  	  

Het	  beeld	  van	  een	  asociaal	  CDA	  is	  gezet.	  Nieuwe	  
maatregelen	  leiden	  tot	  nieuwe	  onrust.	  Het	  verlies	  
wordt	  gevoeld,	  de	  winst	  niet	  gezien.	  

De	  fractie	  is	  in	  balans.	  Langzaam	  maar	  gestaag	  
profileren	  de	  nieuwe	  Kamerleden	  zich.	  

De	  fractie	  is	  grijs.	  Een	  paar	  Kamerleden	  raken	  
gefrustreerd	  en	  haken	  af.	  

De	  20%	  die	  Wilders	  nu	  zou	  krijgen	  geeft	  de	  
marge	  aan	  van	  politieke	  ‘afhakers’.	  Het	  bereiken	  
van	  die	  groep	  kost	  meer	  dan	  het	  oplevert.	  De	  
PvdA	  is	  de	  electorale	  concurrent	  en	  kwetsbaar.	  

Het	  CDA	  zal	  geen	  alternatief	  voor	  Wilders	  zijn,	  
zoals	  het	  dat	  wel	  voor	  Fortuyn	  was.	  Het	  CDA	  is	  
ook	  geen	  alternatief	  voor	  midden-‐links.	  VVD	  en	  
CDA	  gaan	  elkaar	  electoraal	  opeten.	  PvdA	  wint.	  

CDA,	  VVD	  en	  D66	  hebben	  elkaar	  blijvend	  
gevonden.	  Niet	  alleen	  de	  slechte	  peilingen	  
zorgen	  ervoor	  dat	  het	  kabinet	  de	  rit	  zal	  uitzitten.	  

De	  VVD	  heeft	  haar	  kans	  om	  zich	  als	  sterke	  partij	  
op	  de	  rechterflank	  te	  positioneren	  verbruikt.	  D’66	  
is	  verscheurd.	  Een	  oppositierol	  komt	  in	  beeld.	  

De	  overwinning	  van	  Bush	  is	  mede	  interessant	  
omdat	  het	  laat	  zien	  dat	  je	  met	  een	  ‘waarden	  en	  
normen’	  agenda	  de	  verkiezingen	  kan	  winnen,	  
wat	  ook	  het	  oordeel	  van	  de	  media	  over	  je	  is.	  

Het	  lukt	  niet	  echt	  om	  de	  ‘waarden	  en	  normen’	  
agenda	  boven	  tafel	  te	  houden.	  JP	  en	  Jack	  zetten	  
door,	  maar	  de	  steun	  van	  Rijksvoorlichtingsdienst	  
is	  onvoldoende,	  zoals	  vaker.	  

CDA-‐vertegenwoordigers	  zijn	  goed	  bezig	  met	  het	  
uitleggen	  van	  het	  beleid	  aan	  de	  eigen	  partij.	  

CDA	  bewindslieden	  en	  Kamerleden	  verliezen	  tijd	  
in	  een	  leeg	  uitlegcircus.	  

De	  moeizame	  start	  in	  aanmerking	  genomen,	  is	  
het	  Europees	  voorzitterschap	  goed	  afgelopen,	  
met	  een	  glansrol	  voor	  JP	  in	  de	  kwestie	  Turkije.	  

De	  erfenis	  van	  het	  Europees	  voorzitterschap	  is	  
een	  standpunt	  dat	  zich	  intern	  noch	  extern	  goed	  
laat	  verkopen.	  Europa	  wekt	  steeds	  meer	  afkeer.	  

Er	  zijn	  geen	  wezenlijke	  aanvallen	  op	  JP	  gedaan.	  
Alle	  personen	  in	  de	  directe	  omgeving	  van	  JP	  
spreken	  positief	  over	  hem.	  Het	  is	  de	  
buitenwacht	  die	  kritisch	  is.	  Dat	  kan	  veranderen	  
bij	  veranderende	  omstandigheden.	  

De	  golven	  waarin	  positief	  over	  JP	  wordt	  
gesproken	  in	  de	  media	  en	  elders,	  worden	  eerder	  
korter	  dan	  langer.	  Personen	  die	  positief	  
tegenover	  hem	  staan,	  schrijven	  hem	  toch	  af.	  Hij	  
heeft	  buiten	  de	  eigen	  kring	  geen	  merkbare	  steun.	  

De	  tijd	  is	  in	  het	  voordeel	  van	  het	  kabinet.	  
Veranderingen	  in	  de	  economie,	  gewenning	  en	  
meevallers	  zorgen	  voor	  een	  positief	  saldo	  in	  het	  
stemhokje.	  

Het	  kabinet	  heeft	  geen	  tijd.	  Een	  kabinet	  zonder	  
electorale	  steun	  zal	  afbrokkelen	  aan	  de	  randen.	  
De	  partijen	  hebben	  niet	  de	  stalen	  zenuwen	  die	  
nodig	  zijn	  om	  de	  rit	  uit	  te	  zingen.	  

	  

Het	  tweeluik	  was	  niet	  nep,	  maar	  dan	  maar	  net.	  Alles	  trok	  in	  het	  eigen	  gevoel	  naar	  de	  
rechterhelft	  toe.	  Ik	  hoopte	  dat	  hij	  door	  de	  vorm	  zijn	  eigen	  conclusies	  kon	  trekken	  en	  zich	  
gewaarschuwd	  wist.	  	  
Vreemd	  eigenlijk,	  zeker	  in	  het	  perspectief	  van	  de	  tijd,	  hoe	  sterk	  de	  hang	  naar	  het	  negatieve	  kan	  
zijn.	  Was	  ik	  dat,	  of	  was	  het	  meer?	  2005	  en	  2006	  waren	  financieel	  uitstekende	  jaren.	  Rijkman	  
Groening,	  de	  grote	  baas	  van	  ABN-‐Amro,	  was	  volgens	  Elsevier	  man	  van	  het	  Jaar.	  Het	  geld	  klotste	  
weer	  over	  de	  plinten.	  Maar	  juist	  dat	  maakte	  het	  zo	  dubbel,	  op	  dezelfde	  manier	  als	  de	  jaren	  rond	  
de	  eeuwwisseling,	  misschien	  wel	  de	  grootste	  jaren	  van	  groei	  sinds	  de	  wederopbouw,	  toch	  ook	  



de	  jaren	  waren	  die	  Fortuyn	  baarden.	  Een	  soort	  overlopend	  fin	  de	  siècle	  gevoel	  heerste	  -‐	  half	  
gelovend,	  half	  verlangend	  naar	  ‘iets	  groters’.	  Zeker	  als	  het	  om	  de	  overheid	  gaat,	  wil	  het	  maar	  
niet	  echt	  beter	  worden.	  Zelf	  vat	  ik	  de	  sfeer	  in	  een	  gedichtje	  Marsman-‐achtig	  samen:	  

Denkend	  aan	  de	  overheid	  
zie	  ik	  talloze	  termen	  traag	  door	  beleidsnota’s	  gaan	  

Hoor	  ik	  reeksen	  getallen	  krakend	  
van	  budget	  naar	  beslissing	  gaan	  

En	  denk	  ik	  bij	  alles	  dat	  zo	  langs	  komt	  
‘Wanneer,	  oh	  wanneer,	  kan	  ik	  met	  vakantie	  gaan?’	  

Zoals	  we	  nu	  bezig	  zijn,	  zo	  bedacht	  ik,	  verdienen	  we	  onze	  eigen	  welvaart	  niet.	  De	  analyses	  dat	  we	  
in	  geleende	  tijd	  leefden	  stapelden	  zich	  in	  mijn	  ogen	  op.	  Ook	  politiek.	  	  

Nederlaag	  

De	  raadsverkiezingen	  van	  maart	  2006	  betekende	  de	  overwinning	  van	  mijn	  pessimistische	  kijk.	  
Van	  44	  zetels	  in	  2001	  duikelden	  we	  naar	  omgerekend	  27	  (?)	  zetels	  in	  deze	  verkiezingen.	  In	  
datzelfde	  jaar	  2001	  schatte	  ik	  het	  kernelectoraat	  op	  ongeveer	  24	  zetels	  en	  ik	  wist	  dat	  ik	  aan	  de	  
sombere	  kant	  zat.	  De	  uitslag	  betekende	  dat	  we	  daar	  in	  één	  keer	  op	  terecht	  kwamen.	  Dan	  komt	  
direct	  de	  vraag	  op:	  is	  de	  bodem	  nog	  lager?	  De	  eerste	  peilingen	  na	  de	  verkiezingen	  gaven	  daar	  
een	  antwoord	  op:	  een	  daling	  tot	  onder	  de	  20	  zetels	  werd	  denkbaar.	  De	  hele	  winst	  van	  2001	  
teniet	  gedaan,	  een	  oppakken	  van	  de	  lijn	  van	  het	  jaar	  daarvoor.	  Tegelijk	  was	  slechts	  het	  virtuele	  
resultaat.	  Lokaal	  kwam	  de	  klap	  heel	  concreet	  aan.	  Het	  percentage	  raadsleden	  verminderde	  in	  
Zuid-‐Holland	  van	  18	  naar	  14%.	  Buiten	  de	  Randstad	  was	  de	  klap	  verhoudingsgewijs	  nog	  groter.	  
Bovendien;	  het	  CDA	  was	  voor	  het	  eerst	  niet	  langer	  de	  grootste	  lokale	  partij.	  Die	  plek	  werd	  vanaf	  
nu	  ingenomen	  door	  de	  optelling	  van	  alle	  lokale	  partijen.	  Het	  feit	  dat	  die	  partijen	  voor	  een	  
belangrijk	  deel	  bestonden	  uit	  voormalig	  CDA’ers	  maakte	  het	  idee	  er	  alleen	  maar	  wranger	  op.	  

Er	  zijn	  vele	  soorten	  stilte.	  Er	  is	  de	  stilte	  zoals	  die	  achterblijft	  op	  een	  parkeerplaats	  aan	  het	  begin	  
van	  een	  werkdag	  als	  collega’s	  het	  pand	  in	  gaan	  met	  een	  groet	  en	  een	  glimlach.	  Er	  is	  de	  stilte	  van	  
mensen	  die	  zich	  concentreren	  op	  hun	  taak.	  Er	  is	  de	  korte	  stilte	  als	  iemand	  het	  verkeerde	  woord	  
spreekt	  op	  het	  verkeerde	  moment.	  En	  er	  is	  de	  stilte	  van	  de	  dingen	  die	  gebeuren	  achter	  een	  
gesloten	  deur.	  Als	  journalisten	  en	  analisten	  die	  dagen	  na	  maart	  goed	  geluisterd	  hadden,	  dan	  
hadden	  ze	  deze	  laatste	  stilte	  kunnen	  horen.	  Wonderlijk	  genoeg	  gebeurde	  dat	  niet.	  
	  
In	  de	  partijtop	  kwam	  het	  resultaat	  aan	  met	  het	  geweld	  van	  kerkklok	  die	  op	  een	  groep	  monniken	  
valt:	  bloederig	  hard,	  maar	  met	  een	  door	  pijen	  gesmoord	  geluid.	  Iedereen	  stelde	  elkaar	  onder	  
curatele,	  maar	  het	  was	  vooral	  partijvoorzitter	  Marja	  van	  Bijsterveldt	  die	  zich	  tot	  tolk	  maakte	  van	  
het	  ongenoegen,	  de	  landelijk	  bestuursleden	  duwend	  in	  haar	  rug	  en	  vele	  teleurgestelde	  
kandidaten	  weer	  duwend	  in	  hun	  rug.	  Achter	  de	  deur	  van	  de	  fractiekamer	  (jawel,	  die	  deur)	  
speelden	  zich	  heftige	  taferelen	  af,	  maar	  het	  felste	  ging	  het	  er	  aan	  toe	  richting	  en	  binnen	  het	  
bewindspersonenoverleg.	  Er	  werd	  op	  tafels	  geslagen,	  er	  waren	  tranen.	  Gevreesd	  werd	  voor	  het	  
voortbestaan	  van	  de	  partij.	  Als	  je	  nauwelijks	  vijf	  jaar	  na	  je	  terugkeer	  in	  het	  kabinet	  al	  zo	  door	  de	  
kiezer	  wordt	  afgestraft,	  wat	  ben	  je	  dan	  waard?	  Jan	  Peter,	  wat	  ben	  jij	  waard?	  In	  de	  reactie	  werd	  
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de	  onzekerheid	  van	  een	  partij	  zichtbaar	  die	  volgens	  anderen	  de	  verkiezingsoverwinning	  van	  
2011	  slechts	  te	  danken	  had	  aan	  het	  falen	  van	  Melkert	  en	  het	  wegvallen	  van	  Fortuyn.	  In	  de	  
reactie	  op	  Balkenende	  zat	  de	  zorg	  dat	  diezelfde	  Jan	  Peter	  die	  zo	  aardig	  en	  goed	  is	  in	  de	  1-‐op-‐1	  
ontmoeting,	  inderdaad	  de	  stuntelaar	  is	  die	  je	  op	  televisie	  zag.	  De	  reactie	  was	  er	  naar.	  Weinig	  
concrete	  verwijten,	  maar	  vooral	  vragen	  met	  impliciete	  beschuldigingen	  in	  een	  ‘Hoe	  kan	  je	  ..?	  
toon.	  Het	  soort	  vragen	  waar	  geen	  antwoord	  op	  is	  zonder	  jezelf	  verder	  mee	  in	  de	  verdediging	  te	  
brengen.	  Zo	  escaleerde	  het.	  Oproepen	  tot	  geduld	  werden	  even	  niet	  meer	  gehoord.	  De	  
machtsvraag	  werd	  gesteld	  en	  feitelijk	  pas	  beantwoord,	  voor	  het	  moment,	  toen	  Maxime	  
Verhagen	  zich	  achter	  Jan	  Peter	  Balkenende	  stelde.	  Maxime	  had	  vlak	  voor	  de	  kerst	  het	  kabinet	  
gered.	  Zijn	  gezag	  was	  nog	  het	  grootste.	  Hans	  Hillen	  en	  in	  toenemende	  mate	  Jack	  de	  Vries	  deden	  
scherp	  werk	  achter	  de	  schermen.	  De	  partij,	  de	  anderen,	  moesten	  hun	  lijn	  aanvaarden,	  maar	  wel	  
vanuit	  het	  gevoel	  van	  ‘er	  is	  geen	  alternatief’.	  Het	  grote	  twijfelen	  over	  Balkenende	  stak	  weer	  de	  
kop	  op,	  zeker	  in	  het	  Haagse.	  	  

Binnen	  partijbureau,	  fractie	  en	  bewindspersonenoverleg	  kwamen	  zo	  alle	  verhoudingen	  op	  
scherp	  te	  staan.	  Het	  feit	  dat	  dit	  niet	  naar	  buiten	  is	  gegaan	  is	  deels	  de	  verdienste	  van	  preventief	  
werk	  van	  Hans	  Hillen,	  Jack	  de	  Vries	  enerzijds	  en	  de	  houding	  van	  een	  Hannie	  van	  Leeuwen	  aan	  de	  
andere	  kant:	  binnen	  wassen	  we	  elkaar	  de	  oren,	  naar	  buiten	  toe	  zijn	  we	  stil.	  Wat	  ook	  hielp	  was	  de	  
les	  van	  de	  oppositieperiode.	  Als	  dat	  ook	  maar	  voor	  een	  klein	  beetje	  naar	  buiten	  was	  gekomen,	  
was	  ongetwijfeld	  het	  hele	  carillon	  naar	  beneden	  gekomen	  na	  de	  kerkklok	  van	  de	  
verkiezingsnederlaag.	  Geen	  monniken	  meer	  over.	  Maar	  toch,	  hoe	  kan	  het	  dat	  het	  conflict	  
nergens	  werd	  opgepakt?	  Het	  zou	  goed	  kunnen	  zijn	  omdat	  de	  afstand	  tussen	  het	  CDA	  en	  de	  
media	  gemiddeld	  genomen	  erg	  groot	  was.	  De	  antipathie	  was	  wederzijds	  en	  groot.	  Er	  waren	  ook	  
bijna	  geen	  journalisten	  met	  een	  goed	  netwerk	  binnen	  de	  partij.	  Journalisten	  die	  CDA	  stemden	  
waren	  (en	  zijn)	  net	  zo	  zeldzaam	  als	  hoofdluis	  op	  de	  schedel	  van	  Fortuyn.	  Tegelijk	  is	  er	  altijd	  wel	  
ergens	  iemand	  met	  een	  lijntje	  richting	  een	  journalist	  of	  andersom.	  Toch	  bereikte	  de	  onrust	  de	  
media	  niet	  of	  nauwelijks.	  Waarschijnlijker	  is	  het	  dat	  dit	  kwam	  omdat	  de	  stille	  onrust	  binnen	  het	  
CDA	  sterk	  contrasteerde	  met	  de	  zichtbare	  en	  hoorbare	  onrust	  veroorzaakt	  door	  andere	  partijen	  
en	  personen.	  De	  krassen	  die	  D66	  zichzelf	  toebracht	  waren	  minstens	  zo	  diep	  als	  bij	  het	  CDA	  en	  
zeer	  openbaar.	  Al	  voor	  de	  raadsverkiezingen	  had	  de	  strijd	  tussen	  Pechtold	  en	  Brinkhorst	  had	  
LPF-‐achtige	  trekken	  gekregen	  –	  Bomhoff	  versus	  Heinsbroek	  -‐	  en	  na	  de	  verkiezingen	  verdiepte	  de	  
leiderscrisis	  zich.	  Binnen	  de	  VVD	  was	  fractievoorzitter	  Van	  Aartsen	  zo	  wanhopig	  over	  zijn	  positie	  
dat	  hij	  Wiegel	  naar	  voren	  begon	  te	  schuiven	  als	  zijn	  kandidaat	  voor	  het	  leiderschap.	  Wilders,	  
Verdonk,	  Hirsi	  Ali	  deelden	  overal	  meningen	  met	  prikkeldraad	  uit.	  Peter	  R.	  de	  Vries	  kondigde	  een	  
eigen	  partij	  aan	  en	  binnen	  iets	  meer	  dan	  een	  week	  schatte	  de	  immer	  alwetende	  Maurice	  De	  
Hond	  zijn	  potentieel	  in	  op	  31	  zetels	  –	  die	  daarna	  weer	  razendsnel	  verdampten.	  Dit	  was	  de	  
achtergrond	  waartegen	  het	  CDA	  zichzelf	  in	  de	  weken	  na	  6	  maart	  2006	  in	  alle	  stilte	  begon	  te	  
verscheuren.	  Een	  storm	  die	  in	  volle	  heftigheid	  tot	  zeker	  begin	  april	  2006	  duurde.	  Toen	  ging	  de	  
storm	  iets	  liggen.	  De	  relatieve	  mediastilte	  hield	  aan.	  Ook	  werd,	  zoals	  wel	  vaker	  na	  een	  
raadsverkiezing,	  duidelijk	  dat	  een	  verloren	  verkiezing	  nog	  geen	  verloren	  wethouderschap	  hoeft	  
te	  betekenen.	  De	  meeste	  gemeentebesturen	  konden	  of	  wilden	  niet	  zonder	  CDA-‐inbreng.	  Zelfs	  in	  
Rotterdam	  bleef	  het	  kleine	  CDA	  de	  onmisbare	  schakel	  in	  de	  coalitie	  die	  het	  sinds	  Fortuyn	  al	  was.	  
Het	  hielp	  allemaal	  bij	  de	  terugkeer	  van	  wat	  rust.	  De	  paniek	  die	  tot	  in	  ieders	  kruin	  zat,	  werd	  weer	  
richting	  de	  tenen	  geduwd.	  Net	  terug	  in	  de	  regering	  –	  en	  dan	  nu	  al	  weer	  er	  uit?	  Dat	  laten	  we	  niet	  
gebeuren.	  Alles	  zou	  op	  alles	  worden	  gezet	  om	  Balkenende	  de	  ‘rit	  uit	  te	  laten	  zitten’,	  maar	  



niemand	  was	  er	  gerust	  op	  dat	  het	  zou	  lukken.	  Balkenende	  en	  Verhagen	  hadden	  binnenshuis	  het	  
pleit	  voor	  het	  moment	  gewonnen,	  maar	  ook	  zij	  waren	  er	  niet	  gerust	  op.	  

Asje	  belde	  mij	  in	  maart.	  Het	  zou	  tot	  begin	  mei	  duren	  voordat	  mijn	  positie	  definitief	  werd.	  Het	  
idee	  was	  om	  uiterlijk	  juni	  het	  definitieve	  plan	  te	  hebben	  en	  het	  campagneteam	  te	  hebben	  
samengesteld.	  En	  ook	  al	  zou	  de	  Statenverkiezing	  ‘pas’	  in	  maart	  2007	  zijn,	  dat	  was	  bar	  laat.	  Een	  
verkiezing	  is	  een	  lang	  en	  veelschubbig	  beest,	  met	  harde	  formele	  schubben	  aan	  de	  bovenkant	  en	  
allerlei	  zachte	  delen	  daaronder.	  Het	  tempo	  van	  het	  beest	  wordt	  aan	  de	  ene	  kant	  bepaald	  door	  
de	  eisen	  van	  de	  Kieswet	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  door	  de	  stappen	  die	  de	  partij	  intern	  moet	  nemen	  
om	  aan	  die	  Kieswet	  te	  kunnen	  voldoen.	  Buitenstaanders,	  inclusief	  kandidaten	  van	  buiten,	  
worden	  vaak	  verrast	  hoe	  specifiek	  en	  hard	  die	  eisen	  zijn.	  Probeer	  niet	  je	  ondertekende	  lijst	  met	  
kandidaten	  een	  minuut	  na	  de	  deadline	  in	  te	  dienen.	  Dag	  verkiezingen.	  Zelf	  word	  ik	  regelmatig	  
gevraagd	  om	  als	  lijstduwer	  op	  een	  lijst	  te	  komen	  (in	  het	  onwaarschijnlijke	  geval	  dat	  ik	  gekozen	  
zou	  worden:	  ja,	  dan	  zou	  ik	  de	  consequentie	  nemen).	  Dat	  ging	  een	  keer	  bijna	  mis	  om	  dat	  ik	  een	  
dubbel	  huisnummer	  als	  adres	  had	  opgegeven,	  nummer	  15-‐16.	  Hoewel	  dat	  feitelijk,	  historisch	  en	  
notarieel	  gewoon	  klopt,	  stond	  slechts	  een	  enkel	  nummer	  in	  het	  bevolkingsregister	  genoteerd:	  
15.	  Ik	  kwam	  er	  niet	  doorheen,	  er	  moest	  een	  nummer	  vanaf	  –	  ‘Of	  wilt	  u	  twee	  keer	  gemeentelijke	  
belasting	  betalen?’,	  zei	  mijn	  lieve	  contact	  bij	  de	  gemeente,	  en	  creëerde	  een	  van	  de	  meer	  rechts-‐
liberale	  momenten	  in	  mijn	  leven.	  
Om	  dit	  formele	  tijdpad	  heen	  zou	  de	  campagne	  vorm	  krijgen.	  In	  2006	  was	  er	  nog	  niet	  zoals	  nu	  
sprake	  van	  een	  verplichte	  meervoudige	  voordracht.	  Het	  bestuur,	  in	  dit	  geval	  van	  de	  provinciale	  
afdeling	  Zuid-‐Holland,	  kijkt	  dan	  allereerst	  of	  en	  wie	  van	  de	  zittende	  mensen	  logisch	  als	  
lijsttrekker	  zou	  kunnen	  opereren.	  Is	  er	  geen	  logische	  kandidaat	  dan	  volgen	  interne	  verkiezingen.	  
Bij	  deze	  verkiezing	  was	  dat	  direct	  duidelijk:	  Asje	  van	  Dijk.	  
Formeel	  is	  hij	  dan	  slechts	  ‘beoogd’	  lijsttrekker	  totdat	  de	  algemene	  ledenvergadering	  haar	  fiat	  
heeft	  gegeven,	  maar	  het	  voordeel	  van	  snelle	  duidelijkheid	  is	  groot.	  Iedereen	  weet	  wie	  
uiteindelijk	  de	  puzzel	  in	  elkaar	  legt.	  Die	  puzzel	  bestaat	  vooral	  uit	  drie	  grote	  stukken:	  het	  
programma	  en	  de	  commissie	  die	  deze	  gaat	  schrijven,	  de	  rest	  van	  de	  lijst	  en	  de	  commissie	  die	  
deze	  gaat	  selecteren	  en	  de	  campagne	  met	  het	  team	  die	  dat	  gaat	  vormgeven.	  Dit	  is	  doorgaans	  
ook	  de	  volgorde	  waarin	  de	  drie	  vorm	  krijgen.	  Helaas.	  De	  volgorde	  zou	  andersom	  moeten	  zijn.	  
Wat	  je	  gaat	  doen	  en	  met	  wie	  je	  komt,	  wordt	  gekaderd	  door	  de	  manier	  waarop	  je	  naar	  de	  kiezer	  
toegaat.	  Eerst	  dat	  kader,	  dan	  de	  rest.	  Waarom	  dat	  omgekeerd	  is?	  Dat	  zal	  komen	  uit	  de	  tijd	  dat	  er	  
eigenlijk	  werd	  neergekeken	  op	  de	  gedachte	  dat	  je	  het	  verhaal	  en	  de	  poppetjes	  moest	  gaan	  
‘verkopen’.	  In	  dit	  geval	  was	  ik	  te	  laat	  om	  dat	  te	  veranderen.	  

Wat	  moet	  je	  doen	  als	  campagneleider,	  zo	  vers	  als	  een	  vis	  met	  open	  kieuwen?	  Er	  is	  geen	  geheim.	  
Inwerken,	  inlezen.	  Uren	  maken.	  Mijn	  dagelijks	  werk	  helpt	  daarbij	  wel.	  Niet	  zozeer	  inhoudelijk,	  
daar	  staan	  de	  meeste	  opdrachten	  toch	  te	  ver	  van	  de	  politiek	  af.	  Wel	  doordat	  het	  me	  geleerd	  
heeft	  snel	  te	  schakelen	  en	  mij	  heel	  snel	  in	  te	  werken	  in	  een	  nieuw	  probleemveld	  of	  sector.	  
Grappig	  hoe	  een	  opdrachtgever	  al	  na	  een	  paar	  dagen	  uitstraalt	  dat	  hij	  verwacht	  dat	  jij	  zeker	  zo	  
veel	  van	  de	  sector	  af	  weet	  als	  hijzelf.	  Maar	  met	  een	  beetje	  patroonherkenning	  kom	  je	  ver.	  In	  het	  
geval	  van	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  was	  de	  uitdaging	  eigenlijk	  omgekeerd.	  Als	  jongen	  die	  al	  
zeker	  15	  jaar	  in	  de	  provincie	  actief	  is,	  denk	  je	  de	  provincie	  wel	  te	  kennen.	  Jongens	  kunnen	  zo	  
naïef	  zijn,	  ook	  oudere	  jongens.	  
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In	  de	  ogen	  van	  de	  Kieswet	  bestaat	  Zuid-‐Holland	  niet.	  Het	  is	  te	  groot	  om	  te	  worden	  gezien.	  Om	  
die	  reden	  is	  Zuid-‐Holland	  opgeknipt	  in	  vier	  ‘kieskringen’:	  de	  twee	  grote	  steden,	  de	  gemeenten	  in	  
ruwweg	  het	  zuiden	  (Kieskring	  Dordrecht)	  en,	  zoals	  de	  wet	  het	  zegt:	  de	  rest	  (kieskring	  Leiden).	  
Zelf	  behoor	  ik	  bij	  de	  rest.	  Dat	  gegeven	  krijgt	  voor	  mij	  altijd	  een	  klein	  staartje	  als	  de	  lijsten	  
moeten	  worden	  samengesteld.	  De	  laatste	  5	  plaatsen	  op	  de	  lijst	  van	  30	  kandidaten	  voor	  de	  
provinciale	  Statenverkiezingen	  in	  een	  kieskring	  zijn	  in	  het	  CDA	  altijd	  voor	  kandidaten	  uit	  de	  
regio’s,	  de	  ‘local	  heroes’.	  In	  de	  rest	  van	  het	  land	  valt	  de	  kieskring	  doorgaans	  samen	  met	  de	  
provinciegrenzen,	  maar	  in	  Zuid-‐Holland	  heeft	  het	  CDA	  dus	  4	  x	  5	  kandidaten	  die	  alleen	  in	  de	  eigen	  
kieskring	  op	  de	  lijst	  staan.	  Bij	  elke	  verkiezing	  word	  ik	  wel	  gevraagd	  om	  op	  de	  staart	  te	  stappen,	  
excuses	  voor	  de	  beeldspraak.	  Dan	  ben	  ik	  dus	  alleen	  voor	  de	  kiezers	  in	  de	  gemeenten	  in	  het	  
oostelijk	  deel	  van	  Zuid-‐Holland	  op	  de	  lijst	  te	  zien.	  De	  eerste	  keer	  dat	  ik	  daarvoor	  werd	  gevraagd	  
heb	  ik	  ernstig	  getobd	  over	  het	  morele	  dilemma	  wat	  ik	  moest	  doen	  als	  ik	  zoveel	  stemmen	  zou	  
krijgen	  dat	  ik	  daadwerkelijk	  gekozen	  zou	  worden.	  Ik	  besloot	  om	  dan	  ook	  inderdaad	  mijn	  zetel	  in	  
zou	  gaan	  nemen.	  Goed	  van	  me.	  Nadat	  ik	  die	  eerste	  keer	  de	  stembusuitslag	  had	  gezien	  en	  op	  
mijn	  vingers	  natelde	  wie	  van	  mijn	  medewerkers	  het	  gewaagd	  had	  om	  toch	  niet	  op	  me	  te	  
stemmen,	  realiseerde	  ik	  mij	  dat	  mijn	  morele	  dilemma	  heel	  erg	  klein	  was.	  Ontzettend	  klein.	  In	  
maart	  2011	  zou	  dat	  onverwacht	  anders	  worden.	  Ik	  was	  net	  geen	  campagneman	  meer	  	  -‐	  ja,	  ik	  
maak	  wat	  sprongen	  in	  de	  tijd	  –	  en	  reageerde	  in	  een	  flits	  op	  een	  langskomende	  twittervraag	  van	  
Dominique	  van	  de	  Heijden,	  een	  verslaggeefster	  van	  het	  NOS-‐journaal,	  om	  een	  vraag	  te	  
formuleren	  voor	  het	  NOS	  verkiezingsdebat	  in	  maart	  2011.	  Prima,	  die	  had	  ik.	  Als	  ondernemer.	  
Toen	  gebeurde	  wat	  me	  nooit	  gebeurt.	  Een	  telefoontje:	  of	  ik	  de	  vraag	  eventueel	  ook	  in	  de	  studio	  
wilde	  stellen.	  Ik	  heb	  gemeld	  dat	  ik	  van	  het	  CDA	  was,	  maar	  dat	  hinderde	  niet.	  Ik	  heb	  de	  landelijk	  
campagneleider	  toch	  maar	  op	  de	  hoogte	  gesteld,	  maar	  die	  reageerde	  niet.	  Afkickverschijnselen,	  
moet	  hij	  hebben	  gedacht.	  Wie	  weet.	  Een	  langer	  verhaal	  kort	  makend:	  uiteindelijk	  mocht	  ik	  die	  
vraag	  niet	  alleen	  stellen,	  ik	  mocht	  hem	  ook	  als	  laatste	  stellen.	  Een	  soort	  one	  man-‐one	  question	  
show.	  Mijn	  eerste	  en	  waarschijnlijk	  laatste	  televisieoptreden.	  Het	  schijnt	  dat	  ik	  nog	  geen	  minuut	  
in	  beeld	  was	  voordat	  de	  eerste	  tweet	  langs	  kwam	  die	  schreeuwde	  dat	  ik	  een	  spindokter	  was	  
voor	  het	  CDA.	  Het	  heeft	  me	  eervolle	  vermeldingen	  opgeleverd	  bij	  Geen	  Stijl	  en	  Foknieuws.	  Als	  
ervaring	  kan	  daar	  weinig	  tegen	  op,	  maar	  het	  heeft	  me	  meer	  opgeleverd:	  heel	  veel	  leuke	  reacties	  
..	  plus	  enkele	  honderden	  voorkeurstemmen.	  Maar	  dan	  dus	  alleen	  in	  het	  oosten	  van	  Zuid-‐
Holland.	  De	  rest	  heeft	  tevergeefs	  gezocht	  naar	  mijn	  naam.	  Zuid-‐Holland.	  Ons	  kiesstelsel.	  Wie	  legt	  
het	  uit?	  

Maar	  ik	  ben	  weer	  eens	  afgedwaald.	  Of	  niet.	  Want	  binnen	  het	  CDA	  is	  op	  een	  gegeven	  moment	  
afgestapt	  van	  de	  indeling	  in	  kieskringen.	  Er	  kwam	  één	  provinciale	  afdeling	  voor	  alle	  afdeling,	  
toen	  meer	  dan	  100.	  Wat	  natuurlijk	  weer	  teveel	  is.	  Waarop	  er	  14	  regio’s	  kwamen.	  Het	  probleem	  
is	  echter	  dat	  geen	  van	  die	  regio’s	  zich	  een	  echte	  eenheid	  voelt.	  Elk	  van	  deze	  regio’s	  verschilt	  
zoals	  Chinezen	  van	  elkaar	  verschillen:	  helemaal	  niet,	  tot	  je	  er	  zaken	  mee	  wilt	  doen.	  Steden	  
voelen	  zich	  geen	  regio’s	  maar	  steden.	  Gemeenten	  voelen	  zich	  dorp	  of	  Vinex	  gemeente,	  maar	  
geen	  regio	  en	  liefst	  geen	  stad.	  De	  afdelingen	  in	  plattelandsregio’s	  met	  een	  grotere	  stad	  in	  het	  
midden	  kunnen	  het	  enkel	  eens	  worden	  over	  het	  idee	  dat	  ze	  niets	  van	  die	  stad	  moeten	  hebben.	  
Dat	  gevoel	  is	  vaak	  wederzijds.	  Pure	  plattelandsregio’s	  bestaan	  in	  de	  Hollandse	  praktijk	  letterlijk	  
en	  figuurlijk	  uit	  verschillende	  eilanden.	  Eilanden	  die	  niets	  met	  elkaar	  hebben.	  Het	  heeft	  dus	  geen	  
enkele	  zin	  om	  de	  Krimpenerwaard	  met	  de	  Alblasserwaard	  te	  verbinden.	  De	  een	  is	  veengrond,	  de	  



ander	  klei.	  Echt,	  er	  gaat	  niets	  over	  de	  rivier	  heen.	  Begin	  jaren	  negentig	  suggereerde	  iemand	  uit	  
het	  Haagse	  dat	  Goeree	  Overflakkee	  en	  de	  Hoeksche	  Waard	  maar	  samen	  zouden	  moeten	  gaan,	  
waarop	  een	  de	  koning	  van	  Goeree,	  een	  zeer	  dominante	  herenboer,	  zei:	  “Alleen	  de	  ganze	  vliege	  
van	  Goeree	  naar	  de	  Waerd”.	  Discussie	  gesloten.	  Uiteindelijk	  komen	  ze	  toch	  in	  één	  regio	  terecht	  
en	  ze	  haten	  het.	  De	  beweging	  doet	  natuurlijk	  denken	  aan	  die	  over	  schaalvergroting	  in	  het	  lokaal	  
bestuur.	  Nederlandse	  gemeenten	  zijn	  gemiddeld	  al	  groter	  dan	  waar	  ook	  ter	  wereld,	  maar	  ze	  
moeten	  nog	  groter	  worden.	  Ja	  maar,	  dan	  wordt	  de	  afstand	  tot	  de	  burger	  te	  groot,	  wordt	  er	  
lokaal	  gewaarschuwd.	  Nou,	  dan	  gaan	  we	  weer	  over	  tot	  binnengemeentelijke	  decentralisatie,	  

zeggen	  de	  blauwdrukdenkers.	  Alsof	  het	  slechts	  een	  kwestie	  van	  organiseren	  is.	  En	  ondertussen	  
digitaliseren	  we	  elkaar	  de	  anonimiteit	  in.	  De	  overheid	  kan	  een	  ‘killerapp’	  worden	  op	  onze	  
Personal	  Digital	  Assistant.	  Op	  reis	  van	  de	  ene	  naar	  de	  andere	  plaats,	  spreek	  je	  in	  je	  PDA:	  ‘Vraag	  
kapvergunning	  aan’.	  Je	  hebt	  namelijk	  een	  huis	  in	  het	  groen,	  maar	  het	  wordt	  wat	  te	  gek	  met	  al	  
dat	  woekerende	  hout.	  Spraakherkenning	  begrijpt	  wat	  je	  bedoelt	  en	  de	  rest	  wordt	  afgehandeld	  
tussen	  jouw	  digitale	  assistent	  en	  die	  van	  de	  overheid.	  Voor	  oog	  tot	  oog	  contact	  heb	  je	  letterlijk	  
en	  figuurlijk	  een	  sociale	  indicatie	  nodig,	  gebudgetteerd	  in	  het	  kader	  van	  de	  WMO.	  Plaats-‐	  en	  
mensgebonden	  zijn	  wordt	  in	  de	  praktijk	  een	  sociale	  indicatie.	  Het	  hebben	  van	  een	  lokaal	  accent	  
helpt	  bij	  het	  verkrijgen	  van	  zo’n	  indicatie:	  ‘Allenig	  de	  ganze	  vliege	  van	  Goeree	  naar	  de	  Waerd’.	  
Deze	  mijnheer	  verkeerd	  duidelijk	  in	  een	  sociaal	  isolement.	  
	  
Maar	  dat	  is	  toekomst	  –	  of	  niet.	  Het	  punt	  is	  de	  puzzel	  van	  regionale	  verschillen	  die	  samen	  een	  
provincie	  als	  Zuid-‐Holland	  vormen	  en	  de	  onmogelijkheid	  om	  daar	  een	  logisch	  geheel	  van	  te	  
maken	  in	  een	  provincie	  als	  deze.	  Om	  een	  goede	  campagne	  te	  kunnen	  voeren,	  kan	  je	  niet	  
volstaan	  een	  opdracht	  in	  een	  regio	  te	  droppen	  en	  dan	  te	  denken	  dat	  het	  wel	  goed	  komt.	  Je	  moet	  
precies	  weten	  bij	  wie	  je	  moet	  zijn	  en	  bij	  wie	  niet.	  	  
Velen	  zijn	  niet	  zo	  geschikt	  als	  het	  lijkt.	  De	  een	  is	  een	  bestuurder	  met	  een	  imponerend	  
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voorkomen,	  maar	  zijn	  netwerk	  is	  een	  kletswerk.	  De	  ander	  is	  een	  stugge	  duurzaamheidactivist	  die	  
alleen	  zijn	  eigen	  kring	  mee	  weet	  te	  krijgen.	  Weer	  een	  ander	  is	  een	  lieve	  grijze	  man	  die	  nog	  nooit	  
in	  de	  nieuwbouwwijk	  van	  zijn	  eigen	  dorp	  is	  geweest,	  laat	  staan	  in	  die	  wijk	  met	  al	  die	  grote	  
huizen.	  Sommige	  mensen	  stralen	  een	  ‘ons	  kent	  ons’	  uit	  en	  dat	  ‘ons’	  is	  een	  met	  potlood	  ingevuld	  
adresboekje	  dat	  al	  decennia	  meegaat.	  Bruikbaar,	  maar	  heel	  beperkt.	  Toch	  zal	  het	  nog	  altijd	  beter	  
werken	  dan	  het	  enorme	  twitteraccount	  van	  die	  ambtenaar	  die	  zijn	  netwerk	  uiteindelijk	  niet	  
durft	  in	  te	  zetten	  voor	  zijn	  politieke	  rol	  –	  ook	  al	  wil	  hij	  die	  sprong	  nog	  zo	  graag	  maken.	  Maar	  je	  
doet	  het	  er	  mee	  –	  en	  met	  oprechte	  dankbaarheid.	  Al	  die	  contacten	  bepalen	  samen	  of	  een	  regio	  
in	  beweging	  komt	  of	  niet.	  En	  een	  hemels	  applaus	  voor	  al	  die	  mensen	  die	  het	  elke	  keer	  dan	  toch	  
maar	  weer	  voor	  je	  partij	  willen	  doen.	  Ze	  zijn	  er,	  ze	  kunnen	  het	  –	  maar	  je	  moet	  ze	  wel	  zien	  te	  
vinden,	  of	  zij	  jou.	  Een	  verenigingscampagne	  in	  Nederland	  is	  een	  kruimeltaart.	  Lekker	  en	  lekker	  
lastig.	  

Daar	  krijg	  je	  als	  campagneleider	  overigens	  wel	  hulp	  bij.	  Tijd	  om	  twee	  personen	  te	  introduceren:	  
Anita	  en	  Peter.	  Anita	  is	  de	  secretaris	  van	  de	  CDA	  Statenfractie,	  Peter	  de	  steunpuntfunctionaris	  
van	  de	  provinciale	  afdeling.	  Samen	  dragen	  ze	  de	  partij	  in	  Zuid-‐Holland.	  De	  één	  een	  nette,	  
scherpe,	  maar	  altijd	  vriendelijke	  dame,	  getrouwd	  met	  een	  diplomaat	  en	  met	  ogen	  die	  uitstralen	  
dat	  ze	  alles	  weet	  en	  nog	  wat	  meer.	  De	  ander	  een	  morsige	  oud-‐sergeant	  uit	  de	  marine	  met	  een	  
bootje	  op	  de	  Kaag	  en	  een	  sjekkie	  in	  de	  mond.	  Anita	  is	  degene	  die	  weet	  hoe	  de	  politieke	  hazen	  in	  
het	  provinciehuis	  lopen	  –	  en	  in	  welke	  holen	  ze	  zich	  verschuilen	  -‐	  en	  vervolgens	  alle	  agenda’s	  op	  
elkaar	  afstemt.	  Peter	  doet	  vooral	  alle	  dingen	  buiten	  het	  provinciehuis.	  Dat	  doet	  hij	  overigens	  
vanuit	  zijn	  eigen	  optrekje	  in	  de	  Schilderswijk,	  waar	  hij	  samen	  met	  zijn	  partner	  woont.	  Ook	  zo’n	  
detail:	  zijn	  partner	  is	  net	  zo	  actief	  voor	  de	  SP	  als	  hij	  voor	  het	  CDA	  is.	  Ik	  ga	  er	  blind	  van	  uit	  dat	  zij	  
elkaar	  niets	  vertellen	  wat	  strategisch	  van	  belang	  kan	  zijn,	  ik	  ga	  er	  wel	  van	  uit	  dat	  ze	  regelmatig	  
samen	  een	  biertje	  drinken	  op	  die	  rare	  wereld	  van	  de	  politiek.	  Voor	  het	  campagneteam	  is	  zijn	  
bijdrage	  essentieel	  omdat	  hij	  niet	  alleen	  de	  contacten	  onderhoud	  met	  de	  regio’s,	  maar	  ook	  alle	  
logistiek	  regelt	  als	  het	  gaat	  om	  posters,	  folders	  en	  al	  die	  andere	  dingen	  die	  ingewikkelder	  zijn	  
dan	  ze	  op	  het	  eerste	  gezicht	  lijken.	  

Anita	  en	  Peter	  hielpen	  mij	  wegwijs	  te	  worden	  in	  de	  verschillende	  regio’s	  van	  de	  provincie.	  
Geduldig,	  ongeduldig,	  vriendelijk	  vasthoudend.	  En	  zij	  waren	  niet	  de	  enige.	  Maar	  hoe	  ga	  je	  daar	  
nu	  mee	  om	  zonder	  iedereen,	  inclusief	  de	  betrokkenen,	  direct	  te	  gaan	  vervelen	  met	  
dankbaarheidswoorden?	  Het	  lijkt	  op	  de	  situatie	  tijdens	  een	  receptie	  waarin	  het	  onvermijdelijke	  
moment	  komt	  dat	  de	  jubilaris	  of	  pensionado	  de	  partner	  gaat	  bedanken	  voor	  alle	  steun	  op	  de	  
achtergrond.	  Niet	  noemen	  is	  nog	  erger	  dan	  wel	  noemen,	  maar	  het	  blijft	  tenenkrommend,	  juist	  
als	  het	  klinkt	  alsof	  het	  oprecht	  gemeend	  is.	  Waarom	  nu	  pas,	  oen?	  Het	  meest	  aardig	  is	  eigenlijk	  
nog	  die	  pensionado	  die	  bij	  zijn	  afscheid	  zei	  dat	  “Ik	  mijn	  vrouw	  heb	  moeten	  beloven	  dat	  ik	  haar	  
niet	  zou	  bedanken.	  En	  dat	  doe	  ik	  dus	  niet.	  Ik	  wil	  haar	  heel	  nadrukkelijk	  niet	  bedanken	  voor	  wat	  
ze	  niet	  heeft	  gedaan.	  Nooit.”	  En	  zo	  ons	  onderdeel	  maakte	  van	  een	  kleine	  samenzwering	  tegen	  te	  
bescheiden	  partners.	  Het	  zal	  ze	  leren.	  Anita	  en	  Peter	  zijn	  nog	  geen	  dankwoordpersonen,	  zeker	  
niet	  in	  de	  voorjaarsmaanden	  van	  2006.	  	  
Peter	  wist	  niet	  wat	  hij	  aan	  mij	  had.	  Mijn	  voorganger	  Edward	  de	  Lanooij	  was	  een	  
luchtmachtmajoor	  en	  Peter	  kon	  als	  marineman	  zijn	  taal	  helemaal	  verstaan.	  Mijn	  taal	  was	  groter,	  
breder.	  Wat	  moest	  hij	  met	  mij?	  Bang	  dat	  ik	  alle	  praktische	  zaken	  zou	  vergeten,	  kwam	  hij	  op	  de	  
eerste	  vergadering	  van	  het	  algemeen	  bestuur	  zelf	  maar	  met	  een	  compleet	  campagneplan.	  Maar	  
ik	  had	  mijn	  eerste	  opzet	  ook	  al	  gereed.	  Zo	  onpraktisch	  ben	  ik	  ook	  niet.	  Ik	  had	  de	  functie,	  hij	  niet.	  



Dus	  ik	  had	  het	  eerste	  woord.	  Waarin	  ik	  zijn	  notitie	  omarmde,	  binnen	  de	  mijne.	  Hij	  zei	  nauwelijks	  
nog	  iets.	  
Na	  afloop	  ben	  ik	  naar	  hem	  toegegaan.	  Ik	  benadrukte	  dat	  hij	  gelijk	  had	  met	  zijn	  zorg	  voor	  de	  
logistiek,	  dat	  het	  belangrijk	  was	  en	  daar	  tijdig	  voor	  aan	  de	  bel	  moesten	  trekken	  bij	  het	  
partijbureau.	  Ik	  wilde	  hem	  daarin	  leidend	  laten	  zijn.	  Voor	  dat	  moment	  leek	  het	  genoeg.	  Het	  
echte	  gesprek	  was	  het	  onuitgesproken	  werk	  van	  met	  elkaar	  telefoneren,	  afspraken	  maken,	  
luisteren	  naar	  zijn	  signalen	  uit	  het	  veld,	  uit	  zijn	  militaire	  vakbondswereld,	  zijn	  gesprekken	  aan	  de	  
bar.	  Allemaal	  geluiden	  die	  ik	  niet	  kon	  halen	  en	  onbetaalbaar	  zijn.	  Ik	  ben	  blijven	  luisteren,	  dat	  
gesprek	  blijven	  voeren,	  maar	  die	  eerste	  campagne	  wist	  ik	  nog	  niet	  wat	  hij	  allemaal	  wel	  of	  niet	  
kon	  en	  hij	  wist	  niet	  wat	  voor	  officierstype	  ik	  was.	  Zoals	  hij	  zelf	  later	  schreef:	  ‘het	  cement	  moest	  
nog	  uitharden’.	  
Met	  Anita	  is	  het	  gesprek	  van	  het	  begin	  tegelijk	  makkelijker	  en	  minder	  diep	  gegaan.	  Er	  zit	  altijd	  
een	  grens	  aan	  hoever	  ze	  zich	  in	  een	  gesprek	  of	  actie	  laat	  trekken.	  De	  lessen	  geleerd,	  de	  grenzen	  
getrokken,	  laat	  ze	  vooral	  de	  ander	  komen	  met	  de	  signalen	  en	  daar	  reageert	  ze	  dan	  op.	  Heel	  
professioneel,	  maar	  soms	  had	  ik	  wel	  behoefte	  om	  met	  woorden	  haar	  over	  die	  grens	  te	  trekken.	  
Kom	  mee,	  weer	  eens	  wat	  wagen.	  Maar	  daar	  was	  ik	  dan	  weer	  te	  stil	  voor.	  Het	  gevolg	  was	  dat	  op	  
spannende	  momenten	  er	  een	  gat	  viel	  in	  de	  afspraken	  tussen	  mij	  en	  haar.	  Elk	  in	  de	  eigen	  
professionele	  wereld,	  voelden	  sommigen	  zich	  niet	  meegenomen	  in	  het	  overleg	  en	  samen	  
hadden	  we	  dat	  kunnen	  voorkomen.	  Mijn	  verantwoordelijkheid,	  uiteraard.	  Er	  was	  zoveel	  te	  leren	  
die	  eerste	  campagne.	  

Onder	  andere	  het	  omgaan	  met	  eindeloze	  stroom	  van	  goede	  mensen	  die	  ik	  toch	  maar	  
hotemetoten	  noem.	  In	  dit	  geval	  ging	  het	  om	  heel	  veel	  Zuid-‐Hollandse	  hotemetoten,	  sommigen	  
volstrekt	  zonder	  bescheidenheidsproblemen,	  maar	  de	  meesten	  gelukkig	  ‘normaler’	  dan	  waar	  de	  
buitenwereld	  ze	  krediet	  voor	  geeft.	  Eerst	  de	  provincie	  zelf.	  Naast	  de	  beoogde	  lijsttrekker	  moest	  
er	  een	  lijst	  van	  30	  namen	  worden	  vastgesteld,	  te	  verdelen	  over	  regio,	  achtergrond	  en	  benodigde	  
deskundigheid.	  Er	  waren	  14	  zittende	  statenleden	  (anno	  2013:	  5),	  waarvan	  vele	  verwachtten	  
door	  te	  gaan.	  Hans	  Démoedt	  en	  Manita	  Koop	  waren	  de	  meest	  gezichtsbepalende	  gezichten	  in	  dit	  
gezelschap.	  Het	  samenstellen	  van	  lijst,	  programma	  en	  campagneteam	  was	  de	  
verantwoordelijkheid	  van	  een	  provinciaal	  bestuur	  onder	  leiding	  van	  Arnoud	  Rodenburg,	  
burgemeester	  van	  Schipluiden	  en	  een	  bestuur	  dat	  uit	  wel	  zo’n	  40	  personen	  bestond,	  inclusief	  
regiovertegenwoordigers,	  waaronder	  de	  schrijver	  van	  dit	  boek.	  
De	  provinciale	  verkiezingen	  zijn	  tegelijk	  ook	  bepalend	  voor	  de	  samenstelling	  van	  de	  Eerste	  
Kamer,	  waarmee	  de	  kandidaten	  hiervoor	  direct	  ook	  onderdeel	  van	  de	  campagne	  werden.	  De	  
meeste	  van	  de	  toen	  23	  zittende	  leden	  van	  de	  Eerste	  Kamerfractie	  zouden	  uiteindelijk	  ook	  
kandidaat	  zijn	  voor	  de	  verkiezingen.	  Daarmee	  kregen	  we	  de	  beschikking	  over	  een	  reeks	  
buitengewone	  personen.	  Eén	  stak	  er	  met	  kop	  en	  schouders	  boven	  uit,	  zo	  laag	  als	  die	  in	  
werkelijkheid	  ook	  zaten.	  Van	  Hannie	  van	  Leeuwen	  heb	  je	  er	  maar	  één.	  Alhoewel,	  meer	  en	  meer	  
begonnen	  we	  de	  tandem	  te	  zien	  van	  Hannie	  met	  Yvonne	  Timmerman-‐Buck,	  de	  beoogd	  
lijsttrekker,	  later	  de	  eerste	  vrouwelijke	  Eerste	  Kamer	  voorzitter	  en	  ook	  zo’n	  onverzettelijke	  
persoonlijkheid.	  Neem	  dat	  van	  die	  tandem	  maar	  behoorlijk	  letterlijk.	  Op	  bijeenkomsten	  zag	  je	  de	  
twee	  zich	  pal	  achter	  elkaar	  of	  arm	  in	  arm	  door	  de	  meute	  bewegen,	  wachtende	  rijen	  overslaand,	  
recht	  op	  het	  doel	  af.	  Dat	  doel	  was	  niet	  zelden	  een	  lid	  van	  het	  kabinet.	  Als	  ze	  eerlijk	  zijn,	  moet	  
menig	  bewindspersoon	  toegeven	  dat	  als	  intimiderend	  hebben	  ervaren.	  
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De	  ene	  bewindspersoon	  is	  de	  ander	  niet	  en	  dat	  gold	  zeker	  voor	  de	  zittende	  kabinetsdelegatie.	  
Het	  grootste	  deel	  daarvan	  kwam	  weer	  uit	  Zuid-‐Holland.	  De	  premier	  uiteraard.	  Je	  krijgt	  Zeeland	  
nooit	  uit	  iemand	  gewassen,	  maar	  zijn	  woonplaats	  Capelle	  aan	  den	  IJssel	  heeft	  wel	  wat	  
poldertrekken.	  De	  echte	  polderman	  was	  Cees	  Veerman,	  hoogleraar	  en	  herenboer	  in	  de	  
Hoeksche	  Waard.	  Mijn	  thuiseiland.	  Heb	  hem	  nog	  meegemaakt	  als	  mijn	  leraar	  economie.	  Ergens	  
tussen	  Keynes	  en	  de	  wet	  van	  Sey	  leerden	  we	  elkaar	  toen	  wat	  beter	  kennen.	  Maar	  hoe	  goed	  
eigenlijk?	  De	  meest	  getalenteerde	  minister	  zou	  na	  dit	  kabinet	  niet	  doorgaan.	  Iets	  ging	  mis	  tussen	  
hem	  en	  Den	  Haag,	  tussen	  pers	  en	  Balkenende.	  Hij	  was	  nog	  beter	  dan	  ik	  hem	  herinnerde,	  maar	  
ook	  meer	  prima	  donna	  dan	  ik	  mij	  herinnerde.	  Maar	  goed,	  aan	  talent	  geen	  gebrek.	  Piet	  Hein	  
Donner	  kende	  ik	  nog	  uit	  zijn	  WRR-‐tijd.	  Ik	  zag	  hem	  als	  een	  goede	  en	  originele	  beschouwer	  van	  
Nederland,	  maar	  doorgaans	  vind	  ik	  dat	  eerder	  een	  diskwalificatie	  dan	  een	  kwalificatie	  dan	  het	  
ministerschap.	  Iedereen	  ontwikkelt	  zich.	  De	  onverzettelijke	  doordouwer	  die	  Donner	  ook	  zou	  
worden,	  heb	  ik	  evenmin	  voorzien	  als	  de	  lichtgeraaktheid	  van	  Veerman.	  En	  al	  met	  al;	  wat	  een	  
collectie	  buitenmaatse	  persoonlijkheden.	  Allemaal	  in	  te	  zetten	  voor	  de	  campagne,	  net	  als	  8	  Zuid-‐
Hollandse	  Tweede	  Kamerleden.	  
	  
Na	  de	  verkiezingsnederlaag	  van	  2012	  heeft	  de	  provincie	  nog	  slechts	  2	  Kamerleden	  die	  in	  de	  
provincie	  woonachtig	  zijn,	  waaronder	  dan	  wel	  de	  fractievoorzitter	  Sybrand	  van	  Haersma	  Buma	  
(al	  wordt	  die	  laatste	  ook	  door	  Friesland	  geclaimd).	  De	  hele	  parlementaire	  delegatie	  uit	  Zuid-‐
Holland	  bestond	  in	  2006	  uit	  7	  vertegenwoordigers.	  De	  meeste	  daarvan	  waren	  laagdrempelige,	  
‘gewone’	  personen,	  maar	  er	  zat	  ten	  minste	  één	  buitenmaatse	  persoonlijkheid	  tussen.	  Niemand	  
minder	  dan	  de	  fractievoorzitter,	  Maxime	  Verhagen.	  Toch	  een	  gek	  idee	  dat	  er	  boeken	  en	  films	  
zullen	  worden	  gemaakt	  rondom	  zijn	  persoonlijkheid,	  want	  dat	  is	  een	  gegeven.	  Weinigen	  zullen	  
de	  verleiding	  kunnen	  weerstaan	  om	  hem	  in	  iets	  anders	  te	  plaatsen	  dan	  in	  een	  schurkenrol.	  Maar	  
elke	  keer	  als	  ze	  dat	  doen,	  verwarren	  ze	  drama	  met	  waarheid.	  Ik	  heb	  hem	  letterlijk	  zien	  
binnenkomen.	  In	  Berkel	  en	  Rodenrijs,	  zaal	  Rehoboth.	  Een	  jong,	  nieuw	  Kamerlid	  gaf	  acte	  de	  
presence.	  Hij	  deed	  zijn	  best,	  wist	  waar	  hij	  het	  over	  had,	  maar	  het	  was	  niet	  veel.	  Later	  heb	  ik	  hem	  
buiten	  wat	  coaching	  gegeven.	  Een	  echte	  spreker	  is	  hij	  in	  mijn	  ogen	  nooit	  geworden,	  maar	  wat	  
een	  verbeten	  groei	  zit	  er	  in	  zijn	  persoonlijkheid,	  wat	  een	  extravagante	  wil.	  Geen	  van	  de	  
persoonlijkheden	  die	  in	  mijn	  campagne	  voorkomen	  zijn	  in	  mijn	  ogen	  van	  zichzelf	  supertalenten,	  
onze	  premier	  misschien	  nog	  wel	  het	  minste.	  Maar	  allemaal	  hebben	  ze	  op	  eigen	  manier	  alles	  
gegeven	  om	  er	  uit	  te	  halen	  wat	  er	  inzat.	  De	  uren	  te	  maken,	  de	  bijeenkomsten	  te	  bezoeken,	  te	  
lezen,	  lezen,	  lezen.	  Maxime	  Verhagen	  nog	  het	  meeste	  van	  allen.	  Hij	  heeft	  zichzelf	  geleerd	  alles	  te	  
weten,	  alles	  te	  onthouden,	  alles	  door	  te	  rekenen	  –	  en	  nooit	  los	  te	  laten.	  Het	  heeft	  hem	  zijn	  
evenwicht	  gekost,	  emotioneel.	  Met	  alles	  in	  hem	  stabiel,	  totaal	  beheerst,	  kon	  hij	  zich	  richting	  
anderen	  tegelijk	  steeds	  slechter	  beheersen.	  Alles	  stond	  altijd	  op	  scherp,	  net	  als	  zijn	  lichaam.	  Wat	  
doen	  kapotte	  nekwervels	  met	  een	  mens?	  Lange,	  lange	  dagen?	  Bij	  Maxime	  zie	  je	  het	  terug	  in	  de	  
strakke	  houding	  als	  hij	  iets	  lastigs	  moet	  doen	  en	  in	  de	  houding	  met	  het	  biertje,	  als	  hij	  
ontspannen	  is	  en	  met	  de	  hele	  wereld	  bevriend	  is.	  Er	  zit	  niets	  tussen.	  Wel	  iemand	  om	  mee	  om	  te	  
kunnen	  gaan.	  Van	  alle	  Kamerkandidaten	  zouden	  weinigen	  dat	  beter	  blijken	  kunnen	  dan	  ene	  
Liesbeth	  Spies.	  Ze	  was	  me	  opgevallen	  omdat	  ze	  een	  van	  de	  weinige	  kandidaten	  was	  met	  een	  
uitgesproken	  gevoel	  voor	  groepsprocessen.	  Op	  de	  verkiezingsavond	  in	  de	  Haagse	  Pulchri	  Studios	  
in	  mei	  2001,	  omringd	  door	  een	  massa	  mensen	  tussen	  hoop	  en	  vrees,	  spraken	  we	  elkaar	  wat	  
langer	  over	  wat	  we	  van	  de	  nieuwe	  Kamerfractie	  verwachtten.	  Ze	  stond	  niet	  hoog	  op	  de	  lijst,	  
maar	  de	  peilingen	  zeiden	  dat	  ze	  een	  kans	  maakten.	  Later	  die	  avond	  zou	  blijken	  dat	  we	  het	  een	  



stuk	  beter	  hadden	  gedaan	  dan	  de	  peilingen.	  Dat	  nog	  niet	  wetend,	  vond	  ik	  haar	  heel	  helder	  in	  
haar	  analyse	  van	  het	  team	  kandidaten.	  Iemand	  om	  meer	  van	  te	  horen,	  zo	  dacht	  ik.	  Die	  kans	  zou	  
ik	  krijgen,	  tegelijk	  waren	  er	  meer	  kandidaten	  die	  me	  intrigeerden.	  Zo	  sprak	  ik	  een	  advocaat	  uit	  
Brussel	  die	  met	  zijn	  vrouw	  wel	  eens	  een	  uitslagenavond	  mee	  wilde	  maken.	  Hij	  stond	  zo	  laag	  op	  
de	  lijst	  dat	  hij	  zich	  verder	  geen	  zorgen	  maakte.	  Brussel	  valt,	  net	  zoals	  overigens	  Parijs	  en	  New	  
York,	  onder	  Zuid-‐Holland,	  dus	  ik	  vond	  het	  prettig	  even	  kennis	  te	  maken.	  Later	  die	  avond	  zou	  
blijken	  dat	  Frans	  de	  Nerée	  tot	  Babberich,	  want	  zo	  was	  de	  lange	  versie	  van	  zijn	  naam,	  ook	  
gekozen	  was.	  ‘Wat	  heb	  ik	  nou	  aan	  mijn	  fiets	  hangen?’,	  was	  later	  die	  avond	  zijn	  reactie,	  met	  zijn	  
vrouw	  er	  nogal	  verbouwereerd	  naast.	  
Maxime,	  Liesbeth	  en	  Frans	  werden	  mijn	  ‘mijn’	  Zuid-‐Hollandse	  Kamerleden,	  naast	  de	  
onvermijdelijke	  Wim	  van	  der	  Camp,	  de	  ondernemer	  Jan	  ten	  Hoopen,	  de	  fiscalist	  en	  oud-‐
medewerker	  van	  Jan	  Peter	  Nicolien	  van	  Vroonhoven,	  de	  felle	  onderwijsman	  Jan	  de	  Vries	  en	  de	  
onopvallende	  jurist	  en	  oud-‐medewerker	  van	  Maxime,	  Sybrand	  van	  Haersma	  Buma.	  Allen	  zouden	  
me	  in	  maart	  2007	  moeten	  helpen	  met	  de	  Statenverkiezingen	  van	  maart	  2007,	  twee	  maanden	  
later	  gevolgd	  door	  hun	  eigen	  landelijke	  verkiezing	  in	  mei	  van	  dat	  jaar.	  Want	  dat	  was	  de	  logische	  
volgorde,	  er	  van	  uitgaande	  dat	  het	  kabinet	  ‘zou	  blijven	  zitten’.	  Een	  ouderwetse	  term,	  dat	  blijven	  
‘zitten’.	  Moderne	  kabinetten	  staan	  of	  liggen,	  zitten	  is	  er	  zelden	  bij.	  En	  dat	  gold	  zeker	  voor	  het	  
kabinet	  Balkenende	  II.	  Zou	  ze	  het	  wel	  redden?	  

Struikelend	  het	  jaar	  in	  

Het	  tweede	  kabinet	  Balkenende	  kenmerkte	  zich	  door	  een	  vast	  patroon;	  elke	  laatste	  week	  voor	  
het	  reces	  was	  er	  crisis,	  met	  het	  hoogtepunt	  ervan	  op	  de	  laatste	  vergaderdag,	  de	  donderdag.	  
Steeds	  voordat	  het	  parlementaire	  jaar	  afgesloten	  werd	  in	  de	  zomer,	  of	  een	  paar	  weken	  stil	  werd	  
gelegd	  vanwege	  de	  kerst,	  brak	  de	  politieke	  storm	  los.	  De	  eerste	  keer	  dat	  dit	  gebeurde,	  schrok	  ik	  
me	  naar.	  Het	  eerste	  kabinet	  Balkenende	  was	  roemloos	  ten	  onder	  gegaan	  door	  de	  strubbelingen	  
met	  de	  LPF.	  Roemloos	  is	  een	  te	  versleten	  benaming	  voor	  de	  buikpijn,	  plaatsvervangende	  
schaamte	  en	  teleurstelling	  die	  ons	  beving.	  Het	  is	  vooral	  de	  brille	  van	  Maxime	  die	  de	  partij	  er	  keer	  
op	  keer	  doorheen	  sleepte.	  Harder	  werkend,	  harder	  onderhandelend	  dan	  de	  andere	  
fractievoorzitters,	  beter	  rekenend,	  beter	  meedenkend,	  was	  Maxime	  de	  absolute	  meester.	  
Typisch	  de	  man	  die	  je	  om	  4	  uur	  in	  de	  nacht	  nog	  een	  mail	  kon	  sturen	  en	  dan	  een	  antwoord	  krijgen	  
dat	  twee	  spaden	  dieper	  stak	  dan	  van	  jezelf	  –	  inclusief	  een	  eigen	  invalshoek.	  Maar	  hij	  was	  niet	  de	  
enige.	  Cees	  van	  der	  Knaap	  deed	  intern	  heel	  knap	  werk	  in	  het	  rustig	  houden	  van	  de	  Joop	  Wijn,	  
Maria	  van	  der	  Hoeven	  en	  andere	  stormrammen	  en	  fungeerde	  als	  vertrouwenspersoon	  voor	  Jan	  
Peter.	  Samen	  met	  Paul	  Rosemuller,	  de	  latere	  voorman	  van	  GroenLinks	  deed	  hij	  vakbondswerk	  in	  
de	  Rotterdamse	  haven,	  Paul	  voor	  de	  FNV,	  hij	  voor	  het	  CNV.	  Sindsdien	  straalde	  hij	  uit;	  mij	  krijg	  je	  
niet	  gek.	  Marja	  hield	  er	  aan	  de	  kant	  van	  de	  partij	  steeds	  de	  moed	  in.	  Ze	  komt	  altijd	  recht	  op	  je	  af,	  
vaak	  al	  wetend	  wat	  ze	  gaat	  zeggen	  nog	  voordat	  je	  een	  woord	  hebt	  gesproken.	  Doorgaans	  straalt	  
ze	  iets	  uit	  dat	  loopt	  van	  vriendelijk	  via	  warm	  naar	  enthousiast.	  En	  dat	  heel	  snel.	  Maar	  ze	  heeft	  
ook	  een	  kant	  van	  geperste	  lippen	  en	  waakzame	  ogen.	  Ze	  was	  de	  voorzitter,	  de	  moederkloek,	  de	  
‘jongens,	  kom	  op’	  voorgangster.	  En	  zo	  waren	  er	  nog	  veel	  meer	  krachtige	  karakters	  in	  deze	  
dagen.	  Maar	  het	  was	  wel	  veel	  en	  spannend	  voor	  ze,	  zwaar	  en	  vaak	  teleurstellend.	  Steeds	  was	  de	  
vraag:	  hoe	  halen	  we	  het	  einde	  van	  dit	  kabinet?	  Dat	  was	  meer	  dan	  ooit	  de	  vraag	  in	  het	  voorjaar	  
van	  2006.	  
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In	  2006	  verdween	  de	  grote	  schrik	  van	  de	  recessie	  van	  2001	  –	  zo’n	  schok	  toen,	  zo	  als	  mild	  gezien	  
nu	  -‐	  verder	  naar	  de	  achtergrond.	  Een	  overheid	  loopt	  altijd	  een	  paar	  jaar	  achter	  met	  haar	  
maatregelen,	  maar	  door	  het	  ketellawaai	  heen	  luisterend,	  kon	  je	  ook	  horen	  dat	  de	  heftigheid	  van	  
de	  bezuinigingsmaatregelen	  wel	  meeviel	  en	  dat	  de	  regering	  leiderschap	  had	  laten	  zien.	  Het	  zou	  
een	  goed	  jaar	  moeten	  zijn,	  een	  goed	  jaar	  moeten	  worden.	  Met	  nog	  een	  jaar	  tot	  de	  verkiezingen	  
te	  gaan,	  kon	  verwacht	  worden	  dat	  er	  op	  Prinsjesdag	  2006	  een	  begroting	  zou	  worden	  
gepresenteerd	  waarmee	  de	  regering	  zich	  op	  de	  borst	  kon	  kloppen.	  Zonder	  veel	  nieuwe	  
maatregelen,	  maar	  wel	  met	  meevallers,	  zou	  het	  een	  mooie	  springplank	  kunnen	  vormen	  voor	  de	  
verkiezingen	  in	  het	  voorjaar.	  	  
De	  sfeer	  binnen	  het	  kabinet	  was	  meer	  dan	  zakelijk,	  vaak	  ronduit	  goed.	  De	  meesten	  genoten	  van	  
hun	  eerste	  echte	  ministeriele	  periode	  –	  het	  echec	  van	  het	  kabinet	  met	  de	  LPF	  vergaten	  CDA	  en	  
VVD	  liever	  snel,	  zoals	  jongens	  op	  het	  schoolplein	  ook	  willen	  vergeten	  dat	  ze	  ooit	  samen	  hebben	  
gespeeld	  met	  ‘die	  gekke’	  uit	  de	  klas.	  Kabinetten	  vallen	  zelden	  van	  binnenuit,	  het	  slechte	  
voorbeeld	  was	  vers	  in	  het	  geheugen.	  Deze	  zou	  ploeg	  zou	  het	  anders	  doen.	  En	  dat	  lukte	  ook,	  min	  
of	  meer.	  Maar	  geen	  van	  de	  bewindspersonen	  kon	  of	  wilde	  voorkomen	  dat	  ze	  de	  dynamiek	  van	  
hun	  eigen	  partij	  mee	  naar	  binnen	  namen.	  Binnen	  het	  CDA	  viel	  die	  dynamiek	  op	  de	  keper	  
beschouwd	  wel	  mee,	  maar	  binnen	  D66	  en	  VVD	  broeide	  het	  en	  twee	  personen	  binnen	  dat	  
kabinet	  brachten	  die	  spanning	  in	  volle	  omvang	  mee:	  Alexander	  Pechtold	  en	  Rita	  Verdonk.	  Achter	  
Pechtold	  stond	  de	  schaduw	  van	  Wiegel,	  achter	  Verdonk	  die	  van	  Hirsi	  Ali.	  

Het	  ‘nee’	  van	  Wiegel	  tijdens	  de	  stemming	  in	  de	  Eerste	  Kamer	  in	  het	  debat	  over	  de	  gekozen	  
burgemeester	  leidde	  in	  april	  2004	  tot	  het	  vertrek	  van	  Thom	  de	  Graaf,	  die	  het	  als	  lijsttrekker	  van	  
D66	  goed	  deed,	  maar	  als	  minister	  van	  Binnenlandse	  Zaken	  en	  Koninkrijksrelaties	  minder	  goed	  uit	  
de	  verf	  kwam.	  Als	  vicepremier	  en	  persoon	  paste	  hij	  echter	  goed	  in	  het	  team.	  Na	  zijn	  vertrek	  trad	  
de	  voorzitter	  van	  D66	  tot	  het	  kabinet	  toe,	  de	  burgemeester	  van	  Wageningen	  en	  oud-‐
veilingmeester,	  Alexander	  Pechtold.	  Die	  was	  uit	  ander	  hout	  gesneden.	  Hij	  klapte	  al	  snel	  in	  de	  
publiciteit	  met	  zijn	  woordenhamer	  en	  leverde	  kritiek	  op	  Balkenende.	  Wat	  voor	  persoon	  komt	  
hier	  het	  kabinet	  binnen?	  Een	  paar	  maanden	  later	  was	  het	  helemaal	  raak:	  de	  politiek	  is	  ‘veel	  
vuiler	  en	  vunziger	  dan	  mensen	  denken’	  liet	  hij	  door	  het	  blad	  Opzij	  optekenen.	  Je	  hoorde	  ze	  in	  
het	  kabinet	  denken:	  even	  dimmen,	  jij.	  Waarmee	  D66	  haar	  ankerplaats	  in	  het	  enige	  wat	  nog	  
stabiel	  was,	  het	  kabinet,	  feitelijk	  kwijt	  was.	  Want	  in	  en	  om	  de	  partij	  heen	  regeerde	  het	  
ongenoegen.	  Ongenoegen	  uiteraard	  over	  het	  niet	  binnenhalen	  van	  het	  kroonjuweel	  van	  het	  
gekozen	  burgemeesterschap,	  maar	  dat	  viel	  nog	  wel	  mee.	  Maar	  meer	  nog	  ongenoegen	  over	  het	  
eigen	  profiel	  van	  de	  partij,	  kleurloos	  naast	  de	  midden-‐rechtse	  koers	  van	  de	  twee	  grootste	  
partijen.	  Het	  werd	  als	  oorzaak	  gezien	  dat	  de	  partij	  in	  de	  peilingen	  virtueel	  op	  weg	  was	  naar	  0	  
zetels.	  Kleurloos,	  met	  zo’n	  nieuwe	  leider?	  Op	  dat	  moment	  werd	  het	  optreden	  van	  Pechtold	  
eerder	  beoordeeld	  als	  een	  rit	  door	  de	  porseleinkast	  dan	  als	  een	  ‘charge	  of	  the	  light	  brigade’.	  
Toen	  februari	  2006,	  dus	  vlak	  voor	  de	  raadsverkiezingen,	  de	  capabele	  fractievoorzitter	  Boris	  
Dittrich	  aftrad	  omdat	  hij	  zich	  niet	  kon	  verenigingen	  met	  de	  missie	  van	  het	  kabinet	  richting	  
Uruzgan,	  sloeg	  de	  instabiliteit	  in	  volle	  omvang	  toe.	  De	  nieuwe	  fractievoorzitter	  Lousewies	  van	  
der	  Laan	  had	  geen	  vrees	  om	  zichzelf	  stevig	  ten	  opzichte	  van	  het	  kabinet	  te	  profileren.	  En	  
daarmee	  toch	  ook	  wel	  ten	  opzichte	  van	  Pechtold.	  Een	  leiderschapsstrijd	  was	  onvermijdelijk,	  was	  
in	  feite	  al	  aan	  de	  gang.	  Maar	  misschien	  was	  al	  dat	  ongenoegen	  en	  die	  onrust,	  binnen	  een	  partij	  
die	  elke	  keer	  maar	  weer	  werd	  afgestraft	  door	  regeringsdeelname,	  wel	  te	  overleven	  geweest,	  als	  
ze	  niet	  in	  een	  kabinet	  had	  gezeten	  met	  een	  partij	  die	  zichzelf	  echt	  aan	  het	  verscheuren	  was.	  



De	  VVD	  ging	  kapot	  aan	  het	  dragen	  van	  de	  mantel	  van	  de	  tijdgeest.	  Niet	  de	  middenpartij	  CDA	  was	  
typerend	  voor	  die	  tijdgeest	  –	  die	  partij	  was	  op	  dat	  moment	  de	  gewenste	  demper	  ervan	  –	  maar	  
de	  VVD.	  Het	  media-‐	  en	  dus	  persoonsgedrevene	  paste	  in	  een	  paradoxale	  tijd	  waarin	  alles	  tot	  het	  
‘ik’	  werd	  teruggebracht.	  Waarin	  auto,	  internet	  en	  mobiele	  telefoon	  ook	  alle	  manieren	  boden	  om	  
zich	  aan	  alle	  vormen	  van	  collectiviteit	  te	  onttrekken	  -‐	  	  om	  vervolgens	  ronkend	  of	  digitaal	  op	  weg	  
te	  gaan	  naar	  massale	  belevenissen	  in	  voetbalstadions,	  om	  te	  juichen	  bij	  het	  Nederlands	  elftal,	  in	  
tranche	  te	  raven	  bij	  een	  DJ	  of	  met	  twee	  wuivende	  armen	  te	  zingen	  bij	  de	  Toppers.	  Allemaal	  
eigen	  keuze.	  Het	  was	  ook	  dansen	  in	  het	  gewichtloze	  vacuüm	  van	  na	  het	  knappen	  van	  de	  
internetbubbel.	  Een	  wachten	  in	  de	  schaduw	  van	  de	  moorden	  op	  Fortuyn	  en	  Van	  Gogh.	  
Sommigen	  hoopten	  op	  iemand	  die	  alles	  weer	  terug	  naar	  gewoon	  zou	  brengen,	  de	  
contrarevolutionair.	  Anderen	  wachtten	  tot	  iemand	  met	  woorden	  een	  zet	  zou	  gaan	  geven	  tegen	  
de	  opgestapelde	  stenen	  in	  het	  hart	  van	  velen.	  	  
Binnen	  de	  VVD	  zagen	  velen	  zich	  in	  die	  rol.	  De	  mild	  paarse,	  rechtstatelijke	  denkende	  
saxofoonspeler	  Hans	  Dijkstal	  was	  de	  contramal,	  een	  antirevolutionair	  tegen	  wil	  en	  humeur.	  
Geert	  Wilders,	  Ayaan	  Hirsi	  Ali,	  Rita	  Verdonk	  en	  op	  een	  heel	  andere	  manier:	  Jozias	  van	  Aartsen,	  
de	  fractieleider	  aan	  VVD	  zijde,	  wilde	  die	  zet	  wel	  geven.	  Wilders	  is	  opgekomen	  in	  de	  schaduw	  van	  
die	  andere	  Grand	  Cranky	  Man	  van	  de	  VVD,	  Bolkestein.	  Tijdens	  Paars	  was	  hij	  een	  Kamerlid	  dat	  
goed	  was	  voor	  menig	  stevige	  uitspraak	  op	  het	  gebied	  van	  sociale	  zekerheid.	  Daarna	  kwam	  hij	  
toch	  laag	  op	  de	  kieslijst	  terecht,	  wat	  bij	  hem	  een	  vertrouwensbreuk	  moet	  hebben	  betekend	  
richting	  zijn	  eigen	  partij,	  want	  na	  alsnog	  weer	  in	  de	  Kamer	  terecht	  te	  zijn	  gekomen,	  ging	  hij	  
voortaan	  volstrekt	  zijn	  eigen	  parlementaire	  gang.	  Hirsi	  Ali,	  een	  bijzondere	  combinatie	  van	  een	  
Afrikaanse	  prinses	  en	  een	  geboren	  migrant,	  bewoog	  zich	  in	  Nederland	  van	  de	  PvdA	  naar	  de	  VVD.	  
Op	  haar	  manier	  loyaal,	  maar	  nooit	  ten	  koste	  van	  haar	  ruimte	  om	  haar	  eigen	  statements	  te	  
mogen	  maken.	  Rita	  Verdonk	  kende	  ik	  al	  van	  naam	  voor	  haar	  politieke	  carrière.	  	  Er	  was	  een	  tijd	  
dat	  ik	  alle	  directeuren	  van	  gevangenissen,	  jeugd-‐	  en	  Tbs-‐inrichtingen	  in	  mijn	  auditoropleidingen	  
had	  en	  zij	  was	  op	  dat	  moment	  directeur	  op	  het	  departement,	  na	  eerder	  directeur	  te	  zijn	  geweest	  
van	  een	  jeugdinrichting.	  Het	  is	  absoluut	  een	  veralgemenisering,	  maar	  ik	  heb	  directeuren	  van	  
inrichtingen	  leren	  kennen	  als	  prettige	  en	  hartelijke	  mensen	  –	  totdat	  er	  iets	  aan	  de	  knikker	  is.	  Dan	  
worden	  het	  hiërarchische	  macho’s,	  duidelijk	  tot	  aan	  het	  punt	  van	  botheid.	  	  Verdonk	  had	  die	  
eigenschap	  als	  politica	  nog	  sterker	  dan	  haar	  mannelijk	  ex-‐collega’s.	  Het	  werkte	  buiten	  de	  Haagse	  
gevangenis,	  maar	  niet	  in	  de	  Haagse	  stolp.	  Daar	  zijn	  de	  gevangenen	  aan	  de	  macht.	  
In	  het	  kabinet	  was	  de	  houding	  van	  Verdonk	  lang	  geen	  probleem.	  Ze	  was	  geen	  slechte	  
staatssecretaris	  van	  vreemdelingenzaken	  en	  gebruikte	  in	  individuele	  gevallen	  regelmatig	  de	  
ruimte	  die	  ze	  had	  om	  het	  beleid	  te	  verzachten.	  Maar	  dan	  wel	  buiten	  de	  publiciteit.	  In	  de	  
publiciteit	  straalde	  ze	  de	  harde	  zuivere	  lijn	  uit	  en	  werd	  er	  steeds	  populairder	  mee.	  Net	  zoals	  de	  
collega’s	  Wilders	  en	  Hirsi	  Ali	  dat	  vanuit	  de	  fractie	  deden.	  In	  het	  begin	  best	  nog	  wel	  als	  onderdeel	  
van	  het	  bredere	  team	  van	  de	  fractie,	  maar	  al	  snel	  minder	  en	  minder.	  Hun	  ego	  was	  niet	  groter	  
dan	  dat	  van	  een	  Maxime	  Verhagen,	  maar	  hun	  drijfveer	  zou	  nooit	  passen	  binnen	  het	  kader	  van	  
een	  partij.	  De	  partij	  was	  er	  voor	  hen,	  niet	  andersom.	  Om	  hun	  denkbeelden	  te	  kunnen	  realiseren	  
hadden	  ze	  een	  partij	  nodig,	  maar	  dat	  was	  voor	  hen	  als	  het	  aandoen	  van	  een	  afdankertje	  van	  hun	  
ouders.	  Die	  doe	  je	  uit	  zodra	  je	  ruzie	  hebt	  of	  denkt	  dat	  de	  ouders	  niet	  meer	  kijken.	  

Gek	  genoeg	  gold	  dat	  zelfde	  voor	  de	  man	  die	  ze	  binnen	  het	  team	  had	  moeten	  houden,	  Jozias	  van	  
Aartsen.	  Zoon	  van	  ARP-‐minister	  Van	  Aartsen,	  niet	  zo	  netjes	  behandeld	  door	  die	  partij	  in	  de	  ogen	  
van	  de	  zoon,	  had	  hij	  de	  confessionele	  veren	  radicaal	  afgeschud,	  echter	  niet	  zonder	  iets	  van	  de	  
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houding	  van	  een	  predikant	  te	  behouden.	  Als	  het	  om	  uitgesproken	  visies	  gaat,	  zijn	  de	  
denkbeelden	  van	  Van	  Aartsen	  zeker	  zo	  krachtig	  en	  uitgewerkt	  als	  die	  van	  een	  Wilders,	  maar	  
omdat	  ze	  per	  saldo	  een	  net	  pak	  dragen,	  komt	  dat	  niet	  zo	  over.	  Geef	  Van	  Aartsen	  wat	  Van	  
Aartsen	  toekomt	  de	  status	  van	  een	  van	  de	  weinige	  fractieleiders	  die	  tijdens	  de	  Algemene	  
Politieke	  Beschouwingen	  echt	  een	  nieuwe	  maatschappijvisie	  wist	  neer	  te	  zetten:	  Nederland	  als	  
het	  New	  York	  van	  Europa,	  met	  het	  groene	  hart	  als	  het	  Hyde	  Park.	  En	  we	  hebben	  gelukkig	  niet	  
gelachen,	  want	  het	  verhaal	  van	  de	  anderen	  was	  zo	  ontstellend	  leeg.	  Hij	  had	  waar	  leiders	  van	  
gemaakt	  zijn.	  
Maar	  iemand	  met	  een	  sterke	  visie	  is	  zelden	  een	  sterk	  mensenmens.	  Visies	  zorgen	  voor	  slechte	  
timing;	  ze	  vergen	  tijd	  om	  na	  te	  denken,	  waardoor	  je	  even	  niet	  ziet	  wie	  er	  tegenover	  je	  zit.	  Het	  zal	  
te	  simpel	  zijn,	  maar	  zo	  is	  de	  val	  van	  Van	  Aartsen	  te	  verklaren.	  Denk	  aan	  wie	  er	  tegenover	  hem	  
zaten.	  De	  altijd	  zorgvuldig	  articulerende,	  in	  de	  ogen	  kijkende	  Ayaan,	  met	  woorden	  die	  altijd	  
ergens	  een	  grens	  legden.	  En	  maar	  meedenken.	  De	  strak	  kijkende	  Geert,	  meester	  van	  de	  
parlementaire	  procedure	  en	  altijd	  bereid	  er	  buiten	  om	  te	  gaan.	  Hij	  had	  er	  zijn	  handen	  vol	  aan.	  En	  
redde	  het	  niet.	  Geen	  woedebuien,	  geen	  vleierij,	  geen	  biertjes	  drinken	  zoals	  collega	  Maxime	  
Verhagen	  zou	  doen,	  maar	  	  een	  ‘laten	  we	  in	  gesprek	  blijven’,	  ‘dat	  kan	  je	  niet	  maken’	  moesten	  het	  
doen.	  Het	  werkte	  niet	  en	  terwijl	  Zalm	  en	  de	  andere	  VVD’ers	  in	  het	  kabinet	  de	  
hervormingsagenda	  daadwerkelijk	  een	  eind	  verder	  wisten	  te	  brengen,	  was	  het	  beeld	  van	  de	  VVD	  
naar	  buiten	  toe	  er	  een	  van	  een	  kluwen	  uit	  kruiwagens	  springende	  kikkers.	  De	  peilingen	  waren	  er	  
naar.	  In	  maart	  2006	  werd	  de	  rekening	  gepresenteerd.	  Het	  CDA	  had	  nog	  zwaarder	  verloren,	  D66	  
was	  ook	  niet	  best,	  maar	  de	  VVD	  werd	  als	  grootste	  verliezer	  bestempeld.	  Van	  Aartsen,	  de	  
teleurstelling	  druipend	  van	  zijn	  lange	  gestalte,	  trad	  af.	  Zijn	  opvolger	  werd	  iemand	  die	  wellicht	  al	  
eerder	  een	  grotere	  rol	  had	  moeten	  spelen,	  maar	  paste	  niet	  in	  de	  zware	  voorkeur	  voor	  grote	  
ego’s	  waar	  de	  partij	  toen	  aan	  leed.	  Willibrord	  van	  Beek	  was	  prima	  in	  staat	  om	  mensen	  te	  lezen,	  
dat	  had	  hij	  als	  bestuurder	  zijn	  hele	  leven	  al	  gedaan,	  maar	  kreeg	  geen	  moment	  de	  ruimte	  om	  de	  
fractie	  nog	  stevig	  naar	  zijn	  hand	  te	  zetten.	  Hij	  werd	  geduld,	  dat	  was	  het.	  Zou	  de	  VVD,	  naar	  het	  
gevoel	  leiderloos,	  het	  redden	  tot	  het	  einde	  van	  de	  kabinetsperiode?	  

De	  VVD	  begon	  in	  april	  aan	  een	  leiderschapsverkiezing.	  Uiteindelijk	  ging	  het	  maar	  om	  twee	  
kandidaten:	  de	  jonge	  staatssecretaris	  Mark	  Rutte	  en	  Rita	  Verdonk.	  Grappig	  hoe	  journalisten	  dan	  
vooral	  de	  oude	  leiders	  om	  hun	  commentaar	  op	  de	  race	  vragen.	  De	  nieuwe	  leden	  zijn	  niet	  bekend	  
en	  dus	  oninteressant,	  maar	  het	  netto	  effect	  is	  dat	  de	  partij	  er	  nog	  verdeelder	  uit	  komt	  te	  zien	  
dan	  deze	  al	  is,	  met	  Wiegel	  aan	  de	  kant	  van	  Verdonk,	  Bolkestein	  aan	  de	  kant	  van	  Rutte,	  etc.	  
Duidelijk	  is	  dat	  men	  elkaar,	  zoals	  dat	  heet,	  ‘de	  tent	  uit	  vecht’.	  Toen	  Rutte	  op	  31	  mei	  –	  nipt,	  met	  
47%	  –	  won,	  ging	  er	  een	  golf	  van	  teleurstelling	  door	  een	  groot	  deel	  van	  de	  zaal	  en	  televisiekijkers.	  
Ook	  veel	  media,	  twijfelend	  tussen	  hun	  gevoel	  voor	  balans	  en	  hun	  behoefte	  om	  lawaai	  te	  
verkopen,	  leken	  teleurgesteld.	  Hun	  grootste	  lawaaimaker,	  Verdonk,	  had	  niet	  gewonnen.	  Het	  
establishment	  wel.	  Hoe	  kan	  dat?	  Maar	  gelukkig,	  het	  spel	  was	  nog	  steeds	  niet	  gespeeld.	  Op	  23	  
juni	  meldt	  De	  Telegraaf	  dat	  Rita	  Verdonk	  met	  Marco	  Pastors,	  de	  grote	  man	  van	  Leefbaar	  
Rotterdam,	  in	  gesprek	  zou	  zijn	  over	  een	  nieuwe	  partij.	  De	  ‘onervaren’	  Rutte,	  zoveel	  was	  
duidelijk,	  had	  gewonnen	  maar	  moest	  gaan	  opereren	  in	  de	  schaduw	  van	  de	  Rita	  onrust.	  En	  zij	  had	  
net	  iets	  gehoord	  over	  de	  verblijfstatus	  van	  haar	  vriendin	  Ayaan	  Hirsi	  Ali.	  Ze	  trok	  een	  streep.	  

In	  de	  landelijke	  politiek	  was	  de	  dans	  ondertussen	  weer	  volop	  aan	  D66.	  Ook	  zij	  waren	  aan	  een	  
interne	  leiderschapsverkiezing	  begonnen	  met	  een	  grote	  uitstraling	  naar	  buiten	  toe.	  Uiteindelijk	  
zou	  die	  verkiezing	  op	  24	  juni	  worden	  gehouden,	  vlak	  voor	  het	  einde	  van	  het	  reces	  van	  de	  Kamer	  



dus.	  Wat	  doe	  je	  als	  nieuwe	  fractievoorzitter	  van	  een	  partij	  waarvan	  de	  leden	  steeds	  grotere	  
moeite	  hebben	  met	  regeringsdeelname?	  Die	  goede	  mensen	  als	  Thom	  de	  Graaf	  en	  Boris	  Dittrich	  
hebben	  zien	  vertrekken	  omdat	  deze	  zich	  principieel	  opstelden	  in	  discussies	  die	  de	  identiteit	  van	  
D66	  raakten?	  Die	  nieuwe	  fractievoorzitter	  gaat	  er	  als	  kandidaat	  vanuit	  dat	  ze	  er	  het	  beste	  
uitkomt	  als	  ze	  een	  ramkoers	  ten	  opzichte	  van	  dit	  kabinet	  voert.	  En	  de	  andere	  belangrijkste	  
kandidaat	  dan,	  de	  vertegenwoordiger	  uit	  dat	  kabinet?	  Pechtold	  lijkt	  het	  kabinet	  van	  zich	  af	  te	  
houden	  alsof	  het	  een	  bijzonder	  lelijk	  maar	  nog	  net	  verhandelbaar	  schilderij	  is.	  Als	  ze	  maar	  doen	  
wat	  de	  veilingmeester	  zegt.	  Ook	  geen	  feest	  voor	  de	  stabiliteit	  van	  de	  coalitie.	  Lousewies	  van	  der	  
Laan	  voert	  campagne	  op	  basis	  van	  twee	  punten.	  Het	  ene	  is	  gericht	  op	  het	  kabinetsbeleid	  ten	  
aanzien	  van	  het	  onderwijs	  voor	  migranten,	  het	  andere	  is	  gericht	  op	  haar	  grootste	  concurrent,	  
Pechtold.	  Ze	  verwijt	  hem	  gebrek	  aan	  integriteit.	  Op	  24	  juni	  komt	  het	  congres	  van	  D66	  bij	  elkaar.	  
Op	  basis	  van	  ‘one	  man	  one	  vote’	  wordt	  de	  winnaar	  vastgesteld,	  of	  dat	  probeert	  de	  verontruste	  
aanhang.	  Na	  5	  stemronden	  komt	  de	  winnaar	  tevoorschijn:	  Alexander	  Pechtold.	  Wat	  was	  het	  
nipt.	  De	  aanval	  van	  Van	  der	  Laan	  op	  Pechtold	  heeft	  uiteindelijk	  als	  een	  boemerang	  op	  haarzelf	  
gewerkt.	  Maar	  ze	  moet	  wel	  door	  als	  fractievoorzitter.	  Wat	  moet	  ze	  met	  dit	  vreselijke	  kabinet?	  Ze	  
hoort	  van	  een	  actie	  van	  Verdonk	  tegen	  Hirsi	  Ali.	  

Ondertussen	  

En	  zo	  ga	  je	  van	  Zuid-‐Hollandse	  hotemetoten	  naar	  de	  ego’s	  binnen	  de	  verschillende	  partijen	  en	  de	  
onrust	  van	  het	  voorjaar	  van	  2006.	  Rond	  de	  kerst	  had	  ik	  mijn	  analyse	  naar	  Maxime	  Verhagen	  
gestuurd,	  in	  maart	  was	  de	  verkiezingsnederlaag	  gevolgd	  en	  was	  intern	  de	  paniek	  uitgebroken.	  En	  
toch	  stonden	  we	  er	  nog	  goed	  bij	  in	  vergelijking	  met	  wat	  bij	  VVD	  en	  D66	  aan	  de	  hand	  was.	  Geen	  
wonder,	  achteraf,	  dat	  niemand	  de	  diepte	  van	  de	  paniek	  binnen	  de	  partij	  van	  Balkenende	  wist	  te	  
onderkennen.	  En	  met	  dat	  als	  achtergrond	  werd	  ik,	  na	  wat	  verwikkeling,	  gevraagd	  als	  
campagneleider	  van	  Zuid-‐Holland	  en	  moest	  ik	  een	  lijn	  uitzetten.	  De	  paradox	  was	  dat	  ik	  het	  tot	  
aan	  Koninginnedag	  te	  druk	  met	  mijn	  werk	  had	  om	  meer	  dan	  wat	  eerste	  gesprekken	  te	  voeren.	  
Terwijl	  de	  rest	  van	  Nederland	  de	  meivakanties	  inging,	  brak	  voor	  mij	  de	  tijd	  van	  het	  echte	  
denkwerk	  aan.	  Hoe	  wilde	  ik	  het	  aanpakken?	  Ik	  had	  aangekondigd	  dat	  ik	  op	  zaterdag	  16	  juni,	  
toevallig	  ook	  mijn	  verjaardag,	  iedereen	  die	  iets	  met	  de	  campagne	  te	  maken	  zou	  krijgen	  bij	  elkaar	  
wilde	  hebben.	  Het	  nieuwe	  partijbureau	  aan	  het	  Buitenom	  (het	  adres	  klopte)	  was	  net	  geopend,	  
inclusief	  een	  ‘war	  room’	  –	  een	  centrale	  ruimte	  waarin	  alles	  samenkomt	  -‐	  en	  dat	  leek	  mij	  een	  
goede	  locatie	  voor	  een	  eerste	  brainstorm.	  Het	  was	  al	  laat	  in	  het	  proces,	  nog	  maar	  driekwart	  jaar	  
te	  gaan,	  maar	  ik	  had	  de	  tijd	  nodig.	  Wat	  zou	  ik	  gaan	  neerzetten?	  

In	  een	  lange	  strandwandeling	  trok	  ik	  wat	  strepen	  in	  het	  zand.	  Letterlijk,	  met	  de	  punt	  van	  mijn	  
schoen.	  Het	  was	  te	  koud	  voor	  blote	  voeten.	  

Eerste	  streep.	  Door	  rul	  zand,	  met	  een	  slinger	  aan	  het	  eind	  bij	  het	  snel	  omhooghalen	  van	  mijn	  
schoen.	  Ik	  zou	  mij	  niet	  gek	  laten	  maken.	  IK	  ZOU	  MIJ	  NIET	  GEK	  LATEN	  MAKEN,	  stampte	  ik	  nog	  wat	  
na.	  Het	  grootste	  gevaar	  wat	  mij	  bedreigde,	  mijzelf	  ook	  kennend,	  was	  dat	  ik	  alles	  op	  mijn	  nek	  zou	  
nemen.	  Nee	  dus,	  ik	  zou	  voor	  een	  groot	  team	  zorgen	  en	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  aan	  het	  werk	  
zetten.	  Waar	  het	  om	  ging	  was	  dat	  ik	  een	  helder	  signaal	  zou	  geven	  dat	  je	  in	  de	  moderne	  wereld	  –	  
internet!	  –	  en	  bij	  een	  grote	  provincie	  als	  Zuid-‐Holland,	  een	  sneeuwschuiver	  vol	  acties	  moest	  zien	  
te	  creëren.	  
Ik	  speelde	  een	  spel	  natuurlijk,	  ook	  met	  mijzelf.	  Ik	  wilde	  het	  wel	  degelijk	  in	  eigen	  hand	  houden.	  
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Tegelijk	  moest	  ik	  ook	  ruimte	  voor	  mijn	  werk	  zien	  te	  houden.	  Ik	  zat	  op	  dat	  moment	  in	  een	  aantal	  
heftige	  trajecten.	  Ik	  werkte	  als	  strategisch	  adviseur	  voor	  de	  vernieuwing	  van	  de	  
bibliotheeksector,	  ik	  probeerde	  doorbraken	  te	  bereiken	  voor	  de	  Orde	  van	  Advocaten	  op	  
kwaliteitsgebied	  en	  had	  meerdere	  audits	  en	  visitaties	  lopen,	  waaronder	  een	  van	  een	  compleet	  
politiekorps.	  Zij	  hadden	  recht	  op	  mijn	  onverdeelde	  aandacht.	  Financieel	  was	  dat	  ook	  nodig.	  Als	  
campagneleider	  zou	  ik,	  bij	  uitzondering,	  wel	  een	  vrijwilligersvergoeding	  krijgen	  tot	  het	  fiscale	  
maximum	  van	  2500	  euro	  op	  jaarbasis,	  plus	  een	  kilometer	  vergoeding	  van	  19	  cent,	  maar	  daar	  kan	  
mijn	  kantoor	  bepaald	  niet	  op	  draaien.	  Dus	  ik	  moest	  een	  manier	  vinden	  om	  zoveel	  mogelijk	  
mensen	  aan	  het	  werk	  te	  houden.	  En	  daarbij	  heb	  ook	  altijd	  een	  uitspraak	  van	  Mulisch	  in	  mijn	  
achterhoofd,	  uit	  Voer	  voor	  Psychologen:	  ‘het	  beste	  is	  de	  verwarring	  te	  vergroten’.	  Dus	  bedacht	  
ik	  de	  hoofdlijnen	  van	  een	  structuur	  waar	  ik	  iedereen	  en	  alles	  in	  kon	  stoppen.	  Belachelijk	  groot,	  
zoals	  menig	  ‘kenner’	  me	  nog	  voor	  zou	  houden,	  maar	  het	  deed	  z’n	  werk.	  Een	  spel	  wordt	  het	  beste	  
gespeeld	  als	  je	  het	  serieus	  neemt.	  Dat	  deed	  ik	  ook	  met	  mijn	  structuur.	  Het	  was	  een	  structuur	  
met	  vijf	  hoofddozen	  en	  drie	  bijdozen	  en	  daarbinnen	  weer	  allerlei	  kleinere	  dozen.	  In	  elk	  van	  die	  
dozen	  wilde	  ik	  mensen	  plaatsen,	  met	  steeds	  weer	  iemand	  anders	  verantwoordelijk.	  Ik	  hoopte	  en	  
dacht	  dat	  het	  ook	  allemaal	  zo	  zou	  gaan	  werken.	  Voor	  een	  belangrijk	  deel	  is	  dat	  ook	  zo	  gegaan.	  
De	  club	  die	  zich	  met	  het	  voorbereiden	  van	  bijeenkomsten	  zou	  bezig	  houden	  –	  een	  idee	  dat	  ik	  
van	  de	  Amerikanen	  heb	  gejat	  –	  deed	  dat	  boven	  verwachting.	  Het	  deel	  dat	  de	  perscommunicatie	  
zou	  doen,	  kwam	  niet	  echt	  van	  de	  grond,	  maar	  op	  belangrijke	  momenten	  deed	  het	  wat	  het	  moest	  
doen.	  De	  kleine	  doos	  in	  het	  midden,	  het	  kernteam,	  zou	  veruit	  het	  meeste	  werk	  doen.	  Voor	  een	  
deel	  bleven	  het	  echter	  lege	  dozen.	  	  En	  ook	  dat	  had	  een	  functie.	  Voor	  het	  geval	  dat	  bestuurders,	  
Kamerleden	  en	  Statenkandidaten	  zich	  met	  mijn	  werk	  wilden	  bemoeien,	  kon	  ik	  ze	  allemaal	  
zeggen:	  kijk	  daar	  staat	  je	  doos,	  die	  is	  er	  speciaal	  voor	  jou.	  Die	  en	  die	  gaat	  voor	  je	  zorgen.	  Dat	  
heeft	  verschillende	  keren	  goed	  gewerkt.	  
Tegelijk	  is	  het	  natuurlijk	  een	  heel	  bewerkelijke	  manier	  om	  jezelf	  niet	  gek	  te	  maken.	  Ik	  zou	  het	  de	  
keren	  daarna	  ook	  niet	  meer	  zo	  doen	  en	  veel	  meer	  met	  ad	  hoc	  groepen	  gaan	  werken.	  Ik	  moest	  
echter	  nog	  aan	  mijn	  gezag	  als	  campagneleider	  werken	  en	  ik	  zit	  dan	  zo	  in	  elkaar	  dat	  ik	  iedereen	  
wil	  laten	  zien	  dat	  ik	  alles	  overzie	  en	  er	  een	  lijn	  in	  kan	  trekken.	  Wat	  me	  bij	  mijn	  volgende	  streep	  
brengt.	  

De	  tweede	  streep	  leverde	  een	  diepe	  voor	  in	  het	  zand	  op.	  Ik	  wist	  precies	  wat	  het	  moest	  zijn.	  Het	  
was	  in	  feite	  de	  uitwerking	  van	  een	  gedachte	  waar	  ik	  al	  langer	  mee	  rondliep.	  Het	  was	  –	  en	  is	  –	  
mijn	  overtuiging	  dat	  Nederlanders	  over	  het	  algemeen	  niet	  ontevreden	  zijn	  met	  de	  wijze	  waarop	  
we	  bestuurd	  worden.	  Statistieken	  laten	  dit	  ook	  keer	  op	  keer	  zien,	  maar	  het	  is	  ook	  wel	  logisch.	  
Per	  saldo	  zijn	  we	  een	  gelukkig	  land	  en	  daar	  moet	  ook	  de	  manier	  waarop	  we	  bestuurd	  worden	  
een	  bijdrage	  aan	  leveren.	  Toch?	  Het	  is	  dan	  ook	  de	  vraag	  of	  een	  politicus	  beter	  beoordeeld	  wordt	  
als	  hij	  of	  zij	  vooral	  stevige	  dingen	  zegt,	  of	  je	  moet	  geloven	  dat	  je	  gelukkig	  wordt	  als	  je	  je	  handel	  
drijft	  op	  die	  20-‐30%	  van	  de	  kiezers	  die	  zich	  altijd	  buitengesloten	  voelt,	  zoals	  Wilders.	  Het	  
grootste	  deel	  van	  de	  kiezers	  zit	  daar	  niet	  en	  wil	  daar	  niet	  zitten.	  Zeker	  de	  achterban	  van	  het	  CDA	  
is	  erg	  van	  het	  ‘doe	  maar	  gewoon,	  dan	  doe	  je	  gek	  genoeg’.	  Maar	  wat	  wel	  uitmaakt	  is	  het	  idee	  dat	  
men	  zich	  serieus	  genomen	  voelt	  en	  dat	  die	  politici	  mensen	  zijn	  die	  iets	  te	  melden	  hebben.	  
Persoonlijkheden	  die	  je	  aankijken	  –	  en	  luisteren.	  En	  daar	  haalde	  ik	  mijn	  campagnethema	  uit:	  
‘stem	  geven	  is	  stem	  krijgen’.	  Als	  jij	  als	  politicus	  goed	  luistert,	  en	  zo	  woorden	  weet	  te	  geven	  aan	  
wat	  de	  kiezer	  denkt,	  dan	  is	  de	  kans	  dat	  de	  stem	  naar	  jou	  toe	  zal	  gaan	  het	  grootste.	  Dat	  is	  wat	  
anders	  dan	  naar	  peilingen	  staren	  en	  daar	  je	  wijsheid	  vandaan	  halen.	  De	  Nederlandse	  peilingen	  



zijn	  hoe	  dan	  ook	  te	  ruw	  om	  veel	  mee	  te	  kunnen	  en	  je	  hebt	  nooit	  budget	  om	  op	  provinciaal	  
niveau,	  laat	  staan	  op	  regionaal	  of	  lokaal	  niveau	  te	  horen	  wat	  er	  speelt.	  En	  het	  is	  op	  dat	  niveau	  
van	  lokale	  politiek	  dat	  je	  uit	  moet	  komen.	  Wat	  ik	  bovenal	  bedoelde	  met	  ‘stem	  geven	  is	  stem	  
krijgen’	  is	  het	  idee	  dat	  onze	  kandidaten,	  bovenal	  lijsttrekker	  Asje	  van	  Dijk,	  in	  gesprek	  zouden	  
gaan	  met	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  om	  die	  mensen	  het	  gevoel	  te	  geven	  dat	  er	  een	  mens	  van	  vlees	  
en	  bloed	  tegenover	  hen	  staat	  die	  hoort	  wat	  de	  ander	  zegt	  en	  er	  dan	  letterlijk	  en	  figuurlijk	  stem	  
aan	  kan	  geven.	  

De	  volgende	  streep	  was	  langer	  en	  minder	  diep.	  Aarzelender,	  maar	  nog	  wel	  herkenbaar	  als	  streep	  
in	  het	  rulle	  zand.	  De	  streep	  had	  te	  maken	  met	  campagnevoeren	  voor	  een	  provinciale	  verkiezing.	  
Je	  weet	  dat	  het	  de	  meeste	  mensen	  niets,	  zeg	  maar:	  geen	  barst,	  interesseert	  wat	  een	  provincie	  
wel	  of	  niet	  doet.	  Je	  weet	  ook	  dat	  het	  de	  meeste	  journalisten	  geen	  barst	  interesseert.	  Die	  worden	  
kennelijk	  nog	  liever	  dood	  gevonden	  dan	  zich	  te	  bemoeien	  met	  de	  Zuid-‐Hollandse	  verkiezingen,	  
ook	  al	  gaat	  het	  om	  drie-‐en-‐half	  miljoen	  mensen.	  Zeeland,	  met	  evenveel	  inwoners	  als	  Rotterdam-‐
Zuid,	  wordt	  beter	  bediend	  dan	  de	  grootste	  provincie	  van	  het	  land.	  Friesland,	  Limburg,	  Brabant;	  
zolang	  de	  regionale	  kranten	  het	  nog	  houden,	  worden	  ze	  allemaal	  beter	  bediend.	  Maar	  ook	  in	  die	  
provincies	  wordt	  het	  voeren	  van	  een	  campagne	  die	  werkelijk	  provinciaal	  is	  al	  lastig.	  Wat	  te	  
doen?	  Ik	  probeer	  me	  dan	  altijd	  voor	  te	  houden	  dat	  je	  moet	  beïnvloeden	  wat	  je	  kan	  beïnvloeden.	  
Niet	  meer,	  niet	  minder.	  Dat	  betekent	  dus	  accepteren	  dat	  je	  het	  grootste	  deel	  van	  de	  kiezers	  niet	  
direct	  zal	  kunnen	  bereiken,	  behalve	  dan	  via	  de	  weg	  van	  de	  landelijke	  politiek.	  Wat	  dus	  intensief	  
samenwerken	  met	  het	  landelijk	  partijbureau	  betekent,	  of	  ze	  je	  nu	  aanvoelen	  of	  niet.	  Wij	  zouden	  
hun	  vooruitgeschoven	  troepen	  zijn.	  Wat	  het	  daarnaast	  betekent	  is	  dat	  je	  heel	  goed	  moet	  
doorkrijgen	  wie	  en	  wat	  je	  nog	  wel	  of	  niet	  kan	  beïnvloeden	  en	  om	  hoe	  er	  voor	  kan	  zorgen	  dat	  je	  
de	  beïnvloedingsmogelijkheden	  kan	  vergroten.	  Het	  CDA	  heeft	  zo	  zijn	  standaard	  groepen	  die	  de	  
provincie	  prima	  weten	  te	  vinden:	  vooral	  boeren	  en	  bestuurders,	  in	  ieder	  geval,	  alles	  wat	  de	  
ruimte	  wil	  benutten.	  Mijn	  beeld	  was	  dat	  we	  wel	  degelijk	  voorbij	  de	  traditionele	  groepen	  zouden	  
kunnen	  gaan.	  Ik	  keek	  met	  name	  naar	  de	  doelgroep	  van	  de	  ondernemers.	  Alle	  ondernemers.	  Dat	  
is	  een	  doelgroep	  die	  paste	  bij	  onze	  lijsttrekker,	  maar	  die	  ook	  paste	  bij	  mijn	  gevoel	  dat	  onze	  
kabinetspartner,	  de	  VVD,	  kwetsbaar	  was.	  Ik	  bedacht	  dat	  het	  geen	  toegang	  hebben	  tot	  de	  media	  
wel	  eens	  een	  voordeel	  zou	  kunnen	  zijn.	  We	  zouden	  ‘onder	  de	  radar	  door’	  gaan	  en	  al	  heel	  vroeg	  
beginnen	  met	  het	  intensief	  benaderen	  van	  deze	  doelgroep.	  Via	  hen	  zou	  ook	  goed	  mogelijk	  zijn	  
de	  agrarische	  ondernemers	  mee	  te	  nemen	  en	  om	  vooral	  ook	  lokaal	  doelgroepen	  te	  bereiken	  
voor	  wie	  het	  standpunt	  van	  ondernemers	  richtinggevend	  is.	  Dat	  betekende	  dus	  ook	  bereid	  zijn	  
om	  voorbij	  de	  provincie	  zelf	  te	  gaan	  en	  echt	  af	  te	  dalen	  tot	  het	  niveau	  van	  steden	  en	  wijken,	  
dorpen	  en	  kernen.	  Dat	  betekende	  dus	  reeksen	  en	  reeksen	  van	  korte	  ontmoetingen,	  vooral	  
werkbezoeken,	  op	  locatie.	  Van	  Asje,	  maar	  ook	  van	  alle	  andere	  kandidaten.	  Geen	  verschuilen	  
achter	  de	  rug	  van	  de	  lijsttrekker	  dus.	  Iedereen	  moest	  aan	  de	  bak.	  En	  daar	  had	  ik	  nog	  wat	  extra’s	  
bij	  nodig.	  

Ik	  trok	  een	  korte	  streep	  in	  het	  zand,	  meer	  een	  punt	  eigenlijk.	  Een	  fors	  deel	  van	  mijn	  kritiek	  op	  de	  
raadscampagne	  had	  te	  maken	  met	  de	  wijze	  waarop	  we	  internet	  hadden	  ingezet.	  Of	  beter	  
gezegd,	  niet	  hadden	  ingezet.	  Meer	  dan	  een	  soort	  digitale	  krantjes	  waren	  de	  websites	  niet.	  Web	  
0.5,	  maximaal.	  Ik	  wilde	  toch	  wel	  richting	  web	  2.0	  gaan.	  Wat	  vooral	  betekende	  dat	  ik	  een	  
wisselwerking	  tussen	  de	  werkbezoeken	  en	  het	  internet	  wilde	  hebben.	  ‘All	  politics	  is	  local’,	  wordt	  
wel	  gezegd.	  Het	  is	  niet	  helemaal	  waar,	  maar	  wel	  een	  eind.	  De	  Amerikanen	  en	  Britten	  zijn	  er	  
meester	  in.	  Die	  weten	  precies	  wat	  er	  in	  welke	  straat	  op	  welk	  huisnummer	  wat	  speelt.	  Maar	  dat	  
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heeft	  alles	  te	  maken	  met	  hun	  districtenstelsel	  en	  met	  het	  feit	  dat	  de	  partijen	  in	  die	  landen	  alle	  
kerngegevens	  van	  de	  (ingeschreven)	  kiezers	  krijgen,	  klaar	  om	  met	  andere	  databestanden	  te	  
verrijken.	  Dan	  kan	  je	  ook	  wat	  opbouwen.	  Binnen	  het	  Nederlandse	  stelsel	  en	  de	  Nederlandse	  
privacy	  regels,	  is	  het	  heel	  moeilijk	  om	  verder	  te	  komen	  dan	  een	  stevige	  analyse	  van	  de	  
stembusuitslagen.	  In	  2006	  was	  er	  heel	  weinig	  om	  op	  te	  bouwen.	  Dus	  moesten	  we	  het	  zelf	  doen.	  
Mijn	  idee	  was	  om	  na	  elk	  bezoek	  aan	  een	  locatie	  daar	  een	  digitaal	  verslag	  van	  te	  maken,	  inclusief	  
foto.	  Niets	  beter	  dan	  een	  foto	  en	  dat	  liefst	  een	  genomen	  op	  een	  plek	  waar	  een	  probleem	  mee	  is	  
waar	  wij	  een	  standpunt	  over	  hebben,	  gehoord	  de	  lokale	  mensen.	  Want	  daar	  ging	  het	  weer	  om:	  
we	  moesten	  laten	  zien	  dat	  we	  er	  waren	  geweest,	  dat	  we	  geluisterd	  hadden	  en	  er	  ook	  een	  idee	  
bij	  hadden	  wat	  er	  moest	  gebeuren.	  De	  kiezer	  zou	  dan	  tegen	  verkiezingstijd	  gaan	  browsen,	  op	  de	  
provinciale	  CDA-‐pagina	  terecht	  gaan	  komen	  en	  dan	  geen	  provinciaal	  verhaal	  tegenkomen,	  maar	  
–	  he,	  verassing	  –	  een	  bericht	  over	  de	  eigen	  plaats	  tegen	  komen.	  Zo	  waar,	  ze	  hebben	  ook	  iets	  
over	  ons	  te	  zeggen!	  	  En	  als	  ze	  naar	  de	  lokale	  CDA-‐pagina	  zouden	  gaan,	  dan	  zouden	  ze	  kunnen	  
zien	  dat	  we	  langs	  waren	  geweest	  en	  dat	  we	  snapten	  wat	  er	  speelde.	  En	  natuurlijk	  zouden	  we	  dat	  
uit	  willen	  breiden	  tot	  berichten	  in	  de	  lokale	  en	  bovenlokale	  media.	  Met	  andere	  woorden;	  de	  
werkbezoeken	  zouden	  als	  een	  sneeuwbal	  gaan	  werken	  en	  massa	  krijgen	  op	  zo	  veel	  mogelijk	  
websites.	  Het	  CDA	  is	  er	  ook	  voor	  u.	  Dat	  is	  er	  wat	  er	  moest	  komen.	  Punt.	  

Tot	  slot	  trok	  ik	  nog	  een	  laatste	  streep.	  Een	  makkelijke,	  rechte	  voor,	  parallel	  aan	  een	  zandduin.	  Ik	  
wilde	  dat	  het	  CDA	  niet	  te	  bestuurlijk	  zou	  denken.	  Dat	  betekende	  twee	  dingen.	  Het	  betekende	  
allereerst	  dat	  we	  het	  niet	  teveel	  over	  herindelingen	  en	  andere	  bestuurlijke	  vraagstukken	  zouden	  
hebben.	  Wij	  hebben	  het	  er	  graag	  over,	  maar	  wat	  zou	  de	  burger	  er	  van	  vinden.	  Niet	  veel,	  
waarschijnlijk.	  Het	  betekende	  in	  de	  tweede	  plaats	  dat	  we	  het	  niet	  teveel	  over	  het	  belang	  van	  de	  
provincie	  zouden	  moeten	  hebben.	  Het	  gaat	  dan	  om	  de	  lage	  opkomst	  voor	  de	  provinciale	  
statenverkiezingen.	  Nog	  los	  van	  de	  vraag	  hoe	  erg	  die	  lage	  opkomst	  voor	  het	  CDA	  is	  –	  
waarschijnlijk	  eerder	  gunstig	  dan	  iets	  anders	  –	  maar	  ik	  vond	  dat	  die	  lage	  opkomst	  vooral	  een	  
zaak	  voor	  de	  provincie	  zelf	  moest	  zijn.	  Als	  CDA	  moesten	  we	  ons	  met	  de	  standpunten	  van	  het	  
CDA	  bezig	  houden.	  Weer;	  niets	  meer,	  niets	  minder.	  

Terug	  van	  het	  strand	  ging	  ik	  dat	  opschrijven	  en	  uitwerken	  in	  een	  eerste	  ruwe	  presentatie.	  
Vanzelf	  had	  ik	  het	  er	  ook	  met	  Asje	  over.	  Meerdere	  keren,	  in	  feite.	  Hij	  stelde	  terechte	  vragen.	  
Moet	  dat	  allemaal	  zo	  groot?	  Hoe	  werkt	  dat	  in	  de	  praktijk?	  Per	  saldo	  waren	  dat	  meer	  vragen	  om	  
het	  denken	  te	  bespoedigen	  dan	  dat	  hij	  een	  andere	  koers	  voorstelde.	  Dat	  was	  ook	  niet	  nodig.	  Als	  
ik	  het	  niet	  had	  geformuleerd	  dan	  had	  hij	  het	  gedaan:	  een	  campagne	  met	  heel	  veel	  lokale	  
bezoeken,	  zo	  zichtbaar	  als	  mogelijk,	  paste	  helemaal	  in	  zijn	  beeld.	  Waar	  we	  het	  in	  de	  praktijk	  
meer	  over	  hadden	  was	  de	  samenstelling	  van	  het	  campagneteam,	  waarbij	  we	  nog	  niet	  wisten	  wie	  
er	  mogelijk	  op	  de	  kandidatenlijst	  zouden	  komen	  en	  wie	  niet.	  Ook	  over	  het	  programma	  hebben	  
we	  het	  gehad,	  maar	  eigenlijk	  te	  weinig.	  Ik	  hoefde	  niet	  alles	  te	  doen,	  ik	  wilde	  wel	  alles	  weten.	  
Meestal	  aan	  het	  einde	  van	  het	  gesprek,	  als	  we	  eigenlijk	  al	  in	  de	  deuropening	  stonden	  hadden	  we	  
het	  er	  nog	  even	  over:	  ‘Zou	  het	  kabinet	  de	  race	  uitzitten?’	  ‘Zoals	  ze	  nu	  bezig	  zijn	  wordt	  het	  
moeilijk.’	  ‘Eens.’	  

