
Weerzinwekkender kan kennelijk niet. Het
treurigst is wel dat politici zelf de monarchie
verdedigen met dit van zelfhaat vervulde antipo-
litieke vertoog.

populisme na verzuiling

Het politiek uiterst stabiele tijdperk van de ver-
zuiling was een slechte voedingsbodem voor an-
dere vormen van populisme dan het orangisme.
Maar toen de zuilen het eind jaren zestig, begin
zeventig begaven, braken meteen ook uitingen
van populisme door. Boer Koekoek voornoemd,
maar niet minder de radicale antibestelpartij
D’66 ¬ nog met apostrof. Ook de laatste ‘grote’
populisten tot de komst van Pim Fortuyn waren
verbonden met deze overgangsjaren en de toen
geopende jacht op de ontketende confessionele
kiezer: Joop den Uyl en Hans Wiegel. In heftige,
polariserende stijl beriepen zij zich tijdens dit
populistisch intermezzo op ‘de mensen in het
land’ en gebruikten het nog nieuwe medium
televisie om zich rechtstreeks tot dat ‘eigen volk’
te richten. Den Uyls brave, wat schlemielige ‘ge-
wone’ mannen en vrouwen, de ‘onderkant’ voor

Het probleem met een boek, elk boek, over ‘het
populisme’ is uiteraard dat ‘het’ populisme niet
bestaat. Ieder ‘populisme’ is specifiek, plaats- en
tijdgebonden, kent uiteenlopende inhoudelijke
en stilistische ingrediënten en reageert op ver-
schillende condities.

Zo bestaat er sinds jaar en dag, geheel los van
types als Hadjememaar en Boer Koekoek, een
zelden als zodanig aangemerkt Nederlands po-
pulisme: het orangisme. Dit stelt de ‘goede ko-
ning’, een Oranje dus, in zijn eeuwen omspan-
nend verbond met het oprechte, ‘goede volk’,
tegenover de politieke klasse, de regenten, hun
hokjesgeest en vriendjespolitiek. Dit orangisme
is gestolde argwaan tegen ‘de’ politiek, een per-
manent plebisciet tegen de idee van het zelfbe-
stuur van vrije burgers, een immer dreigende
schaduwmacht. Het ultieme argument tegen de
republiek is wonderlijk genoeg ook telkens weer
dat dan een politicus, jakkes, staatshoofd wordt.
Een Vondeling, een Luns, Den Uyl, Van Agt...
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uit het begin van de twintigste eeuw. Populisti-
sche impulsen komen in de vs ook voort uit het
krachtig beleden leerstuk van de volkssoeverei-
niteit ¬ exclusieve bron van politieke legiti-
miteit ¬ en de noodzaak om in een land van
nieuwkomers telkens de eenheid van de natie te
bevestigen. In de Amerikaanse politieke retoriek
wordt gedurig een beroep op land en volk ge-
daan. 

Zoveel is duidelijk, er zijn ‘linkse’ en ‘rechtse’
populisten. Hoewel populisme doorgaans wordt
opgevat als een bijwerking van de moderne de-
mocratie, bracht ook de Nederlandse Republiek
‘het’ al voort. Menig populist is een ‘kleine krab-
belaar’, maar daar staan grote politici ¬ Roose-
velt ¬ met populistische trekken tegenover.

Natuurlijk betekent dit alles niet dat we moe-
ten concluderen dat er in algemene zin weinig
tot niets over populisme valt te zeggen. Maar de
vraag moet wel steeds zijn wat we er eigenlijk
mee bedoelen. Gebruiken we het begrip analy-
tisch, descriptief, etiketterend, mobiliserend?
Als een vaag, maar nadrukkelijk pejoratief be-
doeld containerbegrip waarmee het goed jagen
is op politieke tegenstanders? Motto: popu-
listen, dat zijn de anderen.

populistische golven

Wat verstaat Arie van der Zwan onder popu-
lisme? Begin dit jaar verscheen zijn De uitdaging
van het populisme. Het boek inspireert, maar
maakt de lezer begripsinhoudelijk weinig wij-
zer. De uitdaging bundelt nieuw materiaal en eer-
der gepubliceerde artikelen; het oudste, uit 1996,
verscheen oorspronkelijk, net als andere hoofd-
stukken, in Socialisme & Democratie. De aanlei-
ding voor boek en titel is duidelijk: opkomst en
ondergang van, dixit Van der Zwan, de populist
Pim Fortuyn. Voor dat etiket is veel te zeggen,
maar Van der Zwans argumentatie blijft opmer-
kelijk impliciet. In het (nieuwe) titelhoofdstuk
inventariseert hij ‘de’ kenmerken van ‘het’ popu-
lisme aan de hand van Populism. Its Meaning and
National Characteristics, de gezaghebbende studie
van Ghita Ionescu en Ernest Gellner uit 1969.

wie hij het solidariteitsgebod verkondigde. Wie-
gels misschien wat minder schuldeloze, maar
onbetwist hardwerkende nationale ruggengraat,
die juist behoed moest worden voor die opdrin-
gerige solidariteit. Volgens het boekje demon-
streerden beide leiders-nieuwe-stijl ook dat cha-
risma geen persoonlijke eigenschap is, maar iets
dat in de relatie tussen een missionaire leider en
zijn ontvankelijke volgelingen bestaat.

