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Een politiel< antwoord op het populisme 

Sinds de jaren tachtig wordt de westerse 

wereld geconfronteerd met 'het spook van 

het populisme', de opstand van burgers te

gen de toenemende machteloosheid van 

het politieke bestel om sturing te geven aan 

de ingrijpende maatschappelijke en sociaal

economische veranderingen die thans 

steeds zichtbaarder worden. Als het popu

lisme één ding heeft duidelijk gemaakt, 

dan is het wel "de diepgewortelde onvrede 

over de teloorgang van de notie van een

heid en het sturingsvermogen" in de wes

terse samenleving. "Voor het herstel hier

van komen we linksom of rechtsom 

kennelijk toch weer uit bij de staat" waarbij 

"ideologische oriëntatie" van politici en be

leidsmakers "onmisbaar" is. Dit laatste ech

ter niet "in de vorm van een blauwdruk", 

maar "als stuwende kracht". 

Deze centrale stelling wordt verdedigd en 

nader uitgewerkt in een recent verschenen 
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boek, getiteld De uitdaging van het populisme, 

van de hand van Arie van der Zwan. Deze 

sociaal-democratische oud-hoogleraar en 

tegenwoordig onafhankelijk adviseur van 

overheden en bedrijven ergert zich aan het 

gebrek aan verweer tegen het hedendaags 

populisme dat het bestaande politieke be

stel uitdaagt én in zekere zin ook bedreigt. 

Van der Zwan behandelt allereerst in ver

schillende hoofdstukken de belangrijkste 

aspecten van de voedingsbodem voor het 

populisme. 

De eerste oorzaak van de opmars van het 

populisme is volgens Van der Zwan de in

grijpende verandering van het kapitalisme 

als economisch ordeningsprincipe van het 

overgrote deel van de wereld. De auteur 

toont vrij overtuigend aan dat de "machts

basis van nationale staten" is geërodeerd 

door allengs veranderde organisatie- en 

doelbeginselen van ondernemingen. Tot 

aan het begin van de twintigste eeuw wa

ren het eigendom en de leiding van onder

nemingen nog in één hand: de besloten (fa

milie)bedrijven. In de daaropvolgende 

decennia worden de leiding en het eigen

dom van bedrijven van elkaar gescheiden, 

en worden ondernemingen geleid door ma

nagers die in dienst zijn van deze bedrijven. 

Lange tijd viel het ondernemingsbeleid 

goeddeels samen met de belangen van de 

werknemers en later met die van de maat

schappelijke omgeving (stakeholder-benade

ring). Het bedrijfsleven maakte toen nog 

onderdeel uit van de nationale sociaal

economische orde. Halverwege de jaren 



tachtig doet zich een ingrijpende omme

keer voor, die tot op de dag van vandaag 

voortduurt, aldus Van der Zwan. Er ontwik

kelt zich een nieuw type onderneming, de 

global- of mega-corporation, die zich als ge

volg van globalisering, liberalisering en de

regulering heeft losgemaakt van haar tradi

tionele binding aan nationale staten. 

Bedrijven, maar zeker ook kapitaal, zijn 

footlose geraakt; ze worden daar gevestigd 

en ingezet waar ze het belang van de aan

deelhouders het beste dienen. En er is geen 

nationale staat die er nog enige invloed 

meer op kan uitoefenen. 

Deze ontwikkelingen hebben ingrijpende 

gevolgen voor de - tot voor kort relatiefveili

ge - positie van de middenklasse. Dit is de 

tweede oorzaak voor de aantrekkingskracht 

van het hedendaagse populisme. De meeste 

werknemers die tot de middenklasse beho

ren zijn allengs op grond van puur economi

sche rationaliteitsprincipes 'misbaar' 

geworden; zodra de belangen van de aan

deelhouders er mee zijn gediend, worden 

werknemers met duizenden tegelijk ontsla

gen. In rap tempo voltrekt zich de vorming 

van een 'geproletariseerde middenklasse' 

die afglijdt naar een vergelijkbare positie 

als die van (on)geschoolde arbeiders, werk

lozen, laag opgeleide allochtonen enzo

voorts. De drie populistische golven sinds 

de jaren tachtig - eerst van neoliberale snit 

(Reagan en Thatcher), vervolgens de 'oppor

tunistisch-pragmatische' beweging van de 

Derde Weg (Blair) en thans het hedendaag

se populisme - zijn er om uiteenlopende re

denen niet in geslaagd de structurele veran

deringen in de westerse sociaal-economische 

orde te sturen. 