Een	  van	  de	  dingen	  die	  aan	  de	  orde	  kwam	  was	  de	  rol	  van	  Asje	  als	  gedeputeerde.	  Want	  dat	  was	  en	  
bleef	  Asje,	  tot	  en	  met	  de	  verkiezingen	  in	  maart	  2007,	  net	  als	  zijn	  collega’s	  van	  de	  andere	  partijen	  
(Het	  was,	  zoals	  wel	  vaker	  in	  provincieland,	  een	  breed	  college.	  Dus	  alle	  concurrerende	  partijen	  
zaten	  er	  wel	  zo’n	  beetje	  in,	  op	  de	  PvdA	  na).	  We	  wilden	  een	  heldere	  streep	  trekken	  tussen	  zijn	  



verantwoordelijkheden	  als	  gedeputeerde	  en	  zijn	  nieuwe	  rol	  van	  lijsttrekker.	  Het	  betekende	  dat	  
alle	  campagneafspraken	  via	  Anita	  zouden	  lopen	  en	  alle	  gedeputeerde	  zaken	  via	  zijn	  secretariaat,	  
in	  het	  bijzonder	  via	  Manon,	  zijn	  supersecretaresse.	  Rond	  Asje	  stond	  een	  heel	  team	  van	  
medewerkers,	  inclusief	  een	  hele	  staf	  van	  beleids-‐	  en	  communicatiemedewerkers.	  Uiteindelijk	  
zou	  ik	  met	  niemand	  daarvan	  contact	  hebben	  gedurende	  de	  campagne,	  zo	  strak	  bleef	  het	  
allemaal.	  Wij	  zorgden	  ook	  voor	  zijn	  vervoer	  en	  wisten	  een	  fantastische	  lange	  Volvo	  te	  pakken	  te	  
krijgen	  via	  een	  sponsor,	  direct	  ook	  de	  meest	  milieuvriendelijke	  grote	  auto	  die	  er	  in	  Nederland	  
rond	  reed.	  We	  hebben	  er	  met	  trots	  mee	  door	  de	  provincie	  gereden.	  Tegelijk	  waren	  er	  voldoende	  
bijeenkomsten	  waar	  de	  gedeputeerde	  kwam	  die	  wel	  degelijk	  een	  campagnedimensie	  hadden.	  
Het	  laatste	  jaar	  van	  een	  verkiezingsperiode	  is	  altijd	  oogstjaar.	  In	  2006	  viel	  er	  ook	  genoeg	  te	  
oogsten.	  Asje	  had	  o.a.	  de	  portefeuille	  economische	  zaken	  en	  dat	  rechtvaardigde	  heel	  wat	  
bijeenkomsten	  met	  ondernemers.	  Vanuit	  de	  campagne	  moesten	  we	  dan	  afstand	  houden.	  De	  
speeches	  werden	  door	  de	  staf	  gemaakt	  en	  niet	  door	  ons.	  Een	  politieke	  kleur	  werd	  er	  nooit	  aan	  
gegeven.	  Maar	  met	  flair	  kan	  je	  altijd	  oogsten	  en	  dat	  had	  Asje	  meer	  dan	  voldoende.	  Dus	  waren	  
wij	  bij	  zo	  veel	  mogelijk	  open	  bijeenkomsten	  om	  ondernemers	  aan	  te	  spreken	  en	  te	  zeggen:	  
‘Goede	  vent	  he,	  die	  Asje’.	  En	  leerden	  we	  ondertussen	  de	  onderkoelde	  humor	  van	  de	  chauffeur	  
kennen	  en	  wisten	  we	  zijn	  medewerkers	  van	  het	  secretariaat	  te	  waarderen.	  Ze	  bleven	  
professioneel,	  maar	  leefden	  ook	  mee,	  zoveel	  was	  wel	  duidelijk.	  Ik	  had	  nog	  een	  extra	  reden	  om	  
dat	  te	  waarderen.	  

Manon,	  de	  secretaresse	  van	  Asje,	  haalde	  me	  op	  bij	  de	  receptie	  van	  het	  provinciehuis.	  Samen	  
liepen	  we	  naar	  de	  lift	  en	  praatten	  over	  alles	  en	  niets.	  In	  de	  lift	  veranderde	  haar	  stem	  van	  
toonhoogte.	  	  	  
‘Asje	  moet	  binnenkort	  naar	  het	  ziekenhuis	  voor	  controle’.	  
ik	  deed	  mijn	  wenkbrauwen	  omhoog.	  Ik	  wist	  van	  niets.	  
	  ‘Zijn	  hart.	  Hij	  heeft	  wat	  problemen	  gehad.’	  
‘Kan	  je	  me	  meer	  vertellen?’	  
‘Nee.	  Het	  is	  alleen	  maar	  controle.	  Maar	  ik	  maak	  me	  zorgen.’	  
Dat	  zegt	  Manon	  niet	  als	  ze	  zich	  niet	  echt	  zorgen	  maakt.	  En	  duidelijk	  vindt	  dat	  ik	  het	  moet	  weten.	  
Aan	  het	  einde	  van	  het	  gesprek	  met	  Asje	  bracht	  ik	  het	  ter	  sprake.	  Voorzichtig,	  maar	  toch.	  Hoe	  was	  
zijn	  conditie.	  Toen	  kwam	  hij	  er	  direct	  mee.	  Ik	  heb	  enige	  tijd	  geleden	  klachten	  gehad.	  Die	  laat	  ik	  
onderzoeken,	  maar	  mijn	  dokter	  verzekert	  mij	  dat	  ik	  verder	  in	  prima	  conditie	  ben.	  Ik	  heb	  het	  kort	  
gehad	  over	  de	  eisen	  die	  een	  campagne	  stelt.	  Topsport.	  Dat	  realiseerde	  hij	  zich,	  maar	  hij	  dacht	  dat	  
hij	  het	  aankon	  en	  zou	  bij	  de	  eerste	  twijfel	  naar	  de	  dokter	  gaan.	  	  
Uitgepraat.	  Op	  dat	  moment.	  Thuis,	  tijdens	  het	  bereiden	  van	  de	  maaltijd,	  had	  ik	  het	  er	  uitgebreid	  
over	  met	  Loes.	  Maar	  de	  conclusie	  kon	  geen	  andere	  zijn	  dan	  het	  bij	  hem	  te	  laten	  –	  en	  hem	  goed	  in	  
de	  gaten	  te	  houden.	  

Op	  17	  juni	  kwam	  een	  groep	  van	  zo’n	  twintig	  sleutelfiguren	  bijeen	  onder	  mijn	  leiding.	  De	  helft	  
kende	  elkaar	  niet,	  maar	  de	  sfeer	  was	  al	  snel	  goed,	  vertrouwd.	  Uiteraard	  was	  er	  iemand	  bij	  die	  
wist	  dat	  ik	  de	  dag	  ervoor	  jarig	  was	  geweest,	  maar	  ik	  had	  me	  gelukkig	  taartachtig	  voorbereid.	  
In	  CDA-‐kringen	  is	  het	  gebruikelijk	  om	  met	  een	  korte	  overdenking	  te	  beginnen,	  vaak	  een	  stuk	  uit	  
de	  Bijbel,	  maar	  het	  kan	  ook	  een	  gedicht	  of	  iets	  anders	  zijn.	  Dat	  had	  ik	  aan	  Asje	  gevraagd	  en	  hij	  
maakte	  gelijk	  gebruik	  van	  het	  moment	  om	  een	  stevig	  verhaal	  neer	  te	  zetten	  over	  zijn	  motivatie	  
voor	  de	  campagne.	  Buitengewoon	  prima.	  Daarna	  was	  het	  mijn	  beurt.	  Ik	  had	  me	  ook	  voorbereid	  
met	  een	  korte	  presentatie.	  De	  meesten	  kenden	  mijn	  gewoonte	  om	  elke	  presentatie	  met	  veel	  
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beelden	  te	  illustreren.	  Er	  is	  een	  tijd	  geweest	  dat	  ik	  alle	  steden	  afstruinde	  op	  zoek	  naar	  gekke	  
ansichtkaarten,	  om	  die	  dan	  te	  pas	  en	  te	  onpas	  in	  mijn	  verhalen	  te	  verwerken.	  Met	  wat	  nu	  aan	  
afbeeldingen	  toegankelijk	  is	  op	  het	  internet,	  is	  er	  eigenlijk	  geen	  bal	  meer	  aan,	  maar	  video’s	  vind	  
ik	  vaak	  te	  dominant	  in	  een	  verhaal,	  dus	  ik	  blijf	  het	  er	  mee	  doen.	  	  
De	  illustraties	  werkten,	  de	  hoofdpunten	  van	  de	  campagne	  kwamen	  ook	  allemaal	  goed	  binnen.	  
Wat	  ook	  goed	  werkte	  was	  een	  tijdlijn	  zoals	  ik	  die	  had	  ontwikkeld	  –	  met	  dank	  aan	  een	  voorzet	  
van	  Jack	  de	  Vries	  –	  richting	  maart	  (raadsverkiezingen)	  en	  mei	  (statenverkiezingen)	  2007.	  Ik	  liet	  
zien	  hoe	  we	  na	  de	  zomer	  tempo	  zouden	  gaan	  versnellen,	  rond	  de	  kerst	  pas	  op	  de	  plaats	  zouden	  
maken,	  omdat	  te	  gaan	  versnellen	  richting	  de	  laatste	  dagen,	  met	  elke	  week,	  later	  elke	  dag	  een	  
ander	  thema	  uit	  ons	  programma.	  ‘Dakpansgewijs’	  liet	  ik	  zien	  hoe	  we	  na	  onze	  verkiezingen	  al	  na	  
een	  hele	  korte	  pauze	  weer	  actief	  zouden	  zijn	  voor	  onze	  landelijke	  collega’s.	  Het	  ging	  mis	  toen	  ik	  
het	  plaatje	  van	  de	  structuur	  liet	  zien.	  Wim	  van	  der	  Camp,	  ons	  meest	  ervaren	  parlementslid,	  
reageerde	  hoofdschuddend.	  ‘Veel	  te	  groot’,	  zo	  zei	  hij,	  zijn	  handen	  bij	  elkaar	  grijpend	  en	  opzij	  
kijkend	  in	  een	  voor	  hem	  kenmerkende	  houding.	  ‘Als	  we	  het	  nou	  eens	  zo	  doen.	  Als	  wij	  onze	  
verkiezingen	  hebben,	  dan	  helpen	  jullie	  ons	  en	  als	  jullie	  de	  verkiezingen	  hebben	  dan	  helpen	  we	  
jullie.	  Dat	  moeten	  we	  gewoon	  slim	  regelen.’	  Hij	  ging	  er	  kennelijk	  al	  van	  uit	  dat	  het	  kabinet	  zou	  
vallen.	  
Jawel,	  dacht	  ik,	  maar	  dan	  weet	  ik	  wat	  er	  gebeurt.	  Ruimte	  voor	  een	  eigen	  campagne	  zullen	  we	  
niet	  hebben.	  Ik	  stond	  nog	  niet	  zo	  heel	  stevig	  in	  mijn	  schoenen	  als	  campagneleider,	  in	  ieder	  geval	  
niet	  om	  open	  kaart	  te	  spelen	  en	  mijn	  wantrouwen	  op	  tafel	  te	  leggen,	  maar	  ik	  wist	  dat	  ik	  deze	  
moest	  winnen.	  Ik	  ging	  uitleggen,	  relativeren,	  de	  onderlinge	  communicatie	  benadrukken,	  alles	  
wat	  ik	  maar	  kon	  bedenken.	  Dit	  moest	  ik	  binnenhalen.	  Uiteindelijk	  kreeg	  ik	  het	  voordeel	  van	  de	  
twijfel,	  al	  bleef	  Wim	  sceptisch	  kijken.	  Hij	  vindt	  mij	  niet	  zo	  praktisch,	  geloof	  ik.	  Niet	  te	  snel	  
concluderen,	  Wim.	  Niet	  te	  snel..	  
Zo	  waren	  er	  meer	  stevige	  wisselingen	  van	  inzichten.	  En	  eindeloos	  veel	  aanvullingen.	  Echt	  goed.	  
En	  steeds	  meer	  betrokkenheid.	  In	  de	  middag	  liet	  ik	  ze,	  na	  een	  helaas	  wat	  mislukte	  fotosessie,	  in	  
een	  soort	  carrousel	  rond	  vier	  thema’s	  ideeën	  verzamelen	  en	  dat	  in	  steeds	  wisselende	  
samenstelling.	  Iedereen	  sprak	  met	  iedereen.	  Het	  was	  precies	  wat	  we	  nodig	  hadden.	  Aan	  het	  
einde	  ervan	  namen	  we	  het	  plenair	  nog	  eens	  door.	  We	  trokken	  conclusies,	  onderstreepten	  
details.	  Waarop	  Asje	  een	  beetje	  vilein	  naar	  mij	  keek:	  ‘En	  nu	  mag	  jij	  het	  allemaal	  uitwerken,	  
makker.	  Veel	  succes.’	  

Dank	  je	  wel.	  Maar	  dat	  vond	  ik	  werkelijk	  geen	  probleem.	  Ik	  was	  nog	  steeds	  bezig	  greep	  te	  krijgen	  
op	  het	  geheel.	  Laat	  mij	  dan	  maar	  puzzelen	  en	  schrijven.	  Heel	  systematisch	  ging	  ik	  in	  de	  dagen	  
daarop	  het	  plan	  uitwerken.	  Ik	  deed	  dat	  fase	  voor	  fase.	  Bij	  elke	  fase	  liet	  ik	  zien	  wie	  wat	  wanneer	  
moest	  gaan	  doen	  en	  hoe.	  Onleesbaar,	  maar	  alles	  werd	  meegewogen.	  Een	  knap	  stukje	  werk,	  al	  
zei	  ik	  het	  zelf,	  zo	  rond	  de	  20e	  juni.	  Alleen	  nog	  wat	  puntjes	  op	  de	  i	  doen.	  Dat	  zou	  ik	  de	  25e	  juni	  
gaan	  doen,	  nog	  net	  op	  tijd	  voor	  de	  eerste	  vergadering	  van	  het	  kleine	  team	  van	  de	  campagne.	  

De	  hele	  maand	  juni	  stond	  in	  het	  teken	  van	  de	  perikelen	  rond	  het	  kabinet.	  Rutte	  die	  op	  31	  mei	  
nipt	  de	  leiderschapsverkiezing	  binnen	  de	  VVD	  had	  gewonnen,	  kwam	  er	  in	  juni	  achter	  dat	  hij	  nog	  
lang	  niet	  af	  was	  van	  IJzeren	  Rita.	  D66	  had	  op	  24	  juni	  haar	  eigen	  leiderschapsverkiezing,	  met	  
kandidaten	  die	  zich	  vooral	  profileerden	  ten	  koste	  van	  het	  kabinet.	  Het	  geheel	  was	  als	  een	  
flipperkast	  met	  dubbele	  flippers,	  een	  favoriet	  van	  de	  Grote	  Flipperaar	  Zalm.	  Alleen	  was	  hij	  het	  
niet	  die	  aan	  de	  knoppen	  zat.	  Ondertussen	  hadden	  we	  als	  CDA	  nog	  niet	  helemaal	  het	  gevoel	  dat	  
Balkende	  er	  al	  bovenop	  was.	  Rond	  het	  congres	  van	  begin	  juni	  rommelde	  het	  stevig.	  Hij	  moest	  



dit,	  hij	  moest	  dat.	  	  
Gek	  genoeg	  ging	  het	  als	  je	  wat	  breder	  keek	  steeds	  beter.	  De	  voorjaarsnota	  was	  veel	  minder	  het	  
probleem	  dat	  het	  de	  jaren	  daarvoor	  was.	  Het	  kabinet	  kon	  met	  enig	  recht	  claimen	  dat	  de	  
hervormingen	  resultaat	  begonnen	  te	  krijgen.	  Buitenlanders	  begrepen	  niets	  meer	  van	  Nederland.	  
Wat	  is	  het	  probleem?	  Dat	  de	  heren	  en	  dames	  niet	  meer	  door	  dezelfde	  deur	  konden,	  dat	  was	  het	  
probleem.	  
Zelf	  ging	  ik	  ook	  heen	  en	  weer	  tussen	  de	  verwachting	  dat	  het	  kabinet	  zou	  vallen	  of	  niet.	  Ik	  zag	  hoe	  
de	  gemoederen	  hoog	  opliepen,	  maar	  tegelijk	  zag	  ik	  niet	  wie	  van	  de	  coalitiegenoten	  er	  echt	  baat	  
hadden	  bij	  een	  breuk,	  op	  wellicht	  D66	  na.	  Belangrijker,	  want	  concreter,	  was	  mijn	  vertrouwen	  in	  
Maxime	  Verhagen	  dat	  hij	  op	  het	  laatste	  moment	  nog	  met	  een	  oplossing	  zou	  komen.	  Rond	  dit	  
kabinet	  was	  in	  mijn	  ogen	  een	  vertrouwd	  soort	  ziektebeeld	  ontstaan.	  Startend	  met	  een	  soort	  
algehele	  misselijkheid,	  liep	  de	  parlementaire	  temperatuur	  steeds	  op	  richting	  hoge	  koorts.	  Zou	  
het	  kabinet	  het	  reces	  wel	  halen?	  Waarna	  tijdens	  het	  laatste	  debat	  voor	  het	  reces	  Verhagen	  iets	  
uit	  de	  hoge	  hoed	  toverde	  waardoor	  de	  temperatuur	  per	  minuut	  afnam	  en	  de	  volgende	  dag	  een	  
genezen	  patiënt	  klaar	  stond	  om	  richting	  vakantieoorden	  af	  te	  reizen	  in	  het	  reces.	  	  Om	  na	  het	  
reces	  uiteraard	  weer	  een	  koudje	  te	  vatten.	  	  
	  
Zou	  het	  nu	  ook	  zo	  gaan?	  Het	  leek	  lastiger	  dan	  ooit.	  Op	  15	  mei	  concludeert	  Rita	  Verdonk	  dat	  
Ayaan	  Hirsi	  Ali	  ‘vooralsnog	  geacht	  werd	  het	  Nederlanderschap	  niet	  te	  hebben	  verkregen’,	  omdat	  
ze	  bij	  haar	  naturalisatie	  had	  gelogen	  over	  haar	  achternaam	  en	  geboortedatum.	  Die	  verklaring	  
was	  afgegaan	  als	  een	  bom	  in	  de	  eigen	  achtertuin.	  Formeel	  gesproken	  had	  Verdonk	  gelijk	  en	  er	  
waren	  een	  paar	  juristen	  die	  hun	  bewondering	  voor	  het	  handelen	  van	  de	  minister	  niet	  onder	  
stoelen	  of	  banken	  staken.	  De	  gewone	  Nederlander	  zag	  iets	  anders;	  de	  ene	  ‘	  vriendin’	  	  die	  de	  
andere	  via	  de	  wet	  dwarszat.	  Een	  catfight.	  En	  afhankelijk	  waar	  je	  stond,	  gaf	  je	  de	  ene	  danwel	  de	  
ander	  gelijk.	  Probeer	  maar	  iets	  te	  bedenken	  dat	  meer	  de	  gemoederen	  bezig	  zou	  houden	  dan	  dit,	  
ik	  kon	  het	  niet.	  En	  tegelijk	  ging	  het	  helemaal	  nergens	  over.	  Ik	  had	  mijn	  buik	  meer	  dan	  vol	  van	  
Verdonk,	  begreep	  niet	  dat	  de	  mensen	  er	  niet	  doorheen	  prikten,	  maar	  ja,	  ze	  moet	  wel	  gewoon	  de	  
wet	  toepassen.	  Zolang	  dat	  zuiver	  gebeurt,	  zal	  je	  haar	  als	  kabinet	  moeten	  steunen	  en	  hopen,	  
hopen	  dat	  iedereen	  weer	  verder	  gaat	  met	  de	  lastige	  dingen	  van	  de	  dag.	  	  
Zo	  dachten	  ook	  de	  nodige	  mensen	  rond	  het	  kabinet	  zelf.	  Regel	  dit,	  was	  hun	  toon.	  En	  onder	  die	  
druk	  bezweek	  toch	  ook	  IJzeren	  Rita.	  Op	  27	  juni	  stelde	  Verdonk	  dat	  Hirsi	  Ali	  Nederlander	  mocht	  
blijven.	  De	  29e	  juni	  was	  de	  laatste	  avond	  voor	  het	  reces.	  Op	  die	  avond	  werd	  het	  debat	  gepland	  
over	  de	  brief	  van	  Verdonk	  waarin	  ze	  dat	  had	  gemeld.	  Doe	  dat	  nou	  niet,	  dacht	  ik.	  Til	  dat	  over	  het	  
reces	  heen,	  je	  hebt	  alle	  legitimatie	  die	  je	  nodig	  hebt	  in	  de	  overvolle	  agenda	  van	  de	  kamer	  zelf.	  
Het	  mocht	  niet	  zo	  zijn.	  Het	  debat	  moest	  doorgaan.	  Ik	  herinner	  mij	  dat	  ik	  op	  die	  avond	  van	  de	  29	  
juni	  van	  mijn	  auto	  naar	  huis	  liep	  –	  parkeren	  was	  in	  die	  tijd	  in	  Gouda	  een	  vorm	  van	  gokken,	  je	  wist	  
nooit	  of	  en	  waar	  je	  kon	  staan	  –	  met	  het	  vaste	  voornemen	  om	  toch	  mijn	  campagneplan	  af	  te	  
maken,	  uitgaande	  van	  een	  verkiezingsdatum	  na	  de	  provinciale	  statenverkiezing.	  	  Maxime,	  make	  
it	  happen.	  Ik	  ging	  aan	  het	  werk,	  met	  één	  oog	  op	  het	  debat.	  	  
	  
De	  eerste	  ronde	  leek	  goed	  te	  gaan.	  De	  meeste	  partijen	  gingen	  er	  furieus	  en	  vol	  verontwaardiging	  
in,	  bovenal	  Lousewies	  van	  der	  Laan	  van	  D66,	  maar	  het	  was	  redelijk	  voorspelbaar.	  Maxime	  was	  
nietszeggend.	  Ik	  voelde	  wat	  teleurstelling	  omhoog	  kruipen.	  Er	  was	  zelfs	  niet	  het	  begin	  van	  een	  
manier	  van	  denken	  in	  zijn	  bijdrage	  te	  vinden	  die	  zou	  kunnen	  helpen	  om	  het	  probleem	  weg	  te	  
zetten.	  Heeft	  hij	  hier	  wel	  iets	  mee?,	  zo	  vroeg	  ik	  mij	  af.	  Balkenende	  was	  in	  zijn	  reactie	  in	  eerste	  
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termijn	  niet	  zeer	  sterk,	  maar	  verdedigde	  de	  handelswijze	  van	  het	  kabinet,	  en	  dus	  van	  Verdonk,	  
met	  voldoende	  aplomb.	  Daarna	  ging	  het	  mis	  en	  eigenlijk	  op	  een	  moment	  dat	  ik	  verwachte	  dat	  
het	  debat	  als	  een	  nachtkaars	  uit	  zou	  gaan.	  Nota	  bene	  de	  fractievoorzitter	  van	  de	  VVD	  nota	  bene,	  
Willibrord	  van	  Beek,	  stelde	  de	  premier	  de	  sleutelvraag.	  Waarom	  doet	  hij	  dat?	  De	  vraag	  ging	  naar	  
de	  motivatie	  van	  de	  brief.	  Het	  antwoord	  kwam	  er	  min	  of	  meer	  op	  neer	  dat	  de	  brief	  nodig	  was	  
om	  het	  voor	  Verdonk	  acceptabel	  te	  maken	  om	  te	  tekenen.	  Het	  ging	  dus	  niet	  om	  de	  merites	  van	  
de	  zaak,	  maar	  om	  het	  ego	  van	  de	  bewindspersoon.	  Kip	  ik	  heb	  je.	  Het	  was	  teveel	  eerlijkheid	  van	  
de	  premier	  op	  het	  verkeerde	  moment.	  Het	  zou	  hem	  terecht	  aangewreven	  worden	  en	  tegelijk	  
paste	  het	  bij	  zijn	  imago	  als	  een	  in	  de	  kern	  apolitieke	  premier.	  Zelf	  had	  ik	  op	  dat	  moment:	  het	  is	  
gebeurd.	  Gelet	  op	  het	  optreden	  van	  Maxime	  Verhagen	  eerder	  die	  avond,	  had	  ik	  er	  geen	  geloof	  in	  
dat	  het	  nog	  goed	  zou	  komen.	  
	  
Mijn	  campagneplan	  was	  die	  avond	  rond	  gekomen.	  Ongeveer	  een	  half	  uur	  voordat	  Balkenende	  
sprak.	  Met	  een	  ritueel	  gebaar	  gooide	  ik	  het	  over	  mijn	  schouder	  in	  de	  prullenbak.	  Het	  kwam	  er	  
keurig	  in	  terecht,	  als	  een	  bal	  in	  de	  basket.	  Dat	  was	  best	  knap	  van	  mij,	  maar	  dat	  het	  zo	  precies	  
volgens	  de	  bedoeling	  in	  de	  prullenbak	  belande	  kan	  ook	  aan	  het	  plan	  hebben	  gelegen.	  Dat	  was	  
een	  heel	  keurig	  plan.



	  

II	  

Landelijke	  campagne	  2006	  

Een	  gespannen	  relatie	  

Na	  het	  debat	  stapte	  D66	  uit	  het	  kabinet	  en	  ging	  er	  een	  rompkabinet	  –	  Balkenende	  III	  –	  verder	  tot	  
aan	  de	  verkiezingen	  op	  22	  november	  2006.	  Ook	  dit	  kabinet	  zou	  geen	  rustig	  bestaan	  kennen.	  	  
Niet	  lang	  nadat	  ik	  mijn	  keurige	  campagneplan	  in	  de	  prullenbak	  had	  gemikt,	  had	  ik	  een	  nieuw	  
plan,	  nu	  met	  een	  najaar	  dat	  geheel	  in	  het	  teken	  stond	  van	  de	  landelijke	  verkiezingen.	  Geheel?	  Ja	  
en	  nee.	  Ja,	  het	  partijbureau	  kon	  en	  mocht	  op	  Zuid-‐Holland	  rekenen.	  Meer	  dan	  dat:	  als	  Zuid-‐
Holland	  staken	  wij	  onze	  vinger	  gelijk	  op	  voor	  een	  paar	  forse	  klussen,	  waaronder	  het	  organiseren	  
van	  de	  landelijke	  slotmanifestatie.	  Nee,	  wij	  zouden	  doorgaan	  met	  die	  activiteiten	  die	  we	  voor	  de	  
latere	  provinciale	  campagne	  van	  belang	  vonden.	  Daarbij	  ging	  het	  vooral	  om	  de	  werkbezoeken	  en	  
de	  internetcampagne.	  We	  vonden	  dat	  het	  de	  landelijke	  campagne	  ook	  hielp,	  maar	  deze	  
activiteiten	  mochten	  niet	  in	  gevaar	  komen.	  
Voordat	  ik	  dit	  verder	  schets,	  vind	  ik	  het	  de	  moeite	  waard	  meer	  over	  de	  landelijke	  campagne	  te	  
vertellen.	  Het	  is	  een	  van	  de	  meest	  roemruchte	  uit	  de	  geschiedenis	  van	  Nederlandse	  verkiezingen	  
geworden.	  Er	  zijn	  wonden	  geslagen	  in	  de	  relatie	  tussen	  CDA	  en	  PvdA	  die	  nog	  lang	  niet	  geheeld	  
zijn.	  In	  effect	  kan	  het	  alleen	  maar	  vergeleken	  worden	  met	  de	  gevolgen	  van	  de	  nacht	  van	  
Schmelzer	  in	  1968;	  een	  vertrouwensbreuk	  tussen	  toen	  de	  KVP	  en	  de	  PvdA	  en	  tegelijk	  een	  breuk	  
in	  de	  geschiedenis	  van	  Nederland.	  Net	  als	  er	  rondom	  de	  nacht	  van	  Schmelzer	  sprake	  is	  van	  
mythevorming	  –	  de	  gladde	  teckel	  Schmelzer	  bleek	  nader	  beschouwd	  heel	  redelijk	  geopereerd	  te	  
hebben	  en	  was	  zeker	  niet	  de	  Brutus	  die	  er	  direct	  na	  de	  nacht	  van	  gemaakt	  zou	  worden	  -‐	  zo	  heeft	  
er	  ook	  in	  en	  rondom	  deze	  campagne	  het	  een	  en	  ander	  plaatsgevonden	  dat	  tot	  hardnekkige	  
beelden	  heeft	  geleid.	  Of	  er	  sprake	  van	  mythevorming	  is	  geweest	  kan	  ik	  niet	  hard	  aantonen	  –	  ik	  
zat	  dichtbij,	  maar	  was	  zeker	  geen	  onderdeel	  van	  het	  landelijk	  team	  –	  maar	  ik	  kan	  het	  al	  bekende	  
plaatje	  wel	  op	  een	  andere	  manier	  inkleuren.	  Het	  start	  met	  een	  ontmoeting	  met	  een	  van	  de	  meer	  
kleurrijke	  personen	  in	  de	  partij.	  Het	  hoofd	  communicatie	  van	  de	  partij	  en	  tevens	  landelijk	  
campagneleider,	  Jack	  de	  Vries.	  

Als	  snel	  na	  zijn	  benoeming	  maak	  ik	  een	  afspraak	  met	  Jack.	  Ik	  wil	  dat	  er	  geen	  ruis	  gaat	  zitten	  
tussen	  de	  landelijke	  campagne	  en	  de	  campagne	  van	  de	  grootste	  provincie	  van	  het	  land.	  Hij	  
maakt	  snel	  ruimte	  in	  zijn	  agenda.	  Een	  goed	  gesprek,	  al	  was	  het	  maar	  omdat	  we	  het	  eens	  waren	  
over	  de	  analyse	  van	  de	  situatie.	  
Jack	  heeft	  een	  gezicht	  uit	  duizenden.	  Zijn	  van	  nature	  hoog	  opkrullende	  mondhoeken	  maken	  hem	  
moeilijk	  te	  lezen.	  Als	  je	  humor	  met	  hem	  deelt,	  denk	  je	  samen	  met	  hem	  breed	  om	  de	  wereld	  te	  
lachen.	  Als	  je	  zelf	  ernstig	  bent,	  denkt	  een	  deel	  van	  je	  dat	  hij	  je	  uitlacht.	  Het	  duurde	  bij	  mij	  even	  
voordat	  ik	  leerde	  meer	  op	  zijn	  ogen	  en	  minder	  op	  zijn	  mond	  te	  letten.	  Tijdens	  ons	  gesprek	  staan	  
zijn	  ogen	  ontspannen,	  licht	  waakzaam.	  We	  begrijpen	  elkaar	  en	  dat	  geeft	  een	  band,	  maar	  
helemaal	  waarderen	  doen	  we	  elkaar	  niet.	  Ogen	  op	  de	  bal	  dus,	  prima.	  Ook	  bij	  hem	  is	  alles	  nog	  
aan	  het	  opstarten,	  al	  laat	  hij	  In	  een	  paar	  tussenzinnen	  merken	  dat	  hij	  zijn	  eerste	  strategische	  
keuzen	  voor	  de	  campagne	  al	  had	  bepaalt.	  We	  houden	  het	  vooral	  praktisch.	  Tijdpad,	  bemensing	  
en	  ondersteuning	  passeren	  de	  revue.	  Mijn	  uitgangspunten	  voor	  de	  campagne	  accepteert	  hij	  
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geruisloos.	  Hij	  beschrijft	  kort	  de	  opzet	  van	  zijn	  team.	  Zelf	  zal	  hij	  vooral	  de	  strategische	  lijnen	  
uitzetten	  en	  de	  mediacampagne	  doen,	  meestal	  dicht	  bij	  Jan	  Peter	  Balkenende.	  Zijn	  
plaatsvervanger	  is	  Michael	  Sijbom,	  die	  zal	  meer	  de	  verenigingskant	  van	  de	  campagne	  doen.	  Met	  
hem	  zal	  ik	  dus	  het	  meeste	  te	  maken	  krijgen.	  Daarnaast	  is	  er	  nog	  een	  hele	  groep	  die	  zich	  in	  
allerlei	  rollen	  met	  de	  campagne	  bezig	  zal	  houden.	  Velen	  daarvan	  ken	  ik,	  maar	  niet	  allemaal.	  Er	  
zal	  geen	  kennismaking	  komen.	  Laten	  we	  het	  praktisch	  houden.	  
Terwijl	  we	  spreken	  trekt	  iets	  achter	  zijn	  schouder	  de	  aandacht.	  Het	  is	  een	  roos	  met	  pijlen.	  We	  
praten	  er	  kort	  over.	  Hij	  heeft	  het	  idee	  dat	  de	  campagne	  uiteindelijk	  een	  tweestrijd	  met	  de	  PvdA	  
moet	  worden.	  Dus	  alle	  pijlen	  op	  Wouter	  Bos.	  Het	  is	  niet	  mijn	  manier	  van	  denken,	  zo	  bedenk	  ik	  
op	  dat	  moment,	  maar	  strategisch	  wel	  erg	  sterk.	  ‘Dus	  daarom	  ben	  jij	  campagneleider	  en	  niet	  ik’,	  
flitst	  het	  door	  mijn	  hoofd.	  Maar	  dat	  was	  het	  enige	  moment	  waarop	  hij	  en	  ik	  in	  ons	  denken	  
uiteenliepen.	  Nee,	  dat	  is	  niet	  waar.	  Op	  één	  punt	  nam	  hij	  een	  andere	  positie	  in	  dan	  ik.	  
Op	  verzoek	  van	  Hans	  Klein	  Breteler,	  een	  man	  met	  een	  netwerk	  dat	  even	  onzichtbaar	  als	  
onmetelijk	  is,	  toen	  voor	  mij	  vooral	  de	  fractievoorzitter	  van	  Zuid-‐Holland,	  hielp	  ik	  bij	  het	  opzetten	  
van	  een	  allochtonennetwerk	  binnen	  het	  CDA	  Zuid-‐Holland.	  Mijn	  rol	  was	  om	  als	  het	  ware	  te	  
helpen	  de	  deur	  open	  te	  zetten	  voor	  jonge	  talentvolle	  vertegenwoordigers	  van	  de	  allochtone	  
gemeenschap	  in	  onze	  partij.	  Daar	  zat	  (en	  zit)	  de	  overtuiging	  achter	  dat	  deze	  mensen	  meer	  in	  
onze	  partij	  horen	  dan	  welke	  partij	  ook.	  Het	  grootste	  deel	  van	  de	  allochtone	  gemeenschap	  is	  of	  
wil	  tot	  de	  middenklasse	  behoren	  en	  werkt	  hard,	  niet	  zelden	  heel	  hard	  om	  de	  droom	  van	  een	  
eigen	  winkel	  of	  bedrijf	  te	  realiseren.	  Gezin	  en	  familie	  is	  belangrijk,	  maar	  ook	  het	  bredere	  verband	  
van	  kerk,	  tempel	  en	  moskee	  en	  de	  lokale	  gemeenschap.	  Naïef?	  Nee.	  Dat	  zou	  het	  zijn	  als	  we	  geen	  
onderscheid	  maakten.	  De	  ene	  groep	  is	  de	  andere	  niet.	  Ik	  kom	  uit	  Gouda.	  De	  worstelingen	  met	  de	  
tot	  op	  het	  bot	  verdeelde	  Goudse	  gemeenschap	  waren	  me	  maar	  al	  te	  bekend.	  De	  Turkse	  
gemeenschap	  is	  beter	  georganiseerd,	  maar	  de	  keerzijde	  daarvan	  was	  dat	  veel	  afdelingen	  in	  
grotere	  gemeenten	  al	  te	  maken	  hadden	  gehad	  met	  pogingen	  van	  de	  grijze	  wolven,	  een	  Turkse	  
nationalistische	  beweging,	  om	  de	  afdeling	  te	  kapen.	  	  Bij	  twee	  afdelingen	  heb	  ik	  in	  de	  negentiger	  
jaren	  gezien	  hoeveel	  schade	  dat	  heeft	  veroorzaakt.	  Dat	  nam	  echter	  niet	  weg	  dat	  er	  in	  elke	  
gemeenschap	  ‘stepping	  stones’	  zijn	  met	  grote	  talenten	  en	  dat	  er	  veel	  meer	  gemeenschappen	  
zijn	  dan	  alleen	  de	  Marokkaanse	  of	  Turkse.	  Elke	  politieke	  beweging	  start	  als	  een	  
emancipatiebeweging	  en	  de	  partij	  van	  de	  ‘kleine	  luyden’	  en	  geëmancipeerde	  katholieken	  zou	  
hen	  bij	  uitstek	  een	  onderdak	  kunnen	  bieden.	  Het	  idee	  was	  goed,	  maar	  de	  uitwerking	  nog	  niet	  zo	  
eenvoudig.	  
In	  twee	  zinnen	  vertel	  ik	  tijdens	  ons	  gesprek	  onze	  campagneplannen	  voor	  de	  Zuid-‐Hollandse	  
allochtone	  stem	  aan	  Jack	  de	  Vries.	  Hij	  ging	  kort	  verzitten	  en	  verstrakte	  zijn	  lange	  lippen.	  Hij	  zei	  
dat	  hij	  mijn	  punt	  zag,	  maar	  dat	  het	  electoraal	  riskant	  was.	  Meer	  niet,	  maar	  dat	  was	  genoeg.	  
Nooit	  zou	  hij	  zoiets	  als	  dit	  steunen.	  Het	  zou	  vooral	  stemmen	  kosten.	  
Als	  Zuid-‐Holland	  zijn	  we	  toch	  door	  gegaan.	  Het	  heeft	  waarschijnlijk	  meer	  voorkeurstemmen	  uit	  
de	  allochtone	  gemeenschap	  opgeleverd	  dan	  we	  ooit	  hebben	  gehad,	  maar	  we	  moesten	  het	  bijna	  
helemaal	  van	  onze	  netwerken	  in	  de	  gemeenschappen	  daar	  hebben.	  Veel	  van	  dat	  deel	  van	  de	  
campagne	  is	  zo	  klassiek	  als	  het	  maar	  zijn	  kan;	  een	  van	  mond	  op	  mond	  doorgegeven	  boodschap:	  
het	  CDA	  en	  deze	  kandidaten,	  deze	  lijsttrekker	  deugt.	  Geef	  je	  stem.	  Het	  werkte,	  maar	  voor	  mij	  
zou	  het	  de	  eerste	  en	  niet	  de	  laatste	  keer	  zijn	  dat	  ik	  in	  deze	  campagne	  op	  ‘het	  landelijke’	  zou	  
botsen.	  



Jack	  de	  Vries	  heb	  ik	  zien	  komen.	  Elke	  voorzitter	  van	  het	  CDJA	  laat	  zich	  horen	  op	  een	  
partijcongres,	  een	  horzel	  voor	  elke	  partij-‐	  of	  fractievoorzitter	  die	  denkt	  een	  eigen	  koers	  te	  
kunnen	  varen.	  Een	  horzel	  die	  ook	  wel	  degelijk	  weet	  te	  steken,	  op	  het	  irritante	  af:	  nu	  weten	  we	  
het	  wel.	  Bijna	  alle	  CDJA	  voorzitters	  hebben	  later	  dan	  ook	  een	  plek	  gevonden	  in	  het	  hart	  van	  de	  
partij.	  Bij	  Jack	  was	  van	  het	  begin	  af	  aan	  een	  vermoeden	  dat	  achter	  zijn	  tegendraadse	  teksten	  een	  
scherpe	  inschatting	  van	  machtsverhoudingen	  school.	  Hij	  had	  net	  dat	  beetje	  extra	  talent.	  Een	  
talent	  dat	  gekoesterd	  werd	  door	  Jaap	  de	  Hoop	  Scheffer	  en	  geruisloos	  overgenomen	  werd	  door	  
Jan	  Peter	  Balkenende,	  met	  Hans	  Hillen	  als	  mentor	  op	  de	  achtergrond.	  Het	  is	  -‐	  of	  beter	  gezegd,	  
was	  -‐	  gebruikelijk	  dat	  talenten	  zich	  bewijzen	  door	  de	  weg	  af	  te	  leggen	  van	  raadslid,	  wethouder,	  
gedeputeerde	  en	  dan	  verder.	  Ook	  Jack	  is	  raadslid	  geweest,	  maar	  tegelijk	  is	  hij	  het	  meest	  
uitgesproken	  voorbeeld	  van	  iemand	  die	  is	  opgekomen	  via	  de	  communicatie	  en	  
voorlichtingskant;	  iets	  minder	  dan	  de	  helft	  in	  symbiose	  met	  de	  media	  en	  iets	  meer	  dan	  de	  helft	  
als	  antagonist	  van	  diezelfde	  media.	  Die	  weg	  heeft	  hem	  meer	  gevormd	  dan	  het	  klassieke	  
partijwerk.	  	  
Tegelijk	  komt	  hij	  daar	  dus	  wel	  uit	  voort.	  Hij	  stond	  midden	  in	  de	  oppositiestrijd	  als	  medewerker	  
van	  Jaap.	  Hij	  koos	  als	  een	  soort	  jong	  soldaat	  fel	  partij	  voor	  hem	  en	  Jan	  Peter	  in	  de	  strijd	  met	  
partijvoorzitter	  Marnix	  van	  Rij.	  Door	  hem	  –	  en	  anderen	  -‐	  werden	  op	  dat	  moment	  scherpe	  
scheidslijnen	  getrokken:	  loyaal	  aan	  Jaap,	  loyaal	  aan	  Jan	  Peter	  of	  niet?	  	  
Als	  persoonlijk	  assistent	  van	  een	  van	  de	  jongste	  en	  minst	  ervaren	  premiers	  van	  Nederland	  heeft	  
hij	  zich	  pas	  echt	  moeten	  bewijzen.	  In	  die	  tijd	  liep	  hij	  enthousiast	  naar	  je	  toe	  en	  beschreef	  zijn	  
werk	  met	  brede	  armgebaren	  als	  dat	  van	  een	  kind	  in	  een	  speelgoedfabriek.	  Als	  politiek	  je	  hobby	  
is,	  wat	  kan	  je	  dan	  nog	  meer	  wensen?	  Niets	  te	  verliezen	  en	  de	  belevenis	  van	  je	  leven.	  Maar	  het	  
maakt	  de	  tijden	  er	  niet	  minder	  bar	  door	  en	  de	  opgaven	  er	  niet	  kleiner	  op.	  Hoe	  groot	  is	  dan	  de	  
maat	  van	  je	  jas?	  Standaard	  voorlichting	  volstaat	  niet;	  het	  doorgeven	  (soms:	  lekken)	  van	  de	  
boodschap	  van	  een	  ander.	  	  Je	  zal	  in	  vergaande	  mate	  moeten	  helpen	  om	  de	  boodschap	  vorm	  te	  
geven.	  Ik	  vraag	  me	  af	  hoe	  goed	  hij	  daar	  in	  is	  geweest.	  Hij	  heeft	  in	  ieder	  geval	  niets	  kunnen	  
veranderen	  aan	  de	  clichétaal	  van	  zijn	  baas,	  het	  misschien	  zelfs	  erger	  gemaakt.	  En	  taal	  is	  niet	  
onschuldig.	  Het	  heeft	  ons	  gekost.	  	  
De	  echte	  kracht	  van	  Jack	  moet	  zijn	  probleemoplossend	  vermogen	  zijn.	  Iets	  wat	  maar	  beperkt	  
met	  de	  media	  te	  maken	  heeft,	  maar	  vooral	  met	  bila’s	  –	  tweegesprekken	  -‐	  en	  kleine	  
groepsdiscussies	  zoals	  die	  in	  de	  wandelgangen	  van	  Kamer,	  ministeries	  en	  conferentieoorden,	  in	  
auto’s	  en	  lege	  hotelkamers	  worden	  gehouden.	  Wie	  dan	  het	  scherpste	  ziet,	  de	  beste	  voorstellen	  
heeft,	  komt	  boven	  drijven.	  En	  daar	  zorgde	  hij	  heel	  goed	  voor.	  De	  kern	  van	  de	  aanpak	  van	  Jack	  is	  
dat	  hij	  verbinder	  is.	  Niet	  van	  mensen,	  maar	  van	  allemaal	  stukjes	  informatie,	  inclusief	  informatie	  
over	  mensen,	  die	  samen	  de	  oplossing	  van	  een	  puzzel	  bepalen.	  Na	  Lubbers,	  en	  met	  Hillen,	  is	  hij	  
waarschijnlijk	  de	  beste	  ‘meedenker’	  die	  de	  partij	  gehad	  heeft.	  Zijn	  werk	  richting	  de	  media	  en	  het	  
campagnewerk	  hebben	  die	  rol	  overschaduwd,	  alsof	  zijn	  mondhoeken	  steeds	  hoger	  werden	  en	  
zijn	  ogen	  donkerder.	  Begin	  2006	  was	  zijn	  imago	  als	  ‘spindocter’	  al	  stevig	  gevestigd,	  maar	  het	  
loont	  om	  hem	  als	  meer	  te	  zien:	  als	  iemand	  met	  een	  heel	  goed	  richtinggevoel	  voor	  de	  koers	  van	  
een	  grote	  partij	  en	  met	  het	  tactisch	  vermogen	  om	  de	  partij	  ook	  daadwerkelijk	  die	  kant	  op	  te	  
laten	  gaan.	  Het	  grote	  nadeel	  was	  de	  toenemende	  politieke	  leegte	  van	  die	  koers.	  Toen	  ik	  hem	  
vertelde	  over	  het	  allochtonennetwerk,	  stelde	  hij	  direct	  dat	  dit	  een	  stap	  was	  die	  ons	  landelijk	  
eerder	  kiezers	  zou	  kosten	  dan	  opleveren.	  Daar	  had	  hij	  ongetwijfeld	  gelijk	  in.	  Het	  verder	  liggende,	  
meer	  fundamentele	  punt	  over	  de	  toekomst	  van	  het	  CDA	  als	  brede	  volkspartij,	  liet	  hij	  liggen.	  Voor	  
hem	  was	  winnen	  de	  opgave.	  Al	  het	  andere	  kwam	  ver	  daarna.	  En	  daarbij	  wist	  hij	  heel	  goed	  wat	  hij	  
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zei	  toen	  hij	  zijn	  stelling	  betrok	  over	  het	  electorale	  effect.	  Het	  is	  tijd	  om	  de	  ‘geheime’	  machine	  van	  
het	  CDA	  te	  onthullen:	  Motivaction.	  Het	  analyse-‐instrument	  is	  een	  ware	  bron	  van	  mythevorming	  
gebleken.	  

Stijlen	  en	  peilen	  

Eerst	  wat	  vragen.	  Op	  wat	  voor	  stoel	  zit	  	  u	  nu?	  Welke	  telefoon	  heeft	  u	  bij	  de	  hand?	  Als	  u	  TV	  kijkt,	  
welke	  zender	  heeft	  dan	  de	  voorkeur?	  Komt	  u	  de	  hele	  dag	  uw	  huis	  niet	  uit,	  of	  leest	  u	  dit	  boek	  op	  
een	  e-‐reader	  in	  een	  tropische	  bestemming?	  Of	  vindt	  u	  het	  milieutechnisch	  niet	  verantwoord	  om	  
veel	  te	  vliegen	  en	  heeft	  u	  de	  e-‐reader	  meegenomen	  op	  een	  fietstocht	  in	  eigen	  land?	  
Het	  zijn	  allemaal	  vragen	  waarvan	  het	  antwoord	  iets	  zegt	  over	  hoe	  u	  in	  het	  leven	  staat.	  Ja,	  ook	  die	  
vraag	  naar	  uw	  stoel.	  Is	  dat	  een	  stevig	  exemplaar	  van	  leer	  of	  fraaie	  stof,	  iets	  van	  Ikea	  of	  een	  
uitgeleefd	  studentengeval?	  Het	  zegt	  allemaal	  iets	  over	  u.	  Als	  de	  grote	  getallen	  gaan	  werken	  
uiteraard,	  zelf	  bent	  u	  uniek.	  Dit	  ter	  geruststelling.	  
	  
Rond	  2000	  ontstond	  in	  Europa	  de	  behoefte	  aan	  een	  andere	  manier	  van	  meten	  van	  
consumentvoorkeuren	  en	  kiezersgedrag.	  Als	  altijd	  gingen	  de	  Amerikanen	  ons	  daarin	  voor,	  met	  
uitgebreide	  databases	  vol	  kiezersvoorkeuren.	  Met	  name	  de	  republikeinen	  waren	  daar	  goed	  in.	  
Ene	  Karl	  Rove	  met	  name,	  bekend	  als	  het	  kwade	  genius	  achter	  president	  George	  W.	  Bush.	  Hij	  had	  
wat	  gerommeld	  in	  de	  politiek	  totdat	  hij	  in	  de	  wereld	  van	  de	  postorderbedrijven	  terechtkwam.	  Zo	  
leerde	  hij	  hoe	  hij	  adressenbestanden	  beter	  kon	  benutten.	  Vooral	  voor	  politieke	  bedoelingen.	  Zo	  
is	  het	  feit	  dat	  iemand	  een	  sneeuwscooter	  (‘snowmobile’)	  koopt	  interessant.	  Als	  je	  het	  bestand	  
van	  mensen	  die	  een	  sneeuwscooter	  kopen	  –	  gewoon	  te	  koop	  –	  kruist	  met	  de	  bestanden	  met	  
kiezersvoorkeuren	  zoals	  de	  partijen	  die	  hebben,	  zie	  je	  namelijk	  sneeuwscooterkopers	  in	  
overgrote	  meerderheid	  republikeins	  stemmen.	  Dan	  weet	  je	  dus	  heel	  exact	  wie	  in	  ieder	  geval	  
gebeld	  moet	  worden	  als	  er	  verkiezingen	  komen.	  Als	  je	  dat	  heel	  efficiënt	  doet,	  bijvoorbeeld	  door	  
de	  scooterkoper,	  te	  laten	  opbellen	  met	  een	  te	  voren	  opgenomen	  boodschap:	  een	  ‘robocall’,	  dan	  
kan	  je	  letterlijk	  miljoenen	  kiezers	  bereiken,	  in	  plaats	  van	  de	  duizenden	  die	  je	  met	  een	  klassieke	  
campagne	  kan	  bereiken.	  Zo	  hielp	  Karl	  Rove	  in	  ieder	  geval	  Bush	  aan	  de	  overwinning	  op	  zijn	  
democratische	  tegenstander	  Kerry.	  Inmiddels	  hebben	  de	  democraten	  het	  trucje	  van	  Karl	  Rove	  
geleerd	  en	  doen	  de	  ‘data	  mining’	  nog	  veel	  beter	  dan	  Rove	  en	  kornuiten,	  maar	  anno	  2006	  was	  
zijn	  manier	  van	  campagnevoeren	  de	  standaard.	  Een	  lastige	  standaard,	  want	  de	  toegang	  tot	  
bestanden	  is	  in	  continentaal	  Europese	  landen	  als	  Nederland	  toch	  wat	  ingewikkelder	  dan	  in	  de	  
VS.	  En	  ook	  onze	  democratische	  systemen	  zitten	  heel	  anders	  in	  elkaar.	  Hier	  geen	  ‘simpele’	  
tweestrijd	  als	  in	  Amerika,	  of	  zelfs	  maar	  een	  driestrijd	  zoals	  in	  het	  Verenigd	  Koninkrijk.	  Ons	  
continent	  wordt	  gekenmerkt	  door	  democratieën	  met	  heel	  veel	  partijen.	  Dat	  loopt	  van	  5-‐7	  
partijen	  in	  Duitsland	  tot	  tientallen	  partijen	  in	  Oost-‐Europa.	  In	  Nederland	  lijkt	  het	  er	  op	  dat	  er	  
steeds	  zo’n	  12	  partijen	  zijn	  die	  serieus	  politiek	  actief	  zijn,	  waarvan	  er	  2-‐4	  als	  nieuwe	  partij	  
inkomen	  om	  er	  later	  weer	  uit	  te	  vallen.	  Werkelijk	  breinkrullend	  hoe	  complex	  dat	  is	  als	  je	  er	  over	  
nadenkt,	  wat	  velen	  overigens	  niet	  graag	  doen.	  Gesteld	  al	  dat	  je	  de	  data	  over	  het	  koopgedrag	  zou	  
kunnen	  krijgen	  en	  de	  beschikking	  over	  alle	  kiezersgegevens	  zou	  hebben,	  wat	  hier	  dus	  niet	  zo	  is,	  
hoe	  zou	  je	  dat	  dan	  moeten	  koppelen	  aan	  al	  die	  wisselende	  partijvoorkeuren?	  
	  
De	  traditionele	  manier	  om	  partijen	  uit	  elkaar	  te	  houden	  is	  altijd	  de	  links-‐rechts	  tegenstelling	  
geweest.	  Dat	  is	  letterlijk	  en	  figuurlijk	  een	  platte	  manier	  van	  denken.	  Je	  hebt	  al	  snel	  een	  matrix,	  of	  
beter	  nog,	  een	  driedimensionaal	  beeld	  nodig	  om	  de	  pieken	  en	  dalen,	  toppen	  en	  valleien	  van	  het	  



politieke	  landschap	  te	  kunnen	  doorgronden.	  Zeker	  in	  Nederland,	  met	  haar	  sterke	  confessionele	  
–	  religieus	  geïnspireerde	  -‐	  traditie,	  is	  de	  weerstand	  tegen	  het	  links-‐rechts	  denken	  altijd	  aanwezig	  
geweest.	  Uiteraard	  het	  meeste	  bij	  de	  confessionele	  partijen	  zelf	  en	  die	  zijn	  dan	  ook	  altijd	  op	  zoek	  
naar	  kiezersinformatie	  die	  meer	  zegt	  dan	  een	  simpele	  peiling	  en	  een	  links-‐rechts	  tegenstelling	  
kan	  weergeven.	  Ook	  partijen	  met	  een	  sterk	  milieuprofiel,	  zoals	  D66	  en	  GroenLinks	  en	  nu	  de	  
Partij	  voor	  de	  Dieren,	  zijn	  van	  oudsher	  op	  zoek	  naar	  kiezersinformatie	  die	  meer	  zegt	  dan	  het	  wel	  
of	  niet	  meegaan	  in	  inkomensnivellering	  of	  misdaadbestrijding,	  de	  bekende	  thema’s	  uit	  het	  links-‐
rechts	  denken.	  Andersom	  kan	  je	  zeggen	  dat	  degenen	  die	  graag	  de	  rechts-‐links	  tegenstelling	  
hanteren	  daar	  ook	  een	  agenda	  bij	  hebben.	  Hoezeer	  het	  gebruik	  van	  de	  tegenstelling	  ook	  wordt	  
uitgelegd	  in	  termen	  van	  eenvoud	  –	  ‘je	  moet	  het	  de	  kijker	  niet	  te	  moeilijk	  maken’	  –	  daarachter	  zit	  
toch	  ook	  de	  realiteit	  van	  journalisten	  en	  andere	  duiders	  die	  meer	  opgewonden	  raken	  van	  de	  
uitersten	  van	  het	  politieke	  spectrum	  dan	  van	  het	  complexe	  midden.	  	  

Een	  andere	  groep	  die	  gewoon	  vast	  in	  de	  links-‐rechts	  tegenstelling	  zit,	  ook	  al	  doen	  ze	  pogingen	  
daar	  vandaan	  te	  blijven,	  zijn	  de	  peilers.	  Kiezersonderzoek	  is	  de	  begraafplaats	  voor	  alle	  goede	  
bedoelingen	  als	  het	  om	  statistisch	  onderzoek	  gaat.	  Elke	  fout	  die	  kan	  worden	  gemaakt,	  wordt	  ook	  
gemaakt.	  En	  na	  de	  statistische	  fouten	  volgen	  de	  interpretatiefouten:	  hoe	  moet	  een	  peiling	  
geduid	  worden.	  En	  al	  weet	  elke	  peiler	  dat	  de	  links-‐rechts	  tegenstelling	  onhoudbaar	  is	  en	  
proberen	  ze	  braaf	  van	  alles	  uit	  om	  andere	  invalshoeken	  naar	  voren	  te	  brengen,	  uiteindelijk	  
wordt	  alles	  steeds	  weer	  teruggebracht	  tot	  die	  ene	  tegenstelling	  van	  links	  versus	  rechts.	  	  
En	  onder	  de	  interpretatieproblemen	  ligt	  misschien	  wel	  het	  grootste	  probleem:	  de	  
representativiteit.	  Deze	  term	  zegt	  iets	  over	  de	  mate	  waarin	  de	  mensen	  die	  aan	  een	  enquête	  
meedoen	  ook	  staan	  voor	  de	  rest	  van	  de	  goegemeente.	  Ook	  voor	  Nederlandse	  peilers	  is	  dit	  een	  
structureel	  probleem,	  zeker	  als	  het	  om	  het	  CDA	  gaat.	  Zo	  is	  de	  steekproef	  van	  Peil.NL,	  beter	  
bekend	  als	  ‘de	  peiling	  van	  Maurice	  de	  Hond’,	  helemaal	  gebaseerd	  op	  personen	  die	  op	  het	  
internet	  zitten.	  Niets	  mis	  mee,	  totdat	  je	  bedenkt	  dat	  er	  per	  week	  maximaal	  enkele	  duizenden	  
mensen	  het	  internet	  opgaan	  die	  ook	  nog	  eens	  bereid	  zijn	  hun	  tijd	  voor	  een	  fors	  aantal	  vragen	  op	  
te	  offeren.	  Van	  de	  leden	  van	  mijn	  partij,	  het	  CDA,	  is	  bekend	  dat	  ze	  a)	  bepaald	  niet	  dol	  op	  internet	  
zijn,	  en	  dat	  is	  meer	  dan	  een	  leeftijdskwestie	  b)	  wel	  iets	  anders	  te	  doen	  hebben	  dan	  het	  internet	  
opgaan	  voor	  een	  of	  andere	  vragenlijst	  en	  c)	  nog	  niet	  dood	  gevonden	  willen	  worden	  in	  de	  buurt	  
van	  Maurice	  de	  Hond.	  Hoe	  jammer	  dat	  laatste	  wellicht	  ook	  is,	  het	  betekent	  voor	  Peil.NL	  dat	  er	  
een	  enorme	  correctiefactor	  voor	  CDA-‐stemmers	  op	  los	  gelaten	  moet	  worden,	  wil	  er	  nog	  de	  
illusie	  van	  representativiteit	  zijn.	  Geen	  wonder	  dat	  de	  peilers	  er	  in	  de	  verkiezing	  van	  2006	  zwaar	  
naast	  zouden	  zitten	  op	  het	  moment	  dat	  de	  kiezers	  werkelijk	  hadden	  gesproken.	  

Motieven	  

Wat	  doe	  je	  dan	  als	  partij	  die	  niets	  te	  winnen	  heeft	  bij	  de	  links-‐rechts	  tegenstelling?	  Uit	  de	  
tegenstelling	  stappen	  als	  het	  kan.	  In	  Nederland	  wordt	  die	  mogelijkheid	  bovenal	  geboden	  door	  
het	  bureau	  Motivaction.	  Wat	  ons	  eindelijk	  bij	  dit	  voor	  het	  CDA	  en	  dit	  verhaal	  belangrijke	  bureau	  
brengt	  en	  het	  antwoord	  op	  die	  rare	  vragen	  van	  het	  begin	  van	  dit	  hoofdstuk.	  De	  kracht	  van	  het	  
model	  van	  Motivaction	  is	  dat	  het	  niet	  vraagt	  naar	  politieke	  voorkeuren	  –	  het	  is	  überhaupt	  niet	  zo	  
afhankelijk	  van	  vragenlijsten	  –	  maar	  vooral	  ingaat	  op	  de	  vraag	  hoe	  mensen	  in	  het	  leven	  staan.	  
Wat	  is	  hun	  –	  waarschuwing:	  Anglicisme	  –	  ‘life	  style’.	  Heel	  expliciet	  wordt	  in	  gegaan	  op	  de	  vraag	  
vanuit	  welke	  waarden	  mensen	  leven.	  En	  als	  er	  al	  niet	  meer	  redenen	  zouden	  zijn,	  dan	  zou	  dat	  
alleen	  al	  de	  nieuwsgierigheid	  voor	  de	  uitkomsten	  van	  het	  meetinstrument	  bij	  CDA’ers	  vergroten.	  
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Het	  basisschema	  van	  Motivaction	  kent	  twee	  assen.	  De	  horizontale	  as	  geeft	  deze	  waarden	  weer	  
en	  loopt	  via	  ‘traditioneel’	  naar	  ‘modern’	  naar	  ‘postmodern’.	  Bij	  de	  traditionelen	  wordt	  de	  
dominante	  waarde	  nog	  in	  een	  woord	  samengevat:	  behouden.	  	  Bij	  de	  modernen	  wordt	  een	  
splitsing	  gemaakt	  tussen	  hen	  die	  vooral	  gericht	  zijn	  op	  ‘bezitten’	  en	  hen	  die	  meer	  gericht	  zijn	  op	  
‘verwennen’.	  Bij	  de	  postmodernen	  wordt	  een	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  degenen	  wiens	  
dominante	  waarde	  ‘ontplooien’	  is	  en	  hen	  die	  ‘beleven’	  centraal	  stellen.	  Als	  je	  de	  as	  in	  twee	  
beelden	  samenvat	  kan	  je	  helemaal	  links	  denken	  aan	  een	  statische	  foto	  van	  een	  traditioneel	  
gezin,	  met	  kinderen	  en	  kleinkinderen	  om	  opa	  en	  oma	  geschaard,	  zittend	  op	  een	  stevige	  maar	  
wat	  verouderde	  bank,	  met	  planten	  in	  de	  vensterbank	  en	  een	  hangende	  klok	  aan	  de	  muur.	  
Helemaal	  rechts	  op	  de	  as	  zie	  je	  een	  backpacker	  die	  op	  het	  punt	  staat	  van	  een	  brug	  in	  
Verweggistan	  af	  te	  springen	  met	  om	  zijn	  voeten	  een	  stuk	  elastiek.	  ‘Je	  leeft	  maar	  een	  keer!’,	  
schreeuwt	  hij,	  terwijl	  hij	  springt	  alsof	  hij	  zijn	  leven	  kort	  wil	  houden.	  	  
Dit	  zijn	  de	  extremen.	  Daartussen	  vind	  je	  elke	  vorm	  van	  waarden	  die	  zich	  maar	  voor	  laat	  stellen,	  
maar	  het	  krijgt	  pas	  echt	  dynamiek	  als	  de	  verticale	  as	  er	  aan	  wordt	  toegevoegd,	  ook	  al	  ga	  je	  dan	  
in	  de	  praktijk	  de	  randen	  van	  de	  politieke	  correctheid	  opzoeken.	  
Want	  het	  gaat	  over	  status.	  De	  verticale	  as	  weerspiegelt	  de	  mate	  waarin	  rijkdom	  en	  
vooropleiding	  je	  voorkeuren	  bepalen.	  Dat	  verschil	  is	  er.	  Zelfs	  los	  van	  de	  hoogte	  van	  het	  inkomen,	  
zullen	  mensen	  met	  een	  lage	  vooropleiding	  andere	  dingen	  doen	  en	  aanschaffen	  dan	  mensen	  met	  
een	  hogere	  opleiding.	  De	  een	  gaat	  –	  ja,	  het	  zijn	  generalisaties	  –	  naar	  een	  voetbalwedstrijd,	  de	  
ander	  naar	  een	  hockeywedstrijd.	  Of,	  nog	  wat	  scherper,	  de	  een	  kijkt	  naar	  een	  voetbalwedstrijd,	  
de	  ander	  staat	  langs	  de	  zijlijn	  bij	  een	  pupillenwedstrijd.	  	  Dit	  alles,	  deze	  verschillen	  in	  
maatschappelijke	  status	  vertalen	  zich	  in	  de	  vraag	  of	  men	  wel	  of	  niet	  gaat	  stemmen	  en	  als	  men	  
gaat	  stemmen,	  wat	  men	  dan	  gaat	  stemmen.	  Maar	  campagneleider,	  pas	  op:	  blijf	  nadenken.	  
Hoewel	  je	  bij	  nieuwere	  partijen	  zoals	  de	  PVV	  overwegend	  mensen	  met	  een	  lage	  status	  ziet	  en	  bij	  
D66,	  GroenLinks	  en	  de	  Partij	  voor	  de	  Dieren	  vooral	  mensen	  met	  een	  hogere	  opleiding,	  is	  het	  
beeld	  bij	  de	  traditionele	  middenpartijen	  CDA,	  PvdA,	  VVD	  en	  bij	  klein	  rechts,	  ChristenUnie	  en	  
SGP,	  veel	  meer	  gemengd.	  Wie	  deze	  menging	  het	  beste	  doorgrond	  legt	  de	  beste	  basis	  voor	  een	  
succesvolle	  campagnestrategie.	  

 



Figuur	  x.	  Life	  styles	  Motivaction.	  Percentages	  verwijzen	  naar	  een	  specifiek	  jaar.	  

Motivaction	  maakt	  een	  eigen	  menging.	  Het	  model	  onderscheidt	  ruwweg	  acht	  groepen	  en	  noemt	  
deze	  ‘mentality-‐milieus’.	  Wie	  door	  het	  jargon	  heen	  prikt	  begrijpt	  wat	  wordt	  bedoeld.	  De	  
combinatie	  van	  waarden	  en	  status	  levert	  verschillende	  mentaliteiten	  op,	  die	  zich	  vervolgens	  
weer	  vertalen	  naar	  maatschappelijke	  milieus.	  Elk	  ‘kernmilieu’	  kent	  weer	  eigen	  gedragspatronen	  
met	  daaraan	  gekoppelde	  voorkeuren	  voor	  het	  inrichten	  van	  het	  eigen	  huis,	  het	  wel	  of	  niet	  kijken	  
van	  bepaalde	  televisieprogramma’s,	  vrijetijdsbestedingen,	  etc.	  En	  uiteindelijk	  ook	  voorkeuren	  
voor	  een	  bepaalde	  partij.	  Voor	  een	  volledige	  uitleg	  verwijs	  ik	  naar	  de	  website	  van	  Motivaction	  (ik	  
heb	  geen	  aandelen)	  en	  zijn	  er	  inmiddels	  allerlei	  commentaren	  beschikbaar.	  Er	  zijn	  ook	  
vertalingen	  naar	  specifieke	  sectoren	  gemaakt.	  Naar	  aanleiding	  van	  een	  praatje	  dat	  ik	  over	  
campagnevoeren	  hield,	  ging	  iemand	  op	  eigen	  gelegenheid	  nader	  onderzoek	  naar	  de	  methode	  
doen.	  Uiteindelijk	  kwam	  daar	  een	  vergelijkbaar	  model	  uit	  met	  vijf	  ‘stijlen’	  over	  hoe	  mensen	  met	  
de	  dood	  omgaan:	  van	  vertrouwen	  in	  het	  hiernamaals,	  naar	  ontkenning	  en	  acceptatie.	  Fijn	  om	  zo	  
inspirerend	  te	  kunnen	  zijn.	  Ik	  beloof	  dat	  ik	  mijn	  best	  doe	  dit	  model	  ook	  hier	  zo	  levendig	  mogelijk	  
te	  beschrijven.	  Zeker	  als	  gedachtenspel	  is	  het	  nog	  onvervangbaar	  binnen	  de	  Nederlandse	  
politiek.	  
	  
Wat	  er	  nu	  gaat	  gebeuren	  is	  het	  uitlichten	  van	  een	  paar	  kernmilieus	  zoals	  die	  er	  in	  het	  verdere	  
verhaal	  vooral	  toe	  doen	  en	  dan	  beschreven	  vanuit	  een	  verkiezingsoptiek,	  inclusief	  de	  ‘politieke	  
helden’	  van	  dat	  moment.	  Het	  antwoord	  op	  de	  vraag	  waarom	  de	  PvdA	  de	  raadsverkiezingen	  won	  
en	  de	  landelijke	  verkiezingen	  zou	  verliezen,	  zit	  er	  in.	  Begint	  u	  maar	  met	  zich	  afvragen	  waarom	  en	  
dan	  lezen	  we	  elkaar	  later	  weer.	  Vergeeft	  u	  de	  trainer	  in	  mij,	  maar	  misschien	  moet	  u	  het	  
antwoord	  op	  deze	  vraag	  voor	  uzelf	  even	  opschrijven.	  Weet	  dat	  ik	  dezelfde	  vraag	  ook	  aan	  veel	  
cursisten	  heb	  gesteld,	  waaronder	  vele	  in	  Noord-‐	  en	  Oost	  Europa.	  Benieuwd	  of	  u	  het	  beter	  doet.	  

Waar	  vindt	  je	  de	  typische	  kiezer	  van	  het	  CDA?	  Juist.	  Linksonder,	  binnen	  en	  richting	  de	  
traditionele	  burgerij.	  Onderzoek	  liet	  zien	  dat	  de	  partij	  na	  maart	  helemaal	  teruggedrongen	  was	  
richting	  haar	  kernelectoraat,	  passend	  ook	  bij	  het	  beeld	  dat	  de	  gemiddelde	  CDA-‐kiezer	  oud	  en	  
vergrijsd	  is.	  Het	  was	  eigenlijk	  nog	  erger.	  Zelfs	  in	  dat	  deel	  van	  het	  model	  kregen	  Balkenende	  en	  
Verhagen,	  onze	  belangrijkste	  kampioenen,	  nog	  serieuze	  concurrentie	  van	  Van	  der	  Vlies	  van	  de	  
SGP	  en	  vooral	  van	  de	  ChristenUnie,	  de	  partij	  van	  de	  altijd	  milde	  maar	  goed	  bespraakte	  Andre	  
Rouvoet.	  Het	  CDA	  zat	  in	  de	  hoek	  waar	  de	  klappen	  vielen.	  Dat	  gold	  ook	  voor	  de	  andere	  
kernmilieus	  waar	  het	  normaal	  gesproken	  behoorlijk	  op	  kon	  rekenen.	  Veruit	  het	  grootste	  
kernmilieu	  is	  dat	  van	  de	  ‘Moderne	  burgerij’.	  Als	  er	  een	  woord	  van	  toepassing	  is	  op	  deze	  vraag	  
omschreven	  groep,	  dan	  is	  het	  ‘zappers’.	  Het	  zijn	  de	  mensen	  die	  erg	  naar	  andere	  mensen	  en	  
merken	  kijken,	  vooral	  naar	  de	  Bekende	  Nederlanders	  en	  modieuze	  merken	  en	  op	  basis	  daarvan	  
hun	  –	  steeds	  wisselende	  –	  voorkeuren	  bepalen.	  Een	  moeilijke	  groep,	  maar	  wel	  een	  grote	  en	  
steeds	  groeiende	  groep.	  Het	  zijn	  zwevers	  en	  ze	  zweven	  naar	  wat	  ‘in’	  heet	  te	  zijn.	  Rond	  de	  zomer	  
van	  2006	  laat	  Motivaction	  zien	  dat	  zeker	  deze	  groep	  heel	  negatief	  gestemd	  is	  over	  het	  land	  en	  
erg	  opgewonden	  kan	  raken	  van	  wat	  men	  als	  onbeschoft	  gedrag	  op	  straat	  ervaart.	  Op	  dit	  
kernmilieu	  -‐	  en	  hun	  kampioen	  -‐	  kom	  ik	  later	  zeker	  terug.	  
Dan	  zijn	  er	  nog	  twee	  kernmilieus	  die	  in	  dit	  verhaal	  belangrijk	  zijn.	  Het	  zijn	  de	  ‘Nieuwe	  
conservatieven’	  en	  de	  ‘Opwaarts	  mobielen’.	  De	  Nieuwe	  conservatieven	  zijn	  wat	  vroeger	  wel	  de	  
‘nouveaux	  riches’	  werden	  genoemd.	  Gelukkig	  voor	  Nederland	  zijn	  dat	  er	  zoveel	  geworden,	  en	  is	  
ons	  Frans	  zo	  slecht,	  dat	  we	  ze	  bijna	  niet	  meer	  zo	  noemen.	  Het	  zijn	  de	  mensen	  die	  zich	  wel	  
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kunnen	  (anno	  2013:	  konden)	  veroorloven	  om	  een	  groot	  huis	  en	  een	  grote	  auto	  (lees:	  SUV)	  aan	  
te	  schaffen,	  maar	  die	  tegelijk	  nog	  heel	  traditioneel	  zijn	  in	  hun	  waardepatronen.	  Niet	  zozeer	  
kerkse	  waarden,	  die	  laten	  ze	  schieten,	  maar	  wel	  als	  het	  om	  orde	  en	  veiligheid	  gaat.	  Ze	  stemmen	  
op	  degene	  die	  voor	  strenge	  straffen	  is,	  zolang	  het	  niet	  voor	  te	  hard	  rijden	  is.	  Als	  dat	  wat	  cynisch	  
klinkt,	  dan	  is	  dat	  goed	  gehoord.	  De	  groep	  is	  niet	  bang	  om	  eigen	  waarden	  en	  eigen	  belangen	  met	  
elkaar	  te	  mengen.	  ‘We	  hebben	  het	  toch	  verdiend’.	  
	  
De	  andere	  kernmilieus	  lijken	  minder	  relevant	  vanuit	  CDA-‐perspectief	  en	  voor	  dit	  verhaal.	  Deze	  
paragraaf	  kan	  worden	  overgeslagen	  –	  maar	  niet	  als	  je	  denkt	  dat	  elke	  stem	  er	  een	  is.	  	  
Een	  net	  wat	  andere	  en	  hoger	  opgeleide	  groep	  is	  de	  ‘Opwaarts	  mobielen’.	  	  Sinds	  ik	  dit	  model	  ken,	  
weet	  ik	  precies	  hoe	  ik	  de	  groep	  moet	  noemen	  die	  zich	  op	  het	  laatste	  congres	  voor	  een	  kansrijke	  
verkiezing	  laat	  zien.	  Maar	  nee,	  dat	  is	  flauw.	  Het	  is	  altijd	  mooi	  als	  nieuwe	  talenten	  zich	  melden	  en	  
tot	  op	  zekere	  hoogte	  (ik	  verzet	  me	  tegen	  elk	  label)	  heb	  ik	  ook	  tot	  deze	  doelgroep	  behoord.	  Het	  
zijn	  de	  eind	  twintigers	  en	  dertigers	  die	  zich	  tegelijk	  willen	  laten	  gelden	  en	  hun	  nest	  gaan	  
bouwen.	  Vaak	  hebben	  ze	  de	  zorg	  voor	  een	  gezin	  gekregen	  en	  ze	  vinden	  het	  in	  alle	  opzichten	  
belangrijk	  om	  bij	  rolmodellen	  aan	  te	  sluiten.	  Het	  nadeel	  hiervan	  is	  dat	  het	  ook	  tot	  zap-‐gedrag	  
kan	  leiden,	  een	  zoeken	  naar	  schijnzekerheid.	  Het	  voordeel	  is	  dat	  deze	  groep	  wel	  degelijk	  weet	  
wat	  het	  is	  om	  verantwoordelijkheid	  te	  nemen	  en	  te	  dragen.	  De	  ‘Kosmopolieten’	  zijn	  de	  NRC-‐
lezers.	  Of,	  beter	  nog,	  de	  lezers	  van	  de	  International	  Herald	  Tribune.	  Ze	  weten	  dat	  Nederland	  
maar	  een	  klein	  landje	  is,	  waar	  ze	  zelf	  thuis	  horen	  weten	  ze	  vaak	  niet.	  Stemmen	  doen	  ze	  steeds	  
minder.	  Dat	  geldt	  in	  zekere	  zin	  het	  zelfde	  voor	  hun	  laag	  opgeleide	  tegenpolen,	  de	  
‘Gemaksgeorienteerden’.	  Dit	  zijn	  de	  afgehaakten,	  degenen	  die	  er	  meer	  dan	  welke	  groep	  ook	  (het	  
komt	  in	  alle	  groepen	  voor)	  van	  overtuigd	  zijn	  dat	  de	  politiek	  er	  niet	  voor	  hen	  is.	  Ze	  willen	  
vermaakt	  worden	  en	  zich	  af	  en	  toe	  kunnen	  laten	  gaan,	  maar	  de	  meeste	  tijd	  trekken	  ze	  zich	  
vooral	  achter	  hun	  gordijnen	  en	  televisie	  terug.	  In	  2006	  was	  Wilders	  nog	  niet	  hun	  grote	  held.	  Dat	  
was	  naast	  iemand	  anders	  vooral	  Jan	  Marijnissen.	  Diezelfde	  twee	  deden	  het	  ook	  goed	  bij	  de	  twee	  
groepen	  die	  rechtsboven	  in	  het	  model	  te	  vinden	  zijn:	  de	  ‘Post-‐materialisten’	  en	  de	  ‘Postmoderne	  
hedonisten’.	  

Wie	  was	  die	  tweede?	  Niemand	  anders	  dan	  Wouter	  Bos	  natuurlijk.	  In	  zeldzame	  eensgezindheid	  
wees	  Nederland	  in	  maart	  2006	  naar	  Wouter	  Bos	  als	  veruit	  de	  meest	  populaire	  politicus.	  Een	  
eensgezindheid	  die	  er	  eigenlijk	  sinds	  Lubbers	  niet	  meer	  was	  geweest.	  Wat	  ontzettend	  vervelend	  
dat	  het	  maar	  raadsverkiezingen	  waren.	  Anders	  had	  hij	  het	  hele	  veld	  weggevaagd.	  Met	  zijn	  jonge	  
uitstraling,	  redelijke	  toon	  en	  grote	  kennis	  van	  zaken	  was	  hij	  na	  de	  interne	  verkiezingsstrijd	  de	  
opvolger	  van	  Wim	  Kok	  geworden,	  waarbij	  hij	  tegelijk	  de	  vernieuwing	  bood	  die	  de	  VVD	  met	  Gerrit	  
Zalm	  niet	  bood.	  Hij	  hoefde	  zijn	  mond	  nauwelijks	  ergens	  open	  te	  doen	  of	  hij	  werd	  al	  tot	  winnaar	  
van	  het	  debat	  uitgeroepen.	  Femke	  Halsema,	  Jan	  Marijnissen	  en	  Andre	  Rouvoet	  deden	  het	  ook	  
goed	  bij	  een	  breed	  publiek,	  maar	  er	  was	  maar	  één	  oppositieleider	  en	  dat	  was	  hij.	  Jan	  Peter	  
Balkenende	  was	  zich	  sinds	  zijn	  ongelukkige	  start	  in	  2001	  steeds	  vlotter	  gaan	  bewegen	  en	  uiten	  in	  
publieke	  optredens,	  maar	  alleen	  al	  door	  het	  contrast	  met	  Bos	  kreeg	  hij	  weer	  vol	  het	  etiket	  van	  
stoethaspel	  opgeplakt	  door	  het	  milieu	  van	  de	  media	  (niet	  te	  vinden	  in	  dit	  model).	  

De	  situatie	  in	  maart	  2006	  was	  dus	  deze:	  Wouter	  Bos	  was	  in	  bijna	  alle	  kernmilieus	  populair.	  Er	  
liep	  een	  sterke	  populariteitsas	  van	  rechtsboven,	  de	  postmodernen	  en	  de	  post-‐hedonisten,	  naar	  
links	  onder,	  de	  traditionelen.	  Dus	  van	  de	  jonge	  wereldreiziger	  tot	  en	  met	  de	  Internationale	  
zingende	  gepensioneerde	  arbeider.	  Jan	  Peter	  Balkenende	  zat	  gehurkt	  links	  onder	  in	  de	  metingen	  



van	  Motivaction.	  Publieksvraag:	  wat	  moet	  je	  dan	  doen?	  Stel,	  lezer,	  dat	  u	  de	  campagneleider	  van	  
Wouter	  Bos	  bent.	  Wat	  gaat	  u	  uw	  baas	  dan	  aanbevelen?	  Bewust	  komt	  het	  antwoord	  op	  deze	  
vraag	  op	  een	  nieuwe	  bladzijde.	  Schrijft	  u	  uw	  antwoord,	  net	  als	  het	  antwoord	  op	  mijn	  eerdere	  
vraag,	  nog	  even	  op.	  Herhaling	  van	  de	  laatste	  vraag:	  wat	  adviseert	  u	  Wouter	  Bos?	  
[nieuwe	  bladzijde]	  

Het	  antwoord:	  MOND	  HOUDEN!	  

Als	  je	  er	  over	  nadenkt	  is	  het	  zo	  evident.	  Het	  onderscheid	  in	  kernmilieus	  is	  op	  een	  bepaalde	  
manier	  veel	  harder	  dan	  een	  onderscheid	  in	  kiezersvoorkeuren.	  Onderliggend	  gaat	  het	  over	  
waarden.	  En	  al	  zijn	  veel	  mensen	  helemaal	  niet	  zo	  zeker	  van	  die	  waarden,	  per	  saldo	  weten	  
mensen	  wel	  degelijk	  wanneer	  iets	  met	  die	  waarden	  in	  strijd	  is.	  Zodra	  er	  voorbij	  het	  uiterlijk	  
wordt	  gekeken	  en	  naar	  de	  inhoud	  wordt	  gekeken,	  komen	  verschillen	  in	  waardeoriëntatie	  naar	  
boven.	  Het	  is	  inhoudelijk	  zo	  goed	  als	  onmogelijk	  de	  gepensioneerde	  arbeider	  en	  de	  jonge	  
wereldreiziger	  tegelijk	  tevreden	  te	  stellen.	  Elke	  inhoudelijke	  uitspraak	  brengt	  het	  risico	  met	  zich	  
mee	  dat	  het	  de	  tegenstellingen	  vergroot.	  

Zo	  evident	  als	  het	  ook	  lijkt,	  zo	  weinig	  van	  dit	  besef	  vind	  je	  terug	  in	  de	  campagneleiding	  van	  de	  
PvdA.	  Integendeel.	  Richting	  de	  verkiezingen	  wordt	  er	  een	  hele	  agenda	  van	  speeches	  en	  
beleidsuitspraken	  voorbereid.	  Wie	  ‘De	  Woutertapes’	  heeft	  gezien,	  het	  fascinerende	  videoverslag	  
van	  de	  campagne	  van	  Wouter	  Bos,	  weet	  dat	  hij	  gevoed	  is	  met	  heel	  veel	  onderzoek.	  Ook	  over	  de	  
reacties	  op	  zijn	  persoon.	  Ook	  over	  alle	  plannen.	  Nergens	  wordt	  gesproken	  over	  de	  vraag	  of	  en	  
wanneer	  hij	  zijn	  mond	  moest	  houden	  of	  niet.	  Het	  zit	  ook	  waarschijnlijk	  niet	  in	  de	  persoon.	  

Jack	  zag	  het	  wel	  en	  het	  paste	  perfect	  in	  zijn	  al	  bestaande	  idee	  om	  het	  tot	  een	  tweestrijd	  te	  laten	  
komen.	  De	  strategie:	  lok	  hem	  uit	  de	  tent.	  Laat	  hem	  tot	  uitspraken	  komen.	  Een	  van	  de	  uitvloeisels	  
daarvan	  was	  het	  plan	  om	  zelf	  zeer	  regelmatig	  met	  een	  nieuwsitem	  te	  komen:	  de	  Keek	  op	  de	  
Week,	  later	  in	  de	  campagne,	  de	  Keek	  op	  de	  Dag.	  Het	  was	  een	  persbriefing	  die	  aan	  het	  begin	  van	  
de	  dag	  gehouden	  werd	  en	  een	  goede	  gelegenheid	  om	  de	  belangrijkste	  thema’s	  van	  het	  CDA	  zelf	  
neer	  te	  zetten.	  Maar	  het	  was	  ook	  een	  uitnodiging	  om	  te	  reageren	  aan	  de	  andere	  partijen,	  de	  
PvdA	  voorop.	  En	  wat	  lukte	  dat	  uiteindelijk	  goed.	  

Het	  werkte	  natuurlijk	  ook	  als	  een	  versterking	  van	  de	  tweestrijd,	  maar	  die	  tweestrijd	  kreeg	  pas	  in	  
de	  laatste	  fase	  –	  eind	  oktober,	  begin	  november	  –	  een	  herkenbare	  vorm.	  In	  het	  begin	  was	  het	  
aftasten.	  De	  zomer	  ging	  voorbij	  met	  veel	  overleg,	  uithuilen,	  doorangsten	  en	  vermannen.	  Maar	  
ergens	  in	  die	  zomer	  ontstond	  er	  rust	  en	  een	  grote	  ideeënrijkdom.	  Een	  sfeer	  van	  ‘we	  gaan	  er	  
voor’.	  Gestuwd	  door	  Jack	  en	  de	  mensen	  achter	  hem,	  ontstond	  deze	  redenering:	  de	  teloorgang	  
van	  VVD	  en	  D66	  maakt	  het	  ook	  logisch	  dat	  we	  de	  fakkel	  van	  het	  kabinet	  dragen	  en	  niet	  VVD	  of	  
D66.	  Wij	  zijn	  de	  degelijke	  partner	  gebleken.	  Duidelijk	  is	  ook	  dat	  2006	  helemaal	  niet	  zo’n	  slecht	  
jaar	  was.	  Er	  kan	  wel	  degelijk	  geoogst	  worden.	  Misschien	  hebben	  we	  wel	  een	  beetje	  voor	  niets	  
paniek	  gemaakt.	  We	  gaan	  ervoor!	  

Gimmicks	  en	  games	  

Het	  begon	  op	  allerlei	  niveaus	  door	  te	  werken.	  Er	  kwam	  rust,	  er	  kwam	  energie	  los.	  Wat	  de	  rust	  
betreft,	  was	  de	  val	  van	  het	  kabinet	  een	  zegen.	  In	  het	  begin	  van	  het	  jaar	  heerste	  heel	  sterk	  het	  
gevoel	  dat	  er	  personele	  wijzigingen	  nodig	  waren.	  Dat	  Jack	  de	  campagne	  zou	  gaan	  doen	  was	  toen	  
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al	  wel	  duidelijk,	  maar	  het	  was	  ook	  logisch	  dat	  Maxime	  het	  kabinet	  in	  zou	  gaan,	  om	  daar	  wat	  
stevigheid	  te	  bieden.	  Ik	  verwachte	  dat	  Sybrand	  hem	  op	  zou	  volgen,	  maar	  was	  hij	  daar	  al	  aan	  toe?	  
Enzovoort.	  Al	  dat	  gedoe	  hoefde	  even	  niet	  meer	  –	  tot	  aan	  de	  volgende	  coalitieonderhandelingen	  
uiteraard.	  Dat	  werkte	  door	  naar	  de	  samenstelling	  van	  de	  lijst	  –	  iets	  dat	  met	  alle	  Zuid-‐Hollanders	  
er	  op	  voor	  mij	  een	  extra	  zorg	  was.	  Onder	  de	  beste	  omstandigheden	  leidt	  de	  selectie	  van	  een	  lijst	  
tot	  een	  tokkelen	  van	  de	  zenuwen.	  Niet	  alleen	  bij	  kandidaten,	  maar	  ook	  bij	  besturen.	  Een	  
provinciaal	  afdelingsvoorzitter	  wordt	  in	  de	  praktijk	  afgerekend	  op	  het	  aantal	  leden	  dat	  hij	  of	  zij	  
op	  de	  landelijke	  lijst	  weet	  te	  krijgen.	  De	  provinciale	  lijst	  is	  naar	  verhouding	  veel	  minder	  
belangrijk.	  In	  Arnoud	  hadden	  we	  een	  voorzitter	  die	  nog	  nooit	  voor	  deze	  vuurproef	  had	  gestaan.	  
Gelukkig	  hadden	  we	  een	  landelijk	  voorzitter	  in	  de	  persoon	  van	  Marja	  van	  Bijsterveldt,	  die	  heel	  
simpel	  redeneerde:	  voor	  de	  meeste	  Kamerleden	  is	  dit	  de	  eerste	  termijn	  geweest.	  Tenzij	  er	  
bijzondere	  redenen	  zijn,	  gaat	  iedereen	  gewoon	  door	  voor	  zijn	  of	  haar	  tweede	  termijn.	  Bam,	  
klaar,	  rust.	  Die	  redenen	  waren	  er	  in	  het	  geval	  van	  Zuid-‐Holland	  namelijk	  niet	  –	  al	  kregen	  we	  nog	  
wel	  een	  heikele	  situatie	  buiten	  de	  zittende	  kandidaten.	  Een	  van	  de	  nieuwe	  kandidaten	  was	  van	  
Turkse	  afkomst,	  had	  de	  dubbele	  nationaliteit	  en	  liep	  de	  kans	  om	  in	  Turkije	  te	  worden	  
opgeroepen	  voor	  de	  dienstplicht.	  Het	  haalde	  direct	  de	  kranten.	  Hij	  heeft	  de	  ontzettend	  moeilijke	  
beslissing	  genomen	  om	  zijn	  kandidatuur	  in	  te	  trekken.	  Klasse	  van	  een	  man	  met	  klasse,	  maar	  dat	  
kostte	  het	  nodige	  overleg	  en	  kostte	  mij	  een	  goede	  trekker	  van	  het	  allochtone	  netwerk.	  	  
Afgezien	  van	  dit	  dramatische	  voorbeeld	  verliep	  alles	  soepel	  en	  dat	  gaf	  ook	  ruimte	  om	  scherp	  
naar	  de	  inhoud	  te	  zijn.	  Daar	  schuurde	  het	  meer,	  vooral	  toen	  het	  op	  het	  programma	  aankwam.	  	  
	  
De	  achterban	  van	  het	  CDA	  is	  inhoudelijk	  veel	  kritischer	  dan	  doorgaans	  wordt	  aangenomen	  en	  
verzette	  zich	  bij	  voorbaat	  om	  teveel	  ‘gemanaged’	  	  te	  worden	  door	  het	  partijbestuur.	  Het	  gevoel	  
dat	  dit	  laatste	  het	  geval	  was	  heerste	  behoorlijk,	  versterkt	  dat	  het	  gevoel	  ‘dat	  je	  vroeger	  nog	  met	  
ze	  kon	  praten’.	  Toch	  kwamen	  de	  nieuwe	  ideeën	  snel	  genoeg.	  Een	  van	  die	  ideeën	  was	  een	  
website	  ‘	  Trots	  op	  Nederland’.	  Het	  schijn	  Rita	  Verdonk	  ‘onbewust’	  later	  nog	  geïnspireerd	  te	  
hebben	  als	  naam	  voor	  haar	  partij.	  Ik	  was	  al	  niet	  zo	  trots	  op	  die	  naam.	  Zelf	  was	  ik,	  los	  van	  mijn	  
campagnewerkzaamheden,	  samen	  met	  een	  staatssecretaris	  en	  iemand	  uit	  werkgevers	  en	  
vakbondskringen	  ook	  bezig	  om	  wat	  ideeën	  op	  sociaaleconomische	  terrein	  uit	  te	  werken.	  
Uiteindelijk	  wilden	  we	  een	  voorstel	  doen	  om	  de	  ontslagbescherming	  te	  verminderen	  in	  ruil	  voor	  
o.a.	  veel	  betere	  scholingsmogelijkheden.	  Hoe	  ik	  ook	  probeerde,	  in	  de	  combinatie	  van	  werk	  en	  
campagne	  kon	  ik	  er	  geen	  helder	  en	  compleet	  voorstel	  van	  maken.	  Het	  vergde	  een	  piekprestatie	  
op	  een	  moment	  dat	  ik	  mijzelf	  in	  te	  veel	  stukjes	  verdeelde.	  Jammer,	  want	  het	  was	  bijzonder	  
aardig	  om	  regelmatig	  samen	  een	  blauwe	  hap	  te	  eten	  op	  zijn	  statige	  kamer.	  Het	  voorstel	  zou	  later	  
nog	  een	  rol	  spelen	  toen	  het	  via	  wat	  omwegen	  alsnog	  in	  het	  programma	  terecht	  leek	  te	  komen,	  
echter	  op	  zo’n	  manier	  –	  als	  voetnoot	  in	  de	  financiële	  onderbouwing	  -‐	  en	  in	  zo’n	  context	  –	  CDA	  
breekt	  ontslagbescherming	  af!	  –	  dat	  het	  de	  grootste	  blunder	  van	  onze	  campagne	  leek	  te	  
worden.	  Een	  dag	  was	  het	  voorzichtig	  nieuws,	  maar	  in	  plaats	  dat	  de	  PvdA	  het	  voorstel	  genadeloos	  
uitvergrootte	  en	  afbrandde,	  bleef	  het	  stil.	  De	  paniek	  was	  daar	  al	  zo	  groot	  dat	  ze	  er	  niets	  mee	  
deden.	  Het	  geluk	  van	  onze	  najaarscampagne.	  

En	  meer	  dan	  dat.	  Dit	  incident	  was	  een	  uitzondering	  op	  de	  lijn	  die	  Jack	  tot	  dan	  toe	  strak	  had	  
toegepast:	  ‘de	  nul	  houden’.	  Hij	  noemde	  het	  netjes	  risicomanagement,	  maar	  het	  is	  beter	  bekend	  
geworden	  onder	  zijn	  kreet	  van	  ‘niet	  wrijven	  in	  een	  vlek’.	  Als	  het	  mis	  gaat,	  hou	  het	  dan	  klein.	  
Daarvoor	  ligt:	  geen	  fouten	  maken.	  Verkiezingen	  worden	  verloren,	  niet	  gewonnen.	  Natuurlijk	  is	  



het	  een	  goed	  punt,	  maar	  het	  is	  een	  van	  de	  dingen	  waarvan	  ik	  vind	  dat	  we	  er	  te	  lang	  aan	  vast	  
hebben	  gehouden.	  Net	  zoals	  het	  klasse	  was	  om	  premier,	  fractievoorzitter	  en	  partijvoorzitter	  te	  
laten	  optreden	  als	  een	  team,	  met	  krachtige	  rugdekking	  voor	  de	  campagneleiding.	  De	  andere	  
partijen	  hadden	  dat	  lang	  niet	  in	  die	  mate.	  

De	  belangrijkste	  inhoudelijke	  zet	  werd	  weer	  gegeven	  door	  het	  landelijk	  campagneteam	  onder	  
leiding	  van	  Jack.	  Keek	  op	  de	  Week	  werd	  Keek	  op	  de	  Dag.	  
Woordenkauwgom.	  Redeneerboxen.	  In	  feite	  waren	  de	  woorden	  zorgvuldig	  afgestemd	  op	  de	  
verschillende	  kernmilieus.	  Met	  het	  verkiezingsprogramma	  had	  het	  allemaal	  weinig	  te	  maken.	  
Het	  is	  weer	  een	  stukje	  in	  de	  puzzel	  waardoor	  uiteindelijk	  partijtop	  en	  partijbasis	  van	  elkaar	  
vervreemden,	  maar	  dat	  op	  dat	  moment	  alleen	  maar	  als	  professioneel	  kon	  worden	  gezien.	  
Bij	  dat	  alles	  maakten	  we	  onderscheid	  tussen	  loyalen,	  oproepbare	  en	  benaderbare	  kiezers.	  De	  
loyalen	  stemmen	  altijd	  CDA,	  hoe	  slecht	  het	  ook	  gaat.	  De	  oproepbaren	  hebben	  net	  dat	  ene	  zetje	  
via	  een	  boodschap	  of	  door	  een	  persoon	  nodig	  om	  toch	  (weer)	  op	  de	  partij	  te	  stemmen.	  De	  
benaderaren	  zijn	  degenen	  die	  ,	  als	  ze	  een	  folder	  door	  de	  brievenbus	  krijgen,	  nog	  net	  de	  moeite	  
nemen	  om	  die	  te	  gaan	  lezen,	  in	  plaats	  van	  die	  direct	  bij	  het	  oud	  papier	  te	  gooien.	  De	  kunst	  is	  om	  
goed	  te	  weten	  waar	  de	  drie	  segmenten	  te	  vinden	  zijn	  en	  daar	  je	  inspanningen	  op	  af	  te	  stemmen.	  
In	  het	  verleden	  organiseerden	  we	  allerlei	  bijeenkomsten	  met	  partijgenoten.	  Om	  die	  een	  goed	  
gevoel	  te	  geven.	  Maar	  waarom	  zou	  je	  investeren	  in	  mensen	  die	  toch	  al	  CDA	  gaan	  stemmen?	  De	  
oproepbaren	  en	  de	  benaderbaren,	  daar	  moesten	  we	  ons	  op	  richten.	  We	  hebben	  dat	  soms	  
overdreven.	  Met	  als	  prijs	  dat	  de	  loyalen	  niet	  meer	  zo	  loyaal	  bleken	  te	  zijn	  toen	  die	  loyaliteit	  op	  
de	  proef	  werd	  gesteld.	  Toch	  kon	  het	  niet	  anders,	  we	  moesten	  proberen	  nieuwe	  groepen	  te	  
bereiken.	  

Zo	  gestructureerd	  als	  dit	  alles	  klinkt	  –	  en	  is	  –	  zo	  nuchter	  moet	  naar	  de	  praktijk	  worden	  gekeken.	  
Ik	  meen	  niets	  af	  te	  doen	  aan	  de	  verdiensten	  van	  het	  landelijk	  campagneteam	  als	  ik	  zeg	  dat	  de	  
werkelijkheid	  van	  de	  campagne	  weerbarstiger	  was	  dan	  ooit	  kon	  worden	  voorzien.	  Het	  was	  wel	  
zo’n	  campagne	  waarin	  alles	  op	  de	  een	  of	  andere	  manier	  op	  de	  juiste	  plaats	  viel.	  

Een	  passend	  voorbeeld	  is	  het	  T-‐Shirt	  waarop	  Balkende	  als	  een	  soort	  Che	  Quevarra	  werd	  
afgebeeld.	  Dat	  ontwerp	  was	  gemaakt	  door	  leden	  van	  de	  jongerenclub	  van	  het	  CDA,	  het	  CDJA.	  De	  
volwassenen	  vonden	  het	  maar	  niks.	  Het	  paste	  niet	  in	  de	  strategie	  om	  Balkende	  vooral	  waardig,	  
als	  onze	  premier	  neer	  te	  zetten,	  de	  strijd	  om	  de	  ‘premier	  bonus’	  dus.	  Een	  poging	  tot	  verbieden	  
mislukte.	  Vervolgens	  werd	  het	  T-‐Shirt	  omarmd	  en	  verscheen	  iedereen	  er	  mee.	  Als	  er	  iets	  heeft	  
geholpen	  om	  de	  jongeren	  te	  verleiden	  om	  op	  Balkenende	  te	  stemmen	  is	  het	  dat	  T-‐shirt	  geweest,	  
maar	  ook	  menig	  oudere	  jongere	  vond	  Balkende	  zo	  afgebeeld	  hipper	  dan	  gedacht.	  	  
Iets	  vergelijkbaars	  viel	  ook	  beter	  uit	  dan	  gedacht.	  In	  de	  voorbereiding	  van	  de	  debatten	  kwam	  
iemand	  op	  de	  gedachte	  om,	  steeds	  als	  Balkenende	  in	  beeld	  zou	  kunnen	  zijn,	  een	  aantal	  
supporters	  herkenbaar	  in	  beeld	  te	  brengen.	  Dus:	  overal	  het	  CDA	  groen	  en	  oranje	  aan	  en	  daarbij	  
zwaaiend	  met	  een	  bord	  waaruit	  steun	  voor	  onze	  kandidaat	  sprak.	  Leuk	  idee,	  zo	  was	  de	  reactie,	  
maar	  dat	  meen	  je	  toch	  niet	  helemaal	  serieus?	  Wie	  is	  er	  zo	  gek	  om	  al	  die	  debatten	  op	  die	  manier	  
af	  te	  gaan.	  Het	  idee	  was	  dan	  ook	  om	  hier	  gewoon	  uitzendkrachten	  voor	  te	  nemen.	  Veel	  te	  
professioneel	  gedacht,	  jongens.	  Een	  onderschatting	  van	  je	  eigen	  club.	  Er	  bleek	  wel	  degelijk	  een	  
enthousiaste	  club	  te	  vormen	  van	  Balkenende	  fans.	  Zij	  maakten	  er	  een	  sport	  van	  om	  zoveel	  
mogelijk	  in	  beeld	  te	  komen.	  De	  andere	  partijen	  hadden	  het	  nakijken	  en	  de	  jonge	  gasten	  die	  de	  
fanclub	  vormden	  hadden	  de	  tijd	  van	  hun	  leven.	  
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Veel	  van	  dit	  soort	  nieuwe	  dingen	  waren	  de	  verdienste	  van	  Michael	  Sijbom,	  de	  tweede	  man	  
achter	  Jack	  en	  een	  ware	  gadgetman.	  Hij	  gaf	  ook	  gestalte	  aan	  de	  gedachte	  dat	  elke	  winnende	  
campagne	  ook	  in	  termen	  van	  moderne	  technieken	  leidend	  moest	  zijn.	  Dat	  lukte	  zo	  goed	  dat	  de	  
gimmicks	  en	  games	  van	  de	  partij	  een	  item	  werden	  in	  de	  verslaggeving	  rond	  de	  campagne.	  Voor	  
mij	  leverde	  het	  vooral	  het	  beeld	  op	  van	  plaatsvervangend	  campagneleider	  Michael	  Sijbom,	  de	  
creatieve	  baas	  van	  dit	  deel	  van	  de	  campagne,	  bellend	  met	  twee	  telefoons	  aan	  zijn	  oor.	  Zeer	  
connected.	  
	  
Toch	  ook	  hier	  de	  mix	  van	  het	  geplande	  en	  het	  onverwachte.	  Een	  van	  de	  gebeurtenissen	  waar	  ik	  
nog	  steeds	  niet	  helemaal	  achter	  ben	  hoe	  daar	  de	  mix	  lag,	  is	  de	  speech	  van	  Maxime	  Verhagen	  op	  
het	  congres.	  Omdat	  het	  effect	  zo	  spectaculair	  was,	  geef	  ik	  er	  hier	  mijn	  gedachten	  bij.	  Maxime	  is	  
geen	  natuurlijke	  spreker	  voor	  een	  groot	  publiek.	  Hij	  zal	  zijn	  publiek	  zelden	  of	  nooit	  verassen	  door	  
een	  meeslepende	  stijl	  van	  spreken.	  In	  slaap	  praten	  is	  een	  veel	  waarschijnlijkere	  uitkomst.	  Dat	  
betekende	  echter	  niet	  dat	  hij	  onverschillig	  stond	  tegenover	  het	  fenomeen	  speechen.	  Hij	  had	  er	  
een	  soort	  haat-‐liefde	  verhouding	  mee.	  Aan	  de	  ene	  kant	  wilde	  hij	  er,	  zoals	  in	  alles,	  meester	  in	  
worden	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  wilde	  hij	  er	  niets	  mee	  te	  maken	  hebben.	  In	  zijn	  jaren	  als	  
fractievoorzitter	  overheerste	  doorgaans	  dat	  laatste	  gevoel	  en	  vaak	  liet	  hij	  zich	  dan	  ‘helpen’,	  met	  
andere	  woorden:	  iemand	  anders	  schreef	  zijn	  speech,	  of	  de	  speech	  was	  de	  uitkomst	  van	  een	  
soort	  teamgesprek.	  Het	  maakte	  zijn	  voordracht	  er	  doorgaans	  niet	  beter	  op.	  Er	  waren	  
uitzonderingen.	  Sommige	  thema’s	  –	  waaronder	  migratie,	  de	  sharia	  –	  grepen	  hem	  en	  dan	  kon	  je	  
hem	  de	  speech	  bij	  wijze	  van	  spreken	  uit	  zijn	  hoofd	  laten	  doen,	  maar	  meestal	  was	  het	  ‘niet	  veel	  
soeps’,	  een	  voor	  hem	  typerende	  uitdrukking.	  Ik	  had	  een	  speech	  van	  Maxime	  in	  mijn	  eigen	  regio	  
kunnen	  regelen,	  als	  onderdeel	  van	  de	  landelijke	  campagne	  en	  het	  was	  weer	  een	  genoegen	  om	  
met	  hem	  een	  biertje	  te	  drinken,	  maar	  ik	  vond	  zijn	  speech	  matig.	  Clichéwoorden	  en	  
standaardbeelden	  zijn	  niet	  erg	  in	  een	  politieke	  speech	  voor	  de	  eigen	  achterban.	  Ze	  bieden	  het	  
voordeel	  van	  de	  herkenning	  en	  kunnen,	  mits	  goed	  gebracht,	  de	  toehoorders	  er	  toe	  brengen	  om	  
elkaar	  rammend	  op	  de	  schouder	  naar	  de	  juiste	  spirit	  toe	  te	  leiden.	  Maar	  het	  was	  erger	  dan	  een	  
duffe	  dominee	  op	  de	  zondag	  na	  een	  feest.	  En	  het	  was	  met	  die	  meer	  dan	  matige	  speech	  in	  het	  
achterhoofd	  dat	  ik	  ook	  naar	  zijn	  speech	  op	  het	  CDA-‐congres	  in	  oktober	  ging	  luisteren.	  En	  ja	  hoor,	  
weer	  kwamen	  dezelfde	  standaard	  zinnen	  langs,	  dezelfde	  taaie	  opsommingen	  van	  onze	  
prestaties,	  dezelfde	  aanvallen	  op	  onze	  tegenstanders.	  Dezelfde?	  Nee,	  bij	  zijn	  aanval	  op	  Wouter	  
Bos	  ging	  hij	  naar	  mijn	  gevoel	  nog	  meer	  gierend	  uit	  de	  bocht	  dan	  ik	  al	  van	  hem	  gewend	  was.	  “Met	  
Bos	  ben	  je	  de	  klos!”.	  Zei	  hij	  dat	  nou	  echt?	  Het	  is	  nog	  geen	  Sinterklaas.	  Waar	  is	  je	  niveau,	  man?	  
Maar	  ik	  zat	  er	  natuurlijk	  helemaal	  naast,	  al	  was	  ik	  niet	  de	  enige	  die	  hoofdschuddend	  de	  zaal	  
verliet.	  Het	  was	  precies	  het	  goede	  niveau.	  Gemaakt	  voor	  vette	  krantenkoppen.	  Misschien	  wel	  
letterlijk.	  Ik	  was	  weer	  eens	  te	  netjes	  voor	  de	  strijd.	  Tegelijk	  heb	  ik	  alle	  reden	  om	  aan	  te	  nemen	  
dat	  ook	  Jack	  en	  Maxime	  niet	  vermoed	  hebben	  hoezeer	  die	  uitspraak	  aan	  zou	  slaan.	  Ja,	  op	  het	  
congres	  moest	  een	  belangrijke	  stap	  worden	  gezet	  om	  er	  een	  tweestrijd	  CDA-‐PvdA	  van	  te	  maken.	  
Ja,	  Maxime	  zou	  de	  ‘bad	  cop’	  spelen	  naast	  Balkenende	  als	  ‘good	  cop’,	  de	  waardige	  premier.	  Maar	  
als	  je	  een	  volstrekte	  karikatuur	  van	  iemand	  maakt,	  slaat	  dat	  dan	  niet	  op	  jezelf	  terug?	  Nou	  nee,	  
hoogstens	  bij	  wat	  columnisten.	  Het	  was	  precies	  raak.	  

U	  draait	  en	  bent	  niet	  eerlijk	  

Het	  was	  ook	  precies	  raak	  omdat	  er	  iets	  te	  raken	  viel.	  In	  de	  Wouter	  Tapes	  hoor	  je	  Bos	  zeggen	  dat	  
‘ze	  zich	  niet	  gek	  moesten	  laten	  maken’,	  maar	  ondertussen	  perste	  hij	  zijn	  lippen	  steeds	  verder	  op	  



elkaar.	  Wouter	  Bos	  vond	  Maxime	  Verhagen	  in	  die	  tijd,	  zoveel	  is	  wel	  duidelijk,	  een	  vreselijk	  
figuur,	  de	  politiek	  onwaardig.	  Hij	  had	  echter	  geen	  vergelijkbaar	  wapen	  in	  eigen	  huis,	  waarop	  er	  
vroom	  in	  de	  partij	  werd	  gezegd	  dat	  ze	  niet	  tot	  hetzelfde	  niveau	  af	  moesten	  dalen.	  Bekijk	  je	  het	  
videoverslag	  van	  de	  campagne,	  de	  ‘Wouter	  Tapes’,	  dan	  bekruipt	  je	  het	  idee	  dat	  hij	  vond	  dat	  hij	  
het	  werk	  vooral	  zelf	  moest	  doen	  en	  dat	  betekende	  ook	  zelf	  de	  strijd	  met	  Balkenende	  aangaan.	  In	  
de	  debatten	  moest	  het	  gebeuren.	  En	  aanvankelijk	  ging	  dat	  ook	  goed	  voor	  hem.	  Jan	  Peter	  kwam	  
in	  de	  debatten	  niet	  in	  de	  buurt	  van	  de	  figuur	  die	  hij	  ook	  kan	  zijn:	  humorvol,	  precies	  formulerend,	  
zeker	  van	  zijn	  zaak.	  Wat	  bleef	  hangen	  was	  een	  aarzelende	  man	  met	  een	  pruillip	  die	  nog	  geen	  
antwoord	  kon	  geven	  op	  de	  meeste	  basale	  vragen.	  Gesteld	  door	  Bos.	  Drie	  keer.	  En	  hij	  kreeg	  geen	  
antwoord.	  Dat	  was	  geen	  premier	  die	  daar	  stond	  te	  stuntelen.	  

Toch	  had	  ook	  Bos	  een	  probleem.	  Wat	  er	  gebeurde	  was	  dat	  beiden	  elkaars	  slechtste	  
eigenschappen	  hielpen	  uitvergroten.	  Het	  had	  als	  gevolg	  dat	  de	  kernelectoraten	  van	  beide	  
kandidaten	  zich	  als	  een	  man	  zich	  achter	  hun	  eigen	  kandidaat	  gingen	  opstellen,	  maar	  dat	  de	  velen	  
die	  er	  buiten	  stonden	  zich	  begonnen	  af	  te	  vragen	  ‘Wat	  zijn	  dit	  toch	  voor	  figuren?’	  En	  vooral	  voor	  
Wouter	  Bos,	  toch	  nog	  een	  relatief	  onbekende,	  was	  dit	  gevaarlijk.	  Het	  kwam	  arrogant	  en	  glad	  
over	  wat	  hij	  deed.	  De	  leiders	  van	  de	  andere	  partijen,	  ook	  wel	  beseffend	  dat	  een	  tweestrijd	  
Balkenende-‐Bos	  het	  laatste	  was	  wat	  in	  hun	  belang	  was,	  wreven	  dat	  ook	  in.	  Zeker	  Femke	  
Halsema	  en	  Jan	  Marijnissen	  waren	  scherp	  in	  hun	  veroordeling	  van	  ‘het	  mallotige	  schouwspel.’	  
Toch,	  in	  de	  tweestrijd	  stond	  Bos	  onmiskenbaar	  voor	  en	  de	  verkiezingen	  naderden	  nu	  echt.	  Wat	  
te	  doen?	  

Rond	  het	  daarop	  volgende	  debat	  heeft	  volop	  mythevorming	  plaatsgevonden.	  Het	  is	  zeker	  het	  
moment	  geweest	  waarop	  de	  reputatie	  van	  Jack	  de	  Vries	  zich	  voor	  altijd	  heeft	  gevestigd	  –	  en	  hij	  
voor	  de	  PvdA	  de	  meest	  gehate	  man	  na	  Schmelzer	  werd.	  Mythes	  moet	  je,	  net	  als	  
samenzweringstheorieën,	  zeker	  koesteren,	  maar	  de	  werkelijkheid	  is	  vaak	  zoveel	  interessanter.	  Ik	  
weet	  niet	  wat	  het	  echte	  verhaal	  van	  dat	  debat	  is	  geweest.	  Ik	  was	  er	  niet	  bij.	  Maar	  ik	  zet	  er	  hier	  
wel	  graag	  een	  ander	  verhaal	  naast.	  Omdat	  het	  me	  eigenlijk	  wel	  zo	  waarschijnlijk	  voorkomt	  en	  
omdat	  het	  alle	  betrokkenen	  zoveel	  menselijker	  maakt.	  Maar	  nogmaals,	  ik	  presenteer	  dit	  niet	  als	  
de	  waarheid.	  Ik	  vul	  in,	  naar	  hartenlust.	  
Het	  verhaal	  begint	  bij	  de	  debatvoorbereiding.	  Het	  laatste	  debat	  was	  niet	  goed	  gegaan.	  Wat	  zit	  er	  
nog	  in	  de	  mand	  wat	  we	  kunnen	  gebruiken	  om	  Bos	  aan	  te	  vallen?	  Jack	  begon	  een	  beetje	  van	  zijn	  
geloof	  af	  te	  vallen.	  Zijn	  uitgangspunt	  was	  om	  de	  ander	  de	  fouten	  te	  laten	  maken	  en	  Balkenende	  
vooral	  de	  premierkandidaat	  te	  laten	  zijn.	  Echter,	  de	  fouten	  waren	  al	  gemaakt.	  Door	  Balkenende.	  
Op	  de	  televisie	  werd	  het	  er	  via	  eindeloze	  herhalingen	  ingehamerd.	  Alleen	  verdedigen	  was	  
daarmee	  geen	  optie,	  want	  dat	  is	  geen	  strategie	  waardoor	  je	  kandidaat	  zelfvertrouwen	  krijgt	  en	  
dat	  was	  wel	  nodig.	  Bovendien	  was	  er	  dat	  doel	  om	  er	  een	  tweestrijd	  van	  te	  maken	  en	  dan	  moet	  je	  
er	  staan,	  juist	  tegenover	  je	  grootste	  tegenstander.	  Dus	  het	  zoeken	  naar	  sterke	  aanvalspunten	  
ging	  verder.	  Ergens	  binnen	  het	  campagneteam	  was	  een	  medewerker	  druk	  bezig	  om	  in	  het	  werk	  
van	  Bos	  interessante	  uitspraken	  te	  achterhalen.	  Het	  is	  vaste	  praktijk	  voor	  alle	  grotere	  partijen	  
om	  bij	  voortduring	  concurrentieanalyse	  te	  doen.	  Doorgaans	  wordt	  er	  een	  taakverdeling	  gemaakt	  
op	  basis	  van	  affiniteit	  of	  motivatie:	  als	  jij	  de	  VVD	  doet,	  doe	  jij	  dan	  de	  ChristenUnie?	  Enzovoort.	  
Deze	  medewerker	  was	  meer	  thematisch	  bezig	  op	  het	  terrein	  van	  pensioenen	  en	  sociale	  
zekerheid.	  Zijn	  aandacht	  ging	  op	  een	  gegeven	  moment	  uit	  naar	  een	  speech	  die	  Bos	  in	  Engeland	  
had	  gegeven	  over	  pensioenen.	  De	  speech	  zelf	  had	  indertijd	  vrij	  veel	  (positieve)	  publiciteit	  
gekregen.	  Bos	  als	  econoom,	  Bos	  als	  perfect	  Engels	  sprekende	  staatsman.	  Een	  leider	  tussen	  zijn	  
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socialistische	  collega’s.	  Maar	  verder	  spittend	  kwam	  de	  medewerker	  op	  een	  uitspraak	  uit	  die	  Bos	  
elders	  had	  gedaan	  die	  haaks	  stond	  op	  zijn	  in	  Engeland	  gedane	  uitspraken.	  Hij	  legde	  deze	  analyse	  
voor	  aan	  een	  medewerker	  in	  het	  campagneteam,	  die	  er	  weer	  een	  spreekkaartje	  van	  maakte,	  
zo’n	  kleine,	  langwerpige	  kaart	  die	  je	  makkelijk	  in	  de	  hand	  kan	  houden.	  Ergens	  in	  de	  
voorbespreking	  met	  Balkenende	  verdween	  dit	  kaartje	  in	  de	  binnenzak	  van	  de	  lijsttrekker	  om	  er	  
uit	  te	  komen	  op	  een	  geschikt	  moment.	  Even	  was	  Bos	  in	  het	  defensief	  gedrukt.	  En	  Balkende	  liet	  
niet	  meer	  los.	  Hij	  meende	  dat	  Bos	  terug	  was	  gekomen	  op	  het	  standpunt	  om	  het	  ontslagrecht	  te	  
versoepelen.	  Bos	  zocht	  de	  tegenaanval	  door	  te	  stellen	  dat	  Balkenende	  voor	  versoepeling	  zou	  
zijn,	  maar	  dat	  de	  Stemwijzer,	  een	  internet	  hulpmiddel	  om	  kiezers	  te	  helpen	  met	  hun	  keuze,	  juist	  
zou	  aangeven	  dat	  de	  partij	  geen	  versoepeling	  wilde.	  Balkenende	  werd	  door	  Bos	  feitelijk	  weer	  
zwaar	  onder	  druk	  gezet.	  Maar	  hij	  blufte	  door	  met	  het	  artikel	  uit	  het	  verkiezingsprogramma	  te	  
komen	  –	  3.1.4	  -‐	  waar	  de	  versoepeling	  in	  stond	  en	  pal	  daarvoor	  kwam	  bij	  hem	  de	  quote	  van	  de	  
campagne	  er	  uit:	  ‘Mijnheer	  Bos,	  u	  draait	  en	  bent	  niet	  eerlijk!’	  

Aanvalsplan	  perfect	  uitgevoerd,	  zo	  zou	  je	  denken.	  Jack	  kon	  tevreden	  zijn.	  Maar	  dat	  was	  hij	  niet.	  
Hij	  was	  geschokt,	  erg	  geschokt,	  en	  greep	  met	  zijn	  handen	  in	  de	  schouders	  van	  de	  medewerker	  
voor	  hem:	  ‘Wat	  doet	  hij	  nu?!’	  Dat	  Maxime	  zoiets	  zou	  doen,	  prima.	  Maar	  dit	  is	  de	  premier,	  die	  
moet	  premierwaardig	  overkomen	  en	  hij	  maakte	  er	  een	  schoolpleingevecht	  van	  met	  zijn	  
persoonlijke	  aanval	  op	  Bos.	  Daar	  ging	  de	  premierbonus.	  Wat	  te	  doen?	  Na	  afloop	  was	  er	  echter	  
geen	  tijd	  om	  nog	  verder	  te	  overleggen.	  Jack	  moest	  duiding	  geven	  aan	  de	  pers.	  ‘Dat	  was	  een	  
harde	  aanval	  van	  de	  premier.	  Was	  dat	  terecht?’	  Jack	  bevestigde	  het	  met	  verve.	  En	  wees	  op	  het	  
verschil	  tussen	  wat	  Bos	  op	  het	  ene	  moment	  en	  op	  het	  andere	  moment	  zei.	  Dat	  moet	  de	  kiezer	  
toch	  weten!	  In	  die	  lijn	  rechtvaardigde	  hij	  het	  optreden	  vol	  overtuiging.	  En	  werd	  daarmee	  de	  
architect	  van	  de	  uitspraak	  van	  zijn	  baas.	  
Het	  duurde	  een	  tijd	  voordat	  de	  pers	  tevreden	  was	  gesteld,	  opgewonden	  door	  de	  felheid	  van	  het	  
debat.	  Balkenende	  was	  tegen	  die	  tijd	  al	  naar	  een	  andere	  afspraak	  en	  vervolgens	  naar	  Den	  haag	  
vertrokken.	  Jack	  en	  zijn	  medewerker	  reden	  hem	  achterna,	  behoorlijk	  terneergeslagen.	  Hoe	  
zetten	  we	  dit	  nog	  recht?	  Tijdens	  de	  rit	  ontstond	  het	  idee	  om	  de	  premier	  de	  volgende	  ochtend	  
nog	  een	  signeersessie	  te	  laten	  doen	  van	  het	  boek	  dat	  ten	  behoeve	  van	  de	  campagne	  was	  
samengesteld.	  Koortsachtig	  werd	  geprobeerd	  de	  grootste	  boekhandel	  van	  Den	  Haag	  zo	  ver	  te	  
krijgen	  dat	  ze	  Balkenende	  wilden	  ontvangen.	  Ondertussen	  moest	  geregeld	  worden	  dat	  er	  dan	  
wel	  persfotografen	  bij	  zouden	  zijn	  om	  hem	  vast	  te	  leggen	  terwijl	  hij	  aan	  het	  signeren	  zou	  zijn.	  
Het	  beeld	  moest	  worden	  bijgesteld.	  
Zo	  arriveerden	  ze	  bij	  het	  torentje	  in	  Den	  Haag.	  Met	  zware	  benen	  betraden	  ze	  de	  kleine	  kamer.	  
Waar	  Balkenende	  lekker	  onderuit	  gezakt	  in	  zijn	  stoel	  zat:	  ‘Dat	  heb	  ik	  hem	  eens	  mooi	  gezegd.	  En	  
Bianca	  vindt	  dat	  ook!’	  

