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ill  De opmars van het populisme 
inn Europa 

Dee gevestigde politieke orde in tal van West-Europese landen werd in de 
jarenn negentig uitgedaagd door populistische partijen van - meestal - rechtse 
signatuur.. Deze signatuur bleek niet uit het sociaal-economische profiel van 
dee nieuwe partijen, want in materiële politieke kwesties waren de nieuwko-
merss niet onderscheidend. Zij politiseerden een postmateriële politieke 
tegenstellingg door zich af te zetten tegen de anti-autoritaire opvattingen die 
inn de jaren zeventig dominant waren en te pleiten voor herstel van orde en 
gezag. . 

Dee dominante literatuur legt de nadruk op het rechts-radicale program-
maa van de nieuwkomers en doet daarmee onrecht aan bewegingen als de 
Leefbarenn en Berlusconi's Forza Italia. Deze literatuur miskent bovendien de 
ontwikkelingg van Fortuyn en de Scandinavische Vooruitgangspartijen. Ze 
begonnenn als liberale populisten en profileerden zich pas later als etnocen-
trischh ('Hou Denemarken moslimvrij!'). De Lega Nord van Umberto Bossi 
maaktee een vergelijkbare ontwikkeling door. 

Vann oorsprong extreem-rechtse bewegingen als het Vlaams Blok, Fini's 
neofascistischee MSI, het Front National en Haiders FPÖ, bewogen zich in 
tegengesteldee richting. Zij profileerden zich steeds sterker als uitdagers van 
hett politieke establishment. Het gemeenschappelijke kenmerk van de 
nieuwkomerss is dus niet zozeer hun programma, als wel hun populistische 
karakter.. De 'linkse' Leefbaren, maar ook Berlusconi en Fortuyn, dwingen 
tott een heroriëntatie in het debat over de 'derde rechtse golf' in Europa: het 
populistischee karakter van die golf is essentieel. De rechts-radicale program-
mapuntenn dienen vooral om in te spelen op de onvrede van de kiezers. We 
moetenn dus terug naar de klassieke literatuur over het wezen van het popu-
lisme. . 

Opp grond van mijn uiteenzetting over het fenomeen populisme typeer 
ikk de Leefbaren en de fortuynisten als twee Hollandse varianten van het 
hedendaagsee Europese populisme. Vervolgens benoem ik drie externe facto-
renn die het succes van populistische bewegingen bepalen: het kiesstelsel, de 
reputatiee van de gevestigde partijen en {het gebrek aan) politieke strijd tus-
senn de oude partijen. 
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Niett elke volkstribuun slaagt erin het voor hem gunstige klimaat uit te 
buiten,, leert het voorbeeld van Centrum-Democraat Hans Janmaat. De 
mediaprofessionalss en ervaren provocateurs Jan Nagel, Henk Westbroek en 
Pimm Fortuyn hadden wat dat betreft heel wat meer in huis. 

NieuweNieuwe breuklijnen 

Inn de jaren tachtig manifesteerden zich in West-Europa nieuwe groeperingen 
diee het politieke landschap hebben verkaveld langs nieuwe breuklijnen. Ze 
hebbenn over het algemeen een postmaterialistische inslag; dat wil zeggen dat 
dee economische lotsverbetering van de kiezers die ze willen vertegenwoordi-
genn een ondergeschikte rol speelt." De groene partijen in Duitsland, Neder-
landd en België hebben de ecologische crisis op de politieke agenda gezet, 
maarr ook thema's als de gebreken van het democratisch bestel en de traditio-
nelee rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Ze waren kritisch ten opzichte 
vann de kapitalistische consumptiemaatschappij. Door de kiezers werden de 
alternatievee partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum geplaatst. 

Vanaff  het begin van de jaren negentig waaide de wind uit een andere 
hoek.. Etnocentrische partijen braken overal in West-Europa door.34 De FPÖ 
vann Jörg Haider behaalde in 1999 27 procent van de stemmen in Oostenrijk. 
Hett Front National van Jean-Marie Ie Pen scoorde 17 procent in de Franse pre-
sidentiëlee verkiezingen van 2002. De Zwitserse Volkspartij SVP behaalde bij 
dee nationale verkiezingen in 1999 23 procent, het Vlaams Blok in hetzelfde 
jaarr 15,5 procent in het Vlaamse parlement. De Lega Nord van Umberto Bossi 
mett zijn bakermat in Lombardije, scoorde op Italiaans nationaal niveau 10,4 
procentt in 1996. De Noorse Vooruitgangspartij FrP behaalde in 1997 15,3 pro-
centt en de Deense Volkspartij FP 12 procent in 2001." Politicologen spreken 
vann de 'derde rechtse golf',36 te onderscheiden van het vooroorlogse fascisme 
enn het naoorlogse neofascisme, dat rond 1980 was uitgespeeld. 

