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De Fransman Bernard Manin geeft in zijn boek
The Principles of Representative Goverment een aan-
tal verhelderende inzichten die kunnen worden
gebruikt om de huidige Nederlandse politieke si-
tuatie te duiden.1 Volgens Manin is er sprake van
een nieuwe fase in de representatieve democra-
tie. Na de liberale parlementaire democratie van
de negentiende eeuw en de ‘partijendemocratie’
van de twintigste eeuw staan we aan het begin
van een nieuwe vorm: ‘the audience democracy’.
Politiek theoreticus Jos de Beus vertaalde dit op
zijn Nederlands met ‘toeschouwersdemocratie’.
Een van de kenmerken van de toeschouwersde-
mocratie is dat kiezers zich in toenemende mate
gedragen als het publiek in het theater2. Zoals
men na afloop van de voorstelling een oordeel
over toneelstuk en ¬spelers geeft, op een zelfde
wijze geeft het electoraat tegenwoordig zijn oor-
deel over prestaties van regeringen, partijen en
politici. Men geeft een staande ovatie, een be-
schaafd applaus of zoals in het geval van de laat-
ste verkiezingen een oorverdovend fluitconcert. 

Het eerste kenmerk dat Manin toeschrijft aan
de toeschouwersdemocratie is de personalise-
ring van de electorale keuze. Voor 1970 konden
politieke voorkeuren en daarmee ook het stem-
gedrag van de bevolking het best verklaard wor-
den door de sociale, economische en culturele

achtergrond van de kiezer. Er was een hechte en
stabiele relatie tussen de kiezers en de politieke
partijen. Het merendeel van de kiezers identifi-
ceerde zich met de grondslagen van één speci-
fieke politieke partij en bleef om die reden ook
loyaal. De identificatie met de grondslagen van
een politieke partij lijkt voor de huidige kiezer
veel minder belangrijk. In toenemende mate lij-
ken kiezers eerder hun stem te geven aan één
specifiek persoon die hen aanspreekt dan aan
een partij. Partijprogramma’s als leidraad voor
het regeren worden vervangen door persoonlijk
leiderschap.     

Het is niet zo dat partijen geen enkele rol
meer spelen, maar deze is niet langer program-
matisch maar ondersteunend. Partijen voorzien
in netwerken, financiële middelen en vrijwilli-
gers ten behoeve van het electorale succes van de
leider. Hierdoor zijn de persoonlijke betekenis
van de politicus en de vertrouwenwekkende er-
varingen met deze persoonlijkheid de factoren
die het stemgedrag van de meeste kiezers bepa-
len. Bij een partijendemocratie bestond er on-
middellijke correspondentie tussen de politieke
voorstelling van verschillen en overeenkomsten
en de opvatting van het electoraat. Bij een toe-
schouwersdemocratie zijn sociale klassen of le-
vensbeschouwelijke overtuigingen niet langer
een vanzelfsprekende basis voor politieke voor-
keuren. Door de ontzuiling, maar ook door de
toegenomen welvaart, is er een veel grotere vari-
ëteit aan keuzemogelijkheden voor de inrichting
van het persoonlijke en professionele leven van
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de burger. Het heeft de kiezer losgemaakt van
zijn of haar traditionele verbanden. Afkomst, ge-
slacht, inkomen en burgerlijke status zijn niet
langer bepalend. We willen bijvoorbeeld veilig
en gezond eten en er zo min mogelijk voor beta-
len. We willen meer werken (en dus meer ver-
dienen) maar ook meer zorgen. We zoeken meer
comfort én bestrijding van het broeikaseffect.
Met als gevolg dat de in veel gevallen de indivi-
duele kiezer verdeeld is geraakt over vele, vaak
moeilijk te verenigen prioriteiten. Niet alleen de
individuele kiezer maar ook het electoraat als ge-
heel is verdeeld geraakt en laat zich niet meer op
grond van enkele sociale en ideologische para-
meters in enkele grote segmenten opdelen.3