Balkenende	  straalde.	  Hij	  en	  zijn	  vrouw	  vonden	  dat	  hij	  eindelijk	  goed	  van	  zich	  afgebeten	  had.	  En	  
hij	  had	  gelijk.	  De	  signeersessie	  ging	  door,	  maar	  tegen	  die	  tijd	  was	  iedereen	  aan	  het	  genieten	  van	  
de	  reactie	  uit	  de	  media.	  Balkenende	  had	  het	  goed	  gedaan.	  Het	  beeld	  moest	  niet	  worden	  
bijgesteld,	  het	  beeld	  moest	  worden	  onderstreept.	  Hij	  had	  Bos	  een	  grote	  slag	  toegebracht.	  Voor	  
de	  rest	  van	  de	  campagne	  was	  hij	  ‘geframed’,	  in	  het	  kader	  gezet	  van	  een	  ‘draaier’.	  	  
Wat	  Bos	  ook	  probeerde,	  van	  dat	  imago	  kwam	  hij	  niet	  meer	  af.	  Via	  Keek	  op	  de	  Dag	  en	  alle	  andere	  
manieren	  die	  het	  CDA	  ter	  beschikking	  stonden,	  werd	  de	  druk	  er	  op	  gehouden.	  De	  echte	  druk	  
werd	  geleverd	  door	  de	  Telegraaf	  en	  andere	  media.	  Geen	  moment	  kwam	  Bos	  nog	  in	  het	  spel.	  De	  
paniek	  sloeg	  toe	  bij	  zijn	  omgeving.	  Niemand	  maakte	  de	  analyse	  dat	  de	  beste	  strategie	  deze	  was:	  



je	  mond	  houden.	  De	  politieke	  evenknie	  van	  Jack	  had	  het	  tegenovergestelde	  moeten	  bedenken	  
van	  ‘je	  moet	  niet	  wrijven	  in	  een	  vlek’:	  ‘je	  moet	  iets	  moois	  niet	  kapot	  poetsen’.	  

Dus	  Jack	  was	  niet	  de	  geniale	  maar	  oh	  zo	  vileine	  spindoctor	  achter	  het	  ‘u	  draait’.	  Niet	  in	  directe	  
zin,	  nee	  -‐	  als	  het	  waar	  is	  wat	  ik	  heb	  gehoord.	  Zoals	  het	  ook	  niet	  waar	  was	  dat	  Schmelzer	  met	  
voorbedachte	  rade	  het	  kabinet	  Cals	  had	  laten	  vallen.	  Integendeel,	  het	  leek	  er	  eerder	  op	  dat	  hij	  
het	  heeft	  proberen	  te	  redden.	  Net	  zozeer	  als	  het	  waarschijnlijk	  wel	  waar	  is	  dat	  de	  PvdA	  er	  veel	  
baat	  bij	  had	  om	  Schmelzer	  toen	  en	  Jack	  de	  Vries	  nu	  neer	  te	  zetten	  als	  het	  kwade	  genius.	  In	  die	  
zin	  is	  hun	  mediaoffensief	  weer	  helemaal	  geslaagd.	  

Je	  kan	  in	  je	  leven	  niet	  voortdurend	  bezig	  zijn	  met	  wat	  anderen	  van	  je	  denken.	  Je	  neemt	  het	  leven	  
zoals	  het	  komt	  en	  daar	  maak	  je	  het	  beste	  van.	  
Dan	  nu	  een	  vraag	  waar	  ik	  al	  heel	  lang	  naar	  toe	  wil.	  Die	  voorbij	  de	  spindocters	  van	  deze	  wereld	  of	  
welke	  individuele	  persoon	  dan	  ook	  gaat.	  Wie	  draaide	  er	  nu	  eigenlijk?	  Bos?	  Als	  hij	  dat	  al	  deed,	  
dan	  is	  hij	  bij	  deze	  vergeven.	  Het	  had	  met	  recht	  voortschrijdend	  inzicht	  mogen	  heten	  wat	  hij	  over	  
de	  pensioenen	  zei	  en	  wat	  hij	  er	  over	  zei	  was	  op	  een	  niveau	  waar	  menig	  politicus	  alleen	  maar	  
jaloers	  naar	  kan	  luisteren.	  Terug	  naar	  Motivaction.	  Terug	  naar	  dat	  model	  met	  al	  die	  bollingen.	  
Midden	  in	  dat	  model	  zweeft	  het	  kernmilieu	  genaamd	  de	  ‘Moderne	  burgerij’.	  Eerder	  beschreef	  ik	  
die	  als	  een	  groep	  ‘zappers’.	  Ik	  ga	  ze	  nu	  anders	  noemen.	  Het	  zijn	  draaiers.	  Zij	  zijn	  de	  echte	  
draaiers.	  Begin	  2001	  gingen	  ze	  voor	  Fortuyn.	  Eind	  2001	  voor	  Balkenende.	  Nog	  even	  later	  voor	  
Marijnissen.	  Toen	  kwam	  Bos	  op,	  alles	  achter	  Bos	  aan.	  Hier	  beschrijf	  ik	  hoe	  ze	  zich	  toch	  weer	  tot	  
Balkenende	  gingen	  wenden.	  Daarna	  zouden	  ze	  achter	  Verdonk,	  Wilders	  en	  Rutte	  aan	  gaan	  
lopen.	  Pure	  draaiers.	  En	  niemand	  die	  dat	  mag	  benoemen.	  De	  kiezers	  hebben	  het	  nooit	  gedaan.	  
Maar	  niet	  heus.	  De	  waarheid	  is	  dat	  we	  een	  electoraat	  hebben	  dat	  sneller	  kan	  draaien	  dan	  welke	  
politicus	  ook.	  Is	  dat	  erg.	  Ja,	  best	  wel.	  Als	  het	  grootste	  deel	  van	  het	  electoraat	  niet	  zozeer	  
‘zwevend’	  als	  wel	  chronisch	  labiel	  van	  aard	  is,	  dan	  maakt	  dat	  een	  samenleving	  instabiel.	  Een	  
instabiele	  samenleving	  is	  een	  kwetsbare	  samenleving,	  zelfs	  als	  er	  geen	  crisis	  zou	  zijn.	  Tegelijk	  is	  
het	  natuurlijk	  onzin	  om	  over	  dit	  deel	  van	  het	  electoraat	  te	  spreken	  in	  termen	  van	  goed	  of	  fout.	  
Het	  is	  zoals	  het	  is.	  We	  hebben	  er	  mee	  te	  leven	  en	  ja,	  het	  biedt	  campagneleiders	  allerlei	  kansen.	  
Het	  enige	  wat	  ik	  wel	  zou	  wensen	  is	  dat	  het	  niet	  zo	  makkelijk	  blijft	  om	  de	  politici	  overal	  de	  schuld	  
van	  te	  geven	  als	  die	  schuld	  dichter	  bijgezocht	  moet	  worden.	  Maar	  ook	  dat	  is,	  ik	  besef	  het,	  
wensdenken.	  

Het	  is	  dit	  inspelen	  op	  de	  situatie	  dat	  zo	  bepalend	  is	  voor	  succes	  en	  falen.	  Natuurlijk	  moet	  er	  van	  
te	  voren	  een	  strategie	  en	  een	  plan	  zijn,	  maar	  dat	  moet	  je	  dan	  ook	  weer	  los	  kunnen	  laten	  en	  ‘in	  
het	  moment’	  kunnen	  reageren.	  Een	  laatste	  prachtig	  voorbeeld	  daarvan	  gebeurde	  in	  mijn	  eigen	  
provincie,	  in	  Lisse,	  in	  de	  Keukenhof.	  Grote	  oplopen	  worden	  steeds	  minder	  belangrijk	  in	  
campagnes,	  om	  dezelfde	  reden	  dat	  de	  eigen	  loyale	  achterban	  steeds	  minder	  belangrijk	  is	  en	  
wordt.	  Die	  hebben	  we	  al	  binnen,	  is	  de	  redenering.	  We	  moeten	  de	  potentiële	  kiezer	  zien	  te	  
vinden	  en	  die	  gaan	  niet	  meer	  naar	  allerlei	  zaaltjes	  toe.	  Maar	  er	  zijn	  uitzonderingen,	  waaronder	  
de	  zogenaamde	  ‘landelijke	  manifestaties’.	  Goed	  voor	  de	  binding,	  goed	  voor	  de	  beeldvorming.	  
Vanuit	  mijn	  ervaringen	  als	  adviseur	  bij	  eerdere	  campagnes	  wist	  ik	  heel	  zeker	  dat	  ik	  deze	  
landelijke	  manifestatie	  binnen	  de	  eigen	  provincie	  wilde	  halen.	  Met	  een	  beetje	  mazzel	  heb	  je	  dan	  
een	  mooi	  fotomoment	  voor	  de	  rest	  van	  de	  campagne.	  Ik	  schatte	  de	  kans	  dat	  het	  partijbureau	  
ons	  de	  manifestatie	  zou	  gunnen	  hoog	  in.	  Locatie	  is	  doet	  er	  toe.	  Het	  is	  echt	  waar;	  journalisten	  zijn	  
lui	  als	  het	  op	  reizen	  aankomt.	  Hoe	  dichter	  je	  iets	  bij	  Den	  Haag	  organiseert,	  hoe	  groter	  de	  kans	  
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dat	  ze	  komen.	  Met	  andere	  woorden;	  alles	  wat	  je	  in	  Zuid-‐Holland	  organiseert	  is	  dichterbij	  dan	  
wat	  je	  in	  andere	  provincies	  kan	  organiseren.	  Toch	  werd	  ik	  nerveus	  toen	  ik	  hoorde	  dat	  de	  
manifestatie	  waarschijnlijk	  samen	  met	  Noord-‐Holland	  georganiseerd	  zou	  moeten	  worden.	  Met	  
een	  beetje	  pech	  (plus	  wat	  lobbyen	  van	  de	  Noord-‐Hollander	  Joop	  Wijn)	  zou	  de	  bijeenkomst	  aan	  
de	  verkeerde	  kant	  van	  de	  provinciegrens	  worden	  georganiseerd.	  Tom	  Poes,	  verzin	  een	  list.	  Hoe	  
krijgen	  we	  de	  manifestatie	  toch	  in	  de	  provincie?	  Toen	  is	  bedacht	  dat	  we	  in	  de	  middag	  
voorafgaande	  aan	  de	  manifestatie	  een	  waar	  spervuur	  van	  werkbezoeken	  zouden	  organiseren,	  
onze	  prominenten	  over	  zoveel	  mogelijk	  plaatsen	  verdelend.	  Dat	  lukte	  wonderwel,	  met	  vooral	  de	  
complimenten	  aan	  organisator	  Rob	  Hendriks.	  Tegen	  het	  begin	  van	  de	  avond	  leverden	  we	  ruim	  
100	  prominenten	  af	  bij	  de	  organisatoren	  van	  het	  partijbureau.	  Later	  die	  avond	  zouden	  er	  nog	  
zo’n	  1000	  leden	  bijkomen.	  Volle	  bak	  dus	  en	  heel	  sfeervol.	  Asje	  opende	  (een	  logische	  deal	  om	  
voor	  al	  ons	  sjouwen	  te	  maken)	  en	  daarna	  volgden	  de	  programma-‐onderdelen	  elkaar	  snel	  op.	  
Voorlaatste	  spreker	  was	  Piet	  Hein	  Donner,	  met	  Jan	  Peter	  Balkenende	  als	  laatste.	  
Piet	  Hein	  was	  ongeveer	  een	  tien	  munten	  bezig,	  toen	  er	  boven	  hem	  van	  alles	  gebeurde.	  Plotseling	  
kwamen	  vier	  mensen,	  drie	  heren	  en	  een	  vrouw,	  aan	  touwen	  uit	  het	  plafond	  zakken,	  om	  
vervolgens	  halverwege	  te	  blijven	  hangen.	  Ook	  al	  heb	  je	  het	  draaiboek	  goed	  in	  je	  hoofd	  zitten,	  je	  
eerste	  gedachte	  is	  dan	  toch	  dat	  het	  een	  extra	  verassing	  in	  het	  programma	  is.	  Pal	  daarna	  weet	  je	  
beter	  en	  zie	  je	  dat	  ze	  Greenpeace	  pakjes	  dragen.	  Erg	  genoeg,	  maar	  je	  denkt	  ook	  direct	  aan	  veel	  
erger.	  Hoe	  kan	  dit?	  
De	  reactie	  vanuit	  beveiliging	  was	  onvoorstelbaar	  traag.	  Ondertussen	  keek	  Piet	  Hein	  in	  eerste	  
instantie	  wat	  verstoord	  omhoog,	  onderbroken	  in	  zijn	  gedachtenlijn.	  Ik	  zat	  vooraan	  en	  zag	  hoe	  er	  
een	  piepkleine	  glimlach	  om	  een	  mondhoek	  ging	  spelen:	  ‘Ah,	  onze	  eigen	  hangjongeren.’	  
Waarmee	  de	  ban	  gebroken	  was.	  Gelach	  om	  Donner,	  boegeroep	  richting	  de	  bungelaars.	  
Bewakers	  gingen	  op	  een	  wat	  hopeloze	  manier	  aan	  de	  voet	  van	  de	  meest	  laaghangende	  
demonstrant	  hangen,	  maar	  het	  leidde	  in	  eerste	  instantie	  tot	  niets.	  Donner	  zei:	  ‘Laat	  mij	  mijn	  
speech	  maar	  afmaken’.	  En	  dat	  was	  precies	  wat	  hij	  na	  een	  groot	  applaus	  deed,	  af	  en	  toe	  vragend	  
‘of	  ze	  wel	  lekker	  hingen’.	  Schitterend	  (en	  angstaanjagend).	  

Zo	  koel	  blijven	  onder	  spanning.	  Fantastisch.	  Niet	  koel,	  maar	  razend	  enthousiast	  was	  de	  
lijsttrekker,	  Jan	  Peter	  Balkenende.	  Hij	  was	  helemaal	  los.	  Als	  hij	  goed	  is,	  is	  hij	  erg	  goed.	  De	  humor,	  
de	  scherpte,	  het	  overzicht;	  het	  was	  er	  allemaal.	  Ook	  hij	  kon	  het	  niet	  laten	  allerlei	  partijen	  te	  zien	  
‘hangen’.	  Zelden	  zullen	  milieuactivisten	  een	  grotere	  bijdrage	  aan	  de	  goede	  sfeer	  van	  een	  
bijeenkomst	  hebben	  gegeven.	  Maar	  er	  was	  meer	  dan	  de	  losse	  toon.	  Hij	  begon	  echt	  zijn	  visie	  op	  
Nederland	  neer	  te	  zetten.	  Hij	  gaf	  ons	  alle	  reden	  om	  op	  hem	  te	  stemmen.	  Meer	  dan	  drie	  kwartier	  
sprak	  hij	  ons	  toe,	  uit	  het	  hoofd.	  Dat	  was	  wat	  veel	  van	  het	  goede,	  maar	  voor	  de	  sfeer	  maakte	  het	  
niet	  uit.	  Terwijl	  achterin	  de	  zaal	  Dries	  van	  Agt	  zijn	  nieuwe	  boek	  signeerde	  en	  alle	  rangen	  en	  
standen	  binnen	  het	  CDA	  zich	  met	  elkaar	  mengden,	  voelde	  je	  het:	  we	  waren	  klaar	  voor	  de	  laatste	  
loodjes.	  Met	  hoop	  op	  een	  goede	  uitslag.	  Maart	  2006	  was	  vergeten.	  

Uitslagenavond	  

Elke	  uitslagenavond	  kent	  een	  eigen	  sfeer.	  De	  meeste	  uitslagenavonden	  heb	  ik	  meegemaakt	  in	  de	  
Pulchri	  Studio’s	  in	  den	  Haag.	  Een	  kunstenaarssociëteit	  met	  krakende	  parketten	  en	  het	  soort	  
kunst	  aan	  de	  muur	  dat	  geen	  CDA-‐dromen	  droomt.	  Een	  perfecte	  locatie	  dus	  voor	  een	  absurde,	  
zweterige	  avond	  met	  veel	  bier	  en	  rode	  wijn	  om	  een	  overwinning	  mee	  te	  vieren,	  want	  dat	  was	  de	  
gewoonte	  tot	  die	  fatale	  avond	  in	  1994.	  In	  de	  hoogtij	  dagen	  van	  Lubbers	  was	  het	  in	  de	  ogen	  van	  



een	  nieuweling	  in	  de	  politiek	  een	  indrukwekkende	  mengeling	  van	  Bekende	  Nederlanders	  en	  
gewone	  leden.	  Wat	  me	  trof	  was	  hoe	  klein	  de	  afstand	  tussen	  beiden	  was.	  Het	  familiegevoel	  
overheerste	  en	  vloeide	  langs	  de	  plukken	  camera’s	  en	  journalisten	  die	  er	  tussenin	  stonden	  als	  
stenen	  in	  een	  lage	  rivier.	  De	  afstand	  die	  ik	  tot	  de	  bewindspersonen	  voelde	  was	  de	  afstand	  die	  
ikzelf	  maakte,	  zoals	  ik	  me	  realiseerde.	  In	  de	  hoeken	  van	  de	  gangen	  en	  zijzalen	  van	  Pulchri	  
kwamen	  de	  gesprekken	  tot	  stand	  die	  me	  wegwijs	  maakten	  in	  de	  wegingen	  achter	  elke	  campagne	  
en	  uitslag.	  Een	  leerschool	  in	  spanning,	  tot	  de	  avond	  in	  1994,	  waarin	  Lubbers	  de	  grenzen	  van	  zijn	  
mandaat	  bereikte	  te	  midden	  van	  tientallen	  priemende	  lenzen,	  om	  bevrijd	  te	  worden	  door	  de	  
emotionele	  troost	  van	  de	  vrouw	  van	  Jan	  de	  Koning.	  Een	  avond	  om	  te	  herinneren,	  al	  was	  het	  
maar	  door	  het	  grote	  aantal	  mensen	  dat	  tegen	  elkaar	  zei:	  ‘Kom	  op!	  We	  gaan	  vechten.	  We	  komen	  
terug.’	  Ze	  zeiden	  het	  zo	  dat	  je	  wist	  dat	  ze	  het	  minstens	  zozeer	  tegen	  zichzelf	  zeiden.	  De	  echte	  
dingen	  kunnen	  zelden	  gezegd	  worden	  als	  wat	  werkelijkheid	  is	  geworden	  zich	  niet	  meer	  laat	  
ontzeggen.	  

Met	  een	  vertraging	  van	  acht	  jaar	  kregen	  de	  Kop-‐op-‐zeggers	  hun	  gelijk.	  Niet	  langer	  in	  de	  Studio’s,	  
maar	  in	  de	  taarten,	  bier	  en	  witte	  wijn	  omgeving	  van	  Grand-‐Café	  Dudok,	  pal	  tegenover	  het	  
Kamergebouw.	  Minder	  voornaam,	  kleiner,	  wellicht	  wat	  beter	  te	  beveiligen.	  Moderner	  ook,	  
hoewel	  zonder	  de	  knipoog	  van	  kunst.	  In	  2001	  werd	  het	  de	  plaats	  waar	  Jan	  Peter	  en	  43	  andere	  
kandidaten	  hun	  overwinning	  vierden	  –	  GEWONNEN!!	  -‐	  samen	  met	  heel	  veel	  anderen,	  half	  tot	  
heel	  dronken	  in	  een	  oververhitte	  zaal,	  geschokt	  en	  bevrijd	  door	  een	  overwinning	  die	  uit	  de	  
verkiezingsstrijd	  schoot	  als	  een	  kurk	  uit	  een	  champagnefles.	  Het	  werden	  ook	  de	  momenten	  van	  
transformatie.	  Omdat	  alle	  kandidaten	  door	  mij	  getraind	  waren	  in	  de	  aanloop	  naar	  de	  
verkiezingen,	  had	  ik	  een	  hele	  eigen	  plek	  in	  de	  groep.	  Zodra	  de	  uitslag	  duidelijk	  was,	  zag	  ik	  de	  ene	  
na	  de	  andere	  wegglippen	  in	  overleg,	  vooral	  degenen	  die	  tot	  de	  binnenkring	  van	  Balkenende	  
behoorden.	  Terwijl	  de	  man	  zelf	  nog	  op	  de	  schouders	  rond	  werd	  gedragen,	  merkte	  ik	  hoe	  Cees	  
van	  der	  Knaap	  zich	  uit	  het	  gesprek	  met	  mij	  losmaakte	  om	  zich	  daarna	  samen	  met	  Piet	  Hein	  
Donner	  terug	  te	  trekken	  aan	  een	  tafeltje	  in	  de	  kleine	  patio	  van	  Dudok.	  In	  de	  chaos	  en	  glorie	  werd	  
een	  nieuwe	  structuur,	  een	  nieuwe	  hiërarchie	  geboren.	  Goed	  gedaan,	  jongens.	  

De	  uitslagenavond	  van	  2006	  voelde	  wezenlijk	  anders.	  Het	  was	  novemberkou	  in	  plaats	  van	  
juniwarmte.	  Het	  was	  ook	  niet	  meer	  Dudok,	  maar	  de	  foyer	  van	  het	  Nederlands	  Danstheater,	  iets	  
verderop	  aan	  het	  Spui.	  Een	  pand	  met	  een	  zwarte	  glazen	  pui,	  van	  binnen	  gedomineerd	  door	  een	  
oplopend	  gewelf;	  alsof	  je	  de	  hele	  avond	  schuin	  wordt	  gehouden.	  Mooi,	  maar	  niet	  erg	  des	  partij	  
en	  met	  als	  aankleding	  posters	  in	  plaats	  van	  de	  grijns	  van	  schilderkunst.	  Voor	  het	  landelijk	  
campagneteam	  was	  het	  de	  afronding	  van	  een	  zware	  campagne,	  voor	  mij	  de	  tussenstap	  op	  weg	  
naar	  de	  volgende.	  Ik	  was	  er	  al	  vroeg.	  Veel	  te	  vroeg	  eigenlijk,	  als	  je	  optiek	  is	  om	  niet	  te	  veel	  tijd	  
wachtend	  door	  te	  brengen.	  Op	  zo’n	  avond	  is	  het	  echter	  zaak	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  te	  spreken	  
om	  zaken	  te	  doen,	  voordat	  het	  vieren	  of	  verdrieten	  de	  overhand	  neemt.	  Als	  dan	  rond	  9	  uur	  ’s	  
avonds	  de	  eerste	  prognose	  binnenkomt	  en	  het	  blijken	  41	  zetels	  te	  zijn,	  dan	  weet	  je:	  we	  hebben	  
het	  weer	  geflikt:	  we	  blijven	  de	  grootste	  partij.	  GEWONNEN.	  Al	  die	  tijd	  blijkt	  er	  een	  beweegbare	  
vloer	  onder	  de	  ruimte	  te	  zitten	  en	  die	  komt	  nu	  omhoog,	  want	  iedereen	  bevindt	  zich	  opeens	  
minstens	  een	  meter	  hoger.	  YES!	  	  
Ik	  juich	  met	  iedereen	  mee,	  maar	  het	  voelt	  opvallend	  snel	  als	  een	  toneelstukje	  voor	  de	  camera’s.	  
Het	  verbaast	  niet	  als	  veel	  reacties	  nogal	  technisch	  van	  aard	  zijn.	  Omdat	  ook	  de	  PvdA	  goed	  
scoort,	  maar	  net	  tweede	  wordt,	  lijkt	  het	  er	  op	  dat	  we	  veroordeeld	  worden	  tot	  regeren	  met	  onze	  
grootste	  concurrent.	  Kan	  dat	  wel?	  De	  VVD	  staat	  er	  in	  een	  gescheurd	  colbert	  bij,	  Wilders	  zit	  niet	  
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meer	  alleen	  op	  zijn	  zolderkamer,	  Marijnissen	  en	  zijn	  SP	  hebben	  hard	  genoeg	  NEE	  geroepen	  
gedaan	  om	  de	  PvdA	  van	  haar	  overwinning	  af	  te	  houden,	  D66	  wordt	  vernietigd.	  	  
	  
Vergeten	  is	  hoe	  ver	  we	  achter	  stonden	  in	  maart,	  met	  al	  die	  rijen	  lokale	  bestuurders	  op	  weg	  naar	  
de	  uitgang.	  De	  bespiegelingen	  gaan	  vooral	  over	  een	  net	  gemiste	  extra	  zetel	  en	  het	  balen	  over	  de	  
positie	  van	  onze	  voornaamste	  coalitiepartner.	  Zelf	  loop	  ik	  overal	  te	  roepen	  ‘En	  nu	  op	  naar	  de	  
provinciale	  verkiezingen’,	  maar	  snap	  het	  als	  ik	  daar	  weinig	  energieke	  reacties	  op	  krijg.	  
Ondertussen	  houd	  ik	  de	  verdere	  uitslagen	  in	  de	  gaten	  en	  zie	  dat	  de	  gemeenten	  in	  Zuid-‐Holland	  
het	  relatief	  goed	  doen.	  Zeker	  in	  de	  kleinere	  gemeenten	  zijn	  de	  resultaten	  goed,	  maar	  het	  verschil	  
met	  de	  grotere	  steden	  is	  niet	  groot.	  Dat	  geeft	  moed	  voor	  maart.	  Asje	  en	  andere	  aanwezige	  
kandidaten	  zien	  het	  ook.	  Goed	  om	  ze	  nu	  al	  als	  een	  soort	  winnaars	  rond	  te	  zien	  lopen.	  Ik	  denk	  dat	  
ik	  er	  zelf	  ook	  wel	  zo	  uit	  zie,	  maar	  ondertussen	  tollen	  de	  vragen	  door	  mijn	  hoofd:	  wat	  zal	  een	  
combinatie	  van	  CDA	  en	  PvdA	  electoraal	  
betekenen?	  Kan	  de	  VVD	  snel	  terugkomen?	  
Vragen	  die	  ik	  naar	  mate	  de	  avond	  vordert	  
steeds	  meer	  met	  anderen	  ga	  delen.	  
Een	  anderhalf	  uur	  na	  de	  exit	  polls	  is	  het	  tijd	  
om	  echt	  de	  overwinning	  te	  claimen.	  
Balkenende	  komt	  er	  aan.	  We	  bewegen	  ons	  
richting	  de	  voet	  van	  een	  trap.	  Op	  die	  trap	  
staan	  allemaal	  jongeren	  in	  CDA-‐kleding	  met	  
borden	  in	  CDA-‐kleuren:	  ‘JP	  bedankt!’	  Zelf	  
word	  ik	  door	  de	  massa	  meer	  naar	  voren	  gestuwd	  dan	  gedacht.	  Het	  is	  onmogelijk	  om	  niet	  door	  
een	  camera	  gezien	  te	  worden,	  maar	  toch	  beweeg	  ik	  me	  naar	  achteren.	  Ik	  voel	  me	  opgenomen	  in	  
het	  enthousiasme,	  maar	  zo’n	  toneelspeler	  ben	  ik	  nu	  ook	  weer	  niet.	  Marja	  van	  Bijsterveldt	  start	  
als	  voorzitter,	  de	  verpersoonlijking	  van	  enthousiasme.	  Dit	  is	  in	  belangrijke	  mate	  ook	  haar	  
moment,	  Dan	  komen	  Jan	  Peter	  en	  Bianca	  naar	  beneden.	  Ze	  staan	  tegen	  de	  wand	  van	  jongeren.	  
Het	  plaatje	  is	  perfect.	  We	  zingen	  allemaal	  ‘JP	  bedankt!,	  JP	  bedankt!’,	  net	  zolang	  tot	  hij	  het	  zat	  
wordt	  en	  zijn	  stem	  verheft.	  Geen	  idee	  wat	  hij	  daarna	  zegt,	  maar	  dankwoorden	  zijn	  het	  zeker.	  
Bianca	  straalt	  ongemak	  uit,	  maar	  omdat	  ik	  weet	  hoe	  sterk	  ze	  is,	  denk	  ik:	  ‘jij	  bent	  de	  nuchterste	  
van	  ons	  allemaal.	  Jij	  voelt	  hoe	  dubbel	  het	  is.	  Maar	  geniet	  hiervan’.	  Het	  doet	  er	  niet	  toe.	  We	  zijn	  
blij,	  we	  are	  happy.	  We	  hebben	  gewonnen.	  Iets	  op	  de	  achtergrond	  staat	  Jack	  er	  bij	  alsof	  hij	  heel	  
koel	  is,	  maar	  zijn	  ogen	  stralen	  over.	  Als	  het	  iemands	  overwinning	  is,	  dan	  is	  het	  de	  zijne.	  
‘JP	  bedankt!,	  JP	  bedankt!	  JP,	  JP,	  JP	  bedankt!’	  
Als	  ik	  eindelijk	  naar	  huis	  ga	  is	  de	  parkeergarage	  gesloten.	  Ik	  hol	  naar	  het	  station	  en	  zie	  de	  laatste	  
trein	  naar	  Gouda	  het	  perron	  verlaten	  als	  een	  afgewezen	  VVD’er.	  Hotelletje	  of	  taxi?	  Beide	  duur.	  
Toch	  maar	  de	  taxi.	  Het	  is	  een	  vriendelijke	  chauffeur,	  blij	  met	  de	  lange	  rit.	  De	  volgende	  morgen	  
merk	  ik	  dat	  ik	  mijn	  telefoon,	  zo’n	  heerlijke	  Nokia-‐kast,	  op	  de	  achterbank	  heb	  laten	  liggen.	  Ik	  bel.	  
‘Heeft	  u	  iets	  gevonden?’	  ‘Nee,	  wij	  hebben	  niets	  gevonden.’	  

Een	  tijd	  later,	  de	  verkiezingen	  waren	  ruim	  voorbij,	  ging	  ik	  naar	  Antwerpen	  voor	  een	  bijeenkomst	  
van	  de	  Nederlandse	  en	  Vlaamse	  Kring	  voor	  Wetenschap	  der	  Politiek.	  Het	  was	  voor	  het	  eerst	  in	  
jaren.	  Het	  campagneleiderschap	  is	  toch	  vooral	  een	  praktische	  klus.	  Ik	  lees	  met	  interesse	  
artikelen	  in	  het	  vakblad	  Acta	  Politica	  over	  schuivende	  kiezersvoorkeuren	  tussen	  Finland	  en	  
Zweden	  over	  het	  afgelopen	  decennium,	  maar	  het	  vertelt	  me	  niets	  over	  schuivende	  voorkeuren	  



in	  de	  afgelopen	  maand	  tussen	  de	  Krimpener-‐	  en	  Alblasserwaard.	  Om	  wat	  te	  hebben	  aan	  
dergelijke	  literatuur	  moet	  je	  er	  over	  praten	  met	  de	  mensen	  die	  dergelijk	  onderzoek	  doen.	  En	  dus	  
ging	  ik	  richting	  een	  in	  een	  wijk	  verscholen	  instelling	  in	  mijn	  liefste	  Belgische	  stad,	  vooral	  om	  een	  
sessie	  over	  kiezersonderzoek	  te	  volgen.	  Het	  was	  aangenaam	  om	  een	  middag	  en	  een	  ochtend	  
met	  het	  thema	  bezig	  te	  zijn.	  In	  praktische	  zin	  kwam	  het	  onderwerp	  niet	  dichterbij,	  maar	  het	  
scherpt	  je	  manier	  van	  kijken.	  Ik	  had	  een	  gesprek	  met	  de	  opmerkelijke	  politiciloog	  Jos	  de	  Beus	  en	  
samen	  kwamen	  we	  tot	  de	  conclusie	  dat	  Balkenende	  uiteindelijk	  een	  ‘goede’	  campagne	  had	  
gevoerd	  omdat	  hij	  de	  tekenen	  van	  de	  tijd	  beter	  had	  gelezen	  dan	  de	  concurrentie.	  De	  schrik	  van	  
maart	  hielp	  hem,	  mede	  omdat	  het	  de	  hubris,	  de	  overmoed	  van	  de	  macht,	  voorkwam.	  In	  de	  PvdA	  
campagne	  kroop	  die	  hubris	  wel.	  Als	  Bos	  de	  campagne	  had	  gevoerd	  vanuit	  de	  verliezerspositie	  
die	  Balkenende	  had	  was	  hij	  nu	  premier	  geweest.	  Als,	  als.	  
Door	  alle	  analyses	  nam	  ik	  nog	  iets	  anders	  mee	  van	  dat	  bezoek.	  Een	  gevoel	  van	  verontrusting.	  Ik	  
was,	  zo	  vermoed	  ik,	  van	  de	  vele	  Nederlanders	  de	  enige	  daar	  met	  een	  CDA-‐achtergrond.	  Dat	  
wetenschappers	  hun	  sjofele	  uitstraling	  koesteren,	  maakt	  ze	  nog	  niet	  links,	  maar	  je	  voelt	  het	  als	  
je	  onder	  gelijkgestemden	  bent	  en	  jijzelf	  de	  dissonant	  bent.	  Toen	  mijn	  beurt	  kwam	  in	  de	  sessie	  
om	  me	  voor	  te	  stellen	  en	  ik	  mijn	  CDA-‐achtergrond	  meldde,	  kwam	  er	  een	  reactie	  van	  mijn	  
buurvrouw	  die	  even	  fysiek	  als	  hard	  was;	  ze	  draaide	  zich	  van	  me	  af.	  Toen	  het	  haar	  beurt	  was,	  
vertelde	  ze	  dat	  ze	  aan	  het	  PvdA	  campagneteam	  verbonden	  was	  geweest	  en	  ik	  voelde	  hoe	  haar	  
kilte	  door	  de	  groep	  werd	  overgenomen.	  Ik	  was	  van	  plan	  geweest	  vrijuit	  over	  mijn	  campagne-‐
ervaringen	  te	  spreken.	  Zo	  van,	  wetenschappers	  onder	  elkaar	  die	  veronderstellingen	  toetsen.	  
Daar	  zette	  ik	  maar	  de	  rem	  op.	  Vanaf	  dat	  moment	  was	  de	  hekel	  die	  de	  PvdA	  aan	  ons	  had	  
gekregen	  niet	  langer	  iets	  waar	  ik	  in	  kranten	  over	  las	  of	  van	  parlementariërs	  van	  hoorde.	  Vanaf	  
dat	  moment	  was	  het	  voor	  mij	  iets	  dat	  ik	  beet	  kon	  pakken	  als	  een	  ijskegel.	  Het	  kabinet	  CDA-‐PvdA	  
was	  toen	  vier	  maanden	  onderweg.	  

Het	  bureau	  Synovate	  geeft	  zo	  de	  ontwikkeling	  weer	  van	  vier	  grootste	  partijen	  vanaf	  8	  maanden	  
voor	  de	  verkiezing.	  De	  lijnen	  verstrengelen	  als	  twee	  dansende	  paren	  die	  van	  partners	  wisselen,	  
met	  het	  CDA	  als	  winnaar.	  

	  

Bron:	  ©	  Interview-‐NSS	  Amsterdam	  [15]	  
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Statencampagne	  2006	  -‐	  2007	  

I	  

Voor	  de	  stemming	  

De	  avond	  dat	  bekend	  werd	  dat	  het	  kabinet	  was	  gevallen	  kon	  ik	  mijn	  mooie	  plan	  voor	  de	  
verkiezingen	  over	  mijn	  schouder	  heen	  de	  prullenbak	  in	  gooien.	  In	  plaats	  van	  landelijke	  
verkiezingen	  in	  mei	  2007,	  dus	  na	  de	  provinciale	  verkiezingen	  in	  maart,	  wordt	  het	  circus	  
vervroegd	  naar	  november.	  Omdat	  het	  geen	  echt	  grote	  verassing	  was,	  kost	  het	  niet	  veel	  tijd	  om	  
aan	  dat	  idee	  te	  wennen.	  Een	  plan	  is	  snel	  gemaakt.	  Het	  was	  duidelijk	  dat	  de	  landelijke	  
verkiezingen	  prioriteit	  zouden	  hebben	  en	  dat	  die	  een	  extra	  druk	  op	  de	  campagneorganisatie	  
zouden	  zetten.	  Met	  Asje	  en	  de	  mensen	  van	  het	  team	  volgen	  een	  reeks	  gesprekken.	  Juist	  met	  het	  
oog	  op	  de	  verbinding	  met	  de	  landelijke	  ontwikkelingen	  wordt	  voor	  de	  communicatiekant	  een	  
ervaren	  adviseur	  aangetrokken.	  Zo	  bouwt	  het	  door	  en	  wordt	  het	  netwerk	  van	  mensen	  om	  Asje	  
en	  mij	  heen	  steeds	  hechter.	  Veel	  mensen	  melden	  zichzelf	  aan,	  anderen	  hebben	  een	  duwtje	  
nodig.	  Leuk	  is	  dat	  ook	  mensen	  van	  buiten	  het	  CDA	  zich	  melden,	  vooral	  uit	  ondernemerskringen.	  
Op	  allerlei	  manieren	  –	  grote	  en	  kleine	  bijeenkomsten,	  publicaties	  –	  kregen	  ze	  het	  idee	  dat	  we	  
goed	  bezig	  zijn.	  	  
Dat	  verbaast	  niet.	  Het	  klopt.	  We	  laten	  vanaf	  het	  eerste	  begin	  geen	  gelegenheid	  voorbij	  gaan	  om	  
ons	  bij	  een	  paar	  kernachterbannen,	  waaronder	  de	  ondernemers,	  te	  laten	  zien.	  En	  van	  elke	  
bijeenkomst	  maken	  we	  een	  verslag	  en	  zetten	  dat	  uit.	  Zo	  bouwen	  we	  langzaam	  maar	  zeker	  aan	  
de	  naam	  van	  de	  lijsttrekker	  en	  onze	  positie	  als	  CDA.	  Langzaam	  is	  niet	  het	  goede	  woord.	  Een	  van	  
de	  mensen	  die	  ik	  in	  aanvulling	  op	  de	  eerste	  groep	  rekruteer	  is	  een	  jonge	  student	  van	  de	  Erasmus	  
Universiteit,	  Maarten	  Otto.	  Ik	  ken	  hem	  nog	  uit	  de	  campagne	  voor	  de	  Europese	  verkiezingen	  van	  
2004,	  waar	  ik	  als	  adviseur	  aan	  verbonden	  was	  en	  hij	  onze	  Zuid-‐Hollandse	  kandidaat	  prima	  
ondersteunde.	  Ik	  zocht	  in	  eerste	  instantie	  een	  chauffeur	  die	  Asje	  in	  drukke	  campagnetijden	  
overal	  naar	  toe	  kon	  sturen,	  maar	  –	  nadat	  we	  eerst	  het	  studentikoze	  te	  laat	  komen	  er	  uit	  hadden	  
gestreken	  –	  al	  snel	  ontdekten	  we	  hoeveel	  meer	  hij	  kon.	  Door	  mijn	  werk	  kon	  ik	  lang	  niet	  altijd	  
mee	  met	  de	  lijsttrekker.	  Maarten	  bleek	  een	  heel	  goed	  gevoel	  te	  hebben	  voor	  het	  spotten	  van	  
journalisten	  en	  andere	  interessante	  figuren	  in	  het	  publiek	  en	  daar	  dan	  in	  een	  hele	  korte	  tijd	  een	  
relatie	  mee	  op	  te	  bouwen.	  Hij	  werd	  in	  feite	  een	  nieuwe	  kracht	  in	  het	  communicatieteam.	  Andere	  
topkrachten	  zijn	  de	  nummer	  2	  van	  de	  lijst,	  Manita	  Koop,	  een	  eenpersoons	  campagneteam	  en	  
een	  wel	  heel	  bijzondere	  persoon:	  Dammis	  de	  Geus	  was	  mijn	  Lucky	  Luke;	  de	  man	  die	  sneller	  kon	  
schrijven	  dan	  zijn	  schaduw.	  Je	  gooit	  een	  paar	  kreten	  over	  de	  telefoon	  of	  mail	  en	  hup,	  per	  
omgaande	  lag	  er	  een	  verslag	  of	  persbericht.	  Ongelofelijk.	  Of	  niet.	  De	  oud-‐CNV	  
communicatieman	  beschikte	  nog	  over	  alle	  vaardigheden	  en	  contacten	  nog	  uit	  zijn	  werkzame	  
leven,	  zonder	  de	  werklasten	  die	  er	  altijd	  bij	  hoorden.	  Met	  de	  gedienstigheid	  van	  elke	  
stafmedewerker	  die	  het	  eigenlijk	  beter	  weet	  dan	  zijn	  baas,	  maar	  geen	  behoefte	  voelt	  om	  zijn	  
rotklus	  over	  te	  nemen,	  wist	  hij	  subtiel	  nadrukkelijk	  steeds	  zijn	  communicatiepunt	  naar	  mij	  toe	  te	  
maken.	  Ik	  heb	  er	  dankbaar	  gebruik	  van	  gemaakt.	  	  



Net	  als	  aan	  de	  communicatiekant	  begon	  het	  hele	  campagneteam	  langzaam	  maar	  zeker	  ‘uit	  te	  
harden’.	  De	  prioriteit	  van	  de	  landelijk	  verkiezingen	  maakte	  dat	  we	  ons	  in	  feite	  minder	  zorgen	  
hoefden	  te	  maken	  over	  de	  vraag	  of	  de	  gekozen	  koers	  wel	  de	  goede	  was.	  Het	  zou	  hoe	  dan	  ook	  
een	  mensen-‐mensen	  campagne	  worden,	  een	  echte	  verenigingscampagne.	  Wat	  we	  aan	  media	  
zouden	  doen,	  zou	  bovenal	  ondersteunend	  zijn	  en	  in	  voorbereiding	  op	  de	  campagne	  na	  de	  kerst.	  
Ik	  maakte	  wel	  een	  nadrukkelijke	  uitzondering:	  de	  webcampagne	  moest	  zo	  snel	  mogelijk	  
beginnen.	  All	  politics	  is	  local.	  Op	  het	  web	  zouden	  we	  laten	  zien	  hoe	  goed	  we	  lokaal	  waren	  
aangesloten.	  	  
Het	  werd	  het	  begin	  van	  een	  drama.	  Mijn	  wensen	  maakte	  ik	  in	  ruwe	  vorm	  al	  kenbaar	  in	  het	  
eerste	  gesprek	  met	  Jack,	  daarna	  werd	  al	  snel	  weer	  de	  gang	  naar	  het	  partijbureau	  gemaakt.	  Geef	  
ons	  een	  website,	  geef	  ons	  een	  pagina.	  2006	  was	  in	  technologische	  zin	  een	  tussenjaar.	  De	  social	  
media	  moesten	  nog	  gaan	  opkomen,	  maar	  websites	  hoefde	  niet	  langer	  passief	  te	  zijn.	  Wat	  ik	  
wilde	  bestond	  al:	  een	  webpagina	  in	  de	  vorm	  van	  een	  interactieve	  kaart,	  waarbij	  je	  bij	  het	  klikken	  
op	  een	  plaatsnaam	  doorgelinked	  kon	  worden	  naar	  een	  pagina	  met	  foto’s	  en	  informatie.	  Google	  
zou	  het	  in	  perfecte	  vorm	  laten	  zien,	  maar	  web	  2.0	  liet	  het	  ook	  al	  in	  eenvoudiger	  vormen	  zien.	  
Maak	  dat	  voor	  ons	  in	  CDA-‐stijl,	  het	  wordt	  beslist	  een	  succes.	  Het	  lukte	  mij	  niet	  om	  die	  toezegging	  
te	  ontfutselen.	  Iets	  met	  leveranciers	  en	  lopende	  contracten.	  Ingewikkeld.	  Op	  een	  gegeven	  
moment	  lukte	  het	  mij	  wel	  om	  een	  toezegging	  te	  krijgen	  dat	  we	  als	  Zuid-‐Holland	  als	  eerste	  in	  de	  
pilot	  van	  de	  nieuwe	  web-‐omgeving	  terecht	  zouden	  komen,	  maar	  dat	  duurde	  en	  duurde.	  Later	  
zou	  ik	  er	  achter	  komen	  dat	  dit	  kwam	  omdat	  voorrang	  werd	  gegeven	  aan	  andere	  leuke	  digitale	  
dingen,	  zoals	  een	  site	  ‘Trots	  op	  Nederland’.	  Op	  die	  site	  stonden	  Delfts	  blauwe	  
tegeltjeswijsheden.	  Best	  leuk	  en	  ludiek,	  maar	  zeg	  het	  dan	  als	  je	  andere	  prioriteiten	  hebt.	  Nu	  koos	  
ik	  om	  financiële	  redenen	  en	  om	  zoveel	  mogelijk	  dezelfde	  uitstraling	  te	  hebben,	  voor	  de	  koers	  
van	  het	  partijbureau.	  Voor	  niets.	  De	  site	  zou	  er	  nooit	  komen.	  Een	  soort	  algemene	  site	  kwam	  er	  
wel,	  maar	  weer	  zo	  passief	  als	  het	  maar	  kon.	  Voor	  de	  persoonlijke	  website	  van	  Asje	  besloten	  we	  
uiteindelijk	  wel	  iets	  apart	  te	  maken,	  mede	  gebaseerd	  op	  de	  persoonlijke	  website	  die	  er	  bij	  de	  
provincie	  was.	  
Ondertussen	  was	  het	  natuurlijk	  een	  sof.	  Elke	  vergadering	  stond	  het	  punt	  op	  de	  agenda	  en	  het	  
werd	  een	  soort	  Chinese	  watermarteling.	  Wanneer	  komt	  het	  nu	  eindelijk.	  Wat	  zitten	  die	  lui	  op	  
het	  partijbureau	  daar	  te	  doen.	  We	  trekken	  ons	  niets	  meer	  van	  die	  lui	  aan,	  die	  zijn	  alleen	  maar	  
met	  zichzelf	  bezig.	  Enzovoort.	  Richting	  het	  partijbureau	  liet	  ik	  wel	  degelijk	  mijn	  ongenoegen	  
horen,	  maar	  probeerde	  ik	  het	  constructief	  te	  houden.	  Richting	  het	  eigen	  team	  wilde	  ik	  echter	  
laten	  zien	  dat	  we	  de	  relatie	  met	  het	  partijbureau	  open	  zouden	  houden.	  Per	  saldo	  verloor	  ik	  
alleen	  maar	  aan	  geloofwaardigheid.	  Hoeveel	  dingen	  er	  ook	  tegenover	  stonden	  die	  wel	  goed	  
liepen;	  het	  was	  een	  nagel	  aan	  mijn	  doodskist.	  Een	  van	  dingen	  die	  ik	  mijzelf	  in	  de	  fase	  na	  de	  
campagne	  beloofde,	  was	  om	  bij	  volgende	  campagnes	  eerder	  te	  laten	  merken	  als	  ik	  niet	  tevreden	  
was.	  Daar	  heb	  ik	  mezelf	  later	  aan	  gehouden,	  tot	  verdriet	  van	  vooral	  het	  partijbureau.	  Erg.	  
populair	  ben	  ik	  daar	  een	  tijd	  lang	  niet	  geweest.	  

Het	  hele	  verhaal	  zou	  veel	  later	  nog	  een	  staartje	  krijgen.	  In	  het	  najaar	  van	  2008	  zou	  een	  Statenlid	  
–	  SP	  natuurlijk,	  ere	  wie	  ere	  toekomt	  –	  op	  de	  jaarrekening	  van	  2007	  ontdekken	  dat	  er	  een	  paar	  
tientjes	  abonnementsgelden	  door	  de	  provincie	  betaald	  zouden	  zijn	  aan	  een	  webhoster	  voor	  de	  
persoonlijke	  pagina	  van	  Asje.	  Alsof	  de	  provincie	  de	  campagnesite	  van	  Asje	  zou	  hebben	  betaald.	  
Wij	  hadden	  in	  eerste	  instantie	  geen	  flauw	  idee	  waar	  het	  over	  ging,	  maar	  gelukkig	  bleek	  het	  een	  
kwestie	  van	  niet	  correcte	  overdracht	  tussen	  provincie	  en	  webhoster	  te	  zijn	  en	  konden	  we	  laten	  
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zien	  dat	  de	  provincie	  niets	  voor	  onze	  campagnesite	  had	  betaald.	  Maar	  zo	  makkelijk	  kan	  je	  dus	  in	  
de	  problemen	  komen.	  

Programma	  en	  pamflet	  

Beter	  lukt	  het	  om	  in	  de	  periode	  van	  de	  landelijke	  verkiezingen	  in	  te	  breken	  op	  de	  inhoudelijke	  
koers	  van	  de	  provincie.	  Mijn	  relatie	  met	  de	  provincie	  is	  er	  vaak	  meer	  een	  van	  het	  hoofd	  dan	  van	  
het	  hart.	  Niet	  onlogisch	  voor	  iemand	  van	  de	  Zuid-‐Hollandse	  eilanden	  voor	  wie	  Den	  Haag	  heel	  
lang	  heel	  ver	  weg	  was,	  maar	  na	  mijn	  kennismaking	  ook	  veroorzaakt	  door	  de	  mensen	  van	  de	  
provincie	  zelf.	  Doorgaans	  zijn	  die	  meer	  van	  de	  inhoud	  en	  de	  details	  dan	  van	  de	  passie	  en	  de	  
grote	  lijnen.	  De	  keuze	  of	  een	  weg	  of	  woonwijk	  in	  gemeente	  X	  of	  Y	  komt,	  zal	  van	  groot	  belang	  zijn	  
voor	  de	  direct	  betrokkenen,	  maar	  als	  het	  je	  niet	  raakt	  dan	  raakt	  het	  je	  niet.	  Mede	  daarom	  ben	  Ik	  
nooit	  echt	  in	  de	  verleiding	  gekomen	  om	  me	  kandidaat	  te	  stellen	  en	  kan	  ik	  me	  prima	  verplaatsen	  
in	  al	  die	  kiezers	  die	  zich	  afvragen	  wat	  ze	  er	  in	  hemelsnaam	  mee	  moeten.	  En	  tegelijk	  zegt	  
datzelfde	  verfoeide	  verstand	  mij	  dat	  provincies	  wel	  degelijk	  een	  rol	  te	  spelen	  hebben.	  En	  dat	  ik	  
niet	  warm	  loop	  voor	  ruimtelijke	  ordening	  zegt	  iets	  over	  mij	  en	  niet	  over	  het	  belang	  ervan.	  Maar	  
dat	  belang	  bestaat	  vooral	  uit	  heel	  veel	  deelbelangen.	  Het	  deelbelang	  van	  de	  boer	  die	  beter	  wil	  
boeren,	  de	  burgers	  die	  willen	  dat	  er	  nog	  een	  bus	  door	  hun	  dorp	  gaat,	  de	  wegenbouwer	  die	  zijn	  
weg	  moet	  inpassen,	  de	  cultuurinstellingen	  die	  zijn	  collectie	  probeert	  te	  behouden,	  enzovoort,	  
enzovoort.	  Al	  die	  deelbelangen	  samen	  maken	  dat	  het	  schrijven	  van	  een	  provinciaal	  
verkiezingsprogramma	  precisiewerk	  is,	  waarbij	  er	  allerlei	  partijen	  over	  de	  schouder	  mee	  kijken	  
of	  anders	  wel	  klaar	  staan	  om	  amendementen	  in	  te	  sturen.	  Zeker	  de	  waterschapsbestuurders	  zijn	  
er	  goed	  in	  om	  zich	  in	  lange	  rijen	  achter	  de	  interruptiemicrofoon	  op	  te	  stellen	  als	  ze	  denken	  dat	  
hun	  belang	  wordt	  bedreigd.	  Dat	  dit	  tot	  grommend	  gemompel	  leidt	  bij	  de	  andere	  bestuurders	  
zien	  ze	  niet.	  
Het	  schouwspel	  van	  het	  maken	  van	  een	  verkiezingsprogramma	  kan	  me	  zowel	  ontroeren	  als	  
vervelen.	  De	  ontroering	  komt	  als	  ik	  me	  bedenk	  hoezeer	  het	  heen	  en	  weer	  gaan	  van	  argumenten	  
de	  kern	  is	  van	  elk	  democratisch	  proces	  en	  hoe	  mooi	  het	  dan	  is	  om	  betrokken	  mensen	  te	  zien	  
worstelen	  en	  bovenkomen	  en	  in	  woorden	  te	  zeggen	  hoe	  zij	  zien	  dat	  het	  verder	  moet	  gaan	  met	  
hun	  stuk	  van	  de	  samenleving.	  Als	  proces	  is	  het	  stille	  schoonheid	  (vooral	  op	  de	  momenten	  dat	  je	  
even	  je	  oren	  dicht	  houdt	  tegen	  het	  gekrakeel).	  Imperfecte	  persoonlijke	  standpunten	  tellen	  
onnavolgbaar	  op	  tot	  iets	  dat	  ‘draagt’	  en	  bijna	  altijd	  de	  tijdgeest	  verwoord.	  De	  verveling	  slaat	  
echter	  toe	  als	  ik	  me	  realiseer	  hoe	  weinig	  dit	  alles	  aanspreekt	  als	  het	  bekeken	  wordt	  in	  het	  
dimlicht	  van	  de	  gemiddelde	  kiezer.	  Hoewel	  er	  geen	  programma	  verschijnt	  zonder	  inleiding	  met	  
Grote	  Woorden,	  worden	  die	  Grote	  Woorden	  zelden	  of	  nooit	  hardop	  voorgelezen	  en	  vormen	  ze	  
in	  ons	  land	  eerder	  een	  bron	  van	  gêne	  dan	  van	  inspiratie.	  De	  artikelteksten	  die	  daarna	  volgen	  zijn	  
onkauwbaar	  voor	  de	  gemiddelde	  mond.	  Vele	  staan	  er	  alleen	  maar	  in	  omdat	  iemand	  zo	  nodig	  zijn	  
of	  haar	  plasje	  over	  de	  tekst	  moest	  doen.	  Vergoelijkend	  wordt	  gezegd:	  ‘We	  kunnen	  het	  nog	  nodig	  
hebben	  voor	  de	  coalitieonderhandelingen’.	  Te	  weinig	  wordt	  gezegd:	  hier	  staan	  we	  voor.	  

En	  zo	  krijg	  je	  bladzijde	  na	  bladzijde.	  Met	  nauwelijks	  een	  woord	  waar	  ik	  het	  als	  campagneleider	  
mee	  oneens	  kan	  zijn,	  maar	  ook	  te	  weinig	  waar	  ik	  bij	  wakker	  bij	  blijf.	  En	  dan	  komt	  er	  dat	  moment	  
dat	  je	  de	  communicatiemensen	  van	  je	  campagne	  vraagt	  er	  iets	  anders	  van	  te	  maken	  –	  en	  dat	  je	  
jezelf	  ook	  die	  opdracht	  geeft.	  Is	  dat	  ondemocratisch?	  Dat	  is	  wel	  een	  discussie	  waard.	  	  Vaak	  zal	  
degene	  die	  het	  doet,	  zeggen	  dat	  het	  op	  de	  grens	  is.	  Degene	  die	  er	  van	  een	  afstand	  naar	  kijkt,	  zal	  
zeggen	  dat	  het	  er	  overheen	  is.	  De	  werkelijkheid	  is	  dat	  degene	  die	  er	  het	  beste	  in	  slaagt	  in	  de	  



geest	  van	  het	  programma	  te	  schrijven	  en	  dan	  ook	  nog	  in	  de	  taal	  van	  de	  kiezer	  te	  schrijven	  het	  
gelijk	  aan	  zijn	  kant	  krijgen.	  Degenen	  die	  dat	  niet	  kunnen	  zijn	  gevaarlijke	  spindocters.	  Gevaarlijk	  
blijft	  het	  –	  en	  je	  doet	  het	  in	  de	  wetenschap	  dat	  er	  nog	  meer	  gevaarlijke	  momenten	  gaan	  komen.	  
Je	  neemt	  dus	  woorden	  die	  door	  je	  partij	  zijn	  goedgekeurd,	  waar	  veel	  tijd	  en	  energie	  in	  is	  
gestoken	  en	  die	  ga	  je	  kneden	  en	  vormen	  naar	  wat	  tante	  Jannie	  interessant	  vindt	  om	  te	  lezen,	  
waar	  ondernemer	  Henk	  instemmend	  bij	  zal	  knikken	  en	  wat	  Jamil	  nog	  eens	  tegen	  zijn	  buurman	  
herhaalt.	  Waar	  je	  op	  hoopt	  is	  dat	  je	  trouw	  bent	  aan	  de	  geest	  van	  het	  programma.	  Tegen	  het	  
programma	  in	  gaan	  moet	  om	  duizend	  en	  een	  redenen	  vermeden	  worden,	  maar	  letterlijk	  volgen	  
is	  alleen	  gegeven	  bij	  de	  enkele	  keren	  dat	  je	  een	  begenadigd	  schrijver	  van	  het	  programma	  treft.	  
De	  campagnetaak	  is	  het	  om	  de	  kiezer	  te	  bereiken.	  Daar	  zijn	  andere	  woorden	  en	  beelden	  voor	  
nodig.	  Een	  partij	  als	  het	  CDA	  heeft	  het	  dan	  niet	  eenvoudig.	  Woorden	  van	  opstand,	  van	  alles-‐
moet-‐anders,	  sluiten	  veel	  beter	  bij	  de	  beleving	  aan	  dan	  woorden	  die	  weinig	  meer	  doen	  dan	  een	  
tikje	  naar	  links	  en	  een	  tikje	  naar	  rechts	  uitdelen.	  Provincies	  zijn	  door	  vertegenwoordigers	  van	  het	  
CDA	  doorgaans	  goed	  en	  praktisch	  bestuurd,	  maar	  lang	  niet	  altijd	  met	  voldoende	  scherpte	  en	  
veranderingsgezindheid	  om	  een	  programma	  op	  te	  leveren	  dat	  breed	  wordt	  gelezen.	  Aan	  de	  slag	  
dus.	  Knippen	  en	  plakken,	  slagzinnen	  verzinnen,	  motto’s	  maken,	  verhaallijnen	  schrijven,	  vraag-‐	  en	  
antwoordnotities	  maken	  –	  alles	  doen	  wat	  helpt	  om	  de	  kandidaten	  dichter	  bij	  de	  kiezer	  te	  
brengen.	  

Kreunende	  kerntaken	  

De	  wat	  saaie	  werkelijkheid	  is	  dat	  er	  weinig	  zware	  thema’s	  zitten	  in	  het	  omvormen	  van	  een	  
provinciaal	  programma	  tot	  een	  hanteerbaar	  pamflet.	  Het	  gaat	  niet	  over	  leven	  en	  dood,	  het	  raakt	  
eerder	  aan	  het	  uiterlijk	  bestaan	  –	  de	  inrichting	  van	  een	  gebied,	  de	  mogelijkheid	  om	  wat	  cultuur	  
te	  zien	  –	  dan	  aan	  zaken	  die	  meer	  de	  kern	  raken,	  zoals	  bijvoorbeeld	  euthanasievraagstukken,	  het	  
wel	  of	  niet	  verstrekken	  van	  een	  uitkering	  of	  het	  sturen	  van	  een	  militaire	  missie	  naar	  een	  ver	  
Aziatisch	  land.	  En	  van	  de	  weeromstuit	  kom	  je	  dan	  ook	  weer	  steeds	  uit	  bij	  het	  vraagstuk	  naar	  de	  
meerwaarde	  van	  de	  provincie	  zelf.	  Ik	  ben	  gaan	  hechten	  aan	  de	  provincie.	  Ik	  zie	  ook	  de	  
meerwaarde	  ervan,	  bovenal	  als	  de	  bestuurlaag	  die	  netjes	  tussen	  de	  rijksoverheid	  en	  de	  
gemeente	  in	  zit.	  Er	  is	  een	  tijd	  geweest	  dat	  ik	  verbonden	  was	  aan	  een	  ‘stuurgroep	  
bibliotheekvernieuwing’.	  Rijk,	  provincies,	  gemeenten	  en	  de	  sector	  zelf	  werkten	  daar	  in	  samen.	  
Als	  het	  om	  het	  praktisch	  realiseren	  van	  nieuwe	  bibliotheekvormen	  ging,	  was	  de	  provincie	  toch	  
echt	  de	  aangewezen	  partner;	  zij	  combineerden	  overzicht	  met	  praktijkkennis.	  Maar	  dat	  hoeft	  
natuurlijk	  niet	  voor	  andere	  situaties	  te	  gelden.	  Hoe	  dan	  ook,	  de	  provincies	  stonden	  richting	  de	  
verkiezingen	  van	  2007	  meer	  onder	  druk	  dan	  ooit.	  In	  2003	  was	  de	  opkomst	  dramatisch	  laag.	  Wat	  
bedachten	  de	  provincies	  als	  antwoord?	  Meer	  doen	  en	  meer	  zichtbaar	  worden.	  Overal	  moest	  het	  
logo	  van	  de	  provincie	  op	  de	  borden	  en	  op	  streekbussen	  worden	  geplakt.	  Elke	  provincie	  maakte	  
zich	  groot	  en	  breed.	  Als	  een	  luchtballon.	  Een	  ballon	  die	  in	  februari	  2007,	  dus	  vlak	  voor	  de	  
verkiezingen,	  met	  een	  knal	  zou	  worden	  doorgeprikt	  door	  Klaartje	  Peters	  in	  haar	  boek	  ‘Het	  
opgeblazen	  bestuur’.	  Te	  midden	  van	  een	  stofwolk	  aan	  rapporten,	  kwam	  daar	  de	  onvermijdelijke	  
reactie	  uit	  voort.	  Het	  moest	  slanker,	  het	  moest	  gerichter:	  het	  moest	  terug	  naar	  de	  kerntaken.	  
Kerntaken	  vooral	  terug	  op	  de	  ‘harde’	  gebieden	  van	  ruimtelijke	  ordening,	  water,	  natuur	  en	  
economie.	  Het	  CDA	  heeft	  daar	  aan	  meegedaan,	  maar	  gelukkig	  hebben	  we	  er	  nog	  een	  andere	  iets	  
aan	  toegevoegd:	  daadkracht.	  Onderliggend	  was	  dat	  het	  echte	  probleem.	  Je	  kan	  wel	  duizend	  
projecten	  laten	  bloeien,	  maar	  wat	  krijg	  je	  ervoor?	  Terecht	  roept	  ongerichte	  activiteit	  
wantrouwen	  op.	  Het	  credo	  werd	  dus	  ‘minder	  doen,	  maar	  wel	  afmaken	  wat	  je	  doet’.	  Het	  was	  
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2006,	  de	  welvaart	  sloeg	  weer	  hoog	  tegen	  de	  plinten,	  maar	  onderliggend	  was	  er	  een	  gevoel	  van	  
koersloosheid,	  van	  onbetrouwbare	  politici	  in	  een	  nieuwe	  en	  onkenbare,	  digitale	  wereld.	  Als	  CDA	  
gingen	  we	  in	  Zuid-‐Holland	  weer	  wegen	  en	  spoorlijnen	  aanleggen.	  Tastbare,	  concrete	  projecten	  
dus.	  En	  niet	  alleen	  als	  loze	  belofte.	  Dat	  gingen	  we	  ook	  echt	  doen.	  

We	  zijn	  nu	  verder	  en	  ik	  geloof	  dat	  de	  provincies	  een	  blunder	  hebben	  begaan	  door	  zich	  te	  laten	  
verleiden	  ‘om	  zich	  tot	  haar	  kerntaken	  te	  beperken’.	  Columbus	  die	  denkt	  dat	  ie	  in	  China	  is	  
aangekomen	  in	  plaats	  van	  in	  een	  nieuw	  continent,	  dat	  formaat.	  Ook	  mooi,	  maar	  met	  
indianententen	  in	  plaats	  van	  gouden	  paleizen.	  Een	  verklaarbare	  blunder,	  maar	  ook	  verklaarbare	  
blunders	  blijven	  dom.	  De	  kerntaken	  die	  er	  dan	  nog	  overblijven	  –	  wegen,	  water	  en	  economie	  –	  
kunnen	  ook	  door	  andere	  partijen	  worden	  gedaan.	  Waterschapen,	  Rijkswaterstaat	  en	  de	  grote	  
steden	  weten	  dat	  donders	  goed.	  Tegelijk	  zijn	  die	  partijen	  in	  de	  meeste	  gebieden	  van	  Nederland	  
niet	  in	  staat	  om	  het	  brede	  pakket	  taken	  op	  te	  pakken	  dat	  nu	  feitelijk	  blijft	  liggen	  –	  tot	  en	  met	  
sociale	  opgaven	  en	  cultuurzaken.	  Het	  kan	  anders.	  Anno	  2013	  wordt	  de	  oplossing	  gezien	  in	  het	  
samenvoegen	  van	  provincies	  tot	  landsdelen	  en	  die	  landsdelen	  moeten	  zich	  strak	  tot	  die	  
kerntaken	  beperken.	  Gemeenten	  zijn	  met	  schaalvergroting	  bezig.	  Dat	  moet	  van	  de	  ministers,	  
maar	  ook	  zonder	  dat	  zou	  de	  druk	  om	  het	  met	  minder	  te	  doen	  door	  alles	  groter	  te	  maken,	  enorm	  
zijn.	  Dat	  dit	  ook	  kost,	  juist	  in	  sociaal	  en	  democratisch	  opzicht,	  hebben	  heel	  veel	  mensen	  door,	  
maar	  het	  is	  lastig	  om	  op	  een	  overtuigende	  manier	  een	  alternatief	  tegenover	  de	  schaalvergroting	  
te	  zetten.	  Toch	  is	  die	  er	  wel.	  	  Een	  kwestie	  van	  kiezen	  voor	  meerwaarde	  in	  plaats	  van	  voor	  de	  
toegevoegde	  waarde.	  De	  toegevoegde	  waarde	  van	  het	  uitvoeren	  van	  wat	  taken	  in	  het	  ‘harde	  
domein’	  is	  heel	  betrekkelijk	  als	  je	  weet	  dat	  Rijkswaterstaat,	  waterschappen	  en	  grote	  gemeenten	  
ook	  expertise	  op	  dat	  gebied	  hebben	  of	  kunnen	  ontwikkelen.	  Die	  toegevoegde	  waarde	  neemt	  
over	  de	  langere	  termijn	  alleen	  maar	  af.	  Meerwaarde	  kan	  op	  een	  hele	  andere	  manier	  worden	  
verkregen:	  provincies	  moeten	  de	  schaalgrootte	  gaan	  leveren	  die	  gemeenten	  niet	  op	  kunnen	  
brengen.	  Bestuurlijk,	  financieel	  en	  qua	  bedrijfsvoering	  is	  schaalvergroting	  nodig,	  zo	  niet	  
onvermijdelijk.	  De	  prijs	  is	  echter	  te	  hoog	  als	  dat	  betekent	  dat	  we	  alleen	  nog	  maar	  in	  gezichtsloze	  
verbanden	  mogen	  leven.	  Het	  probleem	  moet	  ook	  gewoon	  binnen	  het	  huis	  van	  Thorbecke	  zelf	  
worden	  opgelost.	  Niet	  door	  de	  ene	  af	  te	  slanken	  en	  de	  andere	  obesitas	  te	  bezorgen,	  maar	  door	  
van	  elk	  wat	  aanpassing	  te	  vragen.	  Concreet;	  de	  provincies	  gaan	  doen	  wat	  de	  gemeenten	  zelf	  niet	  
meer	  in	  de	  uitvoering	  kunnen	  hebben,	  maar	  waar	  ze	  wel	  goed	  de	  democratisch	  gekozen	  
opdrachtgever	  voor	  kunnen	  zijn.	  Een	  oplossing	  die	  volgens	  mij	  goed	  is	  voor	  zowel	  provincies	  als	  
gemeenten,	  maar	  het	  vergt	  wat	  omdenken.	  	  De	  provincie	  gaat	  waarde	  toevoegen	  aan	  het	  werk	  
van	  de	  gemeente,	  in	  plaats	  van	  andersom.	  Ook	  en	  juist	  op	  het	  sociaal	  terrein.	  Maak	  er	  werkelijk	  
verlengd	  lokaal	  bestuur	  van.	  Dat	  geeft	  meerwaarde.	  Gezond,	  toch?	  

As	  je	  om	  woorden	  geeft	  

Maar	  dat	  zijn	  maar	  mijn	  gedachten	  en	  ze	  komen	  nogal	  laat.	  Zeker	  te	  laat	  voor	  het	  programma	  
van	  2007.	  Wat	  wel	  overeind	  bleef	  was	  het	  concept	  van	  daadkracht,	  ook	  omdat	  de	  lijsttrekker	  
daar	  helemaal	  bijpaste.	  En	  op	  die	  dag	  kreeg	  iemand	  een	  inval	  die	  een	  naamval	  was.	  Het	  
gebeurde	  aan	  het	  diner.	  Het	  eerste	  glas	  wijn	  was	  geweest.	  ‘Asje	  me	  nu	  dat	  ding	  aangeeft’,	  zei	  
Cock,	  de	  penningmeester	  tegen	  Arnoud	  Rodenburg.	  En	  toen	  hoorde	  Arnoud	  hem	  praten.	  ‘	  Als-‐je-‐
me-‐nu’.	  Nee,	  korter.	  ‘Als-‐je’.	  Nog	  korter.	  ‘As-‐je’.	  Asje,	  Asje	  van	  Dijk!	  Het	  ‘As	  je’	  wordt	  de	  naam	  
van	  de	  lijsttrekker.	  Ik	  was	  de	  eerste	  op	  wie	  de	  ‘naam	  als	  slogan’	  werd	  uitgetest	  –	  en	  snapte	  hem	  
niet	  direct.	  ‘As	  je	  dit,	  as	  je	  dat’,	  was	  alles	  wat	  ik	  hoorde.	  Ik	  ben	  soms	  wat	  langzaam.	  ‘Asje	  wat?’	  



Maar	  op	  een	  gegeven	  moment	  viel	  het	  kwartje	  en	  toen	  viel	  ie	  hard.	  Zo	  plat	  als	  het	  ook	  is,	  het	  
werkt.	  Ik	  heb	  Cock	  en	  Arnoud	  bedankt	  en	  heb	  het	  woord	  direct	  meegenomen	  naar	  het	  
campagneteam.	  Die	  vonden	  het	  wel	  grappig,	  maar	  zagen	  het	  voordeel	  er	  niet	  zo	  direct	  van.	  Een	  
beetje	  flauw	  eigenlijk.	  Maar	  ik	  was	  al	  niet	  meer	  te	  stuiten.	  In	  de	  uurtjes	  na	  de	  vergadering	  
schreef	  ik	  tientallen	  varianten	  op	  van	  het	  ‘As-‐je’.	  Eerst	  kwamen	  we	  op	  ‘Asje	  van	  Zuid-‐Holland	  
houdt’	  uit,	  maar	  we	  besloten	  toch	  dat	  Zuid-‐Holland	  geen	  Friesland	  of	  Limburg	  is.	  Daar	  kan	  je	  van	  
houden,	  om	  Zuid-‐Holland	  kan	  je	  geven.	  Uiteindelijk	  zou	  deze	  slogan	  overblijven:	  ‘Asje	  om	  Zuid-‐
Holland	  geeft’.	  Op	  die	  basis	  zijn	  nog	  de	  nodige	  varianten	  gemaakt,	  maar	  die	  zijn	  bewust	  
spaarzaam	  gebruikt.	  De	  slogan	  stond.	  

Wat	  ons	  naar	  de	  keuze	  van	  de	  verkiezingsposter	  bracht.	  Niets	  kwam	  er	  in	  de	  buurt	  van	  de	  
spanning	  die	  we	  in	  de	  relatie	  met	  het	  partijbureau	  voelden	  rond	  de	  website,	  maar	  de	  keuze	  van	  
de	  poster	  is	  ook	  heftig	  geweest	  –	  en	  bedenk	  dit	  speelde	  zich	  ruim	  voor	  de	  jaarwisseling	  af.	  In	  
moderne	  campagnes	  is	  iets	  bijzonders	  aan	  de	  hand.	  Aan	  de	  ene	  kant	  concentreert	  alles	  zich	  
steeds	  meer	  op	  de	  laatste	  dagen	  en	  uren	  voor	  de	  gang	  naar	  de	  stembus.	  Aan	  de	  andere	  kant	  
start	  het	  voortraject	  van	  een	  verkiezing	  steeds	  eerder.	  De	  keuze	  van	  slogan	  en	  poster	  zijn	  
voorbeelden	  van	  keuzes	  die	  steeds	  verder	  naar	  voren	  worden	  getrokken	  omdat	  ze	  in	  sterke	  
mate	  de	  toon	  van	  een	  campagne	  bepalen.	  Is	  er	  door	  bijvoorbeeld	  een	  kabinetscrisis	  weinig	  tijd	  
om	  daar	  over	  na	  te	  denken,	  dan	  zie	  je	  dat	  partijen	  nog	  liever	  vasthouden	  aan	  de	  al	  ontwikkelde	  
slogans	  en	  posterstijl,	  dan	  daar	  nog	  van	  af	  te	  wijken.	  De	  VVD	  heeft	  om	  die	  reden	  vanaf	  2010	  
steeds	  dezelfde	  stijl	  gehanteerd.	  Maar	  wij	  hadden	  in	  het	  najaar	  van	  2006	  nog	  alle	  vrijheid.	  Ten	  
minste,	  dat	  dacht	  ik.	  Door	  de	  keuze	  van	  de	  slogan	  was	  het	  echter	  zo	  goed	  als	  onvermijdelijk	  
geworden	  om	  een	  poster	  te	  ontwikkelen	  met	  daarop	  het	  portret	  van	  Asje	  van	  Dijk.	  Hoe	  moet	  je	  
anders	  de	  woordgrap	  maken?	  Alleen,	  ik	  had	  moeite	  dat	  voor	  mezelf	  zo	  te	  verwoorden.	  Een	  
elitair	  hoekje	  in	  mij	  gaf	  de	  mensen	  gelijk	  die	  ‘Asje’	  als	  niet-‐naam	  wat	  plat	  vonden.	  Dat	  hoekje	  
wilde	  vooral	  dat	  het	  om	  een	  technische	  keuze	  tussen	  een	  persoonsgerichte	  en	  een	  partijgerichte	  
campagne	  zou	  gaan.	  Een	  ander	  hoekje	  in	  mij	  was	  aan	  het	  grijnzen	  en	  geloofde	  meer	  in	  het	  effect	  
van	  de	  leuze	  dan	  in	  de	  kop	  van	  onze	  kopman.	  

Persoon	  en	  poster	  

Wat	  moeten	  we	  willen?	  Alles	  is	  persoonlijk	  en	  er	  zijn	  weinig	  dingen	  persoonlijker	  dan	  politiek.	  De	  
trend	  is	  om	  campagnes	  zo	  veel	  mogelijk	  persoonlijk	  te	  maken	  –	  ook	  al	  zeggen	  veel	  CDA’ers	  dat	  
ze	  precies	  het	  tegenovergestelde	  willen.	  Die	  gaan	  voor	  inhoud.	  Maar	  nee,	  ook	  voor	  het	  CDA	  
geldt	  het	  motto:	  gij	  zult	  foto’s	  gebruiken,	  video’s	  opnemen,	  posters	  en	  koffiekoppen	  bedrukken	  
en	  over	  het	  algemeen	  alles	  doen	  wat	  de	  beeltenis	  van	  uw	  leider	  in	  het	  hoofd	  van	  de	  kiezer	  kan	  
branden.	  Gij	  zult	  desnoods	  de	  ijdelheid	  voeden,	  het	  ego	  strelen,	  alleen	  de	  beste	  zijkant	  
vastleggen.	  Zeggen	  ze.	  En	  ‘ze’	  zijn	  mij	  al	  te	  cynisch,	  maar	  ze	  hebben	  regelmatig	  gelijk.	  Maar	  ook	  
bij	  provinciale	  verkiezingen?	  Provinciale	  politici	  zijn	  zo	  goed	  als	  onbekend.	  Ook	  Asje	  was	  
allesbehalve	  een	  Bekende	  Nederlander.	  Iemand	  omschreef	  –	  hij	  had	  waarschijnlijk	  Henry	  
Kissinger	  in	  gedachte	  –	  politiek	  ooit	  als	  ‘Hollywood	  voor	  lelijke	  mannen’.	  Zo	  is	  het	  niet	  bij	  Asje.	  
Hij	  heeft	  een	  mooie	  stoere	  kop,	  straalt	  precies	  uit	  wie	  hij	  is.	  Maar	  glossy-‐materiaal	  was	  hij	  ook	  
niet	  (ik	  hanteer	  bewust	  de	  verleden	  tijd).	  Wat	  moeten	  we	  met	  hem?	  Maar	  als	  ik	  iets	  met	  dat	  
‘Asje’	  wilde	  doen,	  dan	  kon	  het	  niet	  anders	  of	  we	  moesten	  zijn	  afbeelding	  gebruiken.	  
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Dit	  was	  Chefsache.	  Asje	  (‘Dr.	  J.W.A.	  van	  Dijk’)	  voelde	  er	  niets	  voor.	  Meerdere	  mensen	  in	  het	  
campagneteam,	  waaronder	  vele	  van	  de	  meer	  ervaren	  leden,	  voelden	  niets	  voor	  mijn	  kletspraat	  
over	  het	  belang	  van	  het	  persoonlijke	  in	  de	  politiek	  –	  want	  dat	  was	  toch	  de	  boeg	  waar	  ik	  het	  over	  
gooide.	  Toch	  won	  ik	  het,	  won	  in	  ieder	  geval	  de	  ruimte	  om	  het	  te	  proberen,	  tegen	  het	  zichtbare	  
ongenoegen	  in	  van	  een	  lijsttrekker	  die	  er	  vooral	  kromme	  tenen	  bij	  had.	  Maar	  we	  konden	  de	  
volgende	  fase	  ingaan.	  
Een	  politieke	  poster	  lijkt	  snel	  gemaakt,	  maar	  in	  de	  praktijk	  is	  het	  puzzelen	  op	  pixelniveau.	  Naast	  
een	  foto	  moet	  uiteraard	  het	  logo	  van	  de	  partij	  er	  in,	  moet	  er	  een	  lijstnummer	  worden	  ingepast	  
en	  moet	  de	  slogan	  een	  plaats	  krijgen.	  Visueel	  ben	  je	  daarbij	  gebonden	  aan	  de	  huisstijlregels,	  
inclusief	  kleurstelling	  van	  de	  partij	  en	  heb	  je	  te	  maken	  met	  vragen	  over	  helderheid	  en	  
kleurcontrast	  –	  en	  vragen	  over	  wat	  je	  wel	  of	  niet	  digitaal	  kunt	  wegmasseren.	  Waarbij	  je	  dan	  ook	  
nog	  eens	  rekening	  moet	  houden	  met	  het	  effect	  van	  verschillende	  maten.	  Langzaam	  maar	  zeker	  
nemen	  gemeenten	  steeds	  meer	  de	  regie	  over	  als	  het	  om	  het	  opplakken	  van	  posters	  gaat.	  Steeds	  
meer	  gaat	  het	  om	  verplichte	  plaatsen	  en	  verplichte	  formaten.	  Formaten	  die	  per	  verkiezing	  
kleiner	  worden	  omdat	  er	  steeds	  meer	  partijen	  meedoen	  met	  de	  verkiezingen.	  Het	  basisformaat	  
is	  nauwelijks	  nog	  A3.	  Daar	  kan	  je	  bij	  je	  bestellingen	  echter	  niet	  van	  uitgaan,	  omdat	  in	  veel	  
plaatsen	  A2	  of	  A1	  de	  norm	  zijn.	  Partijen	  als	  de	  SP	  trekken	  zich	  van	  dit	  alles	  nauwelijks	  iets	  aan	  en	  
plakken	  waar	  ze	  plakken	  kunnen,	  in	  het	  formaat	  dat	  ze	  willen,	  maar	  hoezeer	  ik	  ook	  geneigd	  ben	  
hun	  voorbeeld	  te	  volgen,	  het	  uitgangspunt	  is	  dat	  we	  ons	  aanpassen	  aan	  de	  lokale	  mores.	  Dat	  
betekent	  dus	  dat	  je	  veel	  varianten	  moet	  ontwerpen	  en	  printen.	  
Deze	  beslissing	  moest	  genomen	  worden	  in	  de	  tijd	  net	  voordat	  je	  eindeloos	  digitaal	  kon	  variëren.	  
Alles	  wilden	  we	  geprint	  hebben.	  In	  de	  fractiekamer	  van	  het	  CDA	  Zuid-‐Holland	  spreiden	  we	  de	  
posters	  –	  A1	  formaat	  –	  over	  de	  tafels	  uit	  en	  hingen	  uiteindelijk	  de	  meest	  interessante	  aan	  de	  
muur.	  Uiteindelijk	  zouden	  het	  hele	  campagneteam	  en	  een	  aantal	  adviseurs	  die	  avond	  hun	  zegje	  
doen,	  maar	  het	  begon	  met	  de	  lijsttrekker.	  Die	  keek	  moeizaam.	  	  
‘Moet	  dit	  nou’.	  	  
‘Ja.	  Jij	  bent	  de	  man’.	  	  
Het	  bleef	  stil.	  Zoekende	  ogen.	  
‘Welke	  vindt	  je	  de	  beste?’	  
Schuivende	  flappen.	  
‘Ik	  denk	  dat	  ik	  er	  hier	  nog	  het	  beste	  op	  sta.’	  
Ah,	  we’re	  in	  business.	  Maar	  ik	  wil	  het	  ook	  zeker	  weten:	  ‘Je	  snapt	  waarom	  we	  dit	  doen?	  Zie	  je	  de	  
slogan?’	  
Hij	  zag	  het.	  En	  tegen	  die	  tijd	  voegde	  zich	  anderen	  in	  de	  discussie,	  met	  een	  half	  uur	  later	  een	  
kamer	  vol	  campagnemensen	  die	  er	  allemaal	  hun	  zegje	  over	  wilden	  doen.	  Het	  werd	  feitelijk	  een	  
rotzooi	  van	  posters	  en	  door	  elkaar	  heen	  pratende	  mensen.	  Er	  werd	  gelachen,	  er	  werden	  nog	  net	  
geen	  snorretjes	  getekend,	  er	  werd	  heel	  hard	  gewerkt.	  In	  eerste	  instantie	  ergerde	  ik	  mij	  aan	  de	  
chaos,	  in	  tweede	  instantie	  niet.	  Het	  dwong	  me	  tot	  kijken	  en	  luisteren.	  Grappig	  zoals	  meningen	  
kunnen	  verschillen	  over	  foto’s	  die	  slechts	  een	  fractie	  kunnen	  verschillen.	  Naast	  alles	  wat	  al	  
genoemd	  is,	  komt	  het	  dan	  vooral	  aan	  op	  de	  stand	  van	  de	  ogen,	  het	  donker	  onder	  die	  ogen,	  de	  
lach,	  de	  ernst.	  Dat	  wat	  een	  kiezer	  moet	  raken.	  Dames	  blijken	  daar	  anders	  naar	  te	  kijken	  dan	  
heren.	  Ervaren	  heren	  sluiten	  zich	  sneller	  bij	  de	  dames	  aan	  dan	  echte	  mannen	  (zoals	  ik).	  Wat	  er	  
uiteindelijk	  uit	  de	  portretkeuze	  kwam,	  was	  niet	  mijn	  eerste	  keuze,	  maar	  was	  in	  ieders	  ogen	  wel	  
de	  beste.	  En	  passant	  leerde	  ik	  mijn	  teamleden	  ook	  een	  stuk	  beter	  kennen.	  De	  snelle,	  de	  
bedachtzame.	  De	  meeprater	  en	  de	  dwarskijker	  –	  van	  die	  laatste	  had	  ik	  er	  meer	  dan	  van	  de	  



eerste,	  een	  punt	  van	  aandacht.	  De	  pixelproever,	  de	  ongeduldige.	  Hoe	  dan	  ook,	  grommend	  en	  
vrolijk	  maakten	  we	  een	  keuze	  voor	  het	  portret.	  
We	  waren	  er	  echter	  nog	  niet.	  De	  plaatsing	  van	  logo,	  lijstnummer	  en	  slogan	  maakten	  nog	  een	  
paar	  rondes	  puzzelen	  nodig.	  Mag	  je	  letters	  over	  de	  kin	  van	  iemand	  door	  laten	  lopen?	  Zo	  nee,	  
wordt	  de	  kop	  dan	  niet	  te	  klein.	  Hoe	  komen	  letters	  uit	  op	  een	  groen,	  bruine	  achtergrond?	  
Puzzelen,	  puzzelen.	  Ook	  die	  keuze	  werd	  gemaakt.	  Dat	  zou	  betekenen	  dat	  het	  proces	  van	  drukken	  
en	  distributie	  kon	  beginnen.	  Onze	  logistieke	  man,	  Peter	  Viallé,	  keek	  opgelucht.	  Die	  vond	  dat	  we	  
al	  te	  laat	  waren.	  Maar	  binnen	  een	  half	  uur	  keek	  hij	  weer	  wanhopig.	  We	  kwamen	  namelijk	  op	  het	  
idee	  om	  de	  poster	  aan	  de	  andere	  kant	  zo	  te	  bedrukken	  dat	  het	  opvouwbaar	  was	  tot	  een	  folder.	  
Twee	  slagen	  ineen	  dus:	  de	  ene	  kant	  poster,	  de	  andere	  kant	  ‘Asje	  om	  wonen	  geeft’,	  ‘Asje	  om	  
mensen	  geeft’,	  enzovoort,	  met	  dan	  de	  hoofdlijnen	  van	  het	  programma	  erbij.	  Viallé	  schudde	  zijn	  
hoofd	  van	  links	  naar	  rechts.	  Gedoe,	  onwerkbaar.	  En	  vooral:	  uitstel.	  Maar	  verder	  vonden	  we	  het	  
een	  perfect	  idee.	  Maar	  eerst	  mijn	  lijsttrekker	  in	  de	  ogen	  kijken.	  
Knikje,	  vertrouwen.	  Mooi,	  kunnen	  we	  door.	  
	  
De	  keuze	  voor	  de	  persoon	  op	  de	  poster	  heb	  ik	  persoonlijk	  doorgezet.	  Tegen	  de	  wens	  van	  de	  
lijsttrekker	  in.	  Als	  ik	  even	  een	  grote	  sprong	  voorwaarts	  maak,	  dan	  is	  de	  lijsttrekker	  me	  nu	  
dankbaar	  en	  weet	  ik	  dat	  ik	  de	  verkeerde	  keuze	  heb	  gemaakt.	  Asje	  heeft	  het	  effect	  van	  zo’n	  
poster	  ervaren	  op	  zijn	  naamsbekendheid	  in	  de	  provincie.	  Veel	  meer	  mensen	  zijn	  hem	  gaan	  
herkennen;	  de	  lijsttrekker	  van	  het	  CDA.	  Ook	  ten	  opzichte	  van	  zijn	  collega’s	  won	  hij	  aan	  faam:	  de	  
man	  van	  de	  poster.	  Maar	  zelf	  wist	  ik	  dat	  ik	  een	  fout	  had	  gemaakt	  toen	  ik	  door	  het	  donker	  rijdend	  
langs	  een	  bord	  met	  posters	  reed	  en	  zag	  dat	  de	  poster	  veel	  te	  donker	  was	  uitgevallen.	  Ik	  kon	  zijn	  
portret	  niet	  goed	  zien,	  zelfs	  het	  lijstnummer	  was	  eigenlijk	  te	  klein,	  om	  het	  over	  de	  slogan	  maar	  
niet	  te	  hebben.	  ‘Het	  zou	  meevallen’,	  zo	  was	  me	  verzekerd.	  Maar	  het	  viel	  niet	  mee.	  Een	  simpele	  
poster	  met	  alleen	  lijstnummer	  en	  CDA	  was	  effectiever	  geweest.	  Zo	  leer	  je.	  

	  

	  



	   CAMPAGNEMAN	  
	  

Versie	  15	  juli	  2013	   	   117	  
	  

	  

II	  

Na	  de	  stemming	  

Met	  de	  landelijke	  verkiezingen	  achter	  de	  rug,	  zou	  je	  denken	  dat	  alle	  aandacht	  dan	  direct	  uitgaat	  
naar	  de	  campagne.	  Was	  het	  maar	  waar.	  Door	  diezelfde	  landelijke	  verkiezingen	  lag	  de	  formele	  
kant	  van	  de	  voorbereiding	  van	  de	  provinciale	  verkiezingen	  goeddeels	  op	  haar	  gat.	  Het	  heeft	  geen	  
zin	  iedereen	  de	  straat	  op	  te	  krijgen	  voor	  provinciale	  verkiezingen	  als	  er	  eerst	  nog	  
ledenvergaderingen	  moeten	  worden	  uitgeschreven.	  Ondertussen	  waren	  lijsten	  nog	  niet	  
definitief	  en	  moesten	  programma’s	  nog	  geamendeerd	  worden.	  De	  Kieswet	  geeft	  een	  heel	  nauw	  
pad	  aan	  waarlangs	  een	  partij	  met	  haar	  kandidaten	  mee	  kan	  doen	  en	  wee	  als	  je	  een	  stap	  op	  dat	  
pad	  mist.	  De	  kieswet	  is	  onverbiddelijk.	  Ik	  had	  het	  ritueel	  tot	  dan	  toe	  alleen	  maar	  op	  een	  afstand	  
meegemaakt,	  dus	  ik	  stond	  er	  redelijk	  ontspannen	  tegenover,	  tot	  Peter	  Viallé	  en	  Elly	  van	  den	  
Bosch,	  de	  ervaren	  secretaris	  van	  het	  provinciale	  bestuur,	  zoveel	  signalen	  van	  nervositeit	  gingen	  
vertonen	  dat	  ik	  dacht	  ‘ik	  geloof	  dat	  ik	  nu	  even	  moet	  opletten.’	  Het	  tijdschema	  dat	  er	  vervolgens	  
uit	  kwam	  rollen,	  bood	  bijna	  geen	  ruimte	  meer	  voor	  activiteiten	  buiten	  de	  deur.	  Alles	  werd	  weer	  
gericht	  op	  het	  interne	  proces.	  Ik	  had	  er	  de	  smoor	  in	  als	  een	  lotwinnaar	  die	  zijn	  lot	  kwijt	  was,	  
maar	  kon	  geen	  vinger	  tussen	  de	  formele	  argumenten	  krijgen.	  Ik	  begreep	  dat	  eerst	  niet,	  maar	  de	  
ultieme	  straf	  is	  echt:	  anders	  geen	  lijst.	  Een	  iets	  mindere	  straf	  is	  de	  dreiging	  van	  rechterlijke	  
procedures.	  Vergaderen	  dus	  maar.	  Tegelijk	  moesten	  kennelijk	  ook	  de	  lokale	  afdelingen	  en	  
landelijke	  partij	  hun	  reguliere	  quotum	  aan	  vergaderingen	  nog	  zien	  te	  halen.	  Met	  terugwerkende	  
kracht	  had	  ik	  er	  opnieuw	  de	  ziekte	  in	  over	  de	  vervroegde	  verkiezingen.	  

Het	  was	  zo	  goed	  als	  onmogelijk	  om	  weerstand	  te	  bieden	  aan	  de	  zuigkracht	  van	  al	  die	  
combinaties	  van	  stoelen,	  tafels	  en	  kleffe	  broodjes,	  ook	  omdat	  ik	  nog	  gewoon	  onderdeel	  
uitmaakte	  van	  het	  bestuurlijk	  weefsel	  van	  de	  provincie.	  Ik	  was	  voorzitter	  van	  de	  regio	  rondom	  
Gouda,	  zat	  als	  zodanig	  in	  het	  algemeen	  bestuur	  van	  Zuid-‐Holland,	  zat	  in	  wat	  commissies,	  deed	  
regelmatig	  wat	  voor	  de	  partijraaddelegatie,	  etcetera.	  In	  al	  die	  vergaderingen	  moest	  ik	  wel	  even	  
mijn	  zegje	  doen	  over	  de	  campagne;	  om	  ze	  enthousiast	  te	  maken,	  om	  zaken	  te	  doen,	  om	  
besluiten	  te	  versnellen,	  om	  personen	  beter	  te	  positioneren,	  etcetera,	  etcetera.	  Vier	  
vergaderingen	  op	  één	  avond,	  overal	  iets	  van	  een	  half	  uurtje	  spreken	  en	  blijven,	  en	  tussendoor	  in	  
de	  wandelgangen	  mijn	  zaken	  doen,	  het	  begon	  bijna	  normaal	  te	  voelen.	  Ondertussen	  uiteraard	  
om	  de	  haverklap	  de	  telefoon	  warm	  aan	  mijn	  oor.	  Net	  echt.	  Ho,	  het	  was	  echt.	  Maar	  wel	  erg	  
binnenskamers.	  

Lustelijst	  

Mijn	  irritatie	  daarover	  knalde	  naar	  boven	  op	  één	  van	  die	  vergaderingen	  en	  niet	  toevallig	  rond	  
een	  kwestie	  die	  niet	  direct	  met	  de	  campagne	  te	  maken	  had.	  Ik	  beschrijf	  dit	  wat	  uitgebreider,	  
omdat	  het	  schetst	  hoe	  de	  rol	  van	  een	  campagneleider	  niet	  los	  kan	  worden	  gezien	  van	  allerlei	  
bestuurlijk	  ‘gedoe’.	  Het	  gaat	  wel	  ergens	  over:	  de	  lijst.	  	  	  
Als	  voorzitter	  van	  de	  regio	  Gouwe	  en	  IJssel,	  een	  nogal	  willekeurige	  verzameling	  van	  gemeenten	  
rondom	  grote	  vijand	  Gouda,	  had	  ik	  een	  natuurlijk	  belang	  bij	  het	  hebben	  van	  een	  kandidaat	  
Statenlid	  op	  de	  lijst,	  liefst	  zo	  hoog	  mogelijk.	  Die	  had	  de	  regio	  al.	  Een	  oud-‐wethouder	  uit	  Gouda.	  
Een	  oudere	  man	  –	  oud-‐winkelier,	  raadslid,	  wethouder	  –	  die	  letterlijk	  en	  figuurlijk	  leefde	  voor	  het	  



bestuurlijke	  werk.	  Een	  echte	  backbencher	  qua	  presentatie,	  maar	  inhoudelijk	  beregoed	  en	  met	  
financiën	  als	  specialisatie.	  Zijn	  collega’s	  hadden	  hem	  hard	  nodig	  en	  waardeerden	  hem	  als	  mens,	  
ook	  belangrijk.	  De	  logische	  kandidaat	  dus.	  Toch	  ging	  ik,	  voordat	  de	  selectiecommissie	  aan	  het	  
werk	  ging,	  kleine	  gesprekken	  houden	  om	  te	  voelen	  hoe	  zijn	  kansen	  lagen.	  Om	  goede	  redenen	  is	  
er	  altijd	  druk	  om	  met	  meer	  vrouwelijke	  of	  jongere	  kandidaten	  te	  komen.	  Nu	  houden	  afdelingen	  
die	  goede	  kandidaten	  meestal	  voor	  zichzelf,	  maar	  je	  weet	  nooit.	  Maar	  mijn	  gevoel	  dat	  ik	  de	  
goede	  kandidaat	  had	  werd	  ook	  bekrachtigd	  in	  die	  kleine	  gesprekken.	  Ik	  ben	  dus	  niet	  verder	  gaan	  
zoeken.	  Totdat	  de	  selectiecommissie	  haar	  werk	  had	  gedaan	  en	  ik	  eind	  augustus	  vanuit	  het	  
dagelijks	  bestuur	  hoorde	  over	  de	  ‘advieslijst’.	  Verdorie.	  De	  lijst	  bestaat	  uit	  maximaal	  30	  plaatsen	  
en	  mijn	  kandidaat	  was	  op	  de	  voorlaatste	  plaats	  neergezet:	  29.	  Wat	  is	  dit	  nu?!	  Schandalig.	  Echt	  
schandalig.	  Maar	  het	  bestuur	  zat	  in	  de	  houding	  van	  ‘nu	  niemand	  meer	  aan	  laten	  zitten’.	  Ik	  werd	  
‘getroost’	  met	  de	  opmerking	  dat	  er	  een	  andere	  kandidaat	  uit	  de	  regio	  op	  14	  was	  geplaatst.	  Een	  
relatief	  jongere	  kandidaat	  met	  accountantsachtergrond.	  Door	  het	  vertalen	  van	  de	  landelijke	  
peilingen	  naar	  Zuid-‐Holland,	  leek	  op	  dat	  moment	  een	  uitslag	  van	  ongeveer	  10	  zetels	  als	  
haalbaar.	  Deze	  kandidaat,	  die	  ik	  niet	  kende	  en	  die	  via	  de	  open	  sollicitaties	  er	  in	  was	  gekomen,	  
was	  wel	  redelijk	  hoog,	  maar	  even	  zo	  goed	  op	  een	  waarschijnlijk	  onverkiesbare	  plaats	  terecht	  
gekomen.	  Het	  lukte	  mij	  toen	  niet	  om	  iets	  aan	  dat	  voorstel	  te	  doen	  en	  ik	  had	  een	  heel	  vervelend	  
telefoontje	  te	  plegen	  richting	  onze	  kandidaat	  –	  achter	  elke	  lijst	  schuilt	  een	  meerkoppig	  drama.	  
Hij	  pakte	  het	  rustig	  op,	  zoals	  ik	  hem	  kende.	  Daarachter	  stelde	  ik	  mij	  voor	  de	  triestheid	  van	  een	  
leeglopend	  leven	  te	  voelen.	  ‘Dat	  is	  het	  risico	  van	  de	  politiek’,	  zeggen	  we	  er	  dan	  hol	  achteraan.	  	  
Toch	  had	  ik	  nog	  een	  duivelse	  afweging	  te	  maken.	  Het	  betrof	  slechts	  een	  advieslijst.	  In	  theorie	  
kan	  een	  algemene	  ledenvergadering	  die	  op	  z’n	  kop	  gooien.	  Maar	  zouden	  ze	  dat	  voor	  mijn	  
kandidaat	  doen?	  Mijn	  kandidaat	  was	  goed,	  maar	  buiten	  het	  Goudse	  en	  de	  Staten	  zo	  goed	  als	  
onbekend.	  De	  realiteit	  is	  dat	  –	  zeer	  uitzonderlijke	  gevallen	  daargelaten	  –	  een	  verschuiving	  van	  
één	  plaatsje	  al	  als	  een	  overwinning	  geldt.	  Mijn	  belang	  was	  duidelijk:	  beter	  de	  mij	  onbekende	  
kandidaat	  hoger	  op	  de	  lijst	  krijgen	  dan	  nog	  iets	  doen	  aan	  mijn	  eigen	  kandidaat.	  Koehandel	  dus.	  
Ten	  koste	  van	  mijn	  voorkeurskandidaat.	  Ondertussen	  was	  ik	  mij	  er	  scherp	  van	  bewust	  dat	  ik	  nu	  
volop	  meedeed	  aan	  wat	  ik	  altijd	  de	  grootste	  oorzaak	  had	  gevonden	  voor	  de	  grijze	  lijsten	  waar	  
het	  CDA	  vaak	  mee	  kwam;	  de	  noodzaak	  om	  alle	  regio’s,	  doelgroepen	  en	  bloedgroepen	  heel	  
afgewogen	  op	  een	  lijst	  te	  krijgen.	  Ik	  voelde	  mij	  in	  een	  rol	  geperst	  die	  ik	  niet	  wilde,	  maar	  die	  ik	  
hier	  ook	  niet	  kon	  laten	  gaan.	  De	  revolutie	  moest	  op	  andere	  momenten	  wachten.	  Het	  verhoogde	  
mijn	  irritatie	  nog	  verder.	  

Gelukkig	  zat	  er	  genoeg	  tijd	  tussen	  het	  moment	  dat	  ik	  van	  de	  advieslijst	  had	  gehoord	  en	  ik	  mijn	  
afweging	  moest	  maken	  voor	  de	  algemene	  ledenvergadering	  van	  Zuid-‐Holland.	  Door	  de	  landelijke	  
verkiezingen	  was	  deze	  verplaatst	  naar	  30	  november.	  Mijn	  boosheid	  over	  het	  wippen	  van	  ‘mijn’	  
kandidaat	  was	  omgezet	  in	  een	  soort	  ‘functionele	  woede’.	  Ik	  was	  koel	  genoeg	  om	  de	  vergadering	  
te	  lezen.	  En	  die	  vergadering,	  vooral	  het	  deel	  dat	  over	  de	  lijst	  ging,	  werd	  goeddeels	  bepaald	  door	  
een	  andere,	  in	  omvang	  grotere,	  bron	  van	  frustratie.	  De	  grote	  steden.	  De	  vertegenwoordigers	  van	  
Den	  Haag	  en	  Rotterdam	  zaten	  er	  als	  donderwolken	  bij.	  Na	  de	  toelichting	  vanuit	  
selectiecommissie	  en	  bestuur,	  konden	  ze	  niet	  wachten	  met	  het	  uiten	  van	  hun	  verontwaardiging	  
over	  het	  feit	  dat	  er	  geen	  vertegenwoordigers	  uit	  de	  grote	  steden	  in	  de	  top	  van	  de	  lijst	  te	  vinden	  
waren.	  Net	  als	  de	  meeste	  ingewijden,	  dacht	  ik	  ‘eigen	  schuld,	  dikke	  bult.’	  Ik	  vond	  het	  eigenlijk	  wel	  
best	  dat	  de	  woede	  van	  de	  grote	  steden	  zich	  op	  het	  bestuur	  richtte	  en	  niet	  op	  mij,	  maar	  als	  er	  
iemand	  was	  die	  wel	  uit	  zou	  kijken	  om	  al	  te	  veel	  energie	  in	  de	  grote	  steden	  te	  steken,	  dan	  was	  ik	  



	   CAMPAGNEMAN	  
	  

Versie	  15	  juli	  2013	   	   119	  
	  

het	  –	  zowel	  als	  campagneleider	  en	  als	  vertegenwoordiger	  van	  mijn	  regio.	  Dat	  was	  geen	  kwestie	  
van	  de	  grote	  steden	  niet	  belangrijk	  vinden.	  Zeker	  als	  campagneleider	  is	  het	  een	  ramp	  om	  welke	  
kiezersmarkt	  dan	  ook	  te	  laten	  liggen.	  Maar	  ik	  had	  dit	  keer	  weinig	  illusies.	  We	  zouden	  er	  
hoogstens	  bij	  deelpopulaties	  –	  MKB,	  allochtonen,	  sommige	  wijken	  in	  sommige	  deelgemeenten	  
of	  stadsdelen	  -‐	  wat	  kunnen	  winnen.	  In	  de	  grote	  steden	  zitten	  weliswaar	  heel	  veel	  kiezers,	  maar	  
de	  percentages	  CDA-‐kiezers	  zijn	  buitengewoon	  laag,	  niet	  alleen	  relatief,	  maar	  zelfs	  in	  absolute	  
termen.	  De	  kiezers	  daar	  halen	  ook	  meer	  dan	  gemiddeld	  hun	  motivatie	  om	  voor	  een	  partij	  te	  
stemmen	  uit	  de	  landelijke	  media.	  Om	  lokaal	  het	  verschil	  te	  maken	  moet	  je	  extreem	  je	  best	  doen.	  
Den	  Haag	  en	  Rotterdam	  hadden	  op	  dat	  moment	  in	  mijn	  ogen	  geen	  erg	  gemotiveerd	  kader	  en	  
het	  resterende	  kader	  zou	  behoorlijk	  op	  ons	  gaan	  leunen,	  zo	  was	  mijn	  inschatting.	  Bekijk	  het	  dan	  
maar,	  zo	  dacht	  ik.	  Daarbij	  had	  bij	  mij	  –	  en	  mijn	  collega’s	  –	  het	  beeld	  post	  gevat	  dat	  het	  bestuur	  
van	  de	  grote	  steden	  eigenlijk	  nauwelijks	  bezig	  was	  met	  het	  bereiken	  van	  de	  kiezer.	  Het	  doel	  was	  
anders.	  Zij	  wilden	  gewoon	  zoveel	  mogelijk	  kandidaten,	  in	  het	  bijzonder	  bewindspersonen,	  in	  hun	  
stad	  hebben	  om	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  kunnen	  lobbyen	  voor	  de	  stad.	  En	  ondertussen	  maar	  klagen.	  
Stelletje	  plof-‐Calimero’s.	  

De	  bestuurders	  van	  de	  grote	  steden	  maakten	  zich	  druk.	  Hoe	  kan	  het	  dat	  er	  geen	  enkele	  
vertegenwoordiger	  bij	  de	  top	  10	  te	  vinden	  is?	  Dat	  is	  toch	  onbestaanbaar?	  Wat	  is	  dit	  voor	  een	  
amateurbestuur.	  En	  terwijl	  iedereen	  die	  een	  beetje	  was	  ingevoerd	  dacht	  –	  ‘moet	  je	  maar	  betere	  
kandidaten	  naar	  voren	  schuiven’-‐	  waren	  de	  grote	  steden	  vooral	  bezig	  om	  uit	  te	  zenden	  dat	  de	  
selectiecommissie	  en	  het	  provinciaal	  bestuur	  vooral	  uit	  minkukels	  bestond.	  Veel	  respect	  voor	  de	  
lijsttrekker	  sprak	  er	  ook	  niet	  uit.	  ‘Goed	  zo	  jongens’,	  dacht	  ik.	  ‘Ga	  vooral	  zo	  door’.	  En	  dat	  deden	  ze	  
door	  een	  klassieke	  truc	  uit	  te	  halen:	  ze	  stelden	  een	  plaatsruil	  voor	  waarbij	  hun	  eigen	  hoogste	  
kandidaten	  de	  plaats	  innamen	  van	  de	  nummer	  2	  en	  3	  van	  de	  lijst,	  enzovoort.	  Het	  beoogde	  effect	  
is	  niet	  serieus	  om	  de	  nummers	  2	  en	  3	  van	  hun	  plek	  te	  stoten,	  maar	  wel	  om	  bij	  de	  stemmingen	  de	  
eigen	  kandidaten	  een	  grote	  sprong	  te	  laten	  maken.	  

Daarna	  kwamen	  de	  andere	  regio’s	  aan	  de	  beurt.	  Vertegenwoordigers	  die	  anders	  het	  hoogste	  
woord	  voerden	  hadden	  de	  buit	  al	  binnen	  en	  hielden	  zich	  nu	  stil.	  Iets	  met	  scheren	  en	  stilzitten.	  
Toen	  was	  het	  mijn	  beurt.	  De	  hete	  boosheid	  van	  de	  grote	  steden	  hielp	  om	  mijn	  aanpak	  verder	  te	  
verkoelen.	  Koud	  zakelijk	  beschreef	  ik	  de	  actie	  van	  het	  bestuur	  om	  mijn	  kandidaat	  achteraan	  de	  
lijst	  te	  plaatsen.	  Zo	  ga	  je	  niet	  met	  mensen	  om	  die	  zich	  voor	  u	  hebben	  ingezet,	  zeker	  niet	  als	  daar	  
geen	  concrete	  aanleiding	  voor	  is.	  Het	  bestuur	  heeft	  wat	  goed	  te	  maken.	  De	  harde	  consequentie	  
is	  ook	  dat	  er	  een	  teamspeler	  met	  ervaring	  wordt	  gemist,	  met	  grote	  financiële	  ervaring.	  De	  
andere	  kandidaat	  heeft	  die	  achtergrond	  wel,	  maar	  staat	  op	  een	  te	  lage	  plaats.	  
Toen	  speelde	  ik	  mijn	  troefkaart.	  Want	  niet	  alleen	  de	  regio	  Gouwe	  en	  IJssel	  had	  geen	  
vertegenwoordiging	  meer,	  ook	  naastliggende	  regio’s	  hadden	  reden	  tot	  vrees.	  Het	  beeld	  dat	  het	  
hele	  oosten	  van	  Zuid-‐Holland	  geen	  vertegenwoordiging	  meer	  zou	  hebben	  was	  niet	  moeilijk	  te	  
schetsen.	  Om	  al	  die	  redenen,	  zo	  vatte	  ik	  samen,	  verzocht	  ik	  het	  bestuur	  om	  mijn	  hoogste	  
kandidaat	  op	  plaats	  7	  te	  zetten	  (mikkend	  op	  een	  plek	  richting	  de	  10)	  en	  deed	  ik	  een	  stevig	  maar	  
open	  beroep	  op	  het	  bestuur	  om	  mijn	  oude	  kandidaat	  niet	  op	  zijn	  huidige	  plaats	  te	  laten	  staan,	  
het	  aan	  hun	  eergevoel	  overlaten	  om	  de	  kandidaat	  niet	  op	  deze	  voorlaatste	  plaats	  te	  laten	  staan.	  
Daarmee	  besloot	  ik.	  Koel,	  zakelijk,	  heel	  boos.	  Door	  de	  manier	  waarop	  ze	  achter	  de	  bestuurstafel	  
naar	  elkaar	  keken,	  mocht	  ik	  menen	  dat	  ik	  bij	  ze	  binnenkwam.	  Los	  van	  wat	  ik	  inhoudelijk	  zei,	  
moesten	  ze	  toch	  ook	  gedacht	  hebben	  dat	  het	  niet	  slim	  is	  om	  een	  boze	  campagneleider	  te	  
hebben.	  	  



Na	  nog	  een	  enkele	  spreker	  en	  voordat	  het	  tot	  een	  stemming	  kwam,	  ging	  het	  bestuur	  schorsen,	  
samen	  met	  de	  lijsttrekker	  en	  de	  voorzitter	  van	  de	  selectiecommissie.	  In	  dit	  stadium	  heeft	  elk	  
bestuur	  een	  ondankbare	  taak.	  Er	  zijn	  aan	  alle	  kanten	  verwachtingen	  gewekt,	  Alles	  past	  als	  een	  
puzzel	  in	  elkaar.	  Ruimte	  is	  er	  eigenlijk	  niet.	  En	  wilden	  ze	  waarschijnlijk	  ook	  niet.	  
De	  voorzitter	  heropende	  de	  vergadering.	  Ze	  hadden	  serieus	  gekeken	  naar	  de	  bezwaren	  vanuit	  de	  
grote	  steden,	  maar	  op	  goede	  gronden	  meenden	  ze	  niet	  tegemoet	  te	  kunnen	  komen	  aan	  de	  wens	  
om	  de	  lijst	  op	  z’n	  kop	  te	  zetten.	  
Geen	  tegemoetkoming	  dus.	  Dapper.	  Terecht.	  
‘We	  hebben	  ook	  geluisterd	  naar	  de	  opmerkingen	  van	  het	  lid	  Noordhoek.’	  Fijn.	  Vervolgens	  
kwamen	  er	  een	  reeks	  afwegingen.	  Per	  saldo	  kwamen	  die	  er	  op	  neer	  dat	  mijn	  hoogste	  kandidaat	  
door	  zou	  schuiven	  van	  plaats	  14	  naar	  plaats	  13,	  ten	  koste	  van	  iemand	  meer	  uit	  het	  westen	  van	  
de	  provincie.	  Mijn	  oude	  kandidaat	  ging	  een	  stevig	  aantal	  plaatsen	  omhoog.	  Nog	  altijd	  
onverkiesbaar,	  maar	  het	  signaal	  was	  gehoord.	  
Ik	  telde	  mijn	  knopen,	  schatte	  in	  dat	  er	  verder	  geen	  wijzigingen	  meer	  binnen	  te	  halen	  waren.	  De	  
andere	  regio’s	  zouden	  allemaal	  voor	  hun	  eigen	  vertegenwoordigers	  gaan	  en	  er	  waren	  te	  weinig	  
‘vrije’	  leden	  aanwezig	  om	  het	  verschil	  te	  maken	  voor	  een	  kandidaat	  die	  verder	  niemand	  
persoonlijk	  kende.	  Ik	  knikte	  ‘ja’	  naar	  de	  voorzitter.	  	  
De	  lijst	  werd	  aldus	  vastgesteld.	  

Was	  ik	  tevreden?	  Zo	  tevreden	  als	  iemand	  die	  een	  nieuw	  kledingstuk	  aantrekt	  dat	  te	  klein	  blijkt.	  
Ik	  had	  iets	  vooruitgang	  geboekt,	  maar	  naar	  mijn	  inschatting	  niet	  voldoende	  voor	  een	  verkiesbare	  
plaats.	  Ik	  kon	  mijn	  oude	  kandidaat,	  met	  een	  iets	  beter	  bericht	  bedienen.	  De	  schande	  was	  weg.	  
Fijn,	  maar	  niet	  echt.	  Later,	  maanden	  later	  kon	  ik	  wat	  meer	  tevreden	  zijn.	  We	  haalden	  uiteindelijk	  
voldoende	  zetels	  binnen	  om	  onze	  regiovertegenwoordiger	  direct	  in	  te	  laten	  stromen.	  Missie	  
geslaagd,	  zullen	  we	  maar	  zeggen.	  Maar	  het	  geheel	  had	  de	  nodige	  energie	  gekost	  en	  maakte	  dat	  
ik	  wat	  afstand	  tot	  het	  bestuur	  zou	  maken.	  Niet	  tot	  de	  individuele	  leden	  van	  het	  bestuur,	  die	  
deden	  allemaal	  hun	  stinkende	  best,	  maar	  het	  bestuur	  als	  bestuur	  miste	  volgens	  mij	  de	  nodige	  
slagvaardigheid	  voor	  de	  campagnefase.	  De	  antenne	  stond	  niet	  helemaal	  goed	  afgesteld.	  

Groepsgedoe	  

En	  ondertussen	  had	  ik	  een	  kledingkast	  vol	  vooral	  nieuwe	  kleren.	  30	  kandidaten	  stonden	  klaar	  om	  
nu	  echt	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  Maar	  niet	  zonder	  meer.	  We	  startten	  een	  stevig	  
scholingsprogramma.	  In	  Noordwijkerhout	  had	  ik	  de	  groep	  voor	  het	  eerst	  waar	  ik	  ze	  al	  heel	  lang	  
hebben	  wilde.	  
Als	  de	  kandidaten	  voor	  het	  eerst	  na	  hun	  verkiezing	  bij	  elkaar	  komen	  heerst	  er	  altijd	  een	  lekkere	  
sfeer.	  Opluchting,	  verwondering,	  nieuwsgierigheid,	  stress	  –	  iedereen	  neemt	  het	  mee	  en	  steekt	  
elkaar	  aan.	  Ik	  probeer	  dan	  te	  kijken	  hoe	  mensen	  binnenkomen.	  De	  ogen	  zeggen	  nog	  niet	  veel.	  Bij	  
iedereen	  stralen	  ze.	  Kleding	  zegt	  dan	  meer.	  Ze	  zijn	  geïnformeerd	  dat	  op	  die	  dag	  van	  elke	  
kandidaat	  foto’s	  worden	  genomen.	  Dirk	  Hol	  plukt	  ze	  één	  voor	  één	  uit	  de	  zaal.	  Wat	  trekken	  ze	  
aan,	  doen	  ze	  op?	  Welk	  statement	  willen	  ze	  maken?	  De	  meesten	  beseffen	  wel	  dat	  de	  fotografen	  
echt	  niet	  met	  telelenzen	  achter	  de	  bosjes	  op	  hun	  zullen	  wachten	  als	  ze	  kandidaat	  worden,	  maar	  
totaal	  geen	  aandacht	  voor	  het	  uiterlijk	  is	  weer	  het	  andere	  uiterste.	  Nota	  bene	  de	  lijsttrekker	  
maakt	  een	  foutje	  door	  in	  te	  informele	  kleding	  te	  komen.	  ‘Maar	  ik	  ben	  al	  geweest’.’	  Nee.	  Er	  is	  ook	  
nog	  zoiets	  als	  een	  groepsfoto	  aan	  het	  einde	  van	  de	  dag,	  Asje.	  Lezen’.	  Leuk	  om	  dat	  tegen	  de	  man	  
te	  zeggen	  die	  alles	  leest.	  
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Asje	  was	  wel	  weer	  degene	  die	  de	  goede	  toon	  zette	  bij	  de	  start	  van	  de	  dag.	  Een	  campagne	  gaat	  
veel	  over	  organisatorische	  zaken,	  maar	  de	  kern	  is	  zowel	  inhoudelijk	  als	  persoonlijk.	  Waar	  staan	  
we	  voor	  als	  CDA?	  Wat	  betekent	  dit	  voor	  onze	  rol	  in	  de	  Zuid-‐Hollandse	  gemeenschap?	  Wie	  zijn	  
wij	  om	  die	  taak	  op	  ons	  te	  nemen?	  De	  lijsttrekker	  gaf	  richting.	  
Daarna	  nam	  ik	  de	  kandidaten	  mee	  langs	  allerlei	  aspecten	  van	  de	  campagne,	  om	  ze	  daarna	  al	  
werkend	  aan	  de	  campagne	  verder	  te	  laten	  kennisnemen.	  Campagnevoeren	  is	  uiteindelijk	  een	  
teamsport,	  maar	  het	  kan	  en	  mag	  niet	  los	  worden	  gekoppeld	  van	  allerlei	  persoonlijke	  drijfveren.	  
Dat	  geldt	  het	  meeste	  voor	  de	  lijsttrekker,	  maar	  alle	  kandidaten,	  ook	  degenen	  die	  op	  een	  niet	  
verkiesbare	  plaats	  staan,	  moeten	  het	  gevoel	  hebben	  iets	  te	  winnen	  te	  hebben	  bij	  het	  meedoen	  
aan	  de	  campagne.	  Als	  je	  iets	  voor	  de	  eer	  wilt	  doen,	  is	  de	  politiek	  niet	  de	  snelste	  weg	  naar	  een	  
lintje.	  Ga	  je	  sportvereniging	  maar	  helpen	  of	  iets	  in	  het	  verzorgingstehuis	  doen,	  zou	  ik	  zeggen.	  
Ben	  je	  kandidaat,	  dan	  ga	  je	  de	  club	  vertegenwoordigen.	  

Ach,	  wat	  ben	  ik	  weer	  hart.	  De	  werkelijkheid	  is	  dat	  op	  zo’n	  eerste	  dag	  een	  groep	  mensen	  bij	  
elkaar	  komt	  die	  echt	  hart	  heeft	  voor	  de	  publieke	  zaak.	  Ze	  zijn	  inhoudelijk	  gedreven	  en	  voelen	  
zich	  allesbehalve	  thuis	  in	  de	  wereld	  van	  kiezersonderzoek	  en	  ‘lokale	  speerpunten’.	  Het	  omzetten	  
van	  betrokkenheid	  naar	  iets	  dat	  hout	  snijdt	  voor	  een	  politieke	  opdracht	  is	  daarom	  nog	  niet	  zo	  
simpel.	  Om	  die	  reden	  gaf	  ik	  ze	  die	  middag	  de	  opdracht	  om	  een	  persoonlijk	  campagneplan	  te	  
maken.	  Wie	  ben	  je?	  Wat	  heb	  je	  te	  bieden?	  Wat	  zijn	  je	  (lokale)	  speerpunten?	  Welke	  
kiezersgrepen	  ga	  je	  bereiken?	  Hoe	  doe	  je	  dat?	  Etcetera?	  	  