Dee partijen van de 'derde golf' hebben gemeenschappelijke programmapun-
ten.. De natie wordt in hun ogen bedreigd door immigratie en Europese inte-
gratie.. Ze zijn voorstander van directe democratie, waardoor het 'gewone 
volk'' meer invloed op het politieke bedrijf zou krijgen. In culturele zin zijn 
dee nieuwe politieke formaties conservatief. Ze zijn zowel tegen de 'toegeef-
lijk ee samenleving' als tegen de multiculturele samenleving.37 
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Tabell  II. I Recente uitslagen van populistische partijen 

Land d 

Oostenrijk k 

Vlaanderen n 

Zwitserland d 

Frankrijk k 

Noorwegen n 

Denemarken n 

Italië ë 

Nederland d 

Partij j 

Freiheitlichenn (FPÖ) 

Vlaamss Blok 

Volkspartijj  (SVP) 

Frontt National 

Vooruitgangsp.. (FrP) 

FPP (Volksp.), FrP 

Legaa Nord 

Alleanzaa Nazionale 

Forzaa Italia 

Leefbarenn lokaal 

Lijstt Pim Fortuyn 

Leefbaarr Nederland 

Jaar r 

1999 9 

1999 9 

1999 9 

2 0 0 2 2 

2 0 0 2 2 

1998 8 

2001 1 

2001 1 

2001 1 

2 0 0 2 2 

2 0 0 2 2 

2 0 0 2 2 

Perc c 

27 7 

15 5 

23 3 

17 7 

U U 

10 0 

4 4 

12 2 

29.4 4 

25 5 

17 7 

1,6 6 

Bron:: Schain, Shadows over Europe en Roxburgh, Preachers of Hate. 

Dee partijen van de 'derde golf zijn voorstander van orde en gezag. Ze appel-
lerenn aan de onvrede van bevolkingsgroepen die zich bedreigd voelen door cri-
minelenn en migranten. Ze zijn voorstander van een sterke nationale staat. Het 
nationalee zakenleven wordt door hen als de ruggengraat van de maatschappij 
gezien,, en moet dan ook worden gevrijwaard van bureaucratische belemmerin-
gen.ÏSS De nieuwkomers zijn opportunistisch in hun economische politiek: ze 
gevenn hoog op van de vrije markt, maar ze dringen tegelijkertijd aan op protec-
tiee van zwakke sectoren tegen buitenlandse concurrenten. 

Hett politieke spectrum wordt van oudsher uitgebeeld als een horizontale 
links-rechtss as. Deze klassieke polariteit, die gebaseerd was op de sociaal-
economischee positie van de kiezers, heeft aan betekenis ingeboet. De Ame-
rikaansee politicoloog Ronald Inglehart tekende loodrecht op de links-rechts-
ass een verticale as, met groene partijen aan de bovenkant en etnocentrische 
partijenn als de Duitse Republikaner en het Franse Front National aan de 
onderkant.. De Amerikaanse politicoloog Herbert Kitschelt deed iets soort-
gelijkss met op de horizontale as socialistische en kapitalistische politiek, en 
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opp de verticale as libertaire en autoritaire politiek. Deze nieuwe politieke 
breuklijnn kon zich manifesteren als gevolg van de convergentie tussen de 
gevestigdee linkse en rechtse partijen, die de klassieke polariteit deed verble-
ken." " 

Postmaterialistischee progressieve politiek (Inglehart omschreef D66 en 
GroenLinkss als 'heavily postmaterialist') wordt volgens auteurs als Ingle-
hart,, Kitschelt en de Belgische socioloog Elchardus meer gesteund door 
eenn 'links-libertaire' middenklasse dan door de arbeidersklasse. Nieuw 
rechtss zou volgens deze wetenschappers juist worden gesteund door 
'autoritair'' georiënteerde bevolkingsgroepen die de sociale, economische 
enn culturele versnelling van het moderniseringsproces van de jaren ne-
gentigg niet hebben kunnen bijbenen, de zogenaamde 'verliezers van de 
modernisering'.'10 0 

Kritiekk op de 'toegeeflijke samenleving' beperkte zich echter niet tot 
dezee 'verliezers'. In Nederland groeide het aantal mensen dat vond dat de 
overheidd te weinig deed aan bestrijding van criminaliteit, van 55 procent in 
19966 naar 68 procent in 2002.41 

Dee nieuwe partijen accepteerden de bestaande politieke en sociale verkave-
lingenn niet. Zij keerden zich tegen het politieke systeem en vaak ook tegen 
hett gesloten karakter van de representatieve democratie ten opzichte van 
buitenstaanders.. Deze aversie tegen de vertegenwoordigende democratie 
tenn gunste van directe zeggenschap van het als eenheid voorgestelde 'volk', 
iss typerend voor alle populistische bewegingen. 

