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De Ierse parlementsverkiezingen van 25 februari 
jongstleden worden in Ierland gezien als een enorme 
politieke aardverschuiving, een waarlijk historische 
gebeurtenis. Vanuit Europees perspectief is echter 
niet direct duidelijk wat deze verkiezingen zo bijzon-
der maakt. Er lijkt op het eerste gezicht namelijk niet 
meer te zijn gebeurd dan een wisseling van de macht 
tussen twee centrumrechtse partijen die qua beleid 
nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. De ver-
kiezingsuitslag kan daarom alleen begrepen worden 
in de context van de eigenaardige Ierse parlementaire 
geschiedenis en het haast on-Europese politieke land-
schap, waarin het liberalisme als ideologie slechts een 
bescheiden plaats inneemt.

Van Home Rule naar Rome Rule:  
de wording van de Ierse Republiek
De ironie van de geschiedenis is dat een Britse belof-
te in 1885 aan Ierland leidde tot een splitsing in de 
Britse Liberal Party en dat de verlate vervulling van 
die belofte leidde tot een burgeroorlog in Ierland, die 
de twee politieke partijen baarde die tot 2011 de Ierse 
politiek domineerden.

In 1885 slaagde de Ierse National Party, een ver-
band van partijen die zelfbestuur eisten voor Ierland, 
erin bijna alle Ierse kiesgerechtigden achter zich te 
scharen waardoor de laatste restanten van de Liberal 
Party in Ierland werden weggevaagd. Voor de Britse 
premier en leider van de Liberal Party, William Glad-
stone, was dat een duidelijk signaal dat de Ierse roep 
om zelfbestuur, beter bekend als Home Rule, niet lan-
ger genegeerd kon worden.A, 1 Ondanks aanzienlijke 

A	 De	verkiezingen	van	1874	waren	het	begin	van	het	einde	voor	
de	Liberal	Party	in	Ierland,	toen	zij	bijna	alle	zetels	kwijtraakte	
aan	de	Ierse	nationalisten.	Veel	van	hen	hadden	eerder	kandi-
daat	 gestaan	voor	de	Liberal	Party,	maar	waren	 teleurgesteld	
geraakt	door	het	uitblijven	van	hervormingen	na	de	verkiezin-

oppositie binnen zijn eigen partij legde Gladstone in 
1886 zijn Home Rule Bill voor aan het parlement. De 
Bill werd weliswaar verworpen, maar de geest was uit 
de fles: de Liberal Party brak in tweeën en de tegen-
standers van Gladstone vormden de Liberal Unionists, 
die uiteindelijk zouden samengaan met de eveneens 
tegen Home Rule gekante Conservatieven. Naast hun 
bredere verzet tegen decentralisatie uit zorg over de 
eenheid van het Verenigd Koninkrijk, vreesden zij dat 
Home Rule in het katholieke Zuid-Ierland in de prak-
tijk zou neerkomen op Rome Rule.

In Ierland brak een tumultueuze en vaak geweld-
dadige periode aan die in 1922 werd bekroond met 
onafhankelijkheid, maar die tot ver nadien een splijt-
zwam vormde in de Ierse samenleving en politiek. 
Kort samengevat kreeg het verzet tegen de Britse over-
heersing een steeds militanter karakter en vanaf 1919 
was er feitelijk sprake van een guerrillaoorlog tussen 
het Britse leger en het Ierse Republikeinse Leger.B, 2 

In juli 1921 werd er een wapenstilstand afgesproken 
die de opmaat vormde voor onderhandelingen over de 
toekomstige status van Ierland binnen het Britse Rijk. 
Op 6 december kwamen de Britse en Ierse delegaties 
tot een vergelijk dat eenvoudig bekendstaat als ‘the 
Treaty’ en Ierland de status van dominion verleende, 
ruwweg te vergelijken met de positie van Canada bin-
nen het Gemenebest.

Het verdrag werd in januari 1922 met een krappe 

gen	van	1868.	Een	andere	factor	die	helpt	verklaren	waarom	de	
Ierse	nationalisten	juist	in	1874	massaal	succes	boekten	is	dat	
toen	voor	eerst	het	stemgeheim	gold,	waardoor	Ierse	pachters	
konden	 stemmen	 zonder	 gadegeslagen	 te	 worden	 door	 hun	
(vaak	pro-Britse)	landeigenaren.

B	 Aan	Britse	zijde	vochten	de	beruchte	Black	and	Tans,	wier	bru-
te	optreden	 tegen	de	 Ierse	bevolking	de	Britse	 reputatie	ern-
stige	schade	berokkende	en	bij	het	liberaal	gezinde	deel	van	de	
Britse	publieke	opinie	tot	grote	weerzin	tegen	de	operaties	in	
Ierland	leidde.

