
D
eBritse literatorGilbert
KeithChesterton (1874-
1936),die zichnetals
SimonCarmiggelt liever

journalistnoemde,heeft een
grootaantal journalistiekewijs-
hedenopzijnnaamstaan.Dit is
eenvanzijnberoemdste: ‘Jour-
nalistiek ishoofdzakelijkhet
vertellendatLord Jonesdood is
aanmensendieniet eenswisten
datereenLord Jonesheeftge-
leefd.’ Evencynisch is zijnop-
merkingdat journalisteneigen-
lijknietsandersdoendanhet
volschrijvenvandeachterkant
vaneenadvertentie.

Die laatstewisecrackkwambij
mijop, toen ikhetDeltaLloyd
Magazine las, datonlangsbijNRC
Handelsbladwas ingestoken. Een
puurcommerciëleuitgave.Voor-
in staatdatde inhoudnietvalt
onderdeverantwoordelijkheid
vandekrant. Tochbegonnende
verbindingenpas inmijnhoofd
te rinkelen, toen ikdaarnahet
door journalistenvervaardigde
wetenschapskaternvandie-
zelfdekrantopensloeg.

Reclame is eenwonderlijk fe-
nomeen.Zoverbaasthetmijal
vele jarendatHoogovens – tegen-
woordigTataSteel – eenduur
schaaktoernooionderhoudt,
terwijl geenschakerdaaromeen
kilo staalmeerkoopt.Dewei-
nigezakenluidiewel staalaan-
schaffen latenzichvermoedelijk
ookniet leidendoorweerzo’n
prachtigemataanval vanMag-
nusCarlsen.Maar,hoor jedan,
hetgaat inzo’ngevalom‘naams-
bekendheid’ endie leidt tot
meergoodwill enop lange ter-
mijnooktotgrotereomzetten.

Ongetwijfeld speeltdenaams-
bekendheidmee indatprach-
tigekleurenmagazinevanDelta
Lloyd. Tochvond ikheteenvol-
komenraadselachtigeuitgave.
DeltaLloyd is eengroteverzeke-
ringsmaatschappij. Je zoudus
verwachtendathetmagazine je
eenverzekeringprobeertaante
smeren,maarniets vandatalles.
Hetwoord ‘verzekering’komt in
hethelebladnietvoor.Wel siert
ditmottodeomslag: ‘Dewij-
maatschappij. Samendoen’.
Binneninstaathetbladvol

metartikelenover samendelen,
samenredzaamheidcontrazelf-
redzaamheid, sociaalkapitaal,
filantropie,demotieenbuiten-
aardsewezensdieervoorzorgen
datwij inhetuniversumtoch
nietalleenzijn.Datalleswordt
verluchtigdmetuitdrukkingen
als slaptavism, consumer topro-
sumer, intangibleHeritageofHu-
manity, embarassment factoren
socialpeeing,wat schijnt tebete-
kenendat jenuookviade smart-
phonekuntvaststellenofde
baby inzijn luierheeftgepoept.

WatwilDeltaLloydeigenlijk
zeggenmetditmagazine?Dat
het ik-tijdperkvoorbij is enwij
hetvoortaansamenmoeten
doenmetaldiemiljardenmen-
senopdeaardkloot?Verbeterde
wereld,beginbij jezelf, zoiets?
NiekHoek,debaasvanDelta
Lloyd,diewelaanhetwoord
komt,pleit vooreenkleinere
overheidenvoor ‘meerruimte
voorgrotereenkleinerebedrij-

ven’. Eenbehoorlijkbelegen
boodschap, zekervooreenon-
dernemer,waardoormijnwij-ge-
voel enormwerdgetemperd.
Datwerdnogerger toen ikop