Omdatt de Belgische groene partij Agalev (Anders Gaan Leven) voor-
standerr was van directe democratie (referenda, afschaffing stemplicht), 
rangschiktt Elchardus Agalev bij de categorie van de populisten.42 Directe 
democratiee is inderdaad een kenmerk van populisme, maar daar houdt de 
overeenkomstt tussen Agalev en de Leefbaren op. 

Silvioo Berlusconi's Forza Italia is libertair noch autoritair te noemen, 
maarr beweegt zich in het centrum van het politieke spectrum. Forza Italia 
profileerdee zich niet als een partij die tegen immigratie was, maar toonde 
zichh fel gekant tegen 'corrupt' links. De in 1992 naar Tunesië verbannen 
socialistischee premier Bettino Craxi - met wie Berlusconi overigens 
bevriendd geweest is en die de televisiemagnaat ongestoord zijn imperium 
liett opbouwen - was de personificatie van de sociaal-democratische 'klepto-
cratie'. . 
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Fii  vormde in 1994 een regering met de Alleanza Nazionale (opvolger van 
dee neofascistische Movimento Sociale Italiano) van Gianfranco Fini en de 
Legaa Nord van Umberto Bossi, die fel tegen immigranten gekant was. Bossi 
brachtt de rechtse coalitie ten val, omdat Berlusconi's partij succesvol inbrak 
bijj  de aanhang van zijn Lega Nord. 

Berlusconii  kwam in 2001 met dezelfde partners opnieuw aan de macht. 
Hijj  gebruikte die om een centrum-rechtse koers te varen en op Europees 
niveauu contact te leggen met christen-democratische en conservatieve 
geestverwanten.. In het binnenland profileerde de altijd overal persoonlijk 
aanwezigee Berlusconi zich volgens het klassieke populistische recept als 
vriendd van arbeider en ondernemer tegelijk, en als vijand van de 'oude poli-
tiek'' en de door cliëntelisme en machtige vakbonden beheerste staatsbu-
reaucratie. . 

Datt Berlusconi zelf voortdurend in juridische procedures verwikkeld was, 
deedd zijn populariteit weinig kwaad. Zijn tegenstanders vrezen dat hij Italië 
will  omvormen tot een persoonsgebonden, plebiscitaire democratie, waarbij 
dee kiezer slechts gevraagd wordt de grote leider vrij mandaat te geven om te 
doenn wat hem goeddunkt in het belang van het land. Zijn rechts-radicale 
partnerss Fini en Bossi zouden daarbij als stoottroepen fungeren.43 

Dee volkstribuun Berlusconi werd door Pim Fortuyn gezien als lichtend 
voorbeeld.. Fortuyn toonde zich gecharmeerd van de politieke stijl van media-
magnaatt Berlusconi, die zich avond aan avond zonder tussenkomst van het 
parlementt rechtstreeks richtte tot het televisiekijkende Italiaanse volk. 

Dee partij van Berlusconi is een autocratisch geleide one man show, die 
geheell  rond de leider is opgebouwd. Zoals hieronder zal blijken, is Forza Ita-
liaa een schoolvoorbeeld van een populistische beweging. 

DeDe populistische logica 

Inn de recente politicologische literatuur bestaat een sterke neiging nieuwe 
partijenn die tegen het establishment ageren, tegen immigratie pleiten, scep-
tischh staan tegenover de Europese integratie en orde en veiligheid op de 
politiekee agenda plaatsen, bij elkaar te vegen onder de noemers 'extreem-
rechts'' of 'rechts-radicaal'. Termen als 'racistisch' of 'xenofoob' vallen regel-
matig,, evenals de verdenking dat de 'extreem rechtse politieke familie' clan-
destienn de democratie ondermijnt. 
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Hett boek Preachers of Hate van BBC-journalist Angus Roxburgh is een 
mooii  voorbeeld van deze 'guilt by association'. Gewelddadige aanslagen van 
skinheadss op migranten in Duitsland en Frankrijk worden door Roxburgh 
voorgesteldd als producten van extreem-rechtse agitatie door politici als 
Schönhuber,, Schill, Mölleman, Mégret of Le Pen, zonder dat bewijzen voor 
eenn dergelijke medeplichtigheid worden verstrekt.44 

