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xii  De ontvoogding van de burgerij 

Inn het vorige hoofdstuk is de klassieke, sociologische verklaring van het 
gedragg van de kiezers uit hun positie op de maatschappelijke ladder en hun 
levensbeschouwelijkee overtuiging van de hand gewezen. De grote verschui-
vingenn in de verkiezingsuitslagen in de periode 1994-2003 wijzen erop dat 
dee band tussen kiezers en gekozenen vluchtig en voorwaardelijk is. Slechts 
eenn derde van de kiezers stemt altijd op dezelfde partij, twintig jaar geleden 
wass dat nog de helft.517 

Dee grote verandering in de wisselwerking tussen kiezers en gekozenen is 
dee verschuiving van het zwaartepunt van de aanbodkant, de politieke partij-
en,, naar de vraagkant, de kiezers. Een eeuw lang gold in Nederland het pri-
maatt van de ideologisch geladen, 'hoogdravende' politiek, In deze getuige-
nispolitiekk werden praktische strijdpunten afgemeten aan zwaarwegende 
beginselen.. Door middel van het verkondigen van hun belijdenis bonden 
politiekee leiders hun - levensbeschouwelijk specifieke - segment van het 
kiezersvolkk aan hun partij en hun zuil. 

Voorr een goed begrip van het hedendaagse politieke krachtenveld is een 
kortee historische verhandeling over het proces van ontzuiling, ontideologi-
sering,, versmalling van de politieke marges en convergentie van politieke 
programma'ss noodzakelijk. Het grootste deel van dit hoofdstuk is hieraan 
gewijd. . 

Dee ontvoogding van de kiezers en de ontzuiling van de volkspartijen 
schiepp ruimte voor nieuwkomers. In de jaren zestig en zeventig kwamen 
postmaterièlee strijdpunten als emancipatie van vrouwen, democratisering 
enn de ecologische crisis op de politieke agenda. In de jaren tachtig kreeg 
dezee postmaterièle, libertair/kosmopolitische pool, die gestalte kreeg in een 
Europesee groene beweging, een autoritair/etnocentrische tegenpool: de 
eveneenss overal in Europa opduikende rechts-populisten. Aan de hand van 
hett Vlaamse voorbeeld dat door de socioloog Elchardus in kaart is gebracht, 
wordtt dit hoofdstuk afgesloten met een karakterisering van het wantrou-
wenn tussen de politieke elite en grote delen van het kiezersvolk. Dit wan-
trouwen,, de kern van de vierde verklaring uit het vorige hoofdstuk, vormt 
dee voedingsbodem van elke populistische beweging. 
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Hett gedrag van de kiezers wordt traditioneel verklaard uit hun klassenposi-
tiee (waaruit hun materiële belangen te herleiden zouden zijn) en uit hun 
levensbeschouwingg (waaruit hun visie op de politiek zou blijken). Op beide 
vlakkenn hebben zich fundamentele veranderingen voorgedaan. Deze veran-
deringenn kunnen worden samengevat als de ontvoogding van de kiezers. 
Hett was een geleidelijk proces, waarvan de eerste tekenen in de jaren vijfti g 
zichtbaarr werden. De emancipatie van de arbeidersklasse ten opzichte van 
dee paternalistische sociaal-democratie manifesteerde zich in die jaren door 
eenn spectaculaire democratisering van de materiële consumptie. 

Dee voorspelbaarheid van de verzuilde politieke verhoudingen, waarbij 
hett stemgedrag in hoge mate werd bepaald door de plaats van de kiezer op 
dee maatschappelijke ladder en door zijn godsdienst of levensovertuiging, is 
dee laatste halve eeuw steeds kleiner geworden (zie tabel x.i in het vorige 
hoofdstuk).. Daarvan profiteerden niet alleen politieke concurrenten binnen 
hett parlement, maar ook nieuwkomers van buiten (D66, PPR, Ds'70, Cen-
trum-Democraten,, Ouderenpartijen). De christen-democratische partijen 
raaktenn voorgoed hun meerderheid kwijt en zagen zich gedwongen tot her-
groeperingg (KVP, ARP en CHU gingen in 1980 op in het CDA). 