Amerikaanse presidenten, en niet de min-
sten, zijn bijna per definitie ‘populistisch’. De
aristocratische Franklin D. Roosevelt zowel als
de volkse Harry S. Truman, allebei grote presi-
denten. Maar Roosevelts New Deal hing op po-
pulistische Zuidelijke Democraten en Trumans
politieke leven begon in een niet minder popu-
listische grootstedelijke ‘machine’. Recenter po-
sitioneerden Carter, Reagan, Clinton en Bush jr.,
dus Democraten en Republikeinen, zich in hun
campagnes alle vier als buitenstaanders die na-
mens de gewone Amerikanen de Washingtonse
augiasstal kwamen uitmesten. Kennelijk kan
het niet zonder dat anti-establishment appel,
zonder de heroïek van David tegen Goliath, van
de ‘perifere’ loner die de strijd met de duistere
krachten van het centrum, de Leviathan, aan-
bindt. Was vroeger big business een wezenlijk po-
pulistisch mikpunt, de laatste decennia is dat big
government.

Het presidentiële systeem doet ook een be-
roep op het ¬ in Nederland gevreesde, voor po-
pulistisch gehouden ¬ leidersbeginsel. Maar
het complement ervan, chronisch wantrouwen
jegens de leider, maakt eveneens deel uit van de
republikeinse democratie. Het verdrijven van de
‘slechte koning’, Amerika’s funderende mythe,
decreteert dat ‘het volk’ er altijd op bedacht moet
zijn door de leider te worden bedot. Periodiek
produceert de Amerikaanse democratie dan ook
een zuiverend vuur, een democratisch autodafe
waarmee het volk een slechte leider verjaagt:
Sweep City Hall clean! Throw the rascals out! De
amerikanist A.N.J. den Hollander werkte die
thematiek fraai uit in Het demasqué in de samenle-
ving (1976), waarin hij de opkomst verklaarde
van de populistische muckraking journalistiek
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deert hij, ‘(–) blijkt New Labour aan de toets te
voldoen.’

Ook de continentaal-Europese sociaal-demo-
cratie adopteerde in de jaren negentig, zij het in
verschillende mate, het radicaal rechtse beleids-
programma uit de jaren tachtig. In steno: lasten-
verlichting, flexibilisering van de arbeidsmarkt,
vergroting van inkomensverschillen, uitkerin-
gen op afstand, beperking sociale zekerheid, be-
grotingsdiscipline, aflossing staatsschuld. ‘Be-

teugeling van het kapitalisme’ werd een achter-
haalde doelstelling. De derde weg accepteerde
daarbij het ‘activistische en vitalistische mens-
beeld’ van de managers, dat de ‘autonome’ flex-
mens niet als schrikbeeld van ontworteling ziet,
maar als toonbeeld van adaptatievermogen. 

Door de nieuwe vrijbrief voor het kapita-
lisme, analyseert Van der Zwan, werd de be-
staanszekerheid van de brede middenklasse zo-
danig aangetast, dat haar leden ‘binding en ver-
dieping’ zoeken, ‘gemeenschap en sociale cohe-
sie’. Hier ligt het jachtterrein voor politieke en-
trepreneurs die ‘saamhorigheid’ en een beter
functionerende overheid in het vooruitzicht
stellen, een eind aan machtsmisbruik, orde op
zaken. ‘De nieuwe leiders beloven plechtig dat
zij de door het volk gewenste revolutionaire ver-
anderingen in een verbond met het volk zullen
doorvoeren.’ Voilà, de door Fortuyn gemarkeerde
derde populistische golf die naar Van der Zwan
verwacht het eerste decennium van het nieuwe
millennium zal beheersen.

Met Thatcher en Reagan begon een haasje-
over van populismen, het ene haalde het andere
uit, met Blair als vergrotende en Fortuyn als
overtreffende trap. Een interessante trits, maar

Naderhand vat hij ze nogmaals kort samen:
‘anti-establishment, afkeer van ideologie, op een
voetstuk plaatsen van het volk, appèl aan een-
heid en vaderlandsliefde, charismatisch leider-
schap’. Met Fortuyn in het achterhoofd, is het
dan makkelijk conclusies trekken. 