Googledewoorden ‘DeltaLloyd
woekerpolis’ intikte. Ikhadmet-
eenduizendenhits tepakken,
compleetmetverwijzingennaar
allerlei consumentenorganisa-
tiesdieer schandevanspraken.
IkbegrijpdatDeltaLloydgraag
afwil vandatwoekerimagoen
dathetbedrijfdaartoe stappen
heeftondernomen,maarhet
blijft geheimzinnigdat juist zo’n
verzekeringsmaatschappijons
graag instoptonderhetwarme
dekentjevanallemaal samen.
Eendag latervond ik inhetwe-

tenschapskaternvandeNRCeen
gedeeltelijkeoplossingvanhet
raadsel.Degezondheidsclaim

vanexotischegewassen,gepre-
senteerdals superfood, blijkt een
volstrekte fake.Het isgewoonal-
lemaaleenkwestievanmarke-
ting.Wijkunnenonsongans
etenaangoji-bessen–onlangs
nogaangeprezendoorStephen
Fry –acaipoeder, tarwegrasen
chia-olie,maarveel voegthet
niet toeaaneennormaalgezond
dieet. Eenhandjenotenentwee
chocolade-eitjesperdagdoen
ookwonderen,heb ikbegrepen.
Jekuntdat superfoodzienals

woekereten: jemoeter flink
voorbetalenenhethelptniets.
Jekunter zelfs ziekvanworden.
Vandevele studieswijst ermaar
eentjeopeenpositief effect van
complementair enalternatief
voedsel.Meisjeskrijgenafentoe
watminderkriebel inhunneus,
maarzelfsdieuitkomst schijnt
‘bedrieglijk’.
Eenkrant is eenhybridedoor-

geefluik.De laatstedecenniawat
minder,maarnogsteedszijnhet
vooreenbelangrijkdeeldead-
vertentiesdiede journalistiek
mogelijkmaken.DankzijDelta
Lloyd isdeNRC in staateenwe-
tenschapskaternbij tevoegen.
OpzoeknaarmeerChesterton

kwamikterechtbij The 12Best
QuotesofG.K. Chesterton. Ze
staanopdesitevandeHuffing-
tonPost,maaromzetemogen
lezen,moet jewel eerst eenrecla-
mefilmpjezien.

Opinie&Debat

Mijn wij-gevoel
werd enorm
getemperd door
de boodschap
van Niek Hoek

Beweringen&Bewijzen
Max Pam

Eerst reclame, en dan
pas Chesterton lezen

Bas van der Schot

Blijf thuis! Alleendat
kanpolitieknog redden
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S
inds 1971mag ik stemmen.En
sinds 1971 ishet vandaagde
eerstekeerdat ikditnietga
doen.Metpijn inhethart. Ik

achttehetmijnplichtalsburger.Dat
ikdit vaak inhetAmsterdamseHilton
moestdoenwas terecht:dekiezerals
vijfsterrenburger!
Helaas, ermoeteendaadworden

gesteld.Alsdemocraatwacht ikna-
melijkal sinds (D)’66opechte in-
vloedalskiezer.Dat isbijnaeenhalve
eeuw.Enondanksde lippendienstdie
CDA’erBumaenVVD’erVanAartsen
–vlakvoorzijnpensioenalsburge-
meester –nubewijzenaandegeko-
zenburgemeester,het zalooknavan-
daagnietgebeuren.
D66-ministerDeGraaf liet zichna

zijnnederlaag in2005metdirectede-
mocratiebenoemen totburgemeester
vanNijmegen.Het systeemvanbe-
noemdeburgemeester is eenvorm
vanoutplacementenpensioenstelsel
voorpolitici. Stemdaaromniet.Geen
55of 45procentopkomst,maar5pro-
centof nogminder.De legitimatie
vanhethuidigebestelmoetnaarnul.
PvdA-denktankerRenéCuperus

waarschuwt inzijncolumn(O&D,
17maart)dathetgevolgvandevoor-
spelde lageopkomstde teloorgang
vanhetheledemocratische ideezal
zijn. Zijnconclusie: ‘Democratenaller
landen, verenigtU. Zolanghetnog
niet te laat is.’Waarvoorof waartegen

zeihij ernietbij. Enookbijhemover
directedemocratiegeenwoord.

