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Lang geleden, op school, 
werd me verteld dat poli
tieke partijen luisteren naar 
de wensen en de belangen 
van hun !eden en kiezers. 

Moet populisme 
omarmd worden 

als politieke 
vernieuwing? 

Democtratiekritiek 

De kiezers stellen bijzonder 
weinig vertrouwen in poli
tieke partijen. Zij staan 
nogal wantrouwend tegen

En dat ze deze dan netjes 
bundelen en vertalen in 
overzichtelijke program
ma's. Daarmee worden dan 
mensen gemobiliseerd en 
zo wordt macht verwor
ven. 

MARK ELCHARDUS 
over aile instellingen, maar 
vooral instellingen die pre
tenderen de mensen op de 
ene of andere manier te ver
tegenwoordigen, worden 
bijzonder sterk gewan
trouwd. Oat wantrouwen 
werpt een lange schaduw 
op de democratie. Het leidt 
tot felle kritiek, alleszins op 
de vertegenwoordigingsde
mocratie, maar ook op de 
democratie in het alge-

De Beleische sociolooe Mark Elchardus verkent 

Deze macht wordt dan 
aangewend om de wensen 
en belangen om te zetten in 
wetten en beleid. Deze 
voorstelling van de politiek 
wordt vandaag op hoonge
lach onthaald. Politiek 

symptomen van de crisis van de 

verteeenwoordieende democratie, in Vlaanderen 

en in Nederland. Hij anafyseert de populistische 

eedaante die de democratiekritiek meer en meer 

aanneemt en komt tot een eenuanceerd oordeel: 

het populisme houdt een belanerijke boodschap 

in. Er te vee/ technocratie, te vee/ constitutionele 

drift, te vee/ irifotainment en vee/ te weiniB 

democratie . 

wordt niet Ianger opgevat als een fraaie kringloop 
waarin wensen werkelijkheid worden, maar veeleer 
als een infernale cirkel die persoonlijke frustraties 
verwerkt tot publiek ongenoegen. 

In Vlaanderen verliezen de partijen !eden, over 
de laatste dertig jaar zo'n 14 procent. Geen ver
waarloosbare, maar evenmin een spectaculaire 
aderlating. Over die peri ode is er trouwens een par
tij die aardig wat nieuwe lidkaarten slijt, de liberale 
partij van de huidige premier Verhofstadt. Het lijkt 
erop dat partijen die verbonden zijn met een groot 
aantal nevenorganisaties (zoals vakbonden, 'mutu
aliteiten' en sociaal-culturele verenigingen) kiezers 
verliezen. Oat is het lot van de christen-democraten 
en de sociaal-democraten. Ogenschijnlijk verras
send, aangezien nu net zulke netwerken van organi
saties gemakkelijker wensen en belangen kunnen 
bundelen en mensen mobiliseren. Over de laatste 
dertig jaar slankten de christen-democraten electo
raal af van 3 9 naar 2 3 procent; de socialisten van 2 6 
naar 1 6 procent. Partijen zonder vee! nevenorgani
saties boekten daarentegen winst. Over de laatste 
dertigjaar groeiden de liberal en van 16 naar 2 3 pro
cent en het Vlaams Blok van o naar 1 5 procent. 

meen. Zowat een kwart van 
de Vlamingen stemt nu in met de uitspraak 'het par
lementis een machteloze praatbarak, je kan het beter 
afschaffen' . Eenzelfde proportie is van oordeel dat 
politici geen minister zouden mogen worden. Zowat 
1 2 procent stelt ronduit dat ze liever een dictatuur 
zou zien, want die zou 'aile problemen oplossen'. 