Hett beeld dat al die verschillende nieuwe partijen een soort ondemocra-
tischee winkeldieven zouden zijn, die ervandoor gaan met stemmen en kie-
zerss die 'eigenlijk' behoren bij de gevestigde partijen, is hardnekkig. De term 
populismee wordt meestal diskwalificerend gebruikt om politieke tegenstan-
derss in een slecht daglicht te plaatsen. In het spraakgebruik wordt het dan 
zoietss als: de kiezers naar de mond praten en beloften doen waarvan men 
weett dat ze niet waargemaakt kunnen worden. 

Hett populisme is een verzamelnaam voor politieke bewegingen van uit-
eenlopendee aard en met een rijke geschiedenis. Hoewel het programma ver-
schilt,, hebben populistische bewegingen een aantal gemeenschappelijke 
kenmerken.. Dit blijkt uit een Brits handboek uit 1969, Populism: lts meaning 
andand National Characteristics van Ghita Ionescu en Ernest Gellner. Het boek is 
eenn verslag van een wetenschappelijk congres uit 1967. De onderzoekers 
probeerdenn een verklaring te geven voor de opmerkelijke opmars van het 
populismee in Afrika en Zuid-Amerika. Zij vergeleken dat derde-wereldpo-
pulismee mét het negentiende-eeuwse populisme in de Verenigde Staten en 
Rusland.. Zo kwamen zij de interne logica van populistische bewegingen op 
hett spoor, die als volgt kan worden samengevat. 

Elkee populistische beweging begint als protest tegen de gevestigde orde. 
Dee charismatische leider voelt feilloos aan wat er onder het volk leeft. Hij 
maaktt zich tot tolk van het ongenoegen en profileert zich als antipolitiek. 
Politicii  zijn oplichters die de problemen niet bij hun naam durven noemen 
enn de belangen van het volk onder het tapijt moffelen. Maar besturen gaat de 
populistischee leider over het algemeen slecht af. Zijn wilde ideeën blijken 
maarr al te vaak onuitvoerbaar.45 

Dezee populistische logica blijkt wonderwel van toepassing te zijn op het 
Hollandsee populisme {zowel in zijn linkse Leefbaar-verschijning, als in zijn 
rechtsee fortuynisme) en - in meer of mindere mate — op de hedendaagse, 
etnocentrische,, populistische golf in Europa. 

Volgenss de Britse classic streeft het oorspronkelijke, negentiende-eeuwse 
populismee naar herstel van de verstoorde verhoudingen tussen de natuur en 
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dee mens. Populisten propageren een moraal van eenvoud, gemeenschapszin 
enn deugdzaamheid. Ze verwijzen naar een 'leefbare' gemeenschap die recht 
doett aan geborgenheid, veiligheid en 'de menselijke maat'. Populisten baga-
telliserenn verschillen in belangen en ideologieën. Ze achten de tegenstelling 
tussenn links en rechts achterhaald. 

Dezee moraal van hardwerkende boeren en oppassende burgers is een 
utopischee projectie van het idyllische leven in agrarische gemeenschappen 
enn kleine steden. Het (Russische en Amerikaanse) populisme uit de negen-
tiendee eeuw was fel gekant tegen het toen invloedrijke sociaal-darwinisme, 
datt uitging van 'the survival of the fittest'. De nobele buurtbewoners en bui-
tenluii  moesten worden beschermd tegen vreemd volk, samenzweerders en 
dee niemand ontziende wereldmarkt. 

Dee Amerikaanse populisten trokken ten strijde tegen de machtige finan-
ciers,, van wie ze voor hun kapitaalintensieve landbouw afhankelijk waren, 
enn tegen de politiek van laissez-faire van de federale staat, die geen bescher-
mingg bood tegen lage prijzen voor agrarische producten op de wereld-
markt.. De kleine ondernemers accepteerden de Amerikaanse constitutie en 
dee grondslagen van het kapitalisme, maar kwamen in opstand tegen de 
'monopolisten',, de 'gevestigde belangen' en de 'machtsconcentraties'. 