Zowel	  het	  karakter	  van	  Zuid-‐Holland	  met	  al	  z’n	  verschillende	  regio’s,	  als	  het	  gegeven	  dat	  de	  
beste	  kansen	  voor	  een	  provinciale	  campagne	  liggen	  in	  het	  zo	  persoonlijk	  mogelijk	  benaderen	  van	  
doelgroepen	  die	  je	  via	  de	  normale	  media	  niet	  kan	  bereiken,	  maken	  dat	  je	  elke	  kandidaat	  op	  de	  
lijst	  nodig	  hebt.	  Alleen	  vertrouwen	  op	  de	  kracht	  van	  de	  lijsttrekker,	  is	  vragen	  om	  moeilijkheden.	  
Alleen	  rekenen	  op	  de	  invloed	  van	  de	  landelijke	  media,	  is	  hetzelfde	  als	  kansen	  laten	  liggen.	  Elke	  
kandidaat	  moest	  dus	  zijn	  eigen	  campagne	  vorm	  gaan	  geven.	  Maar	  hoe	  laat	  je	  dat	  weer	  bij	  elkaar	  
komen?	  Hoe	  hou	  je	  het	  inhoudelijk	  en	  organisatorisch	  op	  één	  lijn?	  Hoe	  houdt	  je	  het	  herkenbaar	  
CDA?	  We	  kozen	  voor	  een	  aanpak	  waarin	  we	  steeds	  de	  combinatie	  zochten	  van	  lijsttrekker	  en	  
kandidaat.	  De	  regel	  werd	  dat	  er	  geen	  pure	  solo	  acties	  van	  kandidaten	  zouden	  komen.	  Alles	  wat	  
ze	  zouden	  doen	  zou	  in	  CDA	  (huis)stijl	  gebeuren.	  Daarnaast	  zou	  waar	  maar	  mogelijk	  de	  
combinatie	  met	  de	  naam	  of	  de	  afbeelding	  van	  de	  lijsttrekker	  worden	  gezocht.	  Het	  CDA	  is	  meer	  
dan	  één	  kandidaat,	  dat	  was	  de	  boodschap.	  Dat	  sluit	  ook	  het	  beste	  op	  de	  gedachte	  aan	  dat	  onze	  
partij	  ‘de	  grootste	  lokale	  partij	  van	  Nederland’	  is,	  met	  als	  extra	  voordeel	  dat	  het	  altijd	  de	  trap	  
naar	  boven	  bij	  de	  hand	  heeft.	  	  
Op	  elke	  regel	  zijn	  uitzonderingen.	  Soms	  werd	  die	  uitzondering	  bepaald	  door	  de	  kracht	  van	  de	  
kandidaat	  zelf.	  Zo	  kon	  onze	  nummer	  2	  op	  de	  lijst,	  Manita	  Koops,	  beschikken	  over	  een	  grote	  
eigen	  achterban.	  Ze	  had	  de	  lijsttrekker	  nauwelijks	  nodig	  en	  beschikte	  zelf	  over	  een	  fotogenieke	  
uitstraling.	  Dan	  moet	  je	  pragmatisch	  zijn.	  We	  gingen	  zelfs	  zo	  ver	  om	  haar	  eigen	  posters	  te	  geven	  
voor	  op	  de	  verkiezingsborden.	  Zij	  was	  echt	  de	  bekende	  regel	  op	  de	  uitzondering.	  	  
Maar	  er	  was	  ook	  ten	  minste	  één	  geval	  dat	  echt	  ingewikkelder	  lag.	  De	  Hoeksche	  Waard.	  Mijn	  
eigen	  Hoeksche	  Waard,	  waar	  ik	  getogen	  ben	  –	  en	  dus	  het	  volste	  recht	  heb	  het	  met	  ‘sch’	  te	  
schrijven.	  Zoals	  het	  hoort.	  Eigenwijze	  mensen,	  die	  kleiboeren.	  Die	  willen	  geen	  extra	  industrie	  in	  
hun	  polder,	  ook	  al	  is	  dat	  een	  ruil	  voor	  een	  groter	  stuk	  natuurgebied.	  En	  dus	  moesten	  ze	  niets	  
hebben	  van	  het	  ruimtelijk	  beleid	  van	  de	  provincie.	  Vertegenwoordigd	  door	  gedeputeerde	  Asje	  
van	  Dijk.	  Een	  eigenwijze	  tukker.	  Dat	  botste.	  Dat	  botste	  hard	  –	  en	  Asje	  ging	  die	  botsing	  niet	  uit	  de	  



weg.	  Afspraak	  is	  afspraak.	  Ik	  voelde	  me	  een	  beetje	  campagneleider	  in	  oorlogstijd.	  Inhoudelijk	  
kon	  ik	  Asje	  als	  gedeputeerde	  geen	  ongelijk	  geven,	  maar	  als	  Hoeksche	  Waarder	  –	  je	  kan	  geen	  
‘oud-‐Hoeksche	  Waarder’	  zijn	  –	  vond	  ik	  het	  een	  ramp.	  In	  elke	  campagne	  zoek	  je	  naar	  
mogelijkheden	  om	  in	  de	  aanval	  te	  gaan,	  maar	  soms	  kan	  het	  ook	  bevredigend	  zijn	  om	  
verdedigend	  bezig	  te	  zijn.	  De	  Hoeksche	  Waard	  bood	  die	  mogelijkheid	  omdat	  we	  hoog	  op	  de	  lijst	  
beschikten	  over	  een	  jonge	  kandidaat	  uit	  Numansdorp,	  aan	  de	  zuidkant	  van	  het	  eiland.	  Nee,	  dat	  
was	  geen	  toeval.	  Het	  was	  wel	  een	  gok.	  Niet	  vanwege	  zijn	  achtergrond.	  Hij	  had	  stevige	  roots	  op	  
het	  eiland.	  Ondernemersfamilie,	  gemeenteachtergrond,	  leuk	  gezin,	  sportfanaat	  –	  alles	  goed.	  
Maar	  zou	  Marco	  Heemskerk	  het	  waar	  kunnen	  maken	  om	  als	  onervaren	  kandidaat	  een	  leidende	  
rol	  te	  kunnen	  spelen?	  De	  vraag	  was	  meer	  dan	  interessant	  genoeg	  om	  de	  mij	  onbekende	  
kandidaat	  op	  te	  zoeken	  in	  Numansdorp.	  Een	  mooi	  excuus	  om	  weer	  even	  de	  polder	  te	  ruiken.	  Uit	  
dat	  gesprek	  haalde	  ik	  veel	  vertrouwen.	  Het	  werd	  de	  basis	  voor	  een	  aanpak	  waarin	  Asje	  gewoon	  
zijn	  rol	  als	  gedeputeerde	  bleef	  spelen	  –	  je	  moet	  nooit	  weglopen	  van	  je	  beleid	  als	  je	  gelooft	  dat	  
dit	  een	  goed	  beleid	  is	  –	  maar	  waarbij	  we	  in	  de	  campagne	  zoveel	  mogelijk	  kansen	  aan	  Marco	  
wilde	  bieden	  en	  hem	  steunden	  waar	  het	  maar	  kon.	  Zo	  werd	  hij	  de	  volgende	  belangrijke	  
uitzondering	  op	  de	  regel.	  
Voor	  de	  rest	  gold	  de	  regel:	  campagne	  in	  combinatie	  met	  de	  lijsttrekker.	  Binnen	  het	  persoonlijk	  
campagneplan	  was	  de	  belangrijkste	  opgave:	  formuleer	  maximaal	  10	  persoonlijke	  speerpunten	  
voor	  de	  campagne,	  zoveel	  als	  mogelijk	  gericht	  op	  je	  eigen	  regio	  of	  achterban.	  Daar	  moesten	  we	  
binnen	  twee	  weken	  over	  beschikken,	  want	  die	  speerpunten	  zouden	  we	  gaan	  integreren	  in	  een	  
persoonlijke	  verkiezingskaart.	  Dat	  ze	  het	  maar	  even	  goed	  in	  de	  oren	  knoopten.	  

Ambitie	  

Tijdens	  die	  eerste	  bijeenkomst	  van	  de	  kandidaten	  kwam	  meer	  aan	  de	  orde.	  Een	  punt	  dat	  ook	  
langs	  kwam,	  net	  als	  in	  bijna	  elke	  campagnebijeenkomst	  -‐	  en	  dat	  feitelijk	  ook	  in	  het	  hart	  zat	  van	  
het	  gedoe	  rond	  het	  vaststellen	  van	  de	  lijst,	  draaide	  om	  deze	  even	  zinloze	  als	  onvermijdelijke	  
vragen:	  Wat	  moet	  je	  ambitie	  zijn?	  Waar	  zet	  je	  op	  in?	  Hoeveel	  kandidaten	  zeg	  je	  te	  halen?	  
Zinloos,	  omdat	  je	  het	  antwoord	  nauwelijks	  in	  eigen	  hand	  hebt.	  Onvermijdelijk,	  omdat	  het	  de	  
basis	  van	  elke	  kansberekening	  is	  voor	  elke	  kandidaat.	  Er	  zijn	  twee	  scholen	  als	  het	  gaat	  om	  het	  
antwoord	  op	  de	  vragen:	  een	  semi-‐realistische	  en	  een	  dom-‐ambitieuze	  school.	  De	  semi-‐
realistische	  doet	  net	  alsof	  de	  vragen	  wetenschappelijk	  te	  beantwoorden	  zijn.	  Ze	  gaan	  uit	  van	  het	  
huidige	  aantal	  zetels,	  gooien	  er	  een	  saus	  van	  peilingen	  overheen	  en	  eindigen	  met	  een	  snufje	  
positivisme.	  Zijn	  er	  nu	  9	  zetels	  en	  de	  peilingen	  geven	  aan	  dat	  er	  waarschijnlijk	  slechts	  kans	  is	  op	  8	  
zetels,	  dan	  maken	  ze	  er	  10	  van:	  zijn	  ze	  toch	  een	  beetje	  positief	  in	  hun	  benadering	  en	  je	  kan	  toch	  
hopen,	  niet?	  De	  dom-‐ambitieuze	  school	  gaat	  bewust	  voorbij	  aan	  de	  realiteit	  en	  benadert	  het	  
puur	  enthousiasmerend	  en	  ambitieus.	  Het	  antwoord	  op	  de	  vragen	  is	  even	  simpel	  als	  
aanstekelijk:	  1	  zetel	  meer	  dan	  de	  hoogste	  van	  de	  andere	  partijen.	  We	  kunnen	  toch	  zeker	  wel	  de	  
grootste	  worden?	  Als	  Grefo	  ben	  ik	  van	  de	  semi-‐realistische	  school,	  met	  een	  neiging	  er	  eerder	  
zetels	  af	  dan	  bij	  te	  doen.	  Als	  iemand	  met	  veel	  katholieke	  vrienden	  houd	  ik	  wel	  van	  het	  dom-‐
ambitieuze	  antwoord.	  Als	  iemand	  met	  ook	  veel	  hervormde	  vrienden,	  stel	  ik	  mij	  bij	  voorkeur	  
boven	  het	  spel	  op.	  Ik	  heb	  geen	  flauw	  idee	  meer	  wat	  ik	  heb	  gezegd.	  

	  Al	  met	  al	  wisten	  we	  met	  z’n	  allen	  veel	  in	  gang	  te	  zetten	  richting	  de	  kerst,	  al	  zat	  mijn	  frustratie	  
diep	  dat	  we	  zoveel	  met	  onszelf	  bezig	  waren	  in	  plaats	  van	  met	  de	  kiezer.	  De	  belangrijkste	  troost	  
was	  dat	  Asje	  zelf	  alle	  gelegenheid	  had	  om	  zijn	  tour	  door	  de	  provincie	  te	  blijven	  maken.	  
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Onvermoeibaar	  zocht	  hij	  de	  gelegenheden	  op	  waarin	  hij	  richting	  kiezers	  zijn	  gezicht	  kon	  laten	  
zien	  of	  richting	  mensen	  die	  zelf	  weer	  een	  brug	  vormden	  naar	  een	  kiezersgroep.	  Steeds	  vaker	  
werd	  er	  gevraagd	  of	  hij	  ergens	  naar	  toe	  wilde	  komen,	  steeds	  beter	  wist	  hij	  zijn	  verhaal	  neer	  te	  
zetten.	  Steeds	  vaker	  kwamen	  mensen	  naar	  ons	  toe	  die	  zeiden:	  ‘Die	  Asje	  van	  jullie	  is	  een	  goede.’	  
Vonden	  wij	  ook.	  
Dat	  er	  een	  grijs	  gebied	  ontstond	  tussen	  zijn	  werkzaamheden	  als	  gedeputeerde	  en	  als	  lijsttrekker	  
was	  onvermijdelijk.	  Ik	  spreek	  daar	  geen	  schande	  van,	  ook	  niet	  als	  gewoon	  burger	  en	  
belastingbetaler.	  Wanneer	  en	  hoe	  moet	  anders	  de	  brug	  tussen	  bestuurder	  en	  burger	  nog	  een	  
beetje	  geslagen	  worden,	  anders	  dan	  in	  de	  sfeer	  van	  zijn	  werk?	  Zolang	  hij	  dingen	  doet	  die	  in	  lijn	  
zijn	  wat	  Staten	  en	  College	  besloten	  hebben,	  mag	  zelfs	  worden	  verwacht	  dat	  hij	  zijn	  politieke	  
agenda	  presenteert.	  Asje	  is	  in	  mijn	  ervaring	  nooit	  ook	  maar	  ergens	  in	  de	  buurt	  van	  de	  grenzen	  
gekomen	  die	  daarvoor	  gelden,	  daarvoor	  is	  zijn	  eigen	  bestuurlijk	  intuïtie	  te	  groot.	  Maar	  omdat	  ik	  
in	  dit	  verslag	  wel	  eens	  grenzen	  wil	  verkennen,	  ga	  ik	  er	  toch	  over	  door.	  Vanuit	  mijn	  werk	  als	  
docent	  mag	  ik	  regelmatig	  provincies	  van	  binnenuit	  zien	  en	  dan	  krijg	  ik	  groepen	  ambtenaren	  voor	  
me	  die,	  uitzonderingen	  daargelaten,	  heel	  weinig	  gevoel	  of	  begrip	  hebben	  voor	  de	  politieke	  
agenda	  van	  een	  gedeputeerde.	  Die	  nogal	  eens	  neerkijken	  op	  de	  politieke	  kant	  van	  hun	  werk	  –	  of	  
er	  voor	  vrezen.	  Dat	  komt	  ook	  omdat	  in	  elke	  overheidsorganisaties	  het	  aantal	  ambtenaren	  het	  
aantal	  politici	  verre	  overtreft.	  Toegang	  tot	  een	  bestuurder	  is	  zeldzaam	  en	  niet	  zelden	  een	  
onverwachte	  bonus	  of	  straf.	  Ook	  wat	  ambtenaren	  aan	  hun	  collega’s	  vertellen	  over	  hun	  
contacten	  met	  bestuurders	  is	  niet	  zelden	  doorspekt	  met	  ruis	  en	  een	  lichte	  mythevorming.	  De	  
neiging	  bestaat	  dus	  om	  afstand	  te	  nemen	  van	  bestuurders	  als	  ze	  bezig	  zijn	  met	  hun	  politieke	  
agenda,	  zeker	  als	  ze	  niet	  van	  de	  eigen	  politiek	  kleur	  zijn	  –	  wat	  in	  het	  geval	  van	  het	  CDA	  al	  snel	  
het	  geval	  is,	  want	  de	  gemiddelde	  ambtenaar	  is	  in	  Nederland	  echt	  behoorlijk	  links.	  Of	  dat	  afstand	  
houden	  verstandig	  is,	  is	  sterk	  de	  vraag.	  Soms	  zeker	  wel.	  De	  provincie	  Noord-‐Holland	  heeft	  een	  
reeks	  politieke	  schandalen	  achter	  de	  rug	  en	  de	  belangrijkste	  reden	  dat	  de	  ambtelijke	  organisatie	  
daar	  nauwelijks	  door	  is	  geraakt,	  heeft	  te	  maken	  met	  de	  afstand	  die	  de	  ambtenaren	  van	  de	  
ambtelijke	  leiding	  moesten	  houden	  richting	  de	  politiek.	  Tegelijk	  is	  zo’n	  koers	  vol	  met	  risico’s	  van	  
het	  soort	  dat	  niet	  snel	  de	  kranten	  haalt,	  maar	  wel	  ongelukkig	  maakt.	  Politici	  en	  ambtenaren	  
spreken	  elk	  een	  taal	  die	  nogal	  op	  elkaar	  lijkt,	  maar	  al	  snel	  net	  anders	  wordt	  verstaan.	  Duitsers	  
zouden	  kunnen	  denken	  dat	  het	  Vlaams	  en	  Nederlands	  veel	  op	  elkaar	  lijkt,	  maar	  oh,	  pas	  op	  voor	  
de	  verschillen.	  Neem	  een	  andere	  situatie	  die	  erg	  heikel	  zou	  blijken	  tijdens	  de	  campagne:	  de	  
verplaatsing	  van	  een	  industriegebied	  in	  de	  omgeving	  van	  Pijnacker-‐Nootdorp.	  In	  die	  omgeving	  
was	  men	  woest	  over	  een	  besluit	  dat	  tot	  een	  verplaatsing	  van	  het	  terrein	  richting	  Pijnacker	  zou	  
leiden.	  Een	  besluit	  dat	  onder	  de	  verantwoordelijkheid	  viel	  van	  gedeputeerde	  ..	  Asje	  van	  Dijk.	  Die	  
daar	  dus	  ook	  niet,	  typisch	  Asje,	  op	  te	  bewegen	  viel.	  Edward	  de	  Lanooij,	  Statenlid	  en	  mijn	  
voorganger	  als	  campagneleider,	  liet	  luid	  en	  duidelijk	  weten	  wat	  dat	  voor	  politieke	  consequenties	  
had.	  Dan	  is	  het	  in	  ieder	  geval	  niet	  verstandig	  om	  met	  posters	  van	  de	  gewraakte	  gedeputeerde	  
campagne	  te	  maken.	  Het	  einde	  van	  het	  liedje	  was	  dat	  Manita	  wat	  extra	  posters	  kreeg	  op	  te	  
hangen	  buiten	  haar	  kerngebied	  van	  Delft.	  Het	  einde	  van	  het	  liedje	  voor	  ons.	  Ambtelijk	  vond	  men	  
het	  reuze	  eng	  wat	  hier	  gebeurde.	  Ze	  namen	  afstand	  van	  de	  gedeputeerde.	  Ik	  vond	  dat	  niet	  
kunnen.	  Ik	  ben	  geneigd	  voor	  ruimte	  te	  pleiten	  voor	  de	  bestuurders	  om	  de	  politieke	  rol	  maximaal	  
en	  kritisch	  te	  spelen.	  Ik	  zou	  tegelijk	  ambtenaren	  die	  het	  optrekken	  met	  een	  politieke	  baas	  
beschouwen	  als	  het	  lopen	  met	  een	  staaf	  dynamiet,	  aan	  te	  raden	  iets	  anders	  te	  gaan	  doen.	  It	  
takes	  two	  to	  tango,	  wil	  de	  overheid	  kunnen	  doen	  wat	  de	  burger	  er	  van	  vraagt.	  



In	  de	  bus	  blazen	  

In	  de	  loop	  van	  november	  en	  met	  de	  hele	  lijst	  beschikbaar,	  kregen	  we	  ook	  de	  ruimte	  om	  wat	  
breder	  naar	  onze	  activiteiten	  te	  kijken.	  Daardoor	  ontstond	  ook	  het	  inzicht	  dat	  alleen	  met	  de	  
standaard	  folders	  en	  posters	  werken	  niet	  volstond.	  Een	  eigen	  mediacampagne,	  dat	  was	  nodig.	  	  
Met	  jaloerse	  blikken	  keken	  we	  naar	  de	  media-‐aandacht	  die	  de	  Statenverkiezingen	  in	  provincies	  
als	  Friesland,	  Overijssel	  en	  Limburg	  kregen.	  Wij	  hadden	  net	  de	  ervaring	  met	  de	  landelijke	  
campagne	  achter	  de	  rug	  en	  we	  hadden	  zowel	  van	  binnen	  als	  buiten	  het	  campagneteam	  en	  uit	  de	  
media	  zelf	  gehoord	  hoe	  moeilijk	  het	  zou	  worden	  om	  media-‐aandacht	  voor	  onze	  provincie	  te	  
krijgen.	  We	  moesten	  het	  nieuws	  vooral	  zelf	  maken.	  Dat	  deden	  we	  vooral	  door	  rond	  de	  
kernthema’s	  van	  de	  campagne	  ‘manifesten’	  te	  publiceren.	  Elk	  manifest	  dient	  meerdere	  doelen,	  
waarbij	  het	  schrijven	  ervan	  een	  doel	  op	  zich	  was.	  Voor	  elk	  manifest	  brachten	  we	  mensen	  bij	  
elkaar,	  uit	  allerlei	  maatschappelijke	  geledingen.	  In	  die	  lang	  vervlogen	  pre-‐twitter	  dagen	  van	  
2006-‐7	  maakten	  we	  zo	  behoorlijk	  wat	  beweging.	  En	  natuurlijk	  maakten	  we	  elk	  manifest	  visueel	  
sterk	  en	  zo	  mediageniek	  mogelijk.	  
Voor	  het	  manifest	  dat	  gericht	  was	  op	  wonen	  –	  ‘Asje	  om	  wonen	  geeft’-‐	  blijf	  het	  er	  in	  rammen	  –	  
gingen	  we	  een	  paar	  lopende	  plannen	  aanpassen	  en	  letterlijk	  en	  figuurlijk	  wat	  grenzen	  verleggen.	  
We	  hadden	  deskundigheid	  nodig	  en	  schatten	  de	  daar	  al	  bij	  betrokken	  ambtenaren	  hoog	  in,	  
vandaar	  dat	  we	  ze	  graag	  bij	  het	  manifest	  willen	  betrekken.	  Vanuit	  de	  filosofie	  ‘Nee	  heb	  je,	  ja	  kan	  
je	  krijgen’,	  maar	  zelf	  ook	  zoekend	  naar	  wat	  wel	  en	  niet	  kan,	  bel	  ik	  er	  een	  op.	  Je	  merkte	  hoe	  
verleidelijk	  ze	  het	  aanbod	  vinden,	  maar	  ze	  blijven	  strak	  en	  straight.	  Jammer,	  het	  had	  het	  
resultaat	  beter	  gemaakt,	  maar	  alle	  dank	  voor	  de	  duidelijkheid.	  Ook	  zonder	  jullie	  komen	  we	  er.	  

Toch	  bleven	  we	  zo	  aardig	  aan	  de	  bal	  in	  het	  laatste	  deel	  van	  het	  jaar,	  ondanks	  al	  het	  vergader.	  
Echter,	  een	  campagneleider	  is	  van	  nature	  ongeduldig	  en	  wantrouwend,	  dus	  ik	  vocht	  met	  het	  
idee	  dat	  de	  andere	  partijen	  ons	  ondertussen	  voorbij	  aan	  het	  streven	  waren.	  Veel	  tekenen	  
daarvan	  waren	  daar	  binnen	  de	  provincie	  ook	  niet	  van.	  Binnen	  het	  campagneteam	  hadden	  we	  de	  
gebruikelijke	  verdeling	  gemaakt	  waarbij	  elk	  van	  het	  team	  een	  bepaalde	  partij	  in	  de	  gaten	  hield,	  
maar	  het	  leverde	  allemaal	  weinig	  op.	  De	  meeste	  informatie	  kwam	  nog	  vanuit	  de	  staten,	  waar	  we	  
van	  de	  fractie	  hoorden	  dat	  zowel	  PvdA	  als	  VVD	  naar	  het	  leek	  moeite	  hadden	  met	  het	  
samenstellen	  van	  de	  lijst.	  Met	  D66	  leek	  het	  goed	  te	  gaan,	  mede	  omdat	  ze	  veel	  lawaai	  hadden	  
gemaakt	  rondom	  de	  komst	  van	  een	  tramverbinding	  door	  de	  binnenstad	  van	  Leiden	  en	  een	  
referendum	  hadden	  weten	  af	  te	  dwingen.	  De	  kleinere	  partijen	  moesten	  echt	  nog	  op	  stoom	  
komen.	  Signalen	  dat	  er	  serieuze	  nieuwe	  partijen	  een	  gooi	  naar	  de	  stem	  van	  de	  kiezer	  zouden	  
doen,	  kregen	  we	  niet.	  De	  meeste	  actie	  leek	  nog	  van	  de	  SP	  te	  komen.	  Daar	  straalde	  wat	  ambitie	  
van	  uit.	  	  
Het	  beste	  signaal	  over	  hoe	  de	  vlag	  er	  bij	  hing	  kregen	  we	  via	  de	  opkomstcampagne.	  Er	  waren	  wat	  
fondsen	  beschikbaar	  voor	  de	  verkiezingen	  en	  er	  was	  een	  nuchtere	  afspraak	  gemaakt	  om	  de	  
provincie	  te	  laten	  werken	  aan	  algemene	  opkomstbevordering	  –	  hard	  nodig	  –	  en	  de	  politieke	  
partijen	  de	  ruimte	  te	  geven	  om	  zich	  op	  de	  eigen	  kiezersgroepen	  te	  richten.	  Zo	  mooi	  als	  het	  
principe	  ook	  was,	  voor	  veel	  partijen	  bleek	  dat	  nog	  een	  behoorlijke	  opgave.	  Ergens	  kreeg	  iemand	  
in	  of	  rond	  de	  provincie	  het	  idee	  om	  een	  Engelse	  dubbeldekker	  te	  huren	  van	  waaruit	  dan	  meer	  
zichtbaar	  campagne	  zou	  kunnen	  worden	  gevoerd.	  Er	  zou	  een	  heuse	  bus	  tour	  komen,	  van	  plaats	  
naar	  plaats,	  waarbij	  de	  politieke	  partijen	  in	  elke	  plaats	  uit	  de	  bus	  zouden	  kunnen	  stormen	  om	  elk	  
hun	  eigen	  kiezers	  te	  bewerken.	  Ik	  hoorde	  het	  met	  opgetrokken	  wenkbrauwen	  aan	  en	  besprak	  
het	  in	  het	  campagneteam.	  Jazeker,	  we	  gaan	  ook	  een	  tour	  doen	  als	  de	  bus	  een	  tour	  gaat	  doen.	  
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Maar	  we	  willen	  nog	  niet	  dood	  aangetroffen	  worden	  in	  die	  bus	  zelf.	  Er	  zijn	  twee	  problemen	  mee.	  
De	  eerste	  is	  dat	  we	  al	  voor	  ons	  zien	  hoe	  het	  winkelende	  publiek	  uiteen	  stuift	  als	  ze	  bestormt	  
worden	  door	  zo’n	  massa	  politici.	  Het	  tweede	  is	  dat	  je	  nooit	  teveel	  politici	  bij	  elkaar	  met	  stoppen	  
op	  welke	  campagne	  dan	  ook.	  Die	  gaan	  dan	  vooral	  met	  elkaar	  spreken	  en	  vergeten	  de	  kiezer.	  Dus	  
voor	  ons	  geen	  bustour.	  De	  kans	  bestaat	  wel	  dat	  we	  als	  klein	  CDA-‐team	  elke	  plaats	  bewerkt	  
hadden	  voor	  die	  bus	  aan	  kwam	  tuffen,	  niet	  zelden	  versterkt	  door	  een	  groep	  lokale	  CDA’ers.	  
Campagnevoeren	  is	  best	  leuk	  als	  je	  een	  competitieve	  kant	  hebt.	  

Kerst	  

We	  haalden	  de	  kerst.	  Net.	  Drukte	  op	  het	  werk	  en	  rond	  de	  campagne	  zorgde	  voor	  lange	  dagen.	  
Zelfs	  tijdens	  het	  gebruikelijke	  personeelsfeest	  op	  de	  laatste	  dag	  voor	  kerstdagen	  kwamen	  de	  
telefoontjes	  nog	  binnen	  en	  was	  ik	  maar	  half	  aanwezig.	  Normaal	  is	  bij	  ons	  de	  kerst	  het	  moment	  
dat	  we	  als	  bedrijf	  even	  ‘dicht	  gaan’	  tot	  en	  met	  nieuwjaarsdag.	  Werken	  en	  wonen	  is	  bij	  ons	  
letterlijk	  en	  figuurlijk	  niet	  gescheiden.	  De	  deur	  waar	  onze	  werknemers	  en	  gasten	  doorheengaan	  
is	  ook	  de	  deur	  waar	  we	  privé	  doorheen	  gaan.	  In	  2004	  waren	  we	  heel	  dicht	  bij	  een	  verhuizing	  met	  
als	  nevendoel	  het	  kunnen	  scheiden	  van	  werk	  en	  privé,	  maar	  op	  het	  laatste	  moment	  ging	  dat	  
door	  problemen	  in	  de	  lokale	  regelgeving	  niet	  door	  –	  grrr.	  Na	  eerdere	  pogingen	  was	  dat	  voor	  ons	  
het	  moment	  om	  te	  besluiten	  te	  blijven	  zitten	  waar	  we	  zaten,	  maar	  dan	  wel	  het	  personeel	  
maximaal	  terug	  te	  brengen.	  Bij	  kerst	  2006	  had	  die	  vermindering	  al	  een	  eind	  plaatsgevonden,	  
maar	  we	  hadden	  toch	  nog	  een	  behoorlijke	  groep	  in	  huis	  bij	  de	  kerstbijeenkomst,	  inclusief	  een	  
aantal	  freelancers.	  Loes	  en	  ik	  zeiden	  elk	  een	  paar	  woorden	  en	  dit	  keer	  las	  ik	  ook	  mijn	  jaarlijkse	  
kerstgedicht	  voor:	  

En	  daarna	  stuurden	  we	  ze	  weg.	  Onze	  spelregel	  was	  om	  iedereen	  een	  week	  in	  de	  zomer	  periode	  
en	  de	  week	  tussen	  kerst	  en	  oud	  en	  nieuw	  naar	  huis	  te	  sturen.	  Hadden	  we	  het	  huis	  voor	  onszelf,	  
vakantie.	  Onder	  elkaar.	  Dit	  jaar	  niet	  echt.	  Loes	  moest	  me	  meer	  dan	  ooit	  delen	  met	  mijn	  
computer.	  Ik	  heb	  me	  schandalig	  gedragen,	  maar	  het	  moest.	  
Bij	  de	  eerste	  bijeenkomst	  van	  de	  kandidaten	  hadden	  we	  iedereen	  gevraagd	  een	  persoonlijk	  
campagneplan	  vast	  te	  stellen.	  Van	  sommigen	  kregen	  we	  die	  hetzelfde	  weekend	  nog	  binnen,	  
maar	  de	  meerderheid	  was	  er	  na	  drie	  weken	  nog	  niet	  mee	  klaar.	  Daardoor	  ontstond	  een	  
tijdsklem.	  Het	  was	  de	  bedoeling	  de	  eigen	  speerpunten	  met	  een	  slogan	  te	  combineren	  op	  een	  
briefkaart,	  een	  soort	  minifolder,	  samen	  met	  een	  foto	  van	  de	  lijsttrekker	  met	  de	  kandidaat.	  De	  
foto’s	  hadden	  we	  al,	  maar	  het	  was	  woekeren	  geweest	  met	  zowel	  de	  beschikbare	  ruimte	  als	  de	  
grafische	  kwaliteit.	  Mijn	  meest	  creatieve	  teamlid,	  Rob	  Hendriks,	  had	  samen	  met	  een	  aan	  het	  
CDA-‐verbonden	  grafisch	  ontwerper,	  tevens	  drukker,	  iets	  moois	  bedacht,	  maar	  lang	  wilde	  het	  
niet	  lukken	  een	  acceptabele	  kaart	  te	  produceren.	  Het	  kwam	  er	  op	  neer	  dat	  zowel	  het	  ontwerp	  
als	  de	  ruwe	  speerpunten	  pas	  met	  de	  kerst	  verzameld	  waren.	  Samen	  met	  Rob	  en	  Dammis	  de	  
Geus,	  mijn	  super	  copywriter,	  sprak	  ik	  af	  die	  kerstdagen	  een	  ‘driehoekje’	  te	  vormen.	  Dammis	  zou	  
speerpunten	  en	  slogan	  omzetten	  in	  leesbare	  teksten,	  ik	  zou	  de	  teksten	  controleren	  en	  zorgen	  
dat	  speerpunten	  en	  slogan	  zouden	  passen	  in	  het	  bredere	  geheel,	  Rob	  zou	  alles	  weer	  in	  de	  
sjablonen	  laden	  en	  samen	  met	  de	  drukker	  zorgen	  voor	  een	  goed	  grafisch	  proces.	  En	  dat	  alles	  
dertig	  keer.	  Op	  de	  achtergrond	  was	  Peter	  Viallé	  nog	  beschikbaar	  voor	  afspraken	  en	  logistieke	  
kwesties.	  We	  wisten	  dat	  er	  op	  het	  partijbureau	  op	  de	  niet-‐feestdagen	  ook	  gewerkt	  werd.	  
Zeker	  de	  eerste	  kaarten	  verliepen	  moeizaam.	  Snapten	  de	  kandidaten	  wel	  waar	  ze	  mee	  bezig	  
waren?	  Hoe	  denk	  je	  ooit	  zo	  kiezers	  te	  trekken?	  Ook	  de	  grafische	  kant	  verliep	  heel	  moeizaam.	  Ik	  



kon	  het	  niet	  loslaten.	  Op	  kerstavond	  werkte	  ik	  door	  tot	  vlak	  voor	  de	  Kerstnachtdienst,	  mijn	  
vrouw	  en	  schoonmoeder	  nogal	  negerend.	  De	  kerstdagen	  was	  ik	  er	  met	  mijn	  hoofd	  niet	  bij.	  Mijn	  
vader	  was	  twee	  jaar	  daarvoor	  overleden	  en	  natuurlijk	  ga	  je	  dan	  naar	  je	  moeder	  toe,	  samen	  met	  
de	  andere	  kinderen	  en	  kleinkinderen,	  voor	  zover	  nog	  in	  Nederland	  wonend.	  Je	  maakt	  samen	  de	  
maaltijd,	  ruimt	  op,	  maakt	  praatjes,	  maar	  ik	  was	  zeker	  niet	  degene	  die	  energie	  in	  de	  dag	  bracht.	  
In	  mijn	  gedachten	  was	  ik	  veel	  met	  teksten	  bezig.	  Onderweg	  naar	  huis	  toe	  praatten	  we	  het	  uit.	  
Loes	  gaf	  me	  ruimte,	  maar	  dan	  moest	  ik	  wel	  om	  die	  ruimte	  vragen	  en	  niet	  doen	  alsof	  alles	  
normaal	  was.	  Thuisgekomen	  verdween	  ik	  direct	  achter	  de	  computer.	  De	  tweede	  kerstdag	  gingen	  
we	  eerst	  samen	  hardlopen	  en	  daarna	  naar	  mijn	  schoonmoeder.	  Zij	  woonde	  in	  een	  
verzorgingstehuis	  in	  Delft.	  Geestelijk	  ging	  het	  zo	  slecht	  met	  haar	  –	  dementerend	  en	  zich	  
regelmatig	  bewust	  van	  haar	  dementie,	  de	  moeilijkste	  combinatie	  -‐	  dat	  we	  haar	  niet	  meer	  weg	  
konden	  halen	  uit	  het	  tehuis	  om	  ergens	  te	  gaan	  eten.	  Als	  oplossing	  hadden	  we	  ervoor	  gekozen	  
om	  zelf	  een	  elektrische	  braadplaat	  mee	  te	  nemen.	  Omdat	  er	  geen	  afzuiging	  mogelijk	  was,	  zetten	  
we	  de	  plaat	  op	  de	  vensterbank	  bij	  het	  open	  raam	  en	  maakten	  zo,	  best	  gezellig,	  een	  maaltijd	  
waar	  we	  alle	  drie	  van	  genoten.	  Het	  was	  in	  eerlijkheid	  het	  enige	  moment	  dat	  ik	  die	  dagen	  uit	  
mijzelf	  kwam	  en	  er	  echt	  was.	  Na	  afloop	  van	  de	  maaltijd	  en	  de	  afwas	  hielp	  Loes	  haar	  moeder	  met	  
het	  verschonen	  en	  het	  klaarmaken	  voor	  de	  nacht.	  Ik	  ging	  onthand	  de	  gang	  op,	  zag	  gebreide	  
schilderijen	  hangen	  op	  een	  muur	  met	  daarvoor	  rijen	  rollators,	  hoorde	  een	  TV	  met	  kerstmuziek	  
door	  een	  deur	  komen,	  rook	  het	  tehuis.	  Wat	  als	  ik	  hier	  zou	  zitten?	  Toen	  ik	  dit	  keer	  thuiskwam	  
schreef	  ik	  eerst	  dit	  op:	  

Ere	  zij	  God	  trilt	  moedig	  
over	  het	  Doelenconcert	  heen	  door	  een	  deur	  
Geborduurde	  schilderijen	  bewaken	  rijen	  
rollators	  en	  blokkeren	  elke	  gedachte	  
aan	  haast	  

Dochter	  verschoont	  moeder	  en	  
een	  laatste	  schaamte	  doet	  mij	  naar	  
de	  gang	  verdwijnen	  waar	  een	  zuster	  
met	  een	  woord	  achterom	  een	  deur	  in	  gaat	  
gehaast	  

Eerste	  kerstdag	  vergaat	  als	  een	  deodorant	  
over	  te	  zoet	  gestolde	  geuren.	  Onbestemd	  
maak	  ik	  mij	  klaar	  om	  te	  ontsnappen	  en	  
bedenk	  dan	  dat	  iedereen	  dat	  hier	  doet	  
haast	  

Geen	  gedicht	  om	  als	  kaart	  naar	  mijn	  relaties	  op	  te	  sturen,	  zoals	  ik	  dat	  met	  mijn	  andere	  
kerstgedichten	  wel	  doe.	  Wel	  om	  op	  een	  andere	  manier	  te	  verspreiden.	  
Daarna	  schakelde	  ik	  alsnog	  over	  naar	  de	  speerpuntteksten	  van	  de	  kandidaat	  uit	  het	  Westland.	  
Dat	  was	  een	  van	  de	  betere	  teksten,	  maar	  toch.	  De	  collega’s	  hadden	  ook	  doorgewerkt	  en	  ik	  had	  
dus	  het	  nodige	  te	  redigeren.	  De	  collega’s	  en	  de	  andere	  leden	  van	  het	  campagneteam	  zouden	  er	  
die	  dagen	  en	  weken	  aan	  gaan	  wennen	  om	  mails	  te	  ontvangen	  die	  rond	  3	  uur	  of	  6	  uur	  ‘s	  nachts	  
verzonden	  waren.	  Er	  zijn	  politici,	  waaronder	  Balkenende,	  die	  met	  heel	  weinig	  slaap	  toekunnen.	  
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Ik	  ben	  gewoon	  altijd	  een	  slechte	  slaper	  geweest.	  
Langzaam	  maar	  zeker	  kregen	  we	  greep	  op	  de	  teksten.	  Rond	  nummer	  15	  hadden	  we	  het	  onder	  de	  
knie	  en	  de	  rest	  werd	  –	  min	  of	  meer	  routine.	  Ondertussen	  kreeg	  ik	  onder	  andere	  via	  de	  
speerpunten	  een	  nog	  scherper	  beeld	  van	  waar	  de	  campagnekansen	  regionaal	  lagen.	  Al	  tikkend	  
aan	  de	  teksten	  voelde	  ik	  dat	  ik	  de	  landkaart	  van	  de	  provincie	  aan	  het	  schrijven	  was.	  Wat	  een	  
mooi,	  complex,	  fraai,	  frustrerend,	  geschakeerd	  geheel.	  
Naast	  de	  individuele	  campagnes	  werkten	  we	  ook	  aan	  de	  campagne	  als	  totaal.	  De	  frustratie	  over	  
de	  website	  duurde	  voort,	  maar	  verder	  begon	  de	  samenwerking	  met	  het	  partijbureau	  wat	  op	  
gang	  te	  komen,	  niet	  in	  het	  minst	  door	  de	  goede	  persoonlijke	  relaties	  van	  Peter	  Viallé	  met	  de	  
mensen	  daar.	  Ondertussen	  begonnen	  we	  teksten	  te	  schrijven	  en	  mails	  te	  versturen	  gericht	  op	  de	  
start	  van	  de	  campagne	  op	  22	  januari	  –	  en	  gingen	  er	  terzijde	  nog	  heel	  wat	  mails	  uit	  met	  analyses	  
van	  de	  landelijke	  situatie.	  

Tegen	  het	  einde	  van	  de	  kerstweek	  realiseerde	  ik	  mij	  hoe	  moe	  ik	  al	  was	  en	  dat	  de	  eigenlijke	  
campagne	  nog	  moest	  beginnen.	  Ik	  had	  iedereen,	  behalve	  uiteraard	  Rob	  en	  Dammis,	  gezegd	  
vooral	  de	  rust	  van	  de	  kerstperiode	  te	  nemen.	  In	  het	  bijzonder	  had	  ik	  dat	  tegen	  de	  lijsttrekker	  
gezegd,	  maar	  ik	  had	  niet	  het	  gevoel	  dat	  ik	  dat	  tegen	  mijzelf	  kon	  zeggen.	  Nog	  minder	  dan	  10	  
weken,	  zo	  zei	  ik	  tegen	  mijzelf.	  Dan	  is	  het	  voorbij.	  Zo	  voorbij.	  En	  terwijl	  ik	  dat	  bedacht	  realiseerde	  
ik	  me	  ook	  hoe	  erg	  ik	  het	  naar	  mijn	  zin	  had.	  Dat	  ik,	  als	  ik	  eerlijk	  ben,	  hier	  nog	  meer	  energie	  van	  
kreeg	  dan	  van	  mijn	  betaalde	  werk,	  dat	  ik	  het	  een	  genot	  vond	  met	  een	  paar	  mensen	  als	  Rob	  en	  
Dammis,	  die	  net	  zo	  gek	  waren	  als	  ik,	  om	  de	  campagne	  op	  de	  rails	  te	  houden.	  Dat	  ik	  het	  nu	  al	  aan	  
het	  missen	  was	  als	  het	  voorbij	  zou	  zijn.	  Zo	  voorbij.	  

Koude	  herstart	  

Na	  de	  kerst	  gaat	  het	  dan	  eindelijk	  gebeuren,	  zegt	  het	  gevoel.	  Het	  mocht	  niet	  voor	  de	  kerst,	  nu	  
moet	  het.	  Zegt	  het	  verstand.	  Maar	  nee.	  Eerst	  moeten	  we	  nog	  door	  het	  receptieseizoen.	  Een	  
CDA-‐campagne	  loopt	  op	  bestuurders	  en	  die	  tijd	  wordt	  tot	  zeker	  de	  4e	  week	  van	  januari	  in	  beslag	  
genomen	  door	  het	  speech,	  drankje	  en	  driekusklappers	  circuit	  van	  de	  moderne	  receptie.	  We	  
hadden	  al	  besloten	  van	  de	  nood	  een	  deugd	  te	  maken.	  Alle	  CDA-‐vertegenwoordigers,	  ook	  in	  de	  
afdelingen,	  werden	  opgeroepen	  om	  zich	  niet	  alleen	  met	  elkaar	  en	  de	  andere	  partijen	  te	  
verstaan,	  maar	  ook	  en	  vooral	  met	  ondernemers	  en	  vertegenwoordigers	  van	  maatschappelijke	  
partners.	  Zichtbaar	  zijn,	  was	  het	  parool.	  Daarnaast	  waren	  er	  nog	  twee	  bijzondere	  
bijeenkomsten.	  De	  eerste	  was	  de	  receptie	  van	  het	  landelijk	  CDA	  in	  Den	  Bosch	  en	  tenslotte	  de	  
eigen	  bijeenkomst	  van	  het	  CDA	  Zuid-‐Holland,	  dat	  ook	  als	  start	  van	  de	  campagne	  zou	  dienen	  en	  
voor	  de	  gelegenheid	  niet	  op	  een	  volle	  zaterdag	  zou	  worden	  gehouden,	  maar	  op	  een	  relatief	  
concurrentieloze	  maandagavond	  22	  januari	  2007.	  

Ik	  kwam	  laat	  binnen	  in	  Den	  Bosch.	  Een	  reeks	  andere	  activiteiten	  in	  het	  Zuid-‐Hollandse	  had	  
voorrang.	  Om	  allerlei	  redenen	  wilde	  ik	  wel	  even	  mijn	  gezicht	  op	  het	  provinciehuis	  daar	  laten	  
zien,	  de	  plaats	  van	  de	  receptie.	  Asje	  zat	  in	  een	  vergelijkbare	  situatie	  en	  zou	  nog	  later	  komen.	  
Beide	  wilden	  we	  laten	  zien	  dat	  Zuid-‐Holland	  volop	  meedoet,	  provinciaal	  en	  landelijk.	  Mocht	  
vanuit	  het	  partijbureau	  plannen	  worden	  gemaakt	  voor	  werkbezoeken	  en	  andere	  activiteiten,	  
dan	  konden	  ze	  de	  grootste	  provincie	  niet	  overslaan.	  Een	  simpele	  lobby	  agenda	  dus.	  Die	  ook	  
werkte.	  Ik	  had	  al	  heel	  wat	  landelijke	  nieuwjaarsrecepties	  bezocht,	  maar	  merkte	  dat	  er	  nu	  anders	  
op	  mij	  werd	  gereageerd.	  Grappig,	  niet	  grappig,	  hoe	  het	  etiket	  campagneleider	  verschil	  maakt.	  Ik	  



maakte	  er	  vrolijk	  misbruik	  van	  door	  toezeggingen	  los	  te	  krijgen	  van	  Kamerleden	  en	  
bewindspersonen	  om	  naar	  Zuid-‐Holland	  te	  komen	  voor	  de	  campagne.	  Het	  barstte	  van	  de	  
cameraploegen	  en	  journalisten,	  dus	  iedereen	  gedroeg	  zich	  optimaal.	  Zelden	  zoveel	  gelukwensen	  
gehad.	  Maar	  onder	  alle	  mooie	  woorden,	  en	  daar	  was	  ik	  werkelijk	  naar	  op	  zoek,	  zaten	  de	  zorgen	  
over	  de	  politieke	  ontwikkelingen	  in	  Den	  Haag.	  De	  aanwezigheid	  van	  Asje	  en	  mijzelf	  was	  genoeg,	  
al	  die	  toezeggingen	  moest	  ik	  nog	  werkelijkheid	  zien	  worden.	  Bovenal	  kwam	  ik	  om	  te	  voelen	  hoe	  
de	  moeizame	  kabinetsformatie	  de	  kansen	  zou	  beïnvloeden.	  Het	  CDA	  had	  gewonnen,	  maar	  de	  
PvdA	  had	  zoveel	  zetels	  gehaald	  dat	  er	  eigenlijk	  maar	  één	  optie	  was:	  de	  twee	  tegenstanders	  
moesten	  samen	  een	  kabinet	  gaan	  vormen.	  Dat	  dit	  eigenlijk	  onmogelijk	  was	  kon	  niemand	  
ontgaan,	  maar	  zoals	  Jan	  de	  koning	  altijd	  zei:	  als	  het	  niet	  gaat	  zoals	  het	  moet,	  dan	  moet	  het	  maar	  
zoals	  het	  gaat.	  Ondertussen	  hadden	  de	  onderhandelaars	  weinig	  vooruitgang	  geboekt	  in	  de	  
periode	  voor	  de	  kerst	  en	  was	  de	  start	  na	  de	  kerst	  ook	  niet	  echt	  voortvarend.	  Hoe	  zou	  dit	  
aflopen?	  En	  vooral:	  hoe	  lang	  zou	  dit	  duren?	  Toch	  voor	  de	  Statenverkiezingen,	  mocht	  ik	  hopen?	  Ik	  
ging	  van	  uitgestoken	  hand	  naar	  uitgestoken	  hand,	  overal	  korte	  gesprekjes	  voerend,	  met	  een	  
paar	  mensen	  wat	  langer	  sprekend.	  Gelukkig	  zijn	  er	  altijd	  vrienden	  met	  wie	  je	  al	  heel	  lang	  
meeloopt	  en	  die	  de	  tijd	  dat	  ze	  onder	  de	  indruk	  zijn	  van	  functies	  en	  gebeurtenissen	  achter	  zich	  
hebben.	  Met	  hen	  was	  het	  ernstig	  maar	  ontspannen	  spreken.	  De	  inschatting	  was	  dat	  er	  
inderdaad	  een	  CDA-‐PvdA	  kabinet	  zou	  komen	  en	  waarschijnlijk	  op	  tijd	  –	  zowel	  CDA	  als	  PvdA	  
hadden	  daar	  serieus	  belang	  bij.	  Dat	  het	  CDA-‐PvdA	  kabinet	  er	  zou	  komen	  was	  deels	  een	  resultaat	  
van	  het	  gegeven	  dat	  een	  fors	  deel	  van	  het	  partijbestuur	  na	  de	  botte	  bezuinigingsjaren	  met	  de	  
VVD	  wilden	  kunnen	  werken	  aan	  het	  herstel	  van	  het	  ‘sociale	  gezicht’.	  Tegelijk	  waren	  er	  genoeg	  
kabinetsleden	  en	  kandidaat-‐kabinetsleden	  die	  graag	  hun	  carrière	  voort	  wilden	  zetten.	  Daar	  
tegenover	  een	  niet	  onbelangrijke	  groep	  die	  de	  PvdA	  totaal	  niet	  vertrouwde	  en	  de	  lijn	  met	  de	  
VVD	  wilde	  voortzetten.	  Dat	  deze	  groep	  die	  ook	  niet	  zag	  hoe	  een	  alternatief	  kabinet	  er	  uit	  moest	  
zien,	  maakte	  hun	  frustratie	  alleen	  maar	  groter.	  Oppassen	  dus,	  maar	  er	  voorlopig	  gewoon	  vanuit	  
gaan	  dat	  dit	  kabinet-‐van-‐vijanden	  binnenkort	  op	  het	  bordes	  staat	  –	  met	  als	  resultaat	  een	  
moeilijk	  verhaal	  op	  straat.	  

Tussen	  de	  recepties	  door	  werkten	  we	  natuurlijk	  aan	  de	  campagne.	  Ondanks	  vele	  oproepen	  in	  
het	  najaar	  om	  tijdig	  verzoeken	  voor	  een	  bezoek	  van	  kandidaten	  en	  bewindspersonen	  in	  te	  
dienen,	  werd	  men	  op	  de	  meeste	  plaatsen	  nu	  pas	  wakker.	  Verzoeken	  stroomden	  binnen.	  Betrof	  
het	  eigen	  kandidaten,	  of	  Zuid-‐Hollandse	  Kamerleden,	  dan	  paste	  Anita	  ze	  direct	  in	  op	  het	  schema	  
en	  kwam	  er	  een	  geeltje	  bij	  de	  plaats	  op	  de	  grote	  kaart	  van	  Zuid-‐Holland	  die	  we	  in	  de	  
fractiekamer	  hadden	  hangen.	  Samen	  met	  de	  geeltjes	  van	  de	  bezoeken	  uit	  het	  najaar	  zag	  het	  er	  al	  
indrukwekkend	  uit.	  Het	  getuigde	  van	  ongegeneerde	  geelzucht.	  Betrof	  het	  echter	  verzoeken	  voor	  
kandidaten	  uit	  de	  landelijke	  politiek,	  dan	  waren	  we	  voorzichtiger	  in	  het	  bevestigen.	  De	  ervaring	  
met	  de	  landelijke	  verkiezingen	  had	  ons	  geleerd,	  dat	  het	  partijbureau	  weliswaar	  de	  boeking	  van	  
alle	  bewindspersonen	  in	  eigen	  hand	  probeerde	  te	  houden,	  maar	  dat	  in	  de	  praktijk	  ze	  regelmatig	  
werden	  overruled	  door	  de	  bewindspersonen	  zelf	  of	  hun	  politieke	  assistenten.	  We	  hadden	  
inmiddels	  de	  06-‐nummers	  van	  alle	  assistenten	  en	  meerdere	  bewindspersonen	  en	  dat	  maakte	  
dat	  we	  per	  gelegenheid	  afwogen	  welke	  weg	  we	  in	  gingen.	  Op	  dit	  punt	  van	  de	  campagne	  
gekomen,	  begonnen	  we	  ook	  keihard	  gebruik	  te	  maken	  van	  het	  feit	  dat	  de	  meeste	  
bewindspersonen	  en	  andere	  bekende	  persoonlijkheden	  zoals	  Hannie	  van	  Leeuwen	  en	  Ab	  Klink	  
een	  Zuid-‐Hollandse	  achtergrond	  hadden	  en	  dat	  andersom,	  zij	  ook	  wisten	  dat	  een	  goede	  score	  bij	  
de	  provinciale	  verkiezingen	  (en	  de	  daaraan	  verbonden	  Eerste	  kamer	  verkiezingen!)	  belangrijk	  
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voor	  hen	  was.	  En	  dan	  hadden	  we	  het	  ook	  nog	  het	  niet	  te	  onderschatten	  voordeel	  dat	  een	  
bewindspersoon	  nog	  wel	  eens	  een	  uurtje	  de	  agenda	  vrij	  kon	  maken	  voor	  een	  bezoek	  aan	  Den	  
Haag	  en	  omstreken	  en	  dat	  dit	  de	  andere	  provincies	  niet	  gegeven	  was.	  Kortom;	  de	  agenda	  begon	  
vol	  te	  stromen.	  	  

Een	  van	  de	  recepties	  waar	  ik	  normaal	  zelden	  naar	  toe	  ging,	  was	  nu	  verplicht:	  de	  
nieuwjaarsreceptie	  van	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland.	  Commissaris	  van	  de	  Koningin	  Jan	  Fransen	  
hield	  in	  zijn	  speech	  een	  stevig	  pleidooi	  voor	  een	  Randstadprovincie,	  maar	  voorlopig	  moesten	  we	  
het	  nog	  met	  deze	  doen.	  Het	  was	  weer	  een	  nuttige	  receptie.	  Asje	  slaagde	  er	  heel	  handig	  in	  een	  
goed	  contact	  te	  leggen	  met	  in	  Nederland	  woonachtige	  Chinese	  ondernemers.	  Terwijl	  kandidaten	  
van	  andere	  partijen	  speurend	  om	  zich	  heen	  keken	  als	  struisvogels	  met	  staar,	  slaagde	  hij	  er	  in	  een	  
mooi	  optreden	  binnen	  te	  halen	  bij	  de	  gemeenschap	  zelf.	  Als	  zij	  stemmen,	  dan	  is	  het	  gelijk	  ook	  
met	  velen	  en	  vaak	  als	  blok.	  

Stemwijzer	  

Ondertussen	  maakte	  ik	  mij	  los	  uit	  de	  receptie,	  samen	  met	  een	  collega.	  Met	  wat	  zware	  tred	  klom	  
ik	  de	  trap	  op	  naar	  een	  verdieping	  hoger.	  Als	  campagneleider	  is	  er	  één	  zorg	  die	  boven	  alle	  andere	  
uitstijgt.	  	  Daarom	  deze	  vraag,	  en	  het	  is	  een	  vraag	  die	  ik	  vaker	  aan	  gezelschappen	  stel:	  ‘Waar	  ligt	  
een	  campagneleider	  wakker	  van’?	  
Degenen	  die	  dapper	  genoeg	  zijn	  om	  het	  eerste	  antwoord	  te	  geven	  komen	  dan	  met	  antwoorden	  
als:	  
	  ‘Als	  er	  een	  slecht	  bericht	  over	  het	  CDA	  in	  de	  krant	  staat’	  
	  	   ‘Denk	  je	  dat	  ik	  dan	  veel	  aan	  slaap	  toe	  zou	  komen?’	  
‘Als	  je	  lijsttrekker	  van	  een	  skateboard	  tuimelt.’	  
	  	   ‘Grapjas.’	  
‘Als	  er	  ruzie	  is	  over	  de	  koers	  van	  de	  partij.’	  
	  	   ‘Goed	  antwoord.	  Maar	  eigenlijk	  vind	  ik	  niet	  dat	  ik	  daar	  als	  campagneleider	  wakker	  van	  
moet	  liggen.	  Het	  is	  meer	  iets	  voor	  de	  lijsttrekker.’	  
‘Of	  je	  wel	  zult	  winnen’	  
	  	   ‘Daar	  heb	  je	  me.	  Tegelijk	  weet	  ik	  dat	  ik	  dit	  maar	  voor	  een	  klein	  deel	  in	  de	  hand	  heb.	  Nog	  
andere	  antwoorden?’	  	  
‘Als	  de	  lokale	  campagne	  voortdurende	  getorpedeerd	  wordt	  door	  landelijke	  zaken.’	  
	  	   ‘Ook	  jij	  komt	  dichtbij,	  maar	  toch	  geloof	  ik	  dat	  ik	  me	  als	  campagneleider	  moet	  beperken	  
tot	  die	  zaken	  die	  ik	  zelf	  kan	  beïnvloeden,	  anders	  slaap	  ik	  nooit	  meer.	  Maar	  je	  hebt	  een	  punt.’	  

Het	  wordt	  nooit	  spontaan	  geraden.	  Iedereen	  denkt	  dat	  een	  campagneleider	  weinig	  slaapt.	  Daar	  
hebben	  ze	  gelijk	  in,	  maar	  dat	  is	  toch	  vooral	  door	  de	  lange	  dagen.	  Laat	  ik	  het	  ook	  niet	  te	  mooi	  
voorstellen;	  er	  zijn	  wel	  degelijk	  de	  nodige	  nachten	  geweest	  die	  ik	  woelend	  heb	  doorgebracht.	  
Zonder	  uitzondering	  had	  dat	  te	  maken	  met	  conflicten	  tussen	  mensen.	  Vooral	  de	  conflicten	  
tussen	  mij	  en	  iemand	  anders.	  De	  campagne	  was	  aanleiding	  of	  context,	  maar	  nooit	  een	  reden	  als	  
zodanig.	  Op	  deze	  regel	  is	  één	  grote	  uitzondering:	  de	  Stemwijzer.	  
De	  Stemwijzer	  is	  een	  manier	  om	  potentiële	  kiezers	  de	  weg	  te	  wijzen	  naar	  de	  partij	  van	  hun	  
voorkeur.	  Inmiddels	  is	  de	  Stemwijzer	  nog	  maar	  een	  van	  de	  methoden.	  Er	  woedt	  een	  heftige	  
concurrentiestrijd	  met	  het	  Kieskompas	  en	  zoals	  altijd	  lijkt	  de	  schijn	  van	  succes	  copycats	  uit	  te	  
lokken.	  Ze	  vormen	  een	  semi-‐wetenschappelijke	  plaag,	  maar	  ze	  vormen	  ook	  het	  belangrijkste	  



hulpmiddel	  voor	  mensen	  om	  hun	  voorkeur	  mee	  te	  bepalen,	  of	  beter	  gezegd,	  om	  te	  proberen	  de	  
voorkeur	  die	  ze	  al	  hebben	  mee	  te	  legitimeren.	  Honderdduizenden	  mensen	  maken	  gebruik	  van	  
deze	  Stemwijzers	  en	  daarmee	  vormen	  ze	  naast	  de	  landelijke	  media	  veruit	  de	  grootste	  en	  
machtigste	  ingang	  naar	  kiezersvoorkeuren.	  In	  het	  geval	  van	  provinciale	  verkiezingen,	  die	  het	  
zonder	  directe	  media-‐aandacht	  moeten	  stellen,	  is	  het	  eigenlijk	  het	  enige	  massakanaal	  naar	  de	  
kiezer	  toe.	  Mede	  omdat	  we	  als	  partij	  al	  bij	  de	  landelijke	  verkiezing	  het	  belang	  van	  de	  Stemwijzer	  
goed	  in	  het	  vizier	  hadden,	  was	  het	  vanaf	  dag	  1	  bij	  ons	  in	  het	  vizier.	  Bij	  andere	  partijen	  was	  dat	  
besef	  er	  niet	  helemaal.	  Zo	  kwamen	  we	  er	  bij	  toeval	  achter	  dat	  bij	  een	  kleine	  partij	  de	  lijsttrekker	  
de	  vragen	  van	  de	  Stemwijzer	  aan	  de	  secretaresse	  had	  gegeven,	  samen	  met	  het	  
verkiezingsprogramma.	  Zo	  van:	  vul	  maar	  in.	  Nu	  ging	  dat	  om	  een	  kleine	  Christelijke	  partij,	  dus	  ze	  
kwam	  waarschijnlijk	  wel	  ver.	  Wij	  pakten	  het	  wezenlijk	  anders	  aan.	  Ik	  vond	  dit	  Chefsache,	  mijn	  
verantwoordelijkheid,	  maar	  wel	  in	  een	  team	  waarin	  ook	  Hans	  Démoedt,	  de	  kiene	  
fractievoorzitter	  van	  het	  CDA	  in	  de	  Staten	  en	  nummer	  3	  op	  de	  lijst	  zat,	  en	  waarbij	  uiteindelijk	  
alles	  ook	  werd	  voorgelegd	  aan	  de	  lijsttrekker.	  Ook	  weer	  anders	  dan	  bij	  andere	  partijen,	  waar	  het	  
meest	  door	  één	  persoon,	  de	  lijsttrekker	  werd	  gedaan.	  Onverantwoord.	  

Eerst	  iets	  over	  de	  methodiek,	  ook	  al	  verschilt	  deze	  per	  verkiezing	  en	  verschilt	  deze	  ook	  
aanzienlijk	  per	  methode.	  De	  Stemwijzer	  is	  in	  de	  uitwerking	  toch	  iets	  anders	  dan	  het	  kieskompas.	  
Er	  is	  ook	  sprake	  van	  een	  soort	  wapenwedloop	  tussen	  de	  Stemwijzer,	  kieskompas	  enerzijds	  en	  de	  
politieke	  partijen	  anderzijds.	  Jack	  de	  Vries	  en	  zijn	  medewerkers	  hebben	  briljant	  werk	  gedaan	  bij	  
de	  verkiezingen	  van	  2006.	  Zeer	  waarschijnlijk	  hebben	  ze	  de	  Stemwijzer	  weten	  te	  beïnvloeden.	  
Op	  argumenten	  en	  op	  basis	  van	  een	  grondige	  studie	  van	  het	  systeem.	  Verdiend	  dus.	  En	  al	  met	  al	  
was	  het	  een	  niet	  onbelangrijke	  factor	  in	  de	  overwinning,	  want	  meer	  mensen	  dan	  ooit	  maakten	  
gebruik	  van	  de	  Stemwijzer	  (en	  dan	  nu	  even	  een	  klein	  Geheimpje-‐Dat-‐Niemand-‐Wil-‐Weten:	  keer	  
op	  keer	  leert	  onderzoek	  dat	  de	  meeste	  mensen	  op	  het	  verkiezingsprogramma	  van	  het	  CDA	  
stemmen	  –	  zolang	  er	  maar	  geen	  CDA	  op	  staat.	  Is	  de	  landelijke	  stemming	  zo	  dat	  CDA	  stemmen	  
weer	  mag,	  dan	  gaat	  het	  ook	  hard).	  Het	  gevolg	  van	  het	  goede	  werk	  van	  het	  partijbureau	  was	  wel	  
dat	  ik	  tegenover	  een	  behoorlijk	  wantrouwende	  redactie	  van	  de	  Stemwijzer	  kwam	  te	  staan.	  Ik	  
heb	  echt	  hard	  moeten	  werken	  om	  met	  hen	  weer	  een	  goede	  professionele	  relatie	  te	  krijgen.	  

Dat	  startte	  door	  gewoon	  goed	  mee	  te	  doen	  met	  het	  proces.	  Aansluitend	  op	  de	  
nieuwjaarsreceptie	  werd	  een	  sessie	  belegd	  in	  het	  provinciehuis.	  Begeleid	  door	  de	  mensen	  van	  
de	  Stemwijzer	  waren	  per	  politieke	  partij	  twee	  mensen	  uitgenodigd	  om	  met	  z’n	  allen	  te	  gaan	  
benoemen	  welke	  thema’s	  ons	  politiek	  bezig	  hielden	  en	  daarbinnen	  welke	  maatregelen	  we	  
wilden	  nemen.	  En	  terwijl	  we	  het	  receptiegedruis	  vaag	  binnen	  hoorden	  komen,	  hielpen	  we	  op	  
deze	  wijze	  de	  mensen	  van	  de	  Stemwijzer	  –	  zelf	  zonder	  veel	  kennis	  van	  provinciale	  politiek	  -‐	  met	  
het	  noteren	  van	  kwesties	  die	  zich	  zouden	  lenen	  voor	  stellingen.	  Dus	  we	  hadden	  het	  over	  zaken	  
als	  water,	  verkeer	  en	  jeugdzorg.	  En	  daarbinnen	  vonden	  we	  bij	  water	  weer	  zaken	  belangrijk	  als	  
dijkophoging,	  binnenvaart	  en	  strandverbreding	  belangrijk.	  Bij	  wegen	  hadden	  we	  het	  over	  
fietspaden	  en	  de	  Rijn-‐Gouwe	  lijn,	  bij	  jeugdzorg	  over	  wachtlijsten	  en	  geldverspilling.	  Steeds	  was	  
de	  vraag:	  wat	  vindt	  u	  belangrijk?	  De	  gecombineerde	  antwoorden	  van	  alle	  partijen	  moet	  de	  
mensen	  van	  de	  Stemwijzer	  zicht	  hebben	  gegeven	  op	  de	  breedte	  van	  het	  politieke	  spectrum.	  Het	  
is	  hun	  doel	  om	  zoveel	  mogelijk	  tegengestelde	  meningen	  te	  verzamelen,	  want	  zo	  hebben	  ze	  de	  
beste	  mogelijkheid	  om	  kiezers	  tot	  het	  soort	  keuzes	  te	  verleiden	  dat	  hun	  stemvoorkeur	  aangeeft.	  
Met	  andere	  woorden;	  ze	  	  hebben	  belang	  bij	  tegenstelling.	  Aan	  hun	  gezichtsuitdrukking	  was	  te	  
zien	  dat	  ze	  het	  tijdens	  de	  sessie	  niet	  erg	  naar	  hun	  zin	  hadden.	  Zo	  te	  raden	  vonden	  ze	  de	  
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spreiding	  in	  thema’s	  te	  beperkt	  en	  de	  tegenstellingen	  te	  gering,	  waarbij	  hielp	  dat	  de	  SP	  zo	  dom	  
was	  om	  niet	  aanwezig	  te	  zijn	  (en	  de	  PVV	  nog	  niet	  op	  provinciaal	  niveau	  aanwezig	  was).	  Ik	  vond	  
het	  best.	  Als	  vertegenwoordiger	  van	  een	  middenpartij	  zag	  ik	  geen	  belang	  in	  extreme	  meningen.	  
En	  er	  was	  nog	  een	  onverwachte	  bonus	  aan	  de	  sessie	  verbonden:	  het	  zou	  de	  eerste	  sessie	  zijn	  
waarin	  we	  elkaar	  als	  partijvertegenwoordigers	  ontmoetten.	  Het	  gemak	  of	  de	  moeite	  waarmee	  
standpunten	  via	  de	  bekende	  post-‐it	  geeltjes	  op	  de	  flipovers	  werd	  gegooid	  zei	  wel	  iets	  over	  hoe	  
ver	  men	  was	  in	  de	  voorbereiding.	  Het	  stelde	  gerust.	  
	  
Ze	  gingen	  terug	  naar	  de	  tekentafel	  en	  als	  een	  Mozes	  met	  overgewicht	  kwamen	  ze	  terug	  met	  60	  
stellingen.	  Wij	  moesten	  ze	  helpen	  met	  een	  crash-‐dieet	  terug	  naar	  30	  stellingen.	  Aan	  ons	  de	  
opdracht	  om	  aan	  te	  geven	  welke	  stellingen	  er	  naar	  onze	  meningen	  er	  uit	  moesten	  en	  welke	  niet.	  
Het	  was	  een	  merkwaardige	  collectie	  stellingen.	  Het	  was	  duidelijk	  dat	  ze	  niet	  alleen	  gebruik	  
hadden	  gemaakt	  van	  de	  informatie	  zoals	  afkomstig	  uit	  de	  bijeenkomst	  maar	  ook	  uit	  de	  (concept)	  
programma’s.	  Even	  zo	  goed	  konden	  we	  een	  aantal	  stellingen	  niet	  thuisbrengen.	  Die	  moesten	  ze	  
zelf	  verzonnen	  hebben.	  ‘De	  provincie	  mag	  islamitische	  scholen	  subsidiëren’,	  was	  zo’n	  stelling.	  
Iets	  waar	  de	  provincie	  dus	  niet	  over	  gaat.	  De	  stelling	  was	  gewoon	  verzonnen	  om	  een	  
tegenstelling	  tussen	  religieus	  en	  niet-‐religieus	  en	  rechts	  en	  links	  te	  kunnen	  maken.	  Op	  een	  
andere	  manier	  lukte	  het	  kennelijk	  niet.	  Wij	  vonden	  het	  natuurlijk	  afgrijselijk.	  Puur	  tactisch	  waren	  
er	  echter	  genoeg	  andere	  stellingen	  die	  we	  er	  liever	  niet	  in	  hadden.	  Eén	  van	  onze	  politiek	  meer	  
kwetsbare	  regio’s	  was	  de	  Leidse	  regio.	  Er	  zat	  een	  goede,	  talentvolle	  club	  onder	  leiding	  van	  Jan	  
Jaap	  de	  Haan	  in	  Leiden,	  maar	  zij	  hadden	  als	  grootste	  tegenstander	  D66.	  Leiden	  had	  een	  
populaire	  burgemeester	  gehad	  –	  Alexander	  Pechtold,	  nu	  verdwenen	  naar	  Den	  Haag	  –	  en	  zou	  op	  
de	  dag	  van	  de	  provinciale	  verkiezingen	  ook	  een	  burgemeestersverkiezing	  krijgen,	  redelijk	  uniek	  
voor	  Nederland.	  Tegelijk	  zouden	  ze	  een	  referendum	  krijgen	  over	  de	  vraag	  of	  de	  Rijn-‐Gouwe	  lijn	  
door	  de	  Leidse	  binnenstad	  heen	  moest	  gaan.	  D66	  had	  een	  referendum	  voor	  elkaar	  gekregen	  om	  
dat	  tegen	  te	  houden.	  In	  het	  verkiezingsprogramma	  van	  Zuid-‐Holland	  stond	  niet	  alleen	  dat	  die	  lijn	  
er	  zeker	  wel	  moest	  komen,	  maar	  dat	  hiervoor	  ook	  zo	  nodig	  doorzettingsmacht	  zou	  moeten	  
worden	  gebruikt	  (daadkracht!).	  De	  gemeenten	  om	  Leiden	  waren	  ook	  zeer	  van	  mening	  dat	  die	  lijn	  
er	  moest	  komen,	  maar	  dat	  was	  toch	  duidelijk	  meer	  een	  bestuurlijke	  kwestie.	  Onder	  de	  bevolking	  
leefde	  dat	  niet	  zo.	  Al	  met	  al	  een	  trieste	  situatie	  voor	  de	  jonge	  enthousiaste	  ploeg	  van	  het	  CDA	  in	  
Leiden.	  En	  precies	  wat	  we	  vreesden;	  omdat	  het	  duidelijk	  een	  van	  de	  meest	  heikele	  situatie	  voor	  
de	  provincie	  was,	  gingen	  maar	  liefst	  6	  van	  de	  60	  stellingen	  over	  dit	  onderwerp.	  	  
Op	  dit	  punt	  moesten	  we	  echt	  in	  actie	  komen.	  Ik	  nam	  contact	  op	  met	  de	  redactie	  van	  de	  
Stemwijzer.	  Het	  wantrouwen	  droop	  er	  van	  hun	  kant	  vanaf.	  Maar	  mijn	  insteek	  was	  
methodologisch	  goed	  onderbouwd.	  Vraag	  iemand	  in	  de	  Hoeksche	  Waard	  wat	  de	  Rijn-‐Gouwe	  lijn	  
is	  en	  ze	  hebben	  geen	  flauw	  idee.	  Vraag	  ze	  om	  op	  een	  kaart	  aan	  te	  geven	  waar	  Leiden	  ligt	  en	  het	  
wordt	  waarschijnlijk	  al	  lastig,	  zoals	  alles	  dat	  boven	  Rotterdam	  ligt	  lastig	  voor	  hen	  is.	  Weet	  je	  
zeker	  dat	  je	  daar	  zoveel	  vragen	  aan	  wilt	  besteden?	  
Zo	  hadden	  ze	  het	  nog	  niet	  bekeken.	  Zo	  goed	  kenden	  ze	  de	  provincie	  duidelijk	  ook	  niet.	  Op	  die	  lijn	  
gingen	  we	  door.	  Hetzelfde	  voor	  de	  vraag	  over	  een	  groot	  woningbouwproject	  rond	  Lisse.	  Gaat	  de	  
Keukenhof	  uitbreiden?	  De	  topografische	  kennis	  van	  Zuid-‐Holland	  werd	  door	  de	  Stemwijzer	  wat	  
hoger	  ingeschat	  dan	  gebruikelijk.	  Rondom	  de	  islamitische	  school	  en	  andere	  zaken	  die	  geen	  taak	  
van	  de	  provincie	  waren	  verontschuldigde	  ze	  zich,	  maar	  hielden	  er	  wel	  aan	  vast.	  Ze	  hadden	  geen	  
andere	  mogelijkheden	  om	  onderscheid	  te	  maken.	  Alle	  begrip	  van	  onze	  kant.	  Andere	  punten	  
pakten	  ze	  wel	  mee,	  maar	  waren	  van	  kleinere	  orde.	  Provinciale	  wegen	  werden	  alleen	  bij	  het	  



nummer	  genoemd.	  Weten	  jullie	  zeker	  dat	  iedereen	  weet	  welke	  weg	  met	  welk	  nummer	  wordt	  
bedoeld?	  En	  zo	  verder.	  Op	  argumenten	  wisten	  we	  zo	  de	  vragen	  beter	  te	  maken	  en	  zelfs	  wat	  
dichter	  bij	  onze	  prioriteiten	  te	  krijgen.	  Zo	  koos	  de	  Stemwijzer	  er	  voor	  om	  van	  de	  zes	  vragen	  over	  
de	  Rijn	  Gouwe	  lijn	  er	  uiteindelijk	  vier	  te	  schrappen	  over.	  Onder	  de	  overblijvende	  twee	  zat	  wel	  de	  
vraag	  of	  de	  provincie	  haar	  doorzettingsmacht	  mocht	  gebruiken.	  We	  legden	  ons	  er	  bij	  neer,	  blij	  
dat	  de	  andere	  van	  tafel	  waren	  verdwenen.	  

Na	  de	  slag	  over	  de	  selectie	  van	  de	  vragen	  kwamen	  we	  bij	  de	  echte	  keuzen	  terecht.	  Bij	  elke	  
stelling	  zou	  de	  keuze	  drievoudig	  zijn:	  eens,	  oneens,	  weet	  niet.	  Aan	  ons	  als	  partij	  werd	  gevraagd	  
om	  aan	  te	  geven	  hoe	  wij	  zelf	  oordeelden	  over	  de	  stelling:	  eens,	  oneens	  of	  weet	  niet.	  Daarbij	  
kregen	  we	  de	  kans	  om	  ons	  antwoord	  in	  maximaal	  50	  woorden	  toe	  te	  lichten	  (iets	  meer	  dan	  een	  
tweet,	  zouden	  we	  nu	  zeggen).	  Het	  is	  fair	  dat	  we	  dat	  zelf	  mogen	  invullen	  en	  dat	  de	  Stemwijzer	  dat	  
niet	  voor	  ons	  doet.	  Tenslotte	  gaat	  het	  om	  ons	  eigen	  verkiezingsprogramma	  en	  wij	  gaan	  over	  
onze	  eigen	  interpretatie	  van	  dat	  programma.	  Het	  Kieskompas	  is	  eigenzinniger	  en	  maakt	  al	  heel	  
snel	  aannames	  over	  wat	  een	  partij	  denkt	  te	  bedoelen.	  Daar	  gaan	  ze	  in	  mijn	  ogen	  regelmatig	  mee	  
over	  de	  schreef.	  Of	  zijn	  zij	  de	  baas	  van	  de	  partijen,	  dat	  ze	  dat	  zomaar	  mogen	  doen?	  In	  een	  partij	  
als	  het	  CDA	  doen	  duizenden	  mensen	  mee	  met	  het	  aanpassen	  en	  vaststellen	  van	  een	  
partijprogram	  en	  daar	  lopen	  de	  makers	  van	  het	  kieskompas	  regelmatig	  dwars	  doorheen.	  De	  
Stemwijzer	  begeeft	  zich	  met	  zo’n	  stelling	  als	  over	  het	  islamitisch	  onderwijs	  ook	  op	  zo’n	  grens,	  
maar	  blijft	  er	  beter	  binnen	  en	  laat	  zich	  er	  in	  ieder	  geval	  niet	  zo	  op	  voorstaan.	  Hoe	  dan	  ook,	  het	  
blijft	  best	  heikel.	  
In	  ruwweg	  1/3	  van	  de	  gevallen	  kwamen	  de	  mensen	  van	  de	  Stemwijzer	  met	  stellingen	  waarover	  
we	  niets	  hadden	  voorzien	  in	  ons	  verkiezingsprogramma.	  Dat	  is	  knap,	  want	  van	  oudsher	  legt	  het	  
CDA	  altijd	  heel	  veel	  vast	  in	  haar	  verkiezingsprogramma’s.	  Van	  de	  overige	  stellingen	  raakte	  een	  
klein	  deel	  heel	  direct	  aan	  de	  standpunten	  in	  ons	  verkiezingsprogramma,	  de	  rest	  gaat	  veel	  meer	  
om	  situaties	  (‘Er	  mogen	  windmolens	  komen	  langs	  de	  A12’)	  die	  zo	  duidelijk	  zijn	  dat	  de	  verbinding	  
met	  artikelen	  uit	  het	  programma	  snel	  gemaakt	  is.	  En	  dan	  is	  het	  spel	  echt	  op	  de	  wagen.	  
Mag	  je	  afwijken	  van	  je	  programma	  als	  je	  het	  idee	  hebt	  dat	  de	  meerderheid	  van	  de	  kiezers	  een	  
ander	  ‘eens’	  of	  ‘oneens’	  zal	  kiezen	  dan	  het	  programma	  aangeeft?	  De	  vraag	  stellen	  is	  hem	  
beantwoorden.	  Er	  is	  een	  grijs	  gebied	  en	  alleen	  al	  schrijftechnisch	  en	  tactisch	  vond	  ik	  het	  een	  
uitdaging	  om	  alles	  niet	  grijs	  maar	  wit	  te	  verwoorden,	  maar	  het	  verbaast	  me	  niets	  dat	  het	  ook	  wel	  
anders	  gaat.	  Er	  is	  een	  oplossing	  voor.	  Tegenwoordig	  zijn	  er	  nieuwe	  partijen	  die	  niet	  aan	  
verkiezingsprogramma’s	  doen.	  Zo	  heeft	  de	  PVV	  in	  2011	  volgens	  ons	  heel	  pragmatisch	  de	  
Stemwijzer	  zo	  ingevuld	  als	  zij	  dachten	  dat	  de	  kiezers	  dachten.	  Maar	  we	  weten	  hoe	  democratisch	  
de	  PVV	  is.	  Of	  beter	  gezegd:	  niet	  is.	  Tegelijk;	  langzaam	  maar	  zeker	  wordt	  het	  hebben	  van	  een	  
(lang)	  verkiezingsprogramma	  eerder	  een	  nadeel	  dan	  een	  voordeel	  voor	  een	  partij.	  ‘Content	  is	  
King’,	  ‘de	  Inhoud	  is	  Koning’,	  zeggen	  ze	  in	  de	  media-‐	  en	  entertainmentindustrie,	  maar	  in	  onze	  
politieke	  cultuur	  dan	  wel	  een	  in	  een	  land	  waar	  het	  nooit	  tot	  een	  kroning	  is	  gekomen.	  	  
	  
Wat	  we	  in	  ieder	  geval	  deden	  was	  per	  stelling	  in	  beeld	  brengen	  wat	  ons	  logische	  CDA	  standpunt	  
was,	  vooral	  ook	  lettend	  op	  het	  verkiezingsprogramma,	  wat	  de	  meerderheid	  van	  de	  kiezers	  
waarschijnlijk	  dacht	  dat	  ons	  voorkeursstandpunt	  zou	  moeten	  zijn	  (eens,	  oneens,	  weet	  niet)	  en	  
welke	  tekst	  we	  er	  bij	  konden	  maken.	  Dan	  krijg	  je	  wel	  even	  een	  bad	  in	  de	  provinciale	  politiek.	  Als	  
campagneleider	  was	  dit	  voor	  mij	  de	  test	  wat	  ik	  van	  provinciale	  politiek	  wist.	  Immers,	  ik	  had	  geen	  
volksvertegenwoordigende	  functie	  in	  de	  provincie.	  Dat	  viel	  niet	  tegen,	  ik	  had	  al	  veel	  klokken	  en	  
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klepels	  samen	  horen	  klinken.	  En	  juist	  op	  dit	  punt	  kon	  ik	  veel	  hulp	  krijgen	  en	  gebruiken	  van	  de	  
mensen	  in	  ons	  Stemwijzerteam.	  Uiteindelijk	  was	  het	  ook	  aan	  de	  lijsttrekker	  om	  de	  knoop	  door	  te	  
hakken	  over	  bijvoorbeeld	  ons	  standpunt	  rondom	  de	  Rijn-‐Gouwe	  lijn.	  Lastiger	  –	  en	  heel	  veel	  werk	  
–	  was	  het	  om	  een	  goed	  gevoel	  te	  krijgen	  over	  wat	  de	  gebruiker	  van	  de	  Stemwijzer	  precies	  aan	  
voorkeuren	  heeft.	  Gebruikers	  van	  de	  Stemwijzer	  zijn	  niet	  alleen	  zwevers,	  voor	  een	  deel	  zijn	  het	  
juist	  mensen	  die	  bevestiging	  van	  hun	  keuze	  zoeken.	  Dat	  hoeft	  allemaal	  niets	  te	  zeggen	  over	  hun	  
voorkeuren.	  Kiezersonderzoek	  op	  provinciaal	  gebied	  is	  er	  niet,	  te	  duur.	  Wel	  gaf	  de	  uitslag	  van	  de	  
landelijke	  verkiezingen	  aan	  dat	  het	  Zuid-‐Hollandse	  kiezersbeeld	  opvallend	  nauw	  aansloot	  bij	  het	  
landelijke	  beeld.	  In	  algemene	  zin	  gaf	  dat	  dus	  houvast.	  Maar	  hoe	  zit	  het	  precies	  met	  de	  
kiezersvoorkeuren	  als	  het	  om	  de	  vraag	  gaat	  van	  wel	  of	  niet	  bouwen	  buiten	  de	  
gemeentegrenzen?	  Zo	  moesten	  we	  toch	  nog	  heel	  wat	  specifieke	  afwegingen	  maken	  over	  de	  
kiezersvoorkeur	  zonder	  dat	  we	  op	  onderzoek	  konden	  leunen.	  Om	  te	  voorkomen	  dat	  we	  teveel	  
op	  ons	  eigen	  gevoel	  afgingen,	  zijn	  we	  daarom	  meerdere	  stellingen	  uit	  gaan	  zetten	  bij	  een	  
bredere	  groep,	  met	  het	  verzoek	  de	  stellingen	  vooral	  ook	  voor	  te	  leggen	  bij	  vrienden	  en	  familie	  
die	  geen	  CDA-‐lid	  zijn.	  Maar	  per	  saldo	  was	  dat	  niet	  meer	  dan	  een	  correctie	  op	  onze	  intuïtieve	  
inschattingen	  over	  wat	  de	  kiezer	  dacht.	  Ondertussen	  was	  het	  mijn	  aanpak	  om	  de	  keuzes	  zo	  dicht	  
mogelijk	  te	  maken	  bij	  onze	  inschatting	  van	  de	  kiezersvoorkeuren,	  het	  aan	  de	  ‘echte’	  
provinciemensen	  over	  te	  laten	  om	  mij	  te	  corrigeren:	  ‘Nee	  joh,	  dat	  kan	  je	  niet	  maken.	  Wij	  hebben	  
die	  en	  die	  iets	  heel	  anders	  beloofd’.	  Verder	  kwam	  heel	  veel	  aan	  op	  de	  teksten	  van	  50	  woorden.	  
Niet	  omdat	  die	  teksten	  doorslaggevend	  zijn	  –	  nogmaals,	  er	  wordt	  weinig	  gelezen	  –	  maar	  omdat	  
ze	  een	  echte	  oefening	  bleken	  te	  zijn	  in	  het	  kernachtig	  verwoorden	  van	  je	  partijstandpunt	  op	  
keuzemomenten.	  Een	  prachtige	  debatvoorbereiding	  ook.	  En	  al	  met	  al	  heb	  ik	  er	  vele	  en	  vele	  uren	  
in	  gestoken	  om	  de	  keuzes	  te	  maken	  en	  goede	  teksten	  te	  formuleren	  en	  heb	  ik	  veel	  mensen	  in	  
die	  inspanning	  meegenomen.	  
En	  toen	  moest	  het	  echte	  onderhandelen	  met	  de	  mensen	  van	  de	  Stemwijzer	  nog	  beginnen.	  
Onder	  zware	  druk	  van	  deadlines,	  leverden	  we	  alle	  antwoorden	  en	  teksten	  in.	  De	  Stemwijzer	  
accepteerde	  lang	  niet	  alles	  wat	  wij	  hadden	  ingebracht.	  Andersom	  hadden	  wij	  nieuwe	  kritiek	  op	  
de	  door	  hun	  geherformuleerde	  stellingen.	  Wij	  wisten	  natuurlijk	  niet	  wat	  de	  andere	  partijen	  
hadden	  ingebracht,	  maar	  uit	  de	  gesprekken	  met	  een	  redacteur	  van	  de	  Stemwijzer	  maakte	  ik	  op	  
dat	  de	  andere	  partijen,	  niet	  onlogisch,	  veel	  van	  dezelfde	  keuzen	  hadden	  gemaakt	  als	  wij.	  Met	  
andere	  woorden,	  de	  Stemwijzer	  had	  alsnog	  te	  weinig	  onderscheidende	  stellingen	  om	  er	  een	  
goede	  keuzetest	  van	  te	  maken.	  Kan	  wel	  zijn,	  zo	  gaf	  ik	  terug,	  maar	  om	  ons	  daardoor	  te	  dwingen	  
onzinstellingen	  op	  een	  onzinmanier	  te	  beantwoorden,	  gaat	  toch	  te	  ver.	  En	  zo	  startten	  de	  
onderhandelingen	  in	  ernst.	  Het	  schrappen,	  schuiven	  en	  schaven	  begon,	  alles	  onder	  grote	  
tijdsdruk.	  Telefoontjes	  met	  de	  Stemwijzer	  hadden	  absolute	  prioriteit,	  ik	  ben	  er	  meer	  dan	  één	  
vergadering	  voor	  uitgelopen.	  Tegelijk	  moest	  de	  toon	  redelijk	  en	  rustig	  blijven.	  Wat	  ik	  toch	  al	  
wilde,	  dat	  het	  methodologisch	  verantwoord	  zou	  zijn,	  werd	  geholpen	  door	  een	  steeds	  sterker	  
gevoel	  dat	  de	  methode	  aan	  onze	  kant	  stond	  en	  dat	  zij	  het	  waren	  die	  geforceerd	  dreigden	  te	  gaan	  
werken.	  	  
Toen	  het	  laatste	  gesprek	  was	  geweest,	  de	  laatste	  mail	  verzonden,	  voelde	  ik	  me	  licht	  in	  het	  
hoofd.	  Een	  last	  van	  zorgen,	  puzzelen	  en	  korte	  nachten	  viel	  van	  me	  af.	  Alles	  wat	  kon	  worden	  
gedaan,	  was	  gedaan.	  Het	  is	  niet	  te	  achterhalen	  wat	  precies	  het	  effect	  is	  geweest	  van	  al	  ons	  werk,	  
maar	  mijn	  beeld	  is	  dat	  we	  het	  nodige	  hebben	  gedaan	  om	  dichterbij	  de	  kiezer	  te	  komen.	  Op	  
punten	  hebben	  we	  onze	  positie	  opgerekt	  en	  tegelijk	  denk	  ik	  dat	  we	  trouw	  zijn	  gebleven	  aan	  
programma	  en	  uitgangspunten.	  Door	  het	  proces	  hebben	  we	  die	  zelfs	  kunnen	  verdiepen.	  Dat,	  in	  



combinatie	  met	  het	  feit	  dat	  mensen	  het	  CDA	  als	  partij	  meer	  zagen	  zitten	  dan	  anders,	  maakt	  dat	  
we	  in	  forse	  mate	  ons	  resultaat	  ook	  te	  danken	  hebben	  aan	  de	  Stemwijzer.	  Persoonlijk	  zeg	  ik,	  dat	  
als	  ik	  iets	  heb	  bijgedragen	  aan	  dat	  resultaat,	  dat	  het	  dit	  is	  geweest.	  
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III	  

De	  hete	  fase	  

Lucky	  escape	  

Op	  het	  moment	  dat	  de	  Stemwijzer	  werd	  opgeleverd,	  zaten	  we	  al	  volop	  in	  de	  eigenlijke	  
campagne	  en	  gingen	  we	  richting	  de	  ‘hete’	  fase	  van	  de	  laatste	  week	  en	  dagen.	  Dus	  eerst	  nog	  even	  
terug,	  die	  eigenlijke	  campagne	  in.	  

Die	  campagne	  startte	  formeel	  met	  de	  bijeenkomst	  op	  22	  januari.	  Bewust	  was	  gekozen	  voor	  een	  
bijeenkomst	  in	  het	  oosten	  van	  Zuid-‐Holland,	  zodat	  het	  logisch	  was	  dat	  we	  campagne	  zouden	  
afsluiten	  in	  het	  –	  drukkere	  –	  westen	  van	  de	  provincie,	  zonder	  een	  deel	  van	  de	  provincie	  tekort	  te	  
doen.	  Spreiding,	  jawel.	  Wel	  met	  één	  echt	  nadeel:	  veel	  te	  ver	  van	  Den	  Haag	  af	  om	  parlementaire	  
journalisten	  te	  kunnen	  lokken.	  Daar	  verzonnen	  we	  wat	  op	  door	  die	  dag	  te	  pleiten	  voor	  een	  extra	  
afslag	  van	  de	  N17	  naar	  de	  A12	  richting	  Utrecht.	  Nu	  moest	  je	  daarvoor	  een	  vreemde	  omweg	  
maken	  (anno	  2013	  nog	  steeds).	  Een	  typisch	  provinciaal	  thema,	  maar	  wel	  één	  die	  heel	  veel	  
mensen	  raakt.	  Uiteindelijk	  trok	  het	  welgeteld	  twee	  journalisten,	  ondanks	  heel	  veel	  inspanning	  
van	  Dammis	  de	  Geus	  om	  meer	  journalisten	  te	  benaderen	  voor	  de	  start	  van	  de	  campagne	  van	  de	  
grootste	  partijen	  in	  het	  land	  in	  de	  grootste	  provincie	  van	  het	  land.	  Die	  journalisten	  waren	  van	  
het	  Algemeen	  Dagblad,	  waar	  ze	  voor	  hun	  regionale	  bladen	  wat	  capaciteit	  vrij	  gemaakt	  hadden	  
voor	  de	  provinciale	  campagne.	  Complimenten	  aan	  de	  krant.	  En	  even	  niet	  denken	  aan	  de	  
tegenstelling	  met	  de	  landelijke	  receptie	  de	  week	  ervoor	  in	  Den	  Bosch,	  waar	  ik	  mensen	  letterlijk	  
zag	  struikelen	  over	  een	  cameraploeg.	  
Het	  Evertshuis	  in	  Bodegraven	  behoort	  niet	  tot	  de	  categorie	  bruine	  dorpszalen	  waar	  we	  niet	  
gezien	  wilden	  worden.	  Integendeel,	  het	  was	  precies	  het	  soort	  multifunctioneel	  centrum	  in	  de	  
dorpskern	  waar	  we	  er	  graag	  meer	  van	  wilden	  zien.	  Toch	  was	  het	  nog	  een	  klus	  daar	  wat	  extra	  
sfeer	  te	  maken.	  Een	  aantal	  jaren	  daarvoor	  hadden	  we	  provinciale	  campagne	  er	  afgesloten.	  Toen	  
stond	  alles	  op	  z’n	  kop	  vanwege	  de	  komst	  van	  alle	  prominenten.	  Snuffelhonden	  werden	  ingezet	  
om	  naar	  bommen	  te	  zoeken	  (het	  was	  de	  tijd	  net	  na	  Fortuyn).	  Nu	  was	  de	  zaal	  meer	  een	  groot	  
donker	  gat	  en	  het	  toneel	  leeg.	  Gelukkig	  had	  ik	  versterking	  voor	  het	  campagneteam	  in	  de	  vorm	  
van	  twee	  studentes	  van	  de	  opleiding	  ‘eventmanagement’	  in	  Utrecht,	  Manon	  en	  Laurieke.	  Zij	  
kregen	  van	  mij	  de	  vrije	  hand	  om	  de	  zaal	  anders	  in	  te	  richten	  en	  visueel	  gekke	  dingen	  te	  doen	  –	  
en	  uiteraard	  met	  minimale	  middelen,	  want	  geld	  hadden	  we	  niet.	  Dat	  deden	  de	  dames	  prima,	  
met	  grote	  groen-‐oranje	  zitzakken	  op	  het	  toneel	  en	  met	  foto’s	  langs	  de	  muren	  en	  in	  een	  
meedraaiende	  power	  point	  presentatie.	  Het	  kwam	  er	  op	  neer	  dat	  ze	  uitgebreid	  gingen	  
fotoshoppen	  in	  beelden	  van	  de	  lijsttrekker	  en	  de	  andere	  kandidaten:	  Asje	  als	  superman,	  Asje	  als	  
boer	  en	  andere	  maffe	  varianten	  op	  de	  slogan	  ‘Asje	  om	  Zuid-‐Holland	  geeft’.	  Toen	  we	  hun	  beelden	  
voor	  het	  eerst	  in	  het	  campagneteam	  zagen,	  was	  ik	  even	  blij	  dat	  de	  provinciale	  campagne	  niet	  
echt	  media	  trekt,	  want	  er	  zou	  fantastisch	  misbruik	  van	  kunnen	  worden	  gemaakt.	  Vervolgens	  
hadden	  we	  een	  korte	  discussie	  en	  zeiden:	  doen.	  Er	  mag	  gelachen	  worden,	  het	  mag	  allemaal	  wat	  
minder	  stoffig.	  

Later	  die	  avond,	  de	  startbijeenkomst	  was	  kort	  en	  krachtig	  gehouden,	  trok	  ik	  mijn	  
hardloopspullen	  aan.	  Begin	  februari	  zouden	  Loes	  en	  ik	  de	  halve	  marathon	  van	  Gouda	  doen,	  twee	  



weken	  later	  de	  Groet	  uit	  Schoorl	  run,	  een	  vaste	  traditie.	  Ik	  had	  te	  weinig	  getraind,	  dus	  dit	  was	  
een	  mooi	  extra	  moment	  om	  nog	  wat	  kilometers	  te	  maken.	  
Eenmaal	  de	  dijk	  naar	  Goverwelle	  af,	  kwam	  mijn	  gedachtetrein	  op	  gang.	  De	  kop	  was	  eraf.	  Er	  was	  
een	  mooie	  opkomst,	  de	  speeches	  waren	  goed,	  enthousiasmerend.	  Sommige	  mensen	  fronsten	  bij	  
de	  bewerkte	  foto’s	  maar	  de	  meeste	  zagen	  er	  de	  humor	  van	  in.	  Asje	  was	  goed,	  helemaal	  
ontspannen.	  Hij	  gedroeg	  zich	  als	  gast	  op	  zijn	  eigen	  feestje	  en	  dat	  mocht.	  Als	  er	  een	  frustratie	  
was,	  dan	  was	  het	  bij	  het	  bijna	  totale	  gebrek	  aan	  reactie	  van	  de	  media	  op	  onze	  persberichten	  en	  
aansporing.	  Met	  mijn	  verstand	  wist	  ik	  wel	  dat	  de	  media	  helemaal	  niets	  hadden	  met	  de	  
provinciale	  verkiezingen,	  maar	  om	  het	  zo	  te	  ervaren	  was	  nog	  iets	  anders.	  Een	  domper,	  maar	  wat	  
te	  doen?	  Al	  hardlopend	  om	  Gouda	  heen	  –	  Haastrecht,	  Hekendorp,	  onder	  het	  spoor	  door	  richting	  
het	  Noorden,	  afbuigend	  richting	  Reeuwijkse	  plassen	  –	  bedacht	  ik	  scenario’s	  om	  de	  publiciteit	  te	  
kunnen	  halen.	  Het	  AD	  had	  vertegenwoordigers	  gestuurd	  die	  inhoud	  leveren	  voor	  de	  
verschillende	  regionale	  bijlagen	  van	  die	  krant.	  De	  Telegraaf	  ook	  zoiets.	  Een	  echte	  eigen	  krant	  
heeft	  Zuid-‐Holland	  nooit	  gehad,	  maar	  wel	  duizenden	  lokale	  bladen	  en	  tijdschriften,	  met	  een	  
totaal	  bereik	  van	  miljoenen.	  We	  hadden	  daar	  in	  het	  kader	  van	  de	  voorbereiding	  natuurlijk	  al	  wel	  
over	  nagedacht,	  maar	  nu	  het	  zo	  concreet	  werd,	  vond	  ik	  de	  gedachtevorming	  die	  we	  daarover	  
hadden	  gehad,	  inclusief	  en	  zeker	  die	  van	  mijzelf,	  niet	  goed	  genoeg.	  Ik	  had	  kort	  daarvoor	  met	  een	  
lokale	  reclameman	  kennis	  gemaakt.	  Leek	  me	  wel	  een	  creatieve	  man.	  Iets	  met	  radiospotjes.	  
Betaalbaar	  ook.	  
WAT	  IS	  DIE	  AAN	  HET	  DOEN?	  Een	  auto	  kwam	  hard	  naar	  me	  toe	  gereden.	  Het	  was	  het	  deel	  van	  de	  
Reeuwijkse	  plassen	  waar	  als	  er	  een	  auto	  rijdt	  er	  geen	  ruimte	  meer	  is	  voor	  fiets	  of	  voetganger.	  
Naast	  me	  was	  alles	  donker.	  In	  een	  fractie	  van	  een	  seconde	  besloot	  ik	  te	  versnellen	  omdat	  ik	  
twee	  meter	  voor	  me	  een	  inham	  meende	  te	  zien.	  Terwijl	  ik	  twee	  koplampen	  vol	  op	  mij	  af	  zag	  
rijden	  –	  zie	  je	  dan	  mijn	  lichtjes	  niet?!	  –	  schoot	  ik	  het	  donker	  in.	  Gelukkig	  niet	  in	  de	  sloot,	  maar	  
een	  stuk	  wegverbreding.	  Maar	  op	  het	  op	  het	  moment	  dat	  ik	  dacht	  veilig	  te	  zijn	  stootte	  ik	  met	  
mijn	  been	  keihard	  op	  een	  in	  het	  donker	  verborgen	  paal.	  Ik	  viel	  voorover,	  en	  maakte	  een	  koprol	  
terug	  naar	  de	  weg	  –	  pal	  achter	  de	  auto	  langs.	  In	  het	  licht	  van	  zijn	  eigen	  lampen	  zag	  ik	  dat	  het	  een	  
oud	  model	  Mercedes	  was,	  daarna	  zag	  ik	  even	  niets	  meer.	  

Lang	  uitgestrekt	  over	  het	  polderweggetje,	  was	  de	  neiging	  groot	  om	  te	  blijven	  liggen.	  Mijn	  polsen	  
deden	  zeer	  waar	  ik	  mijn	  val	  mee	  had	  opgevangen,	  mijn	  rechterschouder	  ook.	  Ik	  werd	  me	  er	  ook	  
van	  bewust	  dat	  mijn	  rechterbeen	  pijn	  deed,	  bloedde.	  En	  ik	  werd	  me	  er	  heel	  sterk	  van	  bewust	  dat	  
ik	  niet	  zo	  kon	  blijven	  liggen.	  Ik	  raapte	  mezelf	  weer	  op.	  Zit	  alles	  er	  nog	  aan?	  Ja.	  Er	  zat	  een	  scheur	  
in	  mijn	  trainingsbroek	  op	  de	  plek	  waar	  tegen	  het	  paaltje	  was	  gebotst.	  Daaronder	  bloedde	  het,	  
maar	  niet	  te	  veel.	  Er	  leek	  gelukkig	  niets	  gebroken	  te	  zijn.	  Langzaam	  nam	  mijn	  hartslag	  weer	  af.	  Ik	  
realiseerde	  mij	  dat	  ik	  nog	  kilometers	  van	  de	  stad	  vandaan	  was	  en	  dat	  het	  heel	  lang	  zou	  duren	  
voordat	  ik	  lopend	  thuis	  zou	  zijn.	  ’t	  Was	  gek,	  maar	  geen	  moment	  kwam	  het	  in	  mij	  op	  om	  bij	  een	  
van	  de	  huizen	  aan	  te	  bellen	  en	  om	  hulp	  of	  een	  lift	  te	  vragen.	  ‘Niet	  stijf	  laten	  worden’,	  zo	  zei	  ik	  
tegen	  mijzelf,	  en	  begon	  weer	  hard	  te	  lopen.	  Zo	  heb	  ik	  thuis	  gehaald.	  Een	  geschrokken	  Loes	  pakte	  
haar	  verpleegkunderol	  weer	  even	  op.	  Naar	  bed,	  met	  in	  mijn	  achterhoofd	  de	  vraag,	  hoe	  zou	  ik	  
wakker	  worden?	  Hoe	  zou	  het	  been	  zijn?	  

Niets	  aan	  de	  hand.	  Alsof	  mijn	  lichaam	  begreep	  dat	  ik	  nu	  even	  geen	  gedoe	  aan	  het	  lijf,	  inclusief	  
been,	  kon	  hebben.	  Het	  been	  was	  wat	  stijf	  en	  voor	  de	  vorm	  hopte	  ik	  een	  paar	  dagen	  zielig	  rond,	  
maar	  dat	  was	  meer	  voor	  de	  aandacht,	  dan	  dat	  het	  echt	  nodig	  was.	  Lucky,	  lucky	  escape,	  zei	  ik	  wel	  
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tegen	  mijzelf.	  En	  even	  de	  realisatie	  hoe	  kwetsbaar	  een	  campagne	  is	  als	  die	  campagne	  op	  een	  
enkel	  persoon	  hangt.	  

Naar	  de	  kiezer	  

De	  eerstvolgende	  zaterdag	  mocht	  ik	  er	  weer	  vol	  tegenaan.	  Asje	  had	  al	  meerdere	  werkbezoeken	  
achter	  de	  rug,	  maar	  nu	  mochten	  we	  verwachten	  meer	  impact	  te	  krijgen.	  En,	  alsof	  mijn	  
campagnecollega’s	  een	  lange	  neus	  wilden	  trekken	  naar	  al	  mijn	  mediazorgen,	  er	  was	  voor	  
gezorgd	  dat	  we	  de	  zaterdagochtend	  zouden	  beginnen	  met	  opnamen	  in	  het	  Oranjehotel	  in	  
Noordwijk	  voor	  Harry	  Mens’	  Business	  Week	  programma.	  Niet	  van	  het	  soort	  programma	  waar	  ik	  
normaal	  naar	  kijk.	  Nu	  wel.	  Harry	  Mens	  had	  een	  electoraal	  aantrekkelijke	  doelgroep	  van	  ‘nieuwe	  
rijken’	  en	  ‘moderne	  burgers’.	  Hij	  ontving	  Asje	  van	  Dijk	  met	  open	  armen.	  Na	  een	  paar	  betalende	  
gasten	  was	  Asje	  aan	  de	  beurt.	  Het	  werd	  het	  gesprek	  van	  een	  ondernemer	  die	  een	  politicus	  
begrijpt	  en	  van	  een	  politicus	  die	  een	  ondernemer	  begrijpt.	  Dat	  kan	  klef	  worden,	  maar	  dit	  was	  
goed	  en	  inhoudelijk.	  Het	  was	  ook	  leuk	  om	  te	  merken	  dat	  in	  de	  studio	  veel	  fans	  waren	  van	  het	  
CDA	  in	  het	  algemeen	  en	  van	  Asje	  in	  het	  bijzonder.	  Tevreden	  trok	  ik	  Asje	  uit	  het	  studiopubliek	  om	  
hem	  mee	  te	  nemen	  richting	  Gouda,	  waar	  we	  op	  de	  grens	  met	  Moordrecht	  een	  nieuwe	  locatie	  
voor	  een	  woonwijk	  zouden	  gaan	  bekijken.	  	  
Onderweg	  zouden	  we	  een	  interview	  met	  een	  lokaal	  radiostation	  hebben.	  Over	  een	  lastige	  keuze.	  
De	  locatie	  die	  we	  zouden	  gaan	  bekijken	  heette	  Westergouwe.	  Het	  was	  een	  wijkontwikkeling	  op	  
het	  laagste	  punt	  van	  Nederland	  in	  de	  natste	  polder	  die	  je	  maar	  kon	  bedenken:	  paarden	  moesten	  
plankjes	  onder	  de	  hoeven	  gebonden	  krijgen	  om	  niet	  weg	  te	  zakken,	  dat	  idee.	  Wie	  verzint	  het	  om	  
daar	  een	  wijk	  te	  gaan	  bouwen?	  Gouda	  dus,	  gedwongen	  door	  een	  klein	  grondgebied	  en	  een	  
groeiende	  bevolking.	  De	  Goudse	  delegatie	  –	  nee,	  het	  was	  niet	  mijn	  initiatief,	  al	  wist	  ik	  er	  van	  –	  
wilde	  natuurlijk	  horen	  dat	  het	  een	  goed	  initiatief	  was.	  De	  lokale	  bladen	  zouden	  ten	  minste	  een	  
fotograaf	  sturen.	  We	  wisten	  ook	  wat	  de	  niet-‐Goudse	  radio	  er	  van	  dacht:	  hoe	  kan	  je	  zo	  stom	  zijn	  
om	  daar	  te	  gaan	  bouwen?	  In	  de	  auto	  bespraken	  we	  nog	  snel	  de	  opties.	  Asje	  was	  zich	  wel	  degelijk	  
bewust	  van	  de	  risico’s	  van	  bouwen	  in	  Westergouwe.	  Ondanks	  allerlei	  moderne,	  bootachtige	  
bouwtechnieken,	  vond	  hij	  het	  geen	  logische	  gedachte	  om	  nou	  net	  daar	  te	  gaan	  bouwen.	  En	  
tegelijk	  kon	  hij	  Gouda	  geen	  ongelijk	  geven	  en	  was	  hij	  onder	  de	  indruk	  van	  het	  innovatieve	  
denken	  achter	  de	  polder.	  Een	  cliché	  als	  ‘politiek	  is	  keuzes	  maken’	  past	  bij	  de	  stijl	  van	  Asje:	  
Westergouwe	  is	  een	  goed	  idee.	  Richting	  de	  radio	  vonden	  we	  het	  beter	  om	  duidelijk	  te	  zijn	  dan	  er	  
om	  heen	  te	  draaien.	  En	  zo	  werd	  het	  gesprek	  gevoerd,	  waarbij	  Asje	  subtiel	  liet	  weten	  dat	  het	  ook	  
te	  maken	  had	  met	  de	  weigering	  van	  de	  Zuidplasgemeenten	  om	  mee	  te	  werken	  aan	  een	  
oplossing	  voor	  het	  ruimteprobleem	  van	  Gouda.	  Varkentje	  gewassen,	  waarschijnlijk	  geen	  
stemmen	  gewonnen,	  maar	  wel	  respect	  afgedwongen	  en	  wellicht	  zou	  dat	  zich	  doorvertellen.	  
In	  Gouda	  gekomen	  haalde	  Asje	  de	  lieslaarzen	  uit	  de	  achterbak	  die	  hij	  standaard	  bij	  zich	  heeft	  
voor	  werkbezoeken	  en	  stapte	  hij	  op	  de	  Goudse	  delegatie	  af,	  terwijl	  ik	  schuin	  afboog	  naar	  een	  
groepje	  dat	  terzijde	  stond	  en	  waarin	  ik	  een	  lokale	  journaliste	  herkende.	  En	  hé,	  er	  was	  zelfs	  een	  
cameraploeg	  van	  TV	  Gouwestad.	  Het	  werd	  een	  steeds	  betere	  dag.	  

Vertrouwen	  
	  
Na	  afloop	  bleven	  Asje	  en	  ik	  napraten.	  Er	  was	  zelfs	  zoveel	  te	  bepraten	  dat	  Asje	  voorstelde	  om	  een	  
wandeling	  te	  maken.	  We	  liepen	  over	  het	  eilanddeel	  waar	  de	  sluis	  tussen	  Gouwe	  en	  IJssel	  
doorheen	  liep	  en	  waar	  later	  het	  talud	  zou	  komen	  voor	  de	  brug	  naar	  de	  Krimpenerwaard.	  Het	  



werd	  een	  gesprek	  over	  de	  komende	  coalitie-‐onderhandelingen	  en	  over	  een	  te	  maken	  keuze	  in	  
eigen	  gelederen.	  	  Over	  de	  coalitie-‐onderhandelingen	  liepen	  we	  verschillende	  scenario’s	  langs.	  
Wat	  als	  we	  wonnen,	  wat	  als	  we	  tweede	  of	  derde	  werden?	  Gingen	  we	  voor	  een	  smalle	  of	  brede	  
coalitie?	  Asje	  legde	  me	  de	  opties	  voor,	  als	  relatieve	  buitenstaander	  luisterde	  ik	  en	  gaf	  mijn	  
commentaar.	  Kern:	  consistentie.	  Werken	  aan	  daadkracht.	  Waar	  we	  liepen	  werd	  al	  meer	  dan	  25	  
jaar	  gesproken	  over	  de	  noodzaak	  van	  een	  nieuwe	  weg.	  Die	  zou	  er,	  niet	  in	  het	  minst	  door	  Asje’s	  
daadkracht,	  komen.	  De	  wijk	  zou	  ontsloten	  worden	  voordat	  er	  zou	  worden	  gebouwd.	  Heerlijk	  om	  
een	  kandidaat	  te	  hebben	  die	  in	  campagne	  en	  coalitie	  consistent	  kan	  en	  wil	  zijn.	  Toch	  ging	  het	  
gesprek	  niet	  in	  de	  eerste	  plaats	  om	  de	  coalitieonderhandelingen.	  In	  de	  politiek	  begint	  en	  eindigt	  
de	  afweging	  doorgaans	  bij	  personen	  en	  niet	  bij	  inhoud.	  Zo	  ook	  nu.	  Het	  bleek	  dat	  hij	  bij	  mij	  vooral	  
zijn	  gevoelens	  wilde	  toetsen	  over	  de	  vraag	  wie	  er	  de	  tweede	  gedeputeerde	  kon	  worden	  naast	  
hem.	  Het	  leek	  steeds	  realistischer	  te	  worden	  dat	  we	  dat	  we	  die	  tweede	  gedeputeerde	  binnen	  
zouden	  halen.	  Asje	  was	  de	  eerst	  aangewezene,	  wie	  de	  tweede?	  We	  bespraken	  de	  
mogelijkheden,	  de	  twijfels.	  Ik	  sprak	  wat	  vertrouwen	  in	  iemand	  uit	  en	  dat	  hielp	  hem	  om	  een	  
gevoelige	  knoop	  door	  te	  hakken.	  

Asje	  voerde	  zo’n	  gesprek	  zeker	  niet	  alleen	  met	  mij,	  maar	  het	  was	  goed	  dat	  hij	  dat	  deed.	  	  Op	  zo’n	  
moment	  ben	  je	  het	  duo	  dat	  je	  ook	  moet	  zijn	  voor	  een	  complete	  campagne.	  Soms	  zie	  ik	  
campagnes	  waarbij	  een	  enthousiaste	  jongere	  de	  campagnerol	  toebedeeld	  krijgt	  en	  je	  merkt	  dat	  
de	  lijsttrekker	  de	  essentiële	  vragen	  niet	  deelt.	  Dat	  is	  vragen	  om	  problemen,	  want	  wie	  moet	  dan	  
de	  lijsttrekker	  de	  waarheid	  vertellen	  als	  dat	  nodig	  is?	  En	  de	  waarheid	  gaat	  bijna	  altijd	  over	  
personen	  en	  niet	  over	  inhoud.	  Mijn	  advies	  is	  om	  in	  een	  situatie	  met	  een	  weinig	  ervaren	  
campagneleider,	  of	  eigenlijk	  überhaupt,	  om	  er	  een	  driehoek	  van	  te	  maken:	  kandidaat,	  go-‐go	  
campagneleider	  en	  senior	  op	  de	  achtergrond.	  In	  zekere	  zin	  hadden	  we	  die	  hier	  overigens	  ook.	  
Op	  deze	  zaterdag	  na,	  was	  het	  praktijk	  dat	  ‘chauffeur’	  Maarten	  Otto	  Asje	  begeleidde.	  Hij	  had	  een	  
heel	  goed	  gevoel	  voor	  wat	  de	  situatie	  nodig	  had,	  met	  mijzelf	  op	  telefoonafstand,	  beschikbaar	  
voor	  alles	  wat	  opkwam.	  

Gans	  Schouwen	  

Maarten	  werd	  in	  deze	  fase	  steeds	  meer	  de	  persoon	  om	  wie	  de	  campagne	  in	  praktische	  zin	  ging	  
draaien.	  Hij	  had	  de	  flair	  om	  zijn	  herhaaldelijk	  te	  laat	  komen	  tot	  vergeefbare	  fouten	  om	  te	  zetten	  
en	  werd	  een	  graag	  geziene	  figuur	  aan	  het	  bureau	  van	  zowel	  Anita	  als	  Manon,	  de	  secretaresse	  
van	  Asje.	  Samen	  zorgden	  ze	  ervoor	  dat	  de	  agenda	  van	  de	  lijsttrekker	  zeer	  efficiënt	  werd	  benut.	  

De	  laatste	  keer	  dat	  ik	  zelf	  nog	  als	  chauffeur	  zou	  optreden	  was	  de	  maandag	  erna.	  Daarna	  zouden	  
we	  een	  fantastische	  Volvo	  van	  een	  dealer	  ter	  beschikking	  krijgen.	  Het	  ging	  om	  een	  nieuw,	  extra	  
zuinig	  model.	  Los	  van	  het	  feit	  dat	  we	  de	  brandstof	  uiteraard	  zelf	  moesten	  betalen,	  paste	  dat	  
natuurlijk	  prachtig	  in	  het	  plaatje	  dat	  we	  wilden	  neerzetten.	  
Die	  maandag	  dus	  niet.	  Het	  ging	  om	  een	  debat	  in	  Middelharnis,	  op	  het	  eiland	  Schouwen-‐
Duiveland	  (Ja,	  nog	  altijd	  Zuid-‐Holland).	  Het	  eerste	  debat	  tussen	  de	  lijsttrekkers.	  Waar	  let	  je	  dan	  
op?	  Hoe	  is	  de	  zaal	  aangekleed?	  Wat	  is	  de	  geluidskwaliteit?	  Waar	  gaat	  je	  kandidaat	  zitten?	  Wie	  
voert	  als	  eerste	  het	  woord,	  wie	  als	  laatste?	  Hoe	  is	  iedereen	  gekleed?	  Alles	  is	  beïnvloedbaar.	  De	  
vraag	  was	  wel	  hoeveel	  accent	  je	  het	  uiterlijke	  gaf.	  Het	  was	  een	  publiek	  van	  boeren	  en	  vissers.	  
Mooie	  maniertjes	  mag	  je	  thuislaten.	  En	  zeker	  de	  boeren	  hadden	  een	  sterke	  eigen	  agenda:	  het	  
provinciale	  beleid	  om	  akkers	  om	  te	  zetten	  naar	  natuurgebied	  en	  vooral:	  de	  ganzen.	  Asje	  had	  de	  



	   CAMPAGNEMAN	  
	  

Versie	  15	  juli	  2013	   	   139	  
	  

sympathie	  van	  een	  publiek	  dat	  volgens	  mij	  behoorlijk	  dicht	  bij	  ons	  stond,	  maar	  hij	  was	  ook	  de	  
enige	  gedeputeerde	  in	  het	  gezelschap.	  De	  rest	  was	  fractievoorzitter	  of	  nieuw	  op	  een	  lijst.	  Hij	  was	  
dus	  degene	  die	  het	  onuitlegbare	  beleid	  moest	  uitleggen	  om	  goede	  kleigrond	  onder	  water	  te	  
zetten.	  En	  dat	  voor	  een	  publiek	  dat	  was	  opgegroeid	  met	  de	  watersnoodramp.	  Met	  andere	  
woorden:	  niet	  te	  winnen.	  Maar	  hij	  bleef	  goed	  overeind	  in	  een	  sober	  verhaal.	  De	  andere	  partijen	  
waren	  vager	  of	  overschreeuwden	  zich.	  In	  de	  pauze	  zei	  ik	  simpel:	  zo	  doorgaan.	  Je	  laat	  je	  niet	  
wegspelen.	  Laat	  de	  anderen	  de	  fouten	  maken.	  Typische	  kleedkamerpraat	  dus.	  Wat	  er	  na	  de	  
pauze	  gebeurde	  heb	  ik	  niet	  voorzien,	  omdat	  ik	  –	  of	  degene	  die	  me	  er	  lokaal	  over	  had	  kunnen	  
informeren	  –	  niet	  wist	  in	  te	  schatten	  hoe	  diep	  de	  ellende	  rond	  de	  ganzen	  zat.	  
Een	  jonge	  boer	  vroeg	  het	  woord,	  maar	  hij	  kwam	  er	  nauwelijks	  uit.	  Elke	  dag	  zag	  hij	  hoe	  zijn	  land	  
werd	  ‘kaalgevroten’	  door	  de	  ganzen	  en	  hoe	  hij	  machteloos	  moest	  toezien	  hoe	  alles	  onder	  zijn	  
handen	  verdween.	  En	  hij	  begon	  te	  huilen.	  Een	  mooie,	  sterke	  man	  in	  spijkerbroek	  en	  ruitblouse.	  
Staande,	  met	  ons	  zittend	  om	  hem	  heen.	  En	  het	  was	  Asje	  die	  begreep	  dat	  hij	  nu	  niet	  het	  beleid	  
moest	  gaan	  uitleggen,	  maar	  hem	  vroeg	  of	  hij	  een	  moment	  wilde	  hebben	  alvorens	  door	  te	  gaan.	  
‘Wat	  klote’,	  zei	  hij.	  Of	  zoiets,	  want	  ik	  geloof	  niet	  dat	  iemand	  iets	  anders	  hoorde	  dan	  de	  toon	  van	  
zijn	  stem.	  Daarna	  kwam	  de	  gespreksleider	  bij	  zinnen	  en	  nam	  het	  voorstel	  van	  Asje	  over.	  Na	  een	  
kleine	  minuut	  en	  een	  glas	  water	  werd	  de	  draad	  weer	  opgepakt,	  maar	  het	  debat	  was	  al	  voorbij.	  