verKiezingen in ierLand

het einde van een poLitieKe ijstijd

– Mark van de Velde –

Op 25 februari jongstleden vonden in Ierland de parlementsverkiezingen plaats. De centrumrechtse re-
geringspartij Fianna Fáil verloor flink: tijdens de vorige verkiezingen kreeg zij nog 41,6 procent van de 
stemmen en nu slechts 17,4. De andere centrumrechtse partij Fine Gael won echter ruim 10 procent en 
kreeg nu 36,1 procent en is daarmee de grootste partij geworden. De twee partijen zijn qua beleid nau-
welijks van elkaar te onderscheiden en er lijkt voor de buitenwereld dan ook weinig te zijn veranderd. In 
Ierland zelf wordt deze uitslag echter als een drastische verschuiving van het politieke landschap gezien. 
Om te begrijpen waarom deze uitslag door de Ieren als zo ingrijpend wordt ervaren, zet Mark van de Velde 
de parlementaire geschiedenis van Ierland uiteen om op die manier meer inzicht in de Ierse politiek te 
verschaffen. Hieruit zal tevens blijken dat het Ierse politieke landschap in Europees perspectief zeer op-
merkelijk is, waarbij de liberalen een zeer marginale positie innemen.
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meerderheid aangenomen door het Ierse parlement 
(Dáil), maar de tegenstanders van het verdrag legden 
zich daar niet bij neer.C, 3 Zij wonden zich vooral op 
over de eed van trouw aan de koning van Engeland en 
over het feit dat zes noordelijke counties (Ulster in de 
volksmond) deel bleven uitmaken van het Verenigd 
Koninkrijk. Later dat jaar braken tussen voor- en 
tegenstanders van het verdrag gewapende schermut-
selingen uit die de geschiedenis zijn ingegaan als de 
Ierse Burgeroorlog (1922-1923), een benaming die 
veel meer slachtoffers suggereert dan de op zijn hoogst 
vierduizend te betreuren doden. De reden dat een ver-
houdingsgewijs bescheiden conflict, gewonnen door 
de voorstanders van het verdrag, mythische dimensies 
kon aannemen moet volgens de Ierse historicus Lee 
eerder worden gezocht in ‘a retrospective need for bit-
terness than in the nature of civil war itself.’4 De twee 
belangrijkste politieke partijen van Ierland hadden de 
Burgeroorlog namelijk nodig om zich, bij gebrek aan 
andere politieke tegenstellingen, van elkaar te onder-
scheiden.

De Burgeroorlog spleet Sinn Féin (Iers voor 
‘ourselves’), de dominante politieke partij in het toen-
malige Ierland, in tweeën: de voorstanders van het 
verdrag verenigden zich onder de noemer Cumann na 
nGaedhael (opgericht in 1923 en in 1933 opgegaan 
in de nog altijd bestaande Fine Gael) terwijl de ach-
terblijvers verder bleven ruziën over de hypothetische 
vraag wat te doen als de beruchte eed van trouw aan de 
Engelse koning geschrapt zou worden. De rekkelijken 
onder de Sinn Féin-leden, aangevoerd door Éamon de 
Valera, splitsten zich in 1926 af en vormden Fianna 
Fáil (Iers voor ‘soldiers of Ireland’ of ‘soldiers of des-
tiny’), die zou uitgroeien tot een van de succesvolste 
machtspartijen in West-Europa. Sinn Féin, daarente-
gen, verbande zichzelf naar de marges van de Zuid-
Ierse politiek – tot 25 februari 2011 toen de partij 
haar beste resultaat sinds de splitsing boekte.

De Britse vrees voor Rome Rule bleek niet onge-
grond. Er was namelijk één punt waarover onder alle 
partijen grote consensus bestond, namelijk de gids-
rol van de katholieke kerk in vragen van politieke en 
maatschappelijke aard. Nota bene de Ierse Labour 
Party waarschuwde in 1959 voor ‘liberalism, Com-
munism and a removal of the true Christian principle 
of Government’ naar aanleiding van een referendum 
over zoiets ongevaarlijks als een kiesstelselwijziging.D, 5 
Als zelfs die partij, wier Europese zusterpartijen vaak 
tot de antiklerikale stroming behoorden, zich beroept 

C	 Strikt	genomen	heette	het	 land	vanaf	het	moment	van	onaf-
hankelijkheid	tot	1937	de	‘Ierse	Vrijstaat’	en	van	1937	tot	1949	
‘Ierland’.	Pas	 in	1949	werd	 Ierland	officieel	een	republiek	en	
stapte	het	uit	het	Gemenebest.

D	 In	1993	werden	homoseksuele	contacten	tussen	volwassenen	
gedecriminaliseerd,	 tot	 1992	 was	 het	 verboden	 condooms	 te	
verkopen	aan	minderjarigen,	en	pas	in	1997	werd	het	mogelijk	
een	echtscheiding	aan	te	vragen.

op het christelijke gedachtegoed dan wekt het weinig 
verbazing dat het Ierse geestelijke klimaat tot ver in de 
twintigste eeuw uiterst conservatief en onliberaal was.

Politieke ijstijd, ideologische ontdooiing
Na de roerige ontstaansperiode van de Ierse staat brak 
in partijpolitiek en ideologisch opzicht een lange pe-
riode van betrekkelijke stabiliteit aan. Anno 2011 do-
mineren Fianna Fáil, Fine Gael (Iers voor ‘Irish race’ 
of ‘tribe of the Irish’) en Labour nog altijd het poli-
tieke podium. Zelfs hun electorale aandeel is sinds de 
jaren dertig nauwelijks veranderd, enkele schomme-
lingen en de meest recente verkiezingsuitslag daargela-
ten. Fianna Fáil kon steevast rekenen op een aanhang 
van zo’n 45 procent, Fine Gael scoorde meestal rond 
30 procent en Labour tussen 10 en 15 procent. Niet 
geheel ten onrechte karakteriseren kenners de Ierse 
politieke geschiedenis met ‘in the beginning was the 
Treaty’, waarna het politieke en haast on-Europese 
ideologische landschap met al zijn eigenaardigheden 
bevroor.6

