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Er heerst een onheilspellende sfeer in Nederland.
Een sfeer waarin volksvertegenwoordigers be-
scherming moeten hebben en een moedige
vrouw moet onderduiken. Die sfeer had ik eerder
geproefd bij lezing van Het Fascisme en de nieuwe
vrijheid, een boek uit 1938 van Jacques de Kadt, die
na de Tweede Wereldoorlog lange tijd Tweede-
Kamerlid was voor de PvdA. Ik liep met bange vra-
gen rond. Zou, zoals toen, de ‘nette’ burgerij op-
nieuw op een beweging hebben gestemd die ‘het
gezag’ zal komen herstellen tegenover de dreiging
vanuit een onderklasse? Zou de sociaal-democra-
tie daarop opnieuw alleen maar vanuit sociaal-
economisch perspectief antwoorden? De Kadt
stelde in zijn tijd dat de materiële ellende welis-
waar beëindigd moet worden, maar dat de echte
strijd gaat om de cultuur: de politiek gematigden
moeten zich wapenen tegen het fascistische ka-
zernisme én de proletarische idealen. Beide ver-
stikken het individu dat probeert de door de ge-
meenschap getrokken grenzen te overstijgen. Een
gezonde gemeenschap heeft die individuen no-
dig, niet om de gemeenschap te vernietigen, maar
juist om haar groter en ruimer te maken.

De periodes 1930-1945 en 1970-heden zijn ui-
teraard zeer onvergelijkbaar ¬ zeker econo-
misch ¬, maar er kunnen mogelijk wel dezelfde
mechanismen spelen. Het is dus interessant om
na te gaan of het populisme een nieuw fascisme
is en in welk opzicht dan wel. Wat is er te zeggen
over de opkomst en groei van bewegingen aan de
rechterzijde van het politieke spectrum, hun oor-
sprong en achtergronden? 

democratie en populisme

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de-
mocratisch en ondemocratisch rechts. Maar:
scherp kan dat onderscheid niet zijn. De vele
rechtse partijen in Europa tonen namelijk een
bonte verzameling ideologieën, historische
achtergronden en diverse electorale ontwikke-
lingen. En wat is democratie? Democratie is niet
alleen afhankelijk van wettelijke regelingen of
partij-ideologieën, maar ook van het draagvlak in
de opvattingen en houdingen van de burgers.
Het is in deze verhelderend gebruik te maken
van een definitie uit Vlaams onderzoek van
Mark Elchardus en Wendy Smits van de Vak-
groep Sociologie van de Vrije Universiteit
Brussel: 

De democratie wordt gewonnen op andere krachts-
velden, vooral de economie [...] Ze is macht ontfutseld
aan magistraten, aristocraten, wetenschappers en an-
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dere bekleders van gezag en hamsteraars van macht. 
Van democratie kan men pas beginnen te spreken

als binnen de ruimte die op die machtscentra is vero-
verd een rechtsorde wordt ingesteld die aan alle bur-
gers gelijke politieke rechten toekent. Dat is de ‘rech-
tencomponent’ van de democratie. Sommigen leggen
hierop een exclusieve nadruk. 

Maar voor echte democratie is meer nodig. De bur-
gers moeten de mogelijkheid hebben de inhoud van
hun rechten te bepalen en invloed kunnen uitoefenen
op de manier waarop die rechten worden geïnterpre-
teerd en toegepast. Dit noemt Elchardus de ‘vertegen-
woordigingscomponent’: de instellingen en de instru-
menten en regelingen waardoor die invloed van de
burgers op het beleid effectief wordt gemaakt.

De derde component heeft betrekking op de reële
democratische macht van de burgers. De democratie
moet de burger het gevoel geven dat hij burger is, lid
van een rechtsorde waarin hij de besluitvorming
daadwerkelijk kan beïnvloeden. In het Engels spreekt
men van ‘empowerment’. Een goede Nederlandse ver-
taling is ‘democratisch vermogen’.

Het is duidelijk dat deze drie componenten elkaar
onderling conditioneren, maar ze staan ook in span-
ning met elkaar en van essentieel belang is hun onder-
ling evenwicht. Dat evenwicht moet verhinderen dat
het gezag van de experts (magistraten, allerhande
technocraten...) de vertegenwoordiging verdringt,
maar de greep van de vertegenwoordiging op het recht
beperken. Het moet rechten en vertegenwoordiging
toetsen aan het democratisch vermogen van de bur-
gers.

Nu is het mogelijk wat meer te zeggen over de
opvattingen van de rechtse partijen en burgers:
in het bovengenoemde onderzoek vonden El-
chardus en Smits dat in Vlaanderen een consen-
sus bestaat over het belang van de democratische
rechten. De steun voor het vertegenwoordi-
gingsprincipe en vooral het gevoel van democra-
tisch vermogen zijn echter sterk aangevreten,
vooral bij aanhang van het Vlaams Blok.

In Frankrijk wil Le Pen de Vijfde Republiek
vervangen door een Zesde met een gesloten, hië-
rarchische politieke orde. De Oostenrijkse FPÖ
van Haider was aanvankelijk zelfs een verzamel-

plaats van oud-nazi’s, maar heeft zich geleidelijk
aan een wat netter imago aangemeten.

En Fortuyn dan? In een boekbesprekingsarti-
kel over ‘rechts’ schrijft de historicus Ido de Haan
in de nrc: ‘De verwarring over het politieke eti-
ket dat op Fortuyn geplakt moet worden, heeft
voor een deel te maken met de ongrijpbaarheid
van zijn gedachtegoed. Fortuyn wisselde liber-
taire, conservatieve en onvervalste sociaal-demo-
cratische thema’s af met een sterke nadruk op de
nationale identiteit die bedreigd zou worden
door de islam, en een messianistisch idee van po-
litiek leiderschap.’

Wat radicaal en extreem-rechtse partijen ge-
meen hebben is, aldus De Haan, een aantal
eigenschappen. Beide soorten partijen zijn popu-
listisch. Dat wil zeggen dat zij, althans in theorie,
een afkeer hebben van het gevestigde parlemen-
taire systeem en de gevestigde partijen omdat
die een direct contact met het volk in de weg
staan. Populistische partijen pretenderen te
spreken namens het hele volk (dus niet namens
een deel, bijvoorbeeld een klasse). Populistische
partijen worden geleid door een partijleider die
ideologisch en feitelijk een centrale rol vervult
en ¬ indien mediageniek ¬ bij verkiezingen de
doorslag geeft: Haider, Fini, Fortuyn. De partijor-
ganisatie is amateuristisch en behept met affai-
res. Radicale en extreem-rechtse partijen hebben
(soms) electoraal succes als reactie op een afge-
vlakt politiek bestel, waarin gevestigde linkse en
rechtse partijen naar elkaar zijn toe gekropen en
overig rechts hebben uitgesloten: Proporzdemo-
cratie (Oostenrijk), cohabitation (Frankrijk), Paars
(zie ook Kitschelt). Verder koesteren deze rechtse
partijen een nationale identiteit en hebben ze
een afkeer van nieuwkomers of andersdenken-
den (afhankelijk van de historische en nationale
omstandigheden: ‘rassen’, communisten, mi-
granten). De samenstelling van hun electorale
aanhang bevat relatief veel jongere, laag opge-
leide mannen. Of zich in een land al of niet radi-
cale en extreem rechtse partijen voordoen, blijkt
ook af te hangen van het kiesstelsel (kiesdrem-
pels, districtenstelsel).
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waardoor groeit populisme?

Voor de vraag naar de opkomst van het popu-
lisme in Europa zijn verschillende onderzoeken
beschikbaar. Zo onderscheidt Golder populisti-
sche en neofascistische partijen op basis van hun
ideologie of partijprogramma. Golder rekent in
Nederland de Centrum Partij en de Centrum De-
mocraten tot de neofascisten. De lpf bestond ten
tijde van het onderzoek nog niet. In België heeft
Golder het Vlaams Blok en het Front National tot
de populistische partijen gerekend. Golder laat
zien dat de neofascistische partijen electoraal
uitsterven en de populistische in 1985–1992 een
enorme opgang gemaakt hebben en daarna blij-
vers schijnen te zijn.

Golder stelt diverse hypothesen:

> immigratie stimuleert het stemmen op neo-
fascistische en populistische partijen;

> werkloosheid verhoogt het stemmen op po-
pulistische partijen alleen als er veel immi-
gratie is, anders niet;

> als deze partijen hun invloed willen vergroten
door deelname aan verkiezingen dan profite-
ren ze bij een kiesstelsel met een grote
districtsomvang en/of de toekenning van ze-
tels boven districtsniveau.

Bij neofascistische partijen worden deze hypo-
thesen verworpen, bij populistische niet!

Uit het onderzoek van Swank en Betz , over
de periode 1981–1998, blijkt dat het stemmen-
percentage van de radicale en extreem-rechtse
partijen toeneemt door een aantal sociaal-econo-
mische effecten, namelijk de omvang van de
immigratie, globalisering (vrij handels– en kapi-
taalverkeer), deïndustrialisatie en belastingdruk.
Als de staat echter zorgt voor sociale zekerheid
en werkgelegenheid voor iedereen dan neemt
het immigratie-effect af tot 2/3 van wat het an-
ders zou zijn en wordt het stemmenpercentage
door globalisering zelfs verlaagd! Verder doen
nog politieke factoren mee. De radicale en ex-
treem-rechtse partijen hebben een voordeel als
zij eerder al aardig wat stemmen hebben ver-

gaard, kunnen profiteren van evenredige ver-
tegenwoordiging en zich af kunnen zetten tegen
een links-liberale partij. De aanwezigheid van
een gevestigde rechtse partij werkt in hun na-
deel.

Deze kwantitatieve onderzoeken helpen ons
sommige ideeën te onderstrepen en andere uit
te gummen. De invloed van sociaal-economi-
sche, institutionele en politieke factoren is on-
miskenbaar. De invloed van de immigratie is
overheersend. De onderzoeken zijn echter niet
volledig. We zouden wel willen weten of andere
omstandigheden ook meetbaar bijdragen aan de
groei van het populisme, zoals de beweerde ver-
loedering van het publieke domein (paarse puin-
hopen: vacatures in het onderwijs, lengte van
wachtlijsten en files, inbraken ), dalende beurs-
koersen, geschonden consumentenvertrouwen
of een toegenomen inkomensongelijkheid.
Daarnaast is het intrigerend te onderzoeken hoe
de lpf zoveel kiezers kan werven terwijl de
werkloosheid zo laag is.

De hier besproken onderzoeken zeggen ver-
der niets over de onderliggende causale verban-
den tussen de gemeten factoren en hun effect op
de stemmenpercentages. Culturele en psycholo-
gische factoren blijven onderbelicht. Misschien
gaat het om dieper liggende gevoelens van onvei-
ligheid (Paul Scheffer). Van De Kadt leren we dat
het fascisme dreef op een maximum aan gevoel
en een minimum aan verstandelijkheid en dat
de sociaal-democratie er niets anders tegenover
wist te stellen dan ordening van de samenleving
en een materialisme met de nasmaak van de
heerschappij van de middelmatigheid, van de
proletarische massa. 

vlaamse ervaring: de nieuwe breuklijn

De opkomst van het Vlaams Blok heeft in Vlaan-
deren een stroom onderzoeken op gang gebracht
waar Nederlanders eigenlijk al eerder van had-
den kunnen leren. Zo probeerden Jacobs, Abts,
Phalet en Swyngedouw (Instituut voor Politieke
Sociologie en Methodologie KU Brussel) verkla-
rende achtergronden te vinden voor een nega-
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tieve houding ten aanzien van migranten. Uit
hun enquête volgen enige interessante bevin-
dingen. De factoren die bijdragen aan een nega-
tieve houding ten opzichte van migranten wa-
ren, naast jonge leeftijd en laag opleidingsniveau
vooral gevoelsmatig van aard:

> gevoel van machteloosheid, geen invloed op
de werkelijkheid te hebben

> gevoelens in de steek gelaten te zijn door de
overheid

> de veronderstelling in de toekomst econo-
misch achteruit te zullen gaan 

> het gevoel door de overheid, politie of een be-
drijf te zijn gediscrimineerd 

> verslechtering van de leefsituatie in de buurt 
> onveiligheidsgevoelens.

