
steeds boeiende boek De arrogantie van de macht. In
de ogen van Fulbright zijn er twee Amerika’s: ‘Het
ene is mild en humaan, het andere benauwend
egoïstisch; het ene heeft zelfkritiek, het andere is
eigengerechtigd; het ene is rationeel, het andere is
romantisch; het ene heeft humor, het andere is
plechtstatig; het ene is belangstellend, het andere
is pontificaal; het ene is gematigd, het andere in-
tens gepassioneerd; het ene is verstandig en het
andere arrogant in het gebruik van de macht’.   

Is volgens Fulbright een grote natie eenmaal be-
zield door de zendingsgedachte, dan neemt zij ge-
makkelijk aan dat zij zowel de middelen als de
plicht heeft Gods werk te doen, je hebt het zwaard
nu eenmaal niet voor niets in handen. Ondanks het
gesputter in de marge van de Amerikaanse minister
van Buitenlandse Zaken  Powell, is er geen twijfel
mogelijk tot welk Amerika de huidige regering be-
hoort. In het beleid ten aanzien van Irak komen al
deze elementen samen. De Verenigde Naties en
met name de Veiligheidsraad worden als voetveeg
gebruikt, er werd gedreigd met een eventuele inzet
van kernwapens in het kader van de nieuwe strate-
gie en bij de herinrichting van Irak houden de Vere-
nigde Staten in de eerste plaats rekening met hun
eigen belangen. Met een schaamteloosheid die ver-
bijsterend is wordt ervoor gezorgd dat de opbreng-
sten van de op gang komende olieverkopen met
name in de zakken van het Amerikaanse bedrijfsle-
ven terecht komen. Het is dàt Amerika dat door
veel kiezers en een aantal regeringen binnen de
Europese Unie wordt afgewezen, maar met afwij-
zen alleen ben je er niet. Zonder beleidsalternatie-
ven blijft het bij machteloos tegensputteren.

Voor wat betreft Irak valt er weinig meer bij te
sturen, die slag is verloren. Tony Blair heeft met een
bewonderenswaardige inzet geprobeerd er nog iets
van te maken, maar ook hij heeft zich verkeken op
de mogelijkheden president Bush tot meer overleg
en samenwerking te bewegen.   

Voor een sociaal-democratische partij als de
PvdA wordt het de hoogste tijd een bijdrage te leve-

Een ding kan niet worden ontkend. De christelijk
geïnspireerde neo-conservatieve meerderheid
binnen de huidige Amerikaanse regering heeft een
duidelijke marsroute uitgezet voor het te voeren
buitenlands beleid. Zonder zich iets aan te trekken
van internationale verdragen, zonder gebruik te
maken van internationale fora als de Verenigde Na-
ties en de navo wordt de koers bepaald. En wie het
er niet mee eens is, heeft pech gehad. Dit beleid
wordt ondersteund door enorme uitgaven voor de-
fensie. Voor 2004 bedraagt het budget ruim 400
miljard dollar, met als belangrijke posten: 70 mil-
jard voor wapenaankopen, 63 miljard voor onder-
zoek en ontwikkeling en 9 miljard voor het nieuwe
anti-raketsysteem. In de post voor onderzoek en
ontwikkeling zit een groot bedrag voor onderzoek
naar kleine nucleaire wapens. De Amerikaanse
Senaat heeft al ingestemd met opheffing van het
verbod op dergelijk onderzoek. Volgens minister
van Defensie Rumsfeld zijn kleine nucleaire wapens
buitengewoon geschikt om diep gelegen doelen te
treffen. De ontwikkeling van dit soort nucleaire wa-
pens past in de nieuwe militaire strategie waarin
aan nucleaire wapens een vitale rol wordt toege-
kend. Dat hiermee het Verdrag tegen de versprei-
ding van nucleaire wapens, het Non Proliferatie
Verdrag, in feite in de prullenbak verdwijnt, schijnt
niet van belang te zijn.

‘Macht heeft de eigenschap om het beoorde-
lingsvermogen aan te tasten; mensen en naties die
overigens verstandig zijn laten zich begoochelen
door grandeur… en de gedachte dat wij voor de
hele wereld verantwoordelijk zijn schijnt ons ver-
blind te hebben en heeft de mogelijkheid gescha-
pen voor het ontstaan van wat ik noem: ‘de arro-
gantie van de macht’. 

Dit schreef senator Fulbright in 1966 in zijn nog
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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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