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Dit proefschrift geeft een filosofische beschouwing op politieke campagnes, en stelt de 

normatieve vraag in welke mate het gebruik van moderne overtuigingstechnieken de 

legitimiteit van democratieën beïnvloedt. Daarbij richt het zich vooral op die technieken 

die zijn overgenomen van of geïnspireerd door marketing. In antwoord op deze vraag pleit 

dit proefschrift voor een deliberatief model van democratie, dat de vrije, gelijke en 

inclusieve uitwisseling van informatie, argumenten en voorstellen beschouwt als 

noodzakelijke procedure voor een democratie. De overtuigingstechnieken die gebruikt 

worden door moderne campagnes kunnen, onder bepaalde voorwaarden, volgens 

deliberatieve principes een constructieve rol spelen in het representatieve proces dat 

hoort bij moderne democratieën. Echter, als hun gebruikt niet voldoet aan deliberatieve 

criteria kan dat leiden tot vormen van bedrog of manipulatie, en in zulke gevallen mogen 

ze in het belang van democratische legitimiteit niet worden gebruikt. 

Dit proefschrift bestaat uit twee delen, die elk vier hoofdstukken omvatten. Het 

eerste deel is een filosofisch betoog voor een deliberatief democratiemodel, en analyseert 

op welke manieren de normatieve principes van dit model vorm moeten geven aan de 

instituties en wijzen van communiceren in moderne democratieën. Zo wordt duidelijk 

gemaakt aan welke criteria politiek overtuigen moet voldoen om volgens een deliberatief 

democratiemodel legitiem te zijn. Het tweede deel bespreekt, in het licht van de criteria 

die in deel I zijn ontwikkeld, een aantal verschillende maar gerelateerde politieke 

overtuigingstechnieken en maakt daarbij gebruik van inzichten uit de communicatie-

wetenschappelijke literatuur. 

Het eerste deel begint met een hoofdstuk over het deliberatieve democratiemodel. 

Politieke beslissingen kunnen alleen worden gerechtvaardigd tegenover iedereen als ze 

gegrond zijn in procedures die de perspectieven van ieder lid van de samenleving 

gelijkelijk overwegen. Omdat redenen een wezenlijk onderdeel zijn van de inhoud van 

politiek, moet deze procedure meer zijn dan één persoon, één stem: een democratie moet 



een vrije, gelijke en inclusieve uitwisseling van informatie, argumenten en voorstellen 

faciliteren en stimuleren. Zulke uitwisselingen geven de uitkomsten van dat proces 

legitimiteit, niet alleen omdat ze vrij en gelijk zijn, maar ook omdat ze als procedure 

epistemische waarde hebben: gegeven het karakter van kennis in de politiek, die divers 

en onzeker is, kan een sociaal inclusieve en kritische procedure als zodanig de basis zijn 

voor de juistheid van democratische besluiten.  

Het tweede hoofdstuk legt uit wat de normatieve relatie is tussen een deliberatief 

democratiemodel en de autonomie van burgers. Deze relatie werkt twee kanten op: het 

respect dat we verschuldigd zijn aan autonome individuen rechtvaardigt aan de ene kant 

dat politiek op een deliberatieve manier bedreven moet worden, en aan de andere kant 

verduidelijken theorieën van persoonlijke autonomie hoe dat respect er uit moet zien. Als 

burgers moeten kunnen deelnemen aan deliberatie en die beslissingen moeten kunnen 

steunen waarmee ze het daadwerkelijk eens zijn, dan moeten democratische procedures 

respectvol en stimulerend zijn voor hun vermogen tot delibereren en beslissen, en het 

ontwikkelen van een authentieke waarde-oriëntatie, een eigen perspectief, en van 

houdingen zoals vertrouwen in en waardering voor zichzelf. Pogingen om burgers te 

beïnvloeden kunnen op verschillende manieren disrespectvol zijn: soms negeren ze 

eenvoudigweg de rationele vermogens van burgers, terwijl ze op andere momenten 

proberen het besluitvormingsproces van burgers op verborgen manieren te verstoren, 

waarmee ze ongelijkheid creëren tussen de persoon die beïnvloed wordt en degene die 

beïnvloedt. Het laatste geval is er duidelijk sprake van manipulatie, al kan het in de praktijk 

lastig zijn om scherp onderscheid te maken tussen de twee. 