Hett populisme ebde weg na de nederlaag van de populistische kandidaat 
Bryann tegen de Republikeinse kandidaat McKinley bij de Amerikaanse pre-
sidentsverkiezingenn van 1896. De marktomstandigheden voor de Ameri-
kaansee landbouw verbeterden rond 1900 spectaculair. De agrarische belan-
genn werden voortaan door de Democraten en de Republikeinen beter behar-
tigd.. In 1916 trad de wetgeving in werking die de Amerikaanse boeren voor-
zagg van gunstige kredietverlening en hen steunde in de afzet van produc-
ten.46 6 

Dee arbeidsdeling is in de populistische denktrant verantwoordelijk voor 
versplinteringg van de menselijke persoonlijkheid. Het klassieke populisme 
will  het door vervreemding, de harde eisen van de arbeidsmarkt en de moor-
dendee competitie beschadigde individu helen en tot een complete, morele 
persoonlijkheidd herstellen. De ideale mens is vrij en onafhankelijk van oor-
deel,, maar - als meelevend lid van een eenvoudige, deugdzame gemeen-
schapp - tegelijkertijd van nature in harmonie met zijn omgeving. In de po-
pulistischee utopie kan 'de natie', 'de dorpsgemeenschap', 'de buurt' heel 
goedd zijn zaakjes regelen - zonder politiek gekissebis. 

Hett populisme produceert sociale en politieke bewegingen, geen ge-
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structureerdee politieke partijen. De politiek doet er niet zoveel toe, het gaat 
omm de gemeenschap. Vaak gaat het om gemeenschappen die ten prooi zijn 
aann teleurgestelde verwachtingen of verlies van status. Ook het verlies van 
onafhankelijkheidd door belastingheffing en de bijbehorende administratieve 
regelgevingg is een steen des aanstoots. Niet alleen de bureaucratie vormt een 
bedreigingg van de idyllische gemeenschap. Ook vreemdelingen, kapitalisten, 
bankierss en ketters spannen in de populistische denktrant samen tegen de 
gemeenschap.47 7 

Omdatt het populisme eerder een emotionele dan een programmatische 
inslagg heeft, is de juiste houding en instelling van groter belang dan logische 
consistentiee of effectiviteit. 

Dee leider, die vaak een mythische band met zijn volgelingen heeft, wordt 
dann ook meer op zijn charisma beoordeeld dan op zijn concrete plannen. De 
kwaliteitt van zijn leiderschap is cruciaal voor elke populistische beweging. 
Hijj  hoeft geen gelijkenis te vertonen met zijn volgelingen. Zijn persoonlijke 
stijll  is een uitdrukking van zijn authenticiteit en onafhankelijkheid. Hij is 
somss een rolmodel, maar altijd een bron van inspiratie en affectie. 

Populistenn zijn losjes georganiseerd. Ze houden zich niet aan partijdisci-
pline.. Ze zijn anti-intellectueel - hetgeen ook voor de populistische intellec-
tuelenn geldt. Omdat het populisme sterk gekant is tegen de gevestigde orde 
enn tegen rivalen in het algemeen, duikt het op wanneer een grote groep zich 
bewustt wordt van zichzelf en van de omstandigheid dat zij van het centrum 
vann de macht wordt buitengesloten. Populisten zijn zeer vatbaar voor 
samenzweringstheorieën.. Ze schrikken niet altijd terug voor geweld. Toch 
iss het populisme niet revolutionair. Het hoopt klassentegenstellingen juist te 
verzoenenn en de gevestigde orde te bekeren. Het wordt gedragen door men-
senn die iets te verliezen hebben. 

Hett populisme ziet 'de politiek' als een verontreinigd terrein dat hoogno-
digg in één keer schoongemaakt moet worden, het liefst door een 'zakenkabi-
net'' van sterke mannen. Directe democratie door volksraadplegingen ver-
dientt bij populisten de voorkeur boven de representatieve democratie, waar-
bijj  de afgevaardigden zonder last of ruggespraak hun beslissingen nemen. 