De	  volgende	  ochtend	  stond	  voor	  Asje	  al	  vroeg	  een	  bezoek	  aan	  een	  scheepswerf	  in	  Dordrecht	  op	  
de	  agenda	  ,	  gevolgd	  door	  een	  reeks	  van	  andere	  bezoeken,	  die	  werkdag	  bovenal	  gericht	  op	  de	  
ondernemersdoelgroep.	  Tussendoor	  en	  in	  de	  auto	  werden	  provinciale	  zaken	  behandeld,	  dossiers	  
gelezen.	  De	  avond	  werd	  afgesloten	  in	  een	  volle	  hal	  in	  Ter	  Aar,	  waar	  Asje	  samen	  met	  minister	  van	  
landbouw	  Gerda	  Verburg	  en	  de	  dijkgraaf	  de	  lokale	  mensen	  meetrok	  in	  stevige	  verhalen.	  In	  de	  
vragen	  na	  de	  pauze	  ging	  het	  ook	  veel	  over	  de	  formatie	  –	  sorry,	  kunnen	  we	  niets	  over	  zeggen,	  
maar	  de	  oren	  spitsen	  zich	  pas	  echt	  toe	  bij	  het	  bespreken	  van	  het	  grondwaterpeil	  in	  het	  gebied.	  
Waterbeheerders	  en	  landbouwers	  willen	  lang	  niet	  altijd	  dezelfde	  waterstand,	  bollenboeren	  
willen	  weer	  een	  andere	  stand	  dan	  weideboeren.	  Op	  dit	  punt	  waren	  we	  voorbereid,	  vandaar	  de	  
aanwezigheid	  van	  de	  dijkgraaf.	  

Baby	  you	  can	  drive	  my	  car	  

En	  zo	  door	  en	  zo	  verder.	  Dag	  in,	  dag	  uit.	  Ondertussen	  kwam	  onze	  kaart	  voller	  en	  voller.	  Asje	  van	  
Zuid-‐Holland	  houdt	  ..	  De	  agenda	  van	  de	  lijsttrekker	  werd	  eerlijk	  gezegd	  efficiënter	  ingevuld	  dan	  
de	  agenda	  van	  het	  campagneteam	  en	  de	  andere	  kandidaten.	  Ik	  leerde	  er	  elke	  dag	  bij,	  maar	  het	  
bleef	  een	  opgave	  om	  alle	  kikkers	  in	  de	  kruiwagen	  naar	  de	  sloot	  met	  kiezers	  te	  leiden.	  
En	  daarmee	  liep	  de	  spanning	  toch	  wat	  verder	  op,	  ook	  al	  moest	  de	  laatste,	  hete	  fase	  van	  de	  
campagne	  eigenlijk	  nog	  beginnen.	  Alle	  leden	  van	  het	  team	  zaten	  vol	  met	  taken,	  soms	  meer	  dan	  
ze	  aan	  konden.	  Een	  aantal	  ervan	  was	  in	  feite	  al	  sinds	  de	  zomer	  bezig	  en	  de	  kerstweek	  was	  voor	  
hen	  eerder	  een	  piek	  dan	  een	  rustmoment	  geweest.	  De	  echte	  hoogtepunten	  -‐	  grote	  
manifestaties,	  folderteams,	  de	  verkiezingen	  zelf	  -‐	  lagen	  nog	  in	  het	  verschiet.	  Tegelijk	  was	  de	  tijd	  
voorbij	  dat	  de	  weken	  worden	  geteld;	  het	  werd	  nu	  een	  kwestie	  van	  de	  dagen	  tellen.	  Ook	  thuis	  en	  
op	  het	  werk.	  Hoelang	  nog?	  En	  het	  is	  nog	  niet	  eens	  echt	  begonnen.	  Margaret	  Thatcher	  won	  
indertijd	  haar	  eerste	  verkiezingen	  mede	  omdat	  de	  medewerkers	  van	  het	  campagneteam	  van	  
Labour	  door	  de	  vakbonden	  gedwongen	  werden	  zich	  aan	  de	  vaste	  cao-‐uren	  te	  houden.	  Dat	  zou	  
ons	  niet	  overkomen,	  maar	  je	  kon	  ook	  naar	  de	  andere	  kant	  toe	  overdrijven.	  
Het	  is	  in	  deze	  fase	  dat	  de	  eersten	  afhaken	  –	  en	  het	  zijn	  niet	  degenen	  die	  tot	  dan	  toe	  het	  werk	  



hebben	  verzet,	  maar	  juist	  degenen	  die	  zich	  geen	  plaats	  in	  het	  team	  wisten	  te	  verwerven.	  Een	  
van	  hen,	  noem	  hem	  Fred,	  was	  bij	  de	  start	  van	  de	  campagne	  de	  gangmaker.	  Zeer	  sociaal,	  een	  
energiebrenger.	  Al	  snel	  na	  de	  kerst	  doofde	  het	  vuur.	  Op	  teamvergaderingen	  verscheen	  hij	  niet	  
meer	  -‐	  'druk,	  druk'	  -‐	  en	  mails	  werden	  niet	  meer	  beantwoord.	  Dag	  Fred.	  Een	  ander,	  noem	  haar	  
Janine,	  begon	  te	  verwelken.	  Als	  een	  bloem	  die	  te	  lang	  staat	  en	  niet	  meer	  reageert	  op	  extra	  
water,	  doofden	  eerst	  de	  ogen	  en	  toen	  zijzelf	  uit.	  Tegenover	  deze	  afhakers	  stond	  ook	  een	  groep	  
nieuwe	  mensen	  op,	  begeesterd	  door	  de	  campagne	  en	  de	  kans	  op	  winst.	  De	  inbreng	  van	  Manon	  
en	  Laurieke	  werd	  onmisbaar	  en	  ondertussen	  kwamen	  er	  een	  paar	  lokale	  campagneleiders	  naar	  
voren	  die	  in	  hun	  eigen	  plaats	  of	  regio	  fantastische	  dingen	  lieten	  zien.	  

De	  mensen	  in	  het	  Westland,	  Lansingerland,	  Dordrecht,	  Alblasserwaard	  en	  Duin-‐	  en	  Bollenstreek	  
lieten	  gezonde	  ambitie	  zien,	  maar	  zo	  kenden	  we	  ze	  ook.	  Ze	  hadden	  zich	  al	  laten	  zien	  in	  de	  
landelijke	  campagne	  en	  we	  hadden	  goed	  contact	  met	  ze	  gehouden,	  maar	  we	  hadden	  het	  
begrepen	  als	  ze	  het	  zo	  kort	  daarna	  hadden	  laten	  lopen.	  Maar	  nee,	  ze	  hadden	  er	  veel	  te	  veel	  
plezier	  in.	  Er	  kwam	  ook	  nieuwe	  energie	  vrij	  in	  regio’s	  waar	  we	  er	  niet	  op	  rekenden	  voor	  een	  
statenverkiezing.	  Gorinchem,	  Leiden	  en	  mijn	  eigen	  Gouda,	  kwamen	  in	  actie.	  Zo	  kreeg	  ik	  ook	  
nieuwe	  hoop	  voor	  Rotterdam	  en	  Den	  Haag	  toen	  daar	  echt	  leuke	  plannen	  vandaan	  kwamen.	  Voor	  
Rotterdam	  leidde	  dat	  tot	  een	  bezoek	  aan	  het	  omstreden	  tracé	  van	  de	  A4,	  maar	  in	  een	  campagne	  
is	  omstreden	  goed	  en	  het	  leverde	  zowaar	  wat	  stukjes	  in	  de	  media	  op.	  	  
Rotterdam	  was	  ook	  onze	  bestemming	  voor	  enkele	  bezoeken	  aan	  moskee’s.	  Hier	  betaalde	  zich	  uit	  
dat	  we	  goede	  vertegenwoordigers	  van	  de	  Turkse	  gemeenschap	  op	  onze	  lijst	  hadden	  staan.	  
Yassar	  Vural	  begreep	  de	  spelregels.	  Hij	  en	  anderen	  uit	  de	  allochtone	  gemeenschappen,	  begrepen	  
ook	  hoe	  we	  geïntroduceerd	  moesten	  worden	  en	  het	  CDA	  een	  plaats	  konden	  geven	  in	  het	  
politieke	  verhaal	  naast	  de	  kennelijk	  onvermijdelijke	  PvdA.	  Het	  contact	  was	  prettig	  en	  direct	  en	  
opvallend	  herkenbaar	  voor	  een	  jongen	  die	  is	  opgevoed	  in	  gereformeerde	  kringen	  in	  de	  Hoeksche	  
Waard.	  

Diezelfde	  Hoeksche	  Waard	  liet	  zien	  dat	  de	  tactiek	  om	  vooral	  kandidaat	  Marco	  Heemskerk	  
zichtbaar	  te	  maken,	  werkte.	  Hij	  was	  op	  elk	  sportveld,	  bij	  elk	  buurthuis,	  elk	  evenement	  en	  het	  
werkte	  door.	  Het	  is	  in	  dat	  soort	  situaties	  altijd	  zo	  dat	  het	  grootste	  deel	  van	  de	  mensen	  geen	  
flauw	  idee	  heeft	  wat	  er	  speelt	  en	  ‘alleen	  maar’	  een	  leuke	  vent	  zien.	  Voor	  degenen	  die	  wel	  de	  
pest	  hadden	  aan	  de	  ‘halstarrige	  positie’	  van	  de	  provincie	  kregen	  in	  ieder	  geval	  zin	  om	  deze	  
vertegenwoordiger	  van	  het	  CDA	  naar	  Den	  haag	  te	  sturen.	  Waarbij	  aangetekend:	  Marco	  kwam	  
het	  naastgelegen	  Goeree	  nauwelijks	  binnen.	  Het	  is	  een	  ander	  eiland	  en	  ‘Allenig	  de	  ganze	  vliege	  
van	  Goeree	  naar	  de	  Waerd’.	  

Andere	  wegen	  naar	  de	  kiezer	  

Ondertussen	  proberen	  we	  ook	  langs	  andere	  wegen	  bij	  de	  kiezer	  te	  komen.	  Zonder	  ganzen	  dus.	  
Een	  van	  de	  manieren	  was	  bellen,	  bellen,	  bellen.	  We	  mochten	  de	  groots	  benaamde	  ‘warroom’	  
van	  het	  partijbureau	  gebruiken	  om	  een	  groot	  aantal	  telefoontjes	  te	  plegen.	  Vooral	  naar	  onze	  
eigen	  leden,	  want	  breder	  naar	  buiten	  bellen	  stuitte	  op	  privacyregels.	  Maar	  er	  leiden	  meer	  wegen	  
richting	  de	  kiezer.	  Uit	  mijn	  nachtelijke	  hardloopronde	  na	  de	  startbijeenkomst	  had	  ik	  het	  idee	  
overgehouden	  voor	  radiospotjes.	  In	  gesprek	  met	  het	  reclamebureau,	  kwamen	  zij	  met	  een	  idee	  
dat	  me	  aansprak.	  Wat	  als	  de	  kiezer	  als	  het	  ware	  Asje	  zou	  opbellen	  en	  dan	  zijn	  voicemail	  zou	  
krijgen?	  ‘Dag,	  u	  spreek	  met	  de	  voicemail	  van	  Asje	  van	  Dijk.	  Asje	  om	  Zuid-‐Holland	  geeft	  ..	  en	  dan	  
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een	  stukje	  tekst.’	  Het	  was	  helemaal	  goed.	  Kort	  en	  krachtig.	  We	  zouden	  de	  spotjes	  bij	  tientallen	  
tegelijk	  over	  de	  programmering	  van	  Radio	  West	  en	  Rijnmond	  uitstrooien	  en	  zelfs	  een	  variant	  
voor	  een	  jongerenzender	  maken.	  
Bij	  het	  monteren	  van	  de	  spotjes	  voelde	  ik	  hoe	  de	  reclamemensen	  zelf	  ook	  gegrepen	  waren	  door	  
de	  spotjes.	  Op	  de	  pay-‐off	  na	  –	  een	  vrouwenstem	  die	  zei:	  ‘Asje	  om	  Zuid-‐Holland	  geeft:	  stem7	  
maart	  lijst	  1	  CDA.”	  –	  waren	  het	  echte	  voicemails.	  Met	  bewondering	  in	  zijn	  stem	  vertelde	  hij	  dat	  
ze	  Asje	  hadden	  opgebeld	  en	  hem	  gevonden	  hadden	  in	  de	  wachtkamer	  van	  het	  ziekenhuis.	  Op	  
hun	  voorstel	  om	  op	  te	  hangen	  had	  hij	  gezegd,	  dat	  hij	  het	  een	  prima	  manier	  vond	  om	  de	  tijd	  te	  
vullen.	  Asje	  in	  de	  wachtkamer	  van	  een	  ziekenhuis?,	  zo	  dacht	  ik	  direct.	  Waarom	  weet	  ik	  dat	  niet?	  
Check-‐up,	  zei	  hij	  later.	  Er	  was	  niets	  aan	  de	  hand.	  

Radio	  was	  so	  wie	  so	  een	  goed	  medium.	  Asje	  werd	  gevraagd	  voor	  het	  programma	  Dingen	  van	  de	  
Dag	  en	  nog	  enkele	  radiostations.	  Televisie	  bleef	  een	  probleem.	  Het	  lijsttrekkersdebat	  op	  de	  voor	  
de	  gelegenheid	  gecombineerde	  zenders	  van	  TV	  West	  en	  Rijnmond	  werd	  een	  sof,	  gelukkig	  niet	  
alleen	  voor	  ons.	  Normaal	  gesproken	  gaat	  er	  heel	  veel	  voorbereiding	  in	  een	  debat	  als	  dit.	  Maar	  
het	  leek	  alsof	  niemand	  in	  het	  belang	  ervan	  geloofde.	  Misschien	  dat	  het	  komt	  omdat	  ik	  in	  die	  tijd	  
het	  weer	  even	  heel	  druk	  had	  met	  mijn	  werk	  en	  de	  voorbereiding	  moest	  delegeren.	  Dat	  werd	  
heel	  goed	  opgepakt	  door	  mijn	  vervangers,	  toch	  merkte	  ik	  ook	  aan	  Asje	  dat	  hij	  er	  niet	  in	  kwam.	  
Hij	  ging	  door	  het	  debat	  zonder	  grote	  fouten	  te	  maken,	  maar	  ook	  zonder	  kansen	  te	  pakken	  –	  en	  
daar	  gaat	  het	  tenslotte	  om.	  Dat	  ene	  moment	  van	  indruk	  maken.	  Een	  schrale	  troost	  was	  dat	  de	  
kijkcijfers	  dramatisch	  waren.	  Hadden	  de	  mediamensen	  dan	  toch	  gelijk	  om	  de	  verkiezingen	  met	  
geen	  tang	  aan	  te	  pakken?	  Ik	  wilde	  het	  niet	  weten.	  
	  
En	  het	  is	  ook	  maar	  hoe	  je	  het	  brengt.	  Via	  omwegen	  werden	  we	  benaderd	  om	  mee	  te	  doen	  met	  
een	  soort	  kookprogramma	  van	  een	  private	  TV-‐maker	  in	  het	  Westland.	  Het	  verzoek	  kwam	  in	  
eerste	  instantie	  wat	  schimmig	  binnen	  en	  er	  waren	  serieuze	  agendaproblemen	  om	  Asje	  op	  tijd	  op	  
locatie	  te	  krijgen.	  Uiteindelijk	  deden	  we	  het	  toch,	  mede	  omdat	  we	  begrepen	  dat	  de	  andere	  
lijsttrekkers	  ook	  aan	  het	  koken	  zouden	  slaan	  en	  omdat	  dat	  beeld	  van	  vertrouwen	  werd	  
bijgesteld.	  Het	  programma	  zou	  namelijk	  worden	  opgenomen	  in	  een	  enorme	  moderne	  keuken	  
van	  het	  bedrijf	  Koppert	  Cress,	  een	  veredelingsbedrijf	  van	  kruiden.	  Ze	  leveren	  aan	  de	  beste	  
restaurants	  en	  het	  bedrijf	  heeft	  een	  reputatie	  opgebouwd	  als	  een	  innovatief	  en	  vooruitstrevend	  
exportbedrijf.	  Daar	  wil	  je	  je	  wel	  mee	  associëren.	  
Het	  was	  perfect.	  Asje	  kan	  bij	  interviews	  iets	  strengs	  hebben.	  Duidelijkheid	  kan	  ook	  doodslaan.	  
Het	  al	  kokend	  geïnterviewd	  worden	  paste	  uitstekend	  bij	  hem.	  Hoewel	  hij	  niet	  bepaald	  een	  kok	  is,	  
laat	  hij	  zich	  ook	  niet	  gek	  maken	  achter	  een	  fornuis.	  Hij	  kon	  heel	  inhoudelijk	  antwoord	  blijven	  
geven	  op	  best	  ingewikkelde	  vragen	  over	  de	  herlocatie	  van	  kassen	  en	  de	  woonbehoefte	  van	  
jonge	  inwoners	  in	  het	  Westland.	  De	  concurrentie	  van	  andere	  partijen	  had	  er	  duidelijk	  meer	  
moeite	  mee.	  	  
Dit	  bleek	  overigens	  voor	  het	  eerst	  ook	  een	  goed	  moment	  om	  de	  campagnes	  van	  de	  andere	  
partijen	  de	  maat	  te	  nemen.	  Mijn	  beeld	  dat	  we	  beter	  georganiseerd	  waren	  bleef	  overeind.	  
Sommige	  lijsttrekkers	  hadden	  niet	  eens	  iemand	  meegenomen,	  anderen	  kletsten	  teveel	  en	  
hadden	  geen	  oog	  voor	  hun	  kandidaat.	  Andersom	  merkte	  ik	  dat	  ik	  werd	  beschouwd	  als	  een	  soort	  
spindocter.	  Er	  was	  wat	  angst	  voor	  onze	  campagne.	  Dat	  leefde	  vooral	  bij	  de	  PvdA	  
vertegenwoordiger.	  Iets	  van	  wat	  landelijk	  was	  gebeurd	  straalde	  kennelijk	  op	  mij	  af.	  Je	  proefde	  
de	  dubbelheid:	  nog	  steeds	  het	  gevoel	  gepakt	  te	  zijn	  geweest	  tijdens	  de	  campagne	  en	  nu	  



gedwongen	  worden	  om	  maatjes	  te	  zijn	  in	  hetzelfde	  kabinet.	  Waarmee	  een	  zorg	  die	  ik	  al	  langer	  
had,	  dichter	  bijkwam:	  hoeveel	  last	  zouden	  we	  op	  de	  verkiezingsdag	  hebben	  van	  moeizame	  
onderhandelingen	  of	  een	  ongewenst	  kabinet.	  Niet	  teveel	  bij	  stilstaan	  Noordhoek:	  beïnvloeden	  
wat	  je	  kan	  beïnvloeden,	  zo	  hield	  ik	  mijzelf	  weer	  eens	  voor.	  

Posterboy	  

Ook	  later	  in	  de	  campagne	  zouden	  we	  als	  collega	  campagneleiders	  elkaar	  nauwelijks	  ontmoeten.	  
De	  andere	  partijen	  gingen	  met	  de	  bus	  mee.	  Wij	  laadden	  de	  Volvo	  vol	  met	  campagnegadgets,	  
hingen	  posters	  van	  Asje	  op	  de	  ramen	  van	  de	  auto,	  spraken	  af	  met	  lokale	  afdelingen	  en	  cirkelden	  
om	  de	  bus	  heen,	  er	  voor	  zorgend	  dat	  we	  de	  bus	  altijd	  net	  voor	  waren.	  We	  voelden	  ons	  een	  soort	  
piraten	  die	  voor	  de	  vloot	  uit	  voerden.	  Leiden	  was	  de	  enige	  plaats	  waar	  dat	  niet	  lukte.	  We	  waren	  
al	  rond	  9	  uur	  op	  de	  zaterdagochtend	  in	  het	  centrum	  van	  de	  stad,	  maar	  D66	  was	  er	  ook	  al.	  
Referendum,	  nietwaar.	  Omdat	  het	  vreselijk	  koud,	  regenachtig	  weer	  was,	  viel	  er	  geen	  kiezer	  op	  
straat	  te	  bekennen	  en	  zijn	  we	  onderling	  maar	  gaan	  verbroederen.	  Later	  was	  iets	  vergelijkbaars	  
aan	  de	  hand	  in	  Den	  Haag	  en	  waren	  de	  mensen	  van	  de	  SP	  onze	  lotgenoten.	  ‘Ach,	  heb	  meelij’,	  
riepen	  we	  tegen	  een	  kiezer.	  ‘Neem	  van	  ons	  beiden	  een	  folder	  af.’	  Wie	  kon	  ons	  weerstaan?	  
We	  gebruikten	  de	  autoritten	  overigens	  ook	  om	  bij	  te	  houden	  waar	  wel	  en	  niet	  posters	  op	  de	  
borden	  hingen.	  Na	  Herculesarbeid	  van	  vooral	  Peter	  Viallé,	  waren	  aan	  alle	  regio’s	  posters	  
verstrekt.	  Vervolgens	  moesten	  de	  posterboys,	  de	  plakkers,	  hun	  werk	  doen.	  De	  meeste	  posters	  
werden	  tijdig	  opgehangen,	  maar	  niet	  overal	  en	  regelmatig	  werden	  ze	  overgeplakt	  door	  andere	  
partijen.	  Zeker	  de	  SP	  heeft	  geen	  ethiek	  op	  dat	  punt.	  Wij	  gaven	  door	  waar	  er	  (opnieuw)	  geplakt	  
moest	  worden.	  We	  hadden	  een	  eigen	  extra	  wapen	  in	  de	  vorm	  van	  super	  kingsize	  weilandborden	  
en	  toen	  we	  al	  rondrijdend	  ontdekten	  dat	  juist	  in	  de	  plaats	  van	  onze	  lijsttrekker,	  Sassenheim,	  er	  
nog	  niets	  geplakt	  was,	  hebben	  we	  dat	  Asje	  stevig	  laten	  weten.	  Het	  uur	  daarna	  was	  hij	  aan	  de	  
telefoon.	  

Beeldkracht	  

Zo	  kropen	  we	  steeds	  dichter	  richting	  maart.	  We	  hadden	  volgens	  plan	  nog	  één	  extra	  wapen	  in	  te	  
zetten:	  de	  manifesten.	  Eén	  sneuvelde	  er	  in	  de	  uitwerking,	  een	  ander	  –	  het	  woonmanifest	  –	  
verdween	  even	  geruisloos	  als	  deze	  geschreven	  was,	  maar	  het	  duurzaamheids-‐	  en	  het	  
watermanifest	  hadden	  impact.	  	  
Het	  duurzaamheidsmanifest	  door	  de	  manier	  waarop	  het	  tot	  stand	  kwam	  en	  doordat	  we	  er	  een	  
film	  van	  lieten	  maken.	  Het	  maken	  van	  het	  duurzaamheidsmanifest	  was	  vooral	  een	  feest	  door	  het	  
bij	  elkaar	  brengen	  van	  vogels	  van	  zeer	  verschillende	  pluimage.	  De	  groep	  omvatte	  Reinier	  
Willems,	  directeur	  van	  Shell	  Nederland	  en	  naar	  bleek	  Eerste	  kamerkandidaat	  en	  Ellen	  Verkoelen,	  
directeur	  van	  de	  milieufederatie	  Zuid-‐Holland.	  Dat	  zij	  mij	  als	  CDA’er	  überhaupt	  te	  woord	  stond	  
vond	  ik	  al	  een	  half	  wonder,	  maar	  toen	  ze	  ook	  nog	  eens	  enthousiast	  reageerde,	  was	  ik	  verkocht.	  
Later	  bleek	  dat	  ze	  zeer	  onder	  de	  indruk	  was	  van	  Liesbeth	  Spies	  en	  als	  partijloze	  op	  zoek	  was	  naar	  
een	  politiek	  huis.	  Ze	  zou	  bij	  ons	  thuiskomen,	  en	  hoe.	  Bij	  diezelfde	  Liesbeth	  kwam	  ik	  uiteindelijk	  
uit	  toen	  er	  uit	  de	  groep	  geen	  samenhangend	  verhaal	  kwam.	  Even	  bellen	  met	  Liesbeth	  en	  ik	  had	  
tien	  innovatieve	  speerpunten	  in	  even	  zoveel	  minuten.	  In	  de	  CDA-‐huisstijl	  gieten	  en	  klaar.	  Maar	  
hoe	  zouden	  we	  het	  presenteren?	  Onze	  adviseur	  communicatie	  kwam	  met	  het	  voorstel	  van	  een	  
videofilm	  en	  leverde	  de	  filmploeg	  erbij.	  Maar	  hoe	  maakten	  we	  dat	  leuk.	  Rob	  Hendriks,	  creatief	  
tot	  het	  einde,	  kwam	  met	  iets	  nieuws:	  een	  mobiele	  lantaarnpaal	  die	  op	  zonne-‐energie	  draaide.	  
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Kan	  je	  die	  morgen	  om	  12	  uur	  op	  het	  provinciehuis	  krijgen?	  Vraag	  niet	  hoe,	  maar	  hij	  kreeg	  het	  
voor	  elkaar.	  En	  om	  12	  uur	  de	  volgende	  dag	  stonden	  Rein	  Willems,	  Ellen	  Verkoelen,	  Asje	  en	  een	  
heel	  stel	  anderen	  op	  de	  hoek	  van	  provinciehuis	  en	  Utrechtse	  baan	  onder	  een	  merkwaardige	  
straatlamp.	  Ik	  zou	  wel	  eens	  in	  een	  van	  de	  talloze	  auto’s	  hebben	  willen	  zitten	  die	  op	  dat	  moment	  
langs	  reed.	  Het	  moet	  een	  merkwaardig	  maar	  vrolijk	  gezicht	  zijn	  geweest.	  

Uiteindelijk	  zou	  de	  impact	  van	  het	  watermanifest	  het	  grootste	  zijn	  en	  dat	  omvatte	  een	  klassieke	  
les:	  niets	  is	  belangrijker	  dan	  een	  goed	  beeld.	  Wat	  hadden	  de	  makers	  gedaan?	  Ze	  hadden	  een	  
school	  in	  Noordwijk	  bereid	  gevonden	  om	  hen	  te	  ontvangen	  om	  samen	  over	  het	  belang	  van	  
water	  en	  veiligheid	  te	  spreken.	  Tijdens	  de	  les	  waren	  spandoeken	  gemaakt.	  Na	  afloop	  gingen	  klas	  
en	  genodigden,	  inclusief	  Asje	  en	  andere	  kandidaten,	  over	  de	  boulevard	  heen	  naar	  het	  strand.	  
Daar	  waren	  ze	  bezig	  om	  het	  strand	  te	  verbreden,	  een	  van	  de	  redenen	  waarom	  het	  manifest	  zo	  
actueel	  voor	  de	  klas	  was.	  De	  bestuurder	  van	  een	  enorme	  tractor	  was	  bereid	  gevonden	  om	  met	  
de	  schuif	  een	  zandtong	  de	  zee	  in	  te	  maken	  en	  daar	  kwamen	  leerlingen	  met	  hun	  spandoeken	  en	  
de	  kandidaten	  op	  te	  staan.	  De	  aanwezige	  fotografen	  werden	  gek.	  Er	  is	  minstens	  één	  paar	  
schoenen	  door	  zeewater	  geruïneerd	  in	  hun	  pogingen	  het	  beste	  plaatje	  te	  maken.	  De	  volgende	  
dag	  stond	  een	  foto	  prominent	  over	  de	  volle	  breedte	  van	  de	  voorpagina	  van	  een	  krant,	  met	  nog	  
meer	  foto’s	  en	  tekst	  binnenin.	  Bingo.	  

	  

Klap	  zonder	  echo’s	  

Tegenover	  deze	  successen	  stond	  een	  mediaoffensiefje	  dat	  naar	  buiten	  niets	  deed	  en	  naar	  
binnen	  toe	  explodeerde.	  Niet	  ons	  beste	  moment.	  
Eindelijk	  was	  er	  een	  kabinet.	  Er	  stond	  een	  CDA-‐PvdA-‐Christen	  Unie	  kabinet	  op	  het	  bordes,	  met	  
verassend	  genoeg	  van	  onze	  zijde	  daarin	  ook	  bewindspersonen	  als	  Marja	  van	  Bijsterveldt,	  Ab	  
Klink	  en	  Jan	  Kees	  de	  Jager,	  allemaal	  mensen	  die	  we	  kenden	  vanuit	  hun	  rol	  in	  de	  partijorganisatie	  
(Jan	  Kees	  was	  penningmeester).	  Vanuit	  campagneperspectief	  was	  ik	  in	  ieder	  geval	  blij	  dat	  er	  een	  
kabinet	  was.	  Dat	  leek	  mij	  beter	  –	  lees:	  rustiger	  –	  dan	  als	  er	  op	  de	  dag	  van	  de	  provinciale	  
verkiezingen	  nog	  onderhandelingen	  zouden	  lopen.	  Het	  maakte	  overigens	  ook	  dat	  de	  
Statenverkiezingen	  een	  extra	  gewicht	  kregen	  door	  de	  verbinding	  met	  de	  verkiezingen	  van	  de	  
Eerste	  kamer.	  Een	  goede	  statenuitslag	  was	  wezenlijk	  voor	  het	  kabinet	  wilde	  ze	  ook	  een	  



meerderheid	  beide	  Kamers	  hebben.	  
Die	  blijdschap	  met	  het	  nieuwe	  kabinet	  veranderde	  toen	  we	  kennismaakten	  met	  de	  inhoud	  van	  
het	  regeerakkoord.	  In	  de	  onderhandeling	  waren	  vanwege	  bezuinigingen	  een	  aantal	  maatregelen	  
genomen	  die	  direct	  ingrepen	  in	  de	  plannen	  van	  de	  provincie	  en	  ons	  verkiezingsprogramma.	  Het	  
meest	  pijnlijk	  was	  wellicht	  nog	  wel	  een	  aantal	  maatregelen	  in	  de	  sfeer	  van	  waterveiligheid	  en	  
verkeer	  en	  vervoer.	  Die	  laatste	  zorgde	  er	  bijvoorbeeld	  voor	  dat	  een	  toezegging	  die	  we	  richting	  
de	  Hoeksche	  Waard	  hadden	  gedaan	  helemaal	  niet	  gestand	  konden	  doen.	  Daar	  stonden	  we	  dan,	  
in	  onze	  onderbroek.	  Betrouwbaar?	  Daadkrachtig?	  Nou	  nee.	  
Wat	  te	  doen?	  Ik	  vond	  dat	  we	  dit	  niet	  voorbij	  konden	  laten	  gaan.	  We	  hadden	  de	  maatregelen	  te	  
accepteren,	  zoveel	  was	  wel	  duidelijk,	  maar	  je	  mag	  het	  toch	  wel	  zeggen	  als	  je	  daardoor	  je	  eigen	  
verkiezingsprogramma	  niet	  gestand	  kan	  doen?	  Ik	  nam	  contact	  op	  met	  Asje	  en	  onze	  
communicatieadviseur.	  Asje	  moest	  het	  er	  mee	  eens	  zijn	  en	  de	  adviseur	  vroeg	  ik	  advies	  voor	  de	  
tekst.	  Ook	  stelde	  ik	  de	  vraag	  of	  het	  bericht	  algemeen	  via	  het	  ANP	  moest	  worden	  verspreid	  of	  
eerst	  nog	  naar	  een	  journalist	  moest	  gaan	  als	  een	  soort	  gerichte	  voorpremière.	  Ik	  stelde	  een	  tekst	  
op	  die	  netjes	  genoeg	  was,	  inclusief	  complimenten	  voor	  kabinet	  en	  akkoord,	  maar	  het	  wel	  
‘betreurde’	  dat	  er	  een	  aantal	  maatregelen	  was	  afgesproken	  waardoor	  we	  nu	  delen	  van	  onze	  
verkiezingsprogramma	  niet	  waar	  konden	  maken.	  De	  adviseur	  stelde	  wat	  zinnen	  bij,	  maar	  vond	  
de	  bewoordingen	  netjes	  genoeg.	  Vervolgens	  ging	  het	  naar	  Asje	  toe.	  Die	  was	  het	  er	  ook	  mee	  
eens.	  Ik	  belde	  de	  adviseur:	  ‘De	  deur	  uit.’	  
Het	  duurde	  een	  half	  uur	  en	  toen	  ging	  mijn	  telefoon.	  ‘Met	  Jack,	  waar	  ben	  je	  in	  godsnaam	  mee	  
bezig?’	  Op	  nagenoeg	  hetzelfde	  moment	  kreeg	  Asje	  een	  vergelijkbaar	  telefoontje	  van	  Marja,	  nog	  
even	  in	  haar	  rol	  als	  voorzitter.	  
We	  hadden	  een	  grote	  fout	  gemaakt	  door	  niet	  eerst	  met	  hen	  af	  te	  stemmen.	  Dat	  doe	  je	  elkaar	  
toch	  niet	  aan!	  Wij	  –	  beter	  gezegd:	  ik	  –	  had	  de	  afweging	  gemaakt	  dat	  we	  hier	  geen	  toestemming	  
voor	  nodig	  hadden.	  We	  hadden	  een	  eigen	  verantwoordelijkheid	  en	  door	  op	  een	  punt	  bezwaar	  te	  
maken	  halen	  we	  toch	  zeker	  niet	  het	  hele	  kabinet	  onderuit.	  Maar	  dat	  zag	  ik	  helemaal	  verkeerd.	  
Als	  een	  van	  de	  eerste	  effecten	  van	  het	  akkoord	  een	  interne	  ruzie	  zou	  zijn	  vlak	  voor	  de	  
statenverkiezingen,	  dan	  is	  dat	  helemaal	  het	  verkeerde	  signaal.	  
Ik	  woog	  het	  anders.	  En	  zo	  werd	  het	  een	  hele	  vervelende	  discussie.	  Ik	  beëindigde	  het	  gesprek	  en	  
probeerde	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  Asje.	  Tussendoor	  had	  ik	  de	  adviseur	  aan	  de	  telefoon	  ‘die	  
zich	  niet	  had	  gerealiseerd	  dat	  er	  niet	  was	  afgestemd’.	  Nee,	  natuurlijk	  niet,	  dan	  was	  het	  nooit	  
doorgegaan.	  Jack	  laat	  geen	  ruimte.	  Even	  zo	  goed	  was	  het	  een	  lastig	  telefoongesprek	  dat	  ik	  met	  
Asje	  moest	  voeren.	  Toen	  ik	  hem	  te	  spreken	  kreeg,	  kwamen	  we	  al	  snel	  tot	  de	  conclusie	  dat	  we	  
het	  niet	  verder	  konden	  laten	  escaleren.	  Asje	  had	  de	  indruk	  dat	  ons	  punt	  was	  gemaakt.	  Ik	  niet,	  
maar	  ik	  had	  dan	  ook	  een	  ander	  gesprek	  gehad.	  In	  ieder	  geval	  belde	  ik	  de	  adviseur:	  we	  zetten	  dit	  
niet	  door.	  Het	  persbericht	  was	  al	  weg,	  maar	  op	  dat	  moment	  hadden	  we	  voor	  een	  keer	  geluk	  bij	  
het	  lage	  profiel	  van	  de	  provincies:	  het	  bericht	  was	  niet	  opgepakt.	  Dat	  lieten	  we	  zo.	  
Veel	  later	  hebben	  Asje	  en	  ik	  hier	  nog	  eens	  op	  teruggekeken.	  We	  kwamen	  tot	  de	  conclusie	  dat	  we	  
het	  anders	  hadden	  moeten	  doen.	  We	  hadden	  de	  Koninklijke	  weg	  moeten	  volgen	  en	  eerst	  af	  
moeten	  stemmen.	  Dat	  het	  niet	  was	  gebeurd	  was	  een	  verkeerde	  inschatting	  over	  het	  gewicht	  van	  
ons	  voorbehoud,	  maar	  ook	  een	  teken	  van	  de	  verwijdering	  tussen	  ons	  –	  tussen	  mij	  –	  en	  de	  top	  
van	  de	  partij.	  Jack	  betrok	  mij	  nergens	  bij,	  een	  echte	  relatie	  was	  er	  niet.	  Ik	  ging	  ook	  teveel	  mijn	  
eigen	  gang.	  Het	  had	  anders	  gemoeten.	  
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Misschien	  hoorde	  een	  incident	  als	  dit	  ook	  wel	  bij	  de	  hete	  fase	  van	  de	  campagne	  waar	  we	  nu	  
volop	  inzaten.	  Deze	  hete	  fase	  duurt	  ongeveer	  6	  weken.	  Al	  in	  het	  eerste	  campagneplan	  was	  
aangegeven	  hoe	  we	  die	  ongeveer	  zouden	  vullen.	  Per	  week	  zouden	  we	  een	  inhoudelijk	  thema	  
nemen	  en	  daar	  de	  activiteiten	  zoveel	  mogelijk	  op	  afstemmen.	  De	  werkelijkheid	  was	  natuurlijk	  
rommeliger,	  waarbij	  in	  de	  praktijk	  de	  manifesten	  het	  werk	  moesten	  doen.	  En	  ondertussen	  
gingen	  we	  van	  bijeenkomst	  naar	  debat	  en	  van	  debat	  naar	  bijeenkomst.	  Het	  was	  mooi,	  het	  was	  
slopend.	  En	  sluipend	  kwamen	  er	  complicaties	  bij.	  Het	  maakte	  dat	  ik	  minder	  op	  weg	  was	  en	  
steeds	  meer	  thuis	  achter	  telefoon	  en	  computer	  mijn	  werk	  moest	  doen	  –	  onderbroken	  door	  korte	  
salvo’s	  van	  overleggen.	  Per	  omgaande	  probeerde	  ik	  elk	  bericht	  te	  beantwoorden.	  Op	  die	  manier	  
miste	  ik	  prachtige	  bijeenkomsten	  en	  werkbezoeken,	  maar	  bleef	  het	  werkbaar.	  

Eén	  zo’n	  ‘complicatie’	  was	  de	  Eerste	  Kamer.	  Als	  Zuid-‐Holland	  hadden	  we	  veruit	  de	  grootste	  
delegatie	  en	  die	  deden	  op	  hun	  manier	  ook	  goed	  mee	  met	  de	  campagne.	  Er	  was	  een	  
selectiecommissie	  geweest	  die	  niet	  zonder	  moeite	  haar	  werk	  had	  gedaan.	  Een	  lijst	  was	  
opgemaakt.	  En	  op	  die	  lijst	  had	  ons	  meest	  populaire	  lid,	  Hans	  Klein	  Breteler	  een	  niet	  verkiesbare	  
plaats	  gekregen.	  Dat	  werd	  niet	  goed	  ontvangen.	  Het	  rommelde.	  En	  er	  rommelde	  meer.	  Na	  het	  
vertrek	  van	  Marja	  en	  andere	  partijmensen	  naar	  het	  kabinet	  bleef	  het	  partijbestuur	  onthoofd	  
achter.	  Er	  zou	  een	  procedure	  worden	  opgesteld	  en	  zolang	  nam	  Lianne	  Dekker	  als	  interim	  
voorzitter	  de	  honneurs	  waar.	  Dat	  deed	  ze	  ongelofelijk	  knap,	  maar	  iedereen	  wilde	  natuurlijk	  
weten	  wie	  de	  nieuwe	  voorzitter	  zou	  worden.	  Het	  gevoel	  was	  dat	  ook	  Jack	  na	  de	  
statenverkiezingen	  zijn	  functie	  neer	  zou	  leggen	  en	  iets	  anders	  zou	  gaan	  doen.	  Maxime	  Verhagen	  
was	  minister	  geworden	  en	  de	  parlementair	  lang	  niet	  zo	  ervaren	  Pieter	  van	  Geel	  moest	  hem	  
opvolgen	  als	  fractievoorzitter.	  En	  trouwens:	  wie	  zou	  Balkenende	  opvolgen?	  Zou	  dit	  niet	  zijn	  
laatste	  kabinet	  zijn?	  De	  onrust	  sloeg	  over	  op	  het	  kader.	  En	  tegelijk:	  wij	  waren	  bezig	  met	  de	  
campagne.	  Die	  had	  nu	  prioriteit	  en	  we	  wisten	  precies	  waar	  we	  naar	  toe	  wilden:	  7	  maart	  en	  een	  
overwinning.	  Elke	  groep,	  elke	  persoon	  waarmee	  wij	  spraken,	  moest	  dat	  ook	  zo	  voelen.	  

We	  waren	  er	  tot	  aan	  de	  landelijke	  verkiezing	  prima	  in	  geslaagd	  om	  de	  ondernemers	  aan	  ons	  te	  
binden.	  Ook	  na	  november	  bleef	  het	  feest.	  Echter,	  toen	  het	  CDA,	  gedwongen	  door	  de	  uitslag,	  met	  
de	  PvdA	  in	  zee	  ging,	  hadden	  we	  sterk	  de	  zorg	  dat	  de	  ondernemersstem	  alsnog	  de	  kant	  van	  de	  
VVD	  op	  zou	  gaan.	  Het	  zegt	  denk	  ik	  iets	  over	  de	  kracht	  van	  de	  campagne	  dat	  we	  die	  stem	  
goeddeels	  hebben	  kunnen	  behouden.	  Door	  de	  vele	  netwerken	  van	  de	  ondernemerswereld	  ging	  
het	  bericht:	  met	  Van	  Dijk	  kan	  je	  zaken	  doen.	  Voor	  de	  landbouwers	  gold	  hetzelfde.	  Steeds	  meer	  
waren	  richting	  de	  VVD	  gedreven,	  maar	  dit	  keer	  zeiden	  ze	  CDA	  te	  gaan	  stemmen.	  Goede	  vent,	  die	  
van	  Dijk.	  In	  Delft	  gingen	  ze	  Manita	  Koop	  stemmen,	  in	  Hazerswoude	  en	  omgeving	  Hans	  Démoed,	  
in	  de	  Hoeksche	  Waard	  Marco	  Heemskerk,	  in	  het	  Westland	  Koos	  Verbeek,	  enzovoort.	  Ook	  het	  
weekblad	  Elsevier	  begreep	  het:	  ‘Asje	  om	  Zuid-‐Holland	  geeft’	  was	  de	  beste	  slogan.	  

Slotoffensief	  

Het	  slot	  van	  deze	  campagne	  bestond	  uit	  3	  +	  1	  onderdelen.	  Een	  laatste	  zaterdag	  met	  alle	  politieke	  
markten,	  een	  knallende	  ‘brede’	  slotmanifestatie	  op	  maandag,	  ‘get	  out	  the	  vote’	  acties	  tot	  en	  
met	  verkiezingsdag	  en	  één	  ding	  dat	  we	  niet	  zelf	  in	  de	  hand	  hadden:	  de	  lijsttrekkersdebatten	  op	  
televisie	  –	  en	  natuurlijk	  ging	  het	  internetgebeuren	  tot	  op	  de	  laatste	  dag	  door.	  

Het	  belangrijkste	  bleef	  wat	  op	  straat	  gebeurde.	  De	  traditionele	  politieke	  markten	  op	  de	  laatste	  
zaterdag	  voor	  de	  verkiezingen	  is	  er	  de	  meest	  zichtbare	  uiting	  van,	  maar	  al	  die	  folders	  door	  al	  die	  



brievenbussen	  en	  al	  die	  posters	  op	  zichtlocaties	  tellen	  ook.	  Win	  je	  daar	  de	  verkiezingen	  door?	  
Nee,	  al	  zijn	  de	  onderzoeken	  daar	  niet	  echt	  duidelijk	  over.	  Wij	  draaien	  het	  om:	  door	  
onzichtbaarheid	  kan	  je	  wel	  een	  verkiezing	  verliezen.	  En	  dus	  wilde	  we	  Zuid-‐Holland	  CDA-‐groen	  
maken.	  En	  dat	  lukte	  ons	  goed,	  ook	  al	  was	  het	  nog	  zo	  kort	  na	  de	  landelijke	  verkiezingen,	  met	  dus	  
een	  vermoeide	  kiezer,	  was	  het	  voor	  de	  provinciale	  verkiezingen,	  de	  minst	  populaire	  van	  allemaal	  
en	  was	  het	  dan	  ook	  nog	  eens	  in	  de	  weertechnisch	  meest	  smerige	  periode	  die	  je	  maar	  denken	  
kan.	  Een	  golf	  van	  groene	  jassen	  ging	  door	  straten	  en	  winkelcentra	  heen.	  Alle	  markten	  hadden	  
een	  goed	  bezette	  kraam,	  op	  heel	  veel	  plaatsen	  waren	  ludieke	  acties	  in	  de	  vorm	  van	  met	  vlaggen	  
opgetuigde	  bussen	  en	  fietskarren.	  In	  de	  ochtend	  ging	  ik	  met	  Asje	  en	  Maarten	  mee	  in	  de	  Volvo.	  In	  
de	  middag	  ging	  ik	  langs	  de	  plaatsen	  in	  mijn	  eigen	  regio.	  In	  het	  begin	  van	  de	  dag	  was	  het	  weer	  
vreselijk,	  maar	  later	  brak	  de	  zon	  door.	  Overal	  kwam	  ik	  goede	  ploegen	  tegen.	  Overal	  kwam	  ik	  
Kamerleden	  zoals	  Liesbeth,	  Sybrand	  en	  Jan	  de	  Vries	  tegen.	  Zuid-‐Hollandse	  ministers	  als	  Maxime,	  
Marja	  en	  Pien	  Hein	  Donner	  waren	  al	  enkele	  dagen	  in	  touw	  en	  lieten	  zich	  ook	  deze	  zaterdag	  zien.	  
Ab	  Klink,	  nooit	  een	  actieve	  campagneman	  als	  directeur	  van	  het	  Wetenschappelijk	  Instituut,	  
probeerde	  zijn	  nieuwe	  rol	  uit	  als	  minister.	  Jan	  Peter?	  Ja	  natuurlijk.	  Die	  doet	  altijd	  mee.	  Niemand	  
verzaakte.	  De	  spirit	  van	  november	  kwam	  weer	  terug.	  Overal	  zeiden	  we:	  Asje	  om	  Zuid-‐Holland	  
geeft.	  

De	  manifestatie	  op	  maandag	  kende	  een	  brede	  opzet,	  net	  als	  de	  manifestatie	  voor	  de	  landelijke	  
verkiezingen.	  Georganiseerd	  door	  de	  onvermoeibare	  Rob	  Hendriks	  reden	  een	  tiental	  bussen	  in	  
de	  middag	  door	  het	  Westland	  en	  Delft	  voor	  in	  totaal	  meer	  dan	  twintig	  werkbezoeken.	  De	  avond	  
in	  Naaldwijk	  was	  vooral	  voor	  de	  achterban.	  Na	  al	  het	  geweld	  van	  het	  najaar	  was	  het	  een	  relatief	  
rustige	  avond,	  met	  nog	  altijd	  een	  paar	  honderd	  bezoekers.	  Het	  was	  goed	  voor	  de	  moraal,	  de	  
sfeer.	  Ik	  had	  veel	  tijd	  in	  de	  voorbereiding	  gestoken,	  maar	  de	  avond	  zelf	  kon	  ik	  nauwelijks	  
genieten.	  Het	  leukste	  was	  aan	  het	  einde.	  Ik	  kon	  iedereen	  vast	  bedanken,	  ongeacht	  de	  uitslag.	  
Samen	  met	  Asje	  deelde	  ik	  een	  toneel	  vol	  bloemen	  uit	  aan	  een	  zaal	  vol	  sterren.	  Dat	  deed	  me	  
ontzettend	  goed.	  
Loes	  was	  er	  ook,	  een	  van	  de	  weinige	  keren	  dat	  ze	  mee	  ging.	  Ze	  was	  later	  gekomen,	  met	  het	  
openbaar	  vervoer.	  Op	  de	  terugweg	  in	  mijn	  auto	  vertelde	  ze	  me	  dat	  ze	  samen	  met	  een	  kandidate	  
in	  de	  bus	  naar	  Naaldwijk	  had	  gezeten.	  ‘Op	  welke	  plaats	  sta	  je?’,	  had	  Loes	  gevraagd.	  ‘28’,	  was	  het	  
antwoord.	  ‘Maar	  dan	  ben	  je	  toch	  kansloos?’	  ‘Ja,	  maar	  het	  hele	  campagnegebeuren	  is	  zo	  leuk’.	  

Van	  de	  televisiedebatten	  herinner	  ik	  mij	  weinig.	  Balkenende	  en	  Bos	  hadden	  beiden	  geen	  groots	  
verhaal	  en	  konden	  elkaar	  in	  ieder	  geval	  niet	  zo	  in	  de	  haren	  zitten	  als	  in	  november.	  André	  
Rouvoet,	  best	  wel	  een	  concurrent,	  zat	  met	  zijn	  Christen	  Unie	  nu	  in	  het	  kabinet.	  De	  VVD	  
probeerde	  het,	  maar	  Rutte	  had	  het	  als	  lijsttrekker	  ook	  niet	  geweldig	  gedaan.	  Teveel	  gebeurd,	  te	  
junior	  als	  leider?	  Pechtold	  en	  Marijnissen	  konden	  niet	  veel	  nieuws	  brengen	  ten	  opzichte	  van	  
november.	  Wilders	  slaagde	  er	  in	  iedereen	  te	  ergeren,	  maar	  niemand	  kreeg	  vat	  op	  hem.	  Iedereen	  
richtte	  zich	  dus	  op	  hem,	  maar	  omdat	  de	  PVV	  niet	  meedeed	  in	  de	  provinciale	  staten	  –	  en	  dus	  in	  
de	  Eerste	  kamer	  –	  droeg	  de	  aandacht	  voor	  zijn	  persoon	  er	  vooral	  toe	  bij	  dat	  het	  debat	  eigenlijk	  
nooit	  een	  debat	  werd.	  Goed	  zo.	  

Vroeger,	  toen	  alles	  beter	  was,	  en	  je	  in	  ieder	  geval	  meer	  aan	  je	  gewone	  werk	  toe	  kwam,	  was	  de	  
campagne	  op	  de	  zaterdag	  voor	  de	  verkiezingen	  gedaan.	  Op	  zondag	  werd	  er	  hoe	  dan	  ook	  geen	  
campagne	  gevoerd,	  door	  niemand	  niet,	  en	  de	  dagen	  er	  na	  kon	  het	  een	  kiezer	  hoogstens	  nog	  
gebeuren	  dat	  er	  een	  folder	  in	  de	  brievenbus	  fladderde.	  Op	  woensdag,	  de	  verkiezingsdag	  zelf,	  
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was	  er	  zeker	  geen	  campagne.	  Ook:	  not	  done.	  Bovendien	  is	  het	  verboden	  om	  voor	  de	  ingang	  van	  
een	  kieslokaal	  campagne	  te	  voeren.	  Voor	  CDA,	  PvdA	  en	  de	  andere	  klassieke	  partijen	  kon	  dat	  ook	  
helemaal	  niet:	  iedereen	  die	  maar	  een	  beetje	  een	  politieke	  functie	  had,	  was	  tevens	  als	  vrijwilliger	  
actief	  in	  het	  kieslokaal.	  
Ik	  zal	  het	  de	  SP	  eeuwig	  verwijten	  dat	  ze	  aan	  deze	  situatie	  een	  einde	  hebben	  gemaakt.	  Ze	  gingen	  
door	  op	  zondag,	  maandag	  en	  dinsdag.	  En	  zelfs	  op	  woensdag	  gingen	  ze	  door.	  Ze	  stonden	  nog	  net	  
niet	  in	  het	  klaslokaal	  waar	  de	  stembus	  stond.	  Hebben	  die	  lui	  niets	  anders	  te	  doen?	  Zoals	  
verwacht	  bracht	  Jack	  als	  landelijk	  campagneleider	  al	  vroeg	  het	  bericht:	  wij	  gaan	  ook	  door	  tot	  het	  
gaatje.	  In	  het	  Engels	  heet	  dat	  de	  ‘Get	  Out	  The	  Vote’	  fase.	  Het	  idee	  is	  dat	  je	  je	  achterban	  
mobiliseert	  om	  toch	  vooral	  te	  gaan	  stemmen.	  De	  CDA	  achterban	  was	  traditioneel	  goed	  
opgevoed.	  Nadat	  de	  stemplicht	  was	  geschrapt	  bleven	  ze	  die	  plicht	  gewoon	  van	  binnen	  voelen	  en	  
gingen	  massaal	  stemmen.	  Bij	  andere	  partijen	  was	  dat	  niet	  zo	  en	  daar	  kwam	  ook	  het	  verhaal	  uit	  
voort	  dat	  een	  dag	  met	  slecht	  weer	  goed	  zou	  zijn	  voor	  het	  CDA.	  Daarom	  zou	  zelfs	  voor	  een	  
maartdatum	  zijn	  gekozen	  voor	  de	  raads-‐	  en	  provinciale	  verkiezingen.	  Ik	  meen	  historisch-‐	  en	  
kiezersonderzoek	  te	  hebben	  gezien	  waaruit	  zou	  blijken	  dat	  dit	  meer	  mythe	  dan	  werkelijkheid	  is.	  
Hoe	  dan	  ook,	  de	  uitslag	  van	  november	  had	  laten	  zien	  dat	  we	  een	  electoraat	  hadden	  die	  echt	  een	  
doorsnede	  was	  het	  gemiddelde	  Nederlandse	  kiezersvolk	  en	  dus	  moesten	  we	  er	  niet	  op	  voorhand	  
van	  uitgaan	  dat	  iedereen	  braaf	  zou	  gaan	  stemmen.	  
Ook	  wij	  hebben	  serieus	  gekeken	  naar	  de	  mogelijkheden	  voor	  een	  Get	  Out	  The	  Vote.	  Eén	  ding	  
was	  duidelijk:	  we	  zouden	  niet	  op	  zondag	  gaan	  canvassen	  of	  andere	  dingen	  doen	  in	  de	  sfeer	  van	  
folders	  uitdelen.	  Een	  belangrijk	  deel	  van	  onze	  achterban	  zou	  het	  niet	  begrijpen.	  Het	  zou	  tegen	  
ons	  werken.	  Voor	  de	  maandag	  en	  dinsdag	  hebben	  we	  wel	  degelijk	  wat	  acties	  in	  gang	  gezet	  en	  
met	  de	  echte	  diehards	  uitgevoerd.	  Tegelijk	  realiseerde	  we	  ons	  dat	  een	  provinciale	  verkiezing	  
toch	  echt	  iets	  anders	  is	  dan	  een	  landelijke	  of	  raadsverkiezing.	  In	  de	  week	  voor	  de	  GOTV-‐fase	  
legden	  we	  de	  vinger	  aan	  de	  pols	  en	  zeiden	  tegen	  elkaar:	  dit	  gaan	  we	  rustig	  aan	  doen.	  We	  zullen	  
er	  zijn,	  we	  moedigen	  afdelingen	  aan	  om	  overal	  een	  opkomstoproep	  in	  de	  bus	  te	  doen,	  maar	  we	  
gaan	  geen	  dingen	  doen	  die	  nog	  erg	  veel	  energie	  kosten.	  Daarbij	  hadden	  we	  het	  beeld	  dat	  de	  
andere	  partijen,	  zelfs	  de	  SP,	  het	  wel	  best	  vonden.	  We	  hadden	  een	  redelijk	  mooie	  zaterdag	  
gehad,	  maar	  de	  weersvoorspellingen	  waren	  bar	  slecht.	  Het	  is	  een	  gok,	  maar	  we	  houden	  het	  
rustig.	  En	  zo	  ging	  het.	  Alleen	  Rob	  kon	  niet	  stoppen.	  Het	  zou,	  het	  moet	  gezegd,	  de	  laatste	  
verkiezing	  zijn	  waarop	  we	  ons	  dit	  besluit	  konden	  permitteren.	  We	  waren	  er	  klaar	  mee.	  

Wachttijd	  

Ik	  sliep	  de	  nacht	  voor	  de	  verkiezing	  zoals	  je	  van	  een	  perfectionist	  mag	  verwachten:	  slecht.	  
Duizend	  dingen	  maalden	  gedachten	  tot	  korrels	  in	  mijn	  hoofd.	  Asje	  en	  de	  andere	  kandidaten,	  hoe	  
zouden	  die	  slapen?	  Wat	  zou	  die	  dan	  denken?	  En	  die?	  Wat	  als	  we	  maar	  5	  zetels	  zouden	  hebben,	  
4?	  Hoe	  zouden	  ze	  dan	  naar	  mij	  kijken?	  Al	  die	  mooie,	  rationele	  buffers	  die	  ik	  overdag	  omhoog	  
had,	  rolden	  uit	  elkaar,	  verspreidden	  zich	  als	  faalsignalen	  door	  mijn	  half	  slapend	  hoofd.	  Ik	  moet	  
minstens	  één	  keer	  recht	  in	  bed	  hebben	  gezeten,	  geschrokken	  door	  iets	  dat	  ik	  over	  het	  hoofd	  had	  
gezien	  en	  nog	  snel	  moest	  regelen.	  Campagneman,	  droom	  er	  niet	  zo	  van.	  

Samen	  met	  Loes	  ging	  ik	  stemmen.	  Voor	  één	  keer	  zal	  ik	  mijn	  stemgeheim	  doorbreken.	  Zelden	  of	  
nooit	  gaat	  mijn	  stem	  naar	  de	  nummer	  één.	  Een	  kwestie	  van	  teveel	  van	  iemand	  weten	  om	  nog	  
frank	  en	  vrij	  bewonderend	  te	  kunnen	  zijn.	  Nee,	  ik	  stem	  altijd	  heel	  bewust	  op	  iemand	  die	  iets	  
extra’s	  voor	  mij	  betekent.	  Omdat	  het	  een	  talent	  is,	  of	  omdat	  het	  een	  fantastische	  vrouw	  of	  man	  



is	  die	  een	  steuntje	  in	  de	  rug	  verdiend.	  Nu	  deed	  ik	  niet	  moeilijk.	  De	  stem	  ging	  naar	  de	  nummer	  1	  
op	  de	  CDA	  lijst.	  Helemaal	  onderaan	  stond	  iemand	  die	  mijn	  naam	  droeg,	  maar	  die	  had	  al	  genoeg	  
geduwd.	  

Na	  menig	  verkiezingsavond	  bij	  te	  hebben	  gewoond,	  zou	  deze	  voor	  mij	  anders	  worden.	  De	  eerste	  
keer	  dat	  ik	  een	  overwinning	  of	  nederlaag	  samen	  met	  de	  kandidaat	  zou	  meemaken.	  Ik	  had	  er	  met	  
Asje	  over	  nagedacht	  hoe	  we	  er	  mee	  om	  zouden	  gaan.	  Dit	  waren	  geen	  landelijke	  verkiezingen,	  
dus	  hoe	  formeel	  moet	  je	  het	  maken?	  Toch	  besloten	  we	  dat	  Asje	  niet	  de	  hele	  avond	  in	  de	  grote	  
ruimte	  in	  het	  provinciehuis	  zou	  zijn	  waar	  de	  uitslagenavond	  werd	  gehouden.	  Hij	  zou	  tot	  het	  
moment	  dat	  er	  enig	  zicht	  op	  de	  uitslag	  zou	  komen	  in	  zijn	  gedeputeerdekamer	  blijven,	  samen	  
met	  zijn	  familie,	  Maarten	  en	  mijzelf.	  We	  zouden	  geen	  heel	  strikt	  deurbeleid	  voeren,	  maar	  we	  
moesten	  wel	  als	  het	  nodig	  was	  rustig	  kunnen	  overleggen	  hoe	  we	  met	  de	  uitslag	  om	  zouden	  
gaan.	  
Het	  werd	  een	  gezellige,	  lange,	  licht	  nerveuze	  avond.	  We	  kregen	  een	  broodjesmaaltijd	  en	  het	  
staat	  me	  bij	  dat	  Asje	  vooraf	  intenser	  bad	  dan	  anders.	  

Het	  was	  ook	  een	  avond	  met	  teveel	  tijd	  om	  na	  te	  denken.	  Eén	  van	  de	  dingen	  die	  door	  mijn	  hoofd	  
ging,	  was	  hoe	  ik	  hier	  zelf	  zat.	  Asje	  en	  de	  andere	  kandidaten	  wachtten	  op	  een	  bericht	  over	  een	  
functie:	  gedeputeerde,	  Statenlid.	  Ik	  wachtte	  op	  een	  bericht	  waardoor	  mijn	  functie	  zou	  stoppen.	  

Campagneleider.	  Wat	  een	  baan.	  En	  wat	  heb	  ik	  nu	  eigenlijk	  gedaan?	  Al	  snel	  nadat	  ik	  
campagneleider	  van	  Zuid-‐Holland	  werd,	  probeerden	  mensen	  –	  voor	  de	  gein,	  uiteraard	  -‐	  mij	  het	  
etiket	  ‘spindocter’	  op	  te	  plakken.	  Het	  nam	  aanvankelijk	  geen	  grote	  vlucht,	  mogelijk	  omdat	  het	  
CDA	  maar	  één	  onomstreden	  spindocter	  had	  in	  de	  persoon	  van	  Jack	  de	  Vries.	  Maar	  zeker	  na	  de	  
verkiezingsoverwinning	  in	  november	  begon	  het	  woord	  vaker	  langs	  te	  komen.	  Ik	  vond	  en	  vind	  het	  
een	  rotwoord.	  Totaal	  niet	  passend	  bij	  de	  manier	  waarop	  ik	  een	  campagne	  wil	  benaderen.	  Maar	  
pas	  tegen	  het	  einde	  begon	  ik	  te	  begrijpen	  waarom	  het	  zo’n	  fout	  woord	  is	  –	  in	  ieder	  geval	  voor	  
mij	  en	  op	  dat	  moment.	  Een	  spindocter	  in	  de	  klassieke	  zin	  –	  ik	  kijk	  hierbij	  naar	  de	  Angelsaksische	  
voorbeelden	  -‐	  is	  iemand	  die	  de	  woorden	  en	  beelden	  van	  zijn	  lijsttrekker	  zo	  manipuleert	  dat	  ze	  er	  
in	  de	  media	  positief	  uitkomen.	  Een	  spindocter	  is	  vooral	  bezig	  om	  de	  fouten	  van	  zijn	  lijsttrekker	  
toe	  te	  dekken	  en	  de	  concurrerende	  lijsttrekker	  zwart	  te	  maken.	  Hij	  –	  of	  zij	  –	  ‘spint’,	  verdraait	  
alles	  zo	  dat	  wat	  zwart	  is	  toch	  als	  wit	  wordt	  gezien.	  Sommigen	  noemen	  dat	  een	  vak,	  anderen	  
noemen	  het	  oplichting,	  maar	  veel	  mensen	  lijken	  het	  vooral	  fascinerend	  te	  vinden.	  Moreel	  en	  
methodisch	  vind	  ik	  het	  een	  plaag.	  Ik	  snapte	  niet	  hoe	  Jack	  de	  Vries	  zich	  het	  imago	  kon	  laten	  
aanleunen,	  wetend	  dat	  hij	  dat	  hij	  heel	  wat	  meer	  dan	  zo’n	  spindocter	  is.	  Weinig	  keus,	  vermoed	  ik.	  	  
Maar	  als	  provinciaal	  campagneleidertje	  had	  ik	  gemakkelijk	  praten.	  A:	  op	  provinciaal	  niveau	  is	  
nauwelijks	  pers	  om	  te	  spinnen.	  B:	  ik	  had	  een	  kandidaat	  die	  nagenoeg	  foutloos	  opereerde.	  C:	  er	  
waren	  in	  feite	  weinig	  debatten	  die	  er	  echt	  toe	  deden.	  Elke	  partij	  voerde	  voor	  zichzelf	  campagne.	  
Maar	  hoe	  ik	  tegenover	  spindocteren	  stond,	  heb	  ik	  pas	  in	  volle	  omvang	  ontdekt	  toen	  we	  richting	  
de	  hete	  fase	  van	  de	  campagne	  gingen.	  Want	  hoeveel	  je	  het	  ook	  relativeert,	  ook	  een	  provinciale	  
campagne,	  zeker	  in	  een	  provincie	  die	  groter	  is	  dan	  menig	  Europees	  land,	  vergt	  heel	  veel	  inzet	  en	  
denkkracht.	  Asje	  had	  tot	  in	  de	  laatste	  week	  nog	  een	  volle	  baan	  als	  gedeputeerde	  en	  moest	  
daarnaast	  elke	  hoek	  van	  de	  provincie	  bezoeken,	  handen	  schudden,	  speeches	  houden,	  
telefoonbatterij’s	  leeg	  bellen	  en	  ondertussen	  de	  vele,	  vele	  CDA-‐hotemetoten	  te	  woord	  staan.	  De	  
wereld	  draaide	  en	  de	  wereld	  draaide	  om	  Asje	  heen.	  Hij	  kon	  het	  hebben,	  maar	  sterk	  is	  de	  man	  die	  
zich	  er	  niet	  door	  mee	  laat	  draaien.	  En	  dan	  zie	  je	  dat	  je	  echte	  rol	  die	  van	  ‘unspindocter’	  is.	  Door	  
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de	  wereld	  voor	  hem	  stil	  te	  houden,	  hem	  uit	  de	  wind	  te	  houden,	  hem	  te	  ontlasten	  en	  hem	  als	  het	  
nodig	  is	  mijn	  waarheid	  te	  vertellen.	  Elke	  lijsttrekker	  is	  het	  vergeven	  dat	  hij	  denkt	  dat	  het	  om	  hem	  
gaat,	  daar	  gedragen	  de	  mensen	  zich	  naar.	  Maar	  uiteindelijk	  gaat	  het	  niet	  om	  hem	  maar	  om	  de	  
mensen	  en	  de	  partij	  waar	  hij	  het	  voor	  doet.	  Als	  je	  het	  als	  campagneleider	  ziet	  gebeuren:	  ruk	  hem	  
uit	  die	  spin.	  Nogmaals,	  bij	  Asje	  was	  dat	  niet	  nodig.	  Ik	  heb	  wel	  iets	  anders	  gedaan	  dat	  het	  heeft	  
helpen	  voorkomen.	  Hij	  vertelde	  het	  mij	  tijdens	  het	  lange	  wachten	  op	  de	  eerste	  uitslag	  die	  
verkiezingsavond	  zou	  vertellen:	  in	  februari	  heb	  ik	  hem	  een	  lang	  weekend	  weg	  gestuurd.	  Een	  heel	  
weekend	  uit	  een	  campagne	  missen	  vond	  hij	  een	  grote	  prijs,	  maar	  ik	  hield	  vol	  en	  hij	  is	  naar	  Parijs	  
gegaan.	  Er	  is	  dat	  weekend	  niet	  gebeld.	  Dat	  weekend	  maakte	  voor	  hem	  het	  verschil,	  zo	  zei	  hij.	  
Daardoor	  had	  hij	  het	  volgehouden.	  Mijn	  beste	  beslissing.	  Zo	  simpel	  is	  de	  rol	  van	  een	  
campagneleider	  als	  ‘unspindocter’.	  Zo	  wezenlijk.	  

Zo	  gingen	  de	  gedachten	  tijdens	  het	  wachten	  door.	  Ik	  had	  dat	  weekend	  zelf	  waarschijnlijk	  ook	  
kunnen	  gebruiken,	  maar	  wist	  dat	  mijn	  korte	  vakantie	  voor	  de	  deur	  stond:	  nog	  diezelfde	  nacht	  
zou	  ik	  met	  drie	  vrienden	  van	  de	  middelbare	  school	  naar	  Oostenrijk	  afreizen	  voor	  een	  korte	  
skivakantie	  in	  Oostenrijk.	  Af	  en	  toe	  kwamen	  er	  mensen	  uit	  ons	  team	  naar	  boven.	  Liesbeth	  was	  
een	  van	  degene	  waar	  we	  kort	  wat	  strategie	  mee	  bespraken	  richting	  de	  onderhandelingen.	  De	  
meeste	  tijd	  werd	  besteed	  aan	  de	  speeches.	  Twee.	  Een	  overwinningsspeech	  en	  een	  speech	  
waarin	  we	  een	  of	  meer	  andere	  partijen	  als	  winnaar	  moesten	  feliciteren.	  De	  overwinningsspeech	  
moest	  kort	  zijn,	  maar	  wel	  direct	  al	  een	  uitnodiging	  aan	  de	  andere	  partijen	  bevatten	  voor	  een	  
constructieve	  start	  van	  de	  coalitie.	  We	  wilden	  omarmen	  en	  zeker	  geen	  lange	  neus	  trekken.	  De	  
andere	  speech	  zou	  ook	  kort	  blijven.	  Wie	  namen	  we	  in	  het	  dankwoord	  mee	  en	  wie	  niet?	  De	  toon	  
zegt	  dan	  altijd	  meer	  dan	  de	  woorden.	  Maar	  welke	  speech	  zou	  het	  worden?	  Het	  liep	  al	  tegen	  9	  
uur	  en	  dan	  komt	  altijd	  de	  eerste	  landelijke	  peiling	  uit.	  

Vlak	  voordat	  het	  zover	  was	  ging	  ik	  zelf	  even	  naar	  beneden.	  Door	  grote	  groepen	  afwachtende	  
mensen	  heen	  –	  ‘succes	  hè,	  we	  gaan	  winnen	  hè	  –	  bewoog	  ik	  me	  richting	  de	  ingang.	  Daar	  stond	  
mijn	  zoon	  Twan	  te	  wachten,	  met	  een	  paar	  grote	  dozen	  aan	  zijn	  voeten.	  Ik	  leidde	  hem	  om	  de	  
geluidsinstallaties,	  videoschermen	  en	  klonters	  mensen	  heen	  naar	  een	  stil	  hoekje	  en	  bekeken	  wat	  
hij	  had	  meegenomen.	  Een	  grote	  doos	  met	  flessen	  champagne	  en	  twee	  dozen	  met	  glazen.	  
Geweldig.	  Mijn	  zoon	  woont	  in	  Den	  Haag	  en	  heeft	  nog	  erger	  dan	  zijn	  vader	  de	  ondernemersbacil.	  
Hij	  werkt	  in	  de	  horeca	  en	  was	  al	  gretig	  op	  zoek	  naar	  mogelijkheden	  om	  zijn	  eigen	  bedrijf	  te	  
beginnen.	  Dan	  helpen	  alle	  beetjes,	  inclusief	  het	  leveren	  van	  champagne	  aan	  zijn	  old	  man.	  Een	  
tijdje	  heeft	  toen	  de	  trotse	  vader	  de	  tijd	  genomen	  om	  zijn	  zoon	  te	  laten	  zien	  wat	  vader	  zoals	  
uitspookte.	  Zijn	  ogen	  schitterden,	  hij	  lachte	  en	  ging	  weer	  zijn	  eigen	  weg.	  Ik	  belde	  Loes	  om	  wat	  te	  
delen	  en	  haar	  vast	  welterusten	  te	  zeggen.	  Het	  zou	  laat	  worden.	  

Champagne	  

Ik	  was	  net	  op	  tijd	  terug	  voor	  de	  peiling.	  CDA	  grootste	  partij.	  Yes!	  Ondanks	  al	  het	  
coalitiegedonder	  was	  het	  beeld	  van	  het	  CDA	  nog	  altijd	  sterk.	  Een	  mooie	  basis	  om	  met	  
vertrouwen	  naar	  de	  uitslag	  in	  Zuid-‐Holland	  te	  kijken.	  Maar	  reken	  je	  niet	  rijk,	  zo	  hielden	  we	  elkaar	  
voor.	  En	  terecht.	  De	  eerste	  uitslagen	  na	  de	  peiling	  lieten	  nog	  niets	  zien.	  Daarbij	  zeiden	  we	  tegen	  
elkaar	  dat	  ook	  het	  te	  behalen	  zetels	  er	  toe	  deed,	  zowel	  omdat	  we	  het	  de	  kandidaten	  gunde,	  als	  
voor	  de	  onderhandelingen.	  



Op	  een	  gegeven	  moment	  werd	  het	  steeds	  moeilijker	  om	  op	  de	  kamer	  te	  blijven.	  We	  wilden	  naar	  
de	  zaal,	  naar	  beneden.	  We	  konden	  wel	  koninklijk	  op	  de	  uitslag	  gaan	  wachten,	  maar	  hé,	  dit	  zijn	  
de	  landelijke	  verkiezingen	  niet.	  We	  wilden	  bij	  het	  team	  zijn.	  
Beneden	  in	  de	  oververhitte	  ruimte	  werden	  we	  met	  gejuich	  ontvangen.	  De	  hele	  CDA	  kring	  sloot	  
zich	  om	  ons	  heen,	  terwijl	  boven	  ons	  Commissaris	  van	  de	  Koningin	  Jan	  Fransen	  als	  een	  koning	  op	  
het	  toneel	  stond,	  klaar	  om	  zodra	  het	  duidelijk	  was	  de	  uitslag	  voor	  te	  lezen.	  
Zover	  was	  het	  nog	  niet.	  Meestal	  komen	  eerst	  de	  uitslagen	  van	  de	  kleinere	  plaatsen	  binnen	  en	  
die	  zijn	  doorgaans	  in	  het	  voordeel	  van	  het	  CDA.	  Dat	  we	  een	  lichte	  voorsprong	  hadden	  zei	  dan	  
ook	  niets.	  Het	  wachten	  was	  op	  de	  grotere	  steden.	  De	  PvdA	  had	  het	  duidelijk	  zwaar	  doordat	  de	  
SP	  het	  goed	  deed.	  De	  VVD	  had	  deze	  verkiezing	  nog	  niets	  te	  duchten	  van	  Wilders.	  Zouden	  zij	  
profiteren	  van	  hun	  oppositierol?	  Ze	  deden	  het	  in	  ieder	  geval	  niet	  slecht.	  Naarmate	  er	  meer	  
uitslagen	  binnenkwamen	  kantelde	  het	  beeld	  richting	  de	  VVD.	  Wat	  zou	  het	  worden?	  

Overal	  hield	  ik	  kleine	  gesprekken.	  Af	  en	  toe	  belde	  ik	  met	  collega’s	  op	  het	  partijbureau	  waar	  de	  
meeste	  bestuurders	  en	  fractieleden	  bij	  elkaar	  gekomen	  waren	  of	  ik	  belde	  met	  collega’s	  in	  andere	  
provincies.	  In	  de	  meeste	  provincies	  ging	  het	  nog	  heen	  en	  weer,	  in	  een	  provincie	  als	  Overijssel	  
ging	  het	  prima,	  in	  het	  zuiden	  ging	  het	  ronduit	  niet	  best.	  
Hier	  ging	  het	  even	  ook	  niet	  best.	  Uit	  de	  verkeerde	  hoek	  van	  de	  zaal	  ging	  gejuich	  op.	  De	  VVD	  
haalde	  ons	  in.	  Het	  zal	  toch	  niet?	  Stil	  keken	  we	  omhoog	  naar	  de	  schermen.	  Er	  is	  op	  dit	  soort	  
avonden	  altijd	  teveel	  rumoer	  om	  de	  commentaren	  te	  horen,	  maar	  het	  was	  duidelijk	  dat	  zich	  een	  
lichte	  opwinding	  meester	  had	  gemaakt	  van	  zowel	  Ferry	  Mingele	  bij	  de	  NOS	  als	  de	  commentator	  
van	  RTV	  West	  /	  Rijnmond.	  Zou	  de	  grootste	  provincie	  aan	  de	  neus	  van	  het	  CDA	  voorbijgaan?	  Ik	  
zag	  een	  niet	  ontevreden	  glinstering	  in	  de	  ogen	  van	  de	  Commissaris,	  een	  prominent	  VVD’er.	  
Ondertussen	  kwam	  de	  uitslag	  van	  Leiden	  binnen.	  Een	  burgemeestersverkiezing	  en	  een	  
referendum	  tegelijk.	  En	  een	  grote	  overwinning	  voor	  D66	  in	  die	  stad.	  Het	  referendum	  zei	  ‘nee’	  
tegen	  een	  tramlijn	  door	  de	  stad.	  Asje	  keek	  strak,	  zijn	  lippen	  een	  dunne	  lijn.	  Zo	  wilde	  hij	  niet	  
beginnen.	  Maar	  de	  uitslagen	  gingen	  door.	  Alphen,	  Zwijndrecht,	  Strijen,	  Lisse,	  Dordrecht,	  
Boskoop,	  ’s-‐Gravendeel.	  En	  door.	  De	  trend	  voor	  het	  CDA:	  ten	  opzichte	  van	  de	  landelijke	  
verkiezing	  verlies,	  ten	  opzichte	  van	  de	  vorige	  provinciale	  statenverkiezingen:	  winst.	  Maar	  wat	  
wordt	  het	  nu?	  
Het	  was	  rond	  middernacht	  toen	  de	  Commissaris	  eindelijk	  het	  woord	  vroeg	  voor	  wat	  op	  dat	  
moment	  de	  meest	  waarschijnlijke	  uitslag	  was.	  De	  definitieve	  uitslag	  zou	  nog	  tot	  de	  dag	  erna	  op	  
zich	  laten	  wachten,	  maar	  op	  grond	  van	  wat	  nu	  binnen	  is	  ..	  en	  hij	  begon	  van	  beneden	  naar	  boven	  
de	  partijen	  op	  te	  noemen.	  Als	  tweede	  partij	  komt	  binnen	  ..	  
	  
Ik	  kneep	  in	  de	  schouder	  van	  iemand	  voor	  me,	  ik	  voelde	  handen	  op	  mijn	  schouder,	  om	  mijn	  	  
middel	  

..	  de	  VVD.	  Hij	  keek	  zuur.	  	  
WIJ	  HEBBEN	  GEWONNEN!	  GEWONNEN!	  HET	  CDA	  IS	  DE	  GROOTSTE!	  

YES,	  YES,	  YES!	  

En	  dan	  val	  je	  elkaar	  in	  de	  armen.	  Dan	  pomp	  je	  elkaars	  handen,	  zoen	  je	  elkaar,	  hou	  je	  schouders	  
vast.	  En	  als	  de	  eerste	  euforie	  verdwenen	  is,	  neem	  je	  de	  hele	  ploeg	  mee	  naar	  de	  zijkant	  van	  de	  
zaal,	  waar	  de	  kaart	  van	  Zuid-‐Holland	  staat	  met	  alle	  geeltjes	  van	  de	  plaatsen	  die	  we	  bezocht	  
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hebben,	  haal	  je	  de	  champagne	  tevoorschijn	  en	  proost	  je,	  proost	  je	  op	  een	  fantastische	  uitslag.	  
We	  zijn	  als	  CDA	  voor	  het	  eerst	  sinds	  16	  jaar	  de	  grootste	  partij	  geworden	  (en	  we	  zouden	  naar	  
later	  zou	  blijken	  het	  op	  één	  na	  beste	  resultaat	  van	  alle	  provincies	  hebben	  gehaald).	  Loon	  naar	  
werken,	  loon	  naar	  ieders	  werken.	  De	  druiven	  smaakten	  zoet.	  
Het	  mooie	  was	  dat	  ook	  de	  andere	  partijen	  het	  ons	  gunden.	  Wat	  ze	  ook	  van	  het	  landelijke	  CDA	  
vonden,	  uit	  allerlei	  opmerkingen	  kon	  je	  opmaken	  dat	  we	  het	  dit	  keer	  gewoon	  verdiend	  hadden.	  
Nou	  ja,	  je	  hoort	  de	  opmerkingen,	  gelooft	  ze,	  maar	  tegelijk	  hoor	  je	  ze	  door	  een	  waas	  heen,	  want	  
je	  hebt	  gewonnen,	  gewonnen!	  Asje	  werd	  weggehaald	  voor	  interviews	  en	  ik	  ging	  alle	  leden	  van	  
het	  team	  af,	  iedereen	  die	  een	  verschil	  heeft	  gemaakt.	  Natuurlijk	  tegen	  de	  champagneglazen	  
aangeklingt	  met	  Maarten,	  Anita,	  Dammis	  en	  Manon	  en	  tegen	  de	  bierglazen	  van	  Peter	  Viallé	  en	  
Rob	  en	  ik	  geloof	  dat	  ik	  ook	  tegen	  een	  waterglas	  aan	  heb	  getoost,	  maar	  dat	  weet	  ik	  niet	  meer.	  
Met	  wat	  zoeken	  vond	  ik	  de	  secretaresse	  en	  de	  chauffeur	  van	  Asje.	  Ze	  waren	  al	  die	  tijd	  heel	  
neutraal	  gebleven,	  heel	  neutraal.	  Geweldige	  mensen.	  En	  zo	  door.	  Kandidaten	  begonnen	  zich	  
voor	  het	  eerst	  te	  realiseren	  dat	  ze	  gekozen	  waren,	  met	  de	  seniors	  had	  ik	  even	  heel	  serieuze	  
gesprekken	  over	  de	  Eerste	  Kamer.	  Op	  een	  gegeven	  moment	  kwamen	  onder	  leiding	  van	  Liesbeth	  
en	  Jan	  de	  Vries	  de	  Zuid-‐Hollandse	  Kamerleden	  en	  bewindspersonen	  bij	  ons	  binnenvallen	  en	  
werd	  het	  feest	  nog	  groter.	  Ik	  was	  niet	  dronken	  van	  de	  champagne,	  had	  meer	  champagne	  over	  
mijn	  pak	  dan	  door	  mijn	  keel,	  maar	  van	  de	  overwinning.	  Wat	  kwam	  dat	  diep	  uit	  mijn	  tenen.	  

	  

Van	  links	  naar	  rechts:	  Manon	  van	  Dijk,	  Rob	  Hendriks	  (groen	  jasje),	  Aly	  van	  Dijk,	  Laurieke	  XX,	  de	  
auteur,	  Maarten	  Otto,	  Asje	  van	  Dijk,	  Arnoud	  Rodenburg,	  Elly	  van	  den	  Bosch-‐Damen,	  Ton	  Roerig,	  
Dammis	  de	  Geus	  	  



	  



	   CAMPAGNEMAN	  
	  

Versie	  15	  juli	  2013	   	   153	  
	  

	  

	  

3	  

CANVASSEN	  

Lokale	  campagne	  UK,	  Greg	  Clark	  MP,	  21	  april	  2007
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The	  unspun	  essence	  

Ik	  ging	  direct	  door	  vanuit	  Den	  Haag	  naar	  Tilburg.	  Op	  meer	  dan	  2	  uur	  slaap	  mocht	  ik	  niet	  rekenen,	  
daarna	  zou	  ik	  weer	  gewekt	  worden	  om	  voor	  de	  files	  uit	  richting	  Oostenrijk	  te	  gaan.	  Mijn	  maten	  
had	  ik	  gewaarschuwd	  dat	  ik	  tijdens	  de	  rit	  weinig	  waard	  zou	  zijn.	  Op	  de	  berg	  moesten	  ze	  me	  maar	  
wakker	  maken,	  maar	  hoe	  heerlijk	  ik	  het	  ook	  vond	  om	  achterin	  te	  zitten	  en	  de	  heren	  te	  laten	  
rijden,	  de	  gewenning	  aan	  korte	  nachten	  en	  allerlei	  resten	  adrenaline	  lieten	  me	  eerder	  doezelen	  
en	  dagdromen	  dan	  echt	  slapen.	  	  
Voorbij	  Stuttgart	  ging	  mijn	  telefoon.	  ‘Hai	  Jack’,	  zei	  ik	  lui,	  maar	  wakker	  wordend.	  Hij	  belde	  om	  me	  
te	  feliciteren	  en	  bedanken.	  Attent.	  Het	  werd	  een	  aangenaam	  gesprek,	  terwijl	  ik	  ondertussen	  aan	  
de	  stilte	  in	  de	  auto	  vermoede	  dat	  er	  werd	  meegeluisterd.	  Hij	  vond	  het	  wel	  een	  goede	  grap	  dat	  ik	  
alweer	  op	  weg	  was	  naar	  de	  skipistes.	  Al	  pratend	  realiseerde	  ik	  mij	  volop	  wat	  voor	  inspanning	  het	  
ook	  voor	  hem	  moest	  zijn	  geweest	  en	  maakte	  hem	  van	  mijn	  kant	  welgemeend	  complimenten.	  
Het	  conflict	  was	  een	  incident,	  we	  hoefden	  het	  er	  niet	  meer	  over	  te	  hebben.	  Iets	  voor	  de	  
evaluatie.	  Nu	  eerst	  genieten.	  ‘Dag	  Jack’.	  

Had	  ik	  zijn	  naam	  maar	  niet	  genoemd	  bij	  het	  opnemen.	  Daarmee	  kwam	  de	  campagne	  mee	  de	  
berg	  op.	  En	  mijn	  vrienden	  waren	  niet	  van	  zin	  me	  op	  mijn	  schouders	  te	  slaan	  voor	  mijn	  prestatie.	  
Eerder	  het	  tegendeel.	  Ze	  vonden	  me	  een	  sukkel.	  Ze	  begonnen	  mij	  te	  ‘unspinnen’,	  zou	  je	  kunnen	  
zeggen.	  Dus	  jij	  bent	  maanden	  hiermee	  bezig?	  Jij	  staat	  helemaal	  in	  de	  wind,	  je	  bedrijf	  leidt	  er	  
onder	  en	  wat	  krijg	  je	  er	  voor	  terug?	  Niets!	  Elke	  avond	  na	  het	  skiën	  moest	  ik	  het	  horen.	  Alles	  
terug	  gebracht	  tot	  kern:	  wat	  krijg	  je	  ervoor?	  Tegenover	  elke	  debet	  moet	  ooit	  een	  credit	  staan.	  
Ze	  moesten	  ook	  niets	  van	  Jack	  en	  zijn	  rol	  hebben.	  Dat	  ik	  hem	  verdedigde	  was	  idioot.	  Ik	  was	  hoe	  
dan	  ook	  een	  idioot.	  	  
Ze	  bedoelden	  het	  goed.	  Ze	  raakten	  goed.	  
Elke	  vorm	  van	  genieten	  zou	  die	  dagen	  beperkt	  blijven	  tot	  het	  skiën,	  alles	  wat	  naar	  campagne	  en	  
CDA	  rook	  werd	  er	  uit	  getimmerd.	  Nou	  ja,	  niet	  genoeg.	  Ik	  hoorde	  wat	  ze	  zeiden,	  ik	  luisterde	  niet.	  
Ze	  begrepen	  niet	  wat	  het	  is.	  Campagnevoeren.	  Een	  partij	  om	  je	  heen	  voelen.	  Moe	  zijn,	  meester	  
zijn,	  meegaan,	  meetellen.	  Meer	  zijn.	  Al	  het	  andere	  is	  werk.	  Ook	  leuk,	  maar	  meer	  het	  moeten.	  

Descending	  into	  beer	  

Skiën	  is	  twee	  koude,	  lange	  neuzen	  trekken	  naar	  de	  zwaartekracht.	  Er	  is	  niets	  mooiers.	  En	  met	  
mijn	  hardhandige	  vrienden	  was	  het	  nog	  altijd	  gezellig	  eten	  en	  drinken,	  maar	  ik	  was	  om	  heel	  veel	  
redenen	  ongelofelijk	  opgelucht	  toen	  ik	  mijn	  auto	  richting	  Gouda	  kon	  sturen,	  richting	  huis,	  
richting	  Loes	  en	  een	  diep	  bad	  vol	  leuk	  werk.	  
Gelukkig	  zat	  er	  nog	  wel	  wat	  ontspanning	  in	  het	  vat	  –	  zelfs	  met	  een	  campagneaccent.	  Eind	  april	  
ging	  ik	  met	  Loes	  en	  een	  aantal	  bevriende	  echtparen	  van	  een	  Goudse	  club	  op	  bezoek	  bij	  
eenzelfde	  club	  in	  Engeland.	  Het	  doel	  was	  Hastings.	  Beter	  gezegd:	  de	  halve	  marathon	  van	  
Hastings,	  naar	  verluid	  een	  van	  de	  zwaarste	  en	  mooiste	  van	  Engeland.	  En	  voor	  mij:	  
jeugdherinneringen.	  
Ik	  ging	  er	  als	  15-‐jarige	  naar	  toe	  om	  Engels	  te	  leren.	  Ik	  moet	  wel	  iets	  met	  die	  taal	  hebben	  gedaan,	  
want	  ik	  spreek	  het	  nu	  aardig,	  maar	  daar	  herinner	  ik	  me	  niet	  veel	  van.	  Ik	  herinner	  me	  dat	  ik	  



drinken	  heb	  geleerd	  en	  al	  op	  de	  eerste	  dag	  geleerd	  heb	  wat	  teveel	  drinken	  is	  (‘Never	  mix	  sherry	  
and	  shanty	  boy,	  you	  mark	  my	  words’).	  En	  ik	  herinner	  me	  dat	  David	  Bowie	  me	  naar	  Mars	  
verplaatste,	  meisjes	  moeilijk	  te	  begrijpen	  wezens	  bleken,	  er	  bij	  de	  Sunday	  Paper	  een	  hele	  bijlage	  
met	  cartoons	  was,	  de	  bendeleden	  van	  de	  Mods	  op	  straat	  beter	  gemeden	  konden	  worden.	  En	  dat	  
ik	  Engeland	  mufgrauw	  en	  vreselijk	  aantrekkelijk	  vond.	  

Hasting	  is	  als	  het	  ware	  in	  een	  kom	  van	  kalkrotsen	  gebouwd.	  Dezelfde	  kalkrotsen	  die	  in	  iets	  naar	  
het	  Oosten	  gelegen	  Dover	  wit	  bezongen	  naar	  boven	  komen.	  Het	  parcours	  van	  de	  halve	  
marathon	  start	  aan	  de	  boulevard	  van	  Hastings,	  klimt	  dan	  langzaam	  als	  een	  vals	  plat	  naar	  boven,	  
gaat	  de	  kam	  rond,	  daalt	  dan	  heel	  snel	  naar	  richting	  het	  strand	  en	  keert	  via	  de	  boulevard	  weer	  
terug	  naar	  het	  uitgangspunt.	  Heel	  intens.	  Een	  wonder	  dat	  we	  het	  met	  onze	  half	  geoefende	  lijven	  
haalden.	  Maar	  wel	  heel	  bijzonder	  –	  want	  als	  je	  met	  de	  massa	  mee	  bij	  de	  start	  naar	  boven	  gaat,	  
kom	  je	  langs	  een	  katholieke	  kerk	  waar	  de	  hele	  gemeente	  buiten	  staat	  om	  je	  toe	  te	  zingen	  en	  de	  
priester	  alles	  zegent.	  Je	  huppelt	  omhoog.	  Te	  snel,	  zegt	  je	  verstand.	  Aanpassen	  dus.	  Verder	  
omhoog	  wordt	  je	  toegezongen	  door	  koren	  in	  vele	  vormen.	  Boven	  op	  de	  kam	  gekomen,	  met	  
abnormaal	  gerekte	  kuiten	  en	  diep	  ademend	  van	  het	  klimmen,	  weet	  je	  waar	  alles	  toe	  leidt,	  want	  
daar	  hol	  je	  langs	  een	  prachtige	  begraafplaats.	  Mocht	  je	  daar	  niet	  willen	  stoppen,	  dan	  kan	  dat	  
altijd	  nog	  iets	  verderop,	  als	  je	  langs	  het	  ziekenhuis	  komt.	  Verpleegsters	  en	  artsen	  staan	  
witgekleed	  langs	  de	  weg	  en	  je	  twijfelt	  of	  ze	  je	  groeten	  of	  roepen.	  Pas	  vele	  kilometers	  verder	  gaat	  
het	  naar	  beneden,	  maar	  dan	  voor	  je	  gevoel	  ook	  bijna	  loodrecht,	  met	  druk	  op	  je	  bovenbenen	  en	  
knieën	  als	  zwaar	  gevolg.	  Verder	  naar	  beneden	  ruik	  je	  iets.	  De	  stad?	  Bier!	  En	  opeens	  hol	  je	  door	  
smalle	  straatjes	  langs	  pub	  na	  pub.	  Soms	  zie	  je	  iemand	  een	  aangereikte	  bierpul	  aannemen,	  maar	  
zelf	  wil	  je	  heldere	  lucht	  voor	  je	  longen	  houden	  en	  geen	  weezoete	  bierwasem.	  En	  dan	  hol	  je	  de	  
straat	  met	  pubs	  weer	  uit,	  ga	  je	  langs	  nog	  een	  kerk,	  nu	  waarschijnlijk	  een	  Anglicaanse,	  waar	  je	  
weer	  wordt	  toezongen	  en	  dan	  ineens	  ben	  je	  aan	  het	  strand.	  En	  dan	  denk	  je	  dat	  je	  er	  bent,	  dus	  je	  
gaat	  al	  lichter	  lopen,	  maar	  dan	  besef	  je	  dat	  je	  nog	  kilometers	  te	  gaan	  hebt	  naar	  de	  finish.	  Het	  is	  
vlak,	  maar	  het	  is	  zo	  zwaar.	  Alle	  energie	  is	  allang	  uit	  je	  benen	  weg	  en	  dan	  moet	  je	  nog	  verder,	  
verder.	  
Ik	  heb	  het	  gehaald,	  Loes	  heeft	  het	  gehaald,	  de	  rest	  heeft	  het	  gehaald.	  Heerlijk.	  We	  zijn	  thee	  gaan	  
drinken,	  met	  scones.	  Met	  driehoekige	  sandwiches,	  strawberries	  and	  cream.	  En	  later:	  bier.	  
Belachelijk	  grote	  glazen	  bier.	  Guess	  I	  still	  love	  England.	  

The	  member	  for	  Tunbridge	  Wells	  

In	  die	  stemming	  gingen	  we	  de	  volgende	  dag	  door	  een	  green	  and	  pleasant	  land	  verder	  ‘the	  
garden	  of	  England’	  in:	  Kent.	  Midden	  in	  deze	  county	  is	  een	  Britse	  modelstad	  genaamd	  Tunbridge	  
Wells.	  Tussen	  twee	  banen	  door	  heb	  ik	  daar	  ooit	  een	  maand	  in	  een	  Bed	  &	  Breakfast	  gezeten,	  al	  
schrijvend,	  Churchill	  lezend	  en	  wandelend	  over	  groene	  heuvels,	  door	  heggen	  gescheiden	  wegen	  
en	  langs	  een	  oude,	  perfect	  onderhouden	  spoorbaan	  waarover	  een	  stoomlocomotief	  een	  paar	  
keer	  per	  dag	  fel	  gekleurde	  toeristen	  vervoerde.	  Toen	  kende	  ik	  er	  niemand	  en	  dat	  vond	  ik	  best.	  
Nu	  kende	  ik	  er	  wel	  iemand:	  Greg	  Clark	  MP.	  MP:	  Member	  of	  Parliament	  for	  Tunbridge	  Wells.	  Ik	  
wilde	  met	  hem	  en	  zijn	  perfecte	  assistent	  Peter	  Franklin	  weer	  afspreken.	  Normaal	  gesproken	  zou	  
ik	  dat	  in	  Londen	  doen,	  in	  dat	  briljante	  historische	  antwoord	  op	  elke	  architect	  die	  niet	  verder	  dan	  
betonnen	  blokkendozen	  komt:	  the	  Houses	  of	  Parliament.	  Nu	  hoorde	  ik	  dat	  Greg	  in	  Tunbridge	  
moest	  zijn	  vanwege	  de	  ‘local	  elections’	  en	  ik	  vroeg	  of	  ik	  een	  dag	  met	  hem	  mee	  mocht.	  Dat	  vond	  
hij	  heel	  leuk.	  Samen	  met	  Loes	  sprak	  ik	  in	  het	  centrum	  van	  Tunbridge	  af.	  Greg	  is	  iemand	  met	  een	  
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prettige	  uitstraling	  maar	  voor	  de	  buitenwacht	  waarschijnlijk	  erg	  ‘normaal	  normaal’.	  Hij	  is	  iemand	  
die	  in	  een	  wat	  oudere	  auto	  aan	  komt	  rijden	  met	  de	  kinderstoeltje	  nog	  achterin.	  Lang,	  slungelig	  
zelfs,	  lijkt	  hij	  eerder	  Brave	  Hendrik	  dan	  doordouwer,	  meer	  de	  stafmedewerker	  dan	  de	  
toppoliticus	  die	  hij	  is.	  Totdat	  hij	  gaat	  spreken	  en	  formuleren.	  Dan	  weet	  je	  dat	  je	  met	  een	  
eerstegraads	  denker	  te	  maken	  hebt,	  met	  naast	  veel	  kennis	  een	  forse	  portie	  gezond	  verstand	  en	  
zelfs	  wat	  wijsheid.	  Ik	  kende	  hem	  nog	  uit	  de	  tijd	  dat	  hij,	  net	  als	  zijn	  maatjes	  David	  Cameron	  en	  
Oliver	  Letwin,	  verbonden	  was	  aan	  de	  denktank	  van	  de	  Conservatieve	  partij	  en	  zie	  hem	  als	  een	  
van	  de	  grondleggers	  van	  de	  latere	  ‘Big	  Society’	  gedachte	  –	  het	  idee	  dat	  noch	  de	  overheid,	  noch	  
de	  markt	  de	  samenleving	  moeten	  bepalen,	  maar	  dat	  wij	  dat	  zelf	  moeten	  doen,	  als	  levende	  
gemeenschappen.	  Mijn	  soort	  kandidaat	  dus.	  Op	  het	  moment	  dat	  wij	  elkaar	  in	  een	  voorzichtig	  
meizonnetje	  spraken,	  was	  hij	  een	  van	  de	  honderden	  MP’s	  van	  een	  oppositiepartij	  die	  moest	  
proberen	  een	  beetje	  profiel	  op	  te	  bouwen.	  Zijn	  portefeuille	  was	  mager	  en	  niet	  erg	  populair:	  
vrijwilligerswerk.	  Hij	  maakte	  er	  heel	  veel	  van.	  En	  hij	  had	  een	  hele	  sterke	  basis	  in	  Tunbridge	  Wells.	  
Deze	  plaats	  is	  de	  archetypische	  Britse	  gemeente	  –	  althans	  voor	  Zuid-‐Engelse	  begrippen.	  
Conservatief	  in	  uitstraling	  en	  houding.	  De	  dame	  van	  ‘Keeping	  up	  appearances’	  (‘Schone	  schijn’)	  –	  
hoe	  heet	  ze	  ook	  al	  weer?	  Oh	  ja,	  Hyacint	  –	  zie	  je	  hier	  zo	  de	  hoek	  om	  komen,	  met	  haar	  man	  
Richard	  achter	  haar	  aan.	  Het	  betekent	  wel	  dat	  ook	  haar	  asociale	  familie	  ergens	  in	  de	  buurt	  is	  en	  
dat	  geldt	  ook	  wel	  voor	  Tunbridge	  Wells.	  Natuurlijk	  willen	  ze	  daar	  niet	  van	  horen.	  
Zo	  doe	  ik	  Tunbridge	  en	  zeker	  Greg	  niet	  helemaal	  recht	  –	  nou	  ja,	  een	  beetje	  zoals	  een	  karikatuur	  
ook	  altijd	  ergens	  op	  lijkt	  –	  dus	  dat	  wil	  ik	  rechtzetten.	  En	  hoezeer	  Greg	  meer	  dan	  een	  karikatuur	  
van	  een	  politicus	  is,	  ontdekte	  ik	  toen	  we	  afrekenden	  en	  ik	  met	  Greg’s	  in	  zijn	  gammele	  auto	  
richting	  één	  van	  de	  buitenwijken	  mee	  reed.	  Op	  weg	  er	  naar	  toe	  maakte	  Greg	  voor	  mij	  de	  analyse	  
van	  de	  wijk	  en	  de	  geschiedenis	  van	  een	  aantal	  mensen	  daar.	  En	  daarmee	  vielen	  er	  tegelijk	  wat	  
schellen	  van	  mijn	  ogen,	  want	  nooit	  zou	  ik	  in	  Nederland	  een	  politicus	  tegenkomen	  met	  zo’n	  
gevoel	  voor	  de	  lokale	  situatie.	  Dat	  had	  met	  zowel	  zijn	  persoon	  als	  met	  het	  Engelse	  
districtenstelsel	  en	  de	  unieke	  manier	  van	  campagnevoeren	  te	  maken	  –	  het	  ‘canvassen’.	  Sorry,	  ik	  
moet	  wat	  uitleggen.	  

Wij	  kennen	  een	  proportioneel	  stelsel,	  zij	  kennen	  een	  districtenstelsel.	  Wij	  hebben	  lijsten,	  met	  
een	  lijsttrekker	  en	  een	  reeks	  kandidaten	  die	  als	  kikkers	  op	  een	  bruidssleep	  met	  de	  lijsttrekker	  het	  
parlementsgebouw	  binnenkomen.	  Zij	  hebben	  om	  de	  zoveel	  tijd	  lokale	  verkiezingen.	  Dat	  kan	  met	  
een	  heleboel	  tegelijk	  zijn,	  zoals	  dit	  keer	  het	  geval	  is,	  soms	  is	  het	  omdat	  er	  een	  MP	  vertrekt	  of	  
sterft,	  en	  dan	  noemen	  ze	  het	  een	  by-‐election.	  Op	  lokaal	  niveau	  wordt	  per	  partij	  vastgesteld	  wie	  
de	  kandidaat	  mag	  zijn	  –	  althans	  in	  theorie.	  In	  de	  praktijk	  wordt	  dat	  voor	  de	  grote	  partijen	  
vastgesteld	  in	  een	  soort	  tango	  tussen	  de	  lokale	  bestuurders	  en	  het	  landelijk	  bestuur	  dat	  graag	  
wat	  kandidaten	  naar	  voren	  schuift.	  Ben	  je	  eenmaal	  kandidaat	  dan	  is	  de	  kans	  groot	  dat	  je	  lang	  de	  
vertegenwoordiger	  van	  die	  plaats	  kan	  blijven,	  zeker	  als	  die	  partij	  vaak	  op	  de	  overwinning	  mag	  
rekenen	  –	  dan	  noemen	  ze	  het	  een	  ‘safe	  seat’,	  een	  veilige	  zetel.	  Is	  de	  kans	  op	  een	  overwinning	  
kleiner	  en	  het	  gaat	  nogal	  eens	  op	  en	  neer	  dan	  is	  de	  kans	  wat	  groter	  dat	  er	  of	  lokaal	  of	  landelijk	  
iemand	  naar	  voren	  wordt	  geschoven	  die	  zich	  maar	  eens	  moet	  zien	  te	  bewijzen.	  Greg	  komt	  
oorspronkelijk	  uit	  de	  buurt	  van	  Nottingham,	  midden	  Engeland.	  In	  Tunbridge	  zat	  al	  eeuwen	  een	  
gewaardeerde	  conservatief.	  Toen	  deze	  uiteindelijk	  verklaarde	  zich	  niet	  meer	  herkiesbaar	  te	  
stellen,	  werd,	  oh	  wonder,	  Greg	  naar	  voren	  geschoven,	  ook	  door	  zijn	  voorganger.	  Die	  had	  dat	  
goed	  gezien.	  Greg	  groef	  zich	  in	  binnen	  de	  gemeenschap.	  Was	  er	  helemaal	  voor	  Tunbridge	  Wells.	  
Er	  is	  nog	  iets	  anders	  aan	  de	  wijze	  waarop	  iemand	  gekozen	  wordt.	  Wezenlijk	  anders.	  Voor	  



Engeland	  geldt	  dat	  de	  basisgegevens	  van	  ingeschreven	  kiezers	  aan	  de	  partijen	  ter	  beschikking	  
worden	  gesteld.	  De	  andere	  Angelsaksische	  landen,	  inclusief	  de	  VS,	  hebben	  dat	  overgenomen.	  
Dat	  lijkt	  een	  administratief	  gegeven,	  maar	  alle	  ‘Amerikaanse	  toestanden’	  zijn	  hiertoe	  te	  
herleiden.	  Op	  het	  moment	  dat	  partijen	  een	  database	  met	  gegevens	  hebben,	  kunnen	  ze	  contact	  
op	  gaan	  nemen	  en	  hun	  informatie	  gaan	  verrijken.	  In	  Nederland	  en	  de	  meeste	  continentale	  
landen	  komen	  deze	  gegevens	  niet	  ter	  beschikking	  van	  de	  partijen	  en	  gelden	  de	  gewone	  privacy	  
regels.	  Dat	  scheelt	  meer	  dan	  een	  slok	  op	  een	  borrel	  (Ook	  dat	  is	  niet	  overal	  waar.	  Ik	  ken	  iemand	  
die	  alle	  kiezersdata,	  verrijkt	  en	  al,	  van	  zijn	  land	  in	  zijn	  laptop	  heeft	  zitten.	  Dat	  moet	  de	  best	  
beschermde	  laptop	  zijn	  die	  ik	  ken).	  In	  de	  VS,	  maar	  ook	  in	  landen	  als	  Australië	  en	  het	  Verenigd	  
Koninkrijk,	  gaat	  dat	  verrijken	  al	  erg	  ver.	  We	  gaan	  de	  tijd	  van	  Big	  Data	  in	  en	  dan	  kan	  het	  niet	  
anders	  of	  de	  enige	  die	  nog	  een	  serieuze	  campagne	  kunnen	  opzetten,	  zijn	  degenen	  die	  daarvoor	  
de	  nodige	  miljoenen	  (miljarden?)	  investeringen	  kunnen	  doen.	  Eén	  van	  de	  redenen	  dat	  ik	  er	  van	  
overtuigd	  ben	  dat	  we	  op	  Europese	  schaal	  verkiezingen	  gaan	  krijgen,	  is	  mijn	  beeld	  dat	  de	  kosten	  
van	  moderne	  campagnes,	  net	  als	  die	  van	  legers,	  niet	  meer	  door	  een	  enkel	  land	  te	  dragen	  zijn.	  	  
Ondertussen	  het	  is	  prachtig	  om	  te	  zien	  hoe	  het	  in	  een	  klassieke	  democratie	  aan	  de	  basis	  werkt	  
als	  je	  met	  een	  echte	  districtsman	  als	  Greg	  Clark	  MP	  op	  pad	  mag	  gaan.	  

The	  Dutchman	  going	  with	  us	  

We	  reden	  richting	  een	  wijk	  met	  een	  kern	  van	  middenklasse	  woningen,	  meest	  twee	  onder	  een	  
kap,	  met	  richting	  de	  bosrand	  wat	  duurdere	  woningen	  en	  dichter	  bij	  de	  stad	  –	  en	  daar	  reden	  we	  
nu	  naar	  toe	  -‐	  wat	  huizen	  van	  een	  net	  wat	  goedkoper	  dan	  gemiddelde	  klasse.	  We	  reden	  een	  
parkeerplaats	  op	  waar	  we	  werden	  opgewacht	  door	  een	  team	  van	  acht	  mensen,	  tot	  mijn	  
verbazing	  allen	  zonder	  de	  verwachte	  blauwe	  rozet	  van	  de	  conservatieve	  partij.	  Greg	  groette	  ze	  
allemaal	  bij	  naam.	  De	  duidelijke	  leider	  was	  ene	  Fred.	  Fred	  zat	  op	  zijn	  invalidenscooter	  als	  op	  een	  
troon,	  met	  in	  het	  mandje	  voor	  hem	  een	  dik	  pak	  papier.	  Nadat	  iedereen	  was	  geïnformeerd	  over	  
‘the	  Dutchman	  going	  with	  us’,	  nam	  Fred	  het	  woord,	  verdeelde	  ons	  in	  tweetallen	  en	  begon	  
instructies	  uit	  te	  delen.	  Instructies	  per	  naam	  en	  huisnummer.	  Bij	  elk	  nummer	  vertelde	  hij	  wat	  
daar	  de	  vorige	  keer	  was	  gestemd,	  wat	  voor	  achtergrond	  de	  mensen	  hadden,	  wat	  er	  speelde	  –	  
‘veel	  ergernis	  over	  lokale	  jeugd	  die	  lege	  drankflessen	  in	  de	  speeltuin	  achterlaat’,	  ‘problemen	  met	  
de	  gezondheid	  en	  ze	  kan	  geen	  arts	  vinden	  die	  naar	  haar	  luistert’	  –	  en	  zo	  verder.	  Elk	  tweetal	  ging	  
met	  de	  instructie	  in	  de	  oren	  naar	  een	  huisnummer	  toe	  om	  aan	  te	  bellen.	  Natuurlijk	  was	  lang	  niet	  
iedereen	  thuis,	  maar	  de	  mensen	  die	  wel	  opendeden	  vonden	  het	  duidelijk	  normaal	  dat	  er	  deze	  
dagen	  aangebeld	  werd.	  Soms	  was	  het	  gesprek	  kort,	  maar	  het	  kon	  ook	  rustig	  tien	  tot	  twintig	  
minuten	  duren.	  En	  dan	  kwamen	  aan	  mijn	  luisterend	  oor	  precies	  de	  thema’s	  voorbij	  zoals	  Fred	  
die	  had	  aangekondigd.	  En	  als	  het	  gesprek	  voorbij	  was	  dan	  gingen	  we	  als	  tweetal	  weer	  naar	  Fred	  
toe,	  die	  zichzelf	  midden	  op	  straat	  had	  gepositioneerd	  en	  daar	  vertelden	  wij	  hem	  wat	  de	  mensen	  
aan	  de	  deur	  zeiden	  over	  hun	  stemintentie.	  Alles	  werd	  opgeschreven	  en	  als	  het	  om	  een	  stem	  ging	  
die	  wijzigde	  van	  rood	  (Labour)	  of	  geel	  (Liberals)	  naar	  blauw	  (Conservatives),	  dan	  kwam	  er	  uit	  
Fred	  een	  tevreden	  gegrom.	  Ik	  heb	  een	  kleine	  twee	  uur	  met	  Fred	  en	  zijn	  team	  meegelopen,	  zelf	  
ook	  steeds	  meer	  gesprekken	  voerend,	  maar	  tegelijk	  ook	  merkend	  dat	  je	  echt	  helemaal	  lokaal	  
moest	  zijn	  ingevoerd	  om	  de	  gesprekken	  echt	  te	  kunnen	  doen.	  Ik	  was	  meer	  de	  curiosa	  uit	  
Holland.	  De	  belangstelling	  van	  de	  andere	  kant	  van	  de	  Noordzee	  was	  wel	  leuk,	  maar	  ze	  konden	  er	  
weinig	  mee.	  Op	  een	  gegeven	  moment	  maakte	  ik	  mij	  los	  en	  zocht	  Greg	  weer	  op.	  Die	  was	  nergens	  
meer	  te	  bekennen,	  maar	  met	  wat	  navragen	  vond	  ik	  hem	  een	  fors	  aantal	  straten	  verderop.	  Ook	  
bij	  hem	  probeerde	  ik	  aan	  te	  sluiten,	  maar	  dat	  was	  nog	  veel	  meer	  onbegonnen	  werk.	  Ik	  vond	  hem	  
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ontspannend	  leunend	  tegen	  een	  deurpost,	  in	  ernstig	  gesprek	  met	  een	  jonge	  moeder.	  Het	  was	  
een	  echt	  gesprek,	  over	  mensen	  die	  ze	  kenden	  en	  de	  zorgen	  die	  ze	  hadden.	  Na	  een	  minuut	  of	  10	  
rondde	  beiden	  het	  gesprek	  af.	  Over	  stemmen	  werd	  niet	  eens	  gesproken.	  Bij	  een	  volgende	  deur	  
ging	  het	  net	  zo.	  Voor	  mij	  was	  er	  weinig	  aan.	  Ik	  tikte	  met	  twee	  vingers	  tegen	  mijn	  hoofd	  bij	  wijze	  
van	  groet	  en	  liep	  bij	  Greg	  en	  zijn	  volgende	  gesprekspartner	  vandaan.	  Ik	  heb	  toen	  geruime	  tijd	  
alleen	  door	  de	  wijk	  gelopen,	  nadenkend	  over	  de	  mensen	  achter	  de	  ramen	  en	  de	  vraag	  hoe	  je	  
zoveel	  mensen	  nog	  zo	  kon	  bereiken	  dat	  een	  echt	  gesprek	  nog	  mogelijk	  was.	  Canvassen.	  Het	  
sprak	  me	  aan.	  
Later	  sloot	  ik	  me	  weer	  bij	  Fred,	  Greg	  en	  het	  team	  aan.	  Het	  leek	  er	  op	  dat	  we	  goede	  zaken	  
hadden	  gedaan.	  Fred	  en	  zijn	  mensen	  stopten	  er	  voor	  die	  dag	  mee.	  Greg	  en	  ik	  gingen	  nog	  naar	  
een	  andere	  wijk.	  Onderweg	  vertelde	  Greg	  mij	  dat	  hij	  niet	  van	  de	  verkiezingsperiode	  hield.	  De	  
mensen	  met	  wie	  hij	  die	  middag	  sprak,	  sprak	  hij	  vaker.	  Hij	  volgde	  hen,	  zij	  volgden	  hem.	  
Gesprekken	  in	  een	  verkiezingsperiode	  zijn	  al	  snel	  wat	  belast,	  zo	  zei	  hij.	  ‘Als	  je	  niet	  oppast	  denken	  
ze	  nog	  dat	  je	  alleen	  voor	  hun	  stem	  komt’,	  zei	  hij	  onderkoeld.	  Opeens	  snapte	  ik	  ook	  waarom	  MP’s	  
–	  althans	  de	  echte	  –	  zeer	  regelmatig	  in	  hun	  eigen	  district	  ‘spreekuur’	  houden.	  Als	  zoon	  van	  een	  
arts	  vond	  ik	  dat	  maar	  een	  rare	  term.	  Alsof	  er	  behandeld	  gaat	  worden.	  Maar	  in	  zekere	  zin	  hebben	  
MP’s	  precies	  de	  rol	  van	  menig	  huisarts:	  een	  praatpaal,	  iemand	  bij	  wie	  je	  in	  ieder	  geval	  je	  zorgen	  
kwijt	  kan	  en	  wie	  weet	  ook	  nog	  iets	  gedaan	  krijgt.	  Leerzaam,	  zo	  leerzaam.	  

Fingers	  through	  the	  mailbox	  

Aan	  het	  einde	  van	  de	  middag	  haalden	  we	  Loes	  weer	  op	  en	  gingen	  nog	  een	  drankje	  nemen,	  dit	  
keer	  ook	  samen	  met	  de	  lokale	  secretaris,	  een	  betaalde	  kracht	  in	  dit	  geval.	  Ik	  vertel	  Loes	  
enthousiast	  wat	  ik	  gezien	  heb,	  maar	  dan	  gaat	  Greg	  mijn	  enthousiasme	  afremmen.	  Verhalen	  over	  
bulldogs	  in	  de	  estates,	  de	  grauwe	  huizenblokken	  waar	  de	  arme	  Britten	  wonen,	  vingers	  die	  je	  niet	  
door	  brievenbussen	  moet	  steken,	  de	  scepsis	  als	  je	  aanbelt	  nadat	  er	  eerst	  weer	  een	  in	  schandalen	  
gemarineerde	  krant	  op	  de	  mat	  is	  gevallen.	  Schandalen	  van	  je	  eigen	  partij	  dus.	  Of	  de	  minstens	  zo	  
vervelende	  momenten	  als	  je	  een	  maatregel	  van	  je	  eigen	  partij	  moet	  uitleggen	  waar	  je	  zelf	  niet	  
achter	  staat.	  Oppositie	  heeft	  zo	  zijn	  voordelen,	  zei	  hij	  met	  een	  vermoeide	  glimlach.	  Tegen	  die	  tijd	  
voelde	  ik	  me	  al	  helemaal	  thuis	  bij	  zijn	  problemen.	  Nee,	  de	  verschillen	  zijn	  niet	  zo	  groot.	  Toch,	  
direct	  contact	  met	  de	  kiezer	  is	  zoveel	  meer	  ingebakken	  in	  het	  politieke	  systeem	  dan	  bij	  ons	  en	  
daarin	  krijgen	  ze	  van	  mij	  toch	  het	  voordeel.	  Naar	  een	  districtenstelsel	  hoeft	  het	  van	  mij	  niet	  te	  
gaan,	  maar	  waarom	  niet	  de	  adressen	  ter	  beschikking	  stellen	  aan	  de	  partijen?	  

We	  namen	  warm	  afscheid	  van	  elkaar.	  Greg	  is	  een	  kei.	  Zijn	  partij	  heeft	  het	  uitzonderlijk	  goed	  
gedaan	  bij	  die	  lokale	  verkiezingen	  in	  Tunbridge	  Wells	  en	  ik	  ken	  nu	  het	  geheim.	  
Greg	  blijft	  het	  overigens	  goed	  doen.	  Op	  het	  moment	  van	  schrijven	  combineert	  hij	  twee	  
staatssecretariaten	  (under	  minister).	  Zijn	  hoofdtaak	  is	  het	  voor	  de	  Treasury	  (ministerie	  van	  
Financiën)	  leiden	  van	  de	  onderhandelingen	  met	  de	  EU,	  de	  ander	  is	  als	  een	  soort	  minister	  voor	  
grote	  steden	  te	  bemiddelen	  tussen	  het	  ministerie	  van	  Binnenlandse	  Zaken	  en	  de	  grotere	  Britse	  
steden.	  Nog	  steeds	  is	  zijn	  uitstraling	  niet	  glamoureus	  en	  is	  hij	  een	  van	  de	  minst	  bekende	  
bewindspersonen.	  De	  mensen	  om	  wie	  het	  gaat,	  niet	  in	  het	  minst	  Cameron	  zelf,	  weten	  hem	  te	  
waarderen	  als	  stille	  kracht.	  Ik	  ben	  benieuwd	  hoe	  zijn	  toekomst	  er	  uit	  gaat	  zien.	  
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VOORZITTERSCAMPAGNE	  

Peter	  van	  Heeswijk,	  mei	  –	  juni	  2007
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Heb	  je	  even	  tijd?	  

Het	  was	  woensdag	  en	  ik	  was	  terug	  in	  Nederland,	  op	  weg	  naar	  een	  afspraak	  voor	  mijn	  werk.	  Maar	  
ik	  dacht	  niet	  aan	  mijn	  werk,	  ik	  dacht	  aan	  mijn	  campagnes.	  Ik	  had	  een	  verzadigd	  gevoel.	  
Tevredenheid,	  moeheid	  en	  een	  gevoel	  van	  leegte	  bepaalden	  samen	  de	  toon.	  Gehad,	  nu	  heb	  ik	  
het	  echt	  gehad.	  En	  toen	  ging	  mijn	  telefoon	  via	  de	  hands	  free.	  Ik	  herkende	  het	  nummer	  niet.	  
‘Hallo?’	  
‘Hi,	  met	  Yke.	  Yke	  de	  Grood.’	  
‘Dag	  Yke.	  Vanwaar	  deze	  eer?	  
‘Heb	  je	  even	  tijd’?	  