De deliberatieve normen die in de eerste twee hoofdstukken zijn ontwikkeld 

hebben betrekking op twee niveaus: de organisatie van een democratische samenleving 

op het niveau van haar instituties - het systeem – en de manier waarop interpersoonlijke 

communicatie verloopt binnen die instituties en procedures. Het derde hoofdstuk 

ontwikkelt een deliberatief model voor het systemisch niveau en laat zien dat 

representatie belangrijk is voor deliberatieve politiek, maar dat dit sterke participatie van 

burgers niet uitsluit; wil een deliberatief systeem legitiem kunnen functioneren, dan zijn 

beide nodig. Een politiek systeem moet reflexiviteit en inclusiviteit faciliteren en 

aanmoedigen. Politieke campagnes hebben een normatieve rol, die is ingegeven door de 

waarde van representatie voor een deliberatieve democratie: door burgers op een 

deliberatieve manier te overtuigen moeten campagnes legitieme gronden bieden voor de 

keuze van vertegenwoordigers. Dit versterkt ook de deliberatieve kwaliteit van het 

publieke debat, dat in belangrijke mate beïnvloed wordt door politieke campagnes. Daarbij 

geldt dat deliberatie continu moet plaatsvinden, zowel in het parlement als in de 

samenleving, en dat de standpunten en argumenten in een campagne dus niet moeten 



gelden als basis voor een gefixeerd mandaat, maar voor politieke prioriteiten, 

perspectieven en waarden. 

Het interpersoonlijk niveau van deliberatie, dat besproken wordt in het vierde 

hoofdstuk, richt zich op de vraag of het model zoals tot nu toe ontwikkeld voorschrijft dat 

democratische communicate beperkt moet blijven tot rationele uitwisselingen. Het 

hoofdstuk beantwoordt deze vraag negatief, en laat zien dat verschillende 

communicatievormen, zoals retorica of de uitwisseling van emoties, waardevol zijn voor 

democratie omdat ze inclusiviteit, motivatie voor politiek, aandacht en sociale kennis 

bevorderen. Dit betekent niet dat deze communicatievormen begrepen moeten worden 

als alternatieve vormen van deliberatie, maar wel dat ze in een deliberatieve democratie 

noodzakelijk onderdeel zijn van het politiek  proces. 

In deel II van het proefschrift worden de normen van dit model toegepast op de 

overtuigingstechnieken die tegenwoordig gebruikt worden in Westerse democratieën: 

politieke marketing en micro-targeting, framing, spin, en emotioneel, persoonlijk en 

negatief campagnevoeren. 

 Het vijfde hoofdstuk evalueert marketingtechnieken in de politiek, zoals het 

gebruik van focuscgroepen, big data en targeting. Politieke marketing is een brede 

benadering van campagnes, die zijn basis heeft in commerciële technieken en onderzoek 

als leidend beschouwt voor wat als politieke ‘product’ of dienst wordt aangeboden. Deze 

benadering van campagnes heeft zich, met de hulp van digitale informatietechnologieën, 

ontwikkeld tot potentieel sterk gepersonaliseerde vormen van micro-targeting. Om te 

beoordelen of het gebruik van zulke technieken legitiem kan zijn, analyseert het vijfde 

hoofdstuk eerst de media-omgeving waarin campagnes hun communicatietechnieken 

ontwikkelen. Binnen zo’n omgeving zijn organisatie en professionalisering noodzakelijk 

om de functie van een campagne effectief te kunnen vormgeven. Aan de andere kant 

moeten campagnes, ook wanneer ze veel strategische overwegingen en technieken 

inzetten, niet fundamenteel strategisch worden. Als campagnes begrepen worden als 

communicatief, dat wil zeggen als pogingen om tot overeenstemming te komen met 

burgers en hen op redelijke gronden van claims of voorstellen te overtuigen, dan wordt 

duidelijk wat de beperkingen zijn voor strategische vormen van campagneorganisatie, het 

benaderen van kiezers en de interactie met de media. Onder bepaalde voorwaarden 

kunnen marketingtechnieken de democratische functie van campagnes ondersteunen. 

Kiezersonderzoek en targeting kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de politieke 

standpunten die een partij onderschrijft op een efficiënte manier te ‘matchen’ met burgers 

die dezelfde overwegingen belangrijk vinden, mits deze technieken worden gebruikt op 

een manier die de privacy van burgers respecteert, want dat is een democratische waarde. 

Echter, wanneer door een marketingbenadering het innemen van politieke posities en het 

overtuigen van kiezers een fundamenteel strategisch karakter krijgt worden campagnes 



strategische in plaats van communicatieve ondernemingen, en dit beschadigt de 

legitimiteit van het democratische systeem als geheel.   

De techniek van het framen, het onderwerp van het zesde hoofdstuk, roept 

verschillende vragen op over de legitimiteit van het overtuigen. Frames worden hier 

geanalyseerd als impliciete manieren om claims te maken. Om die reden moet de 

legitimiteit van frames deels worden beoordeeld op basis van hun inhoud, en of ze 

democratische principes als inclusiviteit en respect voor autonomie versterken of 

verzwakken. Vanuit deliberatief perspectief is het impliciete karakter van de inhoud van 

frames een probleem, omdat impliciete claims moeilijker zijn om te identificeren en 

bekritiseren. Aan de andere kant helpt framen om politieke perspectieven efficiënt te 

communiceren, en dat is waardevol in grootschalige, monologische communicatiekanalen 

zoals massamedia. Bovendien helpen frames om feitelijke claims in verband te brengen 

met waarden en politieke perspectieven, wat onder bepaalde voorwaarden begrip en 

betrokkenheid in een democratie kan bevorderen. Het construeren van frames op basis 

van kiezersonderzoek, zoals vaak gebeurt, zou aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen 

als ontwikkeld in hoofdstuk vijf, maar beperkt op zichzelf niet de oprechtheid die vereist 

is voor politieke vertegenwoordigers, zolang zij in hun handelingen maar gehouden 

kunnen worden aan hun commitment aan de claims die ze maken, impliciet of niet. 

 Het zevende hoofdstuk bespreekt spin, de techniek die hier wordt begrepen als de 

praktijk waarbij een poging wordt gedaan journalisten en hun verslaggeving te 

beïnvloeden. In grootschalige democratieën verlopen communicatieprocessen in 

belangrijke mate via massamedia, die daarmee fungeren als brug tussen verschillende 

institutionele niveaus, door deliberaties toegankelijk te maken en de publieke agenda te 

bepalen. Ze voorzien in inclusiviteit en reflexiviteit. Aan de andere kant functioneren 

mediasystemen volgens hun eigen logica, en worden verhalen vaak geselecteerd op basis 

van conflict, personlisering en dramatisering, keuzes die zijn ingegeven door de 

functiebeperkingen van deze systemen maar die een volwaardige deliberatieve rol voor 

de media belemmeren. De mate waarin de media deliberatie ondersteunen is daarmee 

beperkt, en hierom is de ruimte die journalisten krijgen om een kritische en onafhankelijke 

houding aan te nemen in politieke debatten des te crucialer. Aan de andere kant hebben 

competitie en het actief uitdragen van standpunten door politieke partijen ook een 

belangrijke democratische functie. Daarom moet de relatie tussen journalisten en politici 

onderwerp zijn van normatieve kritiek. Dit hoofdstuk betoogt dat de legitimiteit van spin 

afhangt van haar effect op het publieke debat en op de machtsrelatie tussen de politicus 

en de journalist, en van de oriëntatie: wordt spin beoefend om deliberatieve zwakten in 

het mediasysteem te corrigeren, of om er juist van te profiteren? 

 Ten slotte bespreekt het achtste hoofdstuk de deliberatieve rol van emotioneel, 

persoonlijk en negatief campagnevoeren. Net als bij framing hangt de legitimiteit van deze 



overtuigingstechnieken gedeeltelijk samen met de vraag of de gemaakte claims, die vaak 

impliciet blijven, in deliberatieve termen gerechtvaardigd zouden kunnen worden 

wanneer ze werden bekritiseerd. Daarom moeten deze overtuigingstechnieken gebruikt 

worden in forums die ruimte bieden voor kritiek en respons. Daarbij mogen persoonlijke 

campagnetechnieken zich alleen richten op deugden die politiek relevant zijn, en moeten 

negatieve campagnes zich niet schuldig maken aan persoonlijke aanvallen. Wanneer ze 

aan deze voorwaarden voldoen kunnen emotioneel en persoonlijk campagnevoeren 

bijdragen aan de politieke betrokkenheid van burgers en op die manier deliberatieve 

democratie versterken, en biedt negatief campagnevoeren, mits gericht op onderwerpen 

in plaats van op personen, de mogelijkheid om politieke contrasten tussen kandidaten te 

verhelderen. 

 Dit proefschrift concludeert dat moderne politieke campagnes kunnen passen 

binnen deliberatieve criteria voor democratische communicatie en democratische 

systemen zelfs kunnen versterken. Echter, deze technieken moeten altijd volledig voldoen 

aan de systemische en interpersoonlijke normen van deliberatie. 
 