Alss populisten aan de macht komen, blijken ze net zo vatbaar voor cor-
ruptiee en gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef als alle andere bewegingen 
diee tot de macht doordringen. Het degeneratieproces gaat bij populisten 
evenwell  ongewoon snel. Dat heeft te maken met hun gebrek aan ideologi-
schee coherentie en hun onbekendheid met de mores van de politiek. De 
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checkss and balances van traditie, partijkader en het korset van regels en pro-
ceduress die kenmerkend zijn voor gevestigde partijen, ontbreken bij popu-
listischee bewegingen. Een populist aan de macht is dan ook een kat in een 
vreemdd pakhuis. Uiteindelijk gaat het populisten om perfectionering van de 
bestaandee orde, erkenning van hun belangen en respect voor hun opvattin-
genn (die naar hun stellige overtuiging door de natie als geheel worden 
onderschreven),, naleving van de wet en bescherming tegen de boze buiten-
wereld.. Het terugdringen van de bureaucratie en het verlagen van de belas-
tingenn zijn vaste onderdelen van de populistische politiek, die 'de staat' stee-
vastt voorstelt als de vijand van 'het volk'.4S 

Populismee is niet per definitie antidemocratisch of reactionair. Meestal 
zoekenn populisten aansluiting bij de waan van de dag. Die kan progressief 
zijnn en democratisering van de samenleving bevorderen. In het Interbellum 
kwamenn het fascisme en het nationaal-socialisme op, ideologieën die in hun 
politiekee praktijk veel populistische elementen bevatten. 

Hett grote verschil tussen fascisme en 'zuiver' populisme is dat het fascis-
mee geweld cultiveert, ongelijkheid verheerlijkt, godsdienst verwerpt en 
absolutee gehoorzaamheid aan de leider verlangt. De term fascisme is dan 
ookk vooral van toepassing op politieke bewegingen tussen 1918 en 1945. Veel 
linksee activisten gebruikten in de jaren zeventig en tachtig het scheldwoord 
'fascist'' voor elke tegenstander die op hun weg kwam, een gebruik dat tot 
hyperinflatiee van het begrip heeft geleid. Fascisme is repressief en revolutio-
nair,, populisme is geen van beide. 

Kortt samengevat: de essentie van elke populistische beweging is de exploita-
tiee van het wantrouwen van het zich buitengesloten voelende 'gewone' volk 
tegenoverr de politieke elite. Uit dit anti-establishmentkarakter vloeien de 
anderee kenmerken voort. Dit is de populistische logica. 

Dee aantrekkingskracht van het populisme bestaat voor een groot deel 
uitt zijn antipolitieke uitstraling. Wanneer de populistische spelbrekers plot-
selingg aan het bestuurlijke spel gaan deelnemen, raken ze van hun achter-
bann vervreemd. Die begrijpt immers niet waarom bestuurders compromis-
senn moeten sluiten en waarom de eisen van de beweging niet onmiddellijk 
kunnenn worden gerealiseerd. De beweging sterft af, meestal in onderlinge 
ruziee omdat de obsessie met samenzweringen als het ware naar binnen 
slaat.. De 'officiële' politieke partijen nemen ten slotte in afgezwakte vorm 
dee programmapunten van de beweging over. 
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Dee Leefbaren en de fortuynisten kunnen worden getypeerd als populisti-
schee kiesbewegingen. De persoonlijkheden van de voormannen, die een 
samenzweringg met hun aanhang tegen de gevestigde orde cultiveerden, zijn 
belangrijkerr dan het programma. De lijsten zijn bedoeld voor één of twee 
verkiezingenn en de leiders profileren zich als apolitieke turn around managers 
opp interimbasis. Zoo trad Jan Nagel na zijn verkiezingsnederlaag van 6 maart 
20022 af als wethouder van Hilversum. Henk Westbroek trok zich in de 
zomerr van 2002 terug als fractievoorzitter van Leefbaar Utrecht. Pim For-
tuynn kondigde aan niet meer dan één dag per week voor de Rotterdamse 
politiekk beschikbaar te zijn. Hij liet de onderhandelingen over de samenstel-
lingg van het Rotterdamse college aan anderen over. 

Hett doel van de Leefbaarlij sten en van de Lijst Pim Fortuyn was niet 
zozeerr het verschaffen van een bloeiend verenigingsleven aan de leden, 
maarr het winnen van verkiezingen om lokale en nationale misstanden te lij f 
tee kunnen gaan. Als in één, hooguit twee politieke termijnen de stal was uit-
gemest,, konden de volkstribunen weer gaan genieten van het echte leven, zo 
lietenn Westbroek en Fortuyn herhaaldelijk weten. Want politiek was een 
corvee,, geen levensvervulling. Vandaar dat het begrip kiesbeweging een 
beteree omschrijving voor de Leefbaren en fortuynisten is dan de term poli-
tiekee partij. 

KansenKansen voor politieke ondernemers 

Datt er sinds de jaren tachtig politieke ruimte is voor postmateriè'le, populis-
tischee partijen die zich afzetten tegen de 'oude politiek', wil nog niet zeggen 
datt die ruimte ook wordt benut. Het succes van populistische bewegingen is 
afhankelijkk van diverse factoren. 