Yke	  was	  de	  directeur	  van	  het	  partijbureau	  van	  Noord-‐Brabant.	  Je	  kan	  zo’n	  functie	  heel	  
ondersteunend	  invullen	  en	  je	  kan	  zo’n	  functie	  héél	  ondersteunend	  invullen.	  Yke	  deed	  dat	  
laatste.	  Ze	  heeft	  een	  persoonlijkheid	  waar	  je	  niet	  omheen	  komt.	  Niemand	  niet.	  Als	  zij	  zegt	  dat	  je	  
de	  procedure	  voor	  het	  opstellen	  van	  je	  lijsten	  anders	  moet	  invullen,	  dan	  luister	  je.	  Als	  zij	  zegt	  –	  
wat	  ze	  tot	  mijn	  genoegen	  heeft	  gedaan	  –	  dat	  ze	  weigert	  om	  naar	  religieuze	  gezindte	  te	  vragen	  
als	  er	  CV’s	  moeten	  worden	  opgesteld,	  dan	  houdt	  ze	  dat	  vol,	  ook	  als	  de	  partijvoorzitter	  haar	  
indringend	  aanstaart.	  Ze	  is	  zo	  iemand	  die	  je	  mag	  of	  niet	  mag	  –	  en	  dat	  wederzijds.	  Mij	  mag	  ze,	  
pfff.	  Ik	  heb	  haar	  leren	  kennen	  toen	  ik	  in	  1999,	  in	  het	  verlengde	  van	  mijn	  werk	  voor	  de	  Tweede	  
Kamerlijst,	  een	  sessie	  heb	  gedaan	  voor	  alle	  kandidaten	  op	  de	  lijst	  voor	  de	  provinciale	  
statenverkiezingen,	  met	  Pieter	  van	  Geel	  als	  bejubelde	  lijsttrekker.	  Een	  leuke	  klus.	  Van	  mijn	  kant	  
heb	  ik	  toen	  best	  waardering	  gekregen	  voor	  de	  zeer	  directe,	  maar	  altijd	  eerlijke	  manier	  waarop	  ze	  
mij	  benaderde.	  Veel	  Brabanders	  doen	  hun	  best	  iets	  Bourgondisch	  uit	  te	  stralen	  en	  dan	  is	  er	  ook	  
nog	  een	  groep	  Brabo’s	  die	  daar	  geen	  enkele	  moeite	  voor	  doen	  en	  harder	  uit	  de	  hoek	  kunnen	  
komen	  dan	  menig	  Noord-‐Hollander.	  Yke	  is	  er	  het	  uitgesproken	  voorbeeld	  van.	  Je	  moet	  er	  even	  
doorheen	  kijken	  en	  dan	  zie	  je	  ontzettend	  veel	  warmte	  en	  betrokkenheid,	  op	  z’n	  Brabants.	  Het	  
CDA-‐gevoel,	  zeg	  maar.	  

Maar	  dat	  was	  dus	  lang	  geleden.	  En	  nu	  had	  ze	  een	  probleem.	  Haar	  voorzitter	  wilde	  landelijk	  
voorzitter	  worden.	  Hij	  heette	  Peter	  van	  Heeswijk.	  Ik	  zag	  geen	  verhaal	  	  of	  gezicht	  voor	  me,	  maar	  
ik	  nam	  op	  haar	  woord	  aan	  dat	  Peter	  een	  super	  voorzitter	  was	  en	  dat	  hij	  een	  hele,	  hele	  goeie	  zou	  
zijn	  als	  landelijk	  voorzitter.	  	  Ik	  haalde	  adem	  om	  tegen	  Yke	  te	  zeggen	  dat	  ik	  wel	  eens	  in	  het	  Zuid-‐
Hollandse	  kon	  sonderen	  hoe	  hij	  lag,	  maar	  voor	  ik	  dat	  kon	  doen	  veraste	  ze	  mij	  met	  haar	  eigenlijke	  
vraag:	  	  
“Zou	  jij	  de	  campagne	  voor	  Peter	  willen	  doen?”	  
Ho,	  ho.	  Nee,	  niet	  zo	  snel.	  Zoekend	  naar	  tijd	  om	  na	  te	  denken,	  vroeg	  ik	  haar	  waarom	  ze	  dat	  aan	  
mij	  vroeg.	  In	  Brabant	  barst	  het	  toch	  van	  het	  campagnetalent?	  Maar	  nee,	  er	  waren	  in	  ieder	  geval	  
twee	  complicaties.	  De	  eerste	  was	  dat	  Yke	  en	  collega’s	  niets	  mochten	  doen.	  Als	  je	  formeel	  in	  
dienst	  bent	  van	  de	  partij,	  mag	  je	  geen	  campagne	  voeren	  voor	  een	  van	  de	  kandidaten.	  Terecht	  
natuurlijk,	  maar	  wel	  lastig	  als	  je	  de	  grootste	  fan	  bent	  van	  een	  van	  die	  kandidaten.	  Het	  tweede	  
was	  dat	  de	  andere	  kandidaat	  –	  Jeroen	  Alting	  van	  Geuzau	  –	  ook	  uit	  Brabant	  kwam	  en	  kennelijk	  
nogal	  wat	  campagnesupport	  had	  weten	  aan	  te	  trekken.	  Het	  kwam	  er	  op	  neer	  dat	  de	  campagne	  
al	  een	  kleine	  week	  aan	  de	  gang	  was,	  dat	  Jeroen	  zich	  al	  georganiseerd	  had	  en	  dat	  Peter	  nog	  
moest	  beginnen.	  Ik	  kon	  mijn	  oren	  niet	  geloven.	  Hij	  mag	  dan	  een	  super	  voorzitter	  zijn,	  maar	  zo	  



doe	  je	  toch	  geen	  campagne?	  Ik	  denk	  dat	  ik	  mijn	  scepsis	  in	  mijn	  stem	  door	  liet	  klinken,	  want	  Yke	  
werd	  verdedigend	  en	  begon	  Peters	  sterke	  punten	  verder	  op	  te	  noemen.	  Hij	  is	  een	  bakker,	  een	  
ondernemer,	  net	  als	  jij.	  Hij	  doet	  het	  er	  allemaal	  naast,	  maar	  hij	  heeft	  deze	  provincie	  helemaal	  in	  
de	  hand	  en	  is	  een	  echte	  hervormer.	  Enzovoort.	  Het	  kwam	  er	  op	  neer	  dat	  ze	  hem	  vertrouwde,	  
dat	  hij	  geen	  mensen	  om	  zich	  heen	  had	  met	  een	  landelijk	  netwerk	  en	  tot	  haar	  frustratie	  zij	  zelf	  
neutraal	  moest	  blijven.	  
“En	  wat	  verwacht	  je	  nu	  van	  mij?”	  
Of	  ik	  met	  Peter	  wilde	  praten.	  Ze	  had	  mij	  gevolgd	  en	  dacht	  dat	  ik	  de	  juiste	  man	  was	  om	  met	  hem	  
te	  spreken.	  Maar	  waarom	  dan	  niet	  iemand	  van	  het	  landelijk	  campagneteam	  genomen?	  Nog	  een	  
spade	  dieper	  doorpratend,	  kwam	  ik	  	  er	  achter	  dat	  Jeroen	  waarschijnlijk	  de	  kandidaat	  was	  van	  
Jack	  de	  Vries	  en	  Jeroen	  de	  Graaf,	  ze	  delen	  een	  CDJA	  verleden.	  Oh	  fijn,	  nu	  wordt	  het	  nog	  mooier.	  
Dan	  zou	  ik	  het	  tegen	  de	  binnenring	  van	  Balkenende	  mogen	  opnemen.	  Niet	  iets	  om	  vrolijk	  van	  te	  
worden.	  Noch	  voor	  mijn	  winstkansen,	  noch	  voor	  mijn	  relaties	  in	  het	  landelijke.	  Yke,	  wat	  vraag	  je	  
van	  me?	  Alleen	  maar	  dat	  ik	  met	  hem	  spreek.	  Wanneer?	  Nu?	  Nee.	  Kan	  niet.	  Ik	  kan	  zaterdag.	  

Ik	  durfde	  het	  thuis	  niet	  te	  vertellen.	  Ik	  durfde	  het	  mezelf	  niet	  te	  vertellen.	  De	  vermoeidheid	  zat	  
diep.	  Voor	  me	  houden	  kon	  ik	  het	  ook	  niet.	  Maar	  ik	  ga	  alleen	  maar	  praten.	  

Het	  is	  een	  lange	  reis	  van	  Gouda	  naar	  Bergeijk.	  Ruim	  twee	  uur.	  Veel	  tijd	  om	  na	  te	  denken	  en	  toch	  
niets	  te	  bedenken,	  behalve	  dan	  dat	  een	  landelijk	  voorzitterschap	  het	  hele	  leven	  van	  de	  bakker	  
op	  z’n	  kop	  zou	  zetten.	  Zou	  hij	  dat	  echt	  beseffen?	  Zou	  hij	  weten	  waar	  hij	  aan	  begint?	  Marja	  van	  
Bijsterveldt	  was	  een	  buitengewoon	  succesvol	  voorzitter	  geweest.	  Ze	  bracht	  tonnen	  drive	  en	  
betrokkenheid	  met	  zich	  mee.	  Toen	  ze	  het	  kabinet	  in	  ging	  en	  de	  lijsttrekkersverkiezing	  opkwam,	  
zei	  ik	  in	  het	  Zuid-‐Hollandse	  tegen	  wat	  collega	  bestuurders	  dat	  ik	  degene	  die	  na	  haar	  voorzitter	  
moest	  worden	  niet	  zou	  benijden.	  De	  kans	  dat	  het	  een	  kortdurend	  voorzitterschap	  zou	  zijn,	  leek	  
me	  aanzienlijk.	  Iemand	  in	  mijn	  buurt	  raadde	  ik	  het	  daarom	  af	  om	  te	  solliciteren.	  Ik	  had	  de	  namen	  
van	  de	  twee	  kandidaten	  wel	  langs	  zien	  komen,	  maar	  onmiddellijk	  weer	  vergeten.	  Ze	  zeiden	  me	  
niets.	  De	  hele	  verkiezing	  zei	  me	  op	  dat	  moment	  niets.	  Uiteraard	  snap	  ik	  het	  punt	  van	  de	  
ledendemocratie,	  maar	  veel	  geloof	  in	  de	  gedachte	  dat	  uit	  interne	  verkiezingen	  per	  definitie	  de	  
beste	  kandidaat	  voortkomt	  heb	  ik	  nooit	  gehad.	  Ik	  stond	  dus	  in	  de	  afwachtstand	  tot	  het	  
telefoontje	  van	  Yke.	  En	  nu.	  Wat	  zou	  ik	  aantreffen?	  

De	  bakker	  en	  de	  deugd	  

Ik	  kwam	  aan	  bij	  een	  moderne	  villa	  aan	  de	  rand	  van	  het	  dorp.	  Het	  huis	  was	  licht,	  modern	  en	  met	  
een	  enorme	  lap	  groen	  gras	  er	  achter.	  Het	  huis	  verraste	  door	  de	  openheid.	  Binnen	  zag	  ik	  twee	  
mensen	  achter	  een	  tafel	  zitten	  en	  ik	  zag	  een	  fel	  wit	  licht.	  	  
Na	  het	  aanbellen	  werd	  ik	  opengedaan	  door	  een	  man	  die	  zich	  met	  een	  plezierig	  Brabants	  accent	  
voorstelde	  als	  Peter	  van	  Heeswijk.	  Hij	  had	  ogen	  die	  vrolijk	  en	  waakzaam	  tegelijk	  keken.	  Kijkend	  
met	  campagneogen,	  zag	  ik	  iemand	  die	  er	  ‘goed’	  uitzag.	  Goed,	  als	  kort	  woord	  voor	  iemand	  die	  er	  
niet	  te	  oud,	  niet	  te	  jong,	  niet	  te	  lang,	  niet	  te	  kort,	  knap,	  maar	  niet	  te	  knap	  uitzag.	  Wel	  een	  hoofd	  
voor	  een	  poster,	  dacht	  ik	  snel,	  terwijl	  ik	  zijn	  rug	  volgde.	  Ook	  van	  binnen	  was	  het	  huis	  opvallend	  
licht,	  met	  hier	  en	  daar	  een	  goed	  geplaatste	  kleurexplosie.	  Peter	  leidde	  me	  naar	  een	  grote	  
woonkeuken	  met	  hoge	  ramen	  die	  uitkeken	  op	  het	  grasveld.	  Aan	  tafel	  zat	  nog	  een	  jonger	  iemand	  
zat	  die	  Fons	  bleek	  te	  heten	  –	  ‘Dag	  Fons,	  ik	  ben	  Peter’	  –	  en	  op	  die	  tafel	  stond	  een	  laptop-‐beamer	  
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combinatie	  die	  richting	  een	  scherm	  …	  niets	  projecteerde.	  Er	  was	  alleen	  maar	  het	  licht	  van	  de	  
beamer	  en	  een	  volledig	  wit	  Word	  document.	  OK,	  eerst	  maar	  eens	  luisteren.	  

Het	  werd	  een	  lang	  kennismakingsgesprek.	  Van	  mijn	  kant	  zei	  ik	  het	  nodige,	  maar	  niet	  teveel.	  Ik	  
wilde	  oppassen	  om	  diep	  in	  het	  Brabantse	  land	  niet	  een	  te	  Zuid-‐Hollands	  verhaal	  te	  houden.	  
Peter	  sprak	  vrijuit.	  Er	  waren	  raakvlakken.	  Onze	  gezamenlijke	  kennissen,	  vooral	  Yke	  en	  Pieter	  van	  
Geel.	  De	  perikelen	  van	  het	  landelijke	  bestuur,	  waar	  hij	  al	  jaren	  lid	  van	  was	  en	  waar	  ik	  via	  allerlei	  
bronnen	  voortdurend	  over	  hoorde.	  De	  verwikkelingen	  in	  de	  Brabantse	  staten,	  waar	  hij	  een	  tijd	  in	  
had	  gezeten	  en	  zich	  als	  een	  vis	  in	  het	  water	  voelde.	  En	  vandaar	  uit	  naar	  zijn	  eigen	  achtergrond.	  
Zoon	  uit	  een	  bakkersfamilie	  (ik	  stam	  van	  vaderszijde	  uit	  een	  familie	  van	  kleine	  bakkers	  in	  
Zeeland,	  dat	  gaf	  een	  gevoel	  van	  verwantschap),	  bleek	  dat	  hij	  goed	  kon	  leren	  en	  naar	  de	  
universiteit	  kon	  gaan.	  Daar	  koos	  hij	  voor	  politicologie	  in	  Nijmegen.	  Dat	  was	  niet	  meer	  het	  nest	  
van	  revolutionaire	  rovers	  dat	  het	  in	  de	  jaren	  zeventig	  was,	  maar	  evenzo	  goed	  een	  onverwachte	  
sprong.	  Zoals	  hij	  er	  over	  sprak,	  leek	  de	  politiek	  zijn	  bestemming	  te	  worden.	  Maar	  dat	  werd	  het	  
niet.	  Hij	  ging	  terug	  naar	  het	  familiebedrijf.	  Samen	  met	  zijn	  broers	  bouwde	  hij	  het	  bakkersbedrijf	  
uit	  tot	  een	  keten	  van	  moderne	  winkels,	  met	  respect	  voor	  het	  ambacht:	  de	  Van	  Heeswijks	  
wonnen	  menig	  kwaliteitsprijs.	  Ondertussen	  trouwde	  Peter	  met	  Mariëlle,	  een	  Brabantse	  studente	  
kunstgeschiedenis	  (ah,	  vandaar	  de	  inrichting	  van	  het	  huis.	  Smaakvol)	  en	  startte	  een	  ‘fantastisch!’	  
gezin	  –	  zijn	  woord,	  maar	  zo	  gezegd	  dat	  je	  het	  direct	  geloofde	  –	  met	  twee	  jonge	  kinderen.	  En	  
daarnaast	  en	  door	  al	  die	  activiteiten	  heen,	  kwamen	  steeds	  meer	  politieke	  activiteiten.	  Omdat	  
het	  bloed	  kroop	  waar	  het	  niet	  gaan	  kon.	  En	  terwijl	  we	  ons	  al	  ruim	  tegoed	  deden	  aan	  Brabants	  
worstenbroodjes,	  uiteraard	  uit	  eigen	  bakkerij	  –	  heerlijk	  –	  vertelde	  hij	  over	  zijn	  rol	  als	  voorzitter	  
van	  het	  Brabantse.	  Geprikkeld	  door	  vragen	  van	  mijn	  kant,	  kreeg	  ik	  een	  beeld	  van	  een	  voorzitter	  
die	  wist	  te	  moderniseren	  en	  er	  tegelijk	  in	  slaagde	  andere	  mensen	  aan	  zich	  te	  binden.	  Dat	  is	  geen	  
voor	  de	  hand	  liggende	  combinatie.	  In	  mijn	  vooringenomenheid	  had	  ik	  ook	  niet	  het	  idee	  dat	  dit	  
de	  typische	  houding	  van	  een	  Brabantse	  CDA-‐bestuurder	  was.	  Ook	  landelijk	  voer	  hij	  een	  koers	  die	  
op	  modernisering	  was	  gericht.	  Binnen	  het	  partijbestuur	  voerde	  hij	  de	  jongere	  garde	  aan	  en	  was	  
voorzitter	  geworden	  van	  een	  commissie	  die	  de	  partijorganisatie	  opnieuw	  moest	  bekijken.	  Hij	  
had	  zich	  daarbij	  vooral	  ook	  sterk	  gemaakt	  voor	  de	  positie	  van	  vrouwen	  binnen	  de	  partij.	  Maar	  
het	  ging	  hem	  om	  meer.	  Dat	  deed	  hij	  kennelijk	  zo	  dat	  het	  de	  steun	  kreeg	  van	  veel	  van	  zijn	  
provinciale	  collega’s	  in	  het	  partijbestuur.	  
Tot	  zover	  alle	  seinen	  op	  groen.	  Meer	  dan	  dat	  zelfs.	  Een	  familieman,	  representant	  van	  een	  
familiebedrijf,	  met	  sterke	  lokale	  wortels.	  Maar	  ook	  iemand	  met	  inhoud.	  Met	  een	  studie	  achter	  
de	  rug	  en	  een	  tas	  vol	  meningen.	  Met	  politieke	  ervaring	  en,	  naar	  bleek,	  een	  netwerk	  in	  de	  
landelijke	  politiek.	  We	  gingen	  kwartetten.	  Ken	  jij	  die,	  dan	  ken	  ik	  die.	  Hij	  kwam	  niet	  alleen	  ver,	  hij	  
gaf	  ook	  de	  indruk	  dat	  veel	  van	  zijn	  landelijke	  contacten	  hem	  zouden	  steunen	  bij	  een	  campagne.	  
Belangrijk,	  want	  om	  te	  winnen	  is	  er	  meer	  dan	  een	  Brabantse	  achterban	  nodig.	  En	  terwijl	  hij	  dat	  
alles	  vertelt	  –	  soms	  aangevuld	  door	  Fons,	  een	  jong	  talent	  uit	  Bergeijk	  die	  duidelijk	  graag	  een	  rol	  
in	  de	  campagne	  wil	  spelen,	  zie	  ik	  een	  man	  voor	  me	  die	  mij	  wel	  een	  gevoel	  van	  warmte	  geeft.	  
Iemand	  met	  wie	  je	  heel	  makkelijk	  het	  gesprek	  kan	  voeren.	  Iemand	  die	  buurman	  en	  politicus	  
tegelijk	  kan	  zijn.	  Is	  dit	  dat	  talent	  waar	  het	  CDA	  op	  wacht?	  
	  
Maar	  dan	  gaat	  het	  stroef.	  	  
‘Waarom	  wil	  je	  voorzitter	  worden?’,	  is	  de	  basisvraag.	  
Het	  antwoord	  is	  niet	  na	  te	  vertellen.	  Nieuwe	  poging.	  



‘Als	  jij	  mij	  in	  twee	  regels	  moet	  uitleggen	  waar	  je	  voor	  staat,	  wat	  zeg	  je	  dan?’	  
Algemeenheden.	  Andere	  invalshoek.	  
‘Wat	  is	  het	  eerste	  wat	  je	  doet	  als	  voorzitter’	  
‘Meer	  discussie	  in	  de	  partij.’	  	  
Tsja.	  Zal	  je	  tegenstander	  tegen	  discussie	  zijn?	  Niet	  dus.	  
‘Wat	  moet	  er	  anders	  in	  de	  partij?’	  
‘Meer	  openheid.	  De	  leden	  zijn	  het	  zat	  steeds	  uit	  de	  krant	  te	  vernemen	  wat	  de	  partij	  nu	  weer	  
vindt.’	  
Goed.	  Nu	  komen	  we	  ergens.	  Je	  maakt	  ook	  profiel	  door	  ergens	  tegen	  te	  zijn.	  Maar	  echt	  vanzelf	  
gaat	  het	  niet.	  Hoewel	  de	  campagne	  al	  bijna	  een	  week	  loopt,	  heeft	  de	  kandidaat	  nog	  geen	  
verhaal	  voor	  zijn	  kandidatuur.	  Dit	  is	  dus	  echt	  zorgelijk.	  

En	  het	  wordt	  erger.	  Er	  is	  eigenlijk	  geen	  campagne.	  De	  laptop,	  de	  beamer	  en	  het	  lege	  scherm	  
laten	  vooral	  zien	  hoe	  blanco	  alles	  nog	  is.	  Er	  is	  gewacht	  op	  de	  campagneman	  uit	  de	  Randstad.	  
Eerst	  begrijp	  ik	  er	  niets	  van.	  Peter	  moet	  heel	  veel	  ervaring	  met	  campagnes	  hebben.	  Maar	  een	  
campagne	  op	  landelijk	  niveau	  en	  zonder	  een	  Yke	  om	  te	  helpen,	  is	  blijkbaar	  een	  ander	  verhaal.	  En	  
dan	  komt	  de	  aap	  uit	  de	  mouw.	  Er	  is	  dus	  zo	  goed	  als	  geen	  verhaal.	  De	  concurrent	  is	  al	  volop	  aan	  
de	  slag.	  Een	  week	  van	  de	  zes	  weken	  durende	  campagne	  is	  al	  verstreken	  en	  de	  deadline	  voor	  het	  
aanleveren	  van	  alle	  teksten	  voor	  de	  –	  verplicht	  uniform	  vormgegeven	  –	  brochure	  en	  webtekst	  is	  
maandag	  om	  11	  uur	  in	  de	  ochtend.	  Ondertussen	  is	  het	  al	  zaterdagmiddag.	  	  

Ik	  had	  me	  ernstig	  voorgenomen	  eerst	  afspraken	  te	  maken	  over	  de	  vraag	  of	  ik	  me	  wel	  zou	  
inzetten	  voor	  de	  campagne,	  net	  zoals	  ik	  me	  had	  voorgenomen	  goed	  te	  informeren	  naar	  de	  
mogelijkheid	  om	  taken	  de	  delegeren.	  Ik	  realiseerde	  me	  op	  dat	  moment	  dat	  zoals	  wij	  met	  z’n	  
drieën	  aan	  tafel	  zaten,	  we	  eigenlijk	  het	  totale	  team	  waren.	  Er	  viel	  niets	  te	  delegeren.	  Ik	  
realiseerde	  me	  ook,	  dat	  als	  ik	  op	  dat	  moment	  nee	  zou	  zeggen,	  de	  campagne	  niet	  meer	  van	  de	  
grond	  zou	  komen.	  Tussen	  nu	  en	  maandag	  zou	  er	  nooit	  meer	  op	  tijd	  een	  vervanger	  voor	  mij	  zijn.	  
Ik	  was	  en	  voelde	  me	  vreselijk	  voor	  het	  blok	  gezet,	  maar	  merkte	  tegelijk	  dat	  ik	  dit	  Peter	  van	  
Heeswijk	  niet	  wilde	  verwijten.	  Daarvoor	  was	  hij	  gewoon	  een	  te	  aardige	  vent.	  Het	  was	  geen	  
opzet,	  het	  was	  erger:	  een	  niet	  beseffen.	  Daar	  valt	  niet	  in	  termen	  van	  verwijt	  en	  schuld	  mee	  om	  
te	  gaan.	  Althans	  niet	  door	  mij.	  En	  onderliggend	  zat	  ik	  te	  wegen:	  Is	  dit	  hem?	  Hoe	  vaak	  krijg	  je	  de	  
kans	  om	  een	  potentieel	  voorzitter	  te	  ondersteunen?	  Ik	  zou	  met	  hem	  kunnen	  werken.	  
Meestal	  is	  de	  beste	  manier	  om	  iets	  in	  het	  denken	  op	  te	  lossen,	  het	  doen.	  Laptop	  en	  beamer	  
stonden	  er	  toch.	  We	  zijn	  de	  hoofdlijn	  van	  de	  tekst	  voor	  maandag	  gaan	  schrijven.	  De	  
basiselementen	  lieten	  zich	  vrij	  snel	  opschrijven:	  ondernemer,	  gezin,	  verenigingsman,	  man	  van	  de	  
basis.	  Op	  het	  moment	  dat	  het	  stokte,	  gingen	  we	  naar	  een	  volgend	  onderdeel	  over.	  Een	  prettige	  
verassing	  school	  in	  de	  testimonials:	  de	  bereidheid	  van	  mensen	  om	  met	  een	  aanbeveling	  voor	  
Peter	  in	  de	  brochure	  te	  verschijnen.	  Dat	  aantal	  was	  niet	  alleen	  prettig	  hoog,	  maar	  het	  waren	  ook	  
echt	  goede	  namen	  –	  waaronder	  Gerrit	  Braks,	  Wim	  van	  der	  Donk	  en	  Hannie	  van	  Leeuwen	  (?)	  -‐	  en	  
de	  spreiding	  was	  zo,	  dat	  bijna	  alle	  geledingen	  van	  de	  partij	  konden	  worden	  geraakt.	  Fragment	  
voor	  fragment	  legden	  we	  de	  puzzelstukjes	  van	  het	  verhaal	  bij	  elkaar.	  Tussen	  de	  bedrijven	  door	  
kwam	  er	  ook	  een	  beeld	  van	  de	  campagne.	  Veel	  zou	  zichzelf	  sturen.	  Het	  partijbureau	  zou	  dus	  
voor	  een	  brochure	  zorgen	  voor	  elke	  kandidaat,	  een	  eigen	  webpagina	  en	  een	  pagina	  in	  het	  
ledenblad.	  Daarnaast	  zouden	  er	  door	  het	  land	  heen	  een	  zestal	  debatten	  worden	  gehouden.	  
Twee	  scheidsrechters	  zouden	  er	  op	  toezien	  dat	  beide	  kandidaten	  evenveel	  aan	  bod	  konden	  
komen.	  Tegelijk	  had	  de	  partij	  zeker	  niet	  alles	  in	  de	  hand,	  waaronder	  media.	  De	  basisregel	  was;	  
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alle	  kandidaten	  of	  geen.	  Maar	  er	  zijn	  grijze	  gebieden.	  Het	  verhaal	  ging	  dat	  Jeroen,	  de	  concurrent,	  
druk	  bezig	  was	  om	  allerlei	  prominenten	  voor	  zich	  te	  winnen,	  die	  dan	  een	  goed	  woordje	  voor	  
hem	  zouden	  doen.	  Wat	  kon	  daar	  tegenover	  worden	  gesteld?	  Het	  was	  naar	  aanleiding	  van	  dit	  
verhaal	  dat	  ‘het	  team	  Peter’,	  bestaande	  uit	  Peter	  en	  Fons,	  zich	  realiseerden	  dat	  ze	  hulp	  nodig	  
hadden.	  En	  daar	  zaten	  we	  in	  de	  keuken	  van	  de	  kandidaat,	  woorden	  aan	  het	  vergaren	  als	  even	  zo	  
vele	  kruimels	  voor	  de	  duiven	  op	  de	  Dam.	  

Het	  was	  tijd	  voor	  het	  eigenlijke	  gesprek.	  En	  dat	  hebben	  we	  gevoerd.	  En	  er	  bleven	  zoveel	  vragen	  
over,	  zo’n	  sterk	  gevoel	  dat	  de	  antwoorden	  van	  de	  adviseur	  vandaan	  moesten	  komen	  in	  plaats	  
van	  de	  kandidaat	  zelf,	  en	  ook	  een	  meer	  fundamentele	  twijfel	  over	  de	  vraag	  of	  hij	  klaar	  was	  voor	  
het	  voorzitterschap,	  dat	  het	  op	  de	  punt	  van	  mijn	  tong	  brandde	  om	  nee	  te	  zeggen.	  Maar	  of	  Peter	  
dat	  nu	  aanvoelde	  of	  niet,	  hij	  haalde	  de	  energie	  uit	  het	  gesprek	  en	  we	  gingen	  het	  over	  andere	  
dingen	  hebben.	  De	  meer	  persoonlijke	  dingen.	  Hoe	  hij	  in	  het	  geloof	  stond.	  Hoe	  hij	  over	  bedrijf	  en	  
gezin	  dacht	  en	  de	  prijs	  van	  politiek.	  En	  daar	  haalde	  ik	  het	  besluit	  uit	  om	  door	  te	  gaan.	  Niet	  omdat	  
hij	  er	  klaar	  voor	  was,	  maar	  omdat	  hij	  deugde.	  Uiteindelijk	  ben	  ik	  een	  romanticus.	  Ik	  wil	  het	  
verschil	  maken,	  maar	  dan	  wel	  met	  iets	  of	  iemand	  waarvan	  ik	  kan	  zeggen:	  die	  deugt.	  Peter	  deugt.	  

Over	  dassen	  en	  doen	  

Het	  is	  op	  de	  een	  of	  andere	  manier	  makkelijker	  schrijven	  als	  de	  deadline	  in	  het	  nu	  ligt.	  
Thuisgekomen	  heb	  ik	  de	  teksten	  er	  in	  één	  keer	  uitgeramd.	  Langer	  dan	  een	  uurtje	  zal	  ik	  er	  niet	  
over	  hebben	  gedaan.	  Wel	  zijn	  we	  tot	  maandagochtend	  5	  voor	  11	  doorgegaan	  met	  het	  aanvullen	  
en	  aanpassen	  van	  de	  tekst	  (testimonials!)	  en	  toen	  was	  het	  weg	  en	  klaar.	  	  
Achteraf	  heb	  ik	  daarmee	  de	  campagne	  gevoerd.	  De	  rest	  was	  naspel.	  Interessant,	  chaotisch	  en	  
soms	  pittig,	  maar	  tot	  meer	  dan	  marginale	  wijzigingen	  in	  de	  uitslag	  heeft	  het	  waarschijnlijk	  niet	  
geleid.	  Uiteindelijk	  draaide	  het	  in	  de	  uitingen	  die	  van	  het	  partijbureau	  uitgingen	  om	  drie	  
factoren.	  De	  eerste	  was	  de	  tekst.	  Die	  beschreef	  Peter	  als	  een	  van	  ons.	  Aardig,	  bereikbaar.	  
Nuchter,	  maar	  met	  hart	  voor	  de	  zaak.	  Verenigingsman.	  Het	  tweede	  was	  de	  testimonials.	  Er	  was	  
een	  klein	  ‘bandwagon’	  effect.	  Mensen	  wilden	  op	  de	  folder	  van	  Peter	  staan.	  Het	  was	  mijn	  eerste	  
concrete	  indicatie	  dat	  ik	  wel	  eens	  voor	  een	  winnaar	  zou	  kunnen	  werken.	  De	  derde	  factor	  was	  het	  
beeld.	  De	  foto.	  Onze	  trouwe	  Dirk	  Hol	  had	  eerder	  die	  week	  wat	  foto’s	  genomen	  en	  de	  keuze	  was	  
dit	  keer	  niet	  moeilijk.	  Het	  was	  een	  foto	  van	  Peter	  die	  recht	  de	  camera	  inkeek	  met	  zijn	  jasje	  losjes	  
over	  zijn	  schouder	  geslagen.	  Dat	  is	  ’m,	  dacht	  ik.	  Daar	  zou	  ik	  op	  stemmen.	  

Natuurlijk	  keek	  ik	  ook	  als	  een	  havik	  naar	  de	  uitingen	  van	  de	  concurrent	  toen	  die	  verschenen.	  
Raar	  om	  nu	  pas	  met	  de	  tegenstander	  te	  worden	  geconfronteerd.	  Ik	  moet	  zeggen;	  zijn	  teksten	  
waren	  ook	  niet	  slecht.	  In	  ieder	  geval	  concreter	  dan	  wat	  ik	  voor	  Peter	  had	  opgeschreven.	  Hij	  had	  
ook	  een	  stevige	  achtergrond.	  Ook	  een	  stevig	  ondernemersprofiel,	  maar	  dan	  meer	  grootbedrijf	  
en	  internationaal.	  Meer	  dan	  ik	  had	  verwacht	  ook	  zijn	  sporen	  verdiend	  in	  de	  partij,	  wat	  
waarschijnlijk	  vooral	  iets	  zegt	  over	  mijn	  pretentie	  veel	  CDA’ers	  te	  kennen,	  maar	  zijn	  actieve	  
periode	  lag	  wel	  wat	  verder	  terug	  in	  het	  verleden.	  Echter,	  testimonials	  had	  hij	  niet	  en	  wat	  bij	  mij	  
in	  alle	  hardheid	  de	  doorslag	  gaf:	  zijn	  foto	  was	  niet	  zo	  goed.	  Op	  basis	  van	  wat	  ik	  zag	  kon	  mijn	  
kandidaat	  het	  winnen.	  Dat	  is	  dan	  ook,	  met	  mate,	  wat	  ik	  mijn	  kandidaat	  telefonisch	  terug	  gaf.	  Hij	  
mocht	  vertrouwen	  hebben.	  

Wisten	  we	  daarmee	  of	  het	  beeld	  al	  voldoende	  was	  bepaald?	  Nou	  nee.	  Voor	  ons	  gevoel	  moest	  
alles	  nog	  beginnen.	  En	  tijd	  voor	  verdere	  voorbereiding	  was	  er	  niet.	  Een	  cameraploeg	  zou	  de	  



volgende	  ochtend	  bij	  Peter	  langskomen	  voor	  opnamen.	  Daar	  kon	  ik	  onmogelijk	  bij	  zijn.	  Ik	  hoorde	  
dat	  het	  niet	  vanzelf	  ging.	  Ik	  dacht	  weer	  mijn	  favoriete	  Jan	  de	  Koning	  wijsheid:	  als	  het	  niet	  gaat	  
zoals	  het	  moet,	  dan	  moet	  het	  maar	  ..	  Met	  Fons	  was	  ik	  bezig	  de	  logistieke	  kant	  te	  regelen,	  
inclusief	  de	  aanwezigheid	  van	  voldoende	  folders	  en	  posters	  bij	  de	  debatten.	  Ondertussen	  was	  
Peter	  bezig	  met	  een	  uitstekend	  initiatief.	  Hij	  had	  een	  kennis	  benaderd	  die	  studeerde	  aan	  de	  
design	  academie	  in	  Eindhoven.	  Samen	  met	  hem	  ging	  hij	  een	  stop	  motion	  filmpje	  maken:	  een	  
snelle	  montage	  van	  achter	  elkaar	  gemonteerde	  beelden	  zodat	  een	  ruw	  filmpje	  ontstaat.	  Hij	  
maakte	  er	  een	  waarbij	  hij	  zijn	  jasje	  aantrok	  en	  das	  omdeed.	  Boodschap:	  we	  zijn	  er	  klaar	  voor.	  Hij	  
maakte	  een	  nog	  mooiere	  waarbij	  allerlei	  verschillende	  vrolijke	  gezichten	  over	  elkaar	  heen	  
werden	  gemonteerd	  en	  Peter	  als	  laatste	  verscheen	  met	  de	  boodschap	  ‘Samen	  gaan	  we	  ervoor’.	  
Later	  zou	  hij	  nog	  een	  derde	  filmpje	  maken	  toen	  we	  er	  achter	  kwamen	  dat	  moederdag	  in	  de	  
campagne	  zou	  vallen.	  Je	  bent	  een	  bakker	  of	  je	  bent	  het	  niet:	  we	  lieten	  hem	  zien	  met	  een	  grote	  
taart	  in	  zijn	  handen.	  Die	  hield	  hij	  omhoog,	  met	  op	  het	  laatste	  beeld	  de	  woorden:	  ‘Dames	  gaan	  
voor’.	  Zo	  werkten	  we	  even	  simpel	  als	  effectief	  aan	  een	  goed	  beeld	  van	  Peter	  en	  het	  bereiken	  van	  
de	  vrouwenstem.	  Peter	  voelde	  dat	  intuïtief	  goed	  aan.	  Hij	  heeft	  een	  natuurlijke	  flair.	  Tegelijk	  was	  
hij	  in	  het	  directe	  contact	  behoorlijk	  slordig	  in	  het	  wel	  of	  niet	  aandoen	  van	  jasjes.	  Zijn	  dassen	  
waren	  net	  te	  smal	  en	  meestal	  een	  stuk	  onder	  het	  open	  boord	  getrokken.	  Hij	  benutte	  niet	  wat	  hij	  
van	  zichzelf	  meehad	  en	  dat	  gold	  ook	  voor	  zijn	  kleding.	  Het	  is	  een	  gebied	  waar	  ik	  mijzelf	  heel	  
oncomfortabel	  op	  voel,	  maar	  ik	  luister	  wel	  als	  ik	  signalen	  krijg	  dat	  het	  niet	  goed	  is.	  Dus	  na	  een	  
korte	  maar	  effectieve	  dameslobby,	  werd	  de	  kandidaat	  meegetroond	  naar	  Antwerpen	  waar	  hij	  
een	  nieuwe	  garderobe	  kreeg	  aangemeten.	  Alles	  voor	  het	  goede	  doel.	  
Ik	  ontdekte	  bij	  mijzelf	  in	  deze	  campagne	  een	  verharding.	  De	  kandidaat	  als	  ding,	  niet	  als	  persoon.	  
Gelukkig	  brak	  Peter	  daar	  zelf	  elke	  keer	  doorheen	  en	  riep	  ik	  mijzelf	  ook	  tot	  de	  orde,	  maar	  je	  voelt	  
de	  verleiding	  om	  voor	  ‘puppetmaster’	  te	  gaan	  spelen.	  Het	  is	  zo’n	  gevaarlijk	  spel.	  

Ik	  hoorde	  het	  van	  iemand	  anders.	  Die	  iemand	  anders	  dacht	  dat	  ik	  het	  al	  wist.	  Nee,	  ik	  wist	  van	  
niets.	  En	  zodra	  ik	  me	  los	  kon	  maken	  ging	  ik	  bellen	  om	  meer	  te	  weten.	  Het	  bleek	  slecht	  te	  gaan	  
met	  Asje.	  Het	  was	  niet	  goed	  gegaan	  met	  de	  bypass.	  Wat	  er	  precies	  mis	  was	  gegaan,	  was	  niet	  
duidelijk,	  maar	  zijn	  situatie	  was	  kritiek.	  Mijn	  hemel.	  Als	  een	  stoot	  in	  mijn	  maag	  kwamen	  de	  
beelden	  terug	  van	  het	  gesprek	  in	  de	  lift	  met	  zijn	  secretaresse,	  de	  geluidsopname	  in	  de	  
wachtkamer	  van	  het	  ziekenhuis.	  
Na	  de	  overwinning	  in	  maart	  had	  ik	  Asje	  nog	  maar	  een	  enkele	  keer	  gezien.	  Hij	  was	  direct	  de	  
onderhandelingen	  voor	  de	  coalitie	  ingedoken	  en	  had	  zichzelf	  ook	  tot	  informateur	  benoemd.	  Of	  
dat	  slim	  is	  betwijfelden	  nogal	  wat	  mensen,	  maar	  het	  was	  overduidelijk	  zijn	  feestje.	  En	  het	  lukte	  
hem	  tot	  een	  breed	  college	  te	  komen	  en	  een	  collegeprogramma	  dat	  heel	  erg	  overeenkwam	  met	  
de	  lijn	  van	  ons	  verkiezingsprogramma.	  Mijn	  enige	  bijdrage	  was	  geweest	  om,	  via	  een	  vriend,	  Leo	  
Vroman	  er	  toe	  te	  verleiden	  een	  gedicht	  over	  Zuid-‐Holland	  te	  leveren	  voor	  de	  mooie	  uitgave	  van	  
het	  programma.	  De	  keer	  dat	  ik	  hem	  daarover	  sprak	  was	  hij	  rustig	  als	  altijd.	  Hij	  moest	  het	  druk	  
hebben,	  maar	  het	  was	  niet	  aan	  hem	  te	  merken.	  Maar	  dan	  nu	  ..	  Ik	  ging	  bellen	  en	  mailen.	  

Debat	  

Ondertussen	  was	  er	  die	  avond	  het	  eerste	  debat,	  met	  aansluitend	  een	  radio-‐optreden	  in	  
Overijssel.	  Door	  mijn	  werk	  kon	  de	  voorbereiding	  niet	  anders	  dan	  telefonisch	  gaan.	  Bij	  
binnenkomst	  in	  Hellendoorn	  lagen	  overal	  de	  folders	  al	  van	  Jeroen	  en	  nergens	  van	  Peter.	  Ik	  vroeg	  
Fons	  direct	  in	  actie	  te	  komen,	  wat	  hij	  graag	  deed,	  maar	  ik	  maakte	  wel	  de	  mentale	  aantekening	  
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dat	  hij	  snel	  bijgeschoold	  moest	  worden.	  Ik	  trof	  Peter	  achterin	  de	  zaal	  aan,	  druk	  in	  gesprek	  met	  
allemaal	  kennissen.	  Overijssel	  is	  misschien	  wel	  de	  grootste	  thuisbasis	  voor	  het	  CDA,	  vol	  met	  
mensen	  die	  hun	  hebben	  en	  houden	  in	  het	  CDA	  steken.	  Kennissen	  genoeg	  dus,	  zowel	  van	  hem	  als	  
van	  mij.	  Dat	  bleek	  een	  nadeel,	  want	  het	  was	  nauwelijks	  doenlijk	  nog	  wat	  laatste	  coaching	  te	  
doen.	  Uiteindelijk	  maakte	  ik	  van	  de	  nood	  een	  deugd	  door	  op	  de	  laatste	  rij	  te	  gaan	  zitten,	  bewust	  
even	  niet	  naar	  de	  prominentenrij	  voorin	  de	  zaal	  gaand.	  Jeroen	  ontmoette	  ik	  daar	  voor	  het	  eerst.	  
Hij	  keek	  me	  lang	  aan.	  ‘Dus	  dat	  is	  hem’,	  zag	  ik	  hem	  denken.	  Ik	  dacht	  natuurlijk	  hetzelfde:	  dat	  is	  
hem.	  Ik	  zag	  een	  serieuze,	  intelligente	  man,	  maar	  voelde	  op	  dat	  moment	  geen	  klik.	  Zou	  de	  zaal	  
dat	  ook	  hebben?	  
Ik	  ging	  naast	  Peter	  zitten.	  Het	  was	  warm	  in	  de	  zaal,	  maar	  niet	  zo	  warm	  dat	  hij	  zijn	  jasje	  uit	  kon	  
doen.	  Ik	  wees	  op	  het	  jasje	  dat	  naast	  hem	  lag.	  Aan,	  Peter,	  bewoog	  ik	  mijn	  lippen.	  Hij	  maakte	  
aanstalten	  om	  dat	  te	  gaan	  doen,	  maar	  deed	  eerst	  nog	  iets	  dat	  verraadde	  hoezeer	  hij	  nog	  niet	  
gewend	  was	  om	  een	  zichtbare	  politieke	  functie	  te	  dragen.	  Peter	  is	  diabeticus.	  Af	  en	  toe	  moet	  hij	  
zichzelf	  dus	  een	  insulineprik	  geven.	  Maar	  om	  nu	  voor	  de	  hele	  zaal	  zichtbaar	  een	  soort	  
injectienaald-‐achtig	  iets	  in	  zijn	  bovenbeen	  te	  gaan	  rammen?	  Peter!	  Ik	  zou	  het	  druk	  gaan	  krijgen.	  

Na	  het	  welkomstwoord	  van	  de	  provinciaal	  voorzitter,	  waarbij	  ik	  mij	  niet	  aan	  de	  indruk	  kon	  
onttrekken	  dat	  zijn	  collega	  met	  wat	  extra	  warmte	  over	  Peter	  sprak,	  kreeg	  de	  gespreksleider,	  en	  
zij	  zou	  elk	  debat	  leiden,	  de	  boel	  strak	  getrokken	  door	  de	  regels	  van	  het	  debat	  uit	  te	  leggen.	  Met	  
slechts	  twee	  kandidaten	  die	  tegelijk	  het	  hoofdmenu	  voor	  de	  avond	  vormen,	  heb	  je	  niet	  de	  
tijdrestricties	  die	  er	  in	  andere	  debatten	  gelden,	  maar	  ik	  wist	  eigenlijk	  niet	  goed	  of	  dat	  in	  het	  
voordeel	  van	  Peter	  zou	  zijn.	  Iemand	  1	  op	  1	  horen	  is	  geen	  goede	  indicatie	  voor	  iemands	  
vermogen	  om	  in	  het	  openbaar	  te	  spreken.	  Een	  stem	  kan	  makkelijk	  een	  octaaf	  hoger	  uitkomen,	  
ogen	  kunnen	  gaan	  staren,	  zinnen	  kunnen	  in	  de	  knoop	  raken.	  Je	  kan	  alleen	  maar	  observeren	  en	  
hopen.	  
Peter	  deed	  de	  aftrap.	  We	  hadden	  een	  introductie	  gemaakt	  die	  draaide	  om	  Peter’s	  persoonlijke	  
biografie:	  werk,	  gezin,	  partij.	  De	  meer	  inhoudelijke	  punten	  wilden	  we	  voor	  later	  houden.	  Peter	  
ging	  staan,	  maar	  ik	  vond	  gelijk	  dat	  zijn	  lichaamshouding	  niet	  goed	  was.	  Eén	  been	  verstijfd,	  zijn	  
borstkas	  extreem	  hoog	  opgetrokken,	  daarmee	  zijn	  luchtpijp	  feitelijk	  afsluitend.	  Zijn	  woorden	  
kwamen	  er	  letterlijk	  en	  figuurlijk	  hortend	  uit.	  Die	  woorden	  waren	  wel	  behoorlijk	  goed,	  maar	  het	  
was	  of	  iemand	  er	  om	  de	  zoveel	  woorden	  een	  bijl	  tussenin	  sloeg.	  Pffoe.	  
De	  tegenstander	  was	  duidelijk	  ook	  nerveus.	  Jeroen	  stond	  er	  wat	  houterig	  bij,	  langzaam	  zwaaiend	  
met	  zijn	  bovenlijf.	  Zijn	  stem	  was	  hoog	  en	  licht,	  minder	  warm	  dan	  die	  van	  Peter	  en	  als	  er	  al	  een	  
gezellig	  Brabants	  accent	  in	  zijn	  stem	  zat,	  kon	  ik	  dat	  niet	  horen.	  Zijn	  woorden	  kwamen	  er	  wel	  
vloeiend	  uit.	  Ook	  hij	  had,	  zoals	  verwacht,	  biografische	  punten,	  maar	  het	  kon	  in	  mijn	  ogen	  niet	  
tippen	  aan	  de	  eenvoud	  en	  tegelijk	  compleetheid	  van	  Peter’s	  levensverhaal.	  Hij	  slaagde	  er	  wel	  
meteen	  in	  om	  een	  brug	  te	  maken	  naar	  wat	  er	  in	  de	  partij	  speelt.	  Op	  inhoud	  nam	  hij	  direct	  een	  
voorsprong.	  
En	  die	  voorsprong	  zou	  hij	  in	  mijn	  ogen	  niet	  meer	  laten	  gaan.	  Peter	  kwam	  in	  de	  rondes	  daarna	  
iets	  beter	  los,	  maar	  pas	  toen	  de	  vragenrondes	  begonnen	  brak	  hij	  een	  paar	  keer	  echt	  door.	  Jeroen	  
bleef	  wat	  stijf,	  maar	  met	  die	  hoge	  stem	  van	  hem	  ging	  hij	  wel	  goed	  op	  alle	  vragen	  in.	  Ondertussen	  
kraakte	  ik	  mijn	  hersens	  over	  de	  beste	  aanpak	  na	  het	  debat.	  Nervositeit	  is	  één	  ding,	  maar	  je	  
inhoudelijk	  het	  kaas	  van	  het	  brood	  laten	  eten	  door	  iemand	  die	  lang	  niet	  zo	  thuis	  is	  in	  de	  partij	  als	  
je	  kandidaat,	  is	  een	  andere	  zaak.	  We	  hadden	  wat	  te	  bespreken.	  En	  ondertussen	  begon	  ik	  mij	  
zorgen	  te	  maken	  over	  het	  effect	  op	  de	  kansen	  van	  mijn	  kandidaat.	  



En	  toch,	  en	  toch.	  Het	  hoort	  bij	  mijn	  rol	  om	  heel	  kritisch	  te	  kijken	  en	  te	  luisteren,	  maar	  daardoor	  
had	  ik	  net	  te	  weinig	  oog	  voor	  wat	  er	  in	  de	  zaal	  gebeurde	  en	  hoe	  die	  in	  elkaar	  zat.	  Dat	  had	  me	  
duidelijk	  kunnen	  zijn	  toen	  de	  van	  RTV	  West	  afkomstige	  gespreksleider	  een	  lang,	  blonde	  
mevrouw	  de	  microfoon	  voorhield.	  Die	  mevrouw	  sneed	  in	  onvervalst	  Twents	  een	  partijzaak	  aan.	  
‘Goh’,	  zei	  de	  gespreksleidster,	  ‘Het	  klinkt	  alsof	  u	  weleens	  vaker	  met	  het	  CDA	  te	  maken	  heeft’.	  
Waarop	  de	  zaal	  in	  lachen	  uitbarstte.	  Het	  kamerlid	  Annie	  Schreijer	  is	  precies	  de	  vrouw	  in	  Twente	  
–	  en	  op	  dat	  moment	  een	  flink	  deel	  van	  de	  rest	  van	  Nederland	  –	  waar	  echt	  niemand	  om	  heen	  
kan.	  De	  bulderende	  lach	  van	  de	  hele	  zaal	  liet	  zien	  dat	  we	  met	  een	  pure	  CDA-‐publiek	  te	  maken	  
hadden.	  Peter	  speelde	  er	  prima	  op	  in	  toen	  de	  vraag	  zijn	  kant	  op	  kwam.	  Even	  liet	  hij	  zien	  dat	  hij	  
een	  van	  hen	  was.	  
Bij	  handopsteken	  werd	  bepaald	  wie	  er	  gewonnen	  had.	  Peter.	  Maar	  niet	  zo	  overtuigend	  als	  een	  
paar	  mensen	  me	  tevoren	  hadden	  voorspeld.	  Ze	  waren	  dan	  ook	  wel	  positief	  verrast	  door	  ‘die	  
andere’,	  zoals	  ze	  het	  mij	  met	  afgewende	  ogen	  zeiden.	  	  
We	  hadden	  nog	  een	  uur	  tussen	  het	  einde	  van	  het	  debat	  en	  de	  radio-‐uitzending,	  die	  vanaf	  locatie	  
zou	  gebeuren.	  Dat	  uur	  vulde	  zich	  makkelijk	  met	  allerlei	  gesprekken,	  maar	  ook	  met	  een	  stevig	  
gesprek	  met	  Peter.	  Hij	  verontschuldigde	  zich	  voor	  het	  begin,	  maar	  daar	  wilde	  ik	  niets	  van	  weten.	  
Je	  bent	  teruggekomen,	  daar	  gaat	  het	  om.	  Snel	  namen	  we	  nog	  wat	  vragen	  door.	  Daarna	  zochten	  
we	  Jeroen	  en	  zijn	  team	  op.	  De	  lijn	  was	  duidelijk:	  laten	  zien	  waarin	  je	  verschilde	  als	  kandidaat,	  
maar	  geen	  verschillen	  maken	  ten	  koste	  van	  de	  partij.	  Met	  ook	  voor	  Jeroen	  de	  kop	  er	  af,	  werd	  de	  
sfeer	  tussen	  beide	  teams	  wat	  meer	  ontspannen	  en	  had	  ik	  een	  eerste	  gesprekje	  met	  hem.	  In	  
leuke	  sfeer	  begonnen	  we	  aan	  de	  uitzending.	  
En	  die	  uitzending	  werd	  best	  goed.	  Ik	  had	  Fons	  gevraagd	  om	  bij	  de	  opnames	  te	  blijven	  om	  
oogcontact	  met	  Peter	  te	  houden	  en	  was	  zelf	  naar	  mijn	  auto	  gegaan	  om	  het	  daar	  via	  de	  radio	  te	  
beluisteren.	  Van	  het	  hortende	  van	  het	  debat	  was	  weinig	  meer	  te	  merken.	  Hij	  heeft	  een	  stem	  die	  
geschikt	  is	  voor	  de	  radio	  en	  al	  bleef	  Jeroen	  inhoudelijk	  licht	  leidend,	  ik	  wist	  dat	  hij	  er	  goed	  uit	  zou	  
komen.	  Terwijl	  ik	  luisterde	  had	  ik	  ook	  echt	  bewondering	  voor	  het	  lef	  waarmee	  je	  je	  als	  kandidaat	  
dan	  toch	  maar	  voor	  de	  leeuwen	  werpt	  en	  vroeg	  ik	  mij	  ernstig	  af	  hoe	  ik	  het	  er	  van	  af	  zou	  brengen	  
als	  ik	  zo	  kort	  en	  krachtig	  voor	  de	  radio	  antwoorden	  moest	  geven.	  Chapeau.	  

De	  berichten	  over	  Asje	  waren	  onverminderd	  slecht	  gebleven.	  Die	  eerste	  dagen	  was	  er	  ook	  veel	  
verwarring	  over	  wat	  er	  precies	  met	  hem	  aan	  de	  hand	  was.	  Wat	  wij	  hoorden	  was	  dat	  er	  in	  het	  
verlengde	  van	  zijn	  operatie	  iets	  met	  zijn	  been	  was	  gebeurd	  -‐	  ??	  Hoe	  dan	  –	  en	  dat	  er	  een	  enorme	  
ontsteking	  overheen	  was	  gekomen.	  De	  ontsteking	  zou	  zijn	  lichaam	  inkruipen.	  Het	  was	  ernstig,	  
het	  was	  levensbedreigend,	  het	  viel	  wel	  mee.	  Je	  wilt	  niet	  direct	  aan	  het	  ergste	  denken,	  dus	  je	  
denkt	  praktisch.	  Hij	  zou	  in	  ieder	  geval	  een	  tijd	  uit	  de	  running	  zijn.	  Hoe	  lang	  gaat	  het	  duren?	  Moet	  
er	  al	  aan	  vervanging	  worden	  gedacht?	  Ik	  hield	  langs	  een	  paar	  lijnen	  contact	  en	  twijfelde	  erg	  of	  en	  
hoe	  ik	  zelf	  contact	  op	  moest	  nemen.	  Zittend	  in	  diezelfde	  auto,	  na	  afloop	  van	  het	  radio-‐interview	  
met	  Peter	  en	  Jeroen,	  heb	  ik	  een	  tijd	  naar	  het	  06-‐nummer	  van	  Asje	  gestaard	  in	  mijn	  
telefoongeheugen.	  Nee,	  maar	  niet	  bellen.	  SMS’en?	  Ook	  niet.	  Heeft	  geen	  zin.	  Laat.	  Er	  staan	  
voldoende	  mensen	  omheen.	  Klote.	  

Doorgaan,	  doorgaan	  

De	  campagne	  ging	  door.	  Na	  Twente	  waren	  er	  debatten	  in	  Amersfoort,	  Groningen,	  Arnhem,	  Goes	  
en	  Weert.	  Ook	  de	  tijd	  tussen	  de	  debatten	  begon	  zich	  te	  vullen.	  Het	  werd	  ons	  steeds	  duidelijker	  
dat	  Jeroen	  er	  voor	  gekozen	  had	  om	  zijn	  campagne	  te	  ondersteunen	  met	  veel	  werkbezoeken	  en	  
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gesprekken	  met	  prominenten.	  Iedereen	  van	  enige	  naam	  en	  faam	  binnen	  de	  partij	  kreeg	  een	  
bezoek	  van	  de	  kandidaat,	  waarbij	  ongetwijfeld	  deuren	  zijn	  geopend	  door	  de	  mensen	  in	  de	  
partijtop.	  Dat	  deed	  hij	  goed.	  In	  het	  begin	  dacht	  ik	  dat	  dit	  vooral	  de	  verdienste	  was	  van	  het	  
campagneteam	  om	  hem	  heen,	  dat	  op	  papier	  erg	  sterk	  was.	  Ik	  kon	  er	  echter	  niet	  goed	  de	  vinger	  
achter	  krijgen	  wie	  zijn	  campagne	  eigenlijk	  leidden	  en	  uiteindelijk	  kwam	  ik	  tot	  de	  conclusie	  dat	  hij	  
dat	  zelf	  was,	  van	  tijd	  tot	  tijd	  ondersteund	  door	  zijn	  vrienden	  uit	  vooral	  zijn	  CDJA-‐tijd.	  Voordat	  ik	  
dat	  door	  had,	  dacht	  ik	  echter	  met	  een	  vrij	  massaal	  opererende	  tegenstander	  van	  doen	  te	  
hebben.	  De	  Britten	  noemen	  dit:	  the	  fog	  of	  war.	  Hoe	  dan	  ook,	  de	  vraag	  was	  wel	  wat	  wij	  er	  
tegenover	  konden	  stellen.	  We	  besloten	  dat	  het	  te	  laat	  was	  om	  nog	  iets	  op	  die	  schaal	  te	  gaan	  
proberen.	  De	  debatten	  zelf	  moesten	  beter	  en	  daar	  ging	  de	  energie	  naar	  toe.	  Toch,	  om	  wat	  
extra’s	  te	  doen,	  vroeg	  ik	  Peter	  om	  dagen	  in	  zijn	  agenda	  vrij	  te	  gaan	  maken	  voor	  telefoontjes	  naar	  
alle	  leden	  die	  hij	  kende	  en	  in	  het	  bijzonder	  telefoontjes	  te	  gaan	  doen	  en	  waar	  mogelijk	  
gesprekken	  te	  gaan	  voeren,	  met	  al	  zijn	  provinciale	  collega’s.	  Dat	  heeft	  hij	  gedaan	  en	  naar	  mijn	  
indruk	  met	  heel	  veel	  effect.	  Zelf	  heb	  ik	  mijn	  maten	  uit	  de	  campagne	  met	  een	  paar	  e-‐mails	  
gemobiliseerd.	  Het	  was	  leuk	  om	  te	  merken	  dat	  Rob	  en	  Dammis	  als	  het	  ware	  op	  mijn	  signaal	  
zaten	  te	  wachten.	  What	  took	  you	  so	  long?	  

Er	  werd	  meer	  bekend	  over	  wat	  Asje	  was	  overkomen.	  Asje	  zou	  een	  operatie	  krijgen	  omdat	  een	  
bypass	  volgens	  de	  artsen	  nodig	  was.	  Geen	  gecompliceerde	  operatie.	  Tijdens	  de	  operatie	  bleek	  
echter	  dat	  er	  vier	  keer	  een	  bypass	  nodig	  was.	  Al	  opererend	  moet	  er	  iets	  mis	  zijn	  gegaan	  waardoor	  
er	  een	  bacteriële	  ontsteking	  in	  zijn	  rechterbeen	  ontstond.	  Op	  zich	  is	  dit	  geen	  uniek	  verschijnsel	  en	  
kan	  in	  principe	  met	  medicijnen	  onder	  controle	  blijven.	  Deze	  keer	  niet.	  Het	  been	  begon	  te	  zwellen	  
en	  te	  zwellen	  tot	  twee	  keer	  de	  normale	  omvang.	  Het	  been	  sprong	  letterlijk	  uit	  het	  vel.	  De	  pijn	  
moet	  onvoorstelbaar	  zijn	  geweest,	  ook	  door	  de	  narcose	  en	  latere	  verdovingsmiddelen	  heen.	  
Feitelijk	  kan	  je	  constateren	  dat	  de	  artsen	  er	  op	  dat	  moment	  niet	  adequaat	  mee	  om	  zijn	  gegaan.	  
Je	  dat	  geen	  operatie	  zonder	  risico’s	  is	  en	  dat	  verwijten	  het	  er	  meestal	  niet	  beter	  op	  maken,	  maar	  
dat	  het	  mis	  is	  gegaan	  is	  wel	  duidelijk.	  	  Na	  een	  second	  opinion	  van	  een	  bevriende	  arts	  uit	  een	  
ander	  ziekenhuis	  is	  de	  eerste	  grote	  beslissing	  genomen:	  amputatie.	  En	  nog	  een.	  En	  nog	  een.	  
Uiteindelijk	  8	  operaties	  in	  zeven	  weken	  tijd.	  Asje	  heeft	  toen	  in	  een	  cocon	  van	  pijn	  geleefd,	  maar	  
kwam	  er	  af	  en	  toe	  voldoende	  uit	  om	  te	  spreken	  met	  de	  mensen	  om	  hem	  heen.	  Zelf	  dacht	  hij	  dat	  
hij	  coherent	  was,	  maar	  zijn	  vrouw	  en	  wist	  beter.	  
Foute	  boel,	  zo	  zeiden	  we	  in	  Zuid-‐Holland	  tegen	  elkaar.	  Zo	  sprak	  ik	  met	  Loes.	  We	  wisten	  niets.	  

Thuiswedstrijd	  

Heel	  snel	  kreeg	  in	  de	  resterende	  weken	  van	  de	  voorzittersverkiezing	  de	  campagne	  vorm.	  Steeds	  
sloot	  Peter	  het	  beste	  aan	  bij	  de	  zaal,	  steeds	  wist	  Jeroen	  de	  slag	  inhoudelijk	  te	  winnen.	  Maar	  ver	  
lag	  het	  niet	  uit	  elkaar.	  In	  de	  kern	  waren	  het	  saaie	  debatten.	  Inhoudelijk	  waren	  de	  verschillen	  te	  
klein	  om	  tot	  echte	  meningsverschillen	  te	  leiden.	  De	  debatten	  gaven	  bezoekers	  van	  de	  debatten	  
de	  gelegenheid	  hun	  kandidaten	  te	  leren	  kennen	  en	  dat	  was	  kennelijk	  genoeg.	  Genoeg	  voor	  het	  
publiek,	  dat	  zelden	  doorpakte	  op	  de	  eigen	  vragen.	  Genoeg	  ook	  voor	  Jeroen,	  terwijl	  hij	  het	  
meeste	  te	  winnen	  had	  bij	  controverse.	  De	  reden	  dat	  hij	  dat	  niet	  deed,	  was	  omdat	  hij	  gewoon	  
ook	  een	  goede	  partijman	  was	  en	  niet	  over	  de	  lijn	  wilde	  gaan	  waarin	  het	  debat	  ten	  koste	  van	  de	  
ander	  of	  de	  partij	  zou	  gaan.	  Je	  zou	  ook	  kunnen	  zeggen;	  hij	  was	  niet	  hard	  genoeg,	  te	  inhoudelijk.	  
En	  precies	  dat	  laatste	  was	  de	  reden	  waarom	  zowel	  Peter	  als	  ik	  hem	  steeds	  meer	  gingen	  
waarderen	  en	  regelmatig	  echte	  gesprekken	  hadden.	  Ik	  denk	  dat	  hij	  me	  een	  keer	  echt	  door	  mij	  



gepakt	  voelde,	  maar	  dat	  was	  nou	  net	  de	  keer	  dat	  ik	  er	  zelf	  niets	  mee	  te	  maken	  had.	  Jeroen	  dacht	  
dat	  hij	  in	  het	  laatste	  debat,	  in	  Weert,	  Limburg,	  goede	  kansen	  had.	  Limburg	  was	  dicht	  bij	  zijn	  
thuisbasis	  en	  hij	  dacht	  er	  beter	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  mensen	  daar	  dan	  Peter	  zou	  kunnen.	  Ik	  
betwijfel	  of	  zijn	  analyse	  klopte,	  maar	  hoe	  dan	  ook:	  de	  zaal	  zat	  bijna	  half	  vol	  met	  fans	  van	  Peter	  
uit	  zijn	  woonplaats	  Bergeijk,	  ook	  niet	  al	  te	  ver	  van	  Weert	  vandaan.	  Ze	  waren	  letterlijk	  met	  een	  
bus	  vol	  gekomen.	  Een	  prachtige	  stunt	  en	  ze	  zetten	  helemaal	  de	  toon.	  Voor	  Jeroen	  was	  het	  
opeens	  een	  uitwedstrijd	  en	  daar	  had	  hij	  duidelijk	  niet	  op	  gerekend.	  Ik	  had	  gehoopt	  en	  verwacht	  
dat	  er	  wat	  mensen	  uit	  Bergeijk	  zouden	  komen,	  maar	  dit	  overtrof	  al	  mijn	  verwachtingen.	  Ze	  
hadden	  duidelijk	  geen	  behoefte	  gevoeld	  om	  met	  die	  randstadmijnheer	  af	  te	  stemmen.	  Ik	  mag	  
die	  lui	  wel.	  Met	  een	  licht	  gemoed	  reed	  ik	  weer	  terug	  naar	  huis.	  Het	  leek	  alsof	  we	  het	  onder	  
controle	  zouden	  houden.	  

Dat	  lichte	  gemoed	  kwam	  ook	  omdat	  de	  berichten	  over	  Asje	  wat	  beter	  waren	  geworden.	  Het	  was	  
mogelijk	  om	  te	  spreken	  en	  hij	  had	  naar	  verluid	  ook	  al	  weer	  pogingen	  gedaan	  om	  zich	  met	  het	  
Zuid-‐Hollandse	  te	  bemoeien.	  Hij	  was	  in	  ieder	  geval	  helder	  genoeg	  om	  te	  beseffen	  dat	  hij	  
voorlopig	  niet	  meer	  aan	  het	  werk	  zou	  zijn.	  Govert	  veldhuizen,	  een	  oud-‐wethouder	  uit	  Dordrecht	  
en	  goede	  bekende	  van	  Asje	  zou	  hem	  gaan	  vervangen.	  De	  situatie	  leek	  opeens	  onder	  controle,	  al	  
spraken	  Wiebrand	  Dijkstra,	  de	  nestor	  van	  de	  Statenfractie,	  en	  ik	  in	  een	  gesprek	  onder	  vier	  ogen	  
uit	  dat	  het	  wel	  eens	  een	  permanente	  wisseling	  zou	  kunnen	  zijn.	  Maar	  het	  belangrijkste	  was	  dat	  
hij	  weer	  uit	  het	  acute	  gevaar	  leek	  te	  zijn.	  Godzijdank.	  

Voorkeur	  voor	  herrie	  

En	  dan	  gaat	  het	  natuurlijk	  net	  allemaal	  anders.	  Er	  was	  gerommel	  rond	  de	  verkiezing	  van	  de	  
Eerste	  Kamer.	  De	  Eerste	  kamer	  wordt	  ‘getrapt’	  gekozen	  op	  basis	  van	  de	  uitkomst	  van	  de	  
provinciale	  statenverkiezingen.	  De	  stemverdeling	  tussen	  de	  partijen	  onderling	  was	  een	  gegeven.	  
Binnen	  die	  stemverdeling	  kon	  elke	  partij	  zelf	  bepalen	  wie	  er	  werkelijk	  naar	  de	  Eerste	  Kamer	  zou	  
gaan	  via	  de	  door	  de	  Statenleden	  uitgebrachte	  stemmen.	  In	  het	  geval	  van	  het	  CDA	  was	  er	  op	  
basis	  van	  selectiegesprekken	  en	  een	  voorstel	  aan	  het	  algemeen	  bestuur	  een	  voorkeurslijst	  
bepaald.	  Binnen	  die	  lijst	  was	  rekening	  gehouden	  met	  deskundigheid,	  regionale	  spreiding	  en	  nog	  
wat	  factoren.	  De	  Statenleden	  werden	  geacht	  die	  lijst	  te	  volgen	  bij	  hun	  stem.	  Bij	  andere	  partijen	  
ging	  dat	  nog	  wel	  eens	  anders,	  maar	  bij	  het	  CDA	  eigenlijk	  nooit.	  Totdat	  het	  binnen	  mijn	  eigen	  
Zuid-‐Holland	  ging	  rommelen.	  	  
Via	  de	  tamtam	  hoorde	  ik	  dat	  er	  binnen	  de	  nieuw	  gekozen	  Statenfractie	  een	  beweging	  was	  
gekomen	  om	  Hans	  Klein	  Breteler	  met	  voorkeurstemmen	  hoger	  op	  de	  lijst	  te	  krijgen.	  Hans	  was	  de	  
periode	  voor	  Asje	  de	  lijstrekker	  geweest,	  maar	  hij	  had	  een	  status	  die	  daar	  los	  van	  stond.	  Hij	  was	  
ook	  na	  zijn	  vertrek	  de	  man	  waar	  je	  naar	  toeging	  met	  een	  probleem.	  Hij	  kwam	  er	  altijd	  uit,	  niet	  
zelden	  na	  wat	  af	  te	  stemmen	  met	  Asje	  of	  Liesbeth.	  Hij	  was	  ook	  de	  man	  die	  je	  raadpleegde	  als	  er	  
een	  onderhandeling	  moest	  worden	  gestart.	  Hij	  had	  alles	  al	  meegemaakt	  en	  kon	  heel	  
pragmatisch	  aangeven	  wat	  je	  moest	  doen.	  Geen	  wonder	  dat	  iedereen	  in	  de	  fractie	  hem	  hoger	  
wilde	  hebben	  toen	  de	  lijst	  bekend	  werd	  gemaakt	  en	  ‘onze’	  Hans	  te	  laag	  stond.	  Ze	  zouden	  
allemaal	  hun	  voorkeursstem	  aan	  hem	  geven,	  met	  als	  onvermijdelijk	  gevolgd	  dat	  de	  kandidaat	  uit	  
Friesland	  zijn	  lidmaatschap	  van	  de	  Eerste	  kamer	  zou	  mislopen.	  Maar	  ja,	  dat	  was	  dan	  jammer.	  

Zodra	  ik	  het	  hoorde	  wist	  ik	  dat	  dit	  op	  meerdere	  niveaus	  problemen	  zou	  geven.	  Ik	  vond	  het	  ook	  
niet	  juist	  of	  slim.	  Ik	  behoor	  zeer	  tot	  de	  fans	  van	  Hans	  en	  bovendien	  vind	  ik	  dat	  hele	  regionale	  
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verdelingsprincipe	  een	  ramp	  voor	  de	  partij,	  maar	  dit	  kon	  niet	  anders	  dan	  op	  een	  teleurstelling	  
uitlopen.	  Het	  was	  te	  laat.	  Als	  zo’n	  lijst	  eenmaal	  is	  vastgesteld	  krijgt	  elke	  verandering	  het	  effect	  
van	  omvallende	  dominostenen.	  En	  Friesland	  is	  samen	  met	  Limburg	  de	  dominosteen	  die	  je	  zeker	  
niet	  als	  eerste	  wilt	  laten	  omvallen.	  Dat	  wordt	  herrie.	  
Herrie	  die	  ook	  mijn	  kandidaat	  zou	  raken.	  Hij	  was	  nog	  altijd	  in	  functie	  als	  voorzitter	  van	  de	  
provinciale	  afdeling	  Noord-‐Brabant.	  Ik	  zag	  al	  voor	  me	  hoe	  hij	  in	  een	  conflict	  terecht	  zou	  krijgen	  
met	  zijn	  collega’s	  –	  in	  ieder	  geval	  die	  van	  Zuid-‐Holland	  –	  op	  het	  moment	  dat	  hij	  hun	  steun	  en	  
support	  het	  meeste	  nodig	  had.	  Persoonlijk	  moest	  ik	  er	  ook	  niet	  aan	  denken	  dat	  hij	  zijn	  eventuele	  
voorzitterschap	  zou	  moeten	  beginnen	  met	  een	  conflict	  met	  mijn	  eigen	  provincie.	  	  Hoe	  dan	  ook	  
wist	  ik	  dat	  dit	  akkefietje	  veel	  vergadertijd	  zou	  kosten	  richting	  het	  congres.	  Als	  iedereen	  zich	  nou	  
eens	  rustig	  aan	  de	  spelregels	  zou	  houden!	  Ik	  kreeg	  iets	  meer	  begrip	  voor	  alle	  inspanningen	  
vanuit	  de	  partijtop	  om	  leden	  een	  klein	  beetje	  in	  het	  gelid	  te	  houden.	  

De	  berichten	  over	  Asje	  werden	  weer	  ernstiger.	  Hij	  zou	  opnieuw	  onder	  het	  mes	  moeten.	  Weer	  
wisten	  we	  niet	  goed	  waarom	  en	  hoe.	  De	  mails	  waarmee	  we	  van	  de	  situatie	  van	  Asje	  op	  de	  
hoogte	  zouden	  worden	  gehouden,	  kwamen	  juist	  nu	  niet	  door.	  We	  maakten	  ons	  zorgen	  dat	  
koudvuur	  in	  het	  bot	  was	  getrokken	  en	  niet	  meer	  onder	  controle	  was.	  Opnieuw	  sprak	  ik	  met	  
Wiebrand,	  een	  matig	  en	  wijs	  iemand,	  maar	  net	  als	  ik,	  ook	  iemand	  die	  niet	  weg	  wil	  kijken	  van	  een	  
harde	  werkelijkheid.	  Samen	  zeiden	  we:	  dit	  komt	  niet	  meer	  goed.	  Een	  uitspraak	  die	  ik	  met	  mij	  
meenam	  in	  de	  tijd	  voor	  de	  uitslag	  van	  de	  verkiezingen.	  

Over	  die	  uitslag	  was	  al	  wel	  wat	  te	  doen.	  De	  stemming	  vond	  per	  website	  en	  brief	  plaats.	  De	  
stemming	  zou	  op	  de	  vrijdag	  	  voor	  het	  congres	  sluiten,	  waarbij	  de	  uitslag	  al	  in	  de	  loop	  van	  de	  dag	  
beschikbaar	  zou	  komen,	  om	  dan	  pas	  aan	  het	  einde	  van	  het	  congres	  bekend	  te	  worden	  gemaakt.	  
Peter	  vond	  dat,	  relaxed	  als	  bijna	  altijd,	  prima.	  Ik,	  nooit	  zo	  relaxed,	  niet	  zo.	  We	  waren	  al	  bezig	  met	  
zowel	  de	  acceptatiespeech	  als	  de	  verliesspeech	  –	  een	  gebruikelijke	  gang	  van	  zaken	  –	  en	  ik	  vond	  
het	  nodig	  dat	  Peter	  nog	  zou	  oefenen.	  Op	  basis	  van	  die	  overweging	  stelde	  ik	  het	  partijbureau	  
toch	  voor	  om	  vrijdag	  al	  van	  de	  uitslag	  kennis	  te	  nemen.	  Jeroen	  ging	  daar	  mee	  akkoord.	  We	  
spraken	  wel	  af	  het	  echt	  zeer	  vertrouwelijk	  te	  houden.	  Er	  zou	  op	  het	  congres	  een	  grote	  delegatie	  
vanuit	  Bergeijk	  aanwezig	  zijn,	  inclusief	  de	  vader	  en	  moeder	  van	  Peter.	  Zoals	  Peter	  zei:	  ‘mijn	  
vader	  zou	  het	  nooit	  voor	  zich	  kunnen	  houden.	  Hij	  zou	  zo	  glimmen	  van	  trots	  dat	  iedereen	  het	  aan	  
hem	  zou	  zien,	  ook	  al	  zou	  hij	  er	  niets	  van	  zeggen.’	  En	  zo	  spraken	  we	  het	  af.	  Ook	  het	  partijbureau	  
zou	  zich	  er	  strikt	  aan	  houden.	  

Het	  congres	  was	  op	  zaterdag.	  Van	  donderdagmiddag	  tot	  en	  met	  vrijdagochtend	  zou	  ik	  op	  het	  
eerder	  genoemde	  ‘Politicologenetmaal’	  zijn	  in	  Antwerpen	  en	  daarna	  zou	  ik	  doorrijden	  naar	  
Bergeijck.	  In	  Antwerpen	  had	  ik	  een	  eerste	  werksessie	  met	  daarin	  de	  ongemakkelijke	  confrontatie	  
met	  het	  PvdA	  publiek.	  Na	  afloop	  kreeg	  ik	  eindelijk	  het	  telefoontje	  waar	  ik	  al	  langer	  op	  hoopte,	  
van	  de	  voorzitter	  van	  Zuid-‐Holland.	  De	  dag	  ervoor	  had	  de	  fractie	  daadwerkelijk	  haar	  
voorkeursactie	  uitgevoerd	  ten	  gunste	  van	  Hans	  Klein	  Breteler.	  Ik	  was	  bang	  geweest	  dat	  hij	  mee	  
was	  gegaan	  in	  de	  voorkeursactie	  vanuit	  de	  Statenfractie,	  zodat	  het	  beeld	  zou	  ontstaan	  dat	  de	  
fractie	  zich	  voor	  het	  karretje	  van	  Hans	  had	  laten	  spannen.	  Dat	  bleek	  gelukkig	  niet	  het	  geval.	  
Tegelijk	  was	  hij	  er	  ook	  niet	  in	  geslaagd	  om	  de	  Statenfractie	  tegen	  te	  houden.	  Friesland	  zat	  
inmiddels	  al	  in	  de	  hoogste	  boom	  en	  dreigde	  met	  een	  resolutie	  op	  het	  partijcongres.	  Er	  zou	  ook	  
voorafgaand	  aan	  het	  partijcongres	  een	  bijeenkomst	  zijn	  waarin	  naar	  verwacht	  alle	  andere	  
provincies	  Zuid-‐Holland	  de	  oren	  zouden	  wassen	  onder	  dreiging	  van	  een	  zware	  resolutie,	  een	  



soort	  motie	  van	  afkeuring.	  Fijn.	  Zoals	  ik	  al	  bang	  was	  zou	  het	  er	  op	  neerkomen	  dat	  voortaan	  elke	  
provincie	  verplicht	  een	  plek	  bij	  de	  top	  12	  zou	  hebben.	  Deskundigheid	  zou	  er	  minder	  toe	  doen.	  
Met	  andere	  woorden;	  om	  één	  keer	  een	  voorkeurskandidaat	  er	  in	  te	  krijgen	  zou	  de	  lijst	  voortaan	  
op	  slot	  gaan,	  met	  minder	  kans	  dan	  ooit	  voor	  Zuid-‐Hollandse	  kandidaten,	  deskundig	  of	  niet.	  De	  
rekening	  zou	  die	  Randstadprovincie	  eens	  goed	  worden	  gepresenteerd	  voor	  hun	  arrogantie.	  
Fijn.	  Net	  zo	  fijn	  als	  kiespijn.	  Wat	  te	  doen?	  In	  een	  telefoontje	  met	  Arnoud	  rodenburg,	  de	  
voorzitter	  van	  Zuid-‐Holland,	  stak	  ik	  mijn	  ongenoegen	  over	  de	  handelwijze	  van	  de	  fractie	  niet	  
onder	  stoelen,	  banken,	  tafels	  of	  kasten.	  Tegelijk	  moest	  de	  situatie	  wel	  beheerst	  worden.	  Arnoud	  
had	  daar	  een	  goed	  beeld	  bij.	  Samen	  hadden	  we	  op	  zich	  een	  vruchtbaar	  overleg,	  terwijl	  boven	  mij	  
de	  politicologen	  hun	  papers	  weer	  gingen	  bespreken,	  zich	  onbewust	  van	  de	  kleine,	  maar	  wel	  
echte	  politieke	  crisis	  onder	  hun	  voeten.	  
Mijn	  eerste	  belang	  was	  het	  belang	  van	  mijn	  kandidaat.	  Ik	  vroeg	  de	  voorzitter	  om	  er	  alles	  aan	  te	  
doen	  de	  resolutie	  overbodig	  te	  maken	  en	  mijn	  kandidaat	  niet	  klem	  te	  zetten.	  Daar	  waren	  we	  het	  
snel	  over	  eens.	  Vervolgens	  was	  de	  vraag	  hoe	  de	  angel	  er	  uit	  gehaald	  kon	  worden.	  Er	  waren	  maar	  
twee	  opties,	  waarvan	  slechts	  een	  werkelijk	  een	  beetje	  effectief.	  De	  eerste	  was	  het	  laten	  
indienen	  van	  een	  mildere	  resolutie,	  waarbij	  het	  niet	  langer	  om	  Zuid-‐Holland	  ging	  (‘Asje	  om	  Zuid-‐
Holland	  geeft’,	  schoot	  ongewild	  door	  mijn	  hoofd),	  maar	  om	  ‘het	  systeem’	  	  van	  
voorkeurstemmen	  voor	  de	  Eerste	  Kamer.	  Het	  tweede	  zou	  een	  poging	  moeten	  zijn	  om	  Hans	  te	  
bewegen	  om	  zelf	  af	  te	  zien	  van	  zijn	  zetel.	  Niemand	  anders	  kon	  afzien	  van	  een	  voorkeurszetel	  dan	  
hijzelf.	  Het	  was	  geen	  prettig	  vooruitzicht	  om	  dat	  gesprek	  te	  voeren,	  maar	  de	  voorzitter	  pakte	  zijn	  
verantwoordelijkheid	  en	  zou	  Hans	  proberen	  te	  bereiken.	  Ik	  zou	  zelf	  ook	  een	  poging	  wagen,	  maar	  
kreeg	  zijn	  voicemail.	  

Die	  avond	  zou	  ik	  na	  het	  diner	  een	  lang,	  lang	  telefoongesprek	  voeren	  met	  Loes.	  Damn	  the	  
phonebill.	  We	  spraken	  geregeld	  bij	  en	  tegelijk	  rolden	  we	  beide	  ook	  van	  de	  ene	  volle	  week	  in	  de	  
volgende.	  Nu	  ging	  ik	  met	  haar	  terug,	  het	  hele	  avontuur	  langs.	  Heb	  ik	  gedaan	  wat	  ik	  kon?	  Hoe	  
hebben	  wij	  het	  gedaan	  terwijl	  ik	  deed	  wat	  ik	  dacht	  dat	  ik	  kon?	  En	  ook	  het	  nog	  te	  weinig	  
besprokene.	  Heb	  ik	  richting	  Asje	  gedaan	  wat	  ik	  kon,	  toen	  ik	  de	  signalen	  kreeg	  die	  ik	  kreeg?	  Niet	  
dus.	  Maar	  hoe	  fair	  is	  dat	  naar	  jezelf	  toe?	  Al	  die	  dingen	  die	  je	  bespreekt	  omdat	  je	  zo	  gezegend	  
bent	  dat	  je	  iemand	  hebt	  om	  het	  mee	  te	  delen.	  Echt	  gezegend.	  
En	  dan	  ga	  je	  slapen,	  denkend	  dat	  je	  alle	  duivels	  in	  je	  hoofd	  hebt	  bezworen	  en	  dan	  lanceren	  de	  
zorg	  over	  Asje	  en	  de	  zorg	  of	  Peter	  wel	  zou	  winnen,	  je	  rechtop	  in	  je	  bed	  in	  een	  Antwerpse	  
hotelkamer,	  vol	  verdiept	  nachtzwart.	  Breugel	  schaaft	  je	  hoofd	  af	  en	  kronkelt	  er	  bruin-‐rode	  
beelden	  in.	  Je	  hebt	  het	  schilderij	  gezien.	  Het	  duurt	  minuten	  voor	  de	  hartslag	  vermindert,	  het	  
duurt	  te	  lang	  voor	  de	  slaap	  weer	  binnen	  sluipt.	  

Op	  weg	  van	  Antwerpen	  naar	  Peter	  neem	  ik	  een	  gok.	  In	  een	  plaatsje	  vlak	  voor	  Bergeijk	  zoek	  ik	  in	  
het	  centrum	  een	  bloemenwinkel	  op.	  Uit	  het	  aanbod	  selecteer	  ik	  de	  grootste	  bos	  en	  vraag	  om	  de	  
stengels	  zo	  nat	  mogelijk	  te	  verpakken.	  Met	  die	  bos	  op	  de	  achterbank	  vervolg	  aan	  mijn	  weg.	  Ik	  
tref	  hem	  alleen	  thuis.	  Zijn	  vrouw	  Mariëlle	  werkt	  nog	  in	  de	  bakkerij.	  Het	  wachten	  begint.	  Maar	  we	  
hebben	  genoeg	  te	  bespreken.	  De	  procedure,	  de	  afscheidsspeeches,	  Brabant,	  Zuid-‐Holland	  en	  de	  
andere	  provincies.	  De	  eerste	  keer	  dat	  ik	  bij	  hem	  kwam	  stond	  er	  een	  beamer	  leeg	  licht	  te	  
branden.	  Nu	  stond	  er	  in	  de	  huiskamer	  een	  gymbok.	  Een	  breedpotig	  spreekgestoelte	  om	  op	  te	  
oefenen.	  Bovenop	  kon	  hij	  mooi	  zijn	  papieren	  leggen.	  Een	  briljante	  manier	  om	  te	  oefenen	  hoe	  je	  
een	  congreszaal	  vol	  CDA’ers	  wilt	  vertellen	  dat	  zij	  met	  jou	  aan	  iets	  nieuws	  beginnen.	  De	  telefoon	  
gaat.	  Peters	  zoon.	  Leuke	  knul.	  
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De	  telefoon	  zou	  die	  dag	  vaker	  gaan	  en	  als	  het	  niet	  privé	  is,	  dan	  is	  het	  over	  de	  crisis	  rond	  de	  lijst	  
voor	  de	  Eerste	  kamer.	  We	  hebben	  nog	  steeds	  niets	  gehoord	  van	  Hans,	  al	  begrijpen	  we	  inmiddels	  
wel	  dat	  dit	  kan	  komen	  doordat	  hij	  op	  een	  cruise	  is.	  Een	  cruise?	  maar	  morgen	  moet	  hij	  er	  toch	  
zijn?	  Hoe	  dan	  ook,	  er	  circuleren	  nu	  twee	  resoluties,	  één	  waarbij	  mijn	  provincie	  echt	  met	  de	  
broek	  omlaag	  moet	  voor	  een	  pak	  slaag	  en	  één	  waarbij	  ze	  de	  broek	  aan	  mogen	  houden.	  We	  
hebben	  een	  probleem	  omdat	  Peter	  als	  voorzitter	  van	  Brabant	  nu	  volop	  in	  het	  telefooncircuit	  zou	  
moeten	  zitten,	  maar	  hij	  dat	  eigenlijk	  niet	  kan	  als	  kandidaat	  voorzitter.	  Dat	  probleem	  wordt	  
verergerd	  doordat	  feitelijk	  niemand	  van	  zijn	  bestuur	  in	  staat	  is	  of	  überhaupt	  beschikbaar	  is	  om	  
hem	  te	  vervangen.	  De	  een	  na	  de	  ander	  valt	  af.	  	  

En	  dan	  wordt	  er	  gebeld	  en	  hoort	  Peter	  dat	  hij	  de	  nieuwe	  voorzitter	  van	  het	  CDA	  is.	  Gewonnen	  
heeft.	  Hij	  zit	  aan	  de	  ene	  kant	  van	  de	  tafel,	  naar	  voren	  in	  zijn	  telefoon	  gebogen.	  Ik	  zit	  aan	  de	  
andere	  kant	  van	  de	  tafel	  rustig	  naar	  hem	  te	  kijken.	  Gelukt,	  geslaagd,	  gedaan.	  Wat	  goed.	  Als	  hij	  
zijn	  telefoon	  neerlegt,	  strek	  ik	  met	  een	  grote	  grijns	  mijn	  hand	  naar	  hem	  uit	  en	  daarna	  hebben	  we	  
elkaar	  toch	  nog	  op	  de	  schouders	  geslagen	  of	  zo.	  Twee	  mannen	  in	  een	  mooie,	  zonovergoten	  
kamer	  in	  Bergeijk,	  Noord-‐Brabant.	  Hoe	  ben	  ik	  daar	  terecht	  gekomen?	  

Mariëlla	  komt	  en	  Peter	  deelt	  met	  haar	  het	  nieuws.	  Ik	  ga	  nu,	  zoals	  afgesproken,	  echt	  zijn	  telefoon	  
overnemen.	  
De	  eerste	  die	  op	  zijn	  toestel	  belt	  is	  de	  voorzitter	  van	  Friesland,	  om	  steun	  te	  vragen	  voor	  zijn	  
resolutie.	  Ik	  leg	  uit	  dat	  ik	  nu	  even	  de	  rol	  van	  Peter	  overneem	  gelet	  op	  zijn	  kandidatuur	  voor	  het	  
voorzitterschap.	  Dat	  begrijpt	  hij.	  Tegelijk	  zeg	  ik	  wie	  ik	  ben	  –	  ik	  weet	  even	  niet	  meer	  of	  dat	  nodig	  
is	  –	  en	  zeg	  dat	  ik	  normaal	  aan	  Zuid-‐Holland	  verbonden	  ben,	  maar	  nu	  het	  belang	  van	  Brabant	  
moet	  vertegenwoordigen.	  Kan	  hij	  mij	  als	  gesprekspartner	  accepteren?	  Dat	  kan,	  het	  wordt	  een	  
goed	  gesprek.	  Hij	  zit	  er	  strak	  in,	  maar	  begrijpt	  ook	  dat	  het	  doel	  eerst	  en	  vooral	  een	  betere	  
procedure	  moet	  zijn	  en	  dat	  we	  niets	  opschieten	  met	  een	  conflict	  tussen	  de	  provincies.	  De	  
motivatie	  was	  steun	  voor	  iemand	  die	  ze	  bewonderen,	  niet	  de	  wens	  om	  Friesland	  of	  enig	  andere	  
provincie	  te	  pakken.	  Stom,	  maar	  zie	  het	  in	  dat	  perspectief.	  Dat	  gezegd	  hebbend	  spreek	  ik,	  onder	  
voorbehoud	  van	  mijn	  nader	  overleg	  met	  het	  bestuur	  van	  Brabant,	  steun	  uit	  voor	  de	  resolutie	  van	  
Friesland.	  En	  dus	  tegen	  Zuid-‐Holland.	  De	  telefoon	  neerleggend	  kan	  ik	  alleen	  maar	  in	  mijzelf	  
lachen.	  Wat	  is	  dit	  nu	  weer	  voor	  situatie?	  

Laat	  die	  avond,	  als	  we	  alles	  hebben	  doorgesproken	  en	  ik	  gelukkig	  nog	  met	  de	  Brabantse	  vice-‐
voorzitter	  heb	  kunnen	  spreken	  om	  dekking	  voor	  mijn	  standpunt	  te	  krijgen,	  vertrek	  ik	  naar	  huis	  
om	  daar	  nog	  wat	  slaap	  te	  pakken	  en	  samen	  met	  Loes	  op	  de	  overwinning	  te	  proosten.	  Het	  heeft	  
niet	  de	  intensiteit	  van	  de	  overwinning	  met	  Asje,	  maar	  net	  als	  bij	  het	  glas	  wijn	  dat	  ik	  schenk	  is	  de	  
afdronk	  lang	  en	  zoet.	  

Congres	  

De	  volgende	  ochtend	  bedenk	  ik	  dat	  ik	  ook	  dat	  ene	  glas	  niet	  had	  moeten	  doen.	  In	  ieder	  geval	  
breekt	  de	  slechte	  slaapnacht	  ervoor	  me	  op	  en	  ik	  moet	  al	  vroeg	  op	  het	  partijcongres	  zijn.	  De	  
vermoeidheid	  valt	  echter	  van	  me	  af	  zodra	  ik	  het	  Beatrixgebouw	  op	  de	  Jaarbeurs	  in	  Utrecht	  
betreed.	  De	  binnenkomst	  doet	  me	  goed,	  met	  heel	  veel	  mensen	  die	  hun	  hand	  uitsteken	  om	  mij	  
succes	  te	  wensen.	  Ik	  verbaas	  mijzelf	  door	  een	  opwinding	  te	  voelen	  alsof	  ik	  nog	  niet	  weet	  wat	  de	  
uitslag	  zal	  zijn.	  How	  we	  fool	  ourselves.	  Maar	  prima,	  dan	  straal	  ik	  ook	  niet	  uit	  dat	  ik	  het	  al	  weet.	  
Met	  Peter	  heb	  ik	  afgesproken	  dat	  hij	  er	  pas	  vlak	  voor	  de	  lunch	  zal	  zijn,	  in	  ieder	  geval	  op	  tijd	  voor	  



het	  gebeuren	  in	  de	  grote	  zaal	  die	  middag	  –	  inclusief	  uiteraard	  de	  uitslag.	  
Zo	  vroeg	  als	  ik	  er	  ook	  was,	  een	  forse	  delegatie	  van	  Zuid-‐Hollanders	  is	  er	  ook	  al.	  Ik	  krijg	  direct	  het	  
nieuws:	  Hans	  Klein	  Breteler	  is	  bereid	  om	  van	  zijn	  zetel	  af	  te	  zien.	  Wat	  koninklijk,	  is	  mijn	  eerste	  
reactie.	  En	  dan	  komt	  er	  een	  mededeling	  achter	  de	  mededeling.	  Er	  zit	  een	  mix	  van	  Friesbonte	  
koehandel	  en	  Zuid-‐Hollandse	  argumenten	  in	  die	  nadere	  mededeling.	  De	  afspraak	  is	  gemaakt	  dat	  
Hans	  de	  eerste	  helft	  van	  de	  komende	  periode	  lid	  van	  de	  Eerste	  kamer	  wordt	  en	  de	  kandidaat	  uit	  
Friesland	  de	  tweede	  helft.	  Hans	  is	  namelijk	  wel	  de	  zorgexpert	  die	  de	  fractie	  op	  dat	  moment	  
nodig	  heeft	  gezien	  de	  kabinetsplannen.	  Mijn	  beeld	  is	  dat	  er	  achter	  de	  schermen	  slim,	  maar	  ook	  
wel	  verstandig	  is	  onderhandeld.	  Echt	  fraai	  is	  het	  natuurlijk	  niet.	  
En	  we	  zijn	  er	  nog	  niet.	  Ook	  na	  het	  overleg	  ligt	  er	  nog	  een	  resolutie	  waarin	  Zuid-‐Holland	  wordt	  
veroordeeld	  en	  zijn	  er	  genoeg	  zere	  zieltjes.	  Er	  volgt	  druk	  overleg,	  waarna	  voorzitter	  en	  
delegatieleider	  van	  Zuid-‐Holland	  plenair	  een	  prima	  en	  rustig	  verhaal	  neerleggen.	  Ik	  schiet	  van	  de	  
ene	  kant	  van	  de	  zaal	  naar	  de	  andere.	  Menig	  gesprek,	  hoe	  kort	  ook,	  wordt	  afgesloten	  met	  een	  
‘Nog	  iets	  van	  Asje	  gehoord’.	  ‘Nee,	  ’t	  gaat	  slecht’.	  	  
De	  resolutie	  waarin	  het	  bestuur	  wordt	  opgeroepen	  om	  bij	  de	  volgende	  kandidaatstelling	  ervoor	  
te	  zorgen	  dat	  het	  niet	  nog	  een	  keer	  kan	  gebeuren,	  wordt	  met	  grote	  meerderheid	  aangenomen	  
en	  daarmee	  is	  het	  basta.	  Anders	  dan	  bij	  de	  SP,	  waar	  men	  al	  dagen	  in	  de	  pers	  over	  elkaar	  heen	  
aan	  het	  buitelen	  was	  door	  een	  vergelijkbare	  voorkeursactie,	  kwam	  het	  CDA	  nauwelijks	  langs	  in	  
de	  media.	  Het	  was	  een	  stevig	  gevecht,	  maar	  de	  bestuurders	  wisten	  er	  onderling	  uit	  te	  komen.	  Zo	  
hoort	  het.	  Maar	  nu	  iedereen	  rustig,	  ja?	  

Ik	  voel	  me	  prima.	  Ontzettend	  veel	  mensen	  spreken	  me	  aan.	  Een	  grote	  delegatie	  Brabanders,	  
waaronder	  Yke	  en	  de	  ouders	  van	  Peter,	  horen	  daar	  ook	  bij.	  Gespannen,	  opgewonden.	  Niet	  
wetend.	  Jeroen,	  zijn	  vrouw	  en	  team	  zijn	  er	  ook.	  Ik	  stap	  op	  hem	  af	  en	  we	  spreken	  kort.	  Hij	  weet	  
het	  natuurlijk,	  maar	  zijn	  ogen	  staan	  prima.	  De	  klik	  die	  ik	  in	  het	  begin	  niet	  met	  hem	  voelde,	  was	  er	  
gaande	  de	  campagne	  wel	  gekomen.	  Hij	  had	  keihard	  gewerkt,	  regelmatig	  inhoudelijk	  het	  beste	  
verwoord	  waar	  de	  partij	  naar	  toe	  moest	  gaan	  en	  zich	  zeker	  naar	  Peter	  toe	  heel	  collegiaal	  
opgesteld.	  Heel	  knap.	  En	  daarna	  is	  er	  al	  weer	  iemand	  anders	  die	  je	  op	  de	  schouders	  tikt	  en	  even	  
wat	  wil	  zeggen.	  

In	  die	  sfeer	  van	  toenemende	  verwachting,	  zou	  ik	  het	  pas	  echt	  voor	  mijn	  kiezen	  krijgen.	  Even	  wat	  
vooraf.	  Halverwege	  de	  campagne	  belde	  mij	  op	  aangeven	  van	  het	  partijbureau	  een	  journalist.	  
Deze	  journalist	  was	  bezig	  met	  een	  boek	  over	  het	  CDA	  en	  zou	  graag	  wat	  mee	  willen	  lopen	  in	  de	  
campagne.	  Ik	  kende	  de	  journalist,	  ene	  Peter	  Middendorp,	  niet,	  maar	  het	  telefoongesprek	  dat	  ik	  
met	  hem	  had	  vond	  ik	  prettig.	  Hij	  wist	  duidelijk	  waar	  hij	  het	  over	  had.	  Mijn	  idee	  is	  dat	  je	  met	  zo’n	  
verzoek	  niet	  angstig	  moet	  omgaan.	  Ik	  wil	  zelf	  ook	  altijd	  graag	  weten	  hoe	  een	  campagne	  in	  elkaar	  
zit,	  dus	  dan	  moet	  je	  blij	  zijn	  als	  iemand	  er	  over	  wil	  schrijven.	  Toch?	  Waarom	  het	  partijbureau	  
hem	  niet	  naar	  Jeroen	  stuurde,	  hield	  me	  wel	  even	  bezig,	  maar	  ik	  liet	  het	  zo.	  Dus	  toen	  zich	  op	  het	  
congres	  iemand	  met	  journalistenprofiel	  bij	  mij	  meldde	  –	  open	  kraag,	  net-‐niet-‐nette	  kleding,	  
bewegende	  ogen	  in	  stil	  lichaam	  met	  beetje	  kromme	  rug	  –	  probeerde	  ik	  hem	  zo	  goed	  mogelijk	  op	  
te	  vangen.	  Hij	  liet	  me	  praten	  en	  keek	  vooral.	  Schreef	  niets	  op.	  Ik	  was	  oprecht	  van	  plan	  om	  hem	  
die	  dag	  overal	  in	  mee	  te	  nemen,	  maar	  die	  dag	  zou	  ik	  net	  als	  Petrus	  verzaken.	  Gelukkig	  maar	  twee	  
keer,	  maar	  vooral	  de	  laatste	  keer	  zit	  me	  nog	  ernstig	  dwars.	  

Mijn	  kandidaat	  kwam	  samen	  met	  Mariëlla	  en	  Fons	  rond	  een	  uur	  of	  twaalf	  binnen.	  We	  hadden	  
telefonisch	  contact	  en	  ik	  had	  net	  gehoord	  dat	  er	  een	  probleem	  was.	  Peter	  heeft	  een	  vrij	  zware	  
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baard	  en	  die	  ochtend	  had	  hij	  zich	  met	  een	  mes	  geschoren.	  Tijdens	  de	  autorit	  was	  het	  gaan	  
bloeden,	  op	  zijn	  mooie	  roze	  overhemd.	  Zo	  kwam	  hij	  de	  Jaarbeurs	  binnen.	  Rood	  op	  roze.	  ‘Kan	  dit	  
als	  ik	  op	  het	  toneel	  sta?’	  Nee	  zeker	  niet.	  De	  camera’s	  die	  ze	  vandaag	  gebruiken	  hebben	  hele	  
goede	  lenzen.	  Dat	  wilde	  ik	  zelfs	  de	  meelopende	  journalist	  toch	  liever	  niet	  laten	  zien.	  Te	  makkelijk	  
scoren:	  het	  moest	  over	  de	  nieuwe	  voorzitter	  gaan	  en	  niet	  over	  een	  bebloede	  shirt.	  In	  de	  
veronderstelling	  dat	  het	  zo	  geregeld	  zou	  zijn,	  vroeg	  ik	  Middendorp	  even	  te	  wachten,	  terwijl	  wij	  
op	  zoek	  gingen	  naar	  een	  locatie	  om	  te	  verkleden.	  Dat	  bleek	  heel	  wat	  minder	  eenvoudig	  dan	  
gedacht.	  We	  eindigden	  ergens	  in	  de	  bovenste	  krochten	  van	  de	  zaal.	  Peter	  had	  geen	  reserveshirt	  
bij	  zich	  –	  les,	  les	  –	  en	  zodra	  we	  de	  kleedkamer	  begon	  Fons	  aan	  zijn	  kleding	  te	  rukken	  om	  zijn	  shirt	  
aan	  Peter	  te	  kunnen	  geven.	  Fons	  bleek	  toch	  een	  maatje	  slanker.	  Ook	  mijn	  shirt	  was	  niet	  geschikt.	  
Eind	  van	  het	  liedje	  was	  dat	  Fons	  op	  volle	  vaart	  richting	  Hoog	  Catharijne	  ging	  om	  daar	  iets	  nieuws	  
te	  kopen.	  En	  zo	  zaten	  we	  daarna	  bijna	  een	  half	  uur	  lang	  in	  een	  kleedkamertje	  te	  wachten	  op	  een	  
shirt.	  We	  kletsten	  wat,	  keken	  vooruit,	  en	  namen	  zijn	  speech	  nog	  eens	  door.	  Dan	  kan	  een	  half	  uur	  
lang	  zijn.	  Hijgend	  kwam	  Fons	  de	  kleedkamer	  binnen,	  met	  twee	  nieuwe	  shirts.	  De	  witte	  werd	  het.	  

We	  daalden	  weer	  af.	  Middendorp	  zat	  beneden	  op	  een	  bankje	  te	  wachten.	  Hij	  sloot	  zich	  weer	  aan	  
zonder	  uitleg	  te	  vragen	  en	  daar	  was	  ik	  hem	  dankbaar	  voor.	  

Beneden	  in	  de	  hal	  begon	  nu	  in	  ernst	  wat	  ik	  in	  mildere	  vorm	  die	  ochtend	  over	  me	  heen	  had	  
gekregen.	  Iedereen	  wilde	  met	  Peter	  spreken,	  hem	  sterkte	  wensen,	  gewoon	  even	  geluk	  wensen.	  
En	  daaruit	  ontstond	  een	  moment	  dat	  me	  nog	  altijd	  beschaamd	  maakt	  als	  ik	  er	  aan	  denk	  en	  dat	  is	  
vaak.	  Eén	  van	  de	  mensen	  die	  op	  Peter	  afkwam	  was	  Jan	  Kees	  de	  Jager,	  toen	  net	  staatsecretaris	  
van	  Financiën	  geworden.	  Hij	  boog	  zijn	  korte	  gestalte	  naar	  Peters	  oor	  toe	  en	  zei:	  ‘Gefeliciteerd’.	  
Hè,	  heb	  ik	  het	  goed	  gehoord?	  Hij	  zei	  ‘gefeliciteerd’,	  maar	  hoe	  kan	  het	  dat	  hij	  het	  weet?	  Er	  was	  
echter	  geen	  tijd	  om	  het	  door	  te	  denken,	  want	  naast	  me	  zag	  ik	  Peter	  Middendorp	  opeens	  heel	  
gespannen	  kijken.	  Hij	  had	  het	  ook	  gehoord.	  ‘Zei	  hij	  nou	  gefeliciteerd?’	  In	  een	  flits	  bedacht	  ik	  alles	  
wat	  ik	  kon	  zeggen	  en	  koos	  voor	  de	  leugen.	  ‘Nee,	  echt	  niet.	  Geloof	  me,	  dan	  zou	  ik	  het	  weten.’	  Ik	  
verwachte	  dat	  hij	  me	  zou	  negeren	  en	  met	  zijn	  scoop	  naar	  een	  van	  de	  media	  toe	  zou	  stappen.	  Ze	  
stonden	  bij	  bosjes	  in	  de	  hal,	  inclusief	  radio	  en	  TV.	  Misschien	  dat	  hij	  het,	  net	  als	  ik,	  niet	  echt	  goed	  
gehoord	  had,	  maar	  ik	  hou	  het	  er	  op	  dat	  hij	  integer	  bleef	  en	  ik	  niet.	  
Ik	  had	  redenen	  om	  te	  liegen,	  waarbij	  ik	  nogal	  onprofessioneel	  vooral	  dacht	  aan	  Peters	  vader.	  
Voor	  hem	  moest	  het	  een	  verassing	  blijven.	  Maar	  ik	  had	  het	  ook	  vreselijk	  gevonden	  als	  de	  hele	  
regie	  van	  de	  middag	  was	  verstoord.	  En	  misschien	  vond	  ik	  die	  hele	  voorzittersverkiezing	  ook	  wel	  
veel	  belangrijker	  dan	  de	  journalisten	  het	  vonden.	  Hoe	  dan	  ook,	  ik	  loog.	  Altijd	  een	  zwaktebod	  en	  
precies	  wat	  ik	  me	  had	  voorgenomen	  om,	  zeker	  richting	  journalisten,	  nooit	  te	  doen.	  Deed	  ik	  het	  
toch.	  Toch	  even	  de	  spindocter.	  Ik	  had	  en	  heb	  er	  zo	  de	  smoor	  over	  in.	  

Campagneman	  

Het	  carrousel	  draaide	  door.	  Overal	  handen	  en	  schouderkloppen,	  korte	  terzijdes	  en	  
bemoedigingen.	  Ik	  bleef	  in	  de	  buurt	  totdat	  we	  samen	  naar	  de	  grote	  zaal	  gingen.	  Peter	  wilde	  
gewoon	  ergens	  gaan	  zitten,	  gezellig	  bij	  wat	  bekenden,	  maar	  ik	  dirigeerde	  hem	  naar	  beneden	  toe.	  
Daar	  werden	  hij,	  Mariëlle,	  Jeroen	  en	  zijn	  vrouw	  opgevangen	  en	  naast	  Jan	  Peter	  en	  Bianca	  gezet.	  
Peter	  en	  Mariëlle	  werden	  naast	  het	  Balkenende	  echtpaar	  gezet,	  waar	  een	  goede	  observant	  al	  
zijn	  conclusies	  uit	  had	  kunnen	  trekken.	  Zelf	  ging	  ik	  iets	  naar	  achteren	  en	  aan	  een	  gangpad	  zitten,	  
zodat	  ik	  het	  goed	  kon	  overzien	  en	  zo	  nodig	  in	  actie	  kon	  komen	  zonder	  een	  hordenloop	  van	  



knieën	  te	  moeten	  lopen.	  Op	  het	  moment	  dat	  de	  uitslag	  van	  de	  stemming	  naderde	  –	  en	  oh	  wat	  
duurde	  dat	  lang	  –	  stelde	  zich	  een	  haag	  van	  fotografen	  voor	  de	  rij	  met	  prominenten	  op,	  liggend,	  
staand,	  duwend	  en	  manoeuvrerend	  voor	  het	  beste	  shot.	  
Ik	  denk	  dat	  Peter	  de	  uitslag	  van	  interim	  voorzitter	  Lianne	  Dekker	  niet	  eens	  heeft	  gezien,	  maar	  
heeft	  moeten	  horen.	  Toen	  het	  zover	  was	  zag	  ik	  van	  achteren	  dat	  hij	  zich	  eerst	  naar	  Jan	  Peter	  
wendde,	  met	  wat	  waarschijnlijk	  een	  ferme	  handdruk	  was	  en	  daarna	  Mariëlle	  een	  zoen	  gaf.	  Toen	  
keek	  hij	  om,	  de	  zaal	  in,	  glunderend	  van	  oor	  tot	  oor.	  
Hij	  moest	  nog	  blijven	  zitten.	  Eerst	  kreeg	  de	  verliezer,	  Jeroen	  nog	  het	  woord.	  Die	  deed	  dat	  zo	  
briljant	  dat	  de	  nodige	  mensen	  spijt	  van	  
hun	  keuze	  kregen.	  Ik	  kon	  er	  niet	  mee	  
zitten.	  Mijn	  kandidaat	  was	  gekozen.	  En	  
toen	  Jeroen	  klaar	  was	  sprong	  Peter	  zo	  
vitaal	  als	  het	  maar	  kon	  het	  podium	  op.	  
Voorzitter.	  	  

Op	  dat	  moment	  vlogen	  de	  
tegenstellingen	  in	  mij	  samen.	  Terwijl	  
het	  was	  alsof	  iemand	  van	  bovenaf	  op	  
me	  keek.	  Ik	  voelde	  heet	  en	  koud,	  Peter	  
en	  Asje,	  vol	  leven	  en	  een	  dreigende	  
dood,	  bij	  elkaar	  komen.	  De	  folders	  van	  maart,	  de	  vraag	  van	  Asje,	  het	  campagneplan	  in	  de	  
prullenbak,	  rijen	  Kamerleden,	  Statenleden,	  campagnematen.	  Het	  winnen	  en	  het	  doorgaan,	  de	  
koprol	  op	  een	  donkere	  landweg,	  de	  lampen	  in	  vele	  zalen,	  de	  ego’s	  en	  de	  stemmers.	  Alles	  bij	  
elkaar.	  Ik	  kreeg	  wat	  ik	  wilde:	  alles	  beleven	  en	  tegelijk	  alles	  bekijken.	  De	  groep	  vormen	  en	  er	  
buiten	  staan.	  Voor	  dit	  ene	  moment	  was	  ik	  wat	  ik	  had	  willen	  worden.	  Campagneman.	  
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I	  
	  

Campagnes	  2008	  –	  2010	  
	  
	  
Verkortingen	  	  
Het	  nieuws	  over	  Asje	  werd	  langzaam	  beter	  en	  concreter.	  In	  de	  week	  na	  het	  congres	  werd	  
bekend	  dat	  hij	  weliswaar	  erg	  zwak	  was,	  maar	  zou	  herstellen.	  Bezoek	  zou	  mogelijk	  worden.	  Toen	  
het	  er	  van	  kwam	  trof	  ik	  een	  getekend	  iemand	  aan,	  maar	  krachtiger	  dan	  ik	  had	  mogen	  
verwachten.	  De	  ogen	  stonden	  veel	  dieper	  dan	  ik	  me	  herinnerde,	  maar	  ze	  straalden	  wel	  toen	  hij	  
me	  begroette.	  Mijn	  ogen	  gingen,	  niet	  tegen	  te	  houden,	  naar	  de	  stomp	  van	  zijn	  been,	  flink	  boven	  
de	  knie	  ingekort.	  Hij	  liet	  me	  er	  gelijk	  maar	  goed	  aan	  wennen,	  prima.	  
Toen	  kwam	  het	  verhaal.	  De	  pijn,	  zwellingen,	  hallucinaties,	  pijn,	  wanhoop.	  Het	  van	  tegenslag	  naar	  
tegenslag	  gaan.	  De	  fantoompijn,	  heel	  veel	  fantoompijn.	  Alles	  rustig	  verteld,	  feitelijk.	  Maar	  hij	  zag	  
weer	  licht	  aan	  het	  einde	  van	  de	  tunnel.	  Het	  was	  hem	  gelukt	  van	  de	  ene	  kant	  naar	  de	  andere	  kant	  
van	  de	  kamer	  te	  komen.	  Dat	  zou	  een	  paar	  dagen	  daarvoor	  nog	  onmogelijk	  zijn	  geweest.	  	  
Daarna	  heb	  ik	  van	  mijn	  kant	  over	  mijn	  avonturen	  verteld,	  maar	  niet	  te	  lang.	  Hij	  werd	  moe.	  	  
Bij	  het	  weggaan	  haalde	  zijn	  vrouw	  een	  briefje	  uit	  haar	  tas	  en	  gaf	  dat	  aan	  mij.	  ‘Kan	  jij	  hier	  wat	  
mee?’	  Het	  was	  een	  doodsbedreiging.	  Een	  in	  slecht	  Nederlands	  opgestelde,	  kromme	  bedreiging	  
aan	  het	  adres	  van	  de	  gedeputeerde	  Van	  Dijk.	  Wat	  en	  waarom	  werd	  niet	  duidelijk.	  Het	  was	  bij	  de	  
Van	  Dijk’s	  privé	  in	  de	  brievenbus	  gedaan,	  onleesbare	  naam,	  geen	  adres.	  
Ik	  nam	  het	  zonder	  veel	  commentaar	  mee	  en	  richtte	  me	  op	  het	  afscheid.	  	  
Door	  de	  gangen	  van	  het	  ziekenhuizen	  lopend,	  merkte	  ik	  dat	  mijn	  tred	  lichter	  was.	  Het	  gaat	  de	  
goede	  kant	  op!	  Hij	  komt	  er	  weer	  boven	  op!	  Tegelijk	  brandde	  die	  brief	  in	  mijn	  broekzak.	  Ik	  moest	  
snel	  door	  naar	  een	  afspraak,	  maar	  besloot	  daarna	  thuis	  aangifte	  te	  gaan	  doen.	  Het	  kolkte	  in	  mij.	  
De	  idioot	  zal	  het	  niet	  geweten	  hebben,	  maar	  een	  doodsbedreiging	  doen	  bij	  iemand	  die	  bijna	  
dood	  gaat	  zet	  weinig	  zoden	  aan	  de	  dijk.	  Maar	  de	  gore	  lafheid	  van	  al	  die	  anonieme	  bedreigers.	  
Lucht	  het	  op?	  Bereikt	  u	  er	  iets	  mee?	  Wat	  heeft	  u	  zelf	  gepresteerd?	  Zo	  foeterde	  ik	  door	  tot	  ik	  bij	  
het	  politiebureau	  kwam.	  Daar	  werd	  het	  erger.	  Er	  was	  geen	  belangstelling	  voor	  het	  briefje.	  Totaal	  
niet.	  Waar	  is	  dit	  gebeurd?	  Ik	  noemde	  de	  plaats.	  Oh,	  dan	  doen	  we	  er	  zeker	  niets	  mee,	  mijnheer.	  
Onze	  systemen	  passen	  echt	  niet	  op	  elkaar.	  
	  
Duidelijk.	  Over	  tot	  de	  orde	  van	  de	  dag.	  Voor	  Asje:	  herstellen.	  Na	  een	  paar	  maanden	  en	  een	  
intensieve	  revalidatie	  was	  hij	  al	  zover	  dat	  hij	  de	  draad	  als	  gedeputeerde	  weer	  kon	  oppakken.	  In	  
veel	  opzichten	  was	  er	  niets	  veranderd.	  Hij	  was	  nog	  net	  z’n	  koppige	  bestuurder	  als	  altijd.	  Hij	  werd	  
de	  grote	  vijand	  voor	  iedereen	  in	  de	  Leidse	  en	  kustregio	  die	  de	  Rijn-‐Gouwe	  Lijn	  tegen	  wilde	  
houden:	  Not	  In	  My	  Back	  Dune.	  In	  overvolle	  zalen	  was	  hij	  niet	  bang	  het	  debat	  aan	  te	  gaan.	  En	  dat	  
hij	  daarbij	  wat	  hobbelend	  binnen	  kwam,	  ach,	  dat	  hoorde	  erbij.	  Wat	  niet	  zo	  zichtbaar	  was,	  was	  
dat	  Asje	  een	  lange	  periode	  tegemoet	  ging	  waarin	  stomp	  en	  prothese	  niet	  goed	  op	  elkaar	  pasten.	  
Het	  heeft	  betekend	  dat	  hij	  nog	  vaker	  onder	  het	  mes	  moest.	  Het	  been	  wordt	  korter	  en	  korter.	  
Reden	  genoeg	  uiteindelijk	  om	  zich	  niet	  herkiesbaar	  te	  stellen	  als	  gedeputeerde.	  Hij	  gaat	  nu	  als	  
burgemeester	  van	  Barneveld	  door	  het	  leven.	  Belangrijker:	  hij	  gaat	  goed	  door	  het	  leven.	  