Harde noten kraakt Van der Zwan verder 

over het gevoerde immigratie- en integra-

tiebeleid in ons land. Het Nederlandse im

migratie- en integratie'beleid' (of beter ge

zegd: het gebrek eraan) was gestoeld op ver

keerde aannames (vermeend tijdelijk 

karakter van gastarbeid, geen visie op ge

zinshereniging en gezinsvorming) en is in 

de daaropvolgende jaren te soft, te half

slachtig geweest. Het roer moet radicaal 

om. Via een 'sociaal contract' moeten voor

al de groepen die nog vastzitten in de tradi

tionele, agrarische islamitische cultuur in 

hoog tempo worden gebonden aan het 

Nederlandse staatsburgerschap waaraan 

rechten én plichten zijn verbonden. 

Daarnaast dienen nieuwkomers de "maat

schappij te erkennen als een productief eco

nomisch systeem" waaraan "elke burger 

door zijn vorming en inzet naar vermogen 

dient bij te dragen; door de politieke een

heidmee te dragen, dat wil zeggen de wet 

te eerbiedigen en loyaal te zijn aan het poli

tieke systeem". 

De auteur besluit zijn boek met oplossings

richtingen voor de twee tekortkomingen 

van de politiek waar het hedendaagse po

pulisme zo gretig (en niet zonder succes) op 

inspeelt: de onmacht om sociaal-economi

sche tegenstellingen te verminderen alsme

de de af1<alvende binding van burgers aan 

de nationale gemeenschap. De belangrijk

ste sociaal-economische vraagstukken van 

deze tijd bieden volgens Van der Zwan ze

ker "een herkansing voor het socialisme". 

Door actief overheidsingrijpen (overheidsin

vesteringen, groeibeleid, 'herindustrialisa

tie' , meer investeren in opleidingen, extra 

faciliteiten in de sfeer van studiebeurzen en 

huursubsidie enzovoort) moet een tegen

wicht worden geboden tegen een ongeremd 

kapitalisme en tegen xenofobie. De tweede 

oplossing is een vorm van 'verlicht nationa-
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lisme' met de nationale staat als belicha

ming van een "gemeenschappelijk project" 

waaraan alle burgers hun bijdrage leveren 

en waarop ze best een beetje trots mogen 

zijn. 

Het valt te prijzen dat Van der Zwan zo 

geëngageerd stelling neemt tegen bijna on

beheersbaar lijkende ontwikkelingen als de 

globalisering van de economie, de afne

mende betekenis van de nationale staat en 

de groeiende sociaal-economische en maat

schappelijke tegenstellingen tussen bevol

kingsgroepen. 

Toch heeft De uitdaging van het populisme ook 

enkele zwakke kanten. Zo is de analyse in 

het boek over het algemeen sterker en over

tuigender dan de onderbouwing en uitwer

king van de voorgestelde oplossingen. Van 

der Zwan heeft nogal een lange aanloop 

van beschrijvingen, opsomming van feiten 

en soms storende herhalingen nodig alvo

rens tot zijn gevolgtrekkingen en conclu

sies te komen. 

Ook inhoudelijk zijn enkele kanttekenin

gen te plaatsen, vooral vanuit christen-de

mocra tisch perspectief. Van der Zwan 

beziet als overtuigd socialist de maat

schappelijke werkelijkheid nogal gekleurd 

vanuit sociaal-economische verhoudingen 

en maatschappelijke ongelijkheid. Hij 

schuwt het gebruik van zelfs in sociaal-de

mocratische kring in onbruik geraakte 

marxistische begrippen als 'onderbouw' en 

'bovenbouw' bepaald niet. Andere verban

den van burgers dan de staat hebben bij 

Van der Zwan niet of nauwelijks een rol te 

vervullen. Ook meer immateriële aspecten 

- zingevingsvraagstukken, de functie van 

religies en levensbeschouwingen - van het 

maatschappelijk leven komen nauwelijks 
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aan bod, en dan nog vaak in negatieve zin. 

De belangrijkste tekortkoming van De uitda

ging van het populisme is echter de centrale 

rol die de staat en een nieuwe intellectuele 

voorhoede vermogen te vervullen bij de in

richting en modernisering van maatschap

pij en economie. Maar is deze op het 

maakbaarheidsideaal gebaseerde maat

schappijopvatting niet juist een van de be

langrijkste oorzaken van de opkomst van 

het hedendaagse populisme? 

Patrick Tetteroo is adviseur van de Raad voor het 

openbaar bestuur en de Raad voor de financiële 

verhoudingen. 
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