De aanwezigheid van een relatief sterke ex
treem-rechtse partij kleurt natuurlijk die democra
tiekritiek. Op die aanwezigheid na, kan men de an
dere symptomen van een crisis van politiek en 
democratie echter even goed in Nederland als in 
Vlaanderen onderkennen. Zij doen heel wat waar
nemers besluiten dat men de democratie niet Ianger 
kan opgehangen aan de centrale rol van politieke 
massapartijen. Oat soort organisatie lijkt nu minder 
pertinent en levensvatbaar.ln de politieke praktijk 
de dagelijkse politieke communicatie, de electorale 
strijd, de besluitnameprocessen binnen partijen, de 
selectie en promotie van politiek personeel. .. -
moet dat model het trouwens steeds vaker afleggen 
tegen een geheel van praktijken die op populisme 
wijzen of alleszins courant door journalisten en an
dere waarnemers als 'populistisch' worden om
schreven. 
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De term 'populisme' zorgt voor veel verwarring, 
hoofdzakelijk omdat hij doorgaans wordt gebruikt 
om politieke tegenstanders een mokerslag te geven, 
en niet om het politieke gebeuren begrijpbaar te 
maken. Het populisme is een heterogeen verschijn
sel dat, afhankelijk van plaats en tijd, op nogal ver
schillende manieren wordt ingevuld. Toch kan men 
er een aantal frequent opduikende basiskenmerken 
in herkennen. Populisme gaat doorgaans gepaard 
met het verwerpen van de waarden die door de eli
tes of het 'establishment' worden voorgehouden. 
Die kritiek op de elite is onderdeel van een alge
mene argwaan ten opzichte van vertegenwoordi 
gers, wat zich ook uit in scepsis ten opzichte van ex
perts. Dat laatste blijkt onder meer uit het 
verwerpen van rechterlijke beslissingen in het licht 
van ecn meer volks rechtvaardigheidsgevoel, zoals 
bijvoorbeeld in de witte beweging die in Belgie door 
de Dutroux-affaire omhoog werd gestuwd. Het 
populisme beroept zich daarom dikwijls op 'boeren
verstand' of 'gezond verstand', het spreekt 'uit de 
buik' om een meer wetenschappelijk onderbouwde 
of intellectualistisch ingeklede opinie te trivialise
ren. In het algemeen stelt pop\,Ilisme vertrouwen in 
de opinie van de 'gewone man'. De 'kleine man' en 
'de gewone burger' zijn de maat der dingen. Coper
nicus is niet aan het populisme besteed. De zon moet 
maar rond de aarde draaien, niet omgekeerd. 

Voor populisten wordt de bevolking gemakkelijk 
een 'volk', zonder kloven, zonder interne verdelin
gen. Populisten haten kloofdenken en beschouwen 
hun eigen standpunt graag als de evidente uiting van 
het 'gezond verstand zelf', waarrond snel een abso
lute consensus zou groeien, mocht iedereen maar 
redelijk en eerlijk zijn. Die overtuigingen kunnen 
nog heel verschillende vormen aannemen, gaande 
van nieuw links tot extreem-rechts, van een roman
tisch, libertair geloofin de weldaden van individuele 
zelfbeschikking en autonomie tot het verheerlijken 
van een Ieider die het volk 'begrijpt' en op een haast 
mythische wijze haar to tale eenheid belichaamt. 

Omdat het algemeen belang zo evident en con
flictloos lijkt, interpreteren populisten ongunstige 
economiscbe en sociale ontwikkelingen gemakke
lijk als de uiting van corruptie en van de rol van on
gure deelbelangen. Het populisme is daarom heel 
vatbaar voor samenzweringsmythes. Het gedijt in 
een sfeer van schandaal. 

Bijna a! die trekken en trekjes van het populisme 
zijn in de loop van het voorbije decennium in de 
Vlaamse politiek opgedoken. Men kon ze waarne-

men bij de meer populistische partijen zoals het 
Vlaams Blok, het groene Agalev en de v L o, maar 
ook, als een persoonlijke stijl dan, bij prominente fi 
guren uit de andere partijen. Die figuren werden in 
feite prominent omdat zij op een handige, aanvaard
baar geachte wijze, uit het populistische vaatje wis
ten te tappen. 

Populisme vertaalt zich instutioneel in een voor
keur voor politieke hervormingen in de richting van 
meer directe democratie. Dat is duidelijk het geval 
bij de liberale en de groene partij, maar meer nog bij 
het Vlaams Blok. Van aile partijen heeft deze op dat 
vlak het meest radicale standpunt. Zij is voorstander 
van een bindend referendum op volksinitiatief, over 
een brede waaier van onderwerpen en zonder op
komstplicht. De standpunten van de liberal en en de 
groenen zijn wat terughoudender. De standpunten 
van de christen-democraten en de socialisten zijn 
dat nog meer. Eigenlijk zijn die partijen geen voor
stander van vee! directe democratie, maar ze vrezen 
dat zo'n standpunt vandaag nog moeilijk publiek te 
verdedigen valt, gegeven de grote argwaan ten op
zichte van de vertegenwoordigende democratic. 
Waarschijnlijk illustreert dit beter dan wat ook de 
invloed van het populisme op het huidige politieke 
klimaat. 

Voor de opkomst van dit populisme worden ver
schillende verklaringen geopperd. Volgens sommi
gen is het een antwoord op het manifeste wan
trouwen ten opzichte van vertegenwoordigende 
instellingen in het algemeen en politieke partijen in 
het bijzonder. Volgens anderen is het een uitloper 
van de individualisering. Daarbij beklemtonen som
migen de verhoogde individuele handelings- en keu
zebekwaamheid van de burgers, die voortvloeit uit 
de spectaculaire verhoging van het onderwijsniveau. 
Anderen wijzen op de meer algemene cultuurveran
dering, die individuele autonomie en zelfbeschik
king centraal stelt en die van individuele preferen
ties het ultieme richtsnoer van het handelen maakt. 
Ik denk dat al die verklaringen waarheid bevatten, 
maar ik zie toch ook nog een andere verklaring, min
stens even belangrijk, misschien nog belangrijker. 