Uitt de uitslagen van de laatste vijf Tweede-Kamerverkiezingen (zie bijlage 
2)) valt onmiddellijk op te maken dat de Nederlandse kiezers niet langer 
honkvastt zijn, maar 'winkelen' bij verschillende partijen. Ze stemmen steeds 
minderr op basis van hun sociale en religieuze herkomst en steeds meer op 
basiss van beleidsvoorkeuren, evaluatie van prestaties (in regering of opposi-
tie)) en strategische overwegingen (beïnvloeding van de politieke krachtsver-
houdingen).. Daar komt nog bij dat de sociale en levensbeschouwelijke 
samenstellingg van de bevolking ingrijpend is gewijzigd (zie tabel XI.I) . 

DeDe ontzuiling van de volkspartijen 

Kenmerkendd voor de westerse wereld in de eerste drie decennia na de oor-
logg waren de ononderbroken economische groei, de volledige werkgelegen-
heidd voor mannen (en de demobilisatie van de werkende vrouw), de massa-
productiee van consumentengoederen, de realisatie van gelijke kansen voor 
kinderenn uit lagere sociale milieus en de uitbouw van een stelsel van sociale 
zekerheidd en van algemeen toegankelijke collectieve voorzieningen. 

Inn Europa werd deze 'gemengde economie' strak geregisseerd door rege-
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Tabell  xi. i Levensbeschouwelijke en sociale herkomst van de kiezers (in procenten) 

Praktiserendee rooms-katholieken 

Praktiserendee Ned. Hervormden 

Praktiserendee gereformeerden 

Seculieree arbeidersklasse 

Seculieree middenklasse 

1956 6 

30 0 

12 2 

10 0 

33 3 

15 5 

1968 8 

30 0 

16 6 

12 2 

25 5 

18 8 

1977 7 

24 4 

9 9 

9 9 
28 8 

30 0 

1986 6 

16 6 

8 8 

5 5 

26 6 

45 5 

1998 8 

I I I 

6 6 

5 5 

17 7 

60 0 

Totaall  100 101 100 100 99 

Bron:: Andeweg en Irwin, Governance and Politics of the Netherlands™* 

ringenn waarin de sociaal-democratie de dominante factor was. De Britse 

socialistt Anthony Crosland bedacht de volgende formule: sociaal-democra-

tiee = politiek liberalisme + geleide markteconomie + verzorgingsstaat + Key-

nesiaansee macro-economische politiek + bestrijden van ongelijkheid. De 

hegemoniee van de sociaal-democratie bleek uit het feit dat - op de commu-

nistenn na - alle grote partijen in West-Europa zich bij deze formule aanslo-

ten.319 9 

Hett was een ongekende succesformule. Bestaanszekerheid, gelijke kan-

senn en mogelijkheden om een eigen bestaan buiten de gebaande paden op te 

bouwen,, maakten vooruitgang (stijging op de maatschappelijke ladder, 

bezitsvorming,, huiselijk comfort, een auto, vakantie, een loongolf, televisie 

enn een vrije zaterdag) vanzelfsprekend. 

Inn 1946 werd de Partij van de Arbeid opgericht, een fusie van sociaal-

democraten,, vrijzinnig liberalen en progressieve christenen. De PvdA was, 

inn de woorden van de historicus Piet de Rooy, 'een algemene hervormings-

partij,, steunend op de middenklasse, gericht op solidariteit met de arbei-

dersklasse'' en stond onder leiding van 'de meest evenwichtige politicus die 

hett socialisme in Nederland ooit heeft voortgebracht: Willem Drees'.320 Ver-

gelekenn met de SDAP was de PvdA geëmancipeerd tot een natuurlijke rege-

ringspartijj  die een sleutelrol zou spelen in de modernisering van het Neder-

landsee sociaal-economische bestel en de opbouw van de verzorgingsstaat. 

Tegelijkertijdd verdween het socialistische 'einddoel', het onder controle van 
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dee gemeenschap brengen van de productiemiddelen, definitief achter de 
horizon. . 

Dee politieke verhoudingen waren na de oorlog op het eerste gezicht wei-
nigg veranderd. Het aandeel van de confessionele partijen was bij de verkie-
zingenn van 1946 gezakt van 60 tot 53,7 procent. De PvdA haalde 28,3 pro-
centt van de stemmen, wat voor de nieuwe partij een tegenvaller was. De 
communistenn stegen van 3,4 procent in 1937 naar 10,6 procent in 1946. 
Medee vanwege deze ruk naar links vond de gehele politieke elite dat de Partij 
vann de Arbeid onontbeerlijk was voor de wederopbouw, voor orde en rust 
inn het bedrijfsleven en voor het oplossen van grote vraagstukken, waaron-
derr de verhouding met Indonesië. 