	  
Ook	  met	  Peter	  van	  Heeswijk	  gaat	  het	  goed.	  Hij	  noemt	  zichzelf	  een	  zondagskind	  en	  alleen	  al	  door	  
zijn	  houding	  is	  hij	  dat	  ook.	  Hij	  geniet	  van	  zijn	  gezin	  en	  wat	  hij	  meemaakt	  en	  als	  dat	  op	  een	  
gegeven	  moment	  iets	  anders	  is,	  dan	  is	  dat	  ook	  goed.	  Ronduit	  knap.	  En	  als	  hij	  dus	  een	  dreun	  van	  
zijn	  vertrek	  uit	  de	  politiek	  heeft	  over	  gehouden,	  dan	  weet	  hij	  daar	  heel	  goed	  mee	  om	  te	  gaan,	  al	  
was	  het	  maar	  door	  te	  beseffen	  hoe	  bijzonder	  het	  is	  wat	  hij	  zijn	  periode	  heeft	  meegemaakt.	  Wie	  
zijn	  historische	  belangstelling	  houdt	  in	  de	  politiek,	  kan	  niet	  verliezen.	  	  
De	  maximale	  termijn	  van	  een	  voorzitter	  is	  twee	  maal	  drie	  jaar	  bij	  een	  partij	  als	  het	  CDA	  en	  Peter	  
heeft	  ervoor	  gekozen	  zijn	  functie	  al	  na	  één	  termijn	  te	  beëindigen.	  Dat	  heeft	  alles	  te	  maken	  met	  
de	  onderlinge	  verhoudingen.	  De	  partij	  zit	  als	  het	  ware	  op	  een	  krukje	  met	  drie	  poten:	  premier,	  
fractievoorzitter	  en	  partijvoorzitter	  –	  Jan	  Peter,	  Maxime	  en	  Peter.	  De	  laatste	  heeft	  doorgaans	  
het	  minste	  te	  zeggen,	  maar	  uiteindelijk	  het	  meeste:	  de	  voorzitter	  is	  eindverantwoordelijk	  voor	  
het	  lijst	  en	  programma.	  Dat	  zou	  hem	  een	  stevige	  machtsbasis	  moeten	  opleveren,	  maar	  de	  
praktijk	  was	  anders.	  Na	  Marja	  kwam	  Peter	  er	  hoe	  dan	  ook	  als	  junior	  partner	  in.	  Onder	  de	  beste	  
omstandigheden	  had	  hij	  het	  moeilijk	  gehad	  zich	  stevig	  op	  te	  stellen	  naar	  de	  andere	  twee.	  Maar	  
de	  werkelijkheid	  was	  ook	  dat	  Peter,	  ten	  goede	  en	  ten	  kwade,	  niet	  voldoende	  veranderde	  om	  een	  
speler	  in	  het	  Haagse	  spel	  te	  worden.	  Op	  het	  persoonlijk	  vlak	  waren	  de	  verhoudingen	  doorgaans	  
goed	  en	  had	  Peter	  ook	  wel	  een	  scherpe	  kijk	  op	  hoe	  de	  hazen	  liepen,	  maar	  op	  de	  momenten	  dat	  
het	  er	  op	  aan	  kwam	  zat	  zijn	  timing	  er	  net	  zo	  naast	  als	  een	  speler	  van	  Reeuwijkse	  Boys	  in	  het	  
eerste	  van	  Ajax.	  Af	  en	  toe	  een	  goede	  bal,	  maar	  ook	  veel	  afzwaaiers.	  Pas	  toen	  ik	  Peter	  bezig	  zag,	  
realiseerde	  ik	  mij	  vol	  hoe	  moeilijk	  het	  voor	  buitenstaanders	  is	  om	  in	  het	  Haagse	  mee	  te	  kunnen	  
draaien.	  Dat	  doe	  je	  niet	  zomaar.	  
En	  ben	  ik	  hem	  dus	  gaan	  helpen?	  Ja	  en	  nee.	  Meer	  nee	  dan	  ja.	  Op	  afstand.	  
Ik	  begon	  stevig.	  Binnen	  een	  week	  stuurde	  ik	  hem	  een	  notitie	  over	  het	  kernopgave	  voor	  zijn	  
voorzitterschap:	  hoe	  om	  te	  gaan	  met	  de	  opvolging	  van	  Balkenende?	  Dat	  deze	  aan	  zijn	  nadagen	  
begon,	  leek	  evident.	  Maar	  hoe	  met	  hem	  het	  gesprek	  te	  voeren?	  En	  wat	  maak	  je	  dan	  los	  als	  het	  
om	  de	  opvolging	  gaat?	  Uiteindelijk	  werd	  het	  een	  notitie	  vol	  rust,	  reinheid	  en	  regelmaat.	  Volg	  de	  
koninklijke	  weg:	  eerst	  het	  programma,	  dan	  de	  persoon.	  Versnel	  de	  discussie	  die	  je	  toch	  in	  de	  
partij	  moet	  hebben	  en	  verbindt	  daar	  dan	  personele	  consequenties	  aan.	  Niet	  andersom.	  En	  ga	  
dan	  ook	  voor	  een	  lijsttrekkersverkiezingen	  die	  geen	  ‘ieder	  voor	  zich	  en	  God	  voor	  ons	  allen’	  
wordt.	  
Geen	  slechte	  notitie,	  al	  zeg	  ik	  het	  zelf.	  Maar	  Peter	  moest	  het	  doen.	  Het	  is	  hem	  in	  ieder	  geval	  
goed	  gelukt	  een	  goede	  werkrelatie	  met	  Jan	  Peter	  te	  krijgen,	  maar	  het	  heeft	  in	  mijn	  ogen	  te	  lang	  
geduurd.	  Hij	  kreeg	  het	  initiatief	  nooit	  in	  handen.	  Mij	  werd	  ondertussen	  door	  het	  partijbureau	  
duidelijk	  gemaakt	  dat	  Peter	  uiteraard	  met	  iedereen	  kon	  spreken,	  maar	  dat	  alleen	  het	  
partijbureau	  hem	  ondersteunde	  en	  niemand	  anders.	  Je	  zag	  hem	  opgeslokt	  worden	  door	  het	  
Haagse.	  En	  zonder	  een	  echte	  vraag	  is	  het	  voor	  mij	  ook	  simpel:	  dan	  gaat	  werk	  echt	  voor.	  Zeker	  in	  
die	  maanden	  van	  de	  acute	  crisis	  van	  omvallende	  banken	  en	  waarin	  al	  mijn	  zorgen	  en	  meer	  tot	  
waarheid	  werden.	  Waar	  we	  uiteindelijk	  op	  uitkwamen,	  was	  een	  situatie	  waarbij	  ik	  om	  de	  paar	  
maanden	  met	  hem	  de	  hele	  partij	  doorsprak.	  Verder	  werkte	  ik	  wel	  met	  het	  partijbureau	  samen	  
om	  hem	  te	  voeden	  voor	  zijn	  grote	  speeches.	  En	  af	  en	  toe	  kwam	  er	  opeens	  een	  telefoontje	  van	  
ene	  Peter	  van	  Heeswijk.	  Dan	  was	  het	  direct	  groot	  alarm.	  Dat	  gebeurde	  vooral	  rond	  de	  
kandidaatstelling	  voor	  de	  Europese	  verkiezingen	  van	  2009.	  Maar	  eerst	  was	  er	  nog	  een	  andere	  
campagne.	  
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Waterschapcampagne	  2008	  
	  
De	  provinciale	  campagne	  van	  2007	  werd	  uitgebreid	  geëvalueerd,	  zoals	  dat	  hoort	  en	  tegelijk	  op	  
meerdere	  plaatsen	  en	  bij	  meerdere	  gelegenheden	  gevierd,	  zoals	  dat	  ook	  hoort.	  Het	  was	  –	  voor	  
zover	  ik	  weet	  -‐	  voor	  iedereen	  duidelijk	  dat	  ik	  als	  campagneleider	  moest	  blijven.	  Maar	  ik	  wilde	  het	  
wel	  anders	  doen.	  Een	  kleiner	  kernteam,	  meer	  vaste	  routines,	  nog	  eerder	  beginnen.	  En	  ik	  wilde	  
met	  mijn	  team	  in	  training	  blijven.	  Ik	  geloof	  niet	  zo	  in	  een	  ‘permanente	  campagne’.	  Elke	  politieke	  
periode	  kent	  een	  natuurlijk	  ritme	  van	  pieken	  en	  dalen.	  Tegelijk	  wilde	  ik	  het	  dal	  niet	  te	  lang	  laten	  
zijn.	  Gelukkig	  werd	  daar	  in	  2008	  in	  voorzien	  toen	  er	  opeens	  een	  waterschapverkiezing	  werd	  
afgekondigd.	  Over	  de	  verkiezing	  zelf	  had	  ik	  zo	  mijn	  twijfels.	  Ik	  had	  geen	  moment	  de	  verwachting	  
dat	  er	  een	  hoge	  opkomst	  zou	  zijn	  –	  en	  wat	  doe	  je	  dan?	  Over	  de	  waterschappen	  zelf	  had	  ik	  
minder	  twijfels.	  Als	  Hoeksche	  Waarder	  heb	  ik	  machtig	  veel	  affiniteit	  met	  water	  en	  
waterschappen.	  Het	  huis	  in	  ’s-‐Gravendeel	  waar	  ik	  ben	  opgegroeid	  is	  het	  hoogste	  punt	  van	  het	  
dorp.	  In	  de	  dagen	  van	  de	  februaristorm	  vluchtten	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  daar	  naar	  toe.	  Dat	  
gebeurde	  zeker	  nadat	  er	  een	  ramp	  gebeurde	  op	  de	  binnendijk	  die	  naar	  ons	  huis	  toeliep.	  De	  
huizen	  daar	  waren	  vol	  met	  vluchtelingen	  uit	  een	  wijk	  die	  dreigde	  onder	  te	  lopen.	  Echter,	  juist	  die	  
binnendijk	  zou	  bezwijken.	  38	  mensen	  verdronken.	  Het	  is	  van	  voor	  mijn	  tijd,	  maar	  je	  kan	  daar	  niet	  
wonen	  zonder	  die	  geschiedenis	  te	  hebben	  meegevoeld.	  Dan	  hoeft	  niemand	  je	  uit	  te	  leggen	  waar	  
een	  waterschap	  voor	  is.	  	  
Tegelijk:	  de	  waterschappen	  van	  toen	  zijn	  die	  van	  nu	  niet	  meer.	  Ze	  zijn	  veel	  beter	  georganiseerd,	  
maar	  ze	  zijn	  ook	  en	  misschien	  wel	  daardoor	  anoniemer	  geworden.	  Een	  overheidsinstantie,	  zoals	  
er	  zovele	  zijn.	  Waarom	  moeilijk	  doen?	  Goede	  vraag.	  Alleen	  de	  bestuurders	  leken	  er	  voor	  te	  gaan.	  
In	  een	  korte	  campagne	  heb	  ik	  het	  plezier	  gehad	  veel	  van	  de	  kandidaten	  te	  mogen	  trainen	  in	  het	  
campagnevoeren.	  Ondertussen	  draaide	  ik	  ook	  voor	  het	  eerst	  mee	  in	  het	  landelijk	  
campagneteam.	  Onder	  leiding	  van	  Michael	  Sijbom	  draaiden	  we	  een	  snelle,	  slimme	  campagne.	  Kij	  
blijven	  twee	  dingen	  bij.	  Het	  eerste	  is	  de	  bijna	  overmatige	  betrokkenheid	  van	  de	  kandidaat	  
bestuurders	  (‘ingelanden’	  en	  ‘ingezetenen’;	  termen	  die	  ze	  in	  ieder	  geval	  nooit	  mogen	  
afschaffen).	  Veel	  passie,	  maar	  vaak	  ook	  passie	  op	  de	  vierkante	  centimeter,	  zonder	  elkaar	  ruimte	  
te	  geven.	  Alsof	  er	  nog	  steeds	  oude	  vetes	  over	  een	  polder	  moeten	  worden	  uitgevochten.	  Dat	  
werd	  nog	  erger	  gemaakt	  doordat	  mensen	  die	  je	  kende	  als	  CDA’ers	  opeens	  bij	  een	  lokale	  
waterschapspartij	  bleken	  te	  horen	  en	  andersom	  en	  omdat	  sommige	  waterschappen	  over	  de	  
provinciegrenzen	  heen	  lopen.	  Mijn	  beeld:	  een	  veel	  oudere	  agrarisch-‐technocratische	  
debatcultuur	  wordt	  ruw	  gemengd	  met	  een	  de	  schijnwerperdemocratie	  van	  landelijke	  partijen.	  
En	  het	  werkt	  niet.	  Maar	  meer	  nog	  dan	  de	  bestuurlijke	  conflicten,	  zijn	  mij	  de	  heftige	  en	  heel	  
inhoudelijke	  discussies	  bijgebleven	  over	  het	  grondwaterpeil,	  met	  name	  in	  de	  kuststreek.	  Het	  
wordt	  allemaal	  erg	  concreet,	  een	  discussie	  over	  centimeters,	  als	  een	  bollenboer	  met	  rode	  kop	  
met	  priemende	  ogen	  tegenover	  de	  smalende	  veeboer	  komt	  te	  staan	  en	  de	  meer	  gestudeerde	  
natuurbeheerder	  tegenover	  de	  techneutige	  waterbeheerder.	  Het	  zou	  folklore	  kunnen	  zijn,	  als	  
het	  niet	  zo	  bloed,	  bloed	  serieus	  was.	  
De	  winnaars	  van	  de	  verkiezing	  werden	  de	  echte	  waterschapspartijen.	  Het	  CDA	  werd	  de	  grootste	  
van	  de	  landelijke	  partijen.	  Maar	  wat	  deden	  we	  er	  in	  hemelsnaam?	  
	  
Politieke	  kabinetten	  zijn	  als	  houten	  kabinetten:	  na	  de	  eerste	  glans	  worden	  ze	  dof,	  maar	  met	  een	  
beetje	  afstoffen	  zien	  ze	  er	  al	  weer	  beter	  uit.	  Het	  kabinet	  Balkenende	  IV	  werd	  met	  veel	  scepsis	  



ontvangen,	  in	  ieder	  geval	  wisten	  het	  CDA	  en	  PvdA	  op	  een	  hele	  soepele	  manier	  tot	  afspraken	  te	  
komen	  over	  hun	  eerste	  begroting,	  die	  van	  2008.	  Het	  is	  grappig:	  in	  ‘de’	  	  media	  wordt	  voortdurend	  
de	  klacht	  geformuleerd	  dat	  er	  niet	  genoeg	  geluisterd	  worden	  naar	  de	  burger.	  Gaat	  vervolgens	  
het	  kabinet	  –	  idee	  van	  Jack	  –	  het	  land	  in	  om	  te	  luisteren,	  is	  het	  weer	  niet	  goed:	  gebrek	  aan	  eigen	  
ideeën	  is	  het	  verwijt.	  Dat	  valt	  wel	  mee.	  Er	  lag	  al	  een	  behoorlijk	  goed	  en	  zelfs	  vernieuwend	  
regeerakkoord	  en	  het	  gekraak	  van	  het	  kabinet	  voor	  een	  deel	  het	  gezonde	  gekraak	  is	  van	  een	  
boot	  die	  scherp	  aan	  de	  wind	  zeilt	  (wat	  doe	  ik	  nu	  weer	  met	  mijn	  beeldspraak).	  Als	  dan	  de	  crisis	  
met	  de	  val	  van	  Lehman	  Brothers	  uitbreekt,	  dan	  zie	  je	  dat	  het	  kabinet	  werkelijk	  aan	  
crisismanagement	  doet	  en	  forse	  besluiten	  durft	  te	  nemen.	  Dat	  is	  eerst	  en	  vooral	  de	  verdienste	  
van	  Bos,	  maar	  Balkenende	  verdient	  lof	  omdat	  hij	  ook	  zijn	  rol	  pakt	  en	  rugdekking	  geeft	  waar	  
nodig.	  Met	  andere	  woorden;	  aan	  Politiek	  is	  dit	  kabinet	  niet	  kapot	  gegaan.	  Aan	  politiek	  –	  met	  de	  
kleine	  ‘p’	  –	  wel.	  
Het	  was	  erg.	  Alles	  ging	  vanuit	  wantrouwen,	  steeds	  werden	  scores	  bijgehouden.	  Er	  werkte	  een	  
mechanisme	  waardoor	  steeds	  het	  slechtste	  naar	  boven	  kwam.	  Opmerkelijk	  genoeg	  lag	  het	  
daarbij	  niet	  aan	  botsende	  persoonlijkheden	  –	  de	  makkelijke	  en	  meestal	  logische	  reen	  waarom	  
een	  kabinet	  geen	  team	  wordt.	  De	  onderlinge	  relaties,	  zelfs	  tussen	  Bos	  en	  Balkenende	  waren	  
over	  het	  algemeen	  redelijk.	  Het	  was	  als	  de	  partijjas	  aangedaan	  werd,	  dat	  het	  mis	  ging.	  Ik	  heb	  het	  
uiteraard	  allemaal	  erg	  vanuit	  de	  CDA-‐kant	  gehoord,	  maar	  ik	  loop	  al	  wat	  langer	  mee	  en	  heb	  
geleerd	  om	  veelzijdige	  medailles	  te	  lezen.	  Ik	  leg	  de	  bron	  voor	  de	  harde	  verhoudingen	  toch	  bij	  de	  
PvdA	  en	  dan	  vooral	  bij	  de	  fractie	  en	  daar	  weer	  achter	  het	  kader	  van	  deze	  partij.	  Dat	  hierbij	  de	  
geschiedenis	  van	  de	  campagne	  van	  2006	  een	  rol	  heeft	  gespeeld	  is	  duidelijk,	  maar	  het	  zit	  dieper.	  
Het	  CDA,	  inclusief	  en	  zeker	  de	  kabinetsdelegatie,	  heeft	  niet	  erg	  haar	  best	  gedaan	  dat	  harde	  
beeld	  van	  de	  PvdA	  te	  ontkrachten.	  Op	  de	  momenten	  dat	  ik	  dichtbij	  genoeg	  was	  om	  er	  iets	  van	  te	  
zeggen,	  kreeg	  ik	  het	  gevoel	  dat	  zij	  vonden	  dat	  ik	  het	  niet	  snapte.	  Zwakte	  tonen	  zou	  ons	  einde	  
zijn.	  Daar	  werd	  meedogenloos	  gebruik	  van	  gemaakt.	  Maar	  scores	  bijhouden	  lokt	  toch	  reacties	  
uit?	  Jawel,	  maar	  niet	  reageren	  ook.	  En	  zo	  hield	  het	  systeem	  zichzelf	  in	  stand	  en	  trok	  iedereen	  die	  
er	  in	  zat	  zich	  strak	  in	  het	  eigen	  keurslijf.	  Dagelijks	  gebombardeerd	  door	  tegenvallers	  en	  risico’s	  
die	  in	  de	  miljarden	  liepen,	  bood	  dat	  het	  gedoe	  om	  de	  kleine	  p	  misschien	  wel	  iets	  van	  houvast.	  
Mensen	  om	  te	  bestrijden,	  om	  je	  te	  aan	  te	  ergeren,	  om	  te	  denken	  dat	  je	  ze	  kan	  begrijpen.	  Aan	  
kan.	  In	  tegenstelling	  tot.	  
Maar	  heel	  lang	  was	  een	  kabinetscrisis	  de	  absoluut	  ongewenste	  optie.	  Het	  moest	  dus	  wel	  binnen	  
de	  perken	  blijven.	  In	  belangrijke	  mate	  moest	  de	  brugfunctie	  vervuld	  worden	  door	  Pieter	  van	  
Geel	  en	  Liesbeth	  Spies.	  Zij	  waren	  de	  constanten.	  Bij	  de	  PvdA	  werd	  de	  brugfunctie	  dan	  weer	  
vervuld	  door	  Mariët	  Hamer,	  dan	  weer	  door	  Diederik	  Samsom,	  dan	  weer	  door	  Wouter	  Bos	  zelf	  –	  
om	  ze	  het	  volgende	  moment	  weer	  tegenover	  je	  te	  vinden.	  De	  Christen	  Unie	  koos	  te	  vaak	  
dezelfde	  kant	  om	  de	  verbinding	  te	  kunnen	  maken	  en	  bracht	  uiteindelijk	  te	  weinig	  stemmen	  mee.	  
Pieter	  pakte	  de	  rol	  die	  Maxime	  daarvoor	  vervulde:	  oplossingen	  bedenken,	  rekenen,	  uitleggen.	  
Liesbeth	  werkte	  daar	  omheen.	  Keek	  mensen	  in	  de	  ogen,	  hield	  spiegels	  voor,	  werd	  boos	  als	  het	  
moest,	  bleef	  kalm	  als	  ze	  alle	  recht	  had	  om	  woest	  te	  zijn.	  Met	  respect	  voor	  de	  Grote	  Ego’s	  van	  die	  
dagen,	  maar	  zij	  hielden	  het	  kabinet	  niet	  bij	  elkaar.	  Het	  rauwe	  werk,	  de	  spanningen	  die	  er	  lagen	  
tussen	  partners	  die	  tot	  elkaar	  veroordeeld	  werden,	  dat	  sloeg	  uiteindelijk	  steeds	  op	  de	  fracties	  
van	  beide	  grote	  partijen	  terug	  en	  Pieter	  en	  Liesbeth	  deden	  niets	  anders	  dan	  crisismanagement.	  
En	  dan	  komt	  ook	  nog	  eens	  Europa	  er	  overheen.	  
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Europese	  campagne	  2009	  
	  
In	  juni	  2008	  ging	  ik	  voor	  het	  CDA	  	  en	  het	  internationale	  Robert	  Schuman	  instituut	  (of	  IRI)	  naar	  
Bosnië-‐Herzegovina.	  Het	  was	  de	  eerste	  keer	  dat	  ik	  er	  naar	  toe	  ging.	  Ze	  hadden	  iemand	  nodig	  die	  
er	  in	  zou	  kunnen	  slagen	  om	  twee	  Servische,	  Kroatische	  en	  Moslim	  ‘midden’	  partijen	  met	  elkaar	  
in	  gesprek	  te	  brengen.	  Bij	  een	  eerdere	  sessie	  was	  dat	  niet	  gelukt.	  Op	  het	  partijbureau	  in	  Den	  
haag	  reikte	  ik	  een	  methode	  aan	  om	  ze	  wel	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  te	  brengen	  en	  twee	  weken	  
daarna	  was	  ik	  op	  weg	  naar	  Sarajevo.	  Ik	  werd	  opgehaald	  om	  naar	  het	  hotel	  te	  gaan.	  Onderweg	  
zag	  ik	  een	  stad	  die	  weer	  in	  opbouw	  was,	  maar	  ook	  nog	  vol	  met	  ‘Servische	  rozen’	  –	  kogelgaten	  –	  
was.	  Bij	  het	  hotel	  aangekomen,	  maakte	  ik	  even	  kennis	  met	  mijn	  opdrachtgever	  en	  ging	  daarna	  
de	  zaal	  in.	  Nauwelijks	  een	  uur	  na	  aankomst	  keek	  ik	  in	  het	  gezicht	  van	  40	  grimmige	  
vertegenwoordigers	  van	  twee	  Servische	  partijen,	  een	  Kroatische	  en	  een	  Moslimpartij.	  
Vervolgens	  hield	  een	  vertegenwoordiger	  van	  elke	  partij	  een	  verhaal	  waarin	  de	  punten	  die	  de	  
partij	  wilde	  maken	  me	  even	  stevig	  uit	  de	  doeken	  werden	  gedaan.	  De	  simultaanvertaling	  was	  
matig,	  maar	  de	  toon	  in	  de	  woorden	  die	  ik	  om	  mijn	  koptelefoon	  heen	  hoorde,	  zei	  me	  genoeg.	  De	  
laatste	  vertegenwoordiger	  stopte	  zijn	  verhaal,	  haalde	  adem	  en	  zei	  in	  zwaar	  Engels:	  ‘Now,	  Mr.	  
Dutchman,	  now	  you	  tell	  us	  how	  to	  solve	  this’.	  
Had	  je	  gedacht.	  Daar	  was	  ik	  niet	  voor	  gekomen	  en	  dat	  zei	  ik	  ze	  ook.	  Bovendien,	  ik	  heb	  als	  
Nederlander	  nog	  geen	  fractie	  meegemaakt	  van	  wat	  jullie	  hebben	  meegemaakt,	  dus	  hoe	  kan	  ik	  
jullie	  dan	  vertellen	  wat	  je	  moet	  doen?	  Dit	  is	  wat	  ik	  voorstel	  –	  en	  legde	  vervolgens	  de	  methode	  
uit.	  En	  ze	  deden	  het	  nog	  ook.	  Het	  werkte.	  Binnen	  een	  uur	  had	  ik	  het	  grootste	  deel	  geanimeerd	  
aan	  het	  praten.	  Enkelen	  hielden	  zich	  afzijdig	  –	  vooral	  Serven.	  Ik	  mag	  ze	  graag,	  maar	  ze	  hebben	  zo	  
hun	  gebruiksaanwijzing	  –	  maar	  de	  meesten,	  en	  dan	  vooral	  de	  jongeren,	  amuseerden	  zich	  prima.	  
Ik	  zou	  niet	  meer	  weten	  of	  er	  ook	  concreet	  wat	  uitkwam,	  maar	  de	  dialoog	  was	  voor	  even	  een	  feit.	  
	  
De	  dag	  na	  mijn	  optreden	  ging	  ik	  naar	  een	  busstation	  en	  kocht	  een	  kaartje	  voor	  Mostar.	  Ik	  wist	  
dat	  het	  een	  lange	  reis	  zou	  worden	  en	  had	  me	  bewapend	  met	  een	  biografie	  van	  Van	  Agt.	  Ik	  heb	  
er	  op	  de	  heenreis	  niet	  in	  gelezen.	  Ik	  heb	  vooral	  gekeken.	  Naar	  de	  mensen	  in	  de	  bus,	  naar	  het	  
uitzicht	  vanuit	  de	  bus	  op	  die	  urenlange	  heenrit.	  De	  ruwe	  stad,	  de	  slechte	  weg.	  De	  groene	  
heuvels,	  de	  half	  afgebouwde	  huizen.	  De	  kerkhoven,	  de	  nieuwe	  vakantieadressen.	  Het	  concrete,	  
het	  verbeelde.	  De	  vale	  vrede,	  het	  pas	  nog	  gebeurde.	  
Mostar	  was	  onwezenlijk	  mooi.	  De	  bekende	  boogbrug	  was	  gerestaureerd	  met	  geld	  van	  de	  
Verenigde	  Naties.	  Door	  de	  oude	  stad	  kronkelden	  zich	  beekjes	  en	  stromen	  langs	  sfeervolle	  
huizen,	  schaars	  bezochte	  pizzatenten	  en	  af	  en	  toe	  de	  zwarte	  tand	  van	  een	  uitgebrand	  pand.	  
Wonderlijk.	  Het	  was	  een	  prachtige	  juni	  avond.	  Jongens	  doken	  van	  de	  brug	  af.	  Waar	  was	  ik?	  In	  
Europa?	  Waar	  was	  Europa	  toen	  het	  er	  moest	  zijn?	  
Mostar	  ligt	  ingeklemd	  tussen	  twee	  hellingen.	  Op	  de	  top	  van	  de	  ene	  een	  Christusbeeld,	  op	  de	  top	  
van	  de	  andere	  een	  Moskee,	  of	  in	  ieder	  geval	  een	  toren	  waar	  het	  avondgebed	  van	  af	  klonk.	  
Terwijl	  ik	  wachtte	  op	  antwoordende	  kerkklokken,	  was	  ik	  het	  even	  heel	  erg	  zat.	  Idioten.	  En	  het	  
volgende	  moment:	  wij	  idioten.	  Wij	  hadden	  het	  nooit	  zover	  mogen	  laten	  komen.	  
Teruglopen	  om	  op	  tijd	  voor	  de	  bus	  te	  zijn,	  begon	  ik	  te	  denken	  aan	  de	  volgende	  verkiezingen,	  de	  
Europese	  verkiezingen,	  in	  minder	  dan	  een	  jaar.	  Er	  schoot	  een	  verkiezingsleus	  door	  mijn	  hoofd,	  
en	  nog	  één.	  En	  ik	  vond	  daar	  en	  toen	  dat	  het	  beter	  was	  om	  hard	  voor	  een	  pro-‐Europees	  
minderheidsstandpunt	  te	  gaan,	  dan	  een	  half	  voor	  en	  half	  tegen	  standpunt	  te	  kiezen.	  Liever	  de	  



sterkste	  van	  de	  kleine,	  dan	  de	  minste	  van	  de	  groten.	  In	  de	  bus	  schreef	  ik	  een	  mail	  van	  die	  
strekking	  naar	  Jack	  en	  naar	  Jeroen	  de	  Graaf,	  de	  medewerker	  van	  Balkenende.	  
	  
Ik	  denk	  dat	  ze	  mijn	  mail	  serieus	  genomen	  hebben,	  maar	  ik	  weet	  dat	  ze	  de	  uitkomsten	  van	  de	  
focusgroepen	  serieuzer	  hebben	  genomen	  –	  en	  eerlijk	  is	  eerlijk,	  daar	  was	  het	  moeilijk	  mee	  ruziën.	  
Die	  focusgroepen	  en	  de	  nieuwe	  Motivaction	  analyses	  lieten	  consequent	  zien	  dat	  de	  kiezer	  nog	  
wel	  voor	  een	  pro-‐Europese	  partij	  te	  porren	  was,	  maar	  dat	  ze	  een	  kritisch	  geluid	  verwachtten.	  	  
Het	  campagneteam	  is	  in	  haar	  strategievorming	  met	  dat	  kritisch	  geluid	  meegegaan.	  Ik	  vond	  het	  
lastig.	  De	  overtuiging	  van	  Mostar	  had	  me	  niet	  verlaten,	  maar	  ik	  kon	  er	  niet	  veel	  mee	  in	  het	  
koude	  licht	  van	  de	  Nederlandse	  kiezersvoorkeuren.	  D66	  had	  mijn	  respect.	  Die	  toonden	  lef	  door	  
voor	  een	  eenzijdig	  pro-‐Europees	  geluid	  te	  gaan.	  Wij	  hadden	  meerdere	  belangen.	  Ook	  intern.	  De	  
veldslagen	  die	  toen	  rond	  de	  lijst	  speelden,	  bleven	  gelukkig	  ver	  uit	  het	  zicht	  van	  de	  kiezer,	  maar	  
het	  was	  bar.	  Peter	  van	  Heeswijk	  liep	  er	  een	  kras	  op	  in	  zijn	  blazoen	  die	  hij	  eigenlijk	  niet	  meer	  te	  
boven	  kwam.	  
Maar	  goed,	  dat	  hoorde	  er	  in	  die	  dagen	  bij.	  Alles	  stond	  op	  scherp.	  Mijn	  rol	  was	  weer	  die	  van	  
campagneleider	  voor	  Zuid-‐Holland.	  Dat	  was	  nu	  toch	  minder	  vanzelfsprekend	  dan	  het	  eerder	  
was.	  Dat	  lag	  eerst	  en	  vooral	  aan	  mijzelf.	  Ik	  had	  in	  de	  jaren	  dat	  iedereen	  met	  kwaliteitszorg	  bezig	  
was	  goed	  geboerd.	  De	  Quote	  50.000	  heb	  ik	  nooit	  gehaald,	  maar	  voor	  het	  eigen	  gevoel	  had	  ik	  
ruim	  voldoende	  middelen	  om	  het	  mij	  te	  kunnen	  veroorloven	  er	  campagnes	  naast	  te	  doen.	  
Hoewel	  ik	  de	  crisis	  denk	  ik	  meer	  dan	  de	  meeste	  mensen	  zag	  aankomen,	  heb	  ik	  mijn	  gedrag	  er	  
niet	  echt	  op	  aangepast.	  Te	  laat	  kom	  je	  er	  dan	  achter	  dat	  je	  niet	  alleen	  in	  een	  andere	  markt	  
terecht	  bent	  gekomen,	  maar	  ook	  dat	  je	  niet	  meer	  zo	  vernieuwend	  bent	  als	  je	  was.	  De	  creatieve	  
energie	  was	  meer	  in	  de	  campagnes	  gaan	  zitten	  en	  minder	  in	  het	  werk.	  Ik	  moest	  echt	  van	  koers	  
veranderen.	  En	  de	  campagnerol	  vaarwel	  gaan	  zeggen.	  Maar	  nu	  nog	  niet,	  zo	  zei	  ik.	  Daarvoor	  is	  
Europa	  me	  te	  na.	  
	  
Het	  was	  erg.	  In	  een	  aantal	  opzichten	  de	  ruigste	  campagne	  die	  ik	  heb	  gedaan.	  Dat	  lag	  ook	  aan	  
onze	  kandidaten.	  Het	  team	  Europarlementariërs	  dat	  op	  dat	  moment	  in	  het	  Europees	  parlement	  
zat	  konden	  elkaar	  niet	  luchten	  of	  zien.	  Wim	  van	  der	  Camp	  heeft	  in	  de	  jaren	  erna	  wonderen	  
verricht	  door	  dit	  kippenhok	  tot	  rust	  te	  brengen,	  maar	  in	  2008	  –	  9was	  het	  nog	  een	  verschrikking.	  
Nadat	  de	  lijst	  was	  samengesteld	  werd	  het	  er	  in	  mijn	  ogen	  niet	  direct	  beter	  op.	  In	  Zuid-‐Holland	  
werd	  het	  druk	  met	  kandidaten.	  Wim,	  Zuid-‐Hollander	  met	  Brabantse	  wortels.	  was	  als	  lijsttrekker	  
geparachuteerd	  en	  dat	  had	  in	  de	  aanloop	  wrijving	  gegeven,	  maar	  als	  lijsttrekker	  kon	  hij	  boven	  de	  
partijen	  gaan	  staan	  en	  hoefde	  ik	  hem	  hoogstens	  indirect	  te	  ondersteunen.	  Anders	  was	  het	  met	  
Esther	  de	  Lange,	  een	  Brusselse	  Noorderling	  die	  zich	  net	  in	  Zuid-‐Holland	  had	  gevestigd	  en	  met	  
Cornelis	  Visser,	  een	  kandidaat	  van	  de	  Zuid-‐Hollandse	  eilanden.	  En	  dan	  had	  je	  ook	  nog	  Corien	  
Wortman,	  die	  toch	  echt	  wel	  haar	  geboortegrond	  de	  Alblasserwaard	  wilde	  bedienen.	  Met	  elk	  van	  
de	  drie	  had	  ik	  of	  ontwikkelde	  ik	  goede	  persoonlijke	  banden,	  maar	  onderling	  knetterde	  het.	  Elk	  
wist	  dat	  ze	  het	  mede	  van	  voorkeurstemmen	  moesten	  hebben,	  vermoedend	  dat	  Ria	  Oomen	  op	  
eigen	  kracht	  over	  hen	  heen	  zou	  gaan.	  De	  situatie	  dreigde	  dat	  het	  zwaar	  persoonlijke	  campagnes	  
zouden	  worden,	  waarbij	  kiezers	  door	  verschillende	  kandidaten	  benaderd	  zouden	  worden	  ‘	  stem	  
op	  mij,	  stem	  op	  mij’.	  Ik	  zag	  het	  gevaar	  aankomen	  en	  stelde	  in	  mijn	  campagneplan	  een	  soort	  
verdeling	  van	  invloedssferen	  voor.	  Ik	  was	  echter	  nog	  niet	  scherp	  genoeg	  geweest.	  Tijdens	  een	  
Zuid-‐Holland	  overleg	  in	  een	  van	  de	  zalen	  van	  de	  Tweede	  Kamer	  barste	  een	  bommetje	  toen	  een	  
regiovoorzitter	  klaagde	  over	  het	  feit	  dat	  zijn	  regio	  door	  midden	  gedeeld	  werd.	  Na	  een	  tijd	  van	  
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plooien	  en	  gladstrijken,	  moest	  alles	  nog	  eens	  bekeken	  werden,	  nu	  op	  landelijk	  niveau.	  Daar	  werd	  
de	  subtiliteit	  niet	  helemaal	  gepakt	  en	  werd	  het	  nog	  erger.	  Van	  eerdere	  campagnes	  had	  ik	  
geleerd	  eerder	  boos	  te	  worden.	  Ik	  ontplofte.	  Het	  klaarde	  niet	  direct	  de	  lucht	  op,	  maar	  
uiteindelijk	  hadden	  we	  aan	  de	  A12	  een	  soort	  scheidslijn.	  
De	  andere	  kant	  van	  dit	  onmogelijke	  gedoe	  was	  wel	  dat	  ik	  er	  in	  de	  provincie	  een	  paar	  super	  
gemotiveerde	  kandidaten	  los	  gingen.	  We	  hebben	  er	  als	  Gouda	  en	  als	  Nederland	  aan	  te	  danken	  
dat	  Goudse	  kaas	  een	  officieel	  erkend	  regioproduct	  is,	  resultaat	  van	  een	  stunt	  waarbij	  we	  met	  het	  
lieve	  autootje	  van	  Esther	  zeer	  tegen	  alle	  verboden	  in	  over	  de	  winkelstraat	  van	  Gouda	  raceten	  om	  
op	  tijd	  voor	  een	  radiozending	  te	  zijn.	  We	  waren	  er	  twee	  seconden	  voor	  uitzending.	  Ze	  deed	  het	  
perfect.	  
En	  zo	  ging	  er	  meer	  (net)	  goed.	  Wim	  van	  der	  Camp	  hing	  op	  de	  grootste	  wegborden	  van	  
Nederland	  te	  pronken.	  Camiel	  Eurlings	  hielp	  door	  met	  nieuwe	  elektrische	  autootjes	  een	  
bijeenkomst	  bij	  de	  Haagse	  Hogeschool	  op	  te	  luisteren	  en	  door	  zo	  vriendelijk	  zijn	  auto	  vast	  te	  
rijden	  voordat	  de	  pers	  ter	  plaatse	  was.	  Het	  was	  weer	  gewoon	  ouderwets	  campagnefeest	  en	  we	  
kregen	  weer	  heel	  veel	  mensen	  op	  de	  been	  om	  ons	  te	  helpen	  met	  de	  campagne.	  
En	  toch	  voelde	  je	  dat	  de	  wind	  aan	  het	  veranderen	  was.	  De	  boodschap	  van	  de	  campagne	  sloeg	  
niet	  aan.	  Kwam	  er	  gewoon	  niet	  doorheen.	  De	  mensen	  waren	  met	  andere	  dingen	  bezig,	  
vertrouwden	  ons	  niet	  meer	  als	  de	  stabiele	  partij	  die	  het	  goed	  zou	  maken.	  Op	  straat	  had	  ik	  meer	  
gesprekken	  dan	  gewoonlijk.	  Ze	  gingen	  niet	  over	  Europa.	  Ze	  gingen	  over	  de	  zorg	  voor	  de	  
kinderen,	  uitkeringen	  en	  in	  mijn	  eigen	  stad	  Gouda	  opvallend	  vaak	  over	  rechters	  en	  hun	  lage	  
straffen.	  	  
De	  uitslag	  viel	  niet	  mee.	  Omgerekend	  waren	  we	  nog	  altijd	  de	  grootste	  partij	  van	  Nederland,	  
maar	  we	  verloren	  een	  zetel	  meer	  dan	  waar	  we	  op	  gerekend	  hadden.	  Cornelis	  Visser	  kwam	  er,	  
ondanks	  zijn	  waanzinnig	  harde	  werken,	  niet	  in.	  Wim	  was	  dan	  ook	  positief,	  maar	  niet	  euforisch	  in	  
zijn	  reacties.	  De	  aandacht	  werd	  gelukkig	  weggenomen	  door	  een	  slotdebat	  waarin	  het	  weer	  
enorm	  knetterde	  tussen	  Geert	  Wilders	  en	  Agnes	  Kant	  van	  de	  SP.	  Deze	  laatste	  zou	  kort	  daarna	  
opstappen,	  om	  opgevolgd	  te	  worden	  door	  Emile	  Roemer.	  Het	  was	  hoog	  zomer,	  maar	  politiek	  
was	  de	  herfst	  aangebroken.	  Ook	  voor	  ons.	  Het	  gevoel	  was:	  op	  deze	  manier	  blijven	  we	  niet	  de	  
grootste	  partij.	  De	  neergang	  was	  voelbaar.	  	  
	  
Raadscampagne	  2010	  
	  
En	  dan	  wordt	  het	  weer	  winter.	  Raadscampagne.	  Dit	  keer	  met	  een	  voorpremière	  in	  de	  vorm	  van	  
een	  herindelingsverkiezingen,	  nota	  bene	  in	  de	  regio	  waar	  ik	  voorzitter	  van	  ben:	  Gouwe	  en	  IJssel.	  
Daar	  fuseren	  de	  gemeenten	  Moordrecht,	  Nieuwerkerk	  aan	  den	  IJsel	  en	  Zevenhuizen-‐
Moerkapelle	  tot	  de	  gemeente	  Zuidplas.	  De	  oorsprong	  hiervan	  mag	  deels	  worden	  gezocht	  bij	  de	  
slotmanifestatie	  van	  de	  Statenverkiezingen	  in	  2003.	  Die	  middag	  voorafgaand	  hebben	  we	  
verschillende	  groepen	  door	  de	  omliggende	  plaatsen	  gestuurd	  voor	  wat	  campagnewerk.	  Een	  van	  
de	  deelnemers	  was	  zo	  gegrepen	  door	  de	  samenhang	  in	  de	  regio	  dat	  hij	  alle	  deelnemers	  helemaal	  
gek	  maakte.	  Dat	  was	  de	  basis	  voor	  een	  fraaie	  samenwerking	  die	  in	  2010	  dus	  tot	  een	  gewenste	  
herindeling	  leidde.	  Aanvankelijk	  deed	  Gouda	  ook	  mee,	  maar	  dat	  was	  minder	  gewenst.	  Een	  arme	  
grote	  broer	  ziet	  men	  liever	  niet	  op	  de	  bruiloft.	  
Onderschat	  herindelingscampagnes	  niet.	  Lokale	  partijafdelingen	  moeten	  op	  eigen	  kracht	  een	  
imago	  opbouwen	  en	  kunnen	  zich	  niet	  verschuilen	  achter	  het	  landelijke.	  Als	  dat	  goed	  gaat,	  
behoren	  deze	  campagnes	  tot	  de	  alleraardigste.	  Zoiets	  inspireert.	  Als	  provinciaal	  campagneleider	  



vond	  ik	  het	  ook	  een	  uitgelezen	  kans	  om	  mijn	  campagneteam	  fit	  en	  bezig	  te	  houden.	  Met	  de	  
mensen	  van	  Zuidplas	  aan	  het	  stuur,	  hebben	  we	  voor	  veel	  extra	  handen	  gezorgd	  en	  bijgedragen	  
aan	  de	  goede	  sfeer.	  Op	  18	  november	  2009	  vonden	  de	  verkiezingen	  plaats	  en	  ik	  zorgde	  ervoor	  op	  
de	  uitslagenavond	  te	  zijn.	  We	  wisten	  dat	  de	  strijd	  in	  Zuidplas	  vooral	  tussen	  VVD	  en	  PvdA	  zou	  
gaan	  en	  die	  twee	  maakten	  het	  aardig	  spannend.	  In	  de	  schaduw	  ervan	  presteerden	  we	  heel	  
behoorlijk.	  Een	  plek	  in	  het	  college	  werd	  er	  mede	  door	  afgedwongen.	  	  
	  
De	  herindelingsverkiezing	  was	  ook	  het	  moment	  dat	  mijn	  besluit	  om	  te	  gaan	  stoppen	  als	  
campagneleider	  vaste	  vorm	  kreeg.	  Samen	  met	  de	  nieuwe	  voorzitter	  van	  Zuid-‐Holland	  (zijn	  
campagne	  had	  ik	  datzelfde	  jaar	  aan	  de	  hand	  gehad)	  en	  met	  de	  fractievoorzitter	  van	  het	  CDA	  
Zuid-‐Holland	  spraken	  we	  alles	  door	  voor	  de	  verkiezingen	  van	  maart	  2011.	  De	  voorzitter	  zou	  de	  
kandidatenselectie	  voor	  z’n	  rekening	  nemen,	  de	  fractievoorzitter	  het	  programma	  en	  ik	  de	  
campagne.	  Samen	  zouden	  we	  er	  van	  het	  begin	  af	  aan	  een	  campagne	  van	  maken	  waarin	  alle	  
elementen	  gelijk	  op	  zouden	  trekken.	  Maar	  het	  campagne-‐element	  dan	  zonder	  mij,	  zoals	  ik	  
aankondigde.	  Ik	  zou	  het	  niet	  uit	  mijn	  handen	  laten	  vallen,	  maar	  de	  voorzitter	  moest	  maar	  eens	  
gaan	  rondkijken	  naar	  een	  opvolger,	  ingaande	  zomer	  2010.	  Het	  werk	  vroeg	  om	  mijn	  aandacht.	  
Dat	  was	  deels	  het	  logische	  gevolg	  van	  een	  crisis	  die	  alle	  zekerheden	  wegvaagde,	  zeker	  ook	  in	  
mijn	  werk,	  consultancy	  en	  opleidingen,	  maar	  ook	  omdat	  ik	  merkte	  dat	  het	  campagnegebeuren	  
me	  geestelijk	  zo	  in	  beslag	  nam	  dat	  ik	  niet	  meer	  aan	  vernieuwing	  toekwam.	  Als	  het	  ergens	  tijd	  
voor	  een	  herstart	  was,	  dan	  was	  het	  in	  mijn	  werk	  en	  niet	  in	  het	  CDA.	  
	  
Voorlopig	  was	  ik	  nog	  gewoon	  in	  functie	  en	  stonden	  de	  raadsverkiezingen	  voor	  de	  deur.	  Tijd	  om	  
opnieuw	  te	  gaan	  folderen	  in	  de	  winterkou.	  	  
De	  raadscampagne	  heeft	  voor	  mij	  twee	  gezichten	  gehad.	  Het	  ene	  was	  goed.	  De	  campagnes	  in	  de	  
verschillende	  plaatsen	  liepen	  over	  het	  algemeen	  goed.	  Boven	  verwachting	  zelfs.	  De	  SP	  was	  wat	  
aan	  in	  het	  inzakken	  en	  daarmee	  leek	  het	  alsof	  wij	  nog	  de	  enige	  waren	  die	  nog	  in	  grote	  getalen	  op	  
straat	  te	  vinden	  waren.	  We	  hebben	  heel	  wat	  groene	  golven	  veroorzaakt.	  Het	  partijbureau	  had	  
haar	  zaken	  beter	  voor	  elkaar	  dan	  ooit,	  de	  gimmicks	  waren	  ook	  leuker	  dan	  ooit.	  Waren	  de	  grote	  
steden	  voorheen	  nogal	  eens	  zorgenkinderen	  in	  campagneopzicht,	  nu	  deden	  ze	  het	  beide	  
fantastisch.	  Ook	  de	  wat	  kleinere	  steden	  waren	  goed	  actief	  en	  op	  het	  platteland	  leek	  alles	  als	  
vanouds.	  Ietsje	  magerder	  misschien.	  Op	  veel	  plaatsen	  bleven	  we	  tot	  de	  laatste	  dag	  campagne	  
voeren:	  een	  echte	  Get	  Out	  The	  Vote	  campagne.	  Prima	  dus.	  
Het	  andere	  gezicht	  van	  de	  raadscampagne	  was	  niet	  goed.	  We	  voerden	  campagne	  in	  een	  soort	  
luchtbel.	  Daarbuiten	  was	  alles	  grim.	  Er	  waren	  ook	  signalen	  die	  niet	  rijmden.	  We	  waren	  de	  
grootste	  partij,	  zouden	  het	  grootste	  budget	  moeten	  hebben,	  maar	  opeens	  werden	  we	  uit	  de	  
ether	  gespeeld	  door	  de	  VVD.	  Waar	  haalden	  die	  het	  geld	  vandaan.	  En	  de	  gesprekken	  op	  straat	  
waren	  vaak	  niet	  fijn.	  Het	  aantal	  keren	  dat	  je	  scheldwoorden	  naar	  je	  hoofd	  kreeg	  was	  een	  stuk	  
groter	  dan	  anders.	  Of,	  bijna	  net	  zo	  erg,	  het	  aantal	  meewarige	  blikken.	  
De	  uitslag	  was-‐	  cliché	  waarschuwing	  -‐	  dramatisch.	  Bijna	  overal	  werden	  verliezen	  geïncasseerd,	  
soms	  stevig.	  Ik	  kon	  een	  soort	  streep	  trekken	  van	  Hoek	  van	  Holland	  tot	  onder	  Gouda.	  Daaronder	  
–	  meest	  groen	  gebied	  –	  waren	  de	  resultaten	  redelijk	  stabiel,	  daarboven	  was	  het	  een	  slagveld.	  De	  
winst	  van	  2007,	  vooral	  ook	  in	  de	  voorsteden	  en	  onder	  jongeren	  werd	  weggevaagd.	  
was	  er	  dezelfde	  paniek	  als	  in	  2006?	  Nee.	  Het	  bleef	  rustig,	  naar	  omstandigheden.	  Was	  het	  maar	  
niet	  zo	  rustig.	  Zelf	  maakte	  ik	  die	  avond	  deels	  mee	  op	  het	  partijbureau,	  waar	  de	  slotavond	  werd	  
gehouden.	  Enige	  tijd	  na	  de	  uitslag	  ging	  ik	  naar	  Peter	  van	  Heeswijk’s	  kamer.	  Tot	  mijn	  verassing	  
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was	  hij	  alleen.	  Samen	  maakten	  we	  de	  analyse	  en	  wisselden	  anekdotes	  uit,	  hij	  over	  het	  bakkers	  
vak.	  Op	  een	  gegeven	  moment	  ging	  de	  deur	  aan	  de	  kop	  van	  de	  lange	  kamer	  open.	  Een	  falanx	  van	  
mannen	  kwam	  de	  kamer	  binnen,	  Jan	  Peter	  Balkenende	  aan	  het	  hoofd.	  De	  ogen	  van	  de	  mannen	  
waren	  als	  luiken,	  gesloten.	  Ik	  groette	  en	  nam	  tegelijk	  afscheid.	  Hier	  was	  geen	  rol	  voor	  mij	  en	  ik	  
sloot	  de	  deur	  achter	  de	  premier,	  de	  voorzitter	  en	  zijn	  assistenten.	  
	  
Landelijke	  Campagne	  2010	  
	  
Eindspel	  Balkenende	  
	  
De	  vraag	  over	  wie	  Balkenende	  moest	  opvolgen	  speelde	  al	  ver	  voordat	  Peter	  van	  Heeswijk	  als	  
voorzitter	  aantrad.	  Na	  de	  raadsverkiezingen	  wist	  iedereen	  dat	  het	  eindspel	  er	  aan	  kwam.	  
Eindeloze	  speculaties	  over	  een	  mogelijk	  vertrek	  naar	  Brussel	  verergerden	  dat	  alleen	  maar.	  Dat	  
zou	  nog	  niet	  zo	  erg	  zijn	  geweest,	  als	  we	  bij	  benadering	  een	  helder	  beeld	  hadden	  van	  wie	  zijn	  
opvolger	  zou	  worden.	  Maar	  wie	  moest	  dat	  worden?	  Maxime	  Verhagen,	  Camiel	  Eurlings,	  Marja	  
van	  Bijsterveldt,	  Piet	  Hein	  Donner;	  per	  persoon	  hadden	  ze	  meer	  politieke	  inhoud	  en	  
persoonlijkheid	  te	  bieden	  dan	  een	  VVD’er	  en	  PvdA’er	  bij	  elkaar.	  In	  de	  binnenring	  
	  werd	  naar	  Sybrand	  van	  Haersma	  Buma	  en	  Liesbeth	  Spies	  gekeken	  als	  de	  talenten	  uit	  de	  fractie.	  
Oud-‐gedienden	  als	  Joop	  Wijn	  kwamen	  ook	  regelmatig	  langs	  in	  de	  speculaties.	  
De	  opvolgingskwestie	  stond	  al	  op	  de	  agenda	  tijdens	  de	  voorzitterscampagne	  en	  in	  de	  eerste	  
week	  van	  Peter’s	  voorzitterschap	  stuurde	  ik	  hem	  een	  notitie	  over	  precies	  dit	  punt.	  Als	  de	  eerste	  
daad	  na	  zijn	  aantreden	  een	  gesprek	  van	  Peter	  met	  Jan	  Peter	  zou	  zijn	  over	  het	  op	  termijn	  
vertrekken	  uit	  de	  Nederlandse	  politiek,	  dan	  zou	  hij	  ontzettend	  veel	  complimenten	  hebben	  
gekregen.	  Maar	  zo	  werkt	  het	  natuurlijk	  niet.	  Een	  premier	  bepaalt	  zelf	  zijn	  aftreden	  –	  en	  niets	  is	  
moeilijker	  voor	  iemand	  in	  zo’n	  positie	  dan	  stoppen.	  De	  geschiedenis	  laat	  keer	  op	  keer	  zien	  dat	  
het	  afscheid	  te	  laat	  komt.	  Hoe	  het	  dan	  toch	  zover	  te	  krijgen	  dat	  het	  netjes	  gaat.	  Mijn	  gedachte	  
was	  om	  de	  Koninklijke	  weg	  te	  gaan:	  direct	  starten	  met	  een	  nieuw	  programma,	  daarmee	  positie	  
verwerven,	  dan	  het	  gesprek	  met	  de	  premier	  en	  tot	  slot	  de	  keuze	  van	  de	  personen	  via	  een	  
verkiezing:	  P	  na	  P	  na	  P.	  Doe	  je	  het	  anders,	  kan	  je	  het	  als	  voorzitter	  niet	  meer	  beheersen.	  
Voorwaarde	  is	  dan	  wel	  dat	  je	  als	  partij	  de	  tijd	  hebt	  en	  we	  wisten	  dat	  het	  CDA-‐PvdA	  kabinet	  niet	  
stabiel	  was.	  
Al	  na	  een	  paar	  weken	  leek	  het	  er	  totaal	  niet	  op	  dat	  we	  de	  koninklijke	  weg	  op	  zouden	  gaan.	  Er	  
werd	  wel	  een	  discussie	  over	  de	  inhoud	  gestart	  met	  een	  beter	  programma	  als	  doel,	  maar	  het	  
gesprek	  over	  de	  poppetjes	  ging	  onverminderd	  door.	  Daarbij	  kreeg	  ik	  het	  beeld	  dat	  Peter	  niet	  
serieus	  werd	  genomen	  door	  Jan	  Peter	  en	  het	  team	  daar	  omheen.	  Dat	  had	  ik	  fout	  gezien,	  mede	  
doordat	  ik	  zelf	  al	  snel	  meer	  op	  afstand	  van	  de	  nieuwe	  voorzitter	  kwam	  te	  staan.	  Na	  een	  
onmiskenbaar	  stroef	  begin	  waardeerden	  Peter	  en	  Jan	  Peter	  elkaar	  wel	  degelijk	  en	  ontstond	  
vanzelf	  het	  gesprek	  over	  de	  opvolging.	  Het	  echte	  probleem	  was:	  wie	  is	  er	  nu	  werkelijk	  geschikt	  
om	  Jan	  Peter	  als	  gezicht	  van	  het	  CDA	  op	  te	  volgen?	  Een	  voor	  een	  schakelden	  de	  kandidaten	  
zichzelf	  namelijk	  uit.	  Niet	  in	  de	  relatie	  met	  Jan	  Peter.	  Integendeel.	  De	  loyaliteit	  aan	  de	  premier	  
was	  absoluut.	  Het	  gebruikelijk	  gedrag	  van	  aan	  de	  stoelpoten	  van	  de	  leider	  zagen	  is	  door	  hen	  niet	  
vertoond	  –	  en	  precies	  dat	  zou,	  in	  mijn	  analyse,	  later	  tot	  de	  patstelling	  leiden	  van	  mei	  2010.	  
Ondertussen	  werd	  Maxime	  voor	  velen	  de	  kwade	  genius	  achter	  elke	  spanning	  in	  de	  coalitie	  en	  
zaten	  de	  anderen	  elkaar	  in	  de	  weg	  in	  een	  niet	  geliefd	  kabinet.	  Niemand	  slaagde	  er	  in	  daar	  boven	  
uit	  te	  stijgen.	  



Met	  Peter	  van	  Heeswijk	  werd	  mijn	  contact	  na	  zijn	  verkiezing	  al	  snel	  minder,	  behalve	  rond	  de	  
congressen,	  als	  er	  een	  speech	  moest	  worden	  voorbereid.	  Elke	  keer	  daaromheen	  hadden	  we	  het	  
gesprek	  over	  de	  opvolging.	  En	  elke	  keer	  constateerden	  we	  dat	  we	  goede	  kandidaten	  hadden	  en	  
dat	  er	  toch	  geen	  voor	  de	  hand	  liggende	  kandidaat	  voor	  de	  opvolging	  was.	  Doe	  wat,	  forceer,	  was	  
ik	  van	  mijn	  kant	  geneigd	  te	  roepen,	  tegelijk	  wetend	  dat	  dit	  makkelijker	  gezegd	  dan	  gedaan	  was.	  
	  
En	  toen	  was	  het	  kabinet	  opeens	  verleden	  tijd.	  Met	  een	  missie	  naar	  Afghanistan	  en	  een	  
onderzoek	  naar	  de	  betrokkenheid	  bij	  de	  oorlog	  in	  Irak	  als	  aanleiding.	  En	  met	  duizend	  irritaties	  in	  
de	  onderlinge	  verhouding	  als	  aanleiding,	  waarbij	  vooral	  de	  nederlaag	  van	  de	  PvdA	  in	  2006	  was	  
gaan	  jeuken	  als	  een	  wond	  waar	  men	  niet	  vanaf	  kan	  blijven.	  
Ik	  heb	  niet	  zoveel	  met	  politieke	  analisten	  die	  gebruik	  maken	  van	  schaakmetaforen.	  Als	  je	  de	  kou	  
van	  het	  folderen	  in	  februari	  in	  je	  geheugen	  hebt	  wordt	  het	  al	  snel	  theoretisch.	  Dit	  keer	  mag	  het,	  
juist	  om	  te	  laten	  zien	  dat	  het	  ook	  op	  het	  hoogste	  niveau	  een	  theoretische	  manier	  van	  denken	  is.	  
Wat	  Wouter	  Bos	  heeft	  gedaan	  door	  een	  kabinetsbreuk	  te	  forceren	  en	  even	  later	  de	  
burgemeester	  van	  Amsterdam,	  Job	  Cohen,	  naar	  voren	  te	  schuiven,	  heeft	  alles	  in	  zich	  van	  een	  
Roccade.	  Een	  Roccade	  is	  een	  zet	  waarbij	  de	  koning	  en	  koningin	  in	  het	  schaakspel	  van	  plaats	  
verwisselen	  zodat	  er	  een	  hele	  nieuwe	  situatie	  ontstaan.	  Er	  is	  een	  korte	  Roccade,	  waarbij	  er	  over	  
4	  plaatsen	  heen	  van	  stuk	  wordt	  gewisseld,	  en	  een	  lange	  Roccade	  en	  dan	  gaat	  het	  over	  5	  
plaatsen.	  Wat	  koningin	  Wouter	  Bos	  deed	  was	  een	  hele	  lange	  Roccade.	  Vervolgens	  offerde	  hij	  
zich	  op,	  Cohen	  omringd	  door	  vijandige	  stukken	  achterlatend	  op	  het	  bord.	  
Wie	  hij	  ook	  achterliet	  was	  Jan	  Peter	  Balkenende,	  meer	  zijn	  bondgenoot	  dan	  hij	  ooit	  besefte.	  VVD	  
en	  PVV	  zouden	  in	  het	  gat	  springen	  dat	  Bos	  met	  zijn	  Roccade	  maakte.	  Je	  kan	  ook	  te	  slim	  zijn.	  
Teveel	  als	  een	  schaker	  denken.	  
	  
Twee	  dagen	  voor	  de	  kabinetsbreuk	  spraken	  Peter	  van	  Heeswijk	  en	  ik	  af	  in	  een	  restaurant	  in	  
Brabant.	  Om	  het	  opgroeien	  van	  zijn	  kinderen	  niet	  te	  missen,	  had	  hij	  er	  voor	  gekozen	  om	  elke	  dag	  
met	  de	  trein	  op	  en	  neer	  te	  rijden	  van	  Bergeijk	  naar	  Den	  Haag	  en	  terug.	  Even	  zo	  goed	  was	  er	  elke	  
dag	  wel	  een	  crisis	  waardoor	  hij	  niet	  op	  tijd	  thuis	  kon	  zijn.	  Het	  was	  reden	  genoeg	  voor	  mij	  om	  in	  
zijn	  buurt	  af	  te	  spreken.	  Nog	  voordat	  we	  aan	  ons	  tafeltje	  zaten	  had	  ik	  de	  vraag	  al	  op	  hem	  
afgevuurd	  hoe	  groot	  de	  kans	  dat	  het	  kabinet	  zou	  klappen	  werkelijk	  was.	  Met	  andere	  woorden:	  
speelt	  er	  nog	  iets	  wat	  de	  media	  niet	  weten	  en	  waardoor	  het	  toch	  nog	  goed	  kan	  komen?	  Maar	  
Peter	  was	  duidelijk:	  dit	  gaat	  mis.	  Een	  kwestie	  van	  dagen.	  Het	  gesprek	  aan	  tafel	  ging	  daarna	  
vooral	  over	  twee	  vragen:	  wie	  komen	  in	  aanmerking	  voor	  de	  opvolging	  en	  hoe	  moet	  het	  proces	  
lopen.	  Het	  probleem	  van	  de	  opvolging	  bleef.	  De	  meest	  logische	  kandidaat,	  Camiel,	  ontkende	  zijn	  
belangstelling	  bij	  hoog	  en	  bij	  laag.	  De	  positie	  van	  maxime	  was	  eerder	  slechter	  dan	  beter	  
geworden.	  Ga	  zo	  maar	  door.	  We	  waren	  eigenlijk	  geen	  steek	  verder	  dan	  in	  2007.	  De	  keuze	  was	  
alleen	  maar	  lastiger	  geworden.	  Toch	  bleef	  ik	  in	  het	  gesprek	  aan	  die	  boom	  schudden,	  in	  de	  hoop	  
er	  nog	  een	  laatste	  frisse	  appel	  uit	  te	  schudden.	  Niets.	  En	  dus	  gingen	  we	  over	  op	  het	  bedenken	  
van	  scenario’s	  over	  wat	  er	  zou	  kunnen	  gebeuren	  na	  de	  val.	  Uiteraard	  moest	  de	  voorzitter	  de	  
regie	  houden.	  Eigenlijk	  ben	  je	  alleen	  maar	  partijvoorzitter	  voor	  dit	  moment.	  Daarom:	  na	  een	  
signaal	  dat	  de	  premier	  niet	  door	  zou	  gaan	  en	  nog	  voor	  dat	  het	  partijbestuur	  bij	  elkaar	  kwam,	  
moesten	  de	  meest	  logische	  kandidaten	  al	  een	  kort	  gesprek	  hebben	  gehad	  over	  hun	  bedoelingen.	  
Op	  het	  partijbureau	  uiteraard,	  een	  voor	  een.	  In	  principe	  zou	  dat	  richting	  een	  meervoudige	  
kandidatuur	  moeten	  gaan:	  dus	  debatten	  en	  een	  keuze	  voor	  de	  leden.	  Willen	  de	  topkandidaten	  
dat	  niet,	  dan	  niet	  te	  snel	  toegeven.	  En	  zo	  spraken	  we	  de	  verschillende	  mogelijkheden	  door.	  
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Vol	  goede	  voornemens	  gingen	  we	  uit	  elkaar.	  Peter	  was	  er	  klaar	  voor.	  Het	  ging	  anders.	  
	  
Ik	  ben	  er	  niet	  bij	  geweest	  en	  inmiddels	  zijn	  er	  veel	  versies	  van	  het	  verhaal	  van	  de	  nacht	  waarop	  
het	  kabinet	  viel	  en	  Jan	  Peter	  alsnog	  weer	  in	  beeld	  kwam	  als	  lijsttrekker.	  Dit	  is	  wat	  ik	  meen	  dat	  er	  
gebeurd	  is.	  Toen	  duidelijk	  was,	  al	  diep	  in	  de	  nacht,	  dat	  het	  kabinet	  Balkenende	  IV	  gevallen	  was,	  
zaten	  de	  CDA	  bewindspersonen	  bij	  elkaar,	  met	  uitzondering	  van	  de	  premier	  zelf.	  Na	  een	  lange	  
stilte	  brak	  Ab	  Klink	  het	  ijs	  door,	  heel	  verstandig,	  het	  woord	  te	  geven	  aan	  de	  meest	  senior	  in	  het	  
gezelschap,	  Maxime	  Verhagen.	  Maxime	  sprak	  uit	  dat	  het	  ondenkbaar	  was	  dat	  hij	  voor	  het	  
premierschap	  zou	  gaan,	  omdat	  hij	  zich	  scherp	  bewust	  van	  zijn	  impopulariteit	  bewust	  was.	  Hij	  
vond	  dat	  Jan	  Peter	  door	  moest	  gaan.	  Daarop	  gaf	  hij	  het	  woord	  aan	  Camiel.	  Die	  verklaarde	  direct	  
ook	  niet	  in	  de	  race	  te	  zijn.	  Ook	  om	  privéredenen	  wilde	  hij	  niet,	  maar	  zijn	  loyaliteit	  lag	  bij	  Jan	  
Peter	  en	  hij	  wilde	  dat	  die	  door	  zou	  gaan	  als	  de	  voorman	  van	  het	  CDA.	  Marja	  volgde	  en	  trok	  
dezelfde	  conclusie.	  Ab	  sloot	  zich	  er	  bij	  aan,	  en	  zo	  verder.	  
Heel	  opmerkelijk.	  Hier	  zit	  een	  groep	  van	  de	  meest	  bekwame	  politici	  bij	  elkaar,	  elk	  met	  een	  meer	  
dan	  gezonde	  ambitie	  en	  toch	  zeggen	  ze	  allemaal:	  na	  u,	  na	  u.	  De	  loyaliteit	  aan	  hun	  baas	  was	  echt,	  
maar	  was	  ook	  meer.	  Een	  ontsnappingsmogelijkheid.	  Maar	  van	  wat	  eigenlijk?	  Zag	  elk	  een	  
nederlaag	  aankomen?	  Het	  lijkt	  me	  dat	  ze	  daarvoor	  teveel	  vechter	  zijn.	  Hoe	  dan	  ook;	  nog	  voor	  de	  
voorzitter	  in	  zijn	  rol	  kon	  komen,	  was	  de	  strijd	  al	  beslist	  door	  de	  terugtrekking	  van	  alle	  
sleutelspelers	  op	  de	  spits	  na.	  	  
Het	  was	  echter	  niet	  vanzelfsprekend	  dat	  Jan	  Peter	  zelf	  wel	  door	  wilde	  gaan.	  Hij	  besefte	  heel	  
goed	  dat	  er	  naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  een	  nederlaag	  aankwam	  die	  hem	  alleen	  maar	  verder	  kon	  
schaden.	  Geen	  prettig	  vooruitzicht	  na	  het	  niet	  lukken	  van	  zijn	  wel	  /	  niet	  kandidatuur	  voor	  een	  
hoge	  Europese	  functie.	  
Wat	  op	  de	  avond	  van	  de	  raadsverkiezingen	  al	  speelde,	  een	  mogelijk	  aftreden	  van	  Balkenende	  
werd	  nu	  de	  omgekeerde	  realiteit:	  een	  voortgezet	  lijsttrekkerschap.	  Naar	  het	  leek	  een	  
meerderheid	  van	  het	  bestuur	  wilde	  Jan	  Peter	  niet	  door	  laten	  gaan	  en	  was	  dat	  precies	  wat	  de	  
realiteit	  zou	  zijn.	  
Niet	  zonder	  meer	  overigens.	  Vooral	  Camiel	  zou	  heftige	  kritiek	  krijgen	  vanwege	  zijn	  duiken,	  niet	  
in	  het	  minst	  vanuit	  zijn	  eigen	  Limburgse	  afdeling.	  Die	  voelden	  zich	  niet	  zonder	  reden	  in	  de	  steek	  
gelaten.	  En	  ook	  Peter	  zat	  er	  achter	  aan.	  Op	  een	  gegeven	  moment	  werd	  het	  een	  jacht	  op	  Camiel.	  
Vlak	  voor	  de	  deadline	  verstreek	  wist	  Peter	  hem	  op	  te	  sporen.	  Hij	  stond	  op	  het	  punt	  met	  te	  
vliegen	  in	  de	  grote	  Balkenende	  luchtballon,	  een	  van	  de	  beste	  campagnegimmicks	  van	  Michael	  
Sijbom.	  Het	  touw	  werd	  losgelaten	  op	  het	  moment	  dat	  Peter	  bij	  de	  ballonmand	  kwam.	  Hij	  riep	  
nog	  wat	  over	  uitstappen,	  maar	  Camiel	  gebaarde	  dat	  hij	  het	  niet	  kon	  horen	  en	  zweefde	  weg.	  
	  
Het	  partijbestuur	  kwam	  bij	  elkaar	  op	  een	  avond	  die	  in	  intensiteit	  alleen	  maar	  te	  vergelijken	  in	  
2001	  toen	  Marnix	  van	  Rij	  en	  Jaap	  de	  Hoop	  Scheffer	  met	  elkaar	  in	  conflict	  kwamen	  en	  Jan	  Peter	  
Balkenende	  er	  uiteindelijk	  als	  eerste	  man	  uitkwam.	  Nu	  zat	  Jan	  Peter	  er	  goeddeels	  zwijgend	  bij.	  In	  
de	  rondgang	  langs	  de	  provinciale	  afdelingen	  was	  veel	  kritiek	  te	  horen.	  Het	  werd	  ook	  duidelijk	  dat	  
een	  aantal	  afdelingen,	  waaronder	  mijn	  eigen	  Zuid-‐Holland,	  niet	  wilden	  dat	  Jan	  Peter	  door	  zou	  
gaan.	  Dat	  was	  voor	  mij	  geen	  verassing:	  mijn	  voorzitter	  had	  het	  mij	  indringend	  gezegd	  op	  een	  
eerder	  moment.	  Ik	  had	  hem	  toen	  mijn	  gevoel	  voorgehouden	  dat	  de	  dynamiek	  een	  andere	  zou	  
zijn.	  Als	  ik	  erbij	  was	  geweest	  was	  mijn	  gevoel	  versterkt	  geweest	  door	  de	  schets	  van	  het	  tijdpad	  
richting	  de	  komende	  verkiezingen:	  dat	  zou	  zo	  kort	  zijn	  dat	  het	  eenvoudig	  niet	  mogelijk	  was	  om	  
nog	  tot	  een	  ledenraadpleging	  te	  komen.	  Het	  zou	  een	  flitsverkiezing	  worden.	  De	  keuze	  moest	  nu	  



gemaakt	  worden.	  En	  weer	  werden	  de	  namen	  doorgenomen	  en	  weer	  werd	  te	  kennen	  gegeven	  
dat	  ze	  niet	  in	  aanmerking	  wensten	  te	  komen.	  De	  dynamiek	  van	  de	  vergadering	  wees	  
onvermijdelijk	  haast	  richting	  de	  demissionair	  premier.	  Die	  de	  aanwijzing	  tot	  slot	  zonder	  vreugde	  
maar	  vastberaden	  aanvaarde.	  
	  
Campagne	  	  
	  
En	  wat	  heeft	  Jan	  Peter	  hard	  gewerkt.	  Hij	  ging	  echt	  voor	  in	  de	  strijd.	  Zelden	  heb	  ik	  meer	  
bewondering	  voor	  hem	  gevoeld	  dan	  tijdens	  zijn	  laatste	  campagne,	  toen	  niemand	  hem	  meer	  
krediet	  gaf.	  Alles	  wat	  mis	  kon	  gaan,	  ging	  mis.	  Er	  was	  een	  verkeerd	  T-‐shirt,	  een	  campagnebus	  
veroorzaakte	  een	  ongeluk	  met	  een	  tram	  en	  er	  was	  een	  tactische	  misslag	  toen	  hij	  zelf	  ‘het	  
rommelen	  aan	  de	  hypotheekrenteaftrek’	  tot	  een	  breekpunt	  verklaarde.	  En	  toch	  was	  het	  een	  
goede	  campagne.	  We	  waren	  er	  weer	  allemaal.	  De	  sfeer	  op	  straat	  was	  verschrikkelijk,	  je	  kreeg	  
van	  alles	  naar	  je	  hoofd,	  maar	  slechts	  weinigen	  verzaakten.	  Ik	  was	  zo	  langzamerhand	  wanhopig	  
op	  zoek	  naar	  een	  moment	  om	  mijn	  klus	  over	  te	  geven	  aan	  een	  ander,	  en	  die	  was	  ook	  al	  
gevonden,	  maar	  natuurlijk	  kon	  ik	  onder	  deze	  omstandigheden	  niet	  zomaar	  zeggen:	  bekijk	  het	  
maar.	  Veel	  van	  die	  campagne	  deden	  we	  op	  onze	  routine,	  maar	  die	  routine	  zat	  er	  helemaal	  in	  en	  
dat	  maakte	  het	  campagnevoeren	  eenvoudig.	  Het	  strategische	  doel	  was	  eenvoudig:	  onze	  
achterban	  mobiliseren.	  Als	  we	  onze	  traditionele	  achterban	  konden	  mobiliseren,	  konden	  we	  in	  
ieder	  geval	  een	  soort	  bodem	  in	  de	  uitslag	  leggen.	  Over	  meer	  hadden	  we	  weinig	  illusies.	  Het	  
betekende	  ook	  dat	  we	  de	  dingen	  weer	  deden	  zoals	  we	  die	  in	  2006-‐7	  deden,	  inclusief	  
ledenmanifestaties	  voor	  de	  eigen	  achterban.	  
Weer	  was	  het	  gelukt	  om	  de	  slotmanifestatie	  te	  krijgen.	  Het	  werd	  Naaldwijk	  in	  het	  Westland,	  net	  
als	  in	  2007.	  Het	  middagprogramma	  deden	  we	  als	  provinciale	  afdeling	  nog,	  de	  avond	  was	  in	  
handen	  van	  het	  partijbureau,	  met	  ondersteuning	  van	  wat	  van	  onze	  eigen	  mensen.	  Ik	  ging	  er	  al	  
vroeg	  naar	  toe.	  Vrij	  ontspannen	  heb	  ik	  nog	  met	  Peter	  de	  campagne	  doorgesproken	  en	  
toegekeken	  hoe	  de	  laatste	  voorbereidingen	  werden	  gedaan.	  Daarna	  heb	  ik	  me	  in	  het	  publiek	  
begeven	  en	  genoten	  van	  wat	  gezellige	  momenten	  onder	  elkaar.	  
Toen	  het	  plenaire	  programma	  begon,	  ging	  ik	  rechts	  voorin	  de	  zaal	  zitten.	  Linksvoor	  was	  de	  
hoofdentree	  naar	  de	  zaal.	  Daar	  gingen	  de	  prominenten	  het	  toneel	  op	  en	  stond	  ook	  de	  pers.	  Vlak	  
voor	  het	  einde	  van	  het	  korte	  programma	  kwam	  Jan	  Peter	  op.	  Zijn	  slottoespraak,	  de	  avond	  voor	  
het	  slotdebat	  de	  dag	  voor	  de	  verkiezingen.	  Hij	  begon	  op	  zijn	  bekende	  manier	  te	  spreken.	  Met	  
humor,	  wat	  woorden	  van	  herkenning	  voor	  de	  zaal	  en	  daarna	  het	  langslopen	  van	  de	  politieke	  
actualiteit.	  
Terwijl	  hij	  sprak,	  dacht	  ik	  iets	  te	  zien	  wat	  niet	  klopte.	  Maar	  wat?	  Ik	  keek	  nog	  eens	  en	  toen	  zag	  ik	  
het.	  Op	  het	  spreekgestoelte	  waar	  Jan	  Peter	  achter	  stond	  te	  spreken	  was	  een	  bord	  ‘CDA’	  geplakt.	  
Mochten	  er	  TV	  opnames	  worden	  gemaakt	  dan	  zou	  direct	  de	  link	  van	  Jan	  peter	  met	  zijn	  partij	  
zichtbaar	  zijn.	  Een	  simpel	  element	  van	  beeldregie.	  Dat	  bord	  was	  linksboven	  aan	  het	  verzakken.	  
Het	  hing	  twee	  centimeter	  scheef,	  toen	  ik	  eerder	  keek	  waarschijnlijk	  minder	  dan	  een	  centimeter.	  
Dit	  ging	  niet	  goed,	  zo	  besefte	  ik.	  Ik	  keek	  om	  me	  heen	  en	  merkte	  dat	  ik	  niet	  de	  enige	  was	  die	  het	  
zag.	  Een	  golf	  van	  onrust	  sloeg	  door	  de	  eerste	  rijen.	  Ik	  keek	  helemaal	  naar	  links,	  waar	  de	  zaal	  
regisseur	  stond.	  Die	  was	  inmiddels	  ook	  gewaarschuwd,	  maar	  realiseerde	  zich	  kennelijk	  dat	  ze	  er	  
niet	  dichtbij	  genoeg	  stond.	  Ze	  waaide	  onze	  richting	  op.	  Mijn	  richting?	  Nee,	  hier	  heb	  ik	  geen	  zin	  
in!	  Ik	  heb	  geen	  dienst!	  Maar	  terwijl	  dat	  door	  mijn	  hoofd	  ging,	  stond	  ik	  al	  op.	  Ik	  wist	  dat	  het	  aan	  
mij	  was,	  zeker	  omdat	  het	  bord	  steeds	  verder	  opzij	  begon	  te	  hellen	  en	  iedereen	  in	  de	  zaal,	  
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behalve	  Jan	  Peter,	  dat	  ook	  door	  had.	  Er	  ging	  nog	  één	  andere	  gedachte	  door	  mijn	  hoofd	  terwijl	  ik	  
mijn	  rol	  ging	  vervullen:	  laat	  er	  geen	  TV	  zijn,	  laat	  er	  geen	  TV	  zijn.	  
Snel	  ging	  ik	  het	  korte	  trapje	  op,	  deed	  een	  paar	  stappen	  richting	  het	  katheder	  en	  ging	  door	  mijn	  
knieën	  om	  het	  bord	  op	  te	  vangen.	  Ik	  was	  zo	  strak	  op	  tijd	  dat	  ik	  het	  bord	  los	  voelde	  laten	  op	  het	  
moment	  dat	  ik	  mijn	  handen	  er	  omheen	  sloot.	  Als	  in	  een	  film.	  Dat	  was	  het	  moment	  dat	  ook	  Jan	  
Peter	  door	  had	  dat	  er	  iets	  mis	  was.	  Hij	  stopte	  met	  praten,	  zag	  mij	  gehurkt	  voor	  hem	  zitten	  met	  
mijn	  handen	  om	  het	  bord	  en	  zei:	  “Dit,	  dames	  en	  heren,	  is	  nu	  Peter	  Noordhoek.”	  Ik	  weet	  tot	  op	  
de	  dag	  van	  vandaag	  niet	  meer	  wat	  hij	  nog	  meer	  zei,	  maar	  er	  rolde	  genoeg	  gelach	  door	  de	  zaal.	  Ik	  
sloot	  me	  af	  voor	  alles	  behalve	  dat	  verdomde	  bord.	  Het	  was	  vastgezet	  met	  tweezijdig	  tape	  en	  dat	  
tape	  was,	  waarschijnlijk	  door	  de	  warmte	  van	  de	  spotlights,	  gaan	  loslaten.	  Uit	  alle	  macht	  duwde	  
ik	  het	  bord	  weer	  op	  de	  plaats	  terug.	  Het	  leek	  te	  houden,	  maar	  uit	  voorzorg	  bleef	  ik	  er	  even	  bij.	  
En	  ja	  hoor,	  het	  begon	  al	  weer	  te	  schuiven.	  Ik	  keek	  op	  naar	  Jan	  Peter	  en	  hij	  begreep	  het	  meteen.	  
Samen	  hebben	  we	  toen	  het	  bord,	  elk	  aan	  een	  kant,	  beetgepakt	  en	  rustig	  op	  het	  toneel	  gelegd.	  
Jan	  Peter	  ging	  weer	  vol	  elan	  verder	  met	  zijn	  verhaal.	  Ik	  daalde	  het	  trapje	  af,	  terug	  naar	  mijn	  
plaats,	  ontvangen	  met	  wat	  omhooggestoken	  duimen.	  Maar	  toch.	  
	  
Kan	  het	  symbolischer?	  Natuurlijk	  wel.	  Een	  journalist	  kon	  de	  verleiding	  niet	  weerstand	  op	  te	  
schrijven	  dat	  het	  bord	  naar	  beneden	  viel.	  Precies	  datgene	  wat	  nu	  net	  niet	  gebeurd	  was.	  Maar	  ik	  
begreep	  dat	  we	  mazzel	  hadden	  gehad.	  Er	  waren	  geen	  TV	  opnames	  en	  de	  paar	  aanwezige	  
journalisten	  en	  fotografen	  maakten	  er	  verder	  geen	  gebruik	  van.	  Het	  was	  einde	  campagne.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

De	  avond	  van	  de	  uitslag	  had	  ik	  nog	  een	  ander	  evenementje,	  de	  seizoensafsluiting	  van	  mijn	  
Goudse	  dichtgenootschap.	  In	  een	  leuk	  huisje	  in	  de	  wijk	  Korte	  Akkeren	  maakten	  we	  het	  ons	  
gezellig	  en	  lazen	  elk	  een	  gedicht	  voor.	  We	  hebben	  de	  gewoonte	  dat	  gedicht	  vervolgens	  
liefhebbend	  te	  fileren.	  Dit	  was	  mijn	  gedicht,	  diezelfde	  middag	  in	  een	  flits	  opgeschreven:	  
	  
	  	   Balkenende	  en	  ik	  

Hij	  had	  mij	  kunnen	  zijn	  
en	  ik	  hem	  

Opgevoed	  in	  hetzelfde	  verhaal	  
	  	  	  	  	  	  dezelfde	  opgeschoren	  koppen	  taal	  
	  
We	  weten	  
hoe	  de	  wind	  over	  de	  polder	  waait	  
en	  fietsten	  
soms	  mee,	  maar	  meestal	  
	  	  	  	  	  	  	  stevig	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tegen	  de	  tijdgeest	  in	  



	  
Toch	  zijn	  onze	  wegen	  

niet	  dezelfde	  geworden	  
Hij	  de	  leider,	  ik	  een	  diener	  
Hij	  het	  gezicht,	  ik	  soms	  een	  ziener	  
	  
Maar	  beiden	  zijn	  we	  uit	  dezelfde	  wind	  geboren	  
hebben	  meer	  gewonnen	  dan	  verloren	  
en	  namen	  anderen	  met	  ons	  mee	  
	  	  	  	  	  	  	  stribbelend	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tegen	  de	  tijdgeest	  in	  

	  

Mooie	  woorden.	  Toch?	  Mijn	  dichtgenoten	  waren	  opvallend	  mild	  voor	  hun	  doen.	  

Weer	  was	  ik	  te	  laat	  voor	  de	  eerste	  uitslag	  om	  9	  uur.	  Ik	  hoorde	  het	  in	  de	  auto.	  Vreselijk.	  En	  zo	  
concreet.	  Je	  verwacht	  het,	  maar	  dan	  nog.	  21	  zetels	  voor	  het	  CDA.	  20	  minder	  dan	  in	  2007.	  De	  
verliezen	  waren	  overal	  en	  onder	  een	  breed	  front.	  Direct	  werd	  de	  analyse	  officieel:	  verkeerde	  
lijsttrekker.	  Het	  was	  een	  analyse	  waar	  ik	  niet	  aan	  mee	  wilde	  doen.	  Waar,	  maar	  te	  makkelijk.	  Ik	  
moest	  denken	  aan	  de	  wijze	  waarop	  de	  oudgedienden	  in	  1994	  de	  klap	  opvingen	  en	  probeerde	  
een	  zelfde	  mengeling	  van	  onverzettelijkheid	  en	  optimisme	  uit	  te	  stralen.	  Dat	  lukte,	  ook	  omdat	  er	  
bij	  mij	  een	  gevoel	  van	  opluchting	  was:	  nu	  konden	  we	  de	  oppositie	  in.	  Loskomen	  van	  de	  oude	  
manier	  van	  doen,	  terug	  naar	  het	  hart	  van	  de	  partij.	  Maar	  er	  waren	  weinigen	  die	  dat	  verlangen	  
naar	  de	  oppositie	  met	  mij	  deelden	  en	  ze	  hadden	  een	  punt.	  De	  uitslag	  zou	  een	  grote	  overwinning	  
voor	  de	  PVV	  betekenen.	  Het	  CDA	  zou	  waarschijnlijk	  weer	  nodig	  zijn	  in	  de	  regering.	  Ik	  moest	  er	  
even	  niets	  van	  hebben.	  We	  hebben	  verloren.	  
Ik	  ging	  op	  zoek	  naar	  Peter.	  Dat	  viel	  nog	  niet	  mee.	  Al	  zoekend	  had	  ik	  telefonisch	  contact	  met	  Yke	  
de	  Grood.	  Net	  als	  ik	  maakte	  zij	  zich	  zorgen	  om	  hem.	  Maar	  toen	  we	  elkaar	  eindelijk	  troffen	  -‐	  een	  
typisch	  geval	  van	  mensen	  die	  elkaar	  zoeken	  en	  daardoor	  juist	  mislopen	  -‐	  was	  hij	  sterk,	  
realistisch.	  De	  grote	  zaal	  van	  het	  danstheater	  was	  leeg	  en	  daar	  trokken	  we	  ons	  terug	  voor	  een	  
verder	  gesprek.	  Beide	  wisten	  we	  dat	  het	  afgelopen	  was.	  De	  enige	  vraag	  was:	  wanneer	  naar	  
buiten?	  Peter	  vertelde	  mij	  dat	  Jan	  Peter	  zo	  zou	  aankondigen	  dat	  hij	  zich	  zou	  terugtrekken.	  Een	  
aankondiging	  op	  hetzelfde	  moment?	  Dat	  paste	  niet.	  Ik	  pleitte	  ervoor	  in	  ieder	  geval	  de	  volgende	  
dag	  af	  te	  wachten.	  Iemand	  moest	  de	  komende	  uren	  voor	  continuïteit	  zorgen.	  Maar	  Peter	  was	  al	  
heel	  dicht	  bij	  zijn	  beslissing.	  Ergens	  in	  de	  loop	  van	  de	  daarop	  volgende	  nacht	  zou	  hij	  in	  zijn	  
hotelkamer	  zijn	  beslissing	  nemen.	  Hij	  voelde	  zijn	  verantwoordelijkheid.	  Hij	  trad	  af.	  
Nadat	  ik	  met	  Peter	  had	  gesproken	  duurde	  het	  niet	  zo	  lang	  meer.	  Jan	  Peter	  kwam	  dezelfde	  trap	  
af	  als	  in	  2006.	  Samen	  met	  Bianca	  en	  campagneleider	  Michael	  Sijbom,	  maar	  zonder	  de	  jongeren	  
met	  borden	  ‘Bedankt’.	  Dat	  zei	  hij	  zelf,	  heel	  nadrukkelijk:	  bedankt	  en	  kondigde	  zijn	  vertrek	  aan.	  
Als	  zaal	  begonnen	  we	  terug	  te	  zingen:	  ‘Jan	  Peter,	  bedankt.	  Jan	  Peter,	  bedankt’.	  Het	  was	  een	  
goed	  afscheid.	  Wat	  hebben	  we	  hem	  aangedaan	  door	  hem	  deze	  laatste	  periode	  nog	  onze	  
voorman	  te	  laten	  zijn.	  
	  
Rond	  middernacht	  was	  ik	  thuis.	  Een	  Loesloos	  huis.	  Ze	  moest	  ergens	  in	  het	  land	  een	  cursus	  geven	  
en	  overnachtte	  bij	  een	  vriendin.	  Eerder	  op	  de	  avond	  had	  ik	  haar	  al	  telefonisch	  gesproken.	  Nu	  
voelde	  het	  huis	  erg	  leeg.	  Ik	  ging	  op	  de	  bank	  zitten	  en	  deed	  automatisch	  de	  televisie	  aan.	  De	  
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uitslagen	  van	  de	  grotere	  steden	  waren	  aan	  de	  beurt.	  Plaatsnamen	  met	  staatjes.	  Keurige	  analyses	  
afgewisseld	  met	  beelden	  van	  vrolijke	  of	  stille	  zalen.	  Verkiezingen.	  	  
Toen	  stortte	  ik	  in.	  Alle	  dingen	  waarvan	  ik	  dacht	  dat	  ze	  een	  vaste	  plaats	  hadden,	  gingen	  glijden	  en	  
trokken	  mijn	  hart	  kapot.	  Ik	  rouwde.	  Rouwde	  diep.	  Het	  was	  niet	  de	  rouw	  als	  die	  voor	  een	  
familielid	  of	  voor	  een	  ramp	  in	  het	  werk,	  maar	  voor	  iets	  anders	  dat	  wezenlijk	  voor	  me	  was	  en	  is.	  
Het	  ging	  over	  mijzelf	  en	  over	  meer	  dan	  mijzelf.	  
	  
Aan	  het	  einde	  van	  een	  rouw	  zo	  diep	  als	  deze,	  kan	  je	  je	  handen	  als	  schelpen	  omhoog	  houden	  en	  
het	  weinige	  zien	  wat	  daarin	  blijvend	  is.	  Wat	  van	  waarde	  blijft.	  Wat	  pijn	  doet	  en	  wat	  je	  doet	  
voelen	  waarvoor	  je	  leeft.	  
Dat	  start	  en	  eindigt	  met	  de	  mensen	  met	  wie	  je	  dit	  allemaal	  hebt	  beleefd.	  Dit	  is	  wat	  er	  over	  blijft.	  
Een	  lange	  rij	  van	  gezichten,	  elk	  gezicht	  scherp	  tot	  je	  er	  op	  focust	  en	  het	  weer	  een	  ander	  gezicht	  
wordt.	  Fijne	  mensen.	  De	  meeste	  goede,	  gewone	  mensen.	  Dat	  schrijnt.	  
Een	  paar	  gezichten	  blijven	  hangen.	  Waarom	  zij	  wel,	  anderen	  niet?	  Waarom	  ben	  je	  met	  hen	  
opgetrokken,	  anderen	  niet?	  Er	  zit	  bij	  mij	  maar	  één	  dominant	  gevoel	  als	  het	  gaat	  om	  de	  mensen	  
die	  ik	  heb	  gesteund:	  een	  idee	  van	  deugt.	  Een	  heel	  mens	  is,	  het	  beste	  geeft,	  niet	  bij	  alles	  met	  
zichzelf	  begint,	  aanwezig	  is.	  Die	  mensen	  heb	  ik	  leren	  kennen	  in	  de	  politiek.	  Zijn	  er.	  En	  zijn	  nu	  
beschadigd,	  kleiner	  gemaakt.	  Maar	  deugen	  nog	  steeds.	  Zijn	  meer	  dan	  politiek.	  Hebben	  me	  rijker	  
gemaakt.	  
Ik	  rouwde	  ook	  over	  mijn	  idealen,	  voor	  wat	  ze	  waard	  zijn.	  Want	  ergens	  in	  mij	  leefde	  het	  beeld	  dat	  
de	  politiek	  er	  is	  om	  boven	  je	  uit	  te	  kunnen	  stijgen,	  om	  mij	  boven	  mijzelf	  uit	  te	  laten	  stijgen.	  
Vergeet	  een	  partij.	  Allemaal	  belangen.	  Middel,	  geen	  doel.	  Maar	  hoe	  wil	  je	  ooit	  een	  samenleving	  
bouwen	  als	  je	  allemaal	  op	  je	  eigen	  vierkante	  meter	  blijft	  zitten?	  Politiek	  is	  voor	  mij	  dat	  dwaze	  
ideaal	  van	  er	  zijn	  voor	  die	  ander,	  die	  ander	  kennen,	  vooruit	  helpen.	  Doen	  wat	  geen	  overheid	  kan	  
doen	  en	  geen	  groot	  bedrijf	  wil	  doen.	  De	  menselijke	  maat	  zoeken.	  Je	  soms	  herinneren	  dat	  er	  
zoiets	  als	  naastenliefde	  is	  en	  er	  iets	  beter	  naar	  handelen.	  Misschien	  was	  het	  allemaal	  niet	  meer	  
dan	  het	  najagen	  een	  geïdealiseerde	  beeld.	  Het	  beeld	  van	  hoe	  mijn	  vader	  als	  mens,	  arts	  en	  
bestuurder	  voor	  zijn	  dorp	  en	  patiënten	  zorgde.	  Misschien	  was	  alles	  ook	  niets	  anders	  dan	  mijn	  
wens	  om	  hem	  daar	  niet	  in	  teleur	  te	  stellen,	  als	  je	  het	  allemaal	  psychologisch	  wil	  duiden.	  En	  is	  dat	  
ideaal	  te	  hoog	  gegrepen	  gebleken.	  Misschien.	  
Maar	  misschien	  ligt	  het	  ook	  niet	  aan	  de	  idealen	  of	  aan	  ons,	  mijn	  menselijk	  tekort.	  En	  dan	  is	  deze	  
nederlaag	  van	  het	  CDA	  niet	  anders	  dan	  weer	  een	  verschijningsvorm	  van	  een	  samenleving	  op	  
drift,	  zoekend	  naar	  nieuwe	  vorm.	  Waarin	  ik	  geluk	  heb	  door	  een	  deel	  van	  de	  daarmee	  gemoeide	  
tijd	  door	  te	  brengen	  met	  een	  paar	  mensen	  die	  deugen,	  samen	  met	  wat	  idealen	  die	  uit	  de	  mode	  
zijn,	  ook	  al	  vinden	  sommigen	  ze	  nog	  fijn.	  
	  
Ik	  rouwde	  en	  raapte	  mijzelf	  weer	  op.	  
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II	  

Arnhem.	  	  
Het	  Bijzonder	  Partijcongres	  van	  2	  oktober	  2010	  

	  

Achter	  de	  deur	  

Na	  de	  nederlaag	  kwam	  een	  sterk	  verkleinde	  fractie	  weer	  de	  Tweede	  kamer	  in.	  Het	  grootste	  deel	  
van	  onze	  Zuid-‐Hollandse	  Kamerleden	  had	  zichzelf	  niet	  herkiesbaar	  gesteld,	  waaronder	  Liesbeth	  
Spies.	  Liesbeth	  ging	  zich	  voorbereiden	  op	  de	  Statenverkiezingen	  van	  maart	  2011.	  In	  de	  zomer	  
van	  2010	  begon	  ik	  de	  nieuwe	  campagneleider	  in	  te	  werken.	  Het	  leek	  nu	  toch	  echt	  te	  gaan	  
gebeuren.	  Ondertussen	  dreunde	  de	  nederlaag	  verder	  door.	  Scheppen	  leedvermaak	  werden	  over	  
ons	  uitgestort,	  waarbij	  het	  feit	  dat	  we	  nog	  steeds	  een	  machtsfactor	  waren	  het	  venijn	  alleen	  maar	  
groter	  maakte.	  Dat	  we	  die	  machtsfactor	  waren	  had	  alles	  met	  de	  uitslag	  te	  maken.	  Het	  leek	  er	  op	  
dat	  geen	  kabinet	  geformeerd	  kon	  worden	  zonder	  deze	  vermaledijde	  partij.	  Hoe	  komen	  we	  er	  
ooit	  vanaf?	  Nog	  maar	  eens	  stampen,	  nog	  maar	  eens	  mastodonten	  verlokken	  om	  te	  gaan	  
stampen.	  Regeren	  over	  links	  zat	  er	  zeker	  na	  het	  laatste	  echec	  niet	  meer	  in,	  maar	  regeren	  over	  
rechts	  botste	  op	  het	  beeld	  van	  een	  coalitie	  waarin	  de	  PVV	  getalsmatig	  een	  rol	  zou	  moeten	  
spelen.	  Maar	  geformeerd	  moest	  er	  worden.	  Wat	  volgde	  was	  een	  ruwe	  kabinetsformatie	  waar	  
eigenlijk	  iedereen,	  tot	  en	  met	  de	  Koningin,	  beschadigd	  uit	  kwam.	  Rutte’s	  VVD	  was	  de	  grootste	  
geworden,	  maar	  hoe	  Rutte	  kon	  zijn	  overwinning	  verzilveren	  dan	  door	  het	  tafelzilver	  terug	  in	  de	  
kast	  te	  zetten	  om	  ruimte	  te	  maken	  voor	  de	  andere	  partijen.	  Ook	  Wilders	  moest	  lastige	  
afwegingen	  maken.	  Heel	  dicht	  bij	  deelnemen	  aan	  een	  kabinet	  moest	  hij	  constateren	  dat	  hij	  niet	  
echt	  klaar	  was	  voor	  de	  macht.	  De	  zwaarste	  last	  was	  voor	  de	  kleinste	  partner,	  het	  CDA.	  En	  wat	  
maakte	  die	  partij	  het	  zichzelf	  nog	  extra	  lastig.	  Achter	  de	  deur	  van	  de	  fractiekamer	  stormde	  het	  –	  
en	  ging	  het	  mis.	  Tijdens	  een	  vergadering	  van	  de	  programmacommissie,	  waar	  ik	  voor	  het	  eerst	  
aan	  kon	  deelnemen,	  kwam	  er	  een	  bericht	  op	  mijn	  Blackberry	  binnen.	  Er	  was	  een	  brief	  van	  Ab	  
klink	  uitgelekt.	  Op	  het	  minischermpje	  van	  mijn	  PDA	  las	  ik	  genoeg	  om	  Liesbeth	  het	  signaal	  te	  
geven	  de	  vergadering	  met	  mij	  te	  verlaten.	  Wat	  was	  er	  aan	  de	  hand.	  Snel	  zochten	  we	  een	  PC	  op	  
om	  de	  brief	  goed	  te	  kunnen	  lezen.	  Ondertussen	  stond	  Ferry	  Mingele	  al	  bij	  Liesbeth	  op	  de	  
voicemail	  en	  zouden	  anderen	  volgen.	  De	  brief	  was	  zo	  ernstig	  als	  het	  leek.	  Gelukkig	  konden	  we	  
snel	  contact	  achter	  de	  deur	  krijgen.	  Even	  beruste	  de	  woordvoering	  bij	  Liesbeth.	  Toen	  ging	  de	  
deur	  weer	  dicht.	  
Zo	  verscheurde	  de	  partij	  zich	  verder	  en	  werden	  vrienden	  vijanden.	  De	  beker	  moest	  helemaal	  
leeg	  worden	  gedronken.	  Op	  een	  gegeven	  moment	  lag	  er	  een	  akkoord,	  maar	  instemming	  van	  de	  
hele	  fractie	  was	  nodig.	  Die	  instemming	  werd	  afhankelijk	  gemaakt	  van	  de	  uitkomst	  van	  een	  
bijzonder	  formatiecongres,	  te	  houden	  in	  de	  Rijnhal	  in	  Arnhem,	  op	  2	  oktober	  2010.	  

Naar	  Arnhem	  

De	  wekker	  ging	  die	  2e	  oktober	  2010	  om	  6	  uur	  in	  de	  ochtend,	  slechts	  een	  paar	  uurtjes	  nadat	  ik	  in	  
mijn	  bed	  was	  gerold.	  Stevig	  duf	  reed	  ik	  vanuit	  Gouda	  naar	  de	  parkeerplaats	  waar	  ik	  op	  mijn	  



passagier	  zou	  wachten.	  Daar	  gekomen	  twitterde	  ik	  –	  voor	  mij	  een	  net	  nieuw	  
communicatiemiddel	  –	  dat	  vandaag	  de	  grote	  dag	  zou	  zijn	  en	  dat	  we	  al	  snel	  op	  weg	  zouden	  gaan	  
naar	  ..	  Zwolle.	  Geen	  idee	  hoe	  ik	  op	  die	  plaats	  kwam,	  maar	  na	  luttele	  seconden	  zat	  mijn	  
twitteraccount	  vol	  met	  CDA’ers	  die	  mij	  er	  op	  wezen	  dat	  het	  slimmer	  was	  om	  naar	  Arnhem	  te	  
gaan.	  Dank	  u,	  dank	  u.	  Nu	  ben	  ik	  wakker.	  Ik	  was	  dus	  duidelijk	  niet	  de	  enige	  die	  al	  vroeg	  op	  was.	  
Liesbeth	  Spies,	  mijn	  passagier,	  voegde	  zich	  belachelijk	  fris	  bij	  me	  en	  richting	  Arnhem	  ging	  het.	  
Het	  idee	  was	  dat	  we	  er	  ruim	  voor	  de	  andere	  deelnemers	  zouden	  zijn.	  Liesbeth	  om	  zich	  te	  laten	  
schminken	  voor	  de	  live	  uitzending	  van	  de	  NOS	  waar	  ze	  als	  commentator	  bij	  zou	  optreden	  en	  ik	  
omdat	  we	  nog	  een	  voorvergadering	  over	  ingediende	  resoluties	  zouden	  hebben.	  

We	  waren	  nogal	  stil	  in	  de	  auto.	  We	  wisten	  niet	  scherp	  wat	  we	  moesten	  verwachten.	  Daarbij	  was	  
het	  voor	  ons	  beiden	  ook	  een	  soort	  einde	  van	  een	  lang	  traject.	  Voor	  Liesbeth	  zou	  oktober	  de	  
maand	  worden	  waarin	  ze	  zich	  niet	  alleen	  formeel	  maar	  ook	  informeel	  het	  gebeuren	  in	  de	  
Kamerfractie	  los	  kon	  laten.	  Eindelijk	  zou	  alles	  zich	  op	  de	  provinciale	  campagne	  kunnen	  gaan	  
richten	  waar	  ze	  lijsttrekker	  voor	  was.	  Voor	  mij	  was	  2	  oktober	  de	  tweede	  dag	  dat	  ik	  formeel	  geen	  
campagneleider	  meer	  was	  voor	  het	  CDA	  Zuid-‐Holland.	  Eindelijk	  zou	  ik	  me	  weer	  volledig	  op	  mijn	  
ondernemerschap	  kunnen	  richten	  (een	  gedachte	  die	  na	  een	  onverwacht	  gastoptreden	  tijdens	  
het	  lijsttrekkersdebat	  in	  maart	  2011	  nog	  tot	  een	  aparte	  misvatting	  zou	  leiden).	  Hoe	  dan	  ook,	  
Liesbeth	  had	  voor	  het	  weekend	  erna	  een	  reis	  naar	  Parijs	  geboekt	  en	  ik	  zou	  ook	  op	  stap	  gaan	  met	  
Loes.	  We	  waren	  er	  behoorlijk	  aan	  toe.	  Als	  het	  om	  het	  congres	  ging,	  leefden	  we	  tussen	  hoop	  en	  
vrees.	  We	  wisten	  dat	  het	  bijzonder	  zou	  worden	  -‐	  wat	  heet:	  dat	  was	  het	  al,	  alleen	  al	  door	  de	  
duizenden	  aanmeldingen	  -‐	  maar	  niet	  hoe	  bijzonder	  het	  zou	  worden.	  In	  mijn	  hoofd	  leefde	  ook	  het	  
scenario	  dat	  het	  saai	  zou	  worden.	  Het	  onbestemde	  reed	  met	  ons	  mee	  naar	  Arnhem.	  

Veel	  van	  wat	  we	  dachten	  en	  bespraken	  was	  beïnvloed	  door	  de	  voorgaande	  weken.	  Ik	  wil	  het	  hier	  
even	  niet	  hebben	  over	  het	  grotere	  spel	  zoals	  zich	  dat	  achter	  fractiedeuren	  had	  afgespeeld,	  al	  
was	  dat	  spannend	  genoeg.	  Hier	  beperk	  ik	  mij	  tot	  twee	  elementen	  die	  erg	  bepalend	  zijn	  geweest	  
voor	  de	  gang	  van	  zaken	  tijdens	  2	  oktober	  en	  in	  de	  verhalen	  erna	  weinig	  aandacht	  hebben	  
gekregen.	  Het	  eerste	  is	  een	  typisch	  machinekamerpunt;	  de	  mate	  waarin	  partijprocedures	  het	  
verloop	  van	  het	  congres	  hebben	  bepaald.	  Spannende	  zaken	  verschuilen	  zich	  graag	  onder	  een	  
mantel	  van	  saaiheid.	  Die	  mantel	  licht	  ik	  even	  op.	  Het	  tweede	  punt	  raakt	  aan	  de	  ledenvergadering	  
die	  elke	  provincie	  de	  avond	  daarvoor	  had	  georganiseerd.	  Het	  was	  de	  allereerste	  avond	  dat	  de	  
leden	  zich	  konden	  uiten.	  En	  hoe.	  

Statutentijd	  

De	  echte	  ster	  van	  het	  congres	  in	  Arnhem	  was	  Marjolijn	  Knol.	  Zij	  en	  haar	  kleine	  team	  leverden	  
een	  niet	  genoeg	  geprezen	  prestatie	  door	  het	  congres	  in	  Arnhem	  vlekkeloos	  te	  organiseren.	  
(Meer	  lof	  ga	  ik	  haar	  niet	  geven,	  het	  is	  toch	  al	  een	  wonder	  dat	  ze	  nooit	  is	  weggekocht).	  Het	  punt	  
dat	  Marjolijn	  niet	  in	  handen	  had	  was	  de	  inhoudelijke	  regie	  van	  het	  congres.	  Normaal	  gesproken	  
wordt	  alles	  rondom	  zo’n	  congres	  geregeerd	  door	  statuten	  en	  (gewoonte)recht.	  Maar	  ik	  was	  niet	  
de	  enige	  die	  vond	  dat	  dit	  geen	  normaal	  congres	  was	  en	  dat	  je	  voor	  een	  evenement	  als	  dit	  een	  
buitengewone	  congresvoorzitter	  moest	  hebben.	  In	  de	  dagen	  dat	  Henk	  Bleker	  nog	  secretaris	  van	  
het	  partijbestuur	  was	  zou	  de	  keuze	  een	  ‘no-‐brainer’	  zijn	  geweest:	  zet	  Henk	  ervoor.	  Die	  
pingpongt	  een	  congres	  zo’n	  beetje	  heen	  waar	  hij	  wil.	  Als	  voorzitter	  kon	  hij	  echter	  niet	  tegelijk	  
ceremoniemeester	  zijn.	  Er	  begonnen	  al	  snel	  namen	  van	  HBM’ers	  (Hele	  Belangrijke	  Mensen)	  rond	  
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te	  zingen	  waarvan	  ik	  dacht,	  ‘Als	  ze	  het	  maar	  laten’.	  Bovendien	  had	  ik	  zelf	  een	  kandidaat:	  ene	  
Liesbeth.	  Dat	  was	  vanuit	  de	  overtuiging	  dat	  zij	  de	  beste	  was,	  maar	  daar	  kwam	  ook	  een	  
campagnemotief	  bij:	  geen	  slechte	  media-‐exposure,	  toch?	  Het	  landelijk	  campagneteam	  had	  in	  
mijn	  ogen	  verzuimd	  om	  uit	  de	  provinciale	  lijsttrekkers	  een	  spits	  aan	  te	  wijzen	  voor	  het	  media-‐
offensief	  richting	  maart	  2011.	  Als	  je	  landelijk	  top	  is	  uitgeschakeld,	  moet	  je	  niet	  een	  amorfe	  
tweede	  lijn	  naar	  voren	  schuiven,	  maar	  kiezen	  voor	  iemand	  met	  maximaal	  profiel.	  Dat	  zou	  
Liesbeth	  of	  Theo	  Rietkerk	  moeten	  zijn	  en	  mijn	  voorkeur	  was	  duidelijk.	  

Tijdens	  de	  recepties	  van	  Prinsjesdag	  leek	  het	  mij	  in	  ieder	  geval	  te	  lukken	  de	  fractie	  te	  overtuigen	  
van	  Liesbeth	  als	  ceremoniemeester,	  maar	  wat	  ik	  onvoldoende	  besefte	  was	  zich	  al	  aan	  het	  
voltrekken:	  een	  terugvallen	  op	  de	  formele	  regels	  rondom	  congressen.	  De	  secretaris	  zelf,	  Jos	  
Houben,	  was	  daar	  logisch	  genoeg	  sterk	  voor	  geporteerd:	  het	  betekende	  automatisch	  dat	  hij	  het	  
congres	  zou	  mogen	  leiden.	  Er	  is	  nog	  veel	  druk	  van	  allerlei	  kanten	  gekomen,	  maar	  uiteindelijk	  
hielp	  dat	  alleen	  maar	  om	  nog	  strakker	  vast	  te	  houden	  aan	  de	  standaardregels.	  Dat	  pakte	  slecht	  
en	  goed	  uit.	  Jos	  Houben	  is	  een	  fijn	  mens	  en	  een	  goed	  jurist,	  maar	  het	  leiden	  van	  een	  congres	  van	  
die	  omvang	  is	  een	  vak	  apart	  en	  dat	  was	  niet	  het	  zijne.	  Hij	  had	  overigens	  wel	  pech:	  door	  de	  
verkiezingsnederlaag	  ontbrak	  het	  budget	  voor	  stemkastjes,	  waar	  anders	  zeker	  voor	  gekozen	  zou	  
zijn.	  Het	  had	  heel	  wat	  drama	  (maar	  ook	  humor)	  voorkomen.	  

Wat	  heel	  goed	  uitpakte	  –	  wat	  heet:	  briljant	  -‐	  was	  dat	  iedereen,	  behalve	  de	  standaard	  sprekers	  
van	  voorzitter,	  fractievoorzitter	  en	  leider	  kabinetsdelegatie,	  niet	  meer	  dan	  de	  voorgeschreven	  
minuut	  spreektijd	  zou	  krijgen.	  En	  dus	  echt	  iedereen.	  De	  druk	  die	  door	  die	  en	  gene	  is	  uitgeoefend	  
om	  langer	  te	  spreken	  is	  enorm	  geweest.	  Vooraf	  werd	  er	  rustig	  15	  minuten	  spreektijd	  geclaimd.	  
Uiteindelijk	  is	  dat	  allemaal	  teruggebracht	  tot	  ieder	  die	  ene	  minuut.	  Die	  minuut	  zou	  het	  succes	  
van	  het	  congres	  bepalen.	  Het	  betekent	  ook	  dat	  alle	  verhalen	  over	  manipulatie	  overdreven	  zijn.	  
Misschien	  kan	  je	  zeggen	  dat	  het	  niet	  chic	  was	  dat	  Henk	  en	  Maxime	  veel	  langer	  de	  tijd	  hadden	  
dan	  de	  tegenstanders	  van	  de	  gedoogconstructie,	  of	  dat	  het	  niet	  chic	  was	  om	  oud	  premiers	  tot	  
die	  minuut	  te	  beperken.	  Misschien	  had	  er	  geen	  extra	  losse	  microfoon	  moeten	  zijn	  om	  aan	  
sommige	  sprekers	  te	  geven,	  of	  hadden	  de	  Kamerleden	  niet	  als	  laatste	  mogen	  spreken.	  
Misschien.	  Het	  zijn	  in	  ieder	  geval	  allemaal	  ‘minor	  points’.	  In	  mijn	  evaluatie	  zijn	  er	  bijna	  
onverantwoorde	  risico’s	  genomen	  door	  alles	  zo	  tot	  een	  volgen	  van	  de	  statuten	  terug	  te	  brengen.	  
Het	  pakte	  spectaculair	  goed	  uit,	  maar	  het	  had	  ook	  anders	  kunnen	  gaan.	  

Voorwerk	  

Het	  tweede	  punt	  raakt	  aan	  de	  bijeenkomsten	  die	  overal	  de	  avond	  ervoor	  op	  provinciaal	  niveau	  
waren	  gehouden.	  Ook	  in	  Zuid-‐Holland,	  mijn	  eigen	  provincie.	  Dat	  waren	  stevige,	  emotionele	  
bijeenkomsten.	  Ik	  herinner	  me	  lange	  rijen	  met	  sprekers	  die	  hun	  ziel	  en	  zaligheid	  in	  hun	  woorden	  
legden	  (en	  zich	  toen	  nog	  niet	  tot	  een	  minuut	  lieten	  beperken,	  pfff).	  Toch	  kon	  al	  die	  inzet	  niet	  
wegnemen	  dat	  in	  nagenoeg	  alle	  provincies	  steun	  werd	  gegeven	  aan	  het	  gedoogakkoord.	  Om	  dat	  
te	  volgen	  bereikte	  het	  aantal	  sms-‐en	  en	  tweets	  die	  avond	  grote	  hoogten.	  Op	  grond	  van	  de	  
uitslag	  in	  Zuid-‐Holland	  en	  in	  andere	  provincies,	  leek	  het	  mij	  logisch	  dat	  in	  Arnhem	  ongeveer	  85	  
tot	  90%	  voor	  het	  akkoord	  zou	  stemmen.	  Dit	  gegeven	  heb	  ik	  die	  zaterdag	  in	  Arnhem	  als	  een	  
puzzelstuk	  meegenomen	  in	  mijn	  afweging	  over	  hoe	  ik	  zou	  gaan	  stemmen	  en	  ik	  zal	  niet	  de	  enige	  
zijn	  geweest.	  Het	  zorgde	  er	  ook	  voor	  dat	  ik	  mij	  op	  weg	  naar	  Arnhem	  toe	  instelde	  op	  het	  congres	  



als	  een	  lange,	  lange	  reeks	  insprekers	  met	  een	  mogelijke	  anticlimax	  op	  het	  einde.	  In	  die	  zin	  was	  ik	  
verrast,	  heel	  positief	  verrast,	  door	  het	  spektakel	  dat	  het	  zou	  blijken	  te	  zijn.	  

Er	  speelde	  voor	  mij	  persoonlijk	  nog	  iets	  anders	  op	  die	  vrijdagavond.	  Ik	  ben	  normaal	  geen	  
persoon	  die	  allerlei	  resoluties	  bedenkt,	  maar	  dit	  keer	  was	  dat	  anders.	  Al	  vele	  jaren	  ben	  ik	  lid	  van	  
de	  Stichtingsraad	  van	  het	  Wetenschappelijk	  Instituut	  (WI).	  Al	  vanaf	  2004	  heb	  ik	  in	  al	  die	  
vergaderingen	  opgeroepen	  om	  het	  Program	  van	  uitgangspunten	  en	  het	  rapport	  ‘Publieke	  
gerechtigheid’	  opnieuw	  te	  bekijken.	  Het	  kon	  communicatiever,	  het	  moest	  actueler.	  Ook	  door	  Ab	  
Klink	  is	  die	  oproep	  jarenlang	  genegeerd.	  Pas	  na	  de	  nederlaag	  kwam	  er	  schot	  in.	  Hoopte	  ik	  –	  maar	  
echt	  vertrouwen	  deed	  ik	  het	  niet	  meer.	  Voor	  mij	  was	  dat	  aanleiding	  een	  resolutie	  te	  formuleren	  
onder	  de	  titel	  ‘maandagochtendresolutie’.	  Ter	  voorkoming	  van	  het	  over	  gaan	  tot	  de	  orde	  van	  de	  
dag	  dus.	  Normaal	  gesproken	  wordt	  een	  congresresolutie	  ingediend	  bij	  het	  partijbureau	  en	  dan	  
voorzien	  van	  een	  pré-‐advies	  door	  het	  landelijk	  dagelijks	  bestuur.	  Dit	  keer	  dus	  niet.	  Ik	  kreeg	  een	  
informeel	  advies	  mijn	  resolutie	  wat	  af	  te	  zwakken	  door	  niet	  expliciet	  het	  program	  van	  
uitgangspunten	  te	  noemen.	  Daar	  hield	  ik	  mij	  aan,	  maar	  op	  die	  avond	  bleken	  er	  opeens	  nog	  drie	  
resoluties	  te	  liggen	  met	  een	  vergelijkbare	  strekking.	  Een	  resolutie	  van	  Katwijk	  had	  een	  dictum	  
dat	  precies	  omvatte	  wat	  ik	  er	  net	  uit	  had	  gehaald.	  Echter,	  Katwijk	  had	  die	  vrijdagavond	  verzuimd	  
een	  delegatie	  te	  sturen,	  dus	  op	  de	  suggestie	  om	  een	  en	  ander	  samen	  te	  voegen	  konden	  we	  niet	  
echt	  handelen.	  Op	  verzoek	  van	  de	  voorzitter	  van	  het	  CDA	  Zuid-‐Holland,	  Tony	  de	  Bos,	  ben	  ik	  toen	  
met	  super	  woordensmid	  Peter	  Pennenkamp	  en	  de	  voorzitter	  van	  de	  afdeling	  Rotterdam	  bij	  
elkaar	  gaan	  zitten.	  Van	  de	  vier	  resoluties	  hebben	  we	  één	  nieuwe	  resolutie	  gemaakt	  en	  die	  is	  
door	  de	  vergadering	  aanvaard.	  Wel	  kregen	  we	  het	  verzoek	  al	  om	  9	  uur	  in	  Arnhem	  te	  zijn	  om	  met	  
de	  andere	  resolutie-‐indieners	  te	  overleggen.	  

Voor	  één	  minuut	  

We	  kwamen	  al	  voor	  9	  uur	  in	  Arnhem	  aan,	  maar	  het	  was	  toch	  al	  druk.	  Door	  de	  druilregen	  heen	  
liepen	  we	  richting	  de	  ingang.	  Daar	  werden	  we	  ontvangen	  door	  een	  heel	  wat	  grotere	  horde	  
demonstranten	  dan	  normaal.	  Gezellig.	  Liesbeth	  en	  ik	  konden	  vlot	  naar	  binnen,	  zij	  naar	  de	  grime	  
en	  ik	  naar	  de	  vergadering.	  Maar	  waar	  was	  de	  vergadering?	  Niemand	  die	  er	  iets	  van	  wist.	  
Ondertussen	  was	  ik	  Liesbeth	  kwijt.	  De	  rest	  van	  de	  dag	  zouden	  we	  eigenlijk	  alleen	  maar	  per	  sms	  
contact	  met	  haar	  hebben,	  van	  mijn	  zijde	  elke	  keer	  als	  er	  iets	  van	  waarde	  te	  melden	  was,	  van	  
haar	  zijde	  alleen	  als	  er	  een	  boodschap	  aan	  iemand	  moest	  worden	  doorgegeven.	  

Naar	  bleek	  was	  er	  helemaal	  geen	  vergadering.	  Wel	  was	  er	  een	  haastig	  boekwerk	  verschenen	  met	  
alle	  resoluties	  van	  de	  vorige	  avonden.	  Maar	  niet	  alleen	  de	  samengestelde	  resolutie	  van	  Zuid-‐
Holland	  bleek	  in	  die	  bundel	  opgenomen,	  maar	  ook	  de	  oorspronkelijke	  resolutie	  van	  Katwijk.	  
Handig,	  maar	  niet	  heus.	  Vanaf	  dat	  moment	  ben	  ik	  een	  uur	  bezig	  geweest	  om	  de	  eigen	  delegatie	  
van	  Zuid-‐Holland	  in	  de	  massa	  te	  traceren	  en	  contact	  met	  Katwijk	  te	  krijgen.	  Dat	  contact	  met	  
Katwijk	  was	  niet	  echt	  constructief.	  Begrijpelijk	  genoeg	  wilde	  de	  vertegenwoordiger	  van	  de	  
afdeling	  niet	  afzien	  van	  de	  gelegenheid	  om	  Katwijk	  en	  zichzelf	  te	  profileren.	  Het	  betekende	  veel	  
overleg	  om	  daar	  een	  oplossing	  voor	  te	  vinden.	  Vervolgens	  trok	  ik	  mij	  daarna	  in	  het	  mediadeel	  
van	  de	  tribune	  naast	  de	  plenaire	  zaal	  terug	  om	  een	  scherpe	  presentatietekst	  te	  schrijven,	  
waarbij	  Peter	  zich	  later	  aansloot	  om	  de	  tekst	  te	  toetsen.	  Al	  met	  al	  denk	  ik	  dat	  ik	  voor	  die	  ene	  
minuut	  waarin	  ik	  de	  resolutie	  mocht	  presenteren	  zo’n	  3	  à	  4	  uur	  bezig	  ben	  geweest.	  Ook	  op	  die	  
ene	  minuut	  kijk	  ik	  gemengd	  terug.	  Het	  ging	  precies	  zoals	  ik	  wilde	  en	  ik	  voelde	  de	  mensen	  achter	  
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de	  bestuurstafel	  en	  om	  mij	  heen	  reageren,	  maar	  ik	  had	  in	  de	  voorbereiding	  een	  hele	  mooie	  
openingszin	  geformuleerd	  die	  in	  de	  laatste	  voorbereiding	  weer	  geschrapt	  was	  met	  het	  oog	  op	  
CDA-‐gevoeligheden	  waarvan	  ik	  me	  nu	  helemaal	  niet	  meer	  kan	  herinneren	  wat	  die	  ook	  al	  weer	  
waren.	  Ik	  had	  me	  dus	  weer	  onvoldoende	  gerealiseerd	  hoe	  groots	  dit	  (media)	  evenement	  was	  en	  
dat	  ik	  voor	  groter	  dan	  normale	  gebaren	  moest	  gaan.	  

Handen	  en	  ogen,	  ogen	  en	  handen	  

Het	  spektakel	  barste	  al	  vroeg	  los,	  met	  de	  toespraak	  van	  Henk	  Bleker.	  Het	  was	  direct	  al	  het	  eerste	  
moment	  dat	  de	  rillingen	  over	  mijn	  rug	  liepen.	  Dit	  ging	  echt	  ergens	  over.	  We	  waren	  deel	  van	  iets	  
groters.	  En	  dat	  ingebed	  in	  een	  wervelwind	  van	  sociale	  contacten.	  Er	  zijn	  die	  dag	  een	  aantal	  stille	  
momenten	  voor	  mij	  geweest.	  Vooral	  de	  momenten	  van	  voorbereiding	  voor	  de	  resolutie	  waren	  
prettig.	  Schrijvend	  en	  denkend	  met	  een	  kopje	  koffie	  voor	  me,	  met	  af	  en	  toe	  iemand	  die	  aan	  mijn	  
tafel	  langskwam.	  Ik	  weet	  nog	  hoe	  een	  aantal	  tafels	  verderop	  Henk	  alleen	  aan	  zijn	  tafeltje	  die	  
toespraak	  aan	  het	  voorbereiden	  was	  en	  hoe	  ik	  een	  ontspannen	  gesprek	  met	  Pieter	  Heerma	  heb	  
gehad	  over	  zijn	  werk	  voor	  de	  fractie	  en	  Maxime	  Verhagen.	  Ontspannen,	  rustig.	  