In de democratie werd al altijd strijd gevoerd tus
sen twee tegengestelde tendensen. Enerzijds wordt 
de volkssoevereiniteit centraal gesteld, anderzijds 
wordt een demper gezet op de stem van de burger 
en wordt zijn armslag beperkt door wetten en 
grondwetten, de interpretatie van juristen, het ge
zag van experts en technocraten. Omdat de grand-
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wet altijd beperkingen oplegt aan de volkssoeve
reiniteit, omschrijft men deze laatste tendens ook 
wei eens als 'constitutioneel'. Aan die term wordt 
hier een brede betekenis gegeven. Hij verwijst niet 
enkel naar de rechtsbescherming van individuen, 
maar naar het geheel van de voorzieningen die, bin
nen een democratisch kader, de volkssoevereiniteit 
be per ken. Constitutionalisme doet dat, onder meer, 
door macht te geven aan juristen die de grondwet in
terpreteren en door weinig kansen te scheppen voor 
een directe uitdrukking van de volkswil en/of min
der speelruimte te geven aan de vertegenwoordi
gers die de wil van het volk interpreteren. 

Grote delen van de geschiedenis van de demo
cratie kan men interpreteren als een slingerbewe
ging tussen die twee posities, die beide ook van we
zenlijk belang zijn voor de democratie. Momenteel 
slaat de slinger sterk door in constitutionele rich
ting. De stem van de burger wordt gesmoord ten 
voordele van rechters, experts, techno- en eurocra
ten. Er is een toegenomen invloed van de rechter
lijke macht op politieke aangelegenheden (het zoge
heten aouvernement des juaes). Er zijn de rol van een 
constitutioneel hof op Europees niveau en het ver
plaatsen van de politieke strijd tegen partijen naar de 
juridische arena (in Vlaanderen bijvoorbeeld de 
strategieen om het Vlaams Blok, niet via politieke, 
maar wei via juridische weg te counteren). Er zijn de 
grote bevoegdheid van centrale banken en van de 
Europese centrale bank, de beperkingen opgelegd 
door internationale rechtsverbintenissen, de groei 
van autonome raden en van de zogeheten quanaos 

(quasi non-aovernemental aaencies) die aan elke demo
cratisch~ controle ontsnappen ... Dat alles doet af
breuk aan de volkssoevereiniteit en begint, rnijns in
ziens, ook ernstig aan de kwaliteit en de diepte van 
de democratie te vreten. Dat geldt eveneens voor 
het geheel van de ontwikkelingen die geduid wor
den als het 'Europees democratisch deficit': de be
noeming van commissarissen onder druk of voor 
technische competentie i. p. v. vertegenwoordigen
de waarde; regelgeving die wordt ervaren als opge
legd en niet als gedragen door een democratische 
meerderheid; de complexiteit, afstand en ondoor
zichtigheid van de Europese structuren; de zwak
heid, soms zelfs trivialiteit van de transnationale 
partijen; het parkeer-, uitbol- en cadeau- gehalte 
van de Europese parlementaire mandaten; de niet 
zelden etherische, nobele, ver van de ervaren wer
kelijkheid verwijderde discussies in het Europees 
Parlement. 

Politiek als zondebok 

Kortom, er is een snelle vertechnocratisering en 
meer nogjuridisering van de samenleving bezig, die 
weinig ruimte laat voor democratie, vertegenwoor
digende of directe. Het lijkt me daarom nogal evi
dent en daarenboven wenselijk, dat de voorstanders 
van meer volkssoevereiniteit nu momentum winnen 
en proberen de slinger weer wat meer de andere 
kant uit te sturen, richting mecr zeggenschap van de 
burger. Dat dit gepaard gaat met een grote dosis 
scepsis ten opzichte van de elites, 'het establish
ment' en de gevestigde partijen, is niet meer dan 
normaal. Populisme lijkt vandaag onverrnijdelijk. 
Maar van zodra die remedie wordt bovengehaald, 
blijkt het moeilijk de kiezer aan een homeopathische 
dosis te houden. Vandaar de vraag: moet het streven 
naar volkssoevereiniteit gepaard gaan met populisti
sche antipolitiek, met het verwerpen van de verte
genwoordigende democratie en met pleidooien 
voor directe democratie? Aansluitend kunnen we 
ons ook afvragen of formaties als Leefbaar Utrecht 
of Leefbaar Nederland, een sleutel tot vernieuwing 
van de politiek en de democratie in handen hebben 
of gewoon symptomen van de crisis zijn. En omdat 
ik uit Vlaanderen kom, wil ik natuurlijk ook de vraag 
stellen of dergelijke formaties een wenselijk alterna
tief kunnen leveren voor partijen als het Vlaams 
Blok. Uit de Nederlandse kranten heb ik besloten 
dat Leefbaar Utrecht een populistische formatie is, 
die, in tegenstelling tot het Vlaams Blok, democrati
sche basiswaarden respecteert. Over de mate 
waarin de kranten juist berichten kan ik niet oorde
len. 