Zo’n eigenaardigheid is bijvoorbeeld de be-
scheiden plaats die Labour steeds heeft ingenomen 
in vergelijking met de rest van Europa, zeker als in 
aanmerking wordt genomen dat er ter linkerzijde 
van die partij geen echte concurrentie bestond. Een 
vaak genoemde verklaring daarvoor is dat Labour de 
aansluiting bij een groot deel van het electoraat miste 
door niet deel te nemen aan de verkiezingen van 1918, 
precies toen door de uitbreiding van het kiesrecht het 
aantal potentiële kiezers was verdrievoudigd.7 Een an-
dere reden kan zijn dat de nationalistische kwesties die 
Ierse politieke en maatschappelijke agenda bepaalden 
eenvoudigweg niet veel ruimte boden aan een partij 
die opkwam voor één segment van de maatschappij, 
namelijk de arbeiders. Bovendien kunnen Fine Gael 
en zeker Fianna Fáil met recht claimen nationale par-
tijen te zijn. Hun kiezers zijn zeer gelijkmatig verdeeld 
over de sociaal-economische klassen en lijken ook in 
ideologisch opzicht veel op elkaar: een overweldigen-
de meerderheid van zowel Fine Gael- als Fianna Fáil-
stemmers plaatst zichzelf in het midden of rechts van 
het ideologische spectrum.8

Aanvankelijk bestond er tussen die twee laatste par-
tijen een groot verschil in economisch beleid. Cumann 
na nGaedhael, de pro-Treaty party en de voorloper 
van Fine Gael, voerde van 1922 tot 1932 een beleid 
van vrijhandel en een minimum aan staatsingrijpen.9 

Fianna Fáil stond in die tijd qua economisch opvattin-
gen juist aan de linkerzijde van het politieke spectrum. 
Daarop terugkijkend zei Éamon de Valera in 1971 dat 
‘we could be called Socialists, but not Communists’.E, 10 
Welk etiket ook van toepassing is op Fianna Fáil uit 
die dagen, de koerswijziging die de partij doorvoerde 

E	 De	 Valera	 was	 minister-president	 in	 de	 periodes	 1932	 tot	 1948,	
1951	tot	1954,	1957	tot	1959	en	president	van	1959	tot	1973.
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toen zij in 1932 voor het eerst regeringsverantwoor-
delijkheid kreeg was beslist onliberaal: ‘Under Fianna 
Fáil, economic interventionism, state-led industriali-
sation, discouragement of foreign investment and im-
port substitution industrialisation behind high tariff 
walls were given a determined trial between 1932 and 
1959.’11

Na de machtswisseling in 1932 nam Fine Gael 
langdurig de rol van grootste oppositiepartij aan en 
ontdeed zich goeddeels van de liberale economische 
traditie van Cumann na nGaedhael. De handvol kabi-
netten waaraan de partij deelnam waren altijd coalities 
met Labour, die niet primair waren gestoeld op ver-
wantschap met de sociaal-democraten maar geboren 
werden uit gebrek aan alternatief. Per slot van reke-
ning weigerde Fianna Fáil tot 1989 pertinent om het 
pluche te delen: de partij regeerde alleen, of helemaal 
niet. Toen zij die houding liet varen, bleek Fianna Fáil 
trouwens allesbehalve kieskeurig in haar coalitiegeno-
ten en regeerde achtereenvolgens met Labour, de Pro-
gressive Democrats en de Green Party.

De mistroostige balans van het autarkische beleid 
tussen 1932 en 1959 doordrong alle partijen in Ier-
land van de noodzaak tot meer openheid en realisme, 
hetgeen in de daaropvolgende vijftien jaar voor de 
broodnodige economische groei zorgde en – voor het 
eerst sinds 1841 – indirect tot een toename van de 
bevolking. Maar de winst werd al vlug verspeeld door 
een onbetaalbare verzorgingsstaat op te tuigen, zodat 
The Economist Ierland in 1988 nog de ‘poorest of the 
rich’ kon noemen.12

Vanuit liberaal gezichtspunt is vooral de ideologi-
sche ontdooiing in het economisch denken bij zowel 
Fianna Fáil als Fine Gael interessant. De aanzet hiertoe 
werd gegeven door de Progressive Democrats (PDs), 
een partij die in 1985 werd gesticht door oud-leden 
van Fine Gael en Fianna Fáil naar aanleiding van een 
verschil van inzicht over Noord-Ierland. Al spoedig 
onderscheidden de PDs zich echter vooral met hun 
liberalisme op ethisch en economisch vlak.F, 13 Hun 
radicale programma voor privatisering, belastingverla-
ging en fiscale soberheid trok in 1987 vanuit het niets 
12 procent van de stemmen. In 1989 vormden ze voor 
het eerst een coalitie met Fianna Fáil en slaagden erin 
hun sociaal-economische agenda om te zetten in be-
leid. De bekende politicoloog Micheal Gallagher con-
stateerde dat ‘never before has a party that averaged 
just 5.6 per cent of the votes in the six elections that 
it contested made such an impact on government po-
licy.’14

Want Ierland veranderde in korte tijd van een ach-
terblijvertje in het op één na rijkste land van Europa.15 

F	 Anders	dan	Fianna	Fáil	waren	de	PDs	voorstander	van	de	 in	
1985	gesloten	Anglo-Irish	Agreement	tussen	het	Verenigd	Ko-
ninkrijk	en	de	Republiek	 Ierland,	die	de	Republiek	een	advi-
serende	stem	gaf	in	Noord-Ierse	zaken,	maar	tevens	het	Britse	
gezag	over	Noord-Ierland	bevestigde.