Inn zekere zin beleefde Nederland - in het kielzog van de grote successen 
vann de zusterpartijen in Scandinavië, Duitsland, Oostenrijk en Engelandm -
onderr Willem Drees (premier van 1948 tot 1959) zijn 'sociaal-democratisch 
moment'.. De PvdA haalde op geen stukken na de stemmenpercentages van 
diee zusters, want die lagen boven de veertig. Dit betekende dat de PvdA in de 
coalitiess met confessionele partijen numeriek de 'junior-partner' was. 

Tochh domineerden de sociaal-democratische ministers Drees, Mansholt 
(Landbouw),, Lieftinck en Hofstra (Financiën) en Suurhoff (Sociale Zaken) 
dee Nederlandse regering, met als goeroe op de achtergrond de latere Nobel-
prijswinnaarr Jan Tinbergen, directeur van het Centraal Planbureau. De con-
fessionelee aspiraties met betrekking tot een corporatistische, publiekrechte-
lijk ee bedrijfsorganisatie werden door de PvdA, de VVD, de vakcentrale NVV 
enn het werkgeversverbond VNO discreet onschadelijk gemaakt. Geleide 
loonpolitiekk en bestedingsbeperking waren de eufemismen voor inperking 
vann de contractvrijheid van werkgevers en vakbonden. De regering achtte 
ditt sociaal dirigisme nodig voor de financiering van de wederopbouw, de 
industrialisatiee en de opbouw van de sociale rechtsstaat.322 

Onderr regie van een paternalistische overheid werden zo de voorwaarden 
geschapenn voor economische welvaart en voor maatschappelijke rechtvaar-
digheidd door het wegnemen van financiële belemmeringen in het onderwijs. 
Onderr het motto 'laat geen talent verloren gaan' vond een spectaculaire door-
stromingg naar eerst het voortgezet en later het hoger onderwijs plaats. 

Dee PvdA concludeerde in 1951 optimistisch dat gelijke onderwijskansen 
dee opheffing van klassentegenstellingen tot gevolg zouden hebben: 'Het 
behorenn tot een sociale groep is niet meer een zaak van bezit en macht, 
maarr van begaafdheid, karakter en vrijwillig e keuze.'323 
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Ditt standpunt van de PvdA werd door alle partijen gedeeld. Het was in 
wezenn het meritocratische beginsel van de verlichte liberalen uit de tweede 
helftt van de achttiende eeuw. Na veertig jaar was al het verborgen talent zo 
ongeveerr opgespoord. Rond 1990 overtrof het aantal vrouwelijke studenten 
hett aantal mannen: er was een meritocratisch optimum bereikt. Tegenover 
dezee winst stond echter ook een verlies: de vervanging van het lager tech-
nischh onderwijs door een sterk algemeen vormend 'voorbereidend beroeps-
onderwijs',, dat niet bleek aan te sluiten bij de leerlingen voor wie het 
bedoeldd was.324 

Inn 1959 werd de Partij van de Arbeid door de KVP aan de kant gezet. De 
paternalistischee politiek van loonmatiging ontmoette ook bij de arbeiders 
zelff  (en de vakbonden) groeiende tegenstand. Tot ergernis van veel soci-
aal-democratischee leiders en progressieve intellectuelen lagen de aspira-
tiess van de bevolking vooral op het materiële vlak: stofzuigers, brommers 
{hett aantal steeg tussen 1950 en i960 van 55 000 tot 1150 ooo"5), auto's, 
koelkasten,, televisie en vakantie. De ontvoogding van de arbeidersklasse 
voltrokk zich het eerst in het particuliere domein - via de democratisering 
vann de materiële consumptie. In de jaren zestig begon de sociaal-demo-
cratischee zuil snel af te brokkelen. Terwijl de werknemers in de marktsec-
torr zich begonnen te oriënteren op de TROS, de Telegraaf en de VVD van 
Hanss Wiegel, bekeerden studenten, docenten en andere functionarissen 
vann de snel expanderende publieke sector zich massaal tot de sociaal-
democratie. . 