Van der Zwan bekommert zich nauwelijks
om historische populismen. Waar hij het over
wil hebben begon met Thatcher en Reagan, door
hem aangemerkt als aanstichters van ‘de eerste
populistische golf ’: de radicaal rechtse aanval op
big government en uitdijende verzorgingsstaat,
die rechts ervoer als een samenzwering, op
kosten van de hardwerkende middenklasse, tus-
sen de nieuwe, ‘liberal’ elite en de laagste klas-
sen. Met hun programma van deregulering en
terugdringing van de overheid ontdeden That-
cher en Reagan het kapitalisme van een orde-
nend tegenwicht, betoogt Van der Zwan, en zet-
ten zij het vliegwiel van de globalisering in be-
weging. De nieuwe, grenzenloze wereld joeg de
middenklasse op, marginaliseerde lagere klas-
sen en bracht nieuwe migratiebewegingen op
gang. Een reactie kon niet uitblijven en diende
zich aan in de gedaante van de derde weg, beli-
chaamd door Blair: ‘het populistisch antwoord
van de sociaal-democratie op radicaal rechts’, te-
vens de tweede populistische golf.

Argumenten voor deze stelling put Van der
Zwan uit The Unfinished Revolution (1998) van
Philip Gould, een van de ontwerpers van New
Labour. Blairs opmars naar de macht, zoals be-
schreven door Gould, heeft een ‘onvervalst’ po-
pulistische signatuur. New Labour attaqueerde
‘de puinhopen’ van de Tory’s, afficheerde zich als
partij van het volk, schudde zijn ideologische ve-
ren af, omhelsde populaire ¬ letterlijk ¬ issues
als ‘veiligheid, misbruik van sociale voorzienin-
gen, immigratie, belastingheffing en discipline’,
beloofde het verdeelde land te herenigen en de
patriottische waarden van het volk in ere te her-
stellen. ‘Blair,’ schrijft Van der Zwan, ‘stond in
een relatie tot het volk die elke rationele verkla-
ring te boven gaat’ en de partij werd ‘vervangen
door een gecentraliseerde commandostructuur.’
‘Op alle kenmerken van het populisme’, conclu-
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uitgangspunt had genomen. Op de wijze van Jac-
ques de Kadt in Het fascisme en de nieuwe vrijheid,
een flirt met het fascisme bijkans, die juist ook
de aantrekkelijkheid van die verderfelijke leer
scherp tekende. Waarschijnlijk had Van der
Zwan ‘het populisme’ dan ook minder als een
apart ‘isme’ bejegend, een afzonderlijke ideolo-
gie welhaast, en meer als een ‘onvermijdelijk’
bijverschijnsel van de democratie, zeker onze
‘populaire’, ‘gedemocratiseerde’ democratie. Die
is verre van ideaal, moet het stellen zonder de
ijkpunten van ideologie, massapartijen, sociaal-
culturele hiërarchie en een zelfbewuste elite, en
kampt bovendien met serieuze problemen van
¬ gebrekkige ¬ representativiteit en participa-
tie, van oligarchisering en, bijgevolg, legiti-
miteit. Het nationale ‘bezield verband’ gaat te-
loor in een vooral bureaucratisch proces van Eu-
ropese integratie.

Maar vooralsnog moeten we het met deze on-
volmaakte democratie stellen. ‘Populistische’ op-
rispingen zijn daar, bij gebrek aan een beter re-
gelsysteem, een nuttige aanvulling op. ‘Het’ po-
pulisme vervult democratische functies die poli-
tieke partijen steeds minder ¬ kunnen ¬ ver-
vullen: het signaleert problemen, agendeert is-
sues, repareert representativiteit, houdt een
‘ontwortelde’ elite bij de les, corrigeert een ¬ in
veel opzichten noodgedwongen ¬ ‘autistisch’
politiek-bestuurlijk systeem, herstelt periodiek
democratische legitimiteit. Dit verklaart ook de
alomtegenwoordigheid van ‘het populisme’.
Niet, zoals bij Van der Zwan, als min of meer
hecht doortimmerde leer, maar als teken aan de
wand, veelal ‘one issue’, soms rechts dan weer
links, soms etatistisch, dan anti-big government,
van Poujade tot Marijnissen, van Koekoek tot
Blair, Wiegel tot Clinton, Peron tot Berlusconi.
Populisme is dan ook geen tomeloos verlangen
naar meer democratie, maar naar vertegenwoor-
diging, gehoord worden, en goed bestuur (‘de
goede koning’) ¬ en daarvoor is democratie
weer wel een voorwaarde. Maar waar democra-
tie, met haar gebruikelijke en onuitroeibare fei-
len, daar populisme.