Voorts drukken deze kiezers niet langer een ge-
meenschappelijk zelfbeeld uit, maar antwoorden
ze op wat hen wordt voorgesteld door politici als
initiatiefnemers. Of in de woorden van Manin:
‘Voters seem to respond (to particular terms offe-
red at each election), rather than just express
(their social of cultural identities)’.4 Om het ver-
deelde electoraat toch te bereiken en te mobilise-
ren proberen de politici van hun kant bepaalde
scheidslijnen en geschillen op de kiezers uit.5

Dit zijn vaak geschillen en scheidslijnen waar-
van het kiezerspubliek zelf niet wist dat ze be-
stonden, maar doordat de desbetreffende politi-
cus deze expliciteert wordt een bepaalde groep
burgers geactiveerd. Kortom, de inzet bij een toe-
schouwersdemocratie is de politieke leider als
vertrouwenspersoon, dat wil zeggen degene die
naar voor de meerderheid aanvaardbare over-
eenkomsten en verschillen zoekt. 

pim fortuyn als ombudsman

De populariteit van Pim Fortuyn lijkt exempla-
risch voor de veranderende politieke cultuur die
Manin schets. Immers, kiezers gaven Fortuyn
massaal hun vertrouwen, ook na zijn dood, on-
danks de afwezigheid van een zichtbare partij
die achter hem stond. Als geen ander wist hij kie-
zers in groten getale  te mobiliseren. Eerder
vroeg Marijke Linthorst zich in S&D vertwijfeld
af hoe dat kan. Uiteindelijk komt ze tot de con-

clusie dat de aantrekkingskracht van Fortuyn
vooral gelegen is in het vermogen om te zeggen
waar het (wat hem betreft) op staat en vervolgens
niet weg te lopen voor de consequenties.6 Het is
zijn duidelijke taal die blijkbaar appelleert aan de
kiezer. Dat blijkt uit straatinterviews waarin
meerdere Rotterdammers hun blijdschap met en
vertrouwen in ‘Professor Pim’ betuigden. Hij zou
eindelijk eens wat doen aan de criminaliteit en al
die migranten.

Met deze analyse doet Linthorst evenwel iets
te kort aan het succes van Fortuyn en de ‘Leef-
baar’-partijen. Er is een ander aspect. Juist For-
tuyn en de ‘Leefbare’ partijen weten scheidslij-
nen en geschillen te duiden waarvan het publiek
aanvankelijk niet wist dat ze bestonden. Dit de-
den de ‘Leefbare’ partijen zo overtuigend dat hoe
meer zij wonnen, hoe meer de opkomst van de
kiezers steeg. Pim Fortuyn in Rotterdam was een
goed voorbeeld. Het heeft er alle schijn van dat
hij eeuwige thuisblijvers naar de stembus wist te
trekken.7

De kracht van de ‘Leefbare’ partijen is dat ze
diverse vormen van onvrede weten te mobilise-
ren die uiteindelijk toch een gemeenschappe-
lijke noemer hebben, namelijk: verlies van con-
trole over de eigen leefomgeving.8 In enkele ge-
vallen wordt die onvrede gekanaliseerd in
veiligheidshysterie en vreemdelingenhaat, maar
bijna alle Leefbaar-partijen zijn ontstaan uit on-
vrede met infrastructuurprojecten die de inwo-
ners vervreemdden van hun stad of buurt. Leef-
baar Utrecht (28,5% van de stemmen) is in 1998
ontstaan uit afkeer van het megalomane plan om
Hoog Catharijne te veranderen in een Urban En-
tertainment Centre. Leefbaar Hilversum ontstond
uit onvrede over de lokale verkeerschaos en Leef-
baar Schiedam verzet zich tegen de bouw van het
Centrum voor Moderne Kunst. Een project dat
de gemeente zevenentwintig miljoen euro moet
gaan kosten. 