Vanwege zijn haast Oost-Aziatische groeicijfers kreeg 
het land de bijnaam ‘de Keltische Tijger’ met als hoog-
tepunt de periode 1997 tot 2002. Misschien is het om 
die reden niet vreemd dat na de verkiezingen in 2002 
voor het eerst in de Ierse parlementaire geschiedenis 
een coalitie in ongewijzigde samenstelling (namelijk 
Fianna Fáil-PDs) verder kon regeren.16 Mary Harney, 
in die jaren PD-kopstuk, vice-premier en minister 
van Handel, impliceerde dat de Ierse vrijemarkteco-
nomie eerder op Amerikaanse dan op Europese leest 
geschoeid was: ‘Geographically we are closer to Berlin 
than Boston. Spiritually we are probably a lot closer to 
Boston than Berlin.’17 Die woorden zijn overigens als 
een boemerang bij haar teruggekomen toen de Ierse 
economie hard werd getroffen door de internationale 
economische crisis die begon in de Verenigde Staten, 
terwijl vooral de Duitse belastingbetaler met grote te-
genzin opdraaide voor de gigantische lening aan Ier-
land.

De ideeën van de Progressive Democrats werden 
rap overgenomen door zowel Fine Gael als Fianna Fáil 
en in economisch opzicht kunnen de twee partijen te-
genwoordig als liberaal worden geclassificeerd. In de 
unieke Ierse context hebben Europese ideologische 
etiketten evenwel slechts geringe betekenis, een feit 
dat in de Nederlandse berichtgeving over de Ierse ver-
kiezingen nogal eens over het hoofd wordt gezien.18 
Het enige nominale verband tussen Europees libera-
lisme en de Ierse politiek is het verse lidmaatschap van 
Fianna Fáil van de Partij van Europese Liberalen en 
Democraten (ELDR), de liberale groepering in het 
Europees Parlement waartoe ook de VVD, D66 en de 
Vlaamse Open-VLD behoren. Tot 2009 was de Fian-
na Fáil lid van de Unie voor een Europa van Nationale 
Staten (UEN), een inmiddels uiteengevallen allegaar-
tje van conservatief-nationalistische en uitgesproken 
anti-liberale partijen zoals de Italiaanse Lega Nord en 
de Liga van Poolse Gezinnen. Het was eerder onvrede 
over extreme elementen binnen de UEN die Fianna 
Fáil in de armen van de ELDR dreef dan liefde voor 
het liberalisme. Tekenend voor de moeizame verhou-
ding tussen Fianna Fáil en het liberalisme is dat de 
overstap naar de ELDR plaatsvond tegen de uitdruk-
kelijke wens van nota bene de leider van de Fianna 
Fáil-fractie in het Europees Parlement, Brian Crow-
ley. Volgens hem pasten veel standpunten die door de 
ELDR worden gehuldigd niet bij zijn partij. In 1994 
wist Crowley aansluiting bij de ELDR nog te verhin-
deren, met als voornaamste redenen dat de liberale 
partijen gekant zijn tegen het Gemeenschappelijk Eu-
ropees Landbouwbeleid en er opvattingen over abor-
tus op na houden die niet stroken met Fianna Fáil.19

Kortom, dat Fianna Fáil lid is van de ELDR en 
Fine Gael van de Europese Volkspartij (christen-de-
mocraten) suggereert een ideologisch onderscheid dat 
niet bestaat. Beide partijen zijn in sociaal opzicht con-
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servatief en – althans sinds eind jaren tachtig – in eco-
nomisch opzicht liberaal. Dat geeft nieuw voedsel aan 
de oude these dat de twee partijen programmatische 
tweelingen zijn, wat natuurlijk niets afdoet aan het 
belang van de ideologische ontdooiing als zodanig. De 
recente verkiezingsuitslag wijst bovendien uit dat de 
Ieren ook in zware tijden vasthouden aan een liberale 
economische politiek. Zij hebben Fianna Fáil, die ver-
antwoordelijk wordt gehouden voor de dramatische 
neergang van de economie, massaal laten vallen ten 
gunste van Fine Gael, die in essentie geen ander beleid 
maar wel een andere stijl van politiek voorstaat. En 
juist stijl en persoonlijkheid nemen in Ierse politieke 
cultuur een belangrijke plaats in, wat nog eens wordt 
versterkt door de werking van het kiesstelsel.