Het belangrijkste punt dat Van der Zwan

hebben we hier werkelijk steeds met ‘populis-
me’ te maken? Het kan, Thatchers en Reagans
neoconservatisme annex neoliberalisme ¬
‘radicaal rechts’ ¬ als populistisch bestempelen.
Maar van Thatcher en Reagan kan niet gezegd
worden dat zij wars waren van ideologie, zij he-
rideologiseerden juist hun partij. En derdeweg-
ger Blair, een populist? Hier is Van der Zwan in
elk geval in het goede gezelschap van Ralf Dah-
rendorf, de vroegere Duitse eurocommissaris,
nu liberaal Brits Hogerhuislid, die Blair-de-po-
pulist in één adem noemt met Berlusconi.

Steeds demonstreert Van der Zwan een voor-
beeldige afkeer van ‘het’ populisme. Dat van
Thatcher en Reagan, dat van Blair en andere soci-
aal-democraten, uiteraard dat van Fortuyn. Niet-
temin toont hij zich telkens eveneens ambiva-
lent. Ook hij is bijvoorbeeld van mening dat de
‘welvaartsstaat’ rond 1980 aan zijn eigen gulzig-
heid ten onder aan het gaan was. Treffend be-
noemt hij drie fatale ontwikkelingen waartegen
rechts zich keerde: ‘uitdrijving’ (van het bedrijfs-
leven), ‘uitstoot’ (van arbeid) en ‘ontmoediging’
(van werkenden). Deze ambivalentie tegenover
zijn onderwerp tekent het boek en geeft het een
onderhuidse spanning. Hij wraakt het popu-
lisme, maar valt het inhoudelijk niet zelden bij.
Bestrijding en absorptie gaan, heel dubbel-
zinnig, bij Van der Zwan hand in hand. Teke-
nend is een passage waarin hij benadrukt dat ‘de
niet beheerste instroom van immigranten, asiel-
zoekers en illegalen’ onvermijdelijk leidt tot on-
gunstige levensomstandigheden die ‘geweld en
criminaliteit’ versterken en oproepen. Van een
socialist, PvdA-lid, in mei 2002 sp-stemmer, die
dat jaar bij gelegenheid Fortuyn niet alleen maar
afwees, verwondert die tweeslachtigheid ook
weer niet.

als de ideologie kwijnt, floreert het

populisme

Van der Zwans boek was pertinenter, persoonlij-
ker ook, geworden als hij de Januskop van ‘het’
populisme, het verfoeilijke en het attractieve,
c.q. zijn eigen dubbelzinnigheid, duidelijker tot
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sche golven uit de voorbij decennia). Maar de
richting die hij aangeeft is ook wat heet ‘begging
the question’. Hoe krijg je immers een zelfbe-
wuste elite terug en een trefzekere overheid, hoe
redresseer je overheidsfalen, geef je de (natio-
nale) staat weer een rol in de economie, herstel
je moderniteit en verheffingsgedachte? Het
heeft veel weg van wat psychologen de ‘wees
spontaan paradox’ noemen: wie niet spontaan is,
wordt dat niet alsnog door hem daartoe aan te
sporen! Maar boeken als De uitdaging helpen
vast. Het populisme van Fortuyn heeft boven-
dien ‘een nieuwe vrijheid’ gecreëerd die de
Nederlandse politieke gemeenschap in staat
heeft gesteld vrijmoediger over beladen ‘popu-
listische’ thema’s te discussiëren. Van der Zwans
boek is daar deels zelf een vrucht van. Het helpt
vast en zeker ook als we dat vrijere intellectuele
klimaat in stand weten te houden. Dus: wees
vrijmoedig!

Boekessay over Arie van der Zwan, De uitdaging
van het populisme, Amsterdam, Meulenhoff,
2003.

maakt is dat dit alles onder sommige condities
verhevigd optreedt. Als de ideologie kwijnt en de
nationale staat uitgehold raakt en essentiële ta-
ken verzaakt, als elites het laten afweten en de
maakbaarheidsgedachte, de moderniteit en het
emancipatiestreven worden opgegeven ¬ dan
floreert populisme. De uitdaging van het popu-
lisme is een schotschrift tegen het postmoder-
nisme en een pleidooi voor het vooruitgangs-
denken, een royale verzorgingsstaat voor de
middenklasse, een zelfbewuste elite en dito
staat. In zekere zin onderschrijft het een ‘popu-
lisme’ dat de staat schraagt als tegenwicht voor
de verwoestende werking van het gemondiali-
seerde kapitaal. Dan spreekt de sp-stemmer die
verontrust is over de populistische derde weg
van de PvdA. Alweer blijkt het ene populisme het
andere niet.

vrijer intellectueel klimaat

Het valt niet moeilijk Van der Zwan ¬ op enkele
van deze punten in elk geval ¬ bij te vallen (hoe-
wel zijn stelling dubieus is dat ‘de’ middenklasse
ernstig heeft geleden onder de drie populisti-
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