De	  rest	  van	  de	  tijd	  was	  één	  grote	  ontmoeting.	  Als	  ik	  tot	  aan	  de	  stemmingen	  een	  half	  uur	  op	  mijn	  
stoel	  in	  de	  zaal	  heb	  gezeten,	  is	  het	  veel.	  De	  rest	  van	  de	  tijd	  was	  ik	  tegen	  de	  achterwand	  en	  aan	  
de	  zijkanten	  van	  de	  zaal	  te	  vinden,	  altijd	  wel	  met	  iemand	  gesprek.	  Handen	  schudden	  handen,	  
ogen	  ontmoeten	  ogen	  –	  dat	  werk.	  Zo	  was	  het	  een	  genot	  om	  met	  oude	  vossen	  als	  Henk	  de	  Haan	  
en	  Frans	  de	  Nerée	  te	  spreken.	  Zo’n	  gesprek	  gaat	  nergens	  over,	  maar	  ondertussen	  wordt	  alles	  
gezien	  en	  gewogen.	  Heerlijk.	  Tegelijk	  waren	  er	  ook	  hele	  indringende	  gesprekken	  met	  goede	  
vrienden	  met	  wie	  ik	  de	  worsteling	  met	  het	  geweten	  deelde.	  Ik	  realiseerde	  mij	  die	  ochtend	  dat	  
het	  vooral	  een	  bepaald	  soort	  leden	  was	  die	  vooral	  moeite	  met	  het	  gedoogakkoord	  hadden.	  In	  
niet	  geringe	  mate	  waren	  (en	  zijn)	  het	  de	  mensen	  die	  met	  mij	  zijn	  opgegroeid	  binnen	  het	  CDA	  die	  
oprecht	  vonden	  dat	  dit	  niet	  moest	  mogen	  of	  kunnen.	  Velen	  met	  een	  ARP	  achtergrond,	  maar	  lang	  
niet	  allemaal.	  Wel	  vaak	  hoog	  opgeleid	  en	  met	  stevige	  carrières.	  Ik	  herinner	  mij	  iemand	  met	  wie	  
ik	  samen	  nog	  in	  het	  CDJA	  heb	  gezeten	  en	  later	  in	  een	  afdelingsbestuur	  van	  het	  gewone	  CDA,	  
voor	  wie	  het	  die	  dag	  er	  direct	  om	  ging	  of	  hij	  lid	  zou	  blijven	  of	  niet.	  Hij	  was	  er	  glashelder	  over.	  
Hetzelfde	  gold	  voor	  mijn	  contacten	  met	  de	  CDA’ers	  van	  allochtone	  afkomst.	  Als	  campagneleider	  
heb	  ik	  me	  relatief	  veel	  inspanning	  getroost	  om	  het	  CDA	  juist	  ook	  voor	  deze	  groep	  open	  te	  stellen	  
en	  aantrekkelijk	  te	  maken	  voor	  de	  kiezers.	  Ze	  hebben	  keihard	  voor	  mij	  gewerkt	  en	  ik	  voor	  hen.	  Er	  
was	  bij	  hen	  nu	  zoveel	  pijn.	  Dat	  deed	  mij	  veel.	  Ik	  weet	  wat	  het	  is	  om	  als	  CDA'er	  met	  de	  nek	  aan	  te	  
worden	  gekeken	  door	  mijn	  eigen	  leeftijdgenoten,	  maar	  zij	  hebben	  hun	  nek	  nog	  veel	  verder	  
uitgestoken.	  

Veel	  zeldzamer	  waren	  die	  dag	  de	  gesprekken	  met	  mensen	  die	  uit	  overtuiging	  voor	  het	  akkoord	  
stemden.	  Heel	  sporadisch	  gebeurde	  dat	  en	  dan	  lag	  er	  vaak	  iets	  van	  excuus	  in	  hun	  woorden	  of	  in	  
de	  toon	  waarop	  ze	  het	  zeiden.	  Hoe	  zal	  mijn	  toon	  zijn	  geweest?	  

Woorden	  van	  voren	  

In	  de	  ochtend	  zette	  Henk	  Bleker	  met	  zijn	  toespraak	  de	  toon.	  Kippenvel,	  ondanks	  mijn	  sceptische	  
zelf.	  Daarna	  kwam	  er	  een	  stuk	  met	  o.a.	  Jan	  Kees	  de	  Jager	  en	  Ank	  Bijleveld	  waar	  ik	  me	  weinig	  van	  
herinner,	  behalve	  de	  golven	  van	  applaus	  die	  na	  elke	  toespraak	  door	  de	  zaal	  spoelden	  als	  
bewegingen	  in	  een	  rusteloze	  zee.	  Wat	  vooral	  bijblijft,	  is	  de	  inbreng	  van	  de	  individuele	  leden.	  



Mensen	  die	  van	  hun	  één	  minuut	  gebruik	  willen	  maken	  vormden	  een	  kraag	  rondom	  elke	  
microfoon,	  met	  daarachter	  nog	  eens	  een	  lange	  rij.	  Voor	  mijn	  eigen	  minuut	  rond	  de	  resolutie	  
verliet	  ik	  het	  blok	  van	  Zuid-‐Holland	  en	  zocht	  een	  microfoon	  dicht	  bij	  het	  centrale	  toneel	  uit;	  ik	  
wilde	  iedereen	  in	  de	  ogen	  kunnen	  kijken.	  Mijn	  beeld	  van	  de	  eerste	  rijen	  was	  er	  een	  van	  
nervositeit.	  Op	  andere	  congressen	  wil	  het	  op	  de	  eerste	  rijen	  nogal	  eens	  saaier	  zijn	  dan	  in	  de	  rest	  
van	  de	  zaal,	  netjes	  stijf,	  zullen	  we	  maar	  zeggen.	  Dit	  keer	  was	  de	  sfeer	  rommeliger,	  met	  veel	  
bewegende	  bovenlichamen	  en	  gestrekte	  nekken	  daarboven.	  Het	  was	  wel	  leuk	  om	  even	  mee	  te	  
maken,	  mijn	  ene	  minuut	  van	  roem	  (zoals	  iemand	  het	  mij	  al	  te	  eerlijk	  later	  zei:	  ‘Oh	  sorry,	  heb	  je	  
gemist.	  Nam	  even	  een	  plaspauze.’	  Daar	  tegenover	  stonden	  oma	  en	  bezoekend	  neefje	  die	  zo’n	  
beetje	  van	  de	  bank	  gleden	  toen	  ze	  mij	  zagen).	  Daarna	  bewoog	  ik	  me	  weer	  het	  liefst	  in	  de	  
wandellanen	  om	  de	  grote	  zaal	  heen.	  Er	  was	  zoveel	  te	  bespreken	  –	  en	  ondertussen	  kroop	  de	  
vraag	  hoe	  ik	  zelf	  zou	  gaan	  stemmen	  als	  een	  wingerd	  tegen	  mijn	  ruggengraat	  omhoog	  en	  mijn	  
hoofd	  in.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

De	  ochtend	  ging	  bijna	  geruisloos	  over	  in	  de	  lunchgesprekken.	  We	  misten	  even	  het	  ritme	  van	  de	  
één	  minuut	  speeches,	  maar	  ik	  denk	  dat	  we	  onze	  gesprekken	  bijna	  automatisch	  ook	  vaak	  tot	  een	  
minuut	  beperkt.	  Er	  was	  zoveel	  te	  bespreken,	  te	  zeggen,	  van	  te	  doordringen.	  Na	  de	  lunch	  pakten	  
we	  de	  draad	  weer	  net	  zo	  fantastisch	  weer	  op.	  De	  negen	  microfoons	  vroegen	  en	  kregen	  om	  beurt	  
hun	  minuut	  aandacht,	  de	  routine	  zat	  er	  bij	  de	  voorzitter	  goed	  in.	  Jos	  Houben	  zou	  die	  middag	  al	  
snel	  een	  goede	  beurt	  maken	  door	  die	  ene	  keer	  dat	  mensen	  boe	  gingen	  roepen	  dat	  onmiddellijk	  
de	  kop	  in	  te	  drukken.	  Dat	  paste	  echt	  niet	  bij	  dag.	  De	  vage	  geur	  van	  duizenden	  lunchzakjes	  
mengden	  zich	  met	  de	  warmte	  van	  alle	  mensen	  en	  heel	  veel	  lampen.	  Waren	  er	  in	  de	  ochtend	  nog	  
wel	  momenten	  van	  heftige	  verontwaardiging	  als	  mensen	  vonden	  dat	  ze	  ten	  onrechte	  hun	  
verhaal	  niet	  konden	  afmaken,	  nu	  wist	  iedereen	  wel	  zo’n	  beetje	  wat	  er	  te	  verwachten	  viel.	  En	  
toch	  ontstond	  er	  extra	  dynamiek.	  De	  prominenten	  kwamen	  aan	  bod	  en	  daarmee	  kreeg	  ook	  de	  
tegenstem	  een	  nieuwe	  toon	  en	  urgentie.	  De	  emotie	  bleef	  en	  daar	  kwamen	  nu	  de	  statements	  van	  
de	  Bekende	  Gezichten	  bij.	  

Meester	  en	  misser	  

Als	  eerste	  die	  van	  Maxime	  Verhagen.	  Wat	  in	  de	  herinnering	  blijft	  is	  zijn	  emotionele	  
liefdesverklaring	  aan	  het	  CDA,	  inclusief	  tranen.	  Er	  zijn	  altijd	  mensen	  die	  aan	  zijn	  woorden	  
twijfelen,	  wat	  hij	  ook	  zegt.	  Ik	  en	  de	  meeste	  mensen	  met	  mij	  daar,	  twijfelden	  niet;	  dit	  was	  juist	  
Maxime	  ten	  voeten	  uit.	  Wat	  minder	  is	  blijven	  hangen	  is	  zijn	  opmaat	  naar	  die	  uitbarsting	  toe.	  Dat	  
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was	  een	  verhaal	  waarbij	  hij	  verbinding	  probeerde	  te	  maken	  met	  de	  tegenstanders,	  vooral	  in	  de	  
persoon	  van	  Ab	  Klink	  en	  Ad	  Koppejan	  (‘Heb	  je	  ooit	  zoveel	  mensen	  op	  je	  verjaardag	  gehad?’)	  en	  
waarbij	  hij	  verder	  in	  een	  redelijk	  feitelijke	  opsomming	  stelde	  dat	  het	  concept-‐regeerakkoord	  het	  
probleem	  niet	  kan	  zijn,	  want	  dan	  is	  op	  christendemocratische	  maatstaven	  gemeten	  zeer	  goed	  te	  
verdedigen.	  Hij	  bracht	  het	  dus	  terug	  tot	  de	  vraag	  of	  het	  gedogen	  van	  een	  partij	  buiten	  het	  
kabinet	  als	  probleem	  zwaar	  genoeg	  was	  om	  het	  daar	  op	  af	  te	  laten	  ketsen.	  Je	  kan	  er	  van	  alles	  bij	  
denken,	  maar	  het	  was	  een	  presentatie	  die	  vooral	  leunde	  op	  een	  weergave	  van	  de	  uitkomsten	  
van	  het	  proces	  tot	  dan	  toe	  en	  het	  is	  knap	  om	  zo	  terughoudend	  te	  zijn	  als	  zoveel	  mensen	  je	  
bedoelingen	  in	  twijfel	  trekken.	  Jammer,	  wat	  eeuwig	  zonde,	  dat	  hij	  zich	  aan	  het	  einde	  van	  het	  
congres	  zo	  vergaloppeerde	  met	  zijn	  totaal	  foute	  ‘feest	  van	  de	  democratie’	  uitspraak.	  In	  de	  
ochtend	  wisten	  we	  wat	  we	  aan	  hem	  hadden;	  je	  kunt	  het	  met	  hem	  eens	  zijn	  of	  niet,	  maar	  hij	  was	  
wel	  lid	  van	  de	  familie.	  Een	  meesterlijk	  optreden,	  juist	  omdat	  het	  klopte.	  

Direct	  na	  afloop,	  toen	  hij	  een	  overwinning	  in	  handen	  had,	  hoe	  wankel	  ook,	  wreef	  hij	  het	  er	  nog	  
even	  in	  bij	  de	  tegenstanders	  dat	  ze	  feestelijk	  verloren	  hadden.	  Het	  is	  zo	  dom,	  dat	  ik	  denk	  dat	  
Maxime	  een	  wat	  ze	  in	  het	  Engels	  een	  ‘unforced	  error’	  noemen	  maakte.	  Hij	  deed	  wat	  hij	  wel	  eens	  
vaker	  doet	  als	  hij	  eigenlijk	  geen	  woorden	  heeft:	  grijpen	  naar	  de	  clichédoos.	  Dit	  keer	  greep	  hij	  –	  
uit	  opluchting	  of	  vermoeidheid,	  wie	  zal	  het	  zeggen	  –	  helemaal,	  maar	  dan	  ook	  helemaal	  mis.	  

Maxime	  mocht	  menen	  dat	  het	  akkoord	  zelf	  niet	  ter	  discussie	  stond,	  maar	  voor	  de	  meeste	  
mensen	  ging	  het	  die	  middag	  niet	  over	  het	  akkoord.	  Er	  is	  in	  feite	  schrikbarend	  weinig	  gesproken	  
over	  de	  inhoud	  van	  dat	  akkoord.	  Economie,	  milieu?	  Bestonden	  niet.	  Alles	  draaide	  om	  de	  PVV	  en	  
het	  standpunt	  van	  Wilders	  over	  de	  islam.	  Op	  dat	  punt	  –	  de	  vrijheid	  van	  godsdienst	  –	  werden	  de	  
lijnen	  in	  het	  zand	  getrokken.	  

De	  getuigenissen	  van	  Hannie	  van	  Leeuwen	  en	  Piet	  de	  Jong	  raakten,	  zoals	  verwacht,	  diep.	  Ik	  
luisterde	  ernaar	  als	  een	  kind	  dat	  zich	  tekort	  voelt	  schieten	  tegenover	  zijn	  ouders.	  Het	  enige	  wat	  
ik	  tegenover	  de	  woorden	  van	  die	  generatie	  kon	  stellen	  was	  de	  gedachte	  dat	  het	  nu	  aan	  ons	  zou	  
zijn	  om	  niet	  kapot	  te	  gaan	  aan	  de	  keuze	  die	  we	  maakten.	  

Maar	  ook	  die	  woorden	  gingen	  voorbij	  en	  voor	  mij	  stond	  de	  middag	  uiteindelijk	  meer	  in	  het	  teken	  
van	  de	  tegenstelling	  van	  drie	  duo’s:	  Ab	  Klink	  en	  Camiel	  Eurlings,	  Piet	  Hein	  Donner	  en	  Ernst	  Hirsch	  
Ballin,	  Ad	  Koppejan	  en	  Coşkun	  Çörüz.	  Een	  vierde	  duo	  zou	  zich	  niet	  laten	  horen:	  Ruud	  Lubbers	  
versus	  Jan	  Peter	  Balkenende.	  

Eén	  minuut,	  één	  minuut,	  één	  minuut	  

Ab	  Klink	  had	  indringende	  woorden	  voor	  ons.	  Martin	  Luther	  King	  en	  de	  Berlijnse	  muur	  kwamen	  
langs,	  die	  laatste	  mede	  omdat	  Wilders	  diezelfde	  dag	  een	  speech	  gaf	  in	  die	  stad.	  Ik	  hoorde	  wat	  hij	  
zei,	  onderkende	  de	  risico’s	  die	  hij	  benoemde	  van	  een	  gedoogconstructie	  met	  de	  populisten	  van	  
de	  PVV,	  maar	  werd	  niet	  overtuigd.	  Het	  waren	  mooie	  woorden,	  maar	  voor	  mij	  als	  CDA’er	  en	  
volgens	  mij	  voor	  Ab	  zelf,	  waren	  ze	  net	  een	  maatje	  te	  groot.	  Of	  was	  ik	  te	  klein?	  Dat	  kan	  best	  zijn,	  
maar	  uiteindelijk	  viel	  mij	  zijn	  bijdrage	  tegen.	  Hij	  was	  los.	  Oh	  vriend,	  wat	  is	  er	  met	  je	  gebeurd?	  

Erger	  was	  de	  vuurpijl	  van	  Camiel	  Eurlings.	  Een	  paar	  minuten	  daarvoor	  had	  ik	  hem	  een	  hand	  
gegeven,	  maar	  hij	  zag	  me	  nauwelijks.	  Overgeconcentreerd	  wachtte	  hij	  op	  zijn	  minuut.	  Het	  ging	  
goed	  mis.	  Ongetwijfeld	  heeft	  het	  op	  sommige	  Tv-‐kijkers	  indruk	  gemaakt,	  maar	  hij	  



overschreeuwde	  zichzelf.	  Alsof	  het	  allemaal	  een	  wedstrijd	  voor	  hem	  was,	  met	  winnen	  als	  enig	  
doel.	  Geen	  moment	  raakte	  hij	  de	  zorgen	  van	  de	  tegenstanders.	  Alles	  draaide	  om	  loyaliteit.	  Het	  
was	  het	  enige	  moment	  dat	  Liesbeth	  mij	  per	  sms	  iets	  vroeg	  wat	  ik	  niet	  kon	  waarmaken:	  ‘Laat	  hem	  
stoppen!’	  Ik	  bewoog	  mij	  in	  zijn	  richting,	  maar	  het	  was	  al	  te	  laat.	  In	  2010	  was	  zijn	  gevoel	  voor	  
timing	  helemaal	  weg.	  Zijn	  grootste	  talent,	  precies	  weten	  wanneer	  en	  hoe	  je	  moet	  pieken	  liet	  
hem	  in	  de	  steek.	  De	  emotie	  was	  te	  groot.	  Camiel,	  herpak	  je.	  

Maar	  ook	  de	  bijdrage	  van	  Camiel	  was	  weer	  in	  een	  flits	  voorbij.	  Dieper	  is	  de	  strijd	  van	  Piet	  Hein	  
Donner	  en	  Ernst	  Hirsch	  Ballin	  in	  mijn	  herinnering	  blijven	  hangen.	  Het	  enige	  moment	  dat	  we	  mee	  
mochten	  maken	  van	  wat	  zich	  al	  tijden	  afspeelde	  in	  de	  Trêveszaal.	  Twee	  bovenmatig	  begaafde	  
mensen	  uit	  dezelfde	  bestuurlijke	  familie,	  die	  streden	  om	  de	  ziel	  van	  partij	  en	  land.	  Het	  
bijzondere	  van	  beide	  mensen	  is	  dat	  beiden	  daar	  die	  dag	  absoluut	  geen	  arrogante	  houding	  bij	  
hadden.	  Ik	  zie	  beiden,	  maar	  vooral	  Ernst,	  schijnbaar	  volstrekt	  geduldig	  wachtend	  tot	  hun	  beurt	  
kwam.	  Maar	  ook	  voor	  Donner	  was	  het	  in	  de	  rij	  staan	  geen	  affront.	  Ze	  omarmden	  het	  bijna,	  alsof	  
ze	  wisten	  dat	  het	  spreken	  van	  lid	  tot	  lid	  hun	  woorden	  alleen	  maar	  krachtiger	  kon	  maken.	  Ernst	  
maakte	  zich	  zorgen	  dat	  het	  applaus	  van	  zijn	  tijd	  af	  ging,	  Piet	  Hein	  ging	  daar	  humorvol	  mee	  om.	  
Beiden	  maakten	  er	  een	  minuut	  waarvan	  elke	  punt	  en	  komma	  als	  een	  staak	  de	  congresvloer	  in	  
werd	  geslagen	  en	  elk	  woord	  daar	  tussenin	  precies	  op	  de	  plaats	  viel	  waar	  die	  moesten	  vallen.	  De	  
hal	  luisterde	  ademloos	  toe,	  even	  stil	  getrild.	  
Wat	  die	  woorden	  waren	  kan	  ik	  niet	  zo	  goed	  terughalen	  als	  ik	  zou	  willen,	  het	  gevoel	  van	  die	  
woorden	  heb	  ik	  nog	  helemaal.	  Piet	  Hein	  maakte	  per	  saldo	  het	  meer	  rationele	  appel,	  Ernst	  het	  
beroep	  op	  het	  geweten.	  Piet	  Hein	  liet	  een	  licht	  zien	  aan	  het	  eind	  van	  de	  tunnel	  en	  beloofde	  de	  
kans	  op	  een	  betekenisvolle	  strijd:	  ‘Het	  gaat	  om	  wat	  we	  doen!’.	  Ernst	  zei	  ‘Stop!’	  en	  liet	  me	  niet	  
ontsnappen	  van	  mijn	  keuze.	  Ernst	  had	  de	  meer	  onontkoombare	  bijdrage	  van	  beide:	  ‘doe	  dit	  
onze	  partij,	  doe	  dit	  ons	  land	  niet	  aan!’.	  Beiden	  maakten	  mij	  trots	  op	  mijn	  partij,	  beiden	  deden	  
mij	  wanhopen.	  

Zeker	  toen	  deze	  grootmeesters	  aan	  het	  woord	  waren,	  gebeurde	  mij	  wat	  mij	  de	  rest	  van	  de	  
middag	  nog	  regelmatig	  zou	  overkomen;	  een	  bijna	  fysiek	  heen	  en	  weer	  voelen	  gaan	  van	  de	  grote	  
vloer	  van	  de	  Rijnhal	  in	  Arnhem.	  Alsof	  iedereen	  meebewoog	  met	  de	  ene	  spreker	  om	  dan	  weer	  
tegen	  te	  gaan	  hangen	  bij	  de	  volgende	  spreker.	  Heen	  en	  weer,	  van	  links	  naar	  rechts,	  bewoog	  de	  
vloer	  mee	  met	  de	  stemming	  van	  de	  partij.	  

Helemaal	  aan	  het	  einde,	  pal	  voor	  de	  echte	  stemming,	  zou	  er	  nog	  een	  laatste	  confrontatie	  
komen,	  maar	  tegen	  die	  tijd	  had	  ik	  andere	  dingen	  aan	  mijn	  hoofd.	  Ik	  vond	  het	  te	  lang	  duren.	  Na	  
de	  coryfeeën	  werd	  gewoon	  weer	  de	  draad	  opgepakt	  met	  de	  één	  minuut	  statements	  en	  het	  
leverde	  voor	  mij	  alleen	  maar	  een	  gevoel	  van	  anticlimax	  en	  herhaling	  van	  zetten	  op.	  En	  ik	  was	  
niet	  de	  enige.	  Een	  prominent	  sprak	  mij	  aan	  alsof	  ik	  er	  iets	  aan	  kon	  doen.	  Zij	  kon	  het	  niet.	  En	  dus	  
ging	  ik	  er	  wat	  aan	  doen.	  Overal	  stonden	  nog	  lange	  rijen	  voor	  de	  microfoon	  en	  het	  was	  
onbegonnen	  werk	  om	  mij	  achteraan	  een	  rij	  aan	  te	  sluiten	  om	  met	  een	  ordevoorstel	  te	  komen	  
met	  als	  strekking:	  stop	  en	  ga	  stemmen.	  Ik	  begon	  dus	  mensen	  in	  de	  rij	  aan	  te	  spreken	  om	  met	  
zo’n	  ordevoorstel	  te	  komen.	  Begrijpelijk	  genoeg	  liet	  echter	  niemand	  zich	  zijn	  of	  haar	  minuut	  
afnemen.	  Mijn	  gevoel	  werd	  ondertussen	  wel	  sterker;	  hier	  moet	  een	  punt	  achter	  worden	  gezet.	  
Het	  was	  mooi	  geweest.	  Gelukkig	  wist	  eindelijk	  iemand	  de	  voorzitter	  daar	  ook	  van	  te	  overtuigen.	  
Hij	  gaf	  de	  microfoon	  aan	  de	  laatste	  drie	  sprekers:	  een	  delegatie	  van	  drie	  Kamerleden	  (wat	  zal	  
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daar	  om	  gevochten	  zijn).	  Een	  hoorbare	  zucht	  van	  opluchting	  ging	  door	  de	  zaal.	  Nog	  even	  en	  we	  
zouden	  de	  uitslag	  weten.	  

Ad	  en	  Coşkun	  vormden	  voor	  mij	  het	  laatste	  tegengestelde	  duo	  van	  die	  middag.	  Niet	  Kathleen.	  Ze	  
vertolkte	  in	  haar	  bijdrage	  dezelfde	  kaarsrechte	  lijn	  die	  haar	  al	  het	  hele	  proces	  kenmerkte	  en	  ik	  
kon	  er	  niets	  meer	  mee.	  Maar	  Ad	  is	  iemand	  die	  erg	  gemakkelijk	  een	  etiket	  van	  linkse	  jongen	  krijgt	  
opgeplakt,	  terwijl	  hij	  in	  werkelijkheid	  vooral	  een	  eigenstandig	  denker	  is.	  Hij	  is	  een	  Zeeuw	  die	  zich	  
niet	  laat	  voorschrijven	  wat	  hij	  moet	  denken,	  maar	  wel	  volstrekt	  loyaal	  is	  aan	  het	  CDA.	  Ik	  had	  
hoop	  dat	  hij	  boven	  zichzelf	  uit	  zou	  kunnen	  stijgen	  en	  een	  onverwachte	  brug	  zou	  slaan.	  Dat	  kwam	  
er	  net	  niet	  uit.	  Hoezeer	  hij	  ook	  zijn	  best	  deed,	  hij	  zette	  zich	  al	  snel	  vast	  in	  een	  onbestemde	  
oproep	  tot	  saamhorigheid.	  Hij	  kon	  waarschijnlijk	  niet	  dat	  beetje	  extra	  geven	  zonder	  op	  zijn	  al	  
ingenomen	  standpunt	  terug	  te	  komen.	  

Maar	  de	  zaal	  bleef	  wel	  bewegen.	  Onrustig	  nu.	  Verdeeld.	  Wegend.	  

De	  verassing	  was	  Coşkun,	  zeker	  voor	  de	  buitenwacht.	  Deze	  milde	  jurist	  had	  zijn	  afweging	  al	  lang	  
gemaakt,	  maar	  met	  woorden	  van	  zowel	  moed	  als	  redelijkheid	  steeg	  hij	  ver	  uit	  boven	  het	  
sjabloon	  van	  de	  allochtoon	  die	  per	  definitie	  tegen	  het	  gedoogakkoord	  zou	  moeten	  zijn.	  Hij	  
bewees	  dat	  op	  het	  goede	  moment	  zacht	  uitgesproken	  woorden	  veel	  effectiever	  kunnen	  zijn	  dan	  
emotionele	  uitbarstingen,	  hoe	  gemeend	  ook.	  Net	  als	  Maxime	  nam	  hij	  het	  regeerakkoord	  als	  
uitgangspunt,	  maar	  hij	  deed	  dat	  beter	  dan	  zijn	  fractievoorzitter,	  door	  ook	  precies	  aan	  te	  geven	  
wat	  het	  akkoord	  niet	  zei	  en	  waarin	  Wilders	  dus	  niet	  zijn	  zin	  had	  gekregen.	  Hij	  ging	  terug	  naar	  de	  
feitelijkheid.	  Geweldig.	  En	  dat	  op	  zo’n	  moment.	  Hierna	  zouden	  de	  stemmingen	  beginnen.	  Wat	  
moest	  ik	  doen?	  Ik	  had	  het	  akkoord	  gelezen	  en	  alles	  heel	  zorgvuldig	  afgewogen,	  maar	  nu	  ik	  er	  
voor	  stond	  wist	  ik	  het	  niet	  meer.	  Er	  waren	  zoveel	  ware	  woorden	  gezegd.	  Aan	  de	  onrust	  bij	  velen	  
meende	  ik	  te	  zien	  dat	  ik	  niet	  de	  enige	  was.	  

Geen	  minuut:	  Lubbers	  en	  Balkenende	  

Altijd	  als	  mensen	  ergens	  bij	  elkaar	  komen	  om	  een	  besluit	  te	  nemen	  moet	  je	  niet	  alleen	  denken	  
over	  de	  woorden	  die	  worden	  gezegd,	  maar	  ook	  aan	  de	  woorden	  die	  niet	  worden	  gezegd.	  Mijn	  
gevoel	  was	  dat	  iedereen	  die	  in	  de	  zaal	  was,	  ruim	  de	  gelegenheid	  had	  gehad	  om	  alles	  te	  zeggen	  
wat	  er	  te	  zeggen	  viel.	  Die	  dag	  waren	  er	  echter	  ook	  momenten	  dat	  ik	  probeerde	  te	  luisteren	  naar	  
de	  mensen	  die	  er	  niet	  waren.	  Het	  ging	  me	  niet	  om	  de	  kiezersonderzoeken,	  die	  kon	  ik	  dromen.	  
Het	  was	  meer	  een	  denken	  aan	  mensen	  uit	  de	  partij	  die	  er	  die	  dag	  niet	  waren	  en	  aan	  mensen	  uit	  
mijn	  vriendenkring	  die	  buiten	  partij	  en	  politiek	  stonden,	  maar	  betrokken	  genoeg	  waren	  om	  niet	  
vanuit	  vooroordelen	  naar	  mijn	  partij	  te	  kijken.	  Wat	  zouden	  zij	  hier	  van	  denken?	  Ik	  moet	  
bekennen	  dat	  ik	  er	  op	  dat	  moment	  geen	  idee	  van	  had	  hoeveel	  van	  hen	  die	  dag	  via	  de	  televisie	  
mee	  zouden	  kijken.	  

En	  dan	  waren	  er	  nog	  degenen	  die	  er	  binnen	  de	  partij	  toe	  doen,	  maar	  die	  je	  niet	  hoorde.	  Afwezig	  
waren	  hoofdpersonen	  uit	  het	  drama	  van	  de	  maanden	  ervoor:	  Jan	  Peter	  Balkende	  en	  Peter	  van	  
Heeswijk.	  Wie	  er	  wel	  was,	  was	  Ruud	  Lubbers,	  maar	  hij	  sprak	  niet.	  Ook	  Jaap	  de	  Hoop	  Scheffer	  liet	  
zich	  niet	  horen.	  Allemaal	  logisch	  en	  verklaarbaar,	  maar	  achteraf	  jammer.	  Het	  leidt	  bij	  mij	  weinig	  
twijfel	  dat	  onze	  jongste	  premier	  voor	  de	  gedoogconstructie	  was	  en	  zijn	  voorganger	  als	  premier	  
er	  tegen.	  Het	  feit	  dat	  die	  twee	  hun	  visie	  niet	  hebben	  gegeven,	  zorgt	  voor	  schaduwen	  waar	  we	  
politiek	  nog	  steeds	  over	  struikelen,	  vooral	  als	  het	  om	  Lubbers	  gaat.	  Ik	  herinner	  mij	  hem	  als	  onze	  



premier	  in	  een	  grote	  hal	  vol	  politieke	  tegenstanders	  die	  hem	  letterlijk	  de	  rug	  toe	  keerden.	  Hij	  
ging	  de	  confrontatie	  niet	  uit	  de	  weg	  en	  won.	  Dit	  keer	  ging	  hij	  de	  confrontatie	  niet	  aan,	  maar	  
vindt	  nog	  wel	  dat	  hij	  zich	  op	  de	  achtergrond	  met	  alles	  mag	  bemoeien.	  Dat	  klopt	  niet.	  

Hoe	  dan	  ook,	  alles	  in	  mij	  was	  op	  honderd	  en	  één	  manieren	  aan	  het	  wegen	  wat	  ik	  zou	  gaan	  
stemmen.	  Ik	  wilde	  niets	  over	  het	  hoofd	  zien	  of	  door	  het	  hart	  laten	  vergeten.	  

Door	  de	  barrière	  

Hoe	  zou	  de	  stemming	  verlopen?	  Eerst	  weer	  iets	  over	  de	  gewone	  gang	  van	  zaken	  op	  een	  congres	  
(of	  wat	  tot	  dan	  ‘gewoon’	  voelde).	  Door	  de	  pers,	  maar	  ook	  wel	  door	  de	  leden	  zelf,	  zijn	  CDA-‐
congressen	  in	  de	  regeringsperiode	  vaak	  afgeschilderd	  als	  applausmachines	  voor	  het	  kabinet.	  Het	  
klopt	  dat	  als	  kabinet	  of	  fractie	  ergens	  hun	  zinnen	  op	  zet,	  dat	  het	  dan	  bijna	  nooit	  lukte	  om	  een	  
resolutie	  van	  enige	  betekenis	  door	  te	  drukken.	  Maar	  alleen	  klapvee?	  Dan	  kent	  de	  boer	  z’n	  
koeien	  niet.	  Elke	  partij	  heeft	  haar	  eigen	  cultuur	  en	  die	  van	  het	  CDA	  is,	  anders	  dan	  vooral	  die	  van	  
de	  PvdA,	  geen	  vechtcultuur.	  Maar	  het	  is	  ook	  geen	  ‘het	  moet	  wel	  leuk	  blijven’	  cultuur	  van	  de	  
VVD.	  De	  gemiddelde	  congresganger	  bij	  het	  CDA	  kenmerkt	  zich	  wel	  door	  een	  forse	  politieke	  en	  
bestuurlijke	  ervaring.	  De	  meeste	  weten	  hoe	  de	  hazen	  lopen	  en	  weten	  ook	  dat	  ze	  bij	  een	  
resolutie	  niet	  alleen	  naar	  de	  tekst	  moeten	  kijken,	  maar	  ook	  naar	  de	  context.	  Ze	  beseffen	  ook	  
vaak	  dat	  ze	  niet	  alles	  weten;	  ‘there	  is	  more	  than	  meets	  the	  eye’.	  Voor	  kabinet	  en	  fractie	  geldt	  
dan	  vaak	  dat	  ze	  het	  voordeel	  van	  de	  eventuele	  twijfel	  krijgen.	  Maak	  je	  geen	  fouten,	  draag	  je	  je	  
lot	  met	  enige	  opgewektheid,	  dan	  kan	  je	  als	  partij	  bijna	  geen	  averij	  oplopen.	  Er	  ligt	  dus	  
automatisch	  een	  hoge	  weerstandsdrempel	  voor	  indieners	  van	  resoluties,	  zeker	  als	  die	  resoluties	  
vergaand	  zijn,	  zoals	  in	  Arnhem.	  Er	  zijn	  ruwweg	  twee	  type	  resoluties.	  Het	  eerste	  type	  is	  de	  
resolutie	  zoals	  die	  nadrukkelijk	  worden	  ingediend	  door	  een	  provinciale	  afdeling	  of	  een	  
groepering	  als	  het	  CDJA.	  Deze	  ‘delegaties’	  beschikken	  ook	  over	  een	  extra	  stem,	  gerelateerd	  aan	  
hun	  omvang.	  Die	  resoluties	  worden	  relatief	  iets	  vaker	  aangenomen	  dan	  resoluties	  van	  de	  
tweede	  categorie,	  maar	  dat	  hoeft	  niet.	  Doorgaans	  is	  hun	  belangrijkste	  functie	  die	  van	  schot	  voor	  
de	  boeg:	  of	  kabinet	  en	  fractie	  hier	  maar	  rekening	  mee	  willen	  houden.	  De	  tweede	  soort	  ontstaat	  
betreft	  meer	  de	  incidentele	  resoluties,	  ingediend	  door	  een	  kleine	  groep	  leden	  buiten	  de	  
provinciale	  besturen	  om.	  Ze	  hebben	  een	  vrij	  hoog	  stokpaardgehalte	  en	  worden	  nogal	  
amateuristisch	  geformuleerd.	  Stijlfouten,	  formele	  fouten.	  De	  dingen	  die	  gebrek	  aan	  doorzicht	  
verraden.	  Maar	  wel	  vaak	  een	  hart	  hebben,	  die	  ergens	  over	  gaan	  waar	  passie	  achter	  zit.	  De	  
meeste	  leden	  kijken	  er	  naar	  met	  een	  mengeling	  van	  mildheid	  en	  moeheid.	  Fijn	  dat	  je	  er	  voor	  
gaat,	  echt	  waardering,	  maar	  zullen	  we	  in	  de	  foyer	  maar	  een	  bakkie	  gaan	  halen	  om	  bij	  te	  praten?	  
Resoluties	  uit	  deze	  tweede	  categorie	  worden	  eigenlijk	  alleen	  aangenomen	  als	  het	  open	  deur	  
gehalte	  hoog	  genoeg	  is.	  Anders	  worden	  ze,	  zoals	  dat	  heet,	  ‘ontraden’.	  De	  meeste	  leden	  weten	  
dan	  genoeg	  en	  volgen	  dat	  advies.	  

Stemmen	  wegen	  

In	  Arnhem	  werd	  deze	  traditie	  gevolgd	  en	  tegelijk	  doorbroken.	  De	  procedures	  bleven	  dezelfde,	  
maar	  de	  dynamiek	  was	  heel	  anders.	  Juist	  de	  incidentele	  resoluties	  maakten	  het	  debat	  en	  
vormden	  als	  het	  ware	  een	  weg	  die	  onvermijdelijk	  richting	  een	  resolutie	  door	  het	  bestuur	  zelf	  
leidde	  die	  over	  de	  zaak	  zelf	  zou	  gaan:	  voor	  of	  tegen	  de	  gedoogconstructie.	  Inspreker	  na	  
inspreker,	  principiële	  uitspraak	  na	  principiële	  uitspraak	  legden	  als	  het	  ware	  deze	  weg.	  Die	  
ochtend	  was	  ik	  gearriveerd	  met	  het	  idee	  dat	  het	  wel	  eens	  een	  saaie	  dag	  zou	  kunnen	  worden	  
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vanwege	  de	  uitslagen	  van	  de	  avond	  ervoor.	  Tegen	  het	  einde	  van	  de	  lunch	  was	  van	  die	  zekerheid	  
niets	  meer	  over.	  Duidelijk	  was	  dat	  het	  overgrote	  deel	  van	  de	  insprekers	  bestond	  uit	  
tegenstanders	  van	  het	  gedoogakkoord.	  En	  omdat	  de	  strakke	  1-‐minuut-‐procedure	  er	  voor	  zorgde	  
dat	  veel	  meer	  sprekers	  dan	  normaal	  aan	  het	  woord	  kwamen,	  ontstond	  sterk	  de	  indruk	  dat	  er	  
een	  kwantitatief	  overwicht	  was	  van	  de	  voorstanders.	  Ik	  meende	  beter	  te	  weten	  vanuit	  mijn	  
ervaring,	  maar	  dat	  er	  ten	  opzichte	  van	  de	  avond	  ervoor	  iets	  wezenlijk	  aan	  het	  schuiven	  was	  leek	  
mij	  ook	  duidelijk.	  Voor	  mij	  was	  ook	  duidelijk	  dat	  de	  meer	  prominente	  tegenstanders	  van	  het	  
akkoord	  er	  beter	  in	  slaagden	  hun	  argumenten	  en	  emoties	  over	  te	  brengen	  dan	  de	  voorstanders.	  
Dat	  is	  dus	  2-‐0	  voor	  de	  tegenstanders.	  En	  dan	  nog	  iets	  heel	  belangrijks.	  De	  opkomst.	  Op	  
vrijdagavond	  hebben	  naar	  mijn	  inschatting	  een	  2-‐3000	  leden	  hun	  stem	  uitgebracht,	  met	  dus	  
zwaar	  overwegend	  die	  ‘voor’	  stem.	  Op	  zaterdagochtend	  zouden	  zich	  ruim	  5000	  mensen	  melden.	  
Hoeveel	  van	  de	  voorstemmers	  zouden	  ook	  naar	  Arnhem	  komen?	  En:	  hoeveel	  zouden	  het	  tot	  het	  
einde	  van	  de	  dag	  uithouden?	  Wie	  zouden	  er	  voor	  de	  stemming	  al	  naar	  huis	  en	  sportveld	  
moeten?	  	  
Dan	  een	  andere	  overweging.	  Mijn	  indruk	  was	  die	  ochtend	  dat	  vooral	  de	  tegenstanders	  zich	  
geroepen	  voelden	  om	  naar	  Arnhem	  te	  komen,	  uit	  een	  soort	  wanhoopspoging	  het	  akkoord	  tegen	  
te	  houden.	  Die	  zouden	  ook	  gemotiveerd	  genoeg	  zijn	  om	  de	  hele	  dag	  te	  blijven.	  Aan	  de	  andere	  
kant	  was	  op	  het	  journaal	  te	  zien	  dat	  een	  provincie	  als	  Limburg	  bussen	  vol	  Arnhemgangers	  had	  
gemobiliseerd.	  Dat	  zouden	  vooral	  voorstanders	  zijn.	  Maar	  genoeg	  om	  het	  effect	  van	  de	  extra	  
tegenstemmers	  teniet	  te	  kunnen	  doen?	  Zo	  te	  voelen	  aan	  het	  geluid	  in	  de	  hal	  niet.	  Zeker	  de	  
Limburgers	  waren	  opvallend	  stil.	  Nou	  ja,	  Maxime	  en	  Camiel	  dus	  niet.	  En	  zo	  was	  ik	  in	  de	  loop	  van	  
de	  ochtend	  tot	  de	  conclusie	  gekomen	  dat	  de	  stemming	  nog	  wel	  eens	  heel	  spannend	  zou	  kunnen	  
worden,	  ervoer	  ik	  de	  lunchpauze	  als	  het	  oog	  van	  de	  storm	  en	  kroop	  in	  de	  loop	  van	  de	  middag	  de	  
spanning	  over	  de	  stemming	  diep	  in	  mijn	  lijf.	  

	  
Foto	  genomen	  vanaf	  mijn	  stoel	  tijdens	  de	  stemming.	  

Stemmen	  

Ik	  nam	  plaats	  in	  het	  blokje	  Zuid-‐Hollandse	  delegatieleden,	  naast	  Peter	  Viallé,	  mijn	  steun	  en	  
toeverlaat	  uit	  alle	  campagnes.	  Een	  zee	  van	  mensen	  om	  ons	  heen.	  Iedereen	  had	  zijn	  plaats	  weer	  
ingenomen.	  ‘Pak	  het	  boekje	  erbij’;	  zo	  werd	  gezegd.	  Ik	  bladerde	  en	  bedacht:	  nu	  moet	  ik	  het	  
weten.	  Maar	  ik	  wist	  het	  nog	  niet.	  Gelukkig	  kreeg	  ik	  wat	  respijt.	  De	  stemming	  werd	  een	  puinhoop.	  
De	  stemming	  zelf	  was	  een	  puinhoop.	  De	  leden	  maakten	  wat	  de	  belangrijkste	  en	  moeilijkste	  



beslissing	  uit	  hun	  politieke	  loopbaan	  zou	  worden	  in	  een	  chaos	  van	  mislukte	  tellingen.	  Eerder	  
beschreef	  ik	  hoezeer	  het	  congres	  gevangen	  was	  geraakt	  in	  het	  korset	  van	  de	  statuten.	  Dat	  gold	  
ook	  voor	  de	  wijze	  van	  stemmen	  en	  tellen.	  Allemaal	  hadden	  we	  een	  mysterieus	  boekje	  met	  
allerlei	  gekleurde	  bladzijden	  gekregen,	  met	  daarop	  de	  woorden	  ‘voor’	  en	  ‘tegen’.	  Sommigen	  van	  
ons,	  waaronder	  ondergetekende,	  kregen	  twee	  van	  die	  boekwerken.	  Dit	  omdat	  we	  niet	  alleen	  als	  
gewoon	  lid,	  maar	  ook	  als	  vertegenwoordiger	  van	  onze	  provincie	  stemden.	  Bij	  een	  standaard	  
congres	  van	  1000	  kan	  dat	  een	  machtig	  wapen	  zijn	  voor	  de	  provincies,	  in	  de	  situatie	  van	  2	  
oktober	  viel	  die	  stem	  meer	  en	  meer	  weg.	  Menig	  televisiekijker	  en	  twitteraar	  zou	  die	  middag	  
denken	  dat	  er	  CDA’ers	  waren	  die	  de	  boel	  aan	  het	  flessen	  waren	  omdat	  ze	  twee	  stembiljetten	  
omhoog	  hielden.	  Dus	  niet.	  Het	  was	  wel	  typerend	  dat	  de	  voorzitter	  niet	  nadrukkelijk	  naar	  de	  
kijker	  toe	  uitlegde	  waarom	  het	  kon	  gebeuren	  dat	  mensen	  twee	  stemkaarten	  hadden.	  We	  waren	  
zo	  op	  elkaar	  gericht	  dat	  de	  meekijkende	  buitenwereld	  even	  vergeten	  werd.	  Zo	  deden	  we	  het	  
toch	  altijd?	  	  
Wat	  we	  ook	  altijd	  deden	  was	  niet	  stemmen	  op	  de	  eigenlijke	  resolutie	  zelf,	  voor	  of	  tegen,	  maar	  
op	  het	  preadvies	  van	  het	  bestuur.	  Als	  het	  preadvies	  dan	  tegen	  de	  resoluties	  is,	  dan	  komt	  je	  uit	  op	  
een	  voorstem	  als	  je	  de	  resolutie	  tegen	  wilt	  houden.	  Ja	  toch?	  En	  wat	  als	  het	  partijbestuur	  zelf	  met	  
een	  resolutie	  komt?	  En	  als	  je	  dan	  een	  boekje	  met	  tien	  verschillende	  kleuren	  hebt,	  voor	  elke	  
stemming	  één	  voorstem	  en	  één	  tegenstem,	  en	  er	  resoluties	  tussen	  zitten	  die	  erg	  op	  elkaar	  lijken,	  
maar	  waarvan	  het	  preadvies	  net	  verschilt	  en	  als	  je	  dan	  ook	  nog	  eens	  delegatielid	  bent	  en	  dus	  
twee	  boekjes	  of	  je	  bent	  voor	  het	  eerst	  van	  je	  leven	  op	  een	  congres	  en	  je	  hebt	  dus	  nog	  nooit	  
gestemd	  –	  en	  je	  hebt	  geen	  voorzitter	  die	  je	  er	  met	  vaste	  door	  rustige	  hand	  doorheen	  leidt	  –	  ja,	  
dan	  ..	  kijk	  je	  in	  verwarring	  naar	  je	  buurman	  waar	  hij	  is,	  strek	  je	  je	  nek	  uit	  om	  te	  zien	  wat	  daar	  
gebeurd	  en	  hoop	  je	  dat	  de	  persoon	  op	  het	  grote	  scherm	  het	  allemaal	  nog	  eens	  uitlegt.	  We	  
wilden	  lachen	  om	  de	  puinhoop,	  hebben	  gelachen	  en	  konden	  niet	  lachen,	  voelden	  onze	  dag	  geen	  
recht	  gedaan,	  voelden	  de	  ernst	  van	  het	  moment	  te	  veel,	  wilden	  orde,	  wilde	  onze	  onrust	  uiten.	  
We	  wilden	  teveel.	  Pandemonium	  brak	  uit.	  Gezoem	  dat	  in	  golven	  door	  de	  hal	  rolt.	  Honderden	  
stemmen	  die	  de	  voorzitter	  proberen	  te	  helpen	  met	  onverstaanbare	  suggesties,	  leden	  die	  als	  
dronkaards	  de	  interruptiemicrofoon	  omknellen	  in	  de	  hoop	  gezien	  te	  worden	  door	  de	  voorzitter,	  
televisie	  kijkende	  leden	  die	  met	  ongeloof,	  verbijstering,	  naar	  het	  voorhoofd	  grijpende	  wanhoop	  
zien	  hoe	  het	  misgaan	  en	  er	  al	  helemaal	  niets	  aan	  kunnen	  doen,	  televisiejournalisten	  die	  hun	  
afstandelijkheid	  nauwelijks	  in	  hun	  stem	  kunnen	  houden,	  radiojournalisten	  die	  op	  rooftocht	  zijn,	  
schrijvende	  journalisten	  die	  hun	  pen	  tegen	  hun	  mond	  persten	  om	  hun	  grimas	  tegen	  te	  houden	  
en	  overal	  in	  Nederland	  mensen	  kijken	  en	  luisteren	  en	  met	  varianten	  van	  ergernis	  en	  verbijstering	  
op	  deze	  uitspraak	  uitkomen:	  ‘WAT	  ZIJN	  DIE	  DAAR	  AAN	  HET	  DOEN?’	  	  

Ik	  weet	  wat	  ik	  aan	  het	  doen	  was.	  Ik	  was	  me	  door	  het	  pandemonium	  heen	  aan	  het	  voorbereiden	  
op	  mijn	  keuze.	  Daar	  was	  ik	  zo	  druk	  mee	  dat	  ik	  bijna	  het	  moment	  miste	  dat	  de	  voorzitter	  de	  
stemming	  over	  mijn	  resolutie	  in	  de	  ochtend	  oversloeg.	  De	  resolutie	  van	  Zuid-‐Holland	  was	  de	  
tiende	  en	  hij	  werd	  gewoon	  vergeten.	  Gelukkig	  begonnen	  de	  mensen	  om	  mij	  heen	  richting	  de	  
voorzitter	  te	  gillen	  en	  dat	  werd	  toen	  nog	  wel	  verstaan.	  Aangenomen.	  Unaniem.	  Maar	  wat	  later,	  
richting	  de	  resolutie	  van	  het	  partijbestuur,	  toen	  de	  verwarring	  echt	  toesloeg	  en	  de	  hal	  
veranderde	  in	  een	  grommende	  chaos,	  kroop	  ik	  in	  mijzelf.	  Klopten	  mijn	  afwegingen,	  heb	  ik	  goed	  
geluisterd?	  Met	  een	  knoop	  in	  mijn	  buik	  scheurde	  ik	  de	  twee	  stemkaarten,	  één	  voor	  de	  provincie,	  
één	  voor	  mijzelf,	  uit	  het	  stemboekje.	  Toen	  het	  moment	  kwam	  dat	  wij	  als	  leden	  werden	  gevraagd	  
of	  wij	  voor	  of	  tegen	  de	  resolutie	  van	  het	  partijbestuur	  waren	  om	  op	  basis	  van	  het	  concept-‐



	   CAMPAGNEMAN	  
	  

Versie	  15	  juli	  2013	   	   209	  
	  

regeerakkoord	  toe	  te	  treden	  tot	  het	  kabinet,	  ging	  mijn	  arm	  met	  mijn	  twee	  stemmen	  in	  de	  hand	  
strak	  omhoog:	  ‘VOOR’.	  

In	  die	  tijd	  heb	  ik	  in	  mijn	  open	  brief	  en	  een	  blog	  de	  afweging	  beschreven	  zoals	  die	  uiteindelijk	  in	  
dat	  ene	  moment	  samenkwam,	  met	  naast	  mij	  duizenden	  mensen	  die	  waarschijnlijk	  vergelijkbare	  
afwegingen	  maakten.	  In	  augustus	  dat	  jaar	  schreef	  ik	  een	  ‘brief	  van	  een	  niet	  prominent’.	  Laat	  ik	  
er	  nog	  dit	  over	  zeggen:	  hoewel	  dit	  waarschijnlijk	  het	  moeilijkste	  moment	  uit	  de	  geschiedenis	  van	  
de	  partij	  was,	  is	  de	  werkelijkheid	  dat	  ik	  mij	  op	  dat	  moment	  losmaakte	  van	  partijoverwegingen.	  
Een	  partij	  is	  uiteindelijk	  een	  middel	  en	  geen	  doel.	  Het	  is	  een	  noodzakelijk	  forum	  waarbinnen	  de	  
meningsvorming	  plaatsvindt	  over	  de	  koers	  van	  een	  samenleving	  en	  van	  waaruit	  uiteindelijk	  ook	  
de	  machtsuitoefening	  plaatsvindt	  om	  de	  uitkomsten	  daarvan	  te	  realiseren,	  maar	  er	  zijn	  
momenten	  dat	  je	  eerst	  en	  vooral	  moet	  redeneren	  vanuit	  wat	  jij	  denkt	  dat	  goed	  of	  nodig	  is	  voor	  
een	  land.	  Gesteld	  voor	  een	  onmogelijke	  keuze,	  beseffend	  dat	  die	  keuze	  de	  partij	  zou	  kunnen	  
schaden,	  meende	  ik	  toch	  dat	  er	  geen	  ander	  alternatief	  was	  dan	  dit	  kabinet	  in	  te	  gaan	  en	  het	  
gevecht	  te	  voeren	  binnen	  parlement	  en	  kabinet.	  Ik	  heb	  het	  mis	  gehad.	  Niet	  als	  het	  om	  dat	  
vechten	  gaat.	  Ik	  denk	  dat	  niet	  genoeg	  over	  is	  gekomen	  hoe	  hard	  en	  breed	  er	  met	  de	  PVV	  
gevochten	  is	  om	  hun	  lijn	  inhoudelijk	  niet	  dominant	  te	  maken.	  Ook	  Maxime	  heeft	  daar	  op	  zijn	  
manier	  hard	  voor	  gevochten,	  net	  als	  de	  andere	  leden	  van	  het	  kabinet.	  De	  fractie	  maakte	  Wilders	  
regelmatig	  gek.	  Op	  diezelfde	  manier	  denk	  dat	  niet	  genoeg	  is	  overgekomen	  hoe	  slap	  en	  laf	  
lachend	  de	  VVD	  door	  dit	  kabinet	  is	  gegleden.	  Tegelijk	  doet	  dat	  laatste	  er	  niet	  toe.	  En	  zelfs	  ons	  
vechten	  deed	  er	  niet	  veel	  toe.	  Wat	  de	  kiezers	  zagen	  was	  een	  partij	  die	  ‘het’	  niet	  meer	  had.	  Die	  
worstelde	  met	  zichzelf	  en	  haar	  rol.	  Het	  is	  niet	  verkeerd	  als	  kiezers	  je	  houden	  aan	  een	  hoge	  
standaard.	  Wat	  ook	  de	  motieven,	  die	  hebben	  we	  niet	  gehaald.	  Heb	  ik	  niet	  gehaald.	  Ik	  heb	  twee	  
stembiljetten	  ‘voor’	  namens	  de	  provincie	  en	  namens	  mijzelf	  omhoog	  gehouden.	  Ik	  kan	  alleen	  
over	  het	  laatste	  verantwoording	  afleggen.	  En	  al	  meen	  ik	  een	  integere	  en	  diep	  doordachte	  
afweging	  te	  hebben	  gemaakt,	  het	  effect	  was	  een	  ramp	  en	  heeft	  mij	  medeschuldig	  gemaakt	  aan	  
de	  staat	  van	  partij	  en	  land.	  Daar	  maak	  ik	  mijn	  excuses	  voor.	  

Uitloop	  en	  uitslag	  

Als	  op	  zo’n	  belangrijk	  moment	  de	  procedure	  faalt	  is	  dat	  ernstig.	  Terugkijkend	  past	  het	  eigenlijk	  
wel	  bij	  het	  wat	  amateuristische	  niveau	  waarop	  we	  in	  Nederland	  vaak	  politiek	  bedrijven	  –	  en	  dat	  
zeg	  ik	  met	  waardering	  en	  zelfs	  wat	  liefde.	  Op	  het	  moment	  zelf	  kon	  ik	  die	  relativering	  niet	  
opbrengen.	  Maar	  de	  uitslag	  was	  helder	  genoeg:	  68%	  voor	  de	  resolutie,	  32%	  tegen.	  Als	  ik	  die	  
uitslag	  analyseer,	  dan	  denk	  ik	  toch	  dat	  de	  tegenstanders	  moeten	  worden	  gefeliciteerd	  met	  hun	  
inzet.	  Als	  het	  waar	  is	  dat	  wij	  de	  dag	  ingingen	  met	  (op	  basis	  van	  de	  uitslagen	  van	  de	  avond	  ervoor)	  
zo’n	  15%	  tegenstanders,	  dan	  is	  het	  aantal	  tegenstanders	  in	  de	  loop	  van	  de	  dag	  verdubbeld.	  Mijn	  
beeld	  is	  dat	  er	  per	  saldo	  5%	  op	  het	  conto	  van	  de	  verhoogde	  opkomst	  van	  tegenstanders	  kan	  
worden	  geschreven.	  Meer	  dan	  10%	  is	  die	  dag	  van	  mening	  veranderd.	  Dat	  lijkt	  weinig,	  maar	  zeker	  
voor	  CDA-‐verhoudingen	  is	  dat	  veel.	  Juist	  daarom	  was	  het	  zo	  belangrijk	  om	  de	  zorg	  van	  de	  32%	  te	  
erkennen.	  Onmiddellijk	  na	  de	  stemming	  maakte	  Maxime	  de	  opmerking	  dat	  het	  een	  ‘feest	  van	  de	  
democratie’	  was	  geweest.	  Dat	  was	  ezelfout	  en	  erger.	  In	  plaats	  een	  stap	  richting	  een	  echt	  
partijleiderschap	  zette	  hij	  op	  het	  moment	  van	  zijn	  grootste	  ‘overwinning’	  zijn	  eerste	  stap	  naar	  de	  
uitgang.	  Zeg	  nooit	  tegen	  iemand	  die	  de	  wedstrijd	  van	  z’n	  leven	  verloren	  heeft	  dat	  het	  zo’n	  leuke	  
wedstrijd	  was.	  Dat	  is	  schrijnend	  zout	  in	  de	  wonde.	  Daardoor	  werd	  maxime	  Verhagen	  niet	  meer	  
gehoord	  toen	  hij	  daarna	  wat	  verzoenende	  woorden	  sprak.	  Henk	  Bleker	  deed	  dit	  daarna	  gelukkig	  



wel.	  Hij	  gebruikte	  een	  aantal	  woorden	  die	  niemand	  heeft	  onthouden,	  maar	  even	  als	  balsem	  
werkten.	  Het	  leed	  was	  al	  geschied.	  

En	  toen	  was	  het	  afgelopen.	  De	  meesten	  van	  ons	  keken	  elkaar	  aan	  met	  als	  eerste	  de	  vraag	  een	  
‘Wat	  hebben	  we	  gedaan?’	  in	  de	  ogen,	  met	  als	  tweede	  vraag	  ‘En,	  wat	  heb	  jij	  gestemd?’.	  Om	  
vervolgens	  te	  knikken	  of	  weg	  te	  kijken.	  Bij	  sommigen	  kwam	  de	  emotie	  van	  de	  dag	  er	  op	  dat	  
moment	  al	  uit,	  anderen	  bewaarden	  het	  voor	  thuis.	  Zelf	  begon	  ik	  me	  meer	  bewust	  te	  worden	  van	  
de	  impact	  die	  de	  dag	  had	  gehad	  op	  de	  buitenwereld.	  Dat	  kwam	  mede	  door	  de	  contacten	  met	  de	  
pers.	  In	  het	  begin	  van	  de	  dag	  was	  de	  pers	  de	  pers;	  aardig	  maar	  ook	  een	  tikkeltje	  arrogant,	  een	  
beetje	  een	  standaard	  vermoeide	  routine.	  Later	  in	  de	  dag	  werd	  de	  pers	  een	  belemmering	  om	  
alles	  goed	  te	  zien.	  Je	  had	  het	  geluid	  en	  de	  grote	  schermen	  echt	  nodig	  om	  het	  geheel	  te	  volgen,	  
want	  zeker	  de	  bekendere	  sprekers	  werden	  omringd	  door	  een	  hoge	  haag	  van	  pers.	  Wat	  ik	  hoorde	  
betrof	  vooral	  de	  VARA-‐uitzending	  van	  Radio	  1	  en	  wat	  zij	  de	  ether	  in	  stuurden,	  had,	  zoals	  
gebruikelijk,	  weer	  niets	  te	  maken	  met	  de	  mensen	  in	  de	  zaal	  beleefden.	  Pas	  na	  afloop	  bleek	  
hoezeer	  de	  pers	  ook	  was	  meegegaan	  in	  het	  gebeuren.	  Een	  paar	  stonden	  er	  echt	  te	  stuiteren	  van	  
de	  adrenaline.	  Ik	  kan	  me	  ook	  voorstellen	  dat	  als	  je	  politiek	  journalist	  bent,	  dat	  dit	  het	  soort	  
drama	  is	  waar	  je	  het	  voor	  doet.	  Er	  was	  een	  gevoel	  van	  saamhorigheid	  na	  afloop;	  dit	  hebben	  we	  
dan	  toch	  maar	  samen	  meegemaakt.	  Vlak	  voordat	  ik	  wegging	  sprak	  ik	  ook	  nog	  even	  met	  Bert	  
Chabot	  van	  wie	  ik	  net	  zijn	  boekje	  over	  de	  campagnes	  had	  gelezen.	  Zijn	  enthousiasme	  en	  
positivisme	  over	  het	  congres	  was	  voor	  mij	  een	  warme	  douche	  na	  alle	  spanning	  en	  afwegingen	  
van	  de	  dag.	  Een	  mooie	  manier	  om	  mee	  af	  te	  ronden.	  

Op	  de	  terugweg	  waren	  Liesbeth	  en	  ik	  vrij	  stil,	  net	  als	  op	  de	  heenreis.	  Ik	  was	  zelfs	  zo	  in	  gedachten	  
dat	  ik	  er	  in	  slaagde	  om	  op	  de	  rotonde	  bij	  de	  Velp	  de	  verkeerde	  afslag	  te	  namen.	  Wat	  een	  
chauffeur.	  	  
Overheersend	  was	  het	  besef	  van	  de	  32%	  tegenstemmers.	  Dat	  was	  veel,	  teveel	  –	  waarbij	  we	  ook	  
wisten	  dat	  veel	  tegenstemmers	  dragers	  van	  onze	  partij	  waren.	  Ook	  de	  voorstemmers	  in	  
provincies	  als	  Limburg	  konden	  niet	  blij	  zijn:	  ze	  hebben	  gezien	  hoe	  groot	  de	  groep	  tegenstemmers	  
is.	  Hoe	  heel	  je	  dat	  –	  of	  hoe	  voorkom	  je	  dat	  dit	  verder	  gaat	  scheuren?	  Dit	  betekende	  geen	  
duidelijk	  mandaat	  voor	  een	  akkoord,	  maar	  waarschijnlijk	  wel	  de	  opmaat	  voor	  een	  lange	  
worsteling.	  	  
Later	  bekenden	  we	  ons	  dat	  we	  ook	  genoten	  hadden	  van	  de	  dag	  en	  wisselden	  we	  anekdotes	  uit,	  
maar	  de	  krappe	  uitslag	  bepaalde	  ons	  gevoel.	  Vooral	  Liesbeth	  voelde	  heel	  scherp	  aan	  wat	  dit	  in	  
politieke	  en	  menselijke	  termen	  zou	  betekenen,	  ik	  zat	  er	  meer	  in	  van	  ‘OK,	  dit	  is	  ernstig.	  Dat	  wordt	  
dus	  hard	  werken,	  maar	  we	  hebben	  wel	  een	  besluit.	  Wie	  gaat	  wat	  doen?’.	  Alsof	  ik	  mijn	  eigen	  
analyse	  niet	  tot	  mij	  door	  wilde	  laten	  dringen.	  
In	  Bodegraven	  stapte	  Liesbeth	  in	  haar	  eigen	  auto,	  een	  lang	  uitgestelde	  paar	  dagen	  in	  Parijs	  in	  het	  
vooruitzicht.	  Ik	  reed	  door	  naar	  huis,	  naar	  Gouda.	  We	  sloten	  een	  intensieve	  periode	  af	  op	  een	  
hoogtepunt,	  maar	  ook	  met	  een	  katterig	  gevoel.	  Nou	  ja,	  voorlopig	  even	  niets	  meer.	  

Een	  feest	  van	  de	  democratie	  

Dacht	  ik,	  dacht	  Liesbeth.	  Anderhalve	  week	  erna	  zouden	  we	  weer	  in	  conclaaf	  zitten	  op	  het	  Plein	  
in	  Den	  Haag.	  Mijn	  opvolger	  als	  campagneleider	  voor	  het	  CDA	  Zuid-‐Holland	  had	  mij	  laten	  weten	  
dat	  het	  allemaal	  teveel	  van	  het	  goede	  voor	  hem	  was	  en	  gaf	  de	  opdracht	  dus	  terug.	  Liesbeth	  was	  
gevraagd	  om	  interim	  partijvoorzitter	  te	  worden.	  De	  dag	  na	  Liesbeth’s	  terugkeer	  uit	  Parijs	  zaten	  
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we	  alweer	  in	  een	  van	  de	  restaurants	  aan	  het	  Plein	  in	  Den	  Haag.	  Dat	  was	  nodig,	  want	  de	  
provinciale	  verkiezingen	  kwamen	  er	  wel	  aan.	  Ja,	  ze	  zou	  interim	  voorzitter	  worden.	  Ja,	  ik	  zou	  de	  
campagneklus	  weer	  even	  op	  me	  nemen.	  No	  rest	  for	  the	  wicked.	  

De	  impact	  van	  Arnhem	  is	  op	  allerlei	  manieren	  zichtbaar	  geworden.	  Veel	  meer	  dan	  wij	  die	  dag	  
beseften	  was	  het	  verslag	  van	  het	  congres	  binnengekomen	  bij	  het	  bredere	  TV-‐	  en	  radiopubliek.	  
Dat	  is	  dan	  altijd	  relatief.	  Die	  zaterdagavond	  zou	  het	  TV-‐programma	  ‘Ik	  hou	  van	  Holland’	  het	  best	  
beken	  programma	  zijn	  met	  meer	  dan	  1,5	  miljoen	  kijkers,	  maar	  het	  overdag	  uitgezonden	  congres	  
had	  op	  haar	  hoogtepunt	  bijna	  een	  miljoen	  kijkers	  gegenereerd,	  plus	  een	  ongekend	  heftige	  
reactie	  op	  het	  internet.	  Dat	  is	  uitzonderlijk.	  Het	  programma	  ‘Ik	  hou	  van	  Holland’	  was	  de	  dag	  erna	  
vergeten,	  het	  congres	  zeker	  niet.	  En	  in	  de	  reacties	  zou	  Maxime	  voor	  een	  deel	  gelijk	  krijgen:	  het	  
werd	  in	  ieder	  geval	  door	  de	  opiniemakers	  als	  een	  feest	  voor	  de	  democratie	  ervaren.	  En	  niet	  
alleen	  door	  de	  opiniemakers.	  Zelf	  mocht	  ik	  in	  november	  dat	  jaar	  naar	  Moldavië	  gaan	  en	  daar	  
voor	  een	  gezelschap	  general-‐secretaries	  uit	  meerdere	  Balkanstaten	  over	  ons	  congres	  spreken.	  Ze	  
vonden	  het	  meer	  dan	  fascinerend.	  Ze	  waren	  allemaal	  in	  verwarring	  gebracht	  door	  de	  berichten	  
over	  Wilders;	  het	  doorbrak	  hun	  positieve	  beeld	  van	  Nederland.	  Het	  congres	  kantelde	  dat	  beeld	  
weer	  wat	  terug.	  Waarschijnlijk	  dachten	  ze	  dat	  we	  als	  partij	  volstrekt	  de	  weg	  kwijt	  waren	  om	  zo’n	  
risico	  te	  nemen,	  maar	  ons	  open	  en	  vooruitstrevende	  karakter	  werd	  er	  wel	  door	  onderstreept.	  Er	  
is	  wel	  degelijk	  zoiets	  als	  voorbeeldwerking.	  
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WEERGANG	  

	  
Campagnes	  2010	  en	  daarna	  
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6.	   Weergang	  

	  

107	  stemmen	  

We	  kwamen	  in	  een	  wijnkelder	  bij	  elkaar.	  Een	  kelder	  onder	  een	  schuur	  in	  het	  buitengebied	  niet	  
ver	  van	  de	  Reeuwijkse	  plassen.	  Iedereen	  die	  op	  de	  lijst	  stond,	  het	  bestuur	  en	  ik,	  als	  begeleider.	  
Ze	  kenden	  elkaar	  nauwelijks.	  Vertegenwoordigers	  van	  het	  CDA	  in	  twee	  gemeenten	  die	  samen	  
gingen.	  De	  herindelingsverkiezing	  Bodegraven-‐Reeuwijk	  bracht	  ze	  samen.	  In	  oppervlakte	  is	  het	  
een	  van	  de	  grootste	  gemeenten	  van	  het	  land	  en	  vormt	  een	  stevig	  deel	  van	  het	  Groene	  Hart.	  Het	  
is	  ook	  een	  onsamenhangend	  zootje.	  Veel	  kleine	  kernen	  en	  een	  wat	  grotere,	  nogal	  bedrijfsachtige	  
kern.	  Stevig	  katholiek,	  streng	  protestant	  en	  met	  plannen	  voor	  een	  moskee.	  Liberaal	  rijk	  en	  doe	  
maar	  gewoon	  arm.	  Disco	  dom	  en	  fietspad	  rijk.	  Slootwater	  en	  recreatiewater,	  alles	  door	  elkaar.	  
Een	  mooie	  plaats,	  maar	  politiek	  zo	  ingewikkeld	  als	  je	  het	  kan	  krijgen	  en	  een	  ploeg	  very-‐much-‐
part-‐time	  politici	  die	  een	  campagne	  moesten	  gaan	  voeren	  met	  een	  partij	  die	  zich	  in	  Arnhem	  had	  
verscheurd	  en	  als	  grootste	  tegenstander	  een	  VVD	  die	  in	  de	  winning	  mood	  was,	  geld	  had	  en	  een	  
premier	  had	  om	  de	  achterban	  mee	  te	  paaien.	  Een	  VVD	  kortom,	  die	  in	  de	  positie	  was	  waar	  wij	  zo	  
vaak	  waren	  geweest.	  Hoe	  werkt	  dat	  dan?	  

	  

Niet	  anders	  dan	  anders.	  Je	  laat	  Dirk	  een	  vrolijke	  foto	  maken	  en	  verder	  zit	  je	  die	  dag	  in	  de	  kelder	  
–	  en	  laat	  de	  wijnvoorraad	  tot	  het	  einde	  van	  de	  middag	  met	  rust.	  Een	  paar	  korte	  woorden	  door	  
de	  lijsttrekker	  bij	  het	  begin,	  de	  voorzitter	  die	  opent	  met	  het	  lezen	  van	  een	  tekst,	  daarna:	  aan	  de	  
slag.	  Zo	  praktisch	  mogelijk,	  maar	  wel	  op	  z’n	  manier	  dat	  iedereen	  met	  iedereen	  komt	  te	  spreken.	  
De	  oplossing	  voor	  de	  campagne	  zit	  in	  iets	  dat	  even	  snel	  gezegd	  is,	  als	  lastig	  te	  realiseren:	  de	  
campagne	  lokaal	  maken.	  Eerst	  komt	  een	  brainstorm	  in	  steeds	  wisselende	  groepjes,	  dan	  komt	  de	  
fase	  dat	  we	  alle	  mooie	  ideeën	  mogen	  aanvallen.	  Vervolgens	  breken	  we	  op	  in	  kleine	  groepen	  op	  
het	  niveau	  van	  kruispunten	  en	  lantarenpalen	  plannen	  te	  gaan	  maken.	  
Een	  paar	  weken	  en	  heel	  veel	  werk	  later,	  waarin	  we	  dezelfde	  posters	  met	  Telegraafletters	  die	  de	  



VVD	  landelijk	  heeft	  gebruikt	  nu	  in	  Bodegraven	  en	  Reeuwijk	  verschijnen	  en	  waarin	  we	  Rutte	  en	  
een	  reeks	  bewindspersonen	  langs	  zien	  komen	  en	  het	  team	  van	  het	  CDA	  ,	  is	  de	  uitslagenavond.	  
Het	  gaat	  op	  en	  neer.	  We	  weten	  precies	  waar	  we	  een	  lokaal	  punt	  hebben	  gemaakt	  en	  waar	  de	  
andere	  partijen	  zijn	  geweest.	  We	  kennen	  de	  samenstelling	  van	  elke	  wijk	  en	  menig	  straat.	  En	  met	  
elke	  stembusuitslag	  die	  er	  bij	  een	  locatie	  vrijkomt	  herkennen	  we	  de	  uitslag.	  Die	  hebben	  we	  
verloren,	  dat	  is	  typisch	  een	  VVD-‐buurt.	  Die	  hebben	  we	  binnen,	  daar	  is	  Jan	  ook	  zo	  actief	  geweest.	  
Ach,	  die	  zijn	  we	  kwijt,	  maar	  daar	  konden	  we	  ook	  weinig	  verzinnen.	  Ja,	  klasse,	  daar	  konden	  we	  
mooi	  op	  die	  toestand	  inspelen.	  En	  zo	  ging	  het	  heen	  en	  weer.	  Het	  werd	  een	  nek	  aan	  nek	  race,	  
met	  dan	  weer	  de	  VVD,	  dan	  weer	  wij	  aan	  de	  leiding.	  Op	  een	  gegeven	  moment	  dacht	  de	  VVD	  de	  
buit	  binnen	  te	  hebben,	  een	  gejuich	  ging	  op.	  Maar	  een	  oudgediende	  zei	  naast	  me	  dat	  er	  nog	  drie	  
stembusuitslagen	  moesten	  komen	  en	  die	  zouden	  wel	  eens	  naar	  ons	  kunnen	  gaan.	  En	  zo	  bleek.	  
Het	  CDA	  Bodegraven-‐Reeuwijk	  won	  met	  107	  stemmen	  verschil.	  Feest!	  Ik	  sms-‐te	  en	  tweete	  de	  
overwinning	  naar	  Liesbeth	  en	  ik	  weet	  niet	  wie	  toe.	  Gewonnen.	  Het	  kan	  nog.	  

Voorbij	  Arnhem	  

Het	  was	  een	  zonnestraal	  die	  zich	  door	  donkere	  luchten	  boorde.	  Op	  weg	  naar	  de	  
Statenverkiezingen	  was	  het	  maar	  al	  te	  duidelijk	  dat	  de	  deelname	  aan	  de	  gedoogcoalitie	  ons	  niet	  
uit	  het	  verdomhoekje	  had	  gehaald.	  De	  peilingen	  waren	  een	  ramp.	  Waar	  waren	  al	  die	  
enthousiaste	  Brabanders	  en	  Limburgers	  die	  zo	  graag	  zagen	  dat	  we	  met	  de	  PVV	  gingen	  regeren?	  
Bij	  de	  ‘real	  thing’	  waarschijnlijk.	  Met	  de	  ledenaantallen	  ging	  het	  opmerkelijk	  genoeg	  wel	  goed.	  
Na	  Arnhem	  waren	  er	  300	  opzeggers,	  maar	  nog	  meer	  aanmelders.	  De	  opzeggers	  in	  mijn	  eigen	  
regio	  heb	  ik	  zelf	  opgebeld.	  Geen	  verhaal	  was	  hetzelfde,	  maar	  de	  rode	  draad	  was	  wel	  dat	  zich	  
vervreemd	  voelden	  van	  een	  partij	  die	  het	  teveel	  om	  de	  macht	  zou	  gaan.	  Voor	  sommigen	  ging	  het	  
puur	  om	  de	  PVV.	  Ik	  hoorde	  het	  ook	  aan	  als	  het	  afscheid	  van	  een	  generatie.	  Anderen	  zeiden	  er	  
nadrukkelijk	  bij	  dat	  ze	  terug	  zouden	  komen	  als	  het	  CDA	  op	  de	  dwaling	  van	  het	  gedoogkabinet	  
terug	  zou	  komen.	  Dat	  was	  dan	  hoopvol.	  Ook	  in	  andere	  opzichten	  kon	  de	  goede	  verstaander	  veel	  
horen	  dat	  gunstig	  voor	  het	  CDA	  zou	  kunnen	  zijn.	  Op	  twitter	  hoorde	  ik	  een	  andere	  generatie	  
opstaan;	  rechtser	  dan	  de	  generaties	  ervoor.	  Slim	  en	  erg	  gewend	  voor	  zichzelf	  te	  denken.	  Maar	  
ook	  betrokken,	  minder	  materialistisch.	  Aanspreekbaar	  dus.	  Maar	  hoe	  hou	  je	  ze	  vast?	  

Kantelend	  

Dat	  was	  de	  achtergrond	  waartegen	  we	  als	  CDA	  uit	  Arnhem	  verder	  moesten	  gaan	  richting	  een	  
ongewisse	  toekomst.	  Het	  potentieel	  was	  er	  meer	  dan	  ooit,	  de	  mogelijkheden	  om	  die	  te	  
verzilveren	  verder	  weg	  dan	  ooit.	  
Monica	  Boschman,	  dichteres	  en	  goede	  collega	  van	  Loes	  en	  mij,	  schreef	  waarschuwende	  
woorden	  op	  de	  dag	  van	  het	  congres:	  

Wat	  teveel	  overhelt	  
kantelt	  en	  zinkt	  

	  
Ze	  raakt	  de	  kern.	  De	  partij	  kantelde	  en	  begon	  barstlijnen	  te	  vertonen.	  32%	  was	  daar	  ruim	  
voldoende	  voor.	  Wat	  begon	  als	  een	  breuklijn	  in	  de	  fractie,	  werkte	  door	  richting	  partijbestuur	  en	  
verder.	  Het	  trieste	  is	  dat	  elke	  bijdrage	  aan	  de	  verwarring	  doorgaans	  startte	  uit	  goede	  
bedoelingen.	  Liesbeth	  probeerde	  als	  interim	  voorzitter	  vooral	  weer	  enige	  rust,	  reinheid	  en	  
regelmaat	  in	  de	  partij	  terug	  te	  brengen.	  Je	  kan	  niet	  altijd	  op	  de	  toppen	  van	  je	  zenuwen	  leven.	  
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Deels	  lukte	  dat,	  maar	  het	  partijbestuur	  was	  te	  verdeeld	  om	  welke	  voorzitter	  dan	  ook	  veel	  ruimte	  
gunnen.	  Pappen	  en	  nathouden,	  was	  in	  de	  praktijk	  het	  devies.	  Tegelijk	  was	  ze	  zo	  goed	  de	  enige	  
die	  effectief	  kon	  opereren	  in	  het	  spanningsveld	  van	  partij,	  fractie	  en	  kabinetsdelegatie.	  Het	  was	  
haar	  telefoon	  die	  ging	  stomen	  als	  iemand	  weer	  eens	  over	  de	  rooie	  was	  gegaan.	  Als	  ik	  er	  bij	  was	  
ging	  ze	  in	  luisterhouding	  staan	  met	  de	  telefoon	  heel	  stabiel	  tegen	  haar	  oor,	  terwijl	  er	  wat	  heftige	  
klanken	  in	  verkleinde	  kreukelvorm	  tegen	  haar	  oor	  lekten.	  Ondertussen	  keek	  ze	  me	  met	  
glitterogen	  aan	  en	  probeerde	  ik	  te	  raden	  wie	  er	  nu	  weer	  in	  de	  stress	  zat.	  Ze	  deed	  vaak	  niet	  meer	  
dan	  wat	  alle	  goede	  luisteraars	  doen:	  aanhoren,	  bevestigende	  geluiden	  laten	  horen,	  tot	  haar	  
moment	  kwam.	  Dan	  volgden	  haar	  heldere	  woorden,	  zelden	  met	  nadruk	  uitgesproken.	  Gesprek	  
gevoerd,	  terug	  naar	  het	  gesprek	  met	  mij.	  De	  multitaskende	  moeder,	  maar	  vooral:	  de	  
professionele	  partijvrouw.	  Ik	  dacht:	  zij	  kan	  onze	  Merkel	  zijn.	  
	  
Afscheid	  
	  
In	  een	  van	  de	  gesprekken	  die	  wij	  voerden,	  regelden	  we	  de	  overdacht	  van	  mijn	  campagnetaken	  
naar	  Relus	  Breeuwsma,	  een	  van	  de	  jonge	  talenten	  van	  het	  partijbureau.	  We	  hadden	  beide	  een	  
goed	  beeld	  van	  hem	  uit	  eerdere	  campagnes.	  Hij	  kon	  het.	  In	  Maaike	  Kamps	  hadden	  we	  al	  een	  
goede	  persoonlijke	  assistent	  voor	  Liesbeth.	  Peter	  Viallé	  deed	  zijn	  vertrouwde	  werk.	  Om	  Relus	  
heen	  was	  zo	  al	  veel	  geregeld	  en	  liep	  de	  campagne	  eigenlijk	  al,	  maar	  hij	  had	  nog	  alle	  ruimte	  om	  
deze	  basis	  naar	  zijn	  hand	  te	  gaan	  zetten.	  Hij	  kon	  gaan	  bouwen.	  Ik	  feliciteerde	  hem	  met	  zijn	  
kandidaat.	  Hij	  heeft	  het	  goed	  gedaan.	  
Op	  de	  nieuwjaarsbijeenkomst	  2011	  van	  Zuid-‐Holland	  nam	  ik	  officieel	  afscheid	  als	  
campagneleider.	  Voorafgaand	  aan	  mijn	  afscheid	  zou	  ik	  de	  poster	  mogen	  onthullen	  waarmee	  
Liesbeth	  de	  campagne	  in	  zou	  gaan.	  Ik	  nam	  de	  doek	  weg	  die	  over	  de	  poster	  hing	  en	  keek	  tegen	  
mijn	  eigen	  portret	  aan,	  gemaakt	  door	  Dirk	  Hol	  tijdens	  een	  heuse	  sneeuwstorm.	  Ideetje	  van	  Relus	  
en	  Maaike.	  Kwajongens.	  Met	  Liesbeth	  ging	  ik	  even	  samen	  op	  de	  foto.	  Maatjes.	  

Het	  was	  ook	  echt	  mooi	  geweest.	  In	  mijn	  hoofd	  had	  ik	  ruimte	  gemaakt	  voor	  nieuwe	  thema’s	  in	  
mijn	  werk.	  Er	  ging	  geen	  dag	  voorbij	  zonder	  dat	  ik	  iets	  nieuws	  bedacht.	  Een	  boek	  met	  daarin	  heel	  
veel	  van	  mijn	  inzichten	  uit	  dat	  werk	  kreeg	  hoofdstuk	  per	  hoofdstuk	  vorm.	  Ondertussen	  was	  het	  
bevrijdend	  om	  al	  mijn	  meningen	  en	  meningen,	  politiek	  of	  niet,	  te	  delen	  via	  blogs	  en	  tweets.	  De	  
voorzichtigheid	  van	  de	  campagnejaren,	  gleed	  als	  een	  jas	  van	  me	  af.	  Het	  leidde	  er	  toe	  dat	  ik	  voor	  
de	  lol	  meedeed	  in	  een	  vraag	  die	  NOS-‐journaliste	  Dominique	  van	  der	  Heijde	  rond	  twitterde:	  
‘Welke	  vraag	  zou	  u	  willen	  stellen	  tijdens	  het	  slotdebat	  op	  televisie?’	  Gefrustreerd	  over	  wat	  
cijfers	  over	  onnodige	  onderbesteding	  bij	  de	  overheid,	  formuleerde	  ik	  een	  pittige	  vraag	  en	  drukte	  
op	  reply.	  	  
Wat	  ik	  in	  ieder	  geval	  wilde	  blijven	  doen	  was	  mijn	  kennis	  doorgeven	  als	  trainer	  en	  adviseur.	  En	  
dat	  deed	  ik	  dan	  ook	  op	  veel	  plaatsen,	  binnen	  en	  buiten	  Nederland.	  Het	  leidde	  ook	  tot	  mijn	  rol	  in	  
de	  herindelingscampagne	  van	  Bodegraven-‐Reeuwijk.	  

Staten	  en	  Eerste	  Kamer	  Campagne	  

Gesterkt	  door	  Bodegraven-‐Reeuwijk	  en	  de	  uitslagen	  van	  andere	  herindelingsverkiezingen,	  
gingen	  we	  het	  laatste	  stuk	  van	  de	  campagne	  in	  richting	  maart	  2011.	  Liesbeth	  had	  eindelijk	  haar	  
handen	  vrij.	  Toen	  was	  er	  al	  veel	  gebeurd.	  
We	  wisten	  dat	  het	  in	  feite	  geen	  campagne	  voor	  de	  Staten	  maar	  voor	  de	  Eerste	  kamer	  zou	  



worden.	  Iedereen	  wist	  dat	  de	  slagvaardigheid	  van	  het	  gedoogkabinet	  afhing	  van	  de	  uitslag	  
Provinciale	  Staten,	  maar	  dan	  vooral	  in	  de	  zin	  dat	  die	  uitslag	  door	  vertaald	  zou	  worden	  naar	  de	  
Eerste	  Kamer.	  Een	  van	  de	  vervelendste	  klussen	  die	  Liesbeth	  te	  doen	  kreeg	  was	  het	  samenstellen	  
van	  de	  lijst	  voor	  de	  Eerste	  kamer.	  Juist	  in	  Zuid-‐Holland	  ging	  dat	  niet	  vanzelf.	  Wat	  ik	  in	  2007	  aan	  
zag	  komen	  gebeurde:	  de	  prijs	  voor	  de	  voorkeursactie	  voor	  Hans	  Klein	  Breteler	  moest	  worden	  
betaald.	  Zeker	  omdat	  er	  minder	  zetels	  te	  verwachten	  waren,	  moesten	  die	  zetels	  veel	  strakker	  
verdeeld	  worden.	  Geen	  verstandige	  basis	  voor	  een	  lijstverdeling,	  maar	  zo	  werkte	  het.	  Het	  
meeste	  hiervan	  speelde	  zich	  overigens	  achter	  de	  schermen	  af.	  De	  aandacht	  ging	  bovenal	  uit	  naar	  
wat	  haar	  officiële	  doel	  van	  haar	  interim	  voorzitterschap	  was:	  het	  organiseren	  van	  een	  
voorzittersverkiezing.	  Er	  was	  veel	  druk	  op	  haar	  gezet	  om	  voorzitter	  te	  blijven,	  maar	  ze	  wilde	  echt	  
het	  bestuur	  in.	  En	  dus	  kwam	  de	  verkiezing	  er,	  met	  wel	  zes	  kandidaten.	  Uiteindelijk	  won	  Ruth	  
Peetoom.	  Omdat	  er	  een	  aantal	  onbekende	  kandidaten	  bij	  zaten	  die	  wel	  de	  moeite	  waard	  waren,	  
nam	  ik	  het	  op	  me	  om	  hen	  aan	  voor	  te	  stellen	  via	  mijn	  website.	  Het	  werd	  het	  echte	  begin	  van	  
mijn	  blogactiviteiten.	  

Ondertussen	  voerde	  Liesbeth	  het	  tempo	  van	  haar	  campagneactiviteiten	  op.	  Na	  het	  congres	  
waarin	  Ruth	  tot	  voorzitter	  werd	  gekozen	  was	  ze	  eindelijk	  een	  vrije	  vrouw.	  Liesbeth	  volgde	  in	  de	  
kern	  dezelfde	  strategie	  als	  Asje:	  ze	  was	  overal.	  Niets	  was	  te	  klein	  of	  te	  moeilijk	  voor	  haar.	  
Vermoeidheid	  kende	  ze	  niet.	  In	  haar	  optredens	  dwong	  ze	  net	  zoveel	  respect	  af	  als	  Asje	  en	  gaf	  ze	  
wellicht	  meer	  warmte.	  Een	  extra	  element	  in	  haar	  voordeel	  waren	  haar	  posters.	  Die	  waren	  goed.	  
Overal	  waren	  haar	  posters	  op	  stations	  te	  zien.	  
Voor	  het	  overige	  was	  het	  vooral	  hard	  werken.	  Als	  lid	  leverde	  ik	  mijn	  bijdrage	  op	  markten	  en	  wat	  
Get	  Out	  The	  Vote	  activiteiten.	  De	  mensen	  waren	  op	  straat	  niet	  eens	  zo	  negatief,	  maar	  populair	  
waren	  we	  zeker	  niet.	  Weer	  slaagden	  we	  er	  in	  om	  in	  menig	  plaats	  een	  groene	  golf	  te	  veroorzaken	  
van	  CDA’ers	  die	  enthousiast	  voor	  Liesbeth	  gingen.	  We	  hadden	  enkele	  kandidaten	  –	  uit	  vele	  
goede	  een	  bijzondere	  vermelding	  voor	  Ellen	  Verkoelen	  en	  Mustafa	  Bal	  -‐	  die	  mensen	  echt	  tegen	  
de	  klippen	  op	  wisten	  te	  overtuigen	  van	  het	  belang	  om	  op	  te	  gaan	  stemmen	  en	  dan	  op	  het	  CDA.	  
Klasse.	  	  

Het	  mocht	  niet	  baten.	  Op	  de	  uitslagenavond	  zagen	  we	  aan	  hoe	  de	  VVD	  nu	  wel	  de	  overwinning	  
naar	  zich	  toe	  wist	  te	  halen.	  Ook	  de	  PVV	  deed	  het	  goed,	  maar	  minder	  goed	  dan	  gedacht,	  
waardoor	  hun	  positie	  in	  de	  Eerste	  kamer	  niet	  erg	  werd	  versterkt.	  De	  meevaller	  van	  de	  avond.	  	  
Wij	  leverden	  bijna	  de	  helft	  van	  de	  zetels	  in	  die	  we	  zo	  vrolijk	  hadden	  binnengehaald	  in	  2007.	  Het	  
deed	  weer	  pijn.	  	  
Naar	  mijn	  gevoel	  is	  het	  de	  uitslag	  van	  deze	  verkiezing	  die	  pas	  echt	  gemarkeerd	  heeft	  waar	  we	  
anno	  2013	  zijn	  en	  niet	  het	  formatiecongres	  zelf.	  De	  betekenis	  van	  het	  formatiecongres	  is	  een	  
andere:	  een	  op	  het	  scherp	  van	  de	  snede	  gevoerde	  strijd	  over	  onze	  identiteit,	  uitgevochten	  op	  
één	  punt:	  Wilders	  en	  de	  islam.	  Die	  strijd	  is	  op	  de	  2e	  oktober	  2010	  prachtig	  gevoerd,	  maar	  heeft	  
de	  partij	  diep	  verdeeld.	  De	  uitslag	  van	  de	  provinciale	  verkiezingen	  liet	  zien	  dat	  we	  onszelf	  buiten	  
het	  gezichtsveld	  van	  veruit	  het	  grootste	  deel	  van	  de	  kiezer	  hadden	  geplaatst.	  
En	  dan	  loop	  het	  toch	  nog	  wonderlijk	  goed	  af.	  Liesbeth	  heeft	  vanaf	  het	  begin	  veel	  geïnvesteerd	  in	  
de	  relatie	  met	  de	  andere	  partijen	  en	  volstrekt	  straight	  gehandeld.	  Dat	  betaalt	  zich	  terug.	  Toen	  de	  
coalitieonderhandelingen	  van	  start	  gingen	  kreeg	  ze	  als	  vanzelf	  een	  positie	  waarin	  bijna	  iedereen	  
het	  CDA	  er	  graag	  bij	  wilde	  hebben.	  Als	  dan	  de	  PvdA	  haar	  eigen	  onderhandelingspositie	  richting	  
de	  VVD	  overschat	  en	  niet	  de	  goede	  toon	  weet	  te	  treffen,	  gaat	  de	  dynamiek	  alsnog	  richting	  het	  
CDA.	  De	  grootste	  opgave	  voor	  Liesbeth	  en	  Hans	  Démoedt,	  haar	  medeonderhandelaar,	  was	  om	  
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niet	  in	  een	  situatie	  te	  komen	  waarin	  de	  PVV	  gevraagd	  zou	  worden	  om	  onderhandelingspunten	  te	  
noemen	  voor	  deelname	  aan	  de	  coalitie.	  Die	  had	  de	  PVV	  nauwelijks,	  zo	  graag	  wilden	  ze	  
waarschijnlijk	  in	  de	  coalitie.	  Dan	  moet	  er	  dus	  geen	  situatie	  komen	  waar	  ze	  ook	  maar	  iets	  
gevraagd	  wordt,	  zeker	  niet	  door	  de	  VVD.	  Voor	  het	  CDA	  zou	  het	  een	  breekpunt	  zijn	  geweest.	  Dat	  
lukte.	  Het	  CDA	  mocht	  één	  gedeputeerde	  leveren.	  Dat	  moest	  Liesbeth	  zijn.	  	  

Het	  was	  een	  knappe	  presentatie	  en	  de	  start	  van	  een	  perfect	  optreden	  als	  gedeputeerde.	  Maar	  
de	  landelijke	  ontwikkelingen	  waren	  nooit	  ver	  weg.	  Een	  van	  de	  voornemens	  van	  het	  nieuwe	  
kabinet	  was	  de	  vorming	  van	  een	  soort	  randstad	  metropool.	  Het	  moest	  leiden	  tot	  een	  totaal	  
andere	  taakverdeling	  tussen	  de	  grote	  steden	  en	  de	  provincies.	  Al	  snel	  ontwikkelde	  Liesbeth	  zich	  
tot	  de	  persoon	  die	  met	  alle	  grote	  ego’s	  soepel	  omging	  en	  alle	  belangen	  wist	  te	  bewaken.	  
Met	  andere	  woorden:	  de	  stap	  van	  politicus	  naar	  bestuurder	  werd	  razendsnel	  en	  goed	  gemaakt.	  
Ze	  was	  in	  haar	  element.	  Maar	  de	  partij	  bleef	  een	  beroep	  op	  haar	  doen.	  De	  keren	  dat	  ik	  bij	  haar	  
langs	  ging	  om	  bij	  te	  praten	  merkte	  ik	  hoezeer	  ze	  nog	  helemaal	  in	  de	  informatiestroom	  zat.	  Ze	  
wist	  alles,	  terwijl	  bij	  mij	  langzaam	  maar	  zeker	  de	  kennisachterstand	  terugkeerde	  van	  voor	  mijn	  
campagneleiderschap.	  Politiek	  draait	  om	  kennis.	  Kennis	  die	  per	  dag	  en	  soms	  per	  uur	  kan	  
verouderen.	  Het	  is	  de	  belangrijkste	  reden	  voor	  de	  scheiding	  tussen	  beroepspolitici	  en	  ‘gewone’	  
leden.	  Hoe	  vaak	  en	  graag	  ze	  elkaar	  ook	  opzoeken,	  het	  verschil	  in	  kennis	  zorgt	  voor	  een	  wezenlijk	  
andere	  kijk	  op	  het	  nieuws.	  Liesbeth	  was	  een	  nieuwe	  carrière	  begonnen	  als	  bestuurder,	  maar	  het	  
simpele	  feit	  dat	  ze	  ook	  nog	  in	  de	  politieke	  informatiestroom	  volop	  aanwezig	  was,	  maakte	  dat	  de	  
stap	  nog	  niet	  helemaal	  gezet	  was.	  Ik	  vond	  het	  eerlijk	  gezegd	  niet	  erg,	  vroeger	  of	  later	  zag	  ik	  haar	  
toch	  terugkeren	  in	  de	  landelijke	  politiek.	  

Het	  werd	  vroeger.	  Voor	  AOG,	  een	  aan	  de	  Universiteit	  Groningen	  verbonden	  opleidingsinstituut,	  
fungeerde	  ik	  als	  kerndocent	  voor	  een	  in-‐company	  opleiding	  strategisch	  beleidsadvies	  voor	  een	  
provincie.	  Om	  de	  politiek-‐bestuurlijke	  gevoeligheid	  van	  de	  deelnemers	  te	  vergroten	  was	  er	  ook	  
een	  onderdeel	  waarin	  de	  deelnemers	  in	  gesprek	  gingen	  met	  een	  gedeputeerde,	  maar	  dan	  wel	  
een	  van	  buiten	  de	  eigen	  provincie.	  Liesbeth	  was	  een	  voor	  de	  hand	  liggende	  keuze,	  ook	  vanwege	  
het	  vrouwelijke	  rolmodel.	  De	  sessie	  verliep	  goed	  en	  na	  afloop	  sloot	  ze	  nog	  even	  aan	  bij	  het	  diner.	  
Niet	  te	  lang	  echter,	  want	  ze	  had	  nog	  een	  andere	  afspraak	  ingepland.	  Ik	  liep	  met	  haar	  mee	  naar	  
buiten.	  Toen	  keerde	  ze	  zich	  naar	  mij	  en	  zei	  dat	  ze	  op	  weg	  was	  naar	  een	  gesprek	  met	  Piet	  Hein	  
Donner	  en	  Ank	  Bijleveld,	  respectievelijk	  minister	  en	  staatssecretaris	  van	  BZK.	  Ze	  was	  gevraagd	  
om	  Piet	  Hein	  op	  te	  volgen.	  ‘Dus	  toch’,	  was	  het	  eerste	  wat	  ik	  dacht.	  Maar	  voor	  Liesbeth	  leek	  het	  
allemaal	  nog	  niet	  zo	  vanzelfsprekend.	  ‘Moet	  ik	  het	  doen?’	  Een	  reeks	  bezwaren	  volgde,	  inclusief	  
het	  risico	  dat	  dit	  kabinet	  geen	  lang	  leven	  beschoren	  zou	  zijn,	  maar	  één	  bezwaar	  overheerste:	  
gevolgen	  voor	  thuis.	  Ik	  kon	  op	  dat	  moment	  niet	  veel	  anders	  doen	  dan	  haar	  zelf	  eens	  diep	  in	  haar	  
ogen	  te	  kijken.	  Kan	  je	  het	  laten?	  
De	  volgende	  ochtend	  vloog	  ik	  naar	  Bosnië-‐Herzegovina	  voor	  een	  campagnetraining	  met	  een	  
aantal	  centrum-‐rechtse	  partijen.	  Kan	  dat	  dan?	  Zijn	  het	  geen	  concurrenten	  van	  elkaar?	  Nee	  hoor,	  
elk	  doet	  uitsluitend	  campagne	  binnen	  de	  eigen	  etnische	  groep.	  Zo	  werkt	  het.	  Het	  blijven	  klussen	  
waar	  je	  heel	  alert	  voor	  moet	  zijn,	  maar	  het	  is	  voor	  mij	  niet	  meer	  de	  alles	  opslokkende	  ervaring	  
uit	  het	  in	  het	  begin.	  En	  dus	  nam	  ik	  de	  tijd	  om	  door	  de	  heuvels	  daar	  te	  dwalen	  en	  aan	  de	  afweging	  
van	  Liesbeth	  te	  denken.	  In	  een	  mail	  zette	  ik	  later	  alles	  op	  een	  rij	  -‐	  en	  maakte	  wat	  ik	  nu	  als	  een	  
echte	  fout	  zie:	  ik	  raadde	  Liesbeth	  aan	  om	  toch	  voor	  het	  ministerschap	  te	  gaan.	  Ik	  heb	  niet	  het	  
idee	  dat	  mijn	  mening	  voor	  Liesbeth	  doorslaggevend	  was,	  maar	  het	  heeft	  haar	  wel	  in	  de	  
verkeerde	  richting	  geduwd.	  



Dat	  ministerschap	  zelf	  was	  de	  fout	  niet.	  Ze	  bewees	  letterlijk	  vanaf	  dag	  één	  dat	  ze	  een	  goede	  
minister	  was.	  Bij	  de	  afweging	  had	  ik	  echter	  van	  het	  begin	  af	  aan	  een	  lijsttrekkerschap	  voor	  ogen	  
en	  bezondigde	  mij	  aan	  ‘oud	  denken’:	  het	  idee	  dat	  een	  ministerschap	  een	  goede	  opmaat	  zou	  zijn	  
voor	  het	  lijsttrekkerschap.	  Je	  bent	  dan	  goed	  zichtbaar.	  Het	  omgekeerde	  bleek	  het	  geval:	  het	  
buitenstaander	  zijn	  zou	  een	  voordeel	  blijken.	  
	  
Ik	  gaf	  dat	  advies	  wel	  met	  enige	  weemoed.	  Ik	  wist	  wat	  ik	  kon	  verwachten.	  Het	  is	  me	  eerder	  
gebeurd.	  Iemand	  met	  wie	  je	  jaren	  optrekt,	  gaat	  het	  kabinet	  in	  en	  dan	  sluit	  de	  cocon	  zich.	  De	  
agenda	  regeert,	  wat	  relevant	  is	  komt	  eerst.	  	  
Op	  het	  congres	  zag	  ik	  haar	  nog	  wel,	  maar	  ik	  had	  geen	  zin	  om	  de	  haag	  te	  doorbreken	  die	  zich	  dan	  
om	  haar	  als	  bewindspersoon	  vormt.	  Geniet	  ervan,	  Liesbeth.	  Het	  advies	  om	  het	  ministerschap	  te	  
aanvaarden	  betekende	  een	  soort	  van	  afscheid	  voor	  mij.	  Weer	  een	  hoofdstuk	  afgesloten.	  Tijd	  om	  
nog	  weer	  een	  stap	  terug	  te	  doen.	  Geen	  campagnes	  meer	  voor	  mij.	  Terwijl	  ik	  dat	  denk	  zie	  ik	  haar	  
mijn	  kant	  op	  kijken.	  Was	  dat	  nou	  een	  knipoog?	  

Weergang	  

Ik	  denk,	  dus	  ik	  besta.	  Ik	  ontken	  mijn	  denken,	  dus	  ik	  versta.	  Descartes	  laat	  zich	  omdraaien.	  
Opgang	  en	  neergang	  van	  een	  partij	  horen	  bij	  de	  verschijningsfasen	  van	  een	  democratische	  partij.	  
Geen	  partij	  ontkomt	  er	  aan.	  Gevestigde	  partijen	  kunnen	  langer	  weerstand	  bieden	  en	  dan	  is	  het	  
alsnog	  gedaan.	  Of	  niet?	  In	  de	  oppositieperiode	  van	  1994	  –	  2001	  schatte	  ik	  de	  kern	  van	  het	  CDA	  
op	  maximaal	  27	  zetels.	  In	  2001	  kregen	  we	  er	  44.	  Ik	  schat	  nu	  in	  dat	  het	  kernelectoraat	  rond	  de	  15	  
ligt.	  In	  2012	  kregen	  we	  13.	  Het	  zijn	  getallen	  met	  weinig	  zeggingskracht.	  De	  regels	  van	  het	  spel	  
zijn	  veranderd.	  De	  samenleving	  barst	  uit	  haar	  voegen.	  Meer	  nog	  dan	  de	  economische	  crisis	  is	  het	  
de	  internetrevolutie	  die	  oude	  bedrijfsmodellen	  als	  noten	  kraakt	  en	  weg	  spuwt.	  Wat	  komt	  er	  voor	  
in	  de	  plaats?	  Met	  de	  komst	  van	  nieuwe	  vormen	  zullen	  partijen	  zich	  herschikken.	  Partijen	  als	  het	  
CDA	  maken	  daarbij	  wel	  degelijk	  een	  prima	  kans	  te	  overleven.	  Het	  driestromenland	  van	  de	  
Nederlandse	  politiek	  is	  in	  de	  kern	  nog	  springlevend,	  de	  behoefte	  naar	  zingeving	  onverminderd.	  
Oude	  merken	  sterven	  niet.	  Maar	  overleven	  is	  geen	  doel	  op	  zich.	  Het	  doel	  is	  niet	  de	  opgang	  of	  
neergang	  van	  een	  verzameling	  ambities.	  Het	  doel	  is	  de	  weergang	  van	  een	  gedachte	  over	  de	  
samenleving.	  Zeker	  in	  het	  geval	  van	  het	  CDA:	  gericht	  op	  meer	  dan	  het	  zelf.	  Hard	  werken,	  er	  goed	  
mee	  verdienen,	  maar	  het	  geld	  niet	  alleen	  uitgeven	  aan	  jezelf.	  Zingeving	  zoekend	  in	  het	  samen	  
bouwen	  aan	  de	  dingen	  die	  er	  toe	  doen.	  De	  wereld	  een	  beetje	  beter	  achterlaten	  dan	  je	  hem	  
vond.	  Weten	  dat	  er	  generaties	  je	  voor	  zijn	  gegaan	  en	  weten	  dat	  generaties	  je	  zullen	  volgen	  en	  
daar	  troost	  uit	  halen.	  	  
Dat	  zijn	  mooie	  woorden.	  Ook	  leeg	  als	  je	  ze	  leeg	  wilt	  zien	  en	  vol	  als	  je	  ze	  vol	  wilt	  zien.	  Voor	  velen	  
die	  campagnes	  ‘doen’	  een	  invuloefening,	  een	  kwestie	  van	  paar	  modellen	  voor	  een	  fotograaf	  
paraderen.	  En	  aan	  het	  einde	  heb	  je	  weer	  een	  draai	  aan	  het	  wiel	  van	  op-‐	  en	  neergang	  gegeven.	  
Heel	  snel.	  Het	  mag	  niet	  de	  manier	  zijn	  voor	  het	  CDA.	  Woorden	  hebben	  waarde.	  We	  koesteren	  
ze.	  Ze	  staan	  voor	  echte	  mensen.	  Mijn	  mensen.	  Zegt	  de	  campageman.	  	  
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Epiloog	  en	  inspiratie	  

Vallende	  bronnen	  

Het	  was	  de	  dag	  na	  de	  verkiezingsnederlaag	  van	  Balkende	  en	  zijn	  aftreden	  en	  dat	  van	  Peter	  van	  
Heeswijk.	  Ik	  ben	  alleen	  aan	  het	  werk	  op	  de	  eerste	  verdieping.	  KABOEM.	  Een	  enorme	  knal	  ergens	  
onder	  in	  het	  pand.	  Ik	  schrik	  en	  spring	  bijna	  over	  mijn	  bureau	  heen	  in	  
mijn	  haast	  om	  te	  zien	  wat	  er	  beneden	  is	  gebeurd.	  Inbraak?	  
Gasexplosie?	  Mijn	  gevoel	  zegt	  van	  niet,	  maar	  wat	  dan	  wel?	  Ik	  daal	  de	  
trap	  af	  in	  twee	  sprongen	  en	  ren	  door	  de	  bibliotheek	  naar	  een	  uitbouw	  
achter	  ons	  pand.	  Daar	  zie	  ik	  het.	  Een	  ravage.	  Overal	  naar	  beneden	  
gevallen	  ordners	  en	  ander	  spul.	  Een	  puinhoop	  met,	  zoals	  ik	  al	  snel	  
besef,	  een	  wel	  heel	  hoog	  symbolisch	  gehalte.	  
Het	  is	  sindsdien	  grotendeels	  gedigitaliseerd,	  maar	  in	  2010	  bestond	  
mijn	  archief	  uit	  meters	  en	  meters	  dozen.	  De	  paar	  meter	  dozen	  met	  
CDA	  stukken	  had	  ik	  een	  aparte	  plek	  geven,	  hoog	  tegen	  het	  plafond,	  op	  
wat	  oude	  planken	  van	  de	  vorige	  eigenaar	  van	  het	  pand.	  Die	  planken	  
hadden	  het	  begeven,	  met	  als	  gevolgd	  dat	  het	  CDA	  was	  ingestort,	  een	  
magnetron	  en	  een	  stapel	  gereedschap	  in	  de	  val	  meenemend.	  Zo	  moest	  het	  eindigen,	  dacht	  ik.	  Zo	  
moest	  het	  eindigen.	  

Ik	  heb	  de	  puinhoop	  hersteld.	  Met	  behulp	  van	  extra	  sterke	  beugels	  en	  planken	  van	  dubbele	  
afmeting	  staan	  alle	  archiefdozen	  weer	  netjes	  op	  een	  rij	  en	  wordt	  gedigitaliseerd.	  Tegelijk	  met	  
het	  opruimen	  heb	  ik	  natuurlijk	  wel	  gekeken	  wat	  er	  zoals	  inzat.	  Best	  interessant.	  Hoe	  dan	  ook,	  zo	  
nam	  ik	  me	  toen	  voor,	  als	  ik	  ooit	  nog	  eens	  een	  boek	  ga	  schrijven	  over	  het	  CDA,	  dan	  heb	  ik	  hier	  
een	  schat	  aan	  bronnen.	  Na	  het	  opschrijven	  van	  het	  verhaal	  van	  de	  campagne	  met	  Liesbeth	  Spies	  
en	  het	  besluit	  om	  verder	  te	  schrijven,	  heb	  ik	  dit	  archief	  gebruikt	  ‘om	  mijn	  geheugen	  aan	  te	  
checken’.	  Het	  archief	  is	  compleet,	  inclusief	  al	  mijn	  mailwisselingen.	  Dan	  nog	  is	  dit	  een	  boek	  dat	  
zichzelf	  grotendeels	  geschreven	  heeft,	  met	  vooral	  controles	  achteraf	  en	  zo	  goed	  als	  geen	  ander	  
brongebruik	  dan	  waar	  ik	  zelf	  al	  over	  beschikte.	  Mijn	  belevenis	  staat	  centraal.	  Alles	  wat	  
beschreven	  staat	  heb	  ik	  zo	  beleefd,	  op	  een	  paar	  stukken	  na	  waar	  ik	  uit	  de	  tweede	  hand	  iets	  
doorvertel.	  Deze	  laatste	  momenten	  heb	  ik	  zo	  beperkt	  mogelijk	  gehouden	  en	  nooit	  zonder	  deze	  
te	  benoemen.	  Ik	  ben	  mij	  er	  van	  bewust	  dat	  de	  hersens	  je	  op	  een	  heel	  interessante	  manier	  voor	  
kunnen	  liegen,	  vooral	  als	  het	  om	  je	  eigen	  herinneringen	  gaat.	  Tegelijk	  dwong	  het	  langslopen	  van	  
de	  chronologie	  mij	  om	  heel	  strak	  te	  zijn	  in	  het	  bedenken	  van	  wat	  er	  wanneer	  precies	  is	  gebeurd.	  
Bij	  twijfel	  stelde	  ik	  mijzelf	  deze	  vraag:	  ‘Wat	  had	  ik	  graag	  willen	  weten	  voordat	  ik	  de	  campagne	  
inging?’	  en	  ik	  stelde	  mijzelf	  de	  vraag	  hoe	  ik	  op	  een	  gezelschap	  mensen	  die	  nieuw	  de	  politiek	  in	  
willen	  gaan	  het	  beste	  de	  beleving	  kan	  overbrengen	  –	  ‘het	  werkelijke	  verhaal’	  –	  van	  het	  
campagnedeel	  van	  die	  politieke	  wereld.	  Waar	  ik	  juist	  de	  rem	  op	  heb	  gezet,	  is	  het	  uitweiden	  
buiten	  het	  kader	  van	  de	  campagnes.	  Als	  je	  de	  eigen	  beleving	  centraal	  stelt,	  is	  de	  verleiding	  groot	  
om	  er	  een	  soort	  autobiografie	  van	  te	  maken	  of	  er	  een	  soort	  kansel	  van	  te	  maken	  voor	  je	  eigen	  
ideeën.	  Iets	  daarvan	  is	  onvermijdelijk,	  maar	  bij	  twijfel	  heb	  ik	  me	  proberen	  in	  te	  houden.	  	  



Het	  manuscript	  is	  in	  de	  nodige	  versies	  door	  verschillende	  mensen	  gelezen.	  Daarvoor	  veel	  dank.	  
En	  zoals	  dat	  hoort;	  alle	  fouten	  blijven	  mijn	  fouten	  en	  van	  niemand	  anders.	  

Inspiratie	  

Aan	  dit	  boek	  is	  geen	  lange	  literatuurlijst	  verbonden.	  Wat	  ik	  hierboven	  schrijf	  maakt	  hopelijk	  
duidelijk	  waarom.	  Toch	  nog	  dit.	  In	  de	  inleiding	  maak	  ik	  de	  opmerking	  dat	  er	  opvallend	  weinig	  
boeken	  in	  het	  Nederlandse	  taalgebied	  zijn	  die	  van	  binnenuit	  een	  campagne	  zijn	  geschreven.	  In	  
de	  verenigde	  Staten	  gebeurt	  het	  volop.	  Daar	  is	  het	  werkelijk	  een	  race	  wie	  het	  eerste	  boek	  mag	  
schrijven.	  Ik	  heb	  er	  vele	  op	  mijn	  boekenplank	  staan,	  maar	  nog	  altijd	  is	  er	  niemand	  in	  geslaagd	  om	  
boven	  het	  gevoel	  uit	  te	  komen	  dat	  ik	  kreeg	  toen	  ik	  als	  middelbare	  scholier	  het	  eerste	  ‘The	  
making	  of	  the	  Presidency’	  boek	  van	  T.H.	  White	  las.	  In	  andere	  Angelsaksische	  landen	  zoals	  Groot-‐
Brittannië	  en	  Australië,	  is	  deze	  traditie	  snel	  gevolgd.	  In	  Nederland	  is	  dat	  dus	  anders.	  Ed	  van	  Tijn’s	  
‘Dagboek	  van	  een	  onderhandelaar’	  is	  het	  meest	  beroemd,	  maar	  gaat	  in	  feite	  over	  de	  fase	  na	  de	  
campagne.	  Jacques	  Monach’s	  ‘De	  strijd	  om	  de	  macht’	  uit	  2002	  brengt	  het	  lief	  en	  leed	  (Fortuyn!)	  
van	  zo’n	  campagne	  wel	  in	  beeld.	  Het	  boek	  ‘Verloren	  slag’	  van	  Frans	  Becker	  en	  René	  Cuperus	  
(Red.)	  over	  de	  PvdA	  en	  de	  verkiezingen	  van	  2006	  komt	  ook	  een	  eind	  in	  de	  richting	  van	  een	  intern	  
verslag.	  De	  ‘Wouter	  Tapes’	  die	  Wouter	  Bos	  over	  zijn	  eigen	  campagne	  liet	  maken	  is	  er	  een	  
prachtig	  voorbeeld	  van,	  maar	  dan	  in	  videovorm.	  Ton	  Pauka	  heeft	  in	  2013	  ook	  een	  aantal	  fraaie	  
observaties	  aan	  het	  papier	  toevertrouwd.	  In	  Frankrijk	  verscheen	  in	  2012	  een	  boek	  van	  Laurent	  
Binet	  die	  de	  verkiezingscampagne	  van	  François	  Hollande	  volgde,	  met	  als	  sprekende	  titel:	  ‘Niets	  
gaat	  zoals	  verwacht’.	  Hoe	  waar.	  
Het	  is	  niet	  toevallig	  dat	  de	  titels	  die	  ik	  opnoem	  uit	  de	  PvdA-‐hoek	  komen	  of	  haar	  Franse	  
zusterpartij.	  De	  cultuur	  van	  de	  PvdA	  is	  zowel	  open	  als	  meedogenloos	  en	  dat	  zorgt	  voor	  boeiende	  
lectuur.	  Een	  normaal	  mens	  kan	  er	  geen	  deel	  van	  uitmaken.	  	  
De	  laatste	  keer	  dat	  er	  echt	  wat	  van	  binnenuit	  de	  VVD	  naar	  buiten	  kwam,	  was	  toen	  Frank	  de	  
Grave	  met	  een	  microfoon	  op	  zak	  verslag	  deed	  van	  het	  debat	  over	  het	  reiskostenforfait,	  wat	  
leidde	  tot	  de	  val	  van	  het	  laatste	  kabinet	  Lubbers.	  Niet	  iets	  om	  te	  herhalen,	  moeten	  ze	  hebben	  
bedacht.	  Vanuit	  de	  campagne	  hebben	  we	  zelden	  meer	  iets	  mogen	  vernemen,	  of	  het	  moet	  rond	  
de	  campagne	  van	  Rita	  Verdonk	  zijn	  geweest,	  via	  de	  (te)	  sterk	  door	  de	  Verenigde	  Staten	  
geïnspireerde	  Kay	  van	  der	  Linde.	  Vanuit	  partijen	  als	  D66,	  Groen	  Links	  en	  de	  kleine	  Christelijke	  
partijen	  blijft	  het	  relatief	  stil.	  Boeiend	  is	  de	  gang	  van	  zaken	  rond	  partijen	  als	  de	  PVV	  en	  LPF.	  Zeker	  
in	  een	  partij	  als	  de	  PVV	  blijft	  het	  potdicht,	  totdat	  er,	  uhm,	  in	  verwondering	  wordt	  teruggekeken	  
door	  vertrekkende	  vertegenwoordigers.	  	  
In	  en	  rondom	  het	  CDA	  gaat	  het	  anders.	  Reconstructies	  van	  opkomst	  en	  –	  vooral	  –	  verval	  zijn	  er	  
genoeg,	  soms	  van	  mensen	  dicht	  bij	  de	  partij.	  ‘De	  Rogge	  staat	  er	  dun	  bij’,	  van	  Pieter	  Gerrit	  
Kroeger	  en	  Jaap	  Stam	  uit	  1998	  en	  Kees	  Versteegh’s	  ‘De	  Honden	  blaffen’	  uit	  1999	  vormen	  wat	  mij	  
betreft	  de	  beste	  voorbeelden,	  al	  was	  het	  maar	  vanwege	  de	  beeldende	  titels.	  Maar	  spannender	  
dan	  een	  doorwrochte	  analyse	  voor	  Christen	  Democratische	  Verkenningen	  wordt	  het	  zelden,	  en	  
over	  verkiezingen	  wordt	  al	  helemaal	  niet	  of	  nauwelijks	  van	  binnenuit	  geschreven,	  al	  komen	  de	  
gepubliceerde	  evaluaties	  van	  campagnes	  daar	  soms	  wel	  bij	  in	  de	  buurt.	  Dit	  boek	  hoopt,	  zoals	  
gemeld,	  bovenal	  de	  beleving	  achter	  campagnes	  voelbaar	  te	  maken.	  Dat	  betekent	  echter	  niet	  dat	  
ik	  mij	  niet	  schatplichtig	  aan	  de	  schrijvers	  van	  deze	  boeken	  voel.	  
Hetzelfde	  geldt	  ook	  voor	  het	  beeldmateriaal.	  De	  slechte	  foto’s	  zijn	  van	  mijzelf.	  De	  goede	  foto’s	  
zijn,	  tenzij	  anders	  aangegeven	  van	  Dirk	  Hol,	  onze	  vaste	  fotograaf.	  Hij	  was	  er	  op	  bijna	  alle	  
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publieke	  momenten	  bij	  zoals	  die	  in	  het	  boek	  beschreven	  worden	  en	  leverde	  altijd	  vakwerk.	  
Applaus.	  

Uiteindelijk	  is	  dit	  boek	  in	  belangrijke	  mate	  geïnspireerd	  door	  de	  mensen	  waar	  ik	  voor	  en	  met	  in	  
campagneverband	  heb	  gewerkt.	  	  

Verantwoording	  

Foto’s	  

Literatuur	  

Tot	  slot:	  dankwoord	  
	  
Niemand	  heeft	  een	  grotere	  rol	  bij	  de	  totstandkoming	  van	  dit	  boek	  gespeeld	  dan	  mijn	  vrouw	  
Loes,	  al	  was	  het	  maar	  omdat	  ze	  me	  tot	  schrijven	  aanzette.	  In	  een	  aantal	  lange	  weekends,	  waarin	  
wij	  elk	  een	  eigen	  boek	  aan	  het	  schrijven	  waren	  in	  het	  leegstaande	  huis	  van	  mijn	  ouders,	  kon	  ik	  
niet	  ontsnappen	  aan	  mijn	  schrijftaak.	  Voor	  dit	  en	  voor	  al	  het	  andere	  campagneleed	  draag	  ik	  het	  
boek	  aan	  haar	  op.	  

	  