Jos de Beus wijst erop dat er veel meer aan-
dacht zou moeten komen voor de trieste achter-
kant van al die verrassende peilingen, namelijk
de reusachtige groei van een bonte verzameling
burgers die zich niet laat opdelen volgens speci-
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fieke politieke of levensbeschouwelijke overtui-
gingen, maar zich wel laat verenigen door een
gevoel van vervreemding van het beleid en het
bestel in de Nederlandse politiek.9 De opmars
van de lokale ‘Leefbare’ partijen is het best te ver-
klaren doordat zij als een soort ombudsmannen
thema’s oppakken die de gevestigde partijen la-
ten liggen.  

imago

Het tweede kenmerk van een toeschouwersde-
mocratie is de relatieve zelfstandigheid van  poli-
tici bij het vormen van een imago onder beoogde
kiezersgroepen. In een partijendemocratie is
deze ruimte in veel mindere mate aanwezig. De
gekozen politici vertegenwoordigen in het parle-
ment het standpunt van de partij. Binnen de frac-
tie heerst een strakke partijdiscipline, waarbij de
partijleiding strikt waakt over de uniformiteit
van de uitspraken onder afgevaardigden. Loopt
de afgevaardigde niet mee in de lijn van de frac-
tie, dan kan in extreme gevallen een parlementa-
riër verzocht worden onder druk van de partij de
fractie te verlaten of de eer aan zichzelf te hou-
den.10 In een toeschouwersdemocratie zijn poli-
tici betrekkelijk vrij om een beeld van zichzelf en
de eigen partij te verspreiden dat de kiezers aan-
spreekt. Deze vrijheid kent echter ook zijn gren-
zen. De beperkingen worden niet opgelegd door
de eigen partij, maar door de beeldvorming van
de politieke tegenstanders en door de informatie
van de kiezers over de geloofwaardigheid van het
verspreide imago. In een toeschouwersdemocra-
tie is niet alleen meer aandacht voor het imago
van de individuele politicus, maar ook is de
boodschap van de politicus in grote mate gesim-
plificeerd. Manin spreekt van ‘schematische re-
presentatie’. Hij verklaart deze simplificatie van
de politieke boodschap als volgt: ‘The impor-
tance of these schematic representations is, of
course, due to the fact that large numbers of vo-
ters are not sufficiently competent to grasp the
technical details of the proposed measures and
the reasons that justify them’.11

Fortuyn had goed begrepen hoe een ‘vaag’,

maar toch aansprekend imago te vormen onder
de kiezers. Aanvankelijk begon Fortuyn zijn lan-
delijke politieke carrière als lijsttrekker van Leef-
baar Nederland, met als gevolg dat in de peilin-
gen het aantal zetels van Leefbaar Nederland ex-
plosief toenam. Met het voorstel van Fortuyn om
artikel 1 van de Grondwet af te schaffen, kwam
het uiteindelijk tot een breuk met Leefbaar
Nederland. Fortuyn richtte zijn eigen partij op:
‘Lijst Pim Fortuyn’. Met de oprichting van zijn ei-
gen partij nam het aantal aanhangers van Leef-
baar Nederland even explosief weer af als dat was
toegenomen.12 Dit voorbeeld illustreert het ge-
lijk van Manin: personen of imago’s van perso-
nen gaan boven partijen en programma’s. Im-
mers de kiezersbewegingen achter Fortuyn aan
vonden ruimschoots plaats voor de verschijning
van De puinhopen van Paars, waarin hij zijn partij-
programma uiteenzette. 

Manin wijst er echter op dat de vrijheid voor
een politicus om ongehinderd een imago in el-
kaar te knutselen beperkt kan worden door de
politieke tegenstanders. Fortuyn leek zich van
deze politieke valkuil bewust te zijn. Hij scha-
kelde zijn politieke tegenstanders uit door zich
enerzijds te profileren als anti-Paars en ander-
zijds juist door de politieke agenda van Paars te
radicaliseren. Hij wilde politiekorpsen gaan afre-
kenen op hun successen bij het bestrijden van
criminaliteit. Zijn tirades tegen gemeenten die
uitgeprocedeerde asielzoekers via een achter-
deur toch steun verleenden, of tegen sociale
diensten die te weinig sancties oplegden aan cli-
ënten die niet solliciteren, pasten perfect binnen
de anti-gedogen-stemming. Zijn afkeer van de
bureaucratische, industriële organisatie van de
publieke sector en zijn pleidooi van kleinschalig-
heid, pasten bij de alom gehoorde roep om maat-
werk.13 Politiek commentator van de Volkskrant,
Pieter Hilhorst, benadrukt dan ook: ‘De ironie is
dus dat mensen die op Fortuyn stemmen uit on-
vrede met Paars zo een politieke stroming in het
zadel helpen die pimpelpaars is’.14 Dit verklaarde
ook de ongemakkelijke houding van de ge-
vestigde politieke partijen. Dat ongemak had
niet alleen te maken met Fortuyns flamboyante
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stijl, maar ook met de inhoudelijke overeenkom-
sten. Een keiharde aanval op Fortuyn sloeg in een
mum van tijd als een boemerang terug op het
paarse beleid van de afgelopen jaren.