De antipolitieke gevoelens en het wantrouwen 
ten opzichte van de overheid kunnen ten dele aan 
slecht beleid, bijvoorbeeld een tergend trage justitie 
of een belabberde ruimtelijke ordening, worden 
toegeschreven. Hun verklaring ligt echter groten
deels elders. Analyses van de situatie in Vlaanderen, 
waar dat wantrouwen bijzonder groot is, brengen 
vier belangrijke oorzaken aan het Iicht. Ik vermeld 
ze in hun orde van belangrijkheid. Ten eerste, de 
kennismaatschappij en de benarde, zwakke positie 
van de laaggeschoolden daarin. Dat vertaalt zich bij 
hen in onzekerheid en gevoelens van onveiligheid. 
En dat onbehagen leidt tot wantrouwen ten opzichte 
van de maatschappelijke instellingen in het alge
meen, de politiek en de overheid in het bijzonder. 
Ten tweede is er de secularisering, de achteruitgang 
van geloof, levensbeschouwelijke overtuiging en 
ideologische overtuiging in het algemeen: 'het einde 
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van de grote verhalen'. Meer dan werd vermoed, 
leidt dit tot wantrouwen in aile instellingen en in het 
bijzonder vertegenwoordigende instellingen. Ver
der zijn er de hoge verwachtingen ten opzichte van 
de overheid, die nu verantwoordelijk wordt gesteld 
voor alles, zodat een r uzie met de buur of de levens
gezel, ook tot wantrouwen ten opzichte van de 
overheid leidt. Tenslotte zien we dat mensen die 
zwak verbonden zijn met de samenleving, onder 
meer omdat ze weinig participeren aan het vereni
gingsleven, zich ook wantrouwiger opstellen. De 
kennismaatschappij, de secularisering, de hoge ver
wachtingen eigen aan de verzorgingsstaat, lijken me 
onomkeerbare of zeer moeilijk omkeerbare ontwik
kelingen. Zij leiden tot een samenleving die minder 
vertrouwend naar haar instellingen kijkt en vooral 
de vertegenwoordigende instellingen wantrouwt. 
Het wantrouwen is bijzonder groot bij mensen die 
zich voorbijgehold voelen door de kennismaat
schappij, die de zekerheid en de hoop van geloof en 
ideologiehebben verloren, die nog moeilijkgrenzen 
kunnen stellen aan hun verwachtingen en die zwak 
betrokken zijn bij het sociale Ieven. De schuJd daar
voor volledig afschuiven op de politiek, al het wan
trouwen naar de overheid kanaliseren, zoals het 
populisme dat typisch doet, is rnisleidend. De poli
tiek wordt dan als zondebok gebruikt en het risico 
bestaat dat op die marrier de democratie wordt uit
gedreven. 

We konden dat in Belgie, naar aanleiding van de 
zaak Dutroux, maar in feite van een hele reeks 
schandalen vaststellen. De jaren negentig waren bij
zonder wantrouwig in Belgie en tussen 1 99.) en 
1999 werd de stemming ronduit hysterisch. Oat 
heeft geleid tot hevige kritiek op de vertegenwoor
digende democratie. Die kritiek vinden we bij twee 
soorten mensen, bij degenen die de democratie wil
len verdiepen via voorzieningen voor directe demo
cratic en bij degenen die ronduit antidemocratische 
gevoelens koesteren. De laatsten zijn talrijker dan de 
eersten, want vooral het Vlaams Blok heeft het wan
trouwen, de antipolitieke gevoelens en de kritiek op 
de vertegenwoordigende democratie, electoraal 
kunnen verzilveren. Het wantrouwen heeft ook ge
zorgd voor het succes van andere partijen met een 
hoog gehalte aan popuJisme, zoals ROSSEM, 

BANAAN en VIVANT, maardatsucces was, op ROS

SEM na, zeer gering. ROSSEM was vrij succesvol, 
maar ook zeer vluchtig en voorbijgaand. Het lijktme 
dat we op basis van die vaststellingen moeten beslui
ten dat, in Vlaanderen althans, een populistisch al-

ternatief voor het Blok ruet erg levensvatbaar is . Ik 
zou een Leefbaar Antwerpen bijvoorbeeld, geen 
grote toekomst voorspellen. De laatste campagne 
van de groene partij in Antwerpen was op bepaalde 
punten trouwens behoorlijk populistisch. Zij werd 
ook ondersteund door heel wat figuren uit de ont
spanningswereld en de cuJtuur, en geholpen door de 
zeer zichtbare en verbaal zeer getalenteerde Tom 
Lanoye. Het mocht niet baten. Geen An twerps suc
ces voor Agalev, terwijl het Vlaams Blok zijn positie 
consolideerde en nog meer zetels in de gemeente
raad veroverde. Die partij vertegenwoordigt nu een 
op de drie inwoners van die stad. 