Inn landen als Duitsland en Groot-Brittannië is het kiesstelsel met kies-
drempelss en districten sterk in het nadeel van nieuwe, vaak regionaal gebon-
denn partijen. In een stelsel met evenredige vertegenwoordiging en coalitie-
politiek,, zoals in Nederland, is het veel gemakkelijker door te dringen tot 
vertegenwoordigendee organen en zelfs tot het centrum van de macht. 

Dee reputatie van de andere politieke partijen is een tweede variabele. Po-
pulistenn profiteren van in diskrediet geraakte politieke systemen, zoals die 
vann België, Oostenrijk en Italië. Het wantrouwen van de kiezer ten aanzien 
vann 'zakkenvullers die alleen aan zichzelf denken' is een belangrijke voe-
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dingsbodemm voor populisten. Haider won in 1990 de verkiezingen in Oos-
tenrijkk als kampioen van de democratie tegen het cliëntelisme van de tot op 
dee draad versleten coalitie van sociaal-democraten en christen-democra-
ten. . 

Eenn derde variabele is het {gebrek aan) profiel van de gevestigde partijen. 
Hett gedepolitiseerde consensuskarakter van de politieke cultuur in landen 
alss het 'paarse' Nederland of België biedt ruimte voor het politiseren van 
kwestiess als milieu, zeggenschap, orde en veiligheid en migratie. Het per-
centagee van migranten is overigens op zichzelf geen indicatie voor succes-
vollee etnocentrische politiek. In Noorwegen kwam in de jaren negentig 
maarr 3 procent van de bevolking dagelijks in aanraking met migranten, die 
sterkk in Oslo zijn geconcentreerd. Toch was de steun voor de etnocentrische 
Vooruitgangspartijj  gelijkmatig over het hele land verdeeld. Hetzelfde gold 
voorr Denemarken. De verdubbeling van de percentages niet-westerse 
migrantenn in Noorwegen en Denemarken van 3 naar 6 procent tussen 1987 
enn 1997 had wél politiek effect: de kwesties van asielbeleid en gezinshereni-
gingg kwamen steeds hoger op de politieke agenda.49 

Interessantt is dat zowel de Deense als de Noorse Vooruitgangspartijen in 
19722 en 1973 werden opgericht als anti-belastingpartijen. Zij profiteerden in 
19733 enorm van de weerzin onder de bevolking tegen het toetreden tot de 
Europesee Gemeenschap (de Deense populisten haalden 15,9 procent en de 
Noorsee 5 procent bij verkiezingen in 1973). 

Dee Scandinavische partijen waren aanvankelijk populistische centrum-
partijen:: gematigd, niet nationalistisch, voor directe democratie en tegen het 
establishment.. Pas in 1990 hanteerde de Deense Vooruitgangspartij de leus: 
'Maakk van Denemarken een moslimvrije zone'. Dat deed zij om zichzelf 
nieuww leven in te blazen, maar de beter opgeleide kiezers keerden zich van 
dee Vooruitgangspartij af. De oprichter van de Deense partij, de politieke 
ondernemerr Mogens Glistrup, kwam wegens belastingontduiking in de 
gevangenis,, daarmee de weg vrijmakend voor Pia Kjaersgaard. Deze begon 
naa interne ruzie in 1995 een nieuwe partij, de Deense Volkspartij, die in 1998 
7,44 procent van de stemmen haalde. De Vooruitgangspartij haalde met Kir-
stenn Jacobsen 2,4 procent. 

Zowell  de Noorse als de Zweedse kiezers van de Vooruitgangspartijen 
warenn verreweg het meest wantrouwend jegens het politieke bedrijf. Ze 
warenn ook de meest uitgesproken tegenstanders van het toelaten van 
migrantenn en voorstanders van het bezuinigen op ontwikkelingshulp.50 
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DeDe Centrum-Democraten 

Dee populistische partijen in West-Europa hebben dus wisselend succes 
gehad.. Dat wijst erop dat sociaal-culturele factoren als klassepositie, reli-
giee en woonsituatie, of het percentage migranten, niet doorslaggevend 
zijn.. De politieke situatie bepaalt in elk land afzonderlijk of de vraag naar 
enn het aanbod van etnocentrische politiek op de politieke markt bij elkaar 
komen. . 

