
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Cijfers zijn als bikini's...

Aarts, N.

Publication date
2012
Document Version
Final published version
Published in
C : Magazine over Communicatie

Link to publication

Citation for published version (APA):
Aarts, N. (2012). Cijfers zijn als bikini's... C : Magazine over Communicatie, 2012(8), 31.
http://www.logeion.nl/archief

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/cijfers-zijn-als-bikinis(61944257-ade8-4c41-9b8d-f04542f52255).html
http://www.logeion.nl/archief


 #8
Vakblad van Logeion

oktober 2012

Platform voor de communicatieprofessional: www.logeion.nl

Op eieren lopen bij  
 revitalisering Wallen

Susanne Terporten:  
‘We willen zichtbaar zijn,  

uitleggen waarmee we bezig zijn’



3130 Kennis Van de campus

Cijfers  
zijn als  
bikini’s ...
Mensen hechten veel waarde 

aan cijfers. Politici weten dat en 

smijten er doorlopend mee om 

hun verhaal kracht bij te zetten. 

Die getallen moeten dan wel 

kloppen. Een opvallend nieuwtje in de verkiezingscampagne was 

het fenomeen fact checking om politici op vergissingen of, erger, 

leugens te betrappen. Nu zijn cijfers, als ze al kloppen, in de 

meeste gevallen multi-interpretabel. Wat ze betekenen hangt af 

van het perspectief dat we hanteren en de context van waaruit 

we redeneren. Om die reden zagen we de fact checkers dan ook 

vaak half waar aangeven.

Waarom hechten we zo aan cijfers? De psycholoog Daniel 

Kahneman legt dit uit in zijn mooie boek Ons feilbare denken. 

Mensen nemen besluiten op basis van twee systemen. Systeem 

1 werkt automatisch en snel, met weinig inspanning en geen 

behoefte aan controle. Systeem 2 omvat bewuste aandacht en 

verricht mentale inspanning.

We hebben ergens een voorkeur voor systeem 2, maar dat 

systeem is nogal lui en daarom nemen we onze besluiten al snel 

op basis van systeem 1. Visualisaties, infographics en ook cijfers 

sluiten aan bij systeem 1; het systeem van de intuïtie en het 

directe oordeel. Het probleem is dat mensen, aldus Kahneman, 

een bijzonder armzalig gevoel hebben voor statistiek. Met onze 

interpretatie van cijfers zitten we er eigenlijk doorlopend naast. 

En dan waren er bij de verkiezingen natuurlijk nog de eeuwige 

peilingen. Dat is een vorm van doorlopend fact producing: hoe 

staan de partijen er voor? Peilingen zijn zichzelf waarmakende 

voorspellingen. Een partij doet het goed in de peiling, put daar 

zelfvertrouwen uit, doet het vervolgens nog beter en krijgt 

meer aanhang, omdat mensen graag bij de winnaar horen. 

Verkiezingspeilingen zijn een voorbeeld van onze neiging lekker 

veel cijfers te produceren en keiharde voorspellingen te doen 

op basis daarvan. We vinden het fijn onmiddellijk conclusies 

te kunnen trekken die we vervolgens bespreken met onze 

vrienden. Die zijn het ongetwijfeld met ons eens, want anders 

zouden het onze vrienden niet zijn. Zo ontstaan waarheden: in 

gesprekken met vrienden op basis van wankele feiten die ook 

op heel veel andere manieren hadden kunnen worden begre-

pen en om die reden meestal meer verhullen dan ze laten zien. 

Cijfers zijn als bikini’s...

Noelle Aarts, bijzonder hoogleraar strategische communicatie 

(LogeionLeerstoel)
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Socialer van de PvdA is best aardig. Deze sluit 

aan bij de uitgangspunten van de partij en ze 

gebruiken de slogan vaker. Maar het risico 

bestaat dat het daardoor niet meer opvalt. 

Vreemd genoeg heeft juist de VVD tijdens deze 

campagne affiches met alleen slogans gebruikt. 

Rutte is nergens te zien, terwijl hij juist hun 

troef zou moeten zijn als minister-president.’

Steeds meer communicatie gebeurt via televisie, 

Twitter, Facebook. Wat is het effect hiervan op 

de toepassing van affiches?

‘Affiches zijn steeds minder te zien op straat. 

Op mijn dagelijkse route kwam ik vlak voor de 

verkiezingen slechts één affiche tegen, en ééntje 

die geprojecteerd was op een digitaal bord. Als 

het die kant op gaat – dat affiches steeds vaker 

‘Ik denk dat  
het weinig 
verschil maakt 
als er geen 
affiches meer 
zouden zijn’

digitaal verschijnen – blijft er helemaal niets van 

over. Steeds minder mensen hangen een affiche 

op achter hun raam. Dat heeft te maken met 

de afnemende band tussen partijen en kiezers. 

Er zijn nauwelijks nog loyale kiezers die zeggen: 

“Right or wrong, my party”. Op dit moment zijn 

er bijvoorbeeld nog maar 300.000 Nederlanders 

lid van een politieke partij, dat is 2,5 procent van 

het electoraat. Cijfers bevestigen dit beeld: in de 

jaren vijftig werden 1,75 miljoen affiches gedrukt 

voor zes miljoen kiezers. In 2012 zijn er 400.000 

affiches gedrukt, voor twaalf miljoen kiezers. Een 

daling van ruim 600 procent.’

Heeft het verspreiden van affiches nog nut?

‘Ik denk dat het weinig verschil maakt als er 

geen affiches meer zouden zijn. Er spelen  

zoveel zaken een rol: de persoon van de 

lijsttrekker, de resultaten van de partij in de 

afgelopen periode, de televisiedebatten, noem 

maar op. Het effect van affiches is minimaal. 

Dat wordt trouwens al geroepen sinds de 

jaren tachtig, toch zijn ze er nog steeds. De 

gedachte is: wie ontbreekt, is in het nadeel. 

Baat het niet, dan schaadt het niet. Dat laat-

ste is trouwens niet helemaal waar. Zo stond 

Melkert in 2002 afgebeeld op het PvdA-

affiche. Sommige PvdA’ers wilden het affiche 

niet meer verspreiden na het onfortuinlijke 

debat met Pim Fortuyn.’

Dit jaar heeft het affiche toch veel aandacht 

gekregen.	Zo	kopte	de	Volkskrant:	‘De	poster	

is terug van weggeweest.’

(lacht) ‘Tja. Misschien klink ik nu wat cynisch, 

maar het past in de enorme hausse van 

programma’s en media-aandacht. Deze keer 

waren er ten minste twee programma’s die 

dag-in-dag-uit uitzonden over de verkiezin-

gen. In sport-format gegoten, vergelijkbaar 

met de EK en Tour de France: elke avond 

eindeloze analyses en gepraat op tv. Dat leidt 

tot dit soort non-issues. Tegelijkertijd is het 

aantal zwevende kiezers groter dan ooit. Ruim 

veertig procent zweefde een week voor de 

verkiezingen. Misschien krijgen kiezers wel te 

veel informatie.’

Alaude Jaasma is senior tekstschrijver/

adviseur bij JCM Context.

Nieuwsgierig geworden naar de 

geschiedenis van het affiche? Kijk 

ook eens op de site van het Huis voor 

Democratie en rechtstraat (Pro Demos) 

en het Documentatiecentrum  

Nederlandse Politieke Partijen 

(DNPP): www.verkiezingsaffiches.nl. 

Hier vind je een uitgebreid archief 

met posters vanaf 1918.

i