Het Vlaams Blok kan rnijns inziens niet worden 
beschouwd als hoofdzakelijk een protestpartij die 
drijft op !outer wantrouwen dat misschien ook wei 
door een democratische populistische partij kan 
worden gecapteerd. Het Vlaams Blok steunt op een 
nogal duidelijk mens- en maatschappijbeeld, dat ook 
heel wat aspecten van bet populisme in zich draagt 
en daar een diepe affmiteit mee heeft: vertegen
woordigers dienen gewantrouwd te worden, men
sen in het algemeen zijn trouwens niet echt te ver
trouwen; in groep worden ze slechts leefbaar indien 
ze cultureel homogeen worden gehouden en indien 
streng tegen afwijkend geacht gedrag wordt opge
treden; daarvoor is ook duidelijk, sterk gezag l)odig. 
Een democratisch populistisch alternatief voor dat 
mensbeeld, kan enkel stellen dat vertegenwoordi
gers dienen te worden gewantrouwd, maar dat indi
viduele mensen kunnen worden vertrouwd en dat 
daarom de voorzieningen voor directe democratie 
moeten worden uitgebreid. Oat is, in grote lijnen, 
de boodschap waarmee de groenen uitpakken. Zij 
trekken daarmee een heel ander publiek aan dan het 
Blok, maar slagen er geenszins in dat Blok in te dij
ken. 

Er is in Vlaanderen, net zoals elders, uiteraard 
ruimte voor zowel linkse als rechtse vormen van 
populisme. De eersten willen de individuele burger 
veel stem geven omdat ze hem vertrouwen en gelo
ven dat de bevrijding en autonomie van die burger 
overwegend positieve resultaten zal hebben. Delaat
sten geloven dat de burger drager is van een mens
beeld dat verdrukt wordt door de elites en zij will en 
de silent majority Iaten horen, door luidop te zeggen 
wat menigeen denkt, maar ter wille van de politieke 
correctheid niet durft te zeggen. Een voorkeur voor 
meer directe democratie past in beide visies. Oat 
populistische denken wint veld. Samen leggen het 
Vlaams Blok en Agalev nu beslag op de helft van de 
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Antwerpse kiezers, maar in een krachtverhouding 
van ongeveer twee derde a drie vierde voor het 
Vlaams Blok en een vierde tot een derde voor Agalev. 
Ik vrees dat het voortschrijden van het popullsme in 
Vlaanderen die proporties voor de llnkse en rechtse 
variant zal bevestigen. De wijze waarop het popu
lisme de burger aanspreekt, vergroot immers de 
kans dat deze overstapt op een mens- en maatschap
pijbeeld dat argwanend en wantrouwend is en 
daarom bijdraagt tot het succes van extreem-rechts. 
Het zou mooi zijn moest de Nederlandse politiek 
aantonen dat het ook anders kan, maar ik vrees voor 
de afloop van zo'n experiment. ln het huidige maat
schappelljke klimaat lijkt een politiek van de wan
trouw meer bij te dragen tot rechts dan tot links. 

Daarmee wil ik het populisme niet volledig af
wijzen. Er blijft het belangrijke gegeven dat de bur
gers het gevoel hebben dat 'de politiek' doof is voor 
hun wensen en noden, en er blijft het harde gegeven 
van een ware constitutionele drift van ons systeem, 
die vee! verder reikt dan nodig is om de basiswaar
den van de democratie veilig te stellen. 

Het belong van luisterbereidheid 

Populisme duikt opals mensen de indruk hebben dat 
hun wensen, belangen en frustraties onvoldoende 
gehoor krijgen van de gevestigde politiek. In Vlaan
deren gebeurde dat onder meer met de veiligheids
problematiek . Om verschillende redenen zijn men
sen zich zeer onveilig gaan voelen. Oat gebeurde 
zeker niet alleen, ik geloof zelfs niet hoofdzakelijk, 
ten gevolge van criminaliteit. De gevestigde par
tijen, in de eerste plaats de llnkse en progressieve, 
hebben lange tijd beweerd dat veiligheid niet op de 
politieke agenda mocht komen. Vol gens hen was dat 
een inherent rechts thema en voelden mensen zich 
daarenboven ten onrechte onveilig. Het Vlaams Blok 
heeft zich daarom bijna kunnen opwerpen als de 
enige partij die zich om de veiligheid van de burgers 
bekommert. Toen veiligheid dan onvermijdelijk 
toch, vee! te laat en midden in de electorate cam
pagne, bovenaan de politieke agenda belandde, 
werd het probleem natuurlijk sloganesk herleid tot 
een kwestie van criminaliteit en blauw op straat. 