Fortuyn had een eenvoudige boodschap in
klare, niet mis te verstane taal, die de mensen bij-
bleef: het sluiten van de grenzen voor (islamiti-
sche) asielzoekers en het vanwege de ‘koude oor-
log tegen de islam’ in de gaten houden van mos-
limsorganisaties. Er worden alleen nog maar
asielzoekers opgenomen uit België, Duitsland en
Denemarken. En: terugkeer van het kleinschalige
binnen onderwijs- en zorginstellingen en een in-
grijpende reorganisatie van de rijksoverheid.15

Met deze simplificaties voegt Fortuyn zich
naar een ander kenmerk van de toeschouwersde-
mocratie. Zoals Manin benadrukte is het meren-
deel van de huidige kiezers niet in staat om de
technische details te begrijpen van de voorge-
stelde maatregelen, daarom leent een eenvou-
dige politieke boodschap zich beter om de kiezer
te interesseren. Hoewel Manin verder geen
waardeoordeel verbindt aan deze ontwikkeling,
juicht politiek filosoof Dick Pels deze ontwikke-
ling toe. Hij heeft geen moeite met de verper-
soonlijking van de politiek en de opkomst van de
soundbite ten koste van de lange argumentatieve
volzin. Pels pleit juist voor het uitlichten van ‘de
mens achter de politicus’ volgens een mediapre-
sentatie, die niet alleen overbrengt wat er wordt
gezegd, maar ook onmiddellijk zichtbaar maakt
wie het zegt en voelbaar maakt hoe hij of zij dit
zegt.16 Hij pleit voor een stijlvolle politiek. Poli-
tici behoeven dan niet langer samen te vallen
met hun electoraat, maar verwerven op deze
wijze een eigen profiel en een grotere armslag
tegenover degenen die zij vertegenwoordigen;
zij kunnen een autonome, professionele rol spe-
len. Daarnaast hoeft de burger niet langer te wor-
den opgevoed of te worden opgetild naar het ni-
veau van ideologische competentie en betrok-
kenheid van de politicus. Door de stijl van
politiek optreden blijft volgens Pels tegelijkertijd
het politieke oordeelsvermogen van de burger
behouden. Juist bijkomstigheden en contingente
details bevatten allerlei herkenningspunten en

criteria die de burger in staat stelt om, los van de
technisch-specialistische inhoud, te beoordelen
of een bepaalde persoon, partij, of beleidslijn
hem wel of niet aanspreekt of bevalt. Volgens
Pels is politieke stijl het concept waarmee de bur-
ger weer greep kan krijgen op een steeds com-
plexer wordende politieke realiteit; het is een
goed instrument om de notie van politieke erva-
ring weer een zinvolle plaats te geven in de poli-
tieke praktijk.17

De vraag is in hoeverre de burger daadwerke-
lijk gebaat is bij deze nieuwe vorm van politiek
engagement, die gebaseerd is op een persoon-
lijke, subjectieve, emotionele en fantasierijke
stijl van politieke bedrijven. Als er gekeken
wordt naar het kiezersprofiel van de Fortuyn-
stemmer dan zijn daarin twee grote groepen te
onderscheiden. Ten eerste de groep angry young
uneducated men: de lager opgeleide, maar behoor-
lijk verdienende man, de harde werker die zich
ergert aan degenen die dat, in zijn ogen, niet
doen.18 De tweede grote groep bestaat uit stede-
lijke zestigplussers die te maken hebben met een
toenemend aantal ‘nieuwe’ Nederlanders in hun
buurt. Dat de laatste groep zich aangetrokken
voelt tot de oproep van Fortuyn tot een veilige en
schone leefomgeving, komt niet als een verras-
sing. Maar zouden deze mensen ook beseffen dat
Fortuyn met zijn plannen voor de gezondheids-
zorg regelrecht aanstuurde op een tweedeling in
de zorg? Ten eerste wilde Fortuyn geen cent extra
uitgeven aan zorg, terwijl deze categorie stem-
mers juist door hun leeftijd meer zorg behoeft
dan gemiddeld. Ten tweede wilde hij meer
marktwerking introduceren in de zorg, zodat er
meer ruimte ontstaat voor particuliere initiatie-
ven, dus meer privé-klinieken waar alleen men-
sen terecht kunnen met een wel gevulde beurs.
Klaarblijkelijk behoort de laatste groep Fortuyn-
stemmers niet tot deze categorie welgestelde
burgers, anders waren ze inmiddels al verhuisd.  