Inn Nederland hebben de Centrum-Democraten van Hans Janmaat welis-
waarr het parlement gehaald (in 1994 met een maximum van 3 zetels), maar 
zee zijn nooit doorgebroken. Het programma van de CD in 1994 bevatte tien 
hoofdpunten,, waarvan er zes te maken hadden met de verhouding tussen 
Nederlanderss en migranten (de overige vier waren: invoering van de dood-
straf,, een schoner milieu, verlaging van de kosten van levensonderhoud en 
vann de benzineprijs). 

Nederlandd was volgens de CD géén immigratieland. Asielzoekers moes-
tenn in arbeidskampen worden ondergebracht. De grenzen moesten beter 
wordenn bewaakt. Discriminatie van Nederlanders moest worden gestopt, 
evenalss de vernietiging van de Nederlandse cultuur. Nederlandse producten 
diendenn te worden beschermd. 

Dee kiezers van de Centrumpartij (de voorganger van de CD) waren in 
19833 in twee groepen te verdelen: 'slachtoffers van de maatschappij' en ultra-
conservatieven.. De kiezers van de Centrum-Democraten van 1993 be-
schouwdenn zichzelf veel minder als 'slachtoffers van de maatschappij' (hun 
gemiddeldee inkomen was ook hoger, hoewel lager dan het landelijk gemid-
delde). . 

Waaruitt is het gebrek aan succes van de Centrum-Democraten te verkla-
ren?? De politicologen Cas Mudde en Joop van Holsteyn wijzen erop dat in 
hett Nederland van de jaren negentig zo'n 20 procent van de kiezers zeer 
wantrouwendd jegens de politiek was. Vergeleken met België (57 procent) en 
Frankrijkk (55 procent) was het percentage Nederlanders dat in 1994 vond dat 
err te veel asielzoekers waren, niet veel lager (47 procent). In datzelfde jaar 
zagenn de Nederlanders immigratie en etnische minderheden als het grootste 
politiekee probleem. 

Datt de VVD in 1994 profiteerde van Bolkesteins opmerkingen over de 
kwestiee van de asielzoekers, achten Mudde en Van Holsteyn onwaarschijn-
lijk ,, want die opmerkingen maakten weinig indruk op WD-stemmers. Voor 
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sommigenn waren Bolkesteins uitlatingen juist een reden op een andere par-
tijj  te stemmen. 

Dee verklaring moet dan ook luiden dat een 'politieke ondernemer' van 
hethet kaliber Dewinter of Le Pen beter zou hebben gescoord dan Janmaat en 
zijnn door onderlinge ruzies geteisterde clubje. Bijkomend nadeel voor de CD 
wass volgens Mudde en Van Holsteyn het ontbreken van een nationalistische 
subcultuur,, die in België en Frankrijk wél bestaat en daar als bedding fun-
geertt voor etnocentrische politiek. Ten slotte speelden in Nederland vóór 
hett jaar 2000 kwesties als de nationale identiteit of bedreiging van het 
Nederlandsee erfgoed, vanaf 1993 aan de orde gesteld door Pim Fortuyn in 
zijnn toen nog slechtverkopende boeken, geen rol in het politieke discours.51 

Datt er in Nederland ruimte voor buitenstaanders bestond, was geenszins 
eenn gewaagde observatie.52 Het kunnen benutten van die ruimte was een 
kwestiee van politiek ondernemerschap en van gebruik maken van de speci-
fiekefieke politieke omstandigheden. De veronderstelling luidt dat er ook in ons 
landd gaten in de electorale markt waren ontstaan waarin populistische 
ondernemerss zouden kunnen springen. Mensen als Hans Janmaat ontbrak 
hett aan het noodzakelijke charisma, kennis van de media en financiële mid-
delen.. Mediaprofessionals en ervaren provocateurs als Nagel, Westbroek, 
Vann Kooten en Fortuyn waren heel wat meer gekwalificeerd voor een rol als 
volkstribuun.. Hun bewegingen waren niet afhankelijk van overheidssubsi-
die,, want ze beschikten over vermogende medestanders. Ze gebruikten 
onbeschaamdd hun positie in de media om zich politiek te profileren. Hun 
motivatiee voor een politiek avontuur was groot: ze wilden rekeningen ver-
effenenn met de gevestigde orde. 

Hett Hollands populisme was een tweetrapsraket, waarbij de Leefbaren 
opp lokaal niveau als lanceerbasis voor Pim Fortuyn zouden fungeren. In de 
volgendee twee beschrijvende hoofdstukken worden de Leefbaren en For-
tuynn geportretteerd. 
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