Kiesstelsel en politieke cultuur
De Ieren kiezen hun vertegenwoordigers op een ma-
nier die in Europa nogal ongebruikelijk is; alleen 
Malta gebruikt voor verkiezingen van het lagerhuis 
eveneens het zogeheten PR-STV-stelsel (proportial re-
presentation, single transferable vote). In tegenstelling 
tot wat we gewend zijn in Nederland staat in dit stelsel 
primair de individuele kandidaat centraal. Tot 1965 
stond op het stembiljet zelfs niet vermeld bij welke 
partij de kandidaat behoorde, wat het persoonlijke 
element van de verkiezingsstrijd in een districtenstel-
sel nog eens vergrootte.20

Ierland is momenteel opgedeeld in 43 kiesdistric-
ten, die elk 3 tot 5 afgevaardigden leveren, hetgeen – 
anders dan in Groot-Brittannië met zijn enkelvoudige 
districten – een redelijke mate van evenredige verte-
genwoordiging garandeert. Tevens wordt het evenre-
dige karakter van het stelsel vergroot door de zoge-
heten enkelvoudig overdraagbare stem, die kiezers de 
mogelijkheid biedt om de kandidaten te nummeren 
in een door hen gewenste volgorde. De kandidaat die 
de kiesdrempel haalt, wint sowieso een zetel en zijn 
surplus aan stemmen wordt overeenkomstig de twee-
de voorkeur van de kiezers verdeeld onder de andere 
kandidaten. Als (vervolgens) geen enkele kandidaat 
de kiesdrempel haalt, worden de kandidaten met de 
minste stemmen stuk voor stuk geëlimineerd onder 
overdracht van de stemmen.

Het mechanisme achter het (her)tellen en overdra-
gen van de stemmen is gecompliceerd, maar de stem-
procedure als zodanig is voor de kiezer eenvoudig te 
begrijpen. Interessanter dan dat mechanisme zijn de 
politieke gevolgen van PR-STV. Omdat in alle distric-
ten ten minste drie zetels zijn te vergeven, staan voor 
de grote partijen veelal meerdere personen kandidaat. 
Zij zijn in programmatisch opzicht loten aan dezelfde 
stam en zullen zich dus op persoonlijk vlak proberen 
te onderscheiden van hun partijgenoten, bijvoorbeeld 
door politieke ‘dienstverlening’ aan hun achterban.21 
Vanuit de partij geredeneerd zijn er natuurlijk risico’s 

verbonden aan het hebben van meerdere kandidaten 
per district, want een ongunstige verdeling van stem-
men tussen kandidaten van dezelfde partij kan de con-
currentie in de kaart spelen. Uit onderzoek over de pe-
riode 1923 tot 1997 bleek dan ook dat één op de drie 
parlementsleden zijn zetel verliest aan een rivaal van 
dezelfde partij.22 De ruimte van de landelijke partij-
organisaties om zich nadrukkelijk te bemoeien met de 
kandidaatstelling in de districten is overigens beperkt, 
want een gepasseerde partijgenoot kan tenslotte altijd 
de verkiezingen ingaan als onafhankelijke kandidaat.23 
In dat opzicht waren de verkiezingen van 25 februari 
een hoogtepunt: maar liefst 202 van de 567 kandida-
ten waren niet verbonden aan een politieke partij.24

Het toch al grote belang van informele contacten 
in de Ierse samenleving en politiek wordt nog eens 
versterkt door de relatief forse omvang van het Ierse 
parlement: 166 vertegenwoordigers voor ongeveer 4,5 
miljoen inwoners verdeeld over 43 districten. De kies-
drempel varieert natuurlijk per district en per verkie-
zing, maar grofweg waren bij de verkiezingen in 2007 
zo’n 10.000 stemmen voldoende om rechtstreeks, dus 
al na de eerste telling, een zetel te winnen.25 Ierse par-
lementsleden besteden dan ook een groot deel van hun 
tijd in hun kiesdistrict en doen hun best om in Dublin 
lucratieve concessies voor hun district los te peuteren. 
Een fraai voorbeeld daarvan was de parlementaire 
behandeling van de begroting in december, toen het 
reeds wankele kabinet de steun van een onafhankelijk 
afgevaardigde verwierf in ruil voor maatregelen die de 
bouw van casino’s vereenvoudigen.26

De gewoonte om in Dublin de belangen van het 
kiesdistrict voorop te stellen komt voort uit de plat-
telandscultuur, die traditioneel wantrouwend staat 
ten opzichte van de heersende klasse in de hoofdstad. 
In Ierland kreeg dat antagonisme een extra dimen-
sie daar Dublin de zetel was van het Britse bestuur. 
Voeg daarbij dat het lokale bestuur weinig concrete 
bevoegdheden heeft en het wordt duidelijk waarom 
de Dáil in Dublin het strijdtoneel van lokale belangen 
is.27 Anderzijds is voor burgers die iets van de overheid 
gedaan willen krijgen een goede verstandhouding met 
hun afgevaardigde essentieel.

De Ierse politieke cultuur werd in de jaren zeven-
tig voor het eerst gedegen onderzocht door politieke 
wetenschappers. Zij identificeerden anti-intellectua-
lisme, autoritarisme, nationalisme en personalisme als 
onderscheidende kenmerken.28 Dat anti-intellectua-
lisme leidde er volgens Lee toe dat Ierland sinds de 
onafhankelijkheid op tal van terreinen achteropraakte, 
hoewel het in 1922 een gunstige uitgangspositie had 
in vergelijking met kleine landen op het Europese vas-
teland. ‘All the succesfull small states of Europe took 
care to construct an intellectual infrastructure. The 
Irish, in contrast, often gave the impression that they 
could not understand the concept.’29 Ierse analisten 
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wijten het lage intellectuele niveau van het politieke 
debat in hun land ook aan het ontbreken van ideo-
logische tegenstellingen. ‘The relative weakness of 
the usual left-right polarisation in the party system 
has encouraged a pragmatism that sometimes veers 
into incoherence, opportunism or an intellectual and 
otherwise corrupt know-nothingness.’30 In 2011 bleek 
dat zelfs de zwaarste economische crisis in Ierlands on-
afhankelijke bestaan geen aanleiding vormde voor een 
echt ideologisch debat.