de media en amerikanisering

De laatste twee kenmerken van de toeschou-
wersdemocratie die Manin aanstipt hebben be-
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trekking op de veranderende rol van de media.
Eerst gaat het Manin om de ondersteuning van
de formele meningsvrijheid door de komst van
een groot en veelvormig aanbod van niet-partij-
gebonden communicatiekanalen (kranten, tele-
visiestations). Hierdoor is de perceptie van open-
bare kwesties van de kiezers heterogener gewor-
den en minder afhankelijk van partijdige
inzichten.19

In de periode van voor 1988 had de Neder-
landse omroep met haar twee zenders en ver-
zuilde omroepen nauwelijks concurrentie. Kij-
kers waren niet selectief in hun programma-
keuze; de televisie was derhalve een uitgelezen
medium om een zo groot mogelijk publiek te be-
reiken. Nu heeft de kijker de keuze uit drie pu-
blieke, zes commerciële landelijke zenders en
een groot aantal lokale, regionale en buiten-
landse stations. Een ander aspect van een ver-
grote meningsvrijheid is het mogelijke verschil
tussen de electorale uiting van burgers (hun
stemgedrag) en de niet-electorale uitingen (hun
gedrag in enquêtes). De commerciële en sociaal-
wetenschappelijke peilingen staan betrekkelijk
los van de politieke partijen. Ze geven een stem
aan de apathische burger. Ze bevatten informatie
over de wensen en steunbetuigingen van het
brede electorale midden.

Het laatste kenmerk van de toeschouwersde-
mocratie is de discussie onder de zwevende kie-
zers zelf. De centrale plek van discussie is niet
langer het parlement of het partijcomité maar
het massamedium, in het bijzonder de televisie.
In de toeschouwersdemocratie komt een nieuwe
politieke elite op, bestaande uit mediamieke per-
soonlijkheden en media-experts. De kloof tussen
politici en burgers is op vele manieren hetzelfde
gebleven of zelfs groter geworden in de partijen-
democratie. De sociaal-culturele verschillen tus-
sen de leden van de elite en de leden van de
massa zijn constant gebleven of zelfs gegroeid.
De persoonlijkheid van politici is een steeds be-
langrijker motief geworden voor het maken van
een politieke keuze, dan de vroegere godsdien-
stige of ideologische motivatie.

Vaak wordt deze trend aangeduid als de ‘Ame-

rikanisering’ van de politieke cultuur. De oorza-
ken van deze ‘Amerikanisering’ worden als volgt
aangegeven: de vervaging van traditionele poli-
tieke verschillen door het verval van (verzuilde)
beginselpolitiek, de opkomst van de zwevende
kiezer, het functieverlies van partijen en partij-
programma’s, de trek naar het politieke midden,
en de mediatisering en commercialisering van
politieke campagnes en van het politieke bedrijf
in het algemeen.20 Massamedia hebben de poli-
tieke partijen voor een aanzienlijk deel verdron-
gen als communicatieschakels tussen beroeps-
politici en hun kiezerspubliek. In de wederzijdse
afhankelijkheidsrelatie tussen politici en media
verschuift bovendien het gewicht geleidelijk ten
gunste van het agendabepalende vermogen van
de media. Bovendien gaat het politieke discours
steeds meer over de persoonlijke kwaliteiten (of
het gebrek eraan) van politieke leiders. Dat is
vooral het geval bij de televisie, die uit de aard
van het medium sterker gericht is op personen
en incidenten. 

Dat Fortuyn een media-politicus uit de eredi-
visie was, blijkt uit het feit dat 42 procent van alle
berichtgeving over lijsttrekkers in de landelijke
dagbladen betrekking had op Pim Fortuyn.21 Dit
ging uiteraard zwaar ten koste van de paarse lei-
ders. Partijleider van de PvdA, Melkert, en vvd-
leider Dijkstal waren ieder goed voor 11 procent
van de berichten. Daarnaast heeft de televisie
ook een belangrijke rol gespeeld bij de onweer-
staanbare opmars van Fortuyn, maar minstens
zo belangrijk is dat de boodschap van Fortuyn
snel werd opgepakt door de kiezer. Hij spreekt
zich uit in klare niet mis te verstane taal, die veel
weg heeft van de directheid waarmee Ameri-
kaanse politici zich presenteren. Fortuyn scoorde
meteen hoog in de opiniepeilingen. Politicoloog
Jan Kleinnijenhuis verklaart de media-aandacht
voor Fortuyn als volgt: ‘Hij [Fortuyn] is in een
spiraal naar boven gekomen. Succes creëert suc-
ces. Omdat Fortuyn zo goed scoorde in de polls,
werd zijn nieuwswaarde hoger. En omdat hij zo
vaak op televisie was, ging hij het weer beter
doen in de peilingen.’22
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omwenteling gemist

In het voorafgaande is geprobeerd te achterhalen
hoe het komt dat de ‘Leefbaar’ partijen en in het
bijzonder de nieuwe partij Lijst Pim Fortuyn zo’n
grote populariteit genoten. In de aanloop naar de
Tweede Kamerverkiezingen werden er sterke
punten zichtbaar waarmee in het bijzonder de
partij Lijst Pim Fortuyn zich onderscheidde van
de gevestigde politieke partijen. Ten eerste gaf
Fortuyn een stem aan het gevoel van onvrede dat
heerste onder een groot deel van de kiezers. Die
onvrede laat zich het best uitdrukken als een ge-
voel van weerzin tegen de gevestigde politiek en
het verlies van controle over de eigen leefomge-
ving.  

Het tweede sterke punt van Fortuyn is dat hij
uitermate goed leek te beseffen dat de kiezer zich
bij zijn of haar politieke keuze eerder laat leiden
door aansprekend imago van de individuele poli-
ticus dan door een partijprogramma. Daarnaast
besefte hij dat de kiezer zich eerder interesseert
voor een politieke boodschap als deze gepresen-
teerd is in een pakkende one-liner dan uitgelegd
in politiek-technische details. Als laatste sterke
punt wist hij de massamedia goed te bespelen en
te gebruiken voor zijn eigen politieke gewin.23

De sterke punten van Fortuyn komen in grote
mate overeen met de toeschouwersdemocratie à

la Manin. In de huidige fase van de representa-
tieve democratie is het vertrouwen in de persoon
van de politicus maar zeer beperkt afhankelijk
van zijn of haar ideologische voorkeuren. Rele-
vanter zijn de inschatting van de kwaliteiten en
competenties van de politicus in kwestie en de
waardering van zijn of haar politieke stijl.

De opmars van rechtspopulistische partijen
in Nederland maakt duidelijk dat de verhouding
tussen de burger en politiek radicaal is veran-
dert. De sociaal-democraten hebben deze om-
wenteling gemist. Pas als daar rekenschap van
wordt gegeven kan er een adequaat sociaal-de-
mocratisch alternatief geboden worden.

* Dit artikel is een ietwat ingekorte versie van een
prijswinnend essay uit een door het Internationaal
Secretariaat van de PvdA uitgeschreven essay-wed-
strijd. De ‘winnaars’ van deze wedstrijd mochten
deelnemen aan de zevende pes-zomeruniversiteit
georganiseerd door de pes (de Europese ‘federale’
sociaal-democratische partij) en de mszp (de Hon-
gaarse sociaal-democratische partij), deze zomer in
Budapest. Het centrale thema van de zomeruniver-
siteit was ‘Regenerating the European Left in the light
of the rise of right-wing populism and the Convention
on the Future of Europe’. 

Zie voor de noten: www.wbs.nl
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