Luisterbereidheid, hoe belangrijk ook, is noch
tans geen absolute waarde in een democratie. Poli
tieke partijen hebben ook een vormende opdracht. 
Zij moeten niet aileen de preferenties van de burger 
registreren, maar die preferenties ook mee vormen. 
Het huidige culturele klimaat is die opvatting - die 
smaakt naar betutteling en paternalisme - niet gun-

stig gezind. Toch lijkt ze me onrnisbaar voor een 
gezonde democratie. ln het algemeen hebben de de
mocratische Vlaamse partijen zich humaner opge
steld dan de meerderheid van de bevolking, in een 
aantal materies, die precies ter wille van de aanwe
zigheid van een sterke en strategisch handclende ex
treem-rechtse partij heel gevoelig liggen. lk denk 
daarbij aan de rechten van minderheden, van ver
dachten en veroordeelden, aan het beheersen van de 
migratiestromen en het asielbeleid, het samenleven 
van mensen met verschillende etnische identiteiten. 
Daaruit blijkt een duidelijk gebrek aan luisterbe
reidheid, maar tevens een trouw aan democratische 
basiswaarden. Elke politieke forma tie moet in eer en 
geweten uitrnaken hoe zij het evenwicht tussen luis
terbereidheid en integriteit probeert te bereiken. 
Populistische partijen vliegen precies op dat punt 
geregeld uit de bocht. Zij doen voor de politiek wat 
kunstenaars die uitsluitend oog hebben voor com
merciele criteria, voor de cultuur doen. Het prin
cipe van het verzoekprogramma, 'gij vraagt, wij 
draaien', zou in Vlaanderen lei den naar meer haat en 
kleinzieligheid. Het evenwicht tussen luisterbereid
heid en integriteit kan natuurlijk ook op een andere 
manier worden verstoord. Telkens als democrati
sche partijen geprobeerd hebben te luisteren naar de 
onveiligheidsgevoelens, een matige positie in te 
nemen met betrekking tot het asielbeleid of een 
evenwichtig verhaal te brengen over de groei van de 
multiculturele samenleving, heeft de groene partij 
en hebben linkse kunstenaars hen verweten het Blok 
achterna te hollen. Voor die mensen is de symboliek 
van de integriteit, het tonen van de eigen grote zui 
verheid in de principes, belangrijker dan de effec
tieve strijd tegen extreem-rechts en de onverdraag
zaamheid. De democratie zit op die manier geklemd 
tussen verschillende en tegengestelde soorten inte
grisme. Als in Vlaanderen vandaag een kwart van de 
bevolking zich via zijn opvattingen buiten de demo
cratie plaatst en 1 s procent dat ook via zijn stem
gedrag doet, is dat zeker niet aileen het gevolg van 
populisme, maar evenzeer van integrisme. Het ont
kennen van de behoefte aan een delicaat evenwicht 
tussen luisterbereidheid en integriteit, lijkt me nu 
net een zwakte van zowel de nieuw linkse vormen 
van progressisme als van het populisme. Partijen die 
wei zo'n evenwicht betrachren, vinden vandaag 
moeilijk gehoor. 

Het hedendaagse populisme houdt niet aileen een 
pleidooi in voor meer luisterbereidheid, maar ook 
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een aantal voorstellen voor institutionele hervor
ming van de democratie. In het algemeen gaat het 
om de uitbouw van de directe democratie of van de 
reikwijdte van democratische beslissingen. In Ne
derland wil men burgemeesters verkiezen, in Vlaan
deren waar ze verkozen worden, wil men ze recht
streeks verkiezen en hen niet Ianger uit de winnende 
coalitie Iaten bovendrijven. Men wil het referendum 
en de volksraadpleging invoeren, de bevolking of de 
partijleden meer zeg geven in de samenstelling van 
de lijsten waarmee de partijen naar de kiezer trek
ken; de burger meer zicht en meer zeg geven in de 
coalitievorrning enzovoort. De hoofdschotel van het 
hedendaagse streven naar directe democratie is het 
bindende referendum: de volksraadpleging die er op 
volksinitiatief kan komen en die bindende gevolgen 
heeft voor wetgeving en beleid. De gevolgen van 
zo'n vernieuwing voor de politiek en de democratie 
zijn sterk afhankelijk van de precieze vorm waaron
der het referendum wordt ingevoerd. Is er een con
trole op het geld dat in de campagnes mag worden 
uitgegeven, is dat geld gelijk verdeeld tussen de pro
en contra-positie? N een, dan leidt directe democra
tic tot een overweldigende invloed van kaP.itaal
krachtige standpunten en mediamagnaten. Kan een 
referendum om de haverklap worden gehouden? Ja, 