Keltische dodo
De vervroegde verkiezingen van 25 februari werden 
gedomineerd door de zich voortslepende economische 
crisis. Voor een groot deel is de rampspoed veroor-
zaakt door banken die met goedkoop krediet de vast-
goedmarkt tot gigantische proporties opbliezen. In de 
hoogtijdagen, vlak voor het begin van de financiële cri-
sis in de Verenigde Staten, bood de vastgoedsector (in-
clusief hypotheekverstrekkers en aanverwante banen) 
werk aan één op de vijf Ieren.31 Toen de vastgoedmarkt 
inzakte en de banken in problemen raakten, stelde de 
staat zich in 2008 garant voor de (achteraf dubieuze) 
leningen van zes banken met een totale waarde van 
vierhonderd miljard euro.32 Die garantiestelling werd 
door de minister van Financiën Brian Lenihan aan-
vankelijk ‘the cheapest bailout in the world so far’ 
genoemd, een van de vele ongelukkige opmerkingen 
die de weerzin van de kiezers tegen Fianna Fáil verder 
aanwakkerde.33 Goedkoop was het allerminst: Ierland 
moest vanwege de almaar verslechterende positie van 
de banken en de stijgende rente op de internationale 
kapitaalmarkten een lening aanvragen ter waarde van 
85 miljard euro bij de Europese Unie en het Internatio-
naal Monetair Fonds (IMF), tegen een rente – woeker-
rente volgens veel Ieren – van 5,8 procent. Sommigen 
geloven dat de totale Ierse schuldenlast zo zwaar is dat 
het land op termijn niet aan zijn betalingsverplichtin-
gen kan voldoen. David McWilliams, een van Ierlands 
bekendste economen, wijst erop dat eind 2012 alleen 
al het bedrag aan rente dat Ierland moet betalen bijna 
gelijkstaat aan wat de overheid jaarlijks binnenkrijgt 
aan inkomstenbelasting. McWilliams is bepaald niet 
die enige die de toekomst somber inziet; ook de ge-
zaghebbende econoom Willem Buiter verwacht dat 
Ierland nog dit jaar failliet gaat.34

Een paar andere cijfers volstaan om de dramati-
sche verslechtering van de economie te schetsen. De 
werkloosheid verdrievoudigde in slechts enkele jaren 
tot ruim 13 procent; het Bruto Nationaal Product 
(BNP) per hoofd van de bevolking daalde in 2008 met 
5,3 procent en in 2009 nog eens met maar liefst 11,4 
procent; de staatsschuld steeg in 3 jaar tijd van zo’n 
30 procent tot boven de 100 procent van het BNP; 
het tot 2007 verwaarloosbare begrotingstekort liep 
op 31 procent van het BNP.35 Om dat laatste cijfer in 

perspectief te plaatsen: het maximaal toegestane tekort 
voor eurolanden is 3 procent. In een vlaag van zelfspot 
noemen de Ieren hun land nu de Keltische dodo.

Veelzeggend is dat Gerry Adams, al tientallen jaren 
de voorman van Sinn Feín, in de crisis een aanleiding 
zag om zijn zetel in het Noord-Ierse parlement op te 
geven teneinde zich kandidaat te kunnen stellen voor 
county Louth in de Republiek Ierland.36 Zijn partij 
was het compromisloze linkse alternatief voor Labour 
met de boodschap aan het IMF ‘to go home and take 
their money with them’ in de hoop te profiteren van 
het Ierse ongenoegen over de zware bezuinigingen en 
torenhoge rentetarieven in ruil voor de 85 miljard fi-
nanciële steun.37 Labour en Fine Gael gingen niet zo 
ver, maar beloofden de kiezer wel dat ze alles zullen 
doen om de voorwaarden te verzachten waaronder de 
lening is verstrekt.

Kiezen in een keurslijf: Ierland onder curatele
Vanuit Nederlands perspectief was het verbazend om 
te zien hoe slecht de politieke partijen zich in pro-
grammatisch opzicht hadden voorbereid. De exacte 
datum van de verkiezingen was natuurlijk onbekend 
totdat president Mary McAleese op verzoek van pre-
mier Cowen op 1 februari de Dáil ontbond en de 
verkiezingsdag vaststelde op 25 februari, maar de 
verkiezingen hingen al maanden in de lucht. Coali-
tiegenoot de Green Party, op wiens steun Fianna Fáil 
was aangewezen voor een parlementaire meerderheid, 
zinspeelde regelmatig publiekelijk op verkiezingen en 
niemand geloofde nog dat het kabinet langer zou zit-
ten dan maart. Bovendien zou het parlement uiterlijk 
in juni 2012 ontbonden moeten worden omdat dan 
de grondwettelijk vastgelegde maximumtermijn van 
vijf jaar na de vorige verkiezingen (juni 2007) verlo-
pen zou zijn. Desondanks gingen de vijf grootste Ierse 
politieke partijen op 1 februari de campagne in zonder 
verkiezingsprogramma. Fianna Fáil adverteerde al met 
de slogan ‘Real plan. Better future’ terwijl het plan nog 
een week op zich liet wachten. Toen Fianna Fáils ‘real 
plan’ ten slotte verscheen bleek het alleen betrekking 
te hebben op ‘banen’ en ‘politieke hervormingen’, ter-
wijl een belangrijk verkiezingsthema als gezondheids-
zorg geheel en al ontbrak en werd doorgeschoven naar 
een later te verschijnen beleidsplan.

