
radicaal rechts & de sociaal-democratie’ bleek dat
populistische partijen à la de lpf in landen als Po-
len, Denemarken en Zwitserland al veel langer een
rol van betekenis spelen in de nationale politiek.
Stuk voor stuk zijn dat geen extreem-rechtse par-
tijen, al spelen ze wel in op vergelijkbare thema’s:
anti-establishment, anti-overheid, anti-Europa,
anti-buitenland, anti-immigratie. De Deense Volks-
partij, onder leiding van Pia Kjaersgaard, opgericht
in 1995, staat vanaf 1999 continue op 10 à 15% van
de stemmen in de polls. De oorsprong van deze
partij ligt in haar afkeer van steeds hogere belastin-
gen als reactie op de sterk uitdijende Scandinavi-
sche welvaartsstaat. De Zwitserse Volkspartij (svp),
onder leiding van Christoph Blocher, hamert op
traditionele Zwitserse waarden, is daarom tegen
een toenadering van Zwitserland tot Europa en voor
het gesloten houden van de Zwitserse grenzen voor
buitenlanders. Die partij leeft van angst voor in-
vloeden van buitenaf, van superioriteitsgevoel over
het Zwitserse model en het geloof in de neutraliteit
van Zwitserland als redding voor het land. De svp
haalde in 1999 22,5 % van de stemmen en werd
daarmee feitelijk de grootste partij.

In Polen is Zelfverdediging onder leiding van
Andrzej Lepper enigszins te vergelijken met popu-
listische partijen in Nederland, Zwitserland en
Denemarken. Voor Poolse begrippen zou die partij
niet extreem xenofoob zijn. ‘Zelfverdediging’ is
vooral anti-establishment en anti-Europa. Zij spe-
len handig in op de angst van veel Polen (vooral
ook van boeren die bang zijn voor grootscheepse
landbouwsaneringen) dat Brussel een nieuwe be-
teugeling zal zijn van de net herwonnen vrijheid:
Brussel als het nieuwe Moskou. Met het referen-
dum over de toetreding van Polen nog voor de boeg
behaalde de partij van Lepper in een opiniepeiling
in mei 17% van de stemmen.

Kortom, de beweging van Fortuyn was allesbe-
halve een geïsoleerd fenomeen. Overal in Europa
wordt het ongenoegen van de bevolking ten op-
zichte van de gevestigde politieke partijen door ge-
kanaliseerd. Soms door extreem-rechtse partijen,
maar soms ook door meer rechts-populistische
partijen. En populisme is in dubbel opzicht een
Europees fenomeen. Europa — de eenwording, de

ren aan het debat voor een ander beleid. Alleen
maar roepen dat alles via de Verenigde Naties moet
lopen, een instituut dat wat zijn functioneren be-
treft trouwens dringend op de schop moet, biedt
geen oplossing. De voorbereiding op de Europese
verkiezingen biedt een goede gelegenheid om het
buitenlands– en defensiebeleid van de PvdA van
nieuwe impulsen te voorzien. In een langzamer-
hand ver verleden was er vaak intensieve samen-
werking op partijniveau tussen de sociaal-demo-
craten uit de BeNeLux- landen, de Scandinavische
landen en de Bondsrepubliek. Ook de Franse socia-
listen en vertegenwoordigers van de Labourparty
deden een aantal keren mee. Waarom dit overleg
niet weer opstarten? Er moet iets gebeuren, de tijd
dringt.

bram stemerdink       
Was minister van Defensie        

Staar je niet blind op het
polder-populisme!
Populisme in Nederland. Wie had zich dat ooit kun-
nen voorstellen? Er was altijd vol afschuw gekeken
naar het Oostenrijk van Haider, het Frankrijk van Le
Pen en Filip Dewinters’s België. Zoiets kon ons in
Nederland toch niet overkomen? Die partijen die
het ongenoegen onder de bevolking mobiliseerden
en daar succes mee boekten waren immers ex-
treem-rechts en bij ons kon dat fenomeen toch
geen vat krijgen op de samenleving. Zie hoe margi-
naal Janmaat met zijn Centrum Democraten aan-
wezig was in de Nederlandse politiek. Maar juist
omdat Le Pen en Haider in de hoek van extreem-
rechts konden worden geplaatst hebben we ons
verkeken op de voedingsbodem van ongenoegen
waarop deze partijen konden groeien en ook dat er
partijen zijn die dat ongenoegen aanboren zonder
te vervallen in extreem-rechtse posities. 

Op de onlangs in De Balie gehouden bijeen-
komst van de PvdA-Eurodelegatie over ‘Europees
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Claus. Dit jaar was hij de échte winnaar. Het jury-
rapport noemt Benali een ruimhartige verteller en
constateert: ‘De schrijver wil niet alleen een breed
beeld geven van wat een samenleving uitmaakt en
beweegt, hij is even nieuwsgierig naar wat de afzon-
derlijke deelnemers ervan beweegt en voortdrijft’.  

Het bekroonde boek is een familieverhaal van
mensen die leven met twee identiteiten: de Marok-
kaanse en de Nederlandse. De baas in De langver-
wachte is de nog ongeboren dochter van Mehdi
Ajoeb, zoon van een Marokkaanse slager in Rotter-
dam en van Diana Doorn, dochter van Rotterdamse
Nederlanders. Zij vertelt de verhalen. Vanuit de
baarmoeder kan ze in het verleden zien en een
beetje in de toekomst kijken. Dat is haar gave. 

‘Mijn moeder zegt dat mensen vergeten dat ze
ooit in slaap zijn gewiegd met liedjes, niet met op-
roepen tot heilige oorlogen’ zegt Mehdi en zijn
moeder Malika troost haar oude vader als hij zegt:
‘ik kan niet lezen en schrijven’ met: ‘in je eigen taal
en tong ben je een wandelend woordenboek’. 

Het zijn gelovige mensen in de wereld van Be-
nali, voor wie religieuze feesten betekenis hebben:
‘Het is moeilijk lol hebben in een donkere kamer…
Diwali en Kerst, maar ook Ramadan en Rosj Ha-
sjana: het zijn de 80watt-lampen van de mono-
theïstische godsdiensten, bereid zijn om dat licht-
knopje in te drukken is genoeg’.

Hebben literatuur en politiek met elkaar te ma-
ken? Op die vraag antwoordt Abdelkader Benali per
e-mail: ‘Toen ik het boek twee jaar geleden schreef
was het als met een houthakker die een boom moet
hakken. Ik wilde de wereld laten zien van een grote
stad. Wat blijft is de drang om de wereld door te
lichten, om personages van vlees en bloed te ma-
ken die het nieuws niet halen. Ik wil laten zien hoe
mensen denken en leven, wat ze klein houdt. Mis-
schien hadden we teveel empathie (de vertroetel-
maatschappij, de slachtoffercultuur), maar als je
niet meer kunt invoelen wat de ander beweegt, dan
weet je ook niet meer wat je zelf drijft en liggen on-
macht en vertwijfeling op de loer. Dan gaat het le-
ven zelf op de helling. Ik stuur aan op begrip dat er
tussen jou en de nieuwkomer niet veel verschil is,
behalve dan de relatie tot het land. Dat achterstan-
den voorsprongen kunnen worden. Veel van het en-

uitbreiding —  is immers zelf een van de thema’s
waarop populistische en extreem-rechtse partijen
goed scoren, door kiezers te mobiliseren op basis
van anti-Europese gevoelens. Laten we ons niet
blindstaren op ons polder-populisme en de ver-
meende ‘puinhopen van Paars’.  Volgend jaar juni
staan de Europese verkiezingen voor de deur. Laten
we de discussie aangaan met sociaal-democraten
in Europa over Europa en iets doen met de kritiek
van de kiezer. 

angelina scalzo
Medewerkster Anne Vondeling Stichting, de Europa-
stichting van de PvdA

De bewogenheid van 
Benali
De tiende Libris Literatuur Prijs van vijftigduizend
euro ging dit jaar naar de 27-jarige Abdelkader Be-
nali. Hij is geboren in Ighazzazen, Marokko, en
woont vanaf zijn vierde jaar in Rotterdam. Bedoe-
ling van de prijs, die vergelijkbaar is met de
Engelse Man Booker Prize, is de belangstelling
voor Nederlandstalige literatuur te stimuleren en
de bekroonde schrijver in staat te stellen zich zon-
der financiële zorgen een jaar lang aan zijn/haar
werk te wijden. Op de avond na de prijsruitreiking
zei Benali in Nova: ‘Ik wil kleine verhalen mooi op-
schrijven, zodat ze wat meer gaan stralen’. Hij was
vastberaden om daarmee door te gaan. 

Literatuur is de schepping van het geschreven
woord en wordt beoordeeld op taal en op literaire
waarde. Benali was al een keer op deze kwaliteiten
genomineerd, in 1997 met Bruiloft aan Zee. Toen zei
hij in Trouw: ‘Ze zeggen wel eens dat de beste litera-
tuur ontstaat uit twee culturen. Mijn dubbele
achtergrond heeft als voordeel dat ik sneller gren-
zen herken…De multiculturele samenleving brengt
alleen maar voordelen. Als je ziet wat we allemaal in
huis hebben, gaat Nederland een nieuwe gouden
eeuw tegemoet.’ Toen ging de prijs naar Hugo

s & d 5 / 6  |  20 0 3  

6

interventie

S&D 5/6 binnenwerk  03-06-2003  18:10  Pagina 6




