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terug 

Als vertrouwen het sociaal kapitaal van een samenleving is, wordt het Nederlandse vermogen serieus 
bedreigd. Op tal van maatschappelijke terreinen lijkt het vertrouwen weg te sijpelen. Andere 
segmenten en mechanismen - marktwerking, individualisering, schaalvergroting – mogen zich juist 
verheugen in een overmatig vertrouwen, dat vaak niet minder schadelijk uitpakt. In AMC Magazine 
belichten uiteenlopende wetenschappers en publicisten de vertrouwenscrisis. Deze maand: socioloog 
en publicist Dick Pels.  
 
De Nederlandse kiezers zeggen de laatste tijd vaker nee dan ja. Ze weten beter wat ze niet willen dan 
wat ze wél willen. De Fortuyn-revolte van 2002 was een onverwacht hard 'nee' tegen Paars, de 
‘oude’ politiek en de zittende politieke kaste. Sinds 1 juni 2005 zijn we ook in Europa berucht 
vanwege ons nee tegen de Europese Grondwet. Het referendum ging over alles en getuigde van een 
afweerhouding tegen allerlei andere dingen dan de versnelde Europese eenwording: het onpopulaire 
kabinet, de culturele dreiging van de islam (vertaald als de mogelijke toetreding van Turkije), de 
economische dreiging van de globalisering (vertaald als de invasie van Poolse loodgieters), de euro 
en de neoliberale vermarkting van de samenleving.  
De vrouw van de visboer in Urk, waar 91,5% tegen de Grondwet stemde, zei het zó: ‘De wereld 
komt op ons af. Daar gaan we toch niet aan meewerken?’ Geert Wilders met zijn BustoerNEE stond 
in dit nationale verzet schouder aan schouder met de SP van Jan Marijnissen en Harry van Bommel. 
De verkiezingsuitslag van 2006 met zijn spectaculaire winst voor beide Tegenpartijen van links en 
rechts liet zien dat de onvrede en het onbehagen nog lang niet zijn verwaaid. Dit burgerlijk 
negativisme wordt vaak gekoppeld aan de opmars van het politieke populisme, dat wordt gezien als 
een vorm van ‘antipolitiek’ die het representatieve stelsel en de gevestigde partijendemocratie 
ondermijnt. Met Fortuyn is ‘de vloek van het populisme over Nederland gevallen’, sombert de 
socioloog Van Doorn (Elsevier, 6 okt. 2007). Populisten willen de kloof tussen burger en bestuur 
dichten door de zittende regenten hun congé te geven en ‘het land weer terug te geven aan de 
burgers’.  
Met Fortuyn en de LPF beleefden we ook in Nederland de doorbraak van deze antipolitiek, die 
geenszins het monopolie bleek te zijn van rechts, zoals de vluchtige politieke loopbaan van Peter R. 
de Vries en de stabielere successen van de SP inmiddels hebben laten zien. Het wijdverbreide gevoel 
dat er van de instituties van de democratie en misschien zelfs van de georganiseerde samenleving 
niet veel goeds meer kan worden verwacht, is voor de publicist Michaël Zeeman zelfs een teken van 
‘sociale depressiviteit’. Die stemming zou de voedingsbodem zijn van het grillismo in Italië: de 
onverwacht brede protestbeweging rond de variété-artiest Beppe Grillo, die vindt dat alle politici, 
van Berlusconi tot en met de zittende regering-Prodi, één incestueuze en corrupte bende vormen die 
in zijn geheel moet oprotten. Maar in Nederland woedt volgens hem hetzelfde populistische 
sentiment (de Volkskrant, 4 okt. 2007).  
 
niet vertegenwoordigd 
De cijfers liegen niet. De meest recente '21 minuten-enquête' stelt vast dat het vertrouwen in de 
politiek nog steeds laag is. Het kabinet geniet een vertrouwenscijfer van 37 procent, de Tweede 
Kamer 44 procent en de media 46 procent. Meer dan de helft van de burgers voelt zich niet 
vertegenwoordigd in de politiek. Slechts 22 procent voelt zich voldoende vertegenwoordigd; 57 
procent zegt onvoldoende invloed te hebben op het bestuur.  
Maar de enquête laat tegelijkertijd zien dat burgers meer willen worden betrokken bij de vorming 
van het beleid en beter willen worden geïnformeerd over de resultaten ervan. De meerderheid is zelfs
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voorstander van meer directe democratie in de vorm van referenda, de rechtstreeks gekozen 
burgemeester en dito minister-president. Dit laatste suggereert op zijn minst dat een simpel 
wegwerpgebaar tegenover het populisme kortzichtig is. De wantrouwende, ontevreden, zogenaamd 
cynische kiezer is immers ook ergens vóór: in grote trekken is dat het programma van radicale 
democratisering dat al meer dan veertig jaar tevergeefs wordt bepleit door D66, en dat door Fortuyn 
nieuw leven werd ingeblazen. Sinds de ‘burgemeesterscrisis’ van maart 2005 is die staatkundige 
vernieuwing echter door alle partijen behalve D66 en de fortuynist Wilders op sterk water gezet.  
Het is dus te gemakkelijk om het populisme te verketteren als een rechtse bedreiging van ‘onze’ 
representatieve democratie. De kiezers zijn niet zozeer depressief, cynisch of misleid, als wel op 
goede gronden teleurgesteld over het doorzeurende democratische tekort van het gevestigde 
partijpolitieke bestel. Misschien zijn zij juist te goed van vertrouwen geweest. Terwijl de Italiaanse 
premier Prodi volhoudt dat de democratie ‘nu eenmaal’ wordt gerund door politieke partijen, en de 
Italiaanse president Napolitano waarschuwt voor de gevaren van de antipolitiek, hebben de grillisten 
hun vertrouwen verloren in het gesloten regentensysteem, waarin niet de kiezer maar een kleine 
partij-elite bepaalt wie er zitting neemt in het openbaar bestuur.  
Ook in Nederland adviseerde het Burgerforum Kiesstelsel onlangs om de benoemingsmacht van de 
politieke partijen (de beruchte kandidatenlijsten; het handjeklap rond de burgemeestersposten en 
andere ambtelijke en bestuurlijke zetels) open te breken en de macht van de kiezer te versterken, met 
name door het verzwaren van de voorkeurstem. De neoconservatieve publicist Leon de Winter meent 
op zijn beurt dat de ‘kloof’ onverdraaglijk diep zal worden als de positie van de politieke partijen, 
‘die relatief kleine groepen met buitenproportionele macht’, niet wordt aangepakt en de burger niet 
meer rechtstreekse invloed krijgt op het bestuur: ‘Het is wachten op de volgende Kale’ (Elsevier, 6 
okt. 2007).  

stem des volks 
Het populisme heeft dus vele gezichten en daagt de gevestigde parlementaire democratie op 
verschillende manieren uit, niet in de laatste plaats omdat het de klassieke democratische opvattingen 
ernstig neemt en radicaliseert. Populisten claimen immers de ware ‘stem des volks’ te verwoorden 
tegenover een politieke elite die zichzelf op haar beurt beschouwt als de democratisch gekozen en 
dus legitieme volksvertegenwoordiging.  
Populistische en vertegenwoordigende democraten hanteren hetzelfde vocabulaire van de 
volkssoevereiniteit en het democratische zelfbestuur. Het verschil is dat populisten het volk zien als 
de laatste soevereine macht, terwijl representatieve democraten die hoofdmacht lokaliseren in het 
parlement. Het SP-Kamerlid Van Bommel zegt het letterlijk: ‘De soevereiniteit is eigendom van het 
volk, niet van het parlement’. ‘Het volk heeft gesproken’, sprak Jan Marijnissen na het 
grondwetsreferendum van 2005. ‘Wij, het volk, willen een referendum’, zei Leon de Winter naar 
aanleiding van het nieuwe Hervormingsverdrag. Populisten menen dus dat het volk een ondeelbare 
eenheid vormt die spreekt uit één mond (de hunne), terwijl representatieve democraten geloven dat 
het volk alleen kan spreken via woordvoerders of spreekbuizen die per definitie strijdige 
deelbelangen articuleren. Het parlement en de regering zijn de plaatsen waar die meningsverschillen 
tot beleidscompromissen worden uitgewerkt. Terwijl populisten de kloof tussen burgers en bestuur 
willen opheffen, menen representatieve democraten dat zij een onmisbaar bestanddeel vormt van elk 
democratisch bestel. 
Anders dan vaak wordt gedacht, bestaat er dus geen wezenlijk conflict tussen de klassieke opvatting 
van democratie en het populisme. Ze liggen eerder in elkaars verlengde. Ook de parlementaire 
democratie staat bloot aan de populistische verleiding, zolang zij idealen blijft koesteren zoals die 
van de volkssoevereiniteit en het democratisch zelfbestuur.  
De eerste uitdaging van het populisme is dus dat het de gevaarlijke eenheidsfictie blootlegt die aan 
dergelijke noties ten grondslag liggen. Want ook de meest democratische democratie is een 
heerschappij van elites, en ieder die suggereert dat Den Haag moet worden schoongeveegd om daar 
de volksmacht te vestigen, verdoezelt het feit dat hij/zij zelf weer een nieuwe, alternatieve elite 
vormt die streeft naar de macht, en die net als de concurrentie een partijdige visie verwoordt op het 
algemeen belang. Politici moeten zich niet verschuilen achter de brede rug van het volk (‘u vraagt 
wij draaien’, ‘de kiezer heeft altijd gelijk’), en ook politieke buitenstaanders moeten niet doen alsof 
zij er niet bij horen. 
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Anders uitgedrukt: het probleem van oer-democratische noties als volksbestuur, volkswil, 
volkseenheid en volkssoevereiniteit is dat het volk (populus) niet als zodanig bestaat, niet voor 
zichzelf kan spreken, en dus alleen via onderling concurrerende woordvoerders zijn wil kan laten 
gelden. De democratie zal het helaas moeten doen zonder demos.  