Helemaal vreemd was het ontbreken van kiezers-
vriendelijk verkiezingsmateriaal bij de grote oppositie-
partijen Fine Gael en Labour, die onafgebroken ha-
merden op de noodzaak van nieuwe verkiezingen. In 
de afgelopen jaren hebben ze vele honderden pagina’s 
beleidsplannen gefabriceerd over uiteenlopende on-
derwerpen als alfabetisering, digitalisering, strafrecht 
en huursubsidie, maar een samenhangende visie in 
voor kiezers verteerbare taal was begin februari nog 
nergens te bekennen. Labour maakte dat later goed 
met een klassiek programma dat alle terreinen van het 
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overheidsbeleid bestreek, maar Fine Gael kwam pas 
tien dagen voor de verkiezingen met een programma, 
een dag na het eerste verkiezingsdebat op televisie 
waaraan partijleider Enda Kenny deelnam.

De maalstroom aan documenten enerzijds en het 
ontbreken van fatsoenlijke verkiezingsprogramma’s 
anderzijds maakt het moeilijk om per partij te schet-
sen wat de politieke posities voor de langere termijn 
zijn. Daarbij kwamen nog de dagelijkse porties ver-
bale toezeggingen in de media. Politici staken elkaar 
de loef af met cijfers over te creëren werkgelegenheid, 
zonder dat duidelijk was op welke aannames die cijfers 
berustten.G, 38 In Nederland wordt de spontaniteit in 
het debat soms gesmoord in de berekeningen van het 
Centraal Planbureau, maar dat is wellicht te prefere-
ren boven de slecht onderbouwde toezeggingen van de 
Ierse politieke partijen.

Ook het ontbreken van een ideologisch profiel 
maakt het lastig om te duiden welke richting de par-
tijen op willen. De beleidsdocumenten refereren nooit 
aan politieke stromingen. Zelfs de Labour Party – de 
enige partij met echte geestverwanten buiten de lands-
grenzen – gebruikt het woord ‘socialist’ uitsluitend 
voor zusterpartijen elders in Europa en laat het woord 
‘sociaal-democratie’ geheel en al ongenoemd.

Los van het feit dat de winnaar van de verkiezin-
gen bekend is, heeft het om een aantal redenen weinig 
zin om de plannen van de drie grote partijen uitge-
breid te vergelijken. Ten eerste draaiden de verschil-
len die ertoe deden eigenlijk maar om één vraag: hoe 
krijgt Ierland zijn overheidsfinanciën weer op orde? 
Door (nog meer) zware bezuinigingen alleen of ook 
door belastingverhoging? Grof gezegd koos Fine Gael 
ervoor de overheidsuitgaven in balans te brengen door 
hard te bezuinigen en de belastingen zo min mogelijk 
te verhogen. De partij zegt miljarden te willen bespa-
ren door uitkeringsfraude aan te pakken en flink te 
snoeien in het overheidspersoneel, maar de eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat de bezuinigingsplannen nogal 
vaag zijn en de financiële opbrengst ervan onzeker. La-
bour wilde iets minder bezuinigen en wat meer belas-
ting heffen. Even speelde het met de gedachte om een 
naar Nederlandse begrippen nog altijd laag belasting-
tarief van 48 procent in te voeren voor inkomens ho-
ger dan 100.000 euro, maar dat plan werd afgeblazen 
nadat Fine Gael de kiezers waarschuwde dat Labour 
een ‘high tax party’ is.39 Ondanks de enorme werk-
loosheid en de zorgelijke staat van de overheidsfinan-
ciën kiest Fine Gael niet voor een symbolische straf-
taks voor rijke Ieren. ‘I know that high taxes kill jobs. 
We will keep taxes, particularly income taxes, down. 
No country has ever taxed its way to economic reco-
very,’ zei de toekomstige premier Enda Kenny.40 Fine 
Fáil zat met zijn bezuinigingsplannen tussen de twee 

G	 Zo	wil	Fianna	Fáil	miljoenen	extra	toeristen	naar	Ierland	halen,	
wat	15.000	banen	zou	creëren	in	de	toeristische	sector.

andere partijen in, maar riep bij elk voorstel onherroe-
pelijk de vraag over zich af waarom Ierland zo diep in 
de problemen zit als die partij het zo goed weet.

Ten tweede stond bij gebrek aan alternatieven al 
tijdens de campagne zo goed al vast dat Fine Gael en 
Labour de volgende coalitie zouden vormen, ook al 
staan Fine Gael en Fianna Fáil programmatisch dich-
ter bij elkaar. Door de relatieve krachtsverhoudingen 
heeft Fine Gael meer in te brengen dan Labour, maar 
het is onwaarschijnlijk dat alle bezuinigingsplannen 
ongeschonden door de coalitieonderhandelingen ko-
men. Bovendien voelt Labour de hete linkse adem in 
de nek van Sinn Féin, die de drie gevestigde partijen 
brandmerkte als de ‘consensus for cuts’.