' dan leidt het tot slecht bestuur en tot kiesmoeheid. 
Is er een opkomstplicht? Neen, dan zal het referen 
dum neerkomen op bestuur door een kleine, opinie
rende rninderheid. Kan een referendum over aile 
thema's worden gehouden? Neen, dan zal de kloof 
tussen burger en politiek nog verbreden. Ja, dan is 
het risico op fiscaal conservatisme en de afbouw van 
de rechten van minderheden reeel. Alles hangt af 
van de modaliteiten. Als ik probeer de voor- en 
nadelen in een balans af te wegen, kom ik tot het be
sluit dat ik geen groot voorstander van het referen
dum ben, maar evenmin een rabiaat tegenstander. 
Het lijkt mij eigenlijk een nogal technische kwestie. 
Een probaat rniddel tegen de passies die het referen
dum soms doet oplaaien, is een paar uur lectuur over 
de verschillende mogelijke vormen en hun waar
schijnlijke gevolgen. Een wenselijk compromis lijkt 
me een combinatie van het gemeentelijk, het grond
wettelijk of constitutioneel referendum en het 
volksberoep. Belangrijke beleidsbeslissingen op lo
kaal niveau kunnen, met een niet al te hoge frequen
tie, aan de inwoners van een gemeente of een wijk 
worden voorgelegd. Telkens als de wetgevende 
macht de grondwet wil wijzigen of een verdrag wil 
sluiten dat de nationale soevereiniteit beperkt, zou 

zij het volk rechtstreeks moeten raadplegen. Het 
lijkt me wezenlijk democratisch dat iedereen zich 
rechtstreeks kan uitspreken over de grondrechten 
en de internationale rechtsverbintenissen waarbin
nen het wetgevende werk van de vertegenwoordi
gers zich voltrekt. Verder zou er de mogelijkheid 
moeten zijn dat de burgers via een volksinitiatief en 
een volksraadpleging beroep aanteken tegen de be
sluiten van het hoogste gerechtshof of als er binnen 
de juridische procedure geen hager beroep meer 
mogelijk is. 

Tussen dienstbetoon en patronaae 
Als ik terugblik op rnijn verhaal, besef ik dat ik ei
genlijk 'neen dank u' heb gezegd tegen de meeste 
voorstellen van het populisme. Toch vind ik dat het 
populisme een zeer belangrijke boodschap inhoudt. 
De traditionele partijen lijken doof, de democratie 
slabakt, de stem van de burger wordt al te zeer ge
smoord. Kortom, er is vee! te weinig democratie . 
Wat dan wei te doen? 

Het lijkt me goed via aangepaste subsidieregelin
gen de maatschappelijke betrokkenheid van de men
sen te stimuleren, vooral dan door de participatie 
aan het verenigingsleven en de cultuuryvenementen 
aan te zwengelen. De overheid client zich daarbij niet 
al te zeer .te bemoeien met wat men in die verenigin
gen doet . Voor het stimuleren van maatschappelijke 
betrokkenheid, actief en democratisch burgerschap, 
blijken sportverenigingen waar mensen naartoe 
gaan om af te slanken, haast even goed te presteren 
als sociaal-culturele verenigingen waar ze een meer 
verheven ideaal gaan nastreven. Belangrijk is dat ze 
niet alleen de televisie hebben 'als een venster op de 
wereld' (kromme metafoor overigens), want daar
van worden ze bang, repressief en onverdraagzaam. 
Politiek en democratie hebben het verenigingsle
ven, de bewegende, actieve burger nodig. 

Politieke partijen zouden ook een beter gebruik 
moeten maken van opiniepeilingen. Nu hanteren ze 
die dikwijls om te zien of ze een procentje gewonnen 
of verloren hebben. Het sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek heeft echter al dikwijls nieuwe zorgen en 
nieuwe wensen van de mensen aan het Iicht ge
bracht, zonder dat politieke partijen de wil of com
petentie hadden om van die ontwikkelingen kennis 
te nemen. Er zijn overigens een heleboel eigentijdse 
manieren om naar de burger te luisteren, die de po
litieke partijen niet of onvoldoende benutten. Op 
dat punt Ieven de partijen nog grotendeels in de 
19de eeuw. 
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Als academicus ben ik tewerkgesteld in de pa
pierverwerkende nijverheid. lk heb zelfs een vaste 
benoeming als professor gekregen omdat ik een vol
doende hoge stapel papier had Iaten bedrukken. Po
litici zouden moeten beseffen dat zij in de sector van 
de persoonlijke dienstverlening werken. Een te 
groot aantal van hen vergeet dat en doet alsof pa
pierverwerking ook hun missie is. Democratische 
politiek veronderstelt een aanwezigheid in de stra
ten en de wijken. Als er een probleem opduikt moe
ten mensen in hun onmiddellijke nabijheid op de po
litiek kunnen rekenen. En terwijl de dienstverlening 
moet verlopen volgens de principes van gelijkheid 
en universaliteit, moet de band tussen de politicus 
en de kiezer zo persoonlijk mogelijk zijn. Een voor
malig burgemeester van een middelgrote stad in 
Vlaanderen zei ooit van de man aan wie hij de ver
kiezingen had verloren: 'ik ken al de inwoners bij 
naam, maar mijn tegenstander kent ze allemaal bij 
naam en voornaam'. Zo'n man wint terecht. Er 
is nochtans een groot gevaar verbonden aan het 
kennen van voornamen, in Vlaanderen heet dat 
'dienstbetoon', in de internationale sociologische 
literatuur 'clientelisme' en 'patronage'. Het is niet 
onmogelijk - hoewel evenmin aangetoond - dat 
precies dat dienstbetoon uiteindelijk frustratie en 
onbehagen schept, en maakt dat men sen voor wie de 
participatie aan het midden veld vooral een pad naar 
clientelisme was, gefrustreerd overstappen naar ex
treem-rechts van zodra hun privileges verdwijnen. 
Ik vermoed dat een dee! van het succes van extreem
rechts in Ianden met patronage-achtige politieke 
bindingen - Vlaanderen en Oostenrijk bijvoorbeeld 
- inderdaad te wijten is aan de transitie van de war
mere, persoonlijker, maar ook particularistischer 
banden tussen politicus en client naar de koelere, 
onpersoonlijker, maar universalistischer relaties 
tussen politicus en burger. Het door clientelisme be
lastte verleden neemt echter niet weg dat de band 
tussen burger en politiek persoonlijker moet wor
den, maatwerk in de plaats van confectie. In Vlaan
deren moet nabijheid daartoe terug worden uitge
vonden, ontdaan van zijn patronage-achtige trekjes, 
maar aangepast aan een cultuur die nu eenmaal wat 

zuiders is, sterker gehecht aan persoonlijke relaties 
en verbondenheid. 

We moe ten de constitutionele drift stop pen. 
Meer materies terug onderwerp van een politieke 
beslissing maken. Oat veronderstelt dat de rol van 
de rechtbanken wordt teruggedrongen: minder ju
ridisering van het sociale en politieke Ieven. Als dat 
gebeurt zullen politieke tegenstellingen en conflic
ten ook weer scherper worden en dat is goed, want 
daarop leeft en drijft een echte democratie. Het 
Europese project client dringend gepolitiseerd te 
worden. 

De media hebben ook een vee! te belangrijke rol 
in de politieke communicatie verworven. Blijkbaar 
kunnen zij die taak niet aan zonder dat dit leidt tot 
apathie, politieke vervreemding, antipolitiek en an
tidemocratische gevoelens. Ik heb het daarbij niet 
over kranten, want de aandachtige krantenlezers 
zijn dikwijls ook actief bezig in de civil society. Maar 
alles wordt overstemd door de audio-visuele media, 
waar de grens tussen nieuws, infotainment en enter
tainment vervaagt, en dus ook de grens tussen jour
nalist en variete-artiest. Politieke communicatie 
enkel over Iaten aan de massamedia is slecht voor de 
democratie. Ik beschouw de demonopolisering van 
de politieke communicatie als een van de grootste 
uitdagingen. Groot omdat ik er in de verste verte 
geen oplossing voor zie. Er gaan vandaag internatio
naal vee! welsprekende stemmen op voor een ethi
sche missie van de media en voor allerhande vormen 
van interne en externe kwaliteitscontrole. Oat lijkt 
me wisliful thinkinB. Persoonlijk heb ik mijn televisie
toestel op straat gezet. Een eigenzinnig protest dat 
uiteraard geen impact heeft gehad op de politieke 
communicatie, maar waaraan ik nog steeds massa's 
tijd overhoud. 

MARC ELCHARDUS 

Vakaroep Socioloaie Vrije Universiteit Brussel 
www. vub. a c. be I tor 

* Dit is een bewerking van een inleiding die Marc Elchardus 
hicld op 8 februari 2oo 1 in De Balie voor het programma 
' Lef en leefbaarheid' in het kader van de cyclus Renaissance 
van de Politiek. Met dank aan Menno Hurenkamp. 
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