Inn de Partij van de Arbeid kwam de welzijnsgedachte van de 'persoonlij-
kee groei' in zwang, waarin ontplooiing van het individu door middel van 
vormingswerk,, onderwijs en geestelijke gezondheidszorg centraal stond. De 
aandachtt verschoof van de geëmancipeerde werknemers naar de 'zwakke-
renn en kansarmen in de samenleving', die tot objecten van staatszorg wer-
denn verklaard. 

Opp zichzelf was dit een begrijpelijke aanpassing aan het sociaal-culturele 
process van mobiliteit en levensbeschouwelijke ontvoogding, die hun weer-
slagg hadden op de kiezersmarkt. Een sociaal-democratische partij kan de 
historischee banden met de slinkende arbeidersklasse, de vakbeweging en de 
socialee minima losser maken, maar nooit doorsnijden. Om electoraal te sco-
renn moet een sociaal-democratische volkspartij evenwel ook kiezers uit de 
middenklassee mobiliseren. Die kiezers doen een beroep op andere publieke 
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dienstenn (hoger onderwijs, cultuur) dan de kern van laagopgeleiden. Als 
belastingbetalerss hebben ze andere belangen dan niet-actieven. 

Eenn moderne volkspartij ontwikkelt zich dus van een historisch bepaal-
de,, specifieke stamgroep tot een 'catch-all' partij die zich ontdoet van veel 
vann zijn ideologische bagage, zich met haar programma richt tot het hele 
volk,, haar organisatie professionaliseert {ten koste van de invloed van het 
individuelee partijlid) en contacten aanknoopt met een veelheid van belan-
gengroepen.32**  De politieke betekenis van volkspartijen is dat ze verschillen-
dee belangen, gezichtspunten en ideologische posities integreren tot een 
coherentt en wervend programma dat als basis dient voor deelname aan de 
regering.. Het Plan van de Arbeid van de SDAP uit 1935 is een vroeg voorbeeld 
vann zo'n programma (dat overigens pas tien jaar later tot de beoogde spil-
positiee voor de sociaal-democratie zou leiden). 

Elkee volkspartij heeft een harde kern die wordt gevormd door een in 
sociaall  en levensbeschouwelijk opzicht specifiek segment van de bevolking. 
Dezee 'stamgroep' werd vanaf de jaren zestig snel kleiner. Daarom mikt elke 
volkspartijj  - die in de Nederlandse verhoudingen een derde van de stemmen 
nodigg heeft om een regeringscoalitie te kunnen domineren — op het steeds 
groterr wordende ongebonden deel van de kiezers. 

Ditt brengt per definitie spanningen met zich mee tussen de stamgroep 
diee moet worden vastgehouden en de winkelende kiezers die moeten wor-
denn gepaaid. 

Eenn christen-democratische partij kan haar slinkende kern van katholie-
kee of protestantse kiezers nooit verloochenen. Maar om een politieke 
machtsfactorr te blijven, moet zij zich ook richten tot randkerkelijke en bui-
tenkerkelijkee kiezers. In het geval van het CDA gaat het om kiezers die in cul-
tureell  opzicht traditioneel georiënteerd zijn, in sociaal opzicht een cen-
trumpositiee innemen en in financieel opzicht aan de rechterkant van het 
spectrumm zitten. Laveren tussen de stamgroep en de ongebonden kiezers 
vergtt evenwichtskunst; te veel aandacht voor de ene groep stoot de andere 
groepp af. 

Dee confessionele partijen ondervonden de 'dekolonisatie' van de kiezers 
vanaff  de jaren zestig in een fatale combinatie van ontvoogding ten opzichte 
vann de geestelijke leiders, van professionalisering, 'ontkleuring' en verstate-
lijkin gg van de verzuilde christelijke organisaties en van razendsnelle secula-
riseringg van vooral jongere generaties. Fuseren tot een postconfessionele, 
loss van de moederkerken staande, christen-democratische programmapartij 
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wass onvermijdelijk om de spilpositie in het politieke bestel te consolideren. 
Ruudd Lubbers {cDA-premier van 1982 tot 1994) ontpopte zich tot een presta-
tiegerichtee politieke ondernemer met een grote hekel aan christelijke getui-
genispolitiek.. In 1994 ondervonden de christen-democraten hoe precair hun 
machtspositiee was geworden. Een acht jaar durend verblijf in de politieke 
wilderniss was een beproeving die geen enkel kopstuk van de generatie van 
Lubberss overleefde. 