georganiseerd wantrouwen 
De tweede uitdaging van het populisme is nauw verbonden met de eerste, en houdt verband met het 
radicale buitenstaandersperspectief dat populisten hanteren op de gevestigde parlementaire en 
partijenpolitiek. Het gegeven dat er ook in de democratie altijd elites optreden, en dat juist de 
wisselwerking tussen elite en massa de kern uitmaakt van het democratisch proces, heeft immers een 
donkere keerzijde. Er dreigt altijd het gevaar dat politieke elites zich omvormen tot een 
regentenoligarchie die kleeft aan het pluche en die via een gesloten benoemingscircuit alle 
belangrijke bestuursposities onderling verdeelt. Het meest recente voorbeeld daarvan is de anti-
autoritaire babyboomgeneratie, die volgens Fortuyn was gedegenereerd tot een nieuwe gesloten 
regentenkaste (‘Ons Soort Mensen’).  
De ‘democratische kloof’ is met andere woorden even noodzakelijk als gevaarlijk. De permanente 
dreiging van oligarchisering maakt het nodig dat de populistische tegenstelling tussen ‘gevestigden’ 
en ‘buitenstaanders’ tot een permanent onderdeel van het politieke landschap wordt gemaakt. Naast 
het democratische vertrouwen van de burgers in de politiek is het tegelijkertijd nodig om hun 
democratische wantrouwen te organiseren. De functionele elitevorming aan de top moet als het ware 
worden gecompenseerd door een strengere democratische dijkbewaking van onderop.  
Wanneer de antipolitiek tot een structureel bestanddeel wordt gemaakt van het politieke systeem, 
wordt zij op de juiste wijze gedomesticeerd. De ‘populistische spanning’ houdt niet alleen de elites 
bij de les maar biedt bovendien een permanente opening aan politieke buitenstaanders en 
vernieuwers. Omdat de kloof zowel productieve als repressieve effecten heeft, moet de 
wisselwerking tussen politici en burgers over de kloof heen levendig en scherp worden gehouden. 
Dat vraagt om een meer pluralistische democratie met nieuwe vormen van vertegenwoordiging en 
nieuwe checks and balances.  
Die nieuwe machtsbalansen kunnen gestalte krijgen door de ‘horizontale’ machtenscheiding meer 
dan nu het geval is uit te breiden met een verticale component. De democratische politiek kent 
immers niet alleen een horizontale verdeling tussen institutionele functies en domeinen (de trias 
politica, de scheiding tussen kerk en staat, de scheiding tussen staat en markt, etcetera), maar ook 
een verticale arbeidsdeling tussen politieke professionals en politieke leken, die net als de eerste een 
verdeling van belangen en dus een machtsbalans vertegenwoordigt. In de verticale lijn kunnen de 
functies van leiderschap en initiatief en die van evaluatie en controle sterker worden gescheiden in 
nieuwe vormen van politiek dualisme. 
De beste manier om dit dualisme handen en voeten te geven is om die concurrerende machten uit te 
rusten met een afzonderlijk kiezersmandaat. De direct gekozen burgemeester, provinciebestuurder en 
minister-president vormen op die manier een verdieping (of eerder een ‘verhoging’) van de 
bestaande representatieve democratie. Het tegenwicht in deze verticale lijn wordt geleverd door de 
toevoeging van andere elementen van directe democratie zoals het burgerforum en het referendum. 

personendemocratie 
Maar wellicht de grootste uitdaging die het populisme stelt aan de gevestigde democratie is dat het 
politieke personen naar voren haalt ten koste van politieke partijen. Vaak klaagt men dat de kiezer 
verlangt naar een sterke man, en hekelt men voorstellen voor de directe verkiezing van bestuurders 
omdat zij aansturen op ‘eenhoofdig’ leiderschap en een ‘on-Nederlandse’ vorm van macho-politiek. 
De kiezer zou zich in zijn ‘verwarring’, ‘wispelturigheid’ en ‘cynisme’ gemakkelijk laten leiden door 
politieke rattenvangers als Fortuyn, Verdonk en Wilders. Verwijzingen naar de charismatische 
leiders van fascistische bewegingen en regimes in het Interbellum liggen dan voor het grijpen.  
Maar dit alarmisme miskent de diepte van de vertrouwenscrisis die is uitgebroken tussen kiezers en 
de gevestigde politiek, zoals het succes van Grillo opnieuw laat zien. In de mediademocratie zijn 
individualisten die bepaalde politieke ideeën in een eigen stijl uitdragen aantrekkelijker geworden 
dan inwisselbare partijmensen die lijden onder dichtgetimmerde programma’s en een 
collectivistische discipline. Fortuyns politieke ‘stijlrevolutie’ maakte duidelijk dat een mediagenieke 
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en vermakelijke mix van vorm en inhoud een groter aantal burgers kan interesseren voor en 
betrekken bij het democratische proces. 
Anders dan van een ‘vertrouwensbreuk’ of ‘vertrouwenscrisis’ kan daarom eerder worden gesproken 
van de veranderende vertrouwensstructuur van de Nederlandse politiek. Individuele politici worden 
hierin steeds meer de focus van politieke identificatie – een proces dat zich zowel buiten als binnen 
de partijen afspeelt (denk aan directe leiderschaps- en lijsttrekkersverkiezingen). Bij politici bestaat 
een groeiende behoefte om zich persoonlijk te profileren, bijvoorbeeld via autobiografische boeken, 
persoonlijke websites en weblogs. Bij de kiezers ziet men een vergelijkbaar verlangen naar markante 
persoonlijkheden en visionair democratisch leiderschap. 
Deze personalisering van het politieke vertrouwen (én van het wantrouwen) wordt gefaciliteerd of 
zelfs afgedwongen door de media, die in toenemende mate de functie van communicatiekanaal 
tussen burgers en bestuur hebben overgenomen van de politieke partijen. De beeldtechniek van tv en 
internet minimaliseert de afstand tussen kijker en bekekene, en schept een merkwaardige ‘intimiteit-
op-afstand’ of quasi-familiariteit die het contact met de politieke personality doet lijken op de 
ontmoeting met een intieme kennis. 

vorm zonder inhoud 
De populistische politiek slaagt er tot nu toe beter in om de voordelen van die nieuwe ‘media-
directheid’ te incasseren dan de ‘oude’ politiek. Door haar scherpere profilering van personen sluit 
zij beter aan bij een individualiserende samenleving waarin de massamedia en de vermaaksindustrie 
tot de voornaamste verbindende instituties zijn gaan behoren. 
Vanzelfsprekend kent de personalisering allerlei nadelen, die bijvoorbeeld sinds het optreden van 
Rita Verdonk (een duidelijk geval van ‘vorm zonder inhoud’) aan iedereen duidelijk zijn geworden. 
Maar de nieuwe mediazichtbaarheid van politici kan ook een verrijking zijn van de 
vertegenwoordigende democratie. Een personendemocratie houdt immers niet op een 
vertegenwoordigende democratie te zijn, en heft de kloof tussen burgers en politiek niet op. Net zo 
min als partijen kunnen personen claimen dat zij de ‘volkseenheid’ belichamen, zelfs niet wanneer 
zij rechtstreeks worden gekozen: zij blijven professionele woordvoerders van een bepaalde visie op 
het algemeen belang. Maar de personendemocratie maakt wél meer ruimte voor het politieke 
individualisme van zowel kiezers als gekozenen, die zich niet langer gebonden hoeven te voelen aan 
de manier waarop de politieke partijen de politieke ideeën en de politieke macht onderling verdelen. 
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