Elchardus en Smits (Onderzoeksgroep tor en
Vakgroep Sociologie vu Brussel) gingen in op het
wantrouwen in maatschappelijke instellingen
(overheid of anderszins). Dit wordt ¬ aldus de
auteurs ¬ in de hand gewerkt door onbehagen.
Het onbehagen uit zich in een negatief toe-
komstbeeld van de maatschappij, gevoelens van
onveiligheid en ¬ politiek-ideologisch ¬ in een
negatieve houding ten opzichte van migranten,
autoritarisme, calculerend individualisme, anti-
politieke en antidemocratische gevoelens. Dit al-
les is heel tekenend voor de laaggeschoolden.
Een medeoorzaak is de toename van de levensbe-
schouwelijke onverschilligheid gepaard gaande
met het teloorgaan van de overtuiging dat je al-
leen samen met anderen kunt werken aan je ei-
gen geluk. Participatie draagt bij tot maatschap-
pelijk vertrouwen. Problemen in het privé-leven
(vooral met de partner) dragen bij tot onbehagen
en maatschappelijk wantrouwen.

Samengevat door de auteurs: ‘De secularise-
ring heeft de verwachtingen vrij gezet, de hoogte
ingestuurd, maar heeft daardoor ook de ontevre-
denheid doen toenemen. De verzorgingsstaat
heeft zijn burgers geleerd zich op te stellen als
vragende en indien nodig als klagende partij, en
heeft hen daarmee ook geleerd de instellingen
en bovenal de politiek verantwoordelijk te stel-

len als de hoge verwachtingen, van welke aard
ook, niet worden ingelost.’ 2 De auteurs vermoe-
den dat een relatief laag niveau van maatschap-
pelijk vertrouwen geen voorbijgaand, conjunctu-
reel verschijnsel is, maar waarschijnlijk een ken-
merk wordt van de geseculariseerde
kennismaatschappij die zich aandient. 

De auteurs constateren verder nog iets dat
voor een politieke analyse van de posities van de
PvdA en de lpf van belang is: ‘De huidige bevin-
dingen bevestigen het zeer grote belang van het
maatschappelijke onbehagen (negatief toe-
komstbeeld, onzekerheid over de sociale zeker-
heid en gevoelens van onveiligheid), maar sug-
gereren tevens een andere interpretatie van hun
rol. Het onbehagen vertaalt zich in een rechtse
positie op de nieuwe breuklijn. Die laatste ver-
schijnt als de politiek-ideologische vertaling van
het sociale verschil tussen degenen die zich vei-
lig voelen en met vertrouwen naar de toekomst
kijken en de anderen die zich onveilig voelen en
met onbehagen naar de toekomst blikken.  Die
sociale positie wordt in onze samenleving heel
sterk bepaald door de genoten opleiding. Het on-
behagen en de onveiligheid worden vooral erva-
ren door laaggeschoolden en weerspiegelen de
sociale, culturele en economische kwetsbaarheid
van die groep in de kennismaatschappij. Op die
manier draagt de kennismaatschappij bij tot een
afname van het maatschappelijk vertrouwen.’

Via een opinieonderzoek na de Vlaamse parle-
mentsverkiezingen in 1999 hebben Billiet (e.a.)
gezocht naar factoren die het stemgedrag zouden
kunnen voorspellen. Zij analyseerden de invloed
van demografische factoren als leeftijd, kerke-
lijke betrokkenheid etc. en vonden dat ondanks
de ontzuiling van het dagelijkse leven veel kie-
zers nog volgens hun zuil hebben gestemd. Bij de
Vlaamse sp en de cvp zijn de kiezers tot 34 jaar
ondervertegenwoordigd en boven de 55 overver-
tegenwoordigd. Bij de (on)geschoolde arbeiders
maakt de cvp de hoogste kans op een stem, ge-
volgd door het Vlaams Blok en daarna pas door
de sp. De socialisten zien hun traditionele arbei-
derssteun dus snel verdwijnen!

Maar demografische factoren verklaren niet
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het hele stemgedrag. We moeten ook kijken naar
de invloed van attituden en waarden op het
stemgedrag. In 1999 is het Vlaamse electoraat
over het geheel genomen economisch, ethisch
en cultureel progressief, maar is er een sterke
roep om een harde aanpak van de criminaliteit.
Kijken we echter naar wat de kiezers onderling
onderscheidt dan is de dominante onderschei-
ding, de eerdergenoemde nieuwe breuklijn, een
lijn die loopt tussen:

> enerzijds kiezers gedreven door postmateria-
listische waarden (inspraak, vrijheid van me-
ningsuiting, vriendelijker samenleving) en
milieubewustzijn, waarvan de partij agalev

(Anders GAan LEVen) de woordvoerder is;
> anderzijds kiezers die autoritaire opvattingen

koesteren, voorstanders zijn van een harde
aanpak van de criminaliteit, menen dat ieder
maar voor zichzelf moet zorgen, de Vlaamse
autonomie voorstaan en negatief staan tegen-
over vreemdelingen. Hier is de belangrijkste
woordvoerder het Vlaams Blok.

De andere partijen, zoals de cvp, sp, vld, zitten
op een kluitje in het midden, dus bovenop de
breuklijn. Naast de breuklijn zijn er andere
onderscheidingen te maken. Het is namelijk re-
levant oudere en jongere kiezers (< 45) uit elkaar
te halen. Bij de oudere kiezers bestaat ¬ lood-
recht op de nieuwe breuklijn ¬  een tweede
onderscheiding die van ethische aard is en gaat
over het al dan niet koesteren van autoritaire op-
vattingen en de houding tegenover abortus en
euthanasie. De cvp kan hier een onderscheidend
conservatief kleurtje tonen.

Bij de jongere kiezers bestaat ¬ loodrecht op
de nieuwe breuklijn ¬  een tweede onderschei-
ding die van economische aard is en gaat over de
houding tegenover inkomensverschillen. Aan de
ene kant bedienen de cvp en de vld kiezers die
deze verschillen beslist niet kleiner willen ma-
ken, terwijl aan de andere kant de mensen zitten
die dat wel zouden willen. Maar hier is nog meer
aan de hand. De mensen die kleinere inkomens-
verschillen willen, hebben zich tevens van de po-

litiek afgewend en snappen niet meer wat er om
hen heen gebeurt. Ze hebben geen woordvoer-
der; ze stemmen namelijk blanco of ongeldig3.

Daarmee komt overeen dat volgens dit onder-
zoek economisch linkse opvattingen niet meer
blijken te leiden tot een hogere kans op een stem
op de Vlaamse sp. Deze partij komt uit dit onder-
zoek als een uitstervende, kleurloze mastodont,
die het contact met dit deel van de achterban
kwijt is.

In Nederland hebben Hans Keman en Paul
Pennings de Nederlandse politieke partijen op
basis van hun verkiezingsprogramma’s geplot op
de schalen links-rechts (economische onder-
scheiding) en progressief-conservatief (normen,
waarden, individuele vrijheden). Op de laatste as
zijn alle partijen in de jaren negentig naar con-
servatief opgeschoven en aldus op een kluitje ge-
komen. Het zou verhelderend zijn als het onder-
zoek van Billiet c.s. hier in Nederland zou wor-
den herhaald.

Wat zijn de consequenties van al deze onder-
zoeken voor de PvdA? Als de hedendaagse verka-
veling van het Vlaamse jonge electoraat ook in
Nederland zou gelden4 dan zou tegenover het
populisme een universalistisch, postmaterieel
waardepatroon moeten staan, dat inhoudt:

> het uitgaan van de Rechten van de Mens, den-
kend vanuit wereldperspectief, gedreven wer-
kend aan de Europese eenwording;

> het opkomen voor de zeggenschap van alle
burgers in het vertegenwoordigende domein
van de democratie, werkend aan de vergro-
ting en de herovering ervan op de regenten en
de ‘graaiers’;

> het opkomen voor de kwaliteit van de leefom-
geving en de menselijkheid van het samen-
leven.

Tegenover de waarden samenhangend met het
niet-verkleinen van inkomensverschillen zou
dan moeten staan:

> solidariteit met de politiek vervreemden: pro-
beren ze te bereiken, te horen, hun problemen
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te analyseren en onder woorden te brengen en
hen (weer) mogelijkheden te geven; daarvoor
is het nodig dat de verzorgingsstaat (werkgele-
genheid en sociale zekerheid) en de kwaliteit
van de dienstverlening door overheid en be-
drijven op een hoog niveau functioneren.

Nu kunnen we alvast stellen dat de PvdA zich dus
zou kunnen onderscheiden van het kleurloze
midden door het duidelijk adopteren van een
postmaterieel, universalistisch waardepatroon,
dus ‘thinking globally, acting locally’, volstrekt
democratisch, menselijk en groen, ‘westers’ in-
zake vrouwenrechten. Dat is wat De Kadt uitein-
delijk bedoelt met het stellen van de ‘cultuur bo-
ven de economie’. Het daarmee corresponde-
rende standpunt inzake immigratie zou in
beginsel ruimhartig moeten zijn, ook als het
over economische immigratie gaat.

psychologische inzichten

‘Ons Vaderland verloedert, en dat doet me zo
zeer...Ik versta en vertrouw zelfs mijn buren
niet meer... Vele vreemdelingen met een haat-
verspreidend geloof nemen bezit van ons
land en de politiek is doof...Gelukszoekers
gaan voor en wij betalen de prijs...Voor...mis-
daad, wachtlijsten en slecht onderwijs...‘Poli-
tiek correct’ Nederland snoerde onze
mond...Onze meningen vonden ze racistisch
en ongegrond...Bedankt lieve Pim, omdat je
ons wèl hebt gehoord.Helaas werd je daarom
heel laaghartig vermoord...Wij gaan nu voor
JOU samen vechten, hand in hand...Rust dus
nu maar zacht, Redder van ons Vaderland.’

(Uit: Teksten op de site Pim Fortuyn De Gevallen
Roos)

In de aangehaalde Vlaamse onderzoeken zijn di-
verse verbanden onderzocht, zoals die tussen ge-
voelens van onbehagen, onveiligheid en on-
macht, een negatieve houding tegenover mi-
granten en het uitbrengen van een stem op een
populistische partij. Om deze verbanden nader

te detailleren en te verklaren moeten we als het
ware in de ziel van individuen kunnen kijken.
Dat zal een hoop verklaren van de emoties waar
we bij de opkomst en de moord op Fortuyn mee
te maken hebben gehad. We gaan nu dus te rade
bij de psychologie. 

De beschikbare literatuur bevat een klassie-
ker: Escape for Freedom van Erich Fromm uit 1941.
Zich onder meer baserend op psychoanalytische
inzichten, beschrijft Fromm in dit monumentale
werk de autoritaristische persoonlijkheid die
zich verloren voelt in individuele vrijheid en
daarom de vrijheid ontvlucht door zich te rich-
ten op een aanbeden leider en zich te conforme-
ren aan de regels en opvattingen van een groep.
Witte van de Universiteit van Hamburg heeft om
het ontstaan en de aanhang van populistische
partijen te kunnen verklaren psychologische in-
zichten samengevat in acht door onderzoek
ondersteunde ‘postulaten’:

1. Als zich macrosociale stress voordoet, voelen
mensen zich bedreigd.

2. Als mensen zich bedreigd voelen, reageren ze
op korte termijn met agressie en op langere
termijn met hulpeloosheid en depressies.

3. Als mensen zich bedreigd voelen, zoeken ze
een verklaring waarbij ze hun zelfrespect
kunnen bewaren en de verantwoordelijkheid
elders neerleggen.

4. Als men de verantwoordelijkheid elders neer-
legt, kiest men daarvoor iets uit wat als eerste
in het bewustzijn opkomt en in het bewust-
zijn verankerd is, meestal een groep mensen
buiten de eigen groep.

5. Als men te maken krijgt met mensen van een
andere groep, vertoont men intergroepsge-
drag, dus geen interpersoonlijk gedrag.

6. Als mensen intergroepsgedrag vertonen, gel-
den morele gedragsnormen minder dan bij
interpersoonlijk gedrag.

7. Als men zich naar eigen normen immoreel
gedraagt, heeft men daarvoor een rechtvaardi-
ging nodig.

8. Wanneer rechtvaardigingen sociaal gedeeld
worden, ontwikkelen ze zich tot ideologieën.

S&D okt/nov 2002 binnenwerk  31-10-2002  11:37  Pagina 23



s & d 10 / 1 1  |  20 0 2  

24

De ‘roots’ van de PvdA  Reinier L. Krooshof Hoe het populisme te verklaren en erop te reageren?

De interessantste vraag is nu welke macrosociale
stress zich in verschillende landen voordoet. In
het artikel van Witte ¬ over Oost- en West-
Duitsland ¬ is dat de werkloosheid. Voor Vlaan-
deren zijn hierboven andere mogelijke stressver-
oorzakers opgesomd. Zo noemden de Vlaamse
auteurs Elchardus en Smits bijvoorbeeld het on-
behagen en de onveiligheid, die men vooral bij
laaggeschoolden vindt vanwege hun sociale, cul-
turele en economische kwetsbaarheid in de ken-
nismaatschappij. Voor Nederland kunnen we ge-
bruik maken van recent in nrc Handelsblad ge-
ventileerde inzichten. Zo wordt daarin vermeld
het onderzoek van de Nijmeegse hoogleraar
sociologie, Wout Ultee, die vaststelt dat de so-
ciale doorstroming in Nederland stagneert.
Het blad citeert daarbij ook cultuursocioloog
Gabriël van den Brink over de ‘onderkant’ van de
Nederlandse meritocratie: 

‘Mensen met weinig opleiding en een laag in-
komen, die slechte kansen op verbetering heb-
ben. Terwijl bijna iedereen hoofdarbeid verricht,
kunnen zij alleen iets met hun handen. Hun po-
sitie is bedreigd door autochtonen met een be-
tere opleiding én ambitieuze allochtonen. Ze zijn
onzeker over de nieuwe maatschappij en ver-
ward over de geldende normen en waarden. Ze
belichamen dat deel van de maatschappij waar
het liberalisme volstrekt faalt.’

De postulaten 2 tot en met 4 kunnen verkla-
ren waarom immigranten de schuld van de situ-
atie krijgen. Als een lijsttrekker of partij dat ook
nog eens verwoordt, gaat deze schuldtoekenning
nog sneller. Het resultaat van het aanwijzen van
de zondebok is de redding van het zelfrespect.
Zo’n lijsttrekker is daardoor ook een heiland! Bo-
venstaand citaat gaat dan ook als volgt verder:

‘Fortuyn stak hen de hand toe, zegt Van den
Brink. ‘De maatschappij heeft geen plaatsen
meer waar mensen kunnen schuilen. De functie
die de kerk ooit had. Als het gaat tochten kan je
nergens heen. Fortuyn noemde dat de verweesd-
heid, een adequate typering, want dat gevoel is
reëel. Maar dat beperkt zich niet tot de onder-
kant. Het verklaart mede waarom hij óók men-
sen uit hoge sociale klassen aan zich bond.’

De postulaten 2, 5 en 6 gaan over agressie en
intergroepsgedrag. Deze postulaten moeten we
projecteren op de in Nederland heersende asser-
tiviteitscultuur. We leven ¬ aldus Van den Brink
in de nrc ¬ in een op vitaliteit geënte maat-
schappij die een zucht naar heftige zintuiglijke
gewaarwordingen genereert, maar daarmee ook
onverwachte agressiviteit teweegbrengt, soms
overlopend in zinloos geweld. De assertiviteits-
cultuur representeert het verschil tussen de win-
naars en verliezers van het moderne leven. De
verliezers lijden extra onder de ontsporingen
van die cultuur en willen dat de orde wordt her-
steld. Martijn Lampert van het bureau Motivac-
tion ¬ geïnterviewd in Trouw ¬ zoekt de Fortu-
ynaanhang bij de verwarde, onmachtige en altijd
gehaaste burger, die wordt geleid door zijn werk,
status en prestige, maar in feite op zoek is naar
geborgenheid, sociale binding, gemeenschaps-
zin en veiligheid.

De constateringen van Van den Brink en Lam-
pert stemmen overeen met ontwikkelingen in
de Angelsaksische wereld, beschreven door
David Garland. Want daar is al meer dan in
Nederland zichtbaar hoe maatschappelijke ver-
anderingen hebben ingewerkt op individuen en
groepen. Het economische en politieke bestel
ondergingen de invloed van technologische ver-
nieuwingen, onophoudelijke reorganisaties en
afbraak van de welvaartsstaat. Aan de mens als
werknemer werden steeds hogere eisen gesteld;
voor hem als consument kwamen daar onge-
kende individuele vrijheid en welvaartsmoge-
lijkheden voor terug. Daarin bloeit de assertivi-
teitscultuur. Het nieuwe bestel had echter ook
andere gevolgen. Sociale verbanden in families
en buurten werden opgebroken, sociale controle
verzwakt. Voor criminaliteit waren nu meer oor-
zaken én meer mogelijkheden ontstaan. Voor de
meeste individuen is het bestaan een dagelijkse
harde strijd geworden. Niemand kan nu nog er-
gens zeker van zijn: relaties, baan, belegd geld,
persoonlijke veiligheid. De staat schiet tekort:
wie het kan betalen koopt zorg, onderwijs en vei-
ligheid op de markt in. Rijke burgers wonen in
gated communities en arme boeven in gevangenis-
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sen. De postulaten 6, 7 en 8 hebben in de vs voor
een populistisch-conservatief bewind gezorgd.

tegen politieke vervreemding

Bovenstaande beschouwingen lijken ons de ei-
genlijke verklaring voor het ontstaan van popu-
lisme in Nederland te hebben gebracht. Toch
blijf ik kritisch. Nadere toetsing en onderzoek
zijn nodig. 

Voorlopig aannemend dat we met onze ana-
lyse op de goede weg zijn, komen we tot de vraag
welke consequenties sociaal-democraten daaruit
moeten trekken. Eerder werd al geconstateerd
dat er in het politieke krachtenveld ruimte is
voor een partij die zich solidair opstelt met de
politiek vervreemden. Toen hebben we nog geen
verdere conclusies getrokken, maar nu zijn een
hoop zaken duidelijker geworden:
> Het gaat blijkbaar niet alleen om kansarmen;

het gaat om veel mensen die in een kwetsbare
positie verkeren en een voortdurende strijd
moeten leveren met als gevolg winnaars en
verliezers.

> Als de gevestigde politiek tegenover de ge-
schetste ontwikkelingen inactief blijft, ont-
staan nog meer vreemdelingenhaat, agressie
en populisme.

> Het is daarom blijkbaar noodzakelijk, maar
op zich niet voldoende, zorg te dragen voor
werkgelegenheid, sociale zekerheid.

> Evenzo is het nodig, maar op zich niet vol-
doende, te werken aan de kwaliteit van
dienstverlening door de overheid en andere
instanties.

> Het gaat óók om het erkennen van de situatie
van de verliezers en het geven van veiligheid
en perspectief in hun leven. Aanknopingspun-
ten liggen in de kwaliteit van de woonsituatie
en woonomgeving, bestrijding van de crimina-
liteit en maatwerk bij het creëren van banen.
Daarvoor is een coherent beleid nodig, vanaf
het landelijk niveau tot en met wijkniveau.

> Een dergelijke politiek vereist een relatief
hoge inzet van publieke middelen, dus een
herverdeling van inkomen.

> Wie het zo aanpakt, kan ook denken aan een
immigratiebeleid met een positieve benade-
ring van buitenlanders. Wie (van buiten de
eu) binnen wil komen, moet ook iets mee-
brengen. De betekenis daarvan is dat de partij
tegenwicht biedt tegenover het effect van de
postulaten 3 en 4.

Bij al deze punten blijft de grondoorzaak van de
‘verwezing’ bestaan. De maatschappelijke om-
wentelingen gaan door, niet alleen in de econo-
mie maar ook in de politiek, bijvoorbeeld alleen
al door de uitbreiding en verdieping van de eu.
De sociaal-democratie kan ze niet tegenhouden
en zou dat ook niet willen. Het onvermijdelijke
gevolg is dat individuen zich daardoor nimmer
meer definitief in een situatie kunnen vestigen,
er voortdurende strijd zal blijven met als uit-
komst winnaars en verliezers en dat sociale
weefsels steeds weer zullen worden losgetrok-
ken. Dit betekent dat de sociaal-democratie zijn
klassieke taak moet blijven volhouden: 
> opkomen voor de verliezers en 
> faciliteren dat de burgers nieuwe sociale ver-

banden tot stand brengen.

Op 15 mei 2002 is ‘Paars’ verantwoordelijk ge-
steld voor ‘puinhopen’. In de media werden die
weergegeven met wachtrijen in de zorg en op de
autowegen. Inzicht in de diepte van de proble-
matiek was er toen nog niet. De emotionele la-
ding erbij was overrompelend, maar werd niet
begrepen. Al met al is de conclusie van Van den
Brink: ‘Mensen met toch al kleine kansen voel-
den zich volstrekt in de steek gelaten. Zij zagen
in Fortuyn een bijna goddelijke figuur, omdat hij
hun problemen erkende. Het feit dat de politiek
hem als demon neerzette, heeft hun wrok tegen
de gevestigde orde eens te meer bevestigd.’ Dit
brengt ons tot slot op de gevoelsbeladen commu-
nicatie tussen politicus en kiezer. 

mediavirussen 

Bij de analyse van de communicatie tussen poli-
ticus en kiezer komen we op de specifieke rol
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van de media, in het bijzonder de tv en de (de-
bat)stijlen van Melkert en Fortuyn.

Als vertrekpunt voor de analyse zet ik de kie-
zer een ogenblik in de rol van consument. Een
politieke partij staat dan in de rol van een produ-
cent die een merk op de markt zet. Wie een com-
mercieel merk creëert, dient drie vragen te be-
antwoorden:
1. Wie ben je?
2. Wat is je boodschap?
3. Hoe breng je de boodschap naar buiten?

Hoe de PvdA deze vragen blijkbaar heeft beant-
woord, ontleen ik aan de politicoloog Philip van
Praag:
Ad 1. 

Hetmerk was Melkert, door het campagne-
team gepresenteerd als de toekomstige mi-
nister-president, opvolger van Kok. Melkert
kreeg in enquêtes helaas weinig vertrouwen
als toekomstig premier.

Ad 2. 
Het ging om de financiële en sociaal-econo-
mische successen van Paars. Daarvoor hadden
de kiezers Paars evenwel al beloond in 1998.
In 2002 waren andere punten aan de orde,
maar de nieuwe lijsttrekker mocht niet te veel
afstand nemen van het beleid van Kok. Achter
de slogan van 2002 ¬ Samen sterk en sociaal ¬
zat daardoor geen duidelijke boodschap. Ze
was bovendien bedoeld voor de niet meer zo
relevante strijd tegen Dijkstal.

Ad 3. 
Het campagneteam kopieerde de campagne
van 1994: Melkert positioneren als boegbeeld
én vertolker van de boodschap. De tv speelde
daarbij een hoofdrol. Melkert zou dus gaan
optreden in allerlei programma’s tot de
Soundmixshow toe.

Aan de aard van de televisie als medium is in de
analyses van de nederlaag in S&D geen aparte
aandacht besteed. Dat is jammer want de mo-
derne media spelen in onze maatschappij een
grote, specifieke rol. Douglas Rushkoff stelt dat
de werking van de media gelijk is aan die van vi-

russen. De moord op Kennedy, vastgelegd op een
amateurfilm, werd gedeconstrueerd in een reeks
beelden die vele malen herhaald en op grote
schaal werden uitgezonden. Door de tv wordt
een detail uitvergroot, naar prime time gebracht
en ingespoten in de beleving van de kijker. Zo
krijgen doelpunten ‘frame voor frame’ een plaats
in de herinnering van miljoenen. Zo ontroeren
de tranen van een prinses een volk. Zo zijn beel-
den, muziek en mimiek onderdelen van media-
virussen die emoties in ons ontsteken. Zo ont-
staan idolen en zijn de straten leeg bij de grote
wedstrijden en vorstenhuwelijken. Zo ontstaat
ook de collectieve rouw als een idool overlijdt.

Rushkoff beschrijft de gewiekste wijze
waarop de zangeres en zakenvrouw Madonna de
media heeft gebruikt en hoe zij zich in de loop
van haar carrière telkens weer andere imago’s
wist aan te meten. Alles speelt dan met elkaar
mee: uiterlijk, attitude, symboliek, de videoclips,
de cd’s, merchandising, tours en natuurlijk air
play. Fortuyn was ook zo’n fenomeen: appelle-
rend aan verborgen, maar reeds aanwezige emo-
ties, communicerend als Clinton ¬ niet door de
media maar mèt de media ¬ en als Madonna
voorzien van attitudes, gebaren, uiterlijk, ento-
urage en attributen. Maar met deze kenschets
doen we Fortuyn te kort.

Wie namelijk denkt dat het hier gaat om op-
pervlakkige manipulatie van de media gaat voor-
bij aan diepere dimensies, zoals de filosoof Go-
vert Buijs in Trouw die voor ons heeft geopend. In
navolging van Eric Voegelin onderscheidt Buijs
naast de procedurele representatie, ook nog de
dimensies van de existentiële en transcendente
representatie. Een politiek leider is een existen-
tiële representant als hij de alledaagse belangen-
tegenstellingen overstijgt en de indruk wekt het
volk als geheel te vertegenwoordigen. In mijn
woorden: kijk naar Kok nadat hij het probleem
‘Máxima’s vader’ had opgelost. Fortuyn heeft na
zijn verschijning in de media de ruimte op deze
dimensie weten te vullen. 

Een transcendente representant vertegen-
woordigt, aldus Buijs, in de ogen van de kiezers
en zichzelf een Hogere Missie; hij is de voorgan-
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ger die hogere waarden uitdraagt en het niveau
bereikt van de beleving van de zin van de poli-
tiek. Hier gaat het om hoop, vrede en gerechtig-
heid. Normen en waarden zijn dan geen kretolo-
gie, maar inspirerende opwekkers van persoon-
lijke energie. Het is het gebied van het grote
ideaal, van ideologieën ¬ ten goede en ten
kwade. Den Uyl vervulde ons nog met de warmte
ervan, maar Paars heeft de ideologische veren af-
geschud en ons in de transcendente kou gezet.
Fortuyn heeft ook dit gat in de electorale markt
gezien en gevuld! Hij revitaliseerde de politiek-
religieuze energie. Tot zover Buijs, wiens analyse
precies aansluit bij de cultuursociologische ana-
lyses van Van den Brink en Lampert en het lei-
derschapsideaal van Fortuyn zelf.

En zo komen we op de afgelopen verkiezings-
campagne, waarin Melkert en Fortuyn tegenpo-
len waren. De toon voor de landelijke campagne
werd meteen al gezet in het lijsttrekkersdebat op
6 maart, aan het einde van de verkiezingsavond
van de gemeenteraadsverkiezingen. Het debat
werd life door meer dan een miljoen mensen ge-
volgd. Melkerts oprechte en diepdoorvoelde af-
keer van Fortuyns populisme werd door de tele-
visie gedeconstrueerd tot een reeks details van
vooral non-verbale uitingen. In herhaalde scènes
brachten journaals en actualiteitenrubrieken het
gebeuren meermalen naar ‘prime time’. Zo
groeide in de tv-debatten Fortuyn verder uit tot
de centrale figuur in de verkiezingstijd. 

De ad-interviewers, Dommen en De Zwart,
noemen wat zich voordeed in het roemruchte
laatste dubbelinterview dat zij met Fortuyn en
Melkert hadden, een botsing tussen twee pla-
neten. Men zou het ook als een botsing tussen
twee filosofische benaderingen kunnen zien,
die van de modernist Melkert voor wie objec-
tieve wetenschap en subjectieve waarden ge-
scheiden werelden zijn, en die van de postmo-
dernist Fortuyn voor wie alleen een subjectief
domein bestaat, waarin feitelijke en normatieve
aspecten onlosmakelijk aan elkaar verbonden
zijn (‘Nederland is vol’). Fortuyn, de ster uit
het congrescircuit, was in vele opzichten een
goeroe. 

wat staat de pvda nu te doen? 

Al met al zijn er gevolgtrekkingen nodig voor de
PvdA. Fractie en partijbestuur moeten zich op-
nieuw met de partijleden bezinnen op de iden-
titeit, de boodschap en de communicatiewijze
van de partij. Als de ruziënde lpf en het demissi-
onaire kabinet met zijn geplande bezuinigingen
en beleidschaos de verwachtingen ¬ gewekt
door Fortuyn ¬ beschaamd hebben, moet de op-
positie met een wezenlijk alternatief klaar staan.
Heeft de PvdA dat alternatief voor de aanstaande
verkiezingen?

Formeel zou je het verkiezingsprogramma
nog eens kunnen pakken en kijken of het ant-
woorden geeft op de in dit artikel geschetste
maatschappelijke ontwikkelingen. Het program
is zo uitvoerig, dat het alle in dit artikel ge-
noemde problemen wel ergens vermeldt en
voorziet van een regeling. Postmaterieel is het ei-
genlijk ook: het woord ‘milieu’ komt er 52 keer in
voor en democratisering is ook prominent aan-
wezig. De overheid moet van ons allemaal wor-
den. De ambities voor de komende tien jaar zijn
inspirerend. ‘I have a dream’. Het programma
straalt optimisme uit en is te beschouwen als een
extrapolatie van het levenswerk van Kok: er zijn
twee miljoen nieuwe banen gecreëerd en nu
gaan we van Nederland een kwaliteitssamenle-
ving maken. Maar juist door die toon resoneert
het programma niet met de actuele problemen
waar veel kiezers mee zitten. 

Zo constateerden we dat er bij de Vlaamse kie-
zers onder 45 jaar ¬ loodrecht op de nieuwe
breuklijn tussen postmaterialisten en ‘autoritai-
ren’ ¬ een scheiding bestaat tussen kiezers waar
het gaat om hun opvatting over inkomensver-
schillen. Aan de ene kant zitten cvp- en vld- kie-
zers, aan de andere kant de politiek vervreem-
den. Van den Brink had het over de winnaars en
verliezers van het moderne leven. Over de verlie-
zers zei hij dat ze extra lijden onder de ontspo-
ringen van de assertiviteitscultuur en willen dat
de orde wordt hersteld. 

Er was een mogelijkheid geweest om de graai-
ersmentaliteit onder de ‘winnaars’ tot een poli-
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tiek strijdpunt te maken, maar die ging verloren
toen Rob van Gijzel het woordvoerderschap in-
zake de bouwfraudes werd ontnomen. Hier was
een erkenning- en herkenningspunt geweest
voor de verliezers. Het verkiezingsprogramma
had een strijdvaardig document moeten zijn
waarin de urgentie had weerklonken van de pro-
blemen van de verliezers. 

Het sociaal-democratisch alternatief ten op-
zichte van het gevallen kabinet-Balkenende om-
vat daarom ten eerste een duidelijke ‘reformis-
tisch-socialistische’ beweging tegenover de me-
ritocratie en ten tweede stevige standpunten
over de democratie, de leefomgeving etc. Ook
daarvoor moet strijd geleverd worden, zelfs voor
elementaire zaken als de vrijheid van menings-
uiting en een onafhankelijke omroep. Zo zitten
we precies op de lijn die De Kadt had bedoeld.

Hoe nu verder met de partij? We kunnen den-
ken aan nieuw bloed in de fractie. Maar dan zal
er eerst een inhoudelijke discussie moeten zijn
gevoerd. Wie de recent gehouden ledenbijeen-
komsten gezien heeft, kan optimistisch zijn over
de veerkracht en de denkkracht in de partij. Deze
moeten nu ingezet worden om het sociaal-demo-
cratisch alternatief op alle bestuursniveaus te
ontwikkelen. De partij zal daarom weer een par-

tij van de leden moeten worden. Het campagne-
of ‘Greenpeace’-model moet overboord. Leden
van een politieke partij kunnen niet volstaan
met het (in)stemmen per acceptgiro. Er zijn mee-
denkende en meewerkende leden nodig. En
liefst van heel veel leden, die voor de partij weer
de haarwortels kunnen worden in alle geledin-
gen van de samenleving en alle buurten van een
gemeente. Want anders heeft de partij nog geen
contact met de samenleving.

De PvdA moet, kortom, aan het werk voor een
alternatief tegenover ‘centrum-rechts’. Dat houdt
in:
> Kom op voor de verliezers in onze dynami-

sche maatschappij: dat is een blijvende taak
van de sociaal-democratie.

> Sta borg voor de volledige werkgelegenheid
en het niveau van de sociale voorzieningen.

> Werk aan de zeggenschap van de burger,
medemenselijkheid en kwaliteit van samen-
leving en leefomgeving, globaal én lokaal.

> Herstel de ledenpartij, herstel het maatschap-
pelijk inzicht en breng de warmte van idealen
terug, want de leden moeten voor alle niveaus
van beleid een coherente aanpak ontwikkelen
en contact leggen met alle geledingen van de
bevolking.
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Noten

1.  Met dank aan Luuk Bartelds,
René Cuperus, Hans Schelle-
kens, Jannie, Dave en Thecla
Krooshof voor hun hulp en aan-
moedigingen.

2.  Het doet een beetje denken aan
de paradoxen van De Toqueville,
genoemd door Arie van der
Zwan: ‘Hoe beter het gaat, hoe
groter de kans op publiek onbe-
hagen en onvrede’ en ‘Hoe gro-
ter de vrijheid, des te eerder zul-
len onvrede en verzet tot open-
lijke conflicten leiden’.

3.  In Nederland is kortgeleden
door Paul Dekker (red.) een
onderzoek over niet-stemmers
gepubliceerd door het SCP.

4.  Zie in dit verband het Sociaal en
Cultureel Rapport 1998 van het
SCP, p. 179:
‘Van de inrichting van de maat-

schappij (Europese integratie,
infrastructuur en milieu, soci-
ale cohesie) tot de inrichting
van individuele levens (morele
vragen rond geboorte en ster-
ven, medisch-technologische
dilemma’s, te beschermen of te
ontmoedigen samenlevingsvor-
men en leefstijlen) zijn er pu-
blieke vraagstukken waarvoor
het ontbreekt aan een overzich-
telijk aanbod van partijpolitieke
oplossingen, laat staan aan een
duidelijke links-rechtsordening
van alternatieven. Dit gegeven
en de eerder gesignaleerde
links-rechtsdepolarisatie kun-
nen een voedingsbodem zijn
voor de ontwikkeling van
nieuwe veelomvattende
scheidslijnen in de Nederlandse
politiek. Kandidaten daarvoor
zijn de tegenstelling communi-
tarisme versus liberalisme en

een politieke tegenstelling van
waarden en belangen van groe-
pen die de prestatiemaatschap-
pij mentaal ‘voorbij’ zijn en
groepen die er niet in mee kun-
nen komen. Voorbeelden van
die tweede polariteit zijn de
postmodernisme-fundamenta-
lismetegenstelling van Ingle-
hart en verwante tegenstellin-
gen van nieuwe progressiviteit
en populistisch conservatisme.
De eerste tegenstelling past eer-
der in een scenario van econo-
mische voorspoed, de tweede
eerder in een scenario van toe-
nemende onzekerheden. Wat
het laatste betreft zijn niet al-
leen materiële onzekerheden
van belang, maar ook ingrij-
pende veranderingen in de di-
recte leefomgeving of ervarin-
gen dat nationale grenzen geen
beschutting meer bieden.’ 
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