De derde en belangrijkste reden om alle verkie-
zingsprogramma’s en beleidsdocumenten met scepsis 
te beschouwen is de wetenschap dat de Europese Unie 
en het IMF Ierland zo goed als onder financiële cura-
tele hebben gesteld. De begrotingen zijn onderhevig 
aan goedkeuring van de EU en het IMF en de bewe-
gingsruimte van de nieuwe Ierse regering is minimaal. 
Het is dan ook uiterst onzeker of de nieuwe regering 
zal slagen in het openbreken van de leenvoorwaarden 
die de EU en het IMF aan Ierland hebben opgelegd. 
Jean Claude Trichet, president van de Europese Cen-
trale Bank die de Ierse banken kunstmatig in leven 
houdt, wees heronderhandeling resoluut van de hand: 
‘The plan, the plan, the plan... Let’s apply the plan. 
That’s my message. Again.’H, 41

 
Uitslag en vooruitblik
Voor Ierse begrippen waren de laatste verkiezingen van 
historische betekenis. Fianna Fáil, de partij die bijna 
niet weg was te denken uit het politieke machtscen-
trum, werd gereduceerd tot de derde partij en boekte 
het slechtste resultaat uit haar bestaan. Fine Gael, La-
bour en Sinn Féin haalden daarentegen de hoogste 
scores ooit. Fine Gael werd voor het eerst de grootste 
partij in de Dáil, op ruime afstand van Labour.

Hoe spectaculair de uitslag ook is, verrassend en on-
verwacht is die niet. In de ogen van het electoraat heeft 
Fianna Fáil de Ierse burger uitgeleverd aan buitenland-
se beleggers en banken, de soevereiniteit verspeeld aan 
het IMF en de Europese Centrale Bank, en het land in 
de economische afgrond gestort. Evenmin verrassend 
is de samenstelling van de nieuwe coalitie. Een alter-
natief voor Fine Gael-Labour was er eigenlijk niet, al 
had een minderheid liever gezien dat Fine Gael alleen 
zou regeren, met steun van enkele onafhankelijke par-
lementsleden, zodat de partij ongehinderd het mes in 
de publieke sector zou kunnen zetten. Het argument 
voor de coalitie met Labour is dat veel independents te 

H	 Veel	 analisten	 geloven	 dat	 Labour-leider	 Eamon	 Gilmore	 de	
Ierse	 zaak	 geen	 goed	 heeft	 gedaan	 door	 Trichet	 slechts	 ‘een	
ambtenaar’	te	noemen.
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wispelturig zijn en vooral geïnteresseerd zijn in voor-
deeltjes voor hun eigen kiesdistrict, wat de stabiliteit 
en slagkracht van de nieuwe regering niet ten goede 
zou komen.I

Veel tijd voor politieke beraadslagingen was er trou-
wens niet. In maart vergadert de Europese Unie name-
lijk over de voorwaarden waaronder zij Ierland zo’n 85 
miljard leende. Fine Gael en Labour stampten mede 
met het oog op die Europese top binnen een week na 
de verkiezingen een regeerakkoord uit de grond.43  De 
opvallendste punten daarvan zijn:

•  Het schrappen van 25.000 banen in de publieke 
sector;

•  Een beleid van nultolerantie voor mensen die 
misbruik maken van sociale voorzieningen. De 
partijen hopen een flink deel van de bezuinigin-
gen te halen uit het aanpakken van fraude; 

•  De besteding van 0,7 procent van het Broto Bin-
nenlands Product (BBP) aan ontwikkelingssa-
menwerking;

•  Geen verhoging van de inkomstenbelasting;
•  Verhoogde inspanningen van Ierlands diplomatie-

ke netwerk om de reputatieschade ten gevolge van 
de economische en politieke crisis te herstellen;

•  Het terugdraaien van de recente verlaging van het 
minimumloon met één euro;

•  De invoering van een algemene verplichte ziekte-
kostenverzekering, naar Nederlands model;

•  De afschaffing van de Senaat;
•  Het begrotingstekort terugdringen tot maximaal 

drie procent in 2015;
•  De invoering van één visum voor het Verenigd 

Koninkrijk en Ierland, zodat elke visumplichtige 
bezoeker aan het Verenigd Koninkrijk zonder 
moeite door kan reizen naar Ierland. Op die wijze 
hoopt Ierland forse daling van het aantal toeristen 
te keren;

•  Het vasthouden aan de vennootschapsbelasting 
van 12,5 procent.

I	 Overwegend	onafhankelijke	kandidaten.

Vooral dat laatste punt is erg belangrijk; niet alleen 
voor Ierland maar ook voor Nederland. Frankrijk 
en Duitsland eisen in ruil voor een versoepeling van 
de leenvoorwaarden dat Ierland zijn lage vennoot-
schapsbelasting verhoogt, maar Ierland vreest dat het 
daarmee zijn aantrekkingskracht op buitenlandse on-
dernemingen verliest en zodoende zijn kansen op eco-
nomisch herstel verkleint. Als het land toch bezwijkt 
onder de druk van Frankrijk en Duitsland, dan is de 
door Nederland verguisde Europese belastingharmo-
nisatie een flinke stap dichterbij gekomen.

Dr. M. van de Velde is medewerker van de Teldersstichting.
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