MetGeorgië isNederlandzo’n
beetjehet enige land inEuropadat
nogbenoemdepolitieke functiona-
rissenalsdeburgemeesterkent.Heel
Europa looptdusuitdepas,behalve
wij.

Directedemocratiebrengtdehe-
melnietopaarde,dat iswaar.Maar
wel andere slogansdan inAmster-
dam.D66: ‘Luisteren,denken,doen’
en ‘Nuvooruit’. Gut,wiewilhetomge-
keerde?VVD: ‘Ambitieuzerwerkma-
kenvanAmsterdam.’Heerlijkhelder
Heinekenwasduidelijker.

Oké,het zal vanavondaardigzijn
omwatblije en teleurgesteldegezich-
ten tezien.Maar in stedenalsAmster-
dam,Rotterdam,enookGroningen,
zaldePvdA, endeVVD,misschien
tochweer indecoalitiekomen.Wat
anderepoppetjes,maarpolitiek-be-
stuurlijkeverandering?Noway.Ook
niet voordeburger.

Diedecentralisatiebetekentook
datdeburgernoggewoonvooreen

loket vandeoverheidzal staanvooral
zijnzorg.Hetenige interessantezal
de scorevandemoslimpartijen in
RotterdamenDenHaagzijn, envan
deantimoslimpartij vanWilders. Tja.

‘Waaromjongerenniet stemmen.’
Dievraagprobeerde schrijverThijs
Kleinpasteuit te leggen inNRCHan-
delsbladvan 15maart. Voorzoverhet
stuk tebegrijpenwas,washet
hierom. Jongerenzijnonrustig, onge-
durig, ja idealistisch,maarwillenhet
andersdoen. SiliconValley ishet voor-
beeld.Daarheeftmenplannenzichaf
te scheidenvandeVS.

Briljant idee!Alle jongerenop
Texel. Zijnwe inAmsterdamookvan
het scooterprobleemaf. Ikweetniet
of dehoofdstedelijke jongerenpartij
NieuweAmsterdamseToekomst
(NAT)ditookwil.

Indorpenenkleine stedenkanhet
vastwelwatuitmakenofmeneer Jan-
senofmevrouwPietersenwordtge-
kozen.Maar raadslidwordenvoor
400europermaand,omgerekend
5eurobrutoperuur,welk talent trek
jehiermeeaan? Isdithetbedragdat
weoverhebbenvooronze ‘belangrijk-
ste vormvandemocratie’?Dekle-
dingindustrie inBangladesh isnog
royaler voorzijnpersoneel.

Deburgerheeftdusnavandaagnet
zoweinig tevertellenoverdegrote
dingenalsgisteren.Hetwoordbur-
gerkomt trouwens inhetD66-folder-
tjedat ikkreegniet éénkeermeer
voor. Bijdirecteverkiezingenmogen
webetere slogansverwachten. ‘Geen
Decentralisatie!’, ‘Alle Stadsdelen te-
rug’, ‘Iedereenrechtopeenbejaar-
dentehuis’, enzomeer.

Nuzienwevanavondeenefemere
verschuivingvanhetelectoralege-
moed,meerniet.

Daaromiseenultralageopkomst
deenigewake-upcallomtotpolitieke
revolutie tekomen.Komtdieniet,
dankomtdiehopelijk vandeburgers
zelf.Deboosheidopde ING iseen
gunstigvoorteken.Mislukteverkie-
zingenvandaag leiden tot eenbeter
stelselover tweeof vier jaar.Daarom:
blijf thuis.

Lokale verkiezingen

Mislukte verkiezingen
vandaag leiden over twee
of vier jaar tot een stelsel
met directe democratie.

Henri Beunders
is hoogleraar ge-
schiedenis aan
de Erasmus Uni-
versiteit Rotter-
dam.
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