Elkee volkspartij loopt het gevaar dat haar programma een waterig, niet 
tott de verbeelding sprekend en innerlijk tegenstrijdig compromis wordt, 
waarmeee zij haar hegemonie verspeelt, in de verdediging wordt gedrongen 
enn uiteindelijk uit de macht wordt gedrukt. Die kwetsbaarheid kenmerkte 
vann oudsher de liberalen, die niet konden bogen op een kernelectoraat van 
enigee omvang. De liberale burgerij was ontvoogd lang voordat de VVD werd 
opgericht.. De liberale volkspartij brak pas onder Hans Wiegel in de jaren 
zeventigg door naar grote groepen uit de lagere middenklasse en de ge-
schooldee arbeidersklasse. Het succes van de WD was altijd precair, ook al 
omdatt de vluchtige achterban niet strak georganiseerd was in verzuilde 
levensbeschouwelijke,, vak- of standsorganisaties. 

Bijj  de verkiezingen van 15 mei 2002 behoorde 26 procent van het electoraat 
tott de sociaal-democratische stamgroep, 11 procent tot de liberale stam-
groepp en 14 procent tot de christen-democratische stamgroep. Het open 
strijdperkk van niet-gebonden kiezers was 48 procent. In tabel xi.2 is weerge-
gevenn wat het feitelijke kiesgedrag van deze stamgroepen was. Kiezers uit de 
sociaal-democratischee stamgroep weken in groten getale uit naar Groen-
Linkss en SP, maar ook naar het CDA en de LPF. Kiezers uit de liberale stam-
groepp weken uit naar het CDA en de LPF. De christen-democraten bleven 
dichtt bij huis. Van de ongebonden kiezers wist het CDA er niet minder dan 
299 procent binnen te halen. 

DeDe smalle marges van de postideologische politiek 

Dee verkiezingen voor de Tweede Kamer van 3 mei 1994 gaven een in Neder-
landd nog nooit vertoonde aardverschuiving te zien. Het CDA verloor niet 
minderr dan 20 zetels, de PvdA verloor 12 zetels, D66 won 12 zetels en de 
VV DD won 9 zetels (zie bijlage 2). Achter deze spectaculaire uitslag ging de 
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Tabell  xi. 2 Herkomst stemmen uit stamgroepen en uit het open strijdperk, 
155 mei 2002 (in procenten) 

PvdA A 

VVD D 

CDA A 

D66 6 

Groenlinks s 

ChristenUnie, , 

SP P 

SGP P 

Leefbaarr Nederland 

LPF F 

Overige e 

Totaal l 

Soc-dem. . 

stamgroep p 

26 6 

3 3 

18 8 

8 8 

18 8 

0 0 

15 5 

1 1 

11 1 

1 1 

101 1 

Chr-dem. . 

stamgroep p 

8 8 

4 4 

4 4 4 

I I 

2 2 

33 3 

2 2 

O O 

4 4 
2 2 

100 0 

Liberale e 

stamgroep p 

10 0 

31 1 

26 6 

7 7 
6 6 

0 0 

6 6 

1 1 

12 2 

1 1 

100 0 

Open n 

strijdperk k 

17 7 

18 8 

29 9 

7 7 

8 8 

2 2 

2 2 

0 0 

14 4 

2 2 

99 9 

Bron:: Nationaal Kiezersonderzoek 2002327 

trendd van een steeds losser wordende binding tussen partij en kiezer schuil. 
Inn 1971 stemde 69 procent van de kiezers altijd op dezelfde partij, 22 procent 
gingg wel eens vreemd. In 1994 stemde nog slechts 38 procent van de kiezers 
opp dezelfde partij, 59 procent wisselde van partij.328 Een andere indicatie 
voorr de grote beweeglijkheid van de kiezer was de grote rol van de verkie-
zingscampagne:: veel kiezers bepaalden pas in de laatste weken hun keus. 
'Meerr dan ooit moeten Nederlandse partijen de stem van de kiezer winnen, 
meerr dan ooit is het eenvoudig een stem te verspelen,' concludeerde het 
Nationaall  Kiezersonderzoek.329 De verkiezingen van 1994 markeren de vol-
tooiingg van het ontvoogdingsproces dat in de jaren vijfti g was begonnen. 
Dee vorming van een kabinet van de ideologische tegenpolen PvdA en W D 
illustreerdee de enorme verkleining van het politieke speelveld. De drie 
Nederlandsee volkspartijen waren inwisselbaar geworden. 

Hett duurde tot 22 augustus voordat het paarse kabinet kon aantreden. 
Hett CDA was na de verkiezingsnederlaag in chaos weggezakt, zodat de chris-
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ten-democratenn zichzelf hadden uitgeschakeld. D66-leider Van Mierlo wilde 
alleenn meedoen in een kabinet zonder CDA. Hij kon die eis stellen omdat 
zijnn partij nodig was voor elke coalitie (behalve een 'grote coalitie' van 
PvdA,, CDA en W D ) . 

Dee verkiezingsprogramma's van PvdA, D66 en VVD liepen uiteen. De 
sociaal-democratenn wilden 8 miljard gulden bezuinigen, de Democraten 13 
miljardd en de liberalen 20 miljard.330 In het regeerakkoord werd een bezuini-
gingstaakstellingg van 18 miljard overeengekomen. De PvdA leverde de pre-
mierr in de persoon van Wim Kok, maar de VVD won de onderhandelingen 
overr het regeerakkoord. 

Dee VVD scoorde ook met het voor de hele kabinetsperiode geldende 'uit-
gavenkader'' van haar minister van Financiën Zalm. Tegenvallers aan de uit-
gavenkantt van de begroting moesten worden gecompenseerd door de 
betrokkenn minister, los van de ontwikkelingen aan de inkomstenkant van 
dee begroting. Doordat Zalm het 'behoedzame' scenario van het Centraal 
Planbureauu met betrekking tot de economische groei als maatstaf nam, 
creëerdee hij als het ware - door hogere groei dan geraamd - zijn eigen mee-
vallerss aan de inkomstenkant, die hij gebruikte voor lastenverlichting en 
aflossingg van de staatsschuld. Het financieel beleid was voortaan gericht op 
hett bevorderen van structurele groei (door flexibilisering van de arbeids-
marktt en het stimuleren van marktwerking in alle economische sectoren), 
waardoorr het nationaal inkomen sneller zou stijgen dan de staatsschuld, en 
opp het terugdringen van het financieringstekort, dat in 1983 een maximum 
vann 8,9 procent had gekend. 

Dee Provinciale Statenverkiezingen van 8 maart 1995 gaven een gevoelig 
verliess voor het opponerende CDA te zien. De VVD bleef groeien. Dat was 
voorr de liberale leider Bolkestein een bevestiging voor de juistheid van zijn 
beslissingg in zee te gaan met twee progressieve partijen. Bolkestein moti-
veerdee zijn toetreden tot een kabinet met de PvdA uit zijn waarneming dat 
dee sociaal-democraten in heel Europa na de val van de Berlijnse Muur in 
19899 de bakens aan het verzetten waren. Sociaal-democraten hadden begre-
pen,, aldus Bolkestein, dat de traditionele doeleinden van het socialisme, 
gelijkheidd en economische rechtvaardigheid, niet langer waren te bereiken 
doorr ontmanteling van de markt ten gunste van de staat. 

Hijj  prees 'het groeiende besef bij de socialisten dat de verzorgingsstaat 
doorr zijn interne tegenstellingen steeds moeilijker te handhaven is. De verzor-
gingsstaatt is een zodanig dure verzekering tegen inkomensderving dat de 
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samenlevingg steeds minder tot activiteit erdoor wordt geprikkeld. De toene-
mendee inactiviteit leidt op haar beurt tot een groeiend inkomensverlies, waar-
doorr de verzorgingsstaat uiteindelijk onbetaalbaar wordt. (...) Na de verkiezin-
genn was de PvdA-fractie in de Tweede Kamer bereid in voldoende mate met de 
liberalee fractie mee te denken over de herijking van de verzorgingsstaat, waar-
doorr uiteindelijk een paars regeerakkoord kon worden ondertekend.'"1 

DeDe discipline van de euro 

Dee Europese integratie kwam in de jaren negentig in een stroomversnelling. 
Dee verplaatsing van met name het financiële en economische beleid richting 
Brussell  betekende een sterke inperking van de marges van de nationale poli-
tiek.. Met het Verdrag van Maastricht van december 19 91 legde ook Neder-
landd zichzelf een begrotingsdiscipline op die bij voorbaat politieke avontu-
renn uitsloot. Beperking van het financieringstekort, liefst een begrotings-
evenwicht,, betekende in de praktijk: bezuinigen op de verzorgingsstaat en 
flexibiliserenn van de arbeidsmarkt en andere markten. 

Opp 31 december 1992 trad in de Europese Unie de gemeenschappelijke 
marktt in werking. Douaneformaliteiten en controle van de verplaatsing van 
goederenn en mensen werden opgeheven. Hetzelfde gold voor invoerbeper-
kingen,, het bevoordelen van nationale aanbieders en andere protectiemaat-
regelen.. Producten werden volgens Brusselse normen gestandaardiseerd, 
belastingenn geharmoniseerd. De meeste sectoren van de Europese economie 
zijnn inmiddels geliberaliseerd. Per saldo werd de nationale beleidsruimte 
flinkk verkleind ten gunste van Europese 'harmonisatie'.332 

Vann nog groter gewicht was de Economische en Monetaire Unie, die op 1 
januarii  1999 zijn beslag kreeg en op 1 januari 2002 werd bekroond met de 
introductiee van de euro. In het Verdrag van Maastricht maakten de lidstaten 
hardee afspraken over de convergentiecriteria met betrekking tot de prijssta-
biliteitt (gemiddelde inflatie met maximale afwijking van 1,5 procent), rente-
tarievenn (niet meer dan 2 procent afwijking tarief langetermijnrente), 
begrotingstekortt (niet meer dan 3 procent van het bruto nationaal product) 
enn muntstabiliteit (maximaal 2,5 procent afwijking van de centrale wissel-
koers).. Landen die zich wilden kwalificeren voor automatische deelname 
aann de. F.MU moesten bovendien hun staatsschuld terugbrengen tot maxi-
maall  60 procent van het bruto nationaal product. 
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Hett waren harde eisen die met name door Duitsland werden gesteld voor 
hett opgeven van de Duitse mark en de leidende rol van de Bundesbank in de 
Europesee Unie. De criteria van Maastricht werden in 1996 bekrachtigd in 
hett Stabiliteitspact {waarin landen met een financieringstekort boven 3 pro-
centt bnp een boete opgelegd kregen).3" 

Dee politieke onderneming die de monetaire unie was, mocht niet mis-
lukken.. Daarom konden de deelnemers zich niet veroorloven de begrotings-
tekortenn te laten oplopen en de staatsfinanciën uit de hand te laten lopen. 
Eenn mislukking van de EMU ZOU een ramp zijn voor uitbreiding van de 
Europesee Unie in de richting van Oost-Europa. De betekenis van de hele 
operatiee was een disciplinering voor alle betrokkenen, die een herhaling van 
dee capriolen uit de jaren zeventig en tachtig onmogelijk moest maken.334 

Sociaal-democratenSociaal-democraten in het defensief 

Dee samenwerking tussen de tegenpolen PvdA en WD in de Nederlandse 
politiekk werd mogelijk doordat deze politiek binnen de steeds smallere mar-
gess van de NAVO en de Europese Unie gestalte moest krijgen. Links moest 
zichh - op straffe van permanente verbanning naar de politieke wildernis -
aanpassenn aan de nieuwe, liberale verhoudingen. De ineenstorting van het 
communismee bezegelde de verzoening van de sociaal-democratie met het 
Atlantischh bondgenootschap. De nieuwe rol van de NAVO bij het handhaven 
vann stabiliteit en mensenrechten in regionale conflicten, maakte dat links 
zichh voluit achter het bondgenootschap ging scharen. 

Hett onderlinge contact tussen de Europese sociaal-democratische partij-
enn was gering, laat staan dat er sprake was van een gemeenschappelijke stra-
tegie.3""  Onder aanvoering van Ronald Reagan in de Verenigde Staten, Mar-
garett Thatcher in Groot-Brittannië, Helmut Kohl in Duitsland en Ruud Lub-
berss in Nederland werd links uit de macht en in de marge van de politiek 
gedrukt. . 

Dee Britse socioloog Anthony Giddens, directeur van de London School 
off  Economics en vanaf 1994 de ideoloog van Tony Blairs New Labour, erken-
de:: 'Links raakte zijn belangrijkste kapitaal kwijt, namelijk de overtuiging 
datdat een geleide economie superieur is aan een markteconomie. Daarmee in 
hett reine te komen, was een hele grote opgave. Het was noodzakelijk, omdat 
jee het politieke centrum niet meer kunt veroveren met klassieke sociaal -
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democratischee formules. De Derde Weg is een antwoord op de vraag: hoe 
kann een sociaal-democratie nog relevