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‘Uitstel vanverkiezingen is echte test
voordemocratischeprincipes’
DaanBallegeer enHanDirkHekking
Amsterdam

Vanwegehet coronavirushoudenwe
anderhalvemeter afstandvanelkaar en
dragenwemondkapjes.Maarde ver-
kiezingenuitstellen,dat zouons te ver
gaan.Almoetdatnogwel effectiefblij-
ken, zegt communicatiewetenschapper
BertBakker.

In crisistijden zijnmensen bereid om
democratischevrijhedenoptegeven,als
zedaarmaarzekerhedenvoor terugkrij-
gen.Afstandhoudenvananderenterwijl
er een besmettelijke ziekte woedt, bij-
voorbeeld,enverplichteenmondkapje
dragen inde trein.

‘Het is danwel een inbreukop je vrij-
heid,maarhet isbelangrijkomteoverle-
ven’, zegtcommunicatiewetenschapper
BertBakkervandeUniversiteit vanAm-
sterdam. ‘Het isdanniet verrassenddat
mensenhet advies van gezondheidsex-
perts volgen.’
Voorlopige bevindingen van een

nieuwonderzoekwaaraanBakkermee-
werkte, wijzen uit dat er wel een harde
grens zit aan de bereidwilligheid om
vrijhedenop tegeven.Zodraerbijvoor-
beeld censuur, of een verbod op vreed-
zaamdemonstreren, of uitstel van ver-
kiezingen dreigt, dan blijkt er verzet te
ontstaan, zo geven experimenten inde
Verenigde Staten en het Verenigd Ko-
ninkrijk aan.

Bakker is benieuwd of dat in Neder-
land ook zo is. De verkiezingen voor de
Tweede Kamer staan voor over twee
maanden in de planning, op 17maart.
‘MaarwatalsdeBritsevariantvanhetco-
ronavirushelemaal losgaat?Misschien
is het dan vanuit epidemiologisch oog-
puntwelonverstandigomverkiezingen
te organiseren?Mocht dit zo zijn, dan

Grote steun voor langere lockdown
'Wat is uw mening met betrekking tot de lockdown?'
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kandaardekomendewekeneen stevig
debat over ontstaan.’

Tot nog toe zitten de politieke partij-
en inNederlandgrotendeelsopdezelfde
lijn, zegthij. ‘Er is eigenlijkgeen funda-
menteeldebatoverdewenselijkheidvan
coronamaatregelen,dediscussievanuit
de oppositie gaat vooral over de streng-
heid ervan.’

Daar is wel één uitzondering op. ‘Fo-
rum voor Democratie neemt echt een
afwijkendstandpunt in.Volgenseenre-
cente peiling van I&OResearchwil 79%
vandemensen die op deze partij stem-
men,eenversoepelingofhetstopzetten
vande lockdown.’

V Diezelfdepeiling gaf aandat de steun
onderNederlanders voor de corona-
maatregelen is toegenomen sinds de
komst van vaccins. Geldt dat ook voor
een avondklok? VolgensMarkRutte is
die waarschijnlijk nodig.
‘Er is zeker een groepmensen die zegt
“dowhatever it takes”.Maar bij opinie-
onderzoek is het altijd de vraag of wat
mensen zeggen ook overeind blijft als
iets effectief wordt ingevoerd. Vinden

ze een avondklok nog altijd een goed
idee als ze ’s avonds vanaf 18 uur thuis
moetenzijn?Dat is toch ietsheelanders
dantussenmiddernachten5uur ’soch-
tends niet naar buitenmogen.’

‘Er is duidelijk nogweerstandonder
de politieke elite. Als een liberaal die
persoonlijkevrijhedenbelangrijk vindt,

worstelt Rutte hier natuurlijk mee.
Hoewel het Outbreak Management
Teaminstellenvaneenavondklokheeft
geadviseerd, wil de regering daarom
toch eerst weten of het echt een effect
zal hebben.’

‘Overigens ben ik ook benieuwdwat
er met die steun voor demaatregelen
zou gebeurenmocht er daadwerkelijk
een harde handhaving komen. Ik zie
opstraat enopdeheide indebuurt van
waar ikwoonbijvoorbeeldvaakgrotere
groepjes lopen dan de twee personen
die volgens de regels zijn toegelaten.’

V Andere landen zijn verder gegaan
danNederland. In België was er tijdens
de kerstdagen zelfs sprake van omvia
dronesmetwarmtesensoren te contro-
leren ofmensen niet te veel bezoekers
in huis hadden.
‘De Nederlandse politici zijn tot nog
toe terughoudender geweest in het in-
voeren van verregaandemaatregelen.
In Griekenland geldt momenteel een
avondklok enmoeten burgers die tus-
sen 5 uur en 21 uur de straat opwillen,
eensmssturennaardeoverheid.Daar-
mee vergeleken is onze lockdown nog
steeds relatief licht.’
‘Als onderzoeker vind ik het voor-

al fascinerend dat mensen door deze
crisis allerlei afwegingenmaken over
hun democratische vrijheden. Als we
mensen vóór corona vroegennaar hun
principes, antwoordden ze dat ze wel
redelijk voor xof ywaren.Maarnumoe-
tenzedaaromwille vandevolksgezond-
heid soms compromissen in maken.
De vraag is danhoever ze daarinwillen
gaan, want dat geeft aan hoe sterk de-
mocratische principes zijn verankerd
bijmensen.’

V Hoe leeftijdsgevoelig is dat vraag-
stuk?
‘Opmerkelijk genoeg niet. We hadden
gedacht dat oudere mensen grotere
voorstanders zouden zijn van het in-
voeren van beperkendemaatregelen,
omdatzijnueenmaalmeer risico lopen.
Maar voor dat eigenbelang vinden we
geenbewijs. Ouderenmakendus geen
andere afweging over hun democrati-
sche vrijheden dan jongeren.’

De vraag is wat
er met steun voor
maatregelen gebeurt
mocht er echt harde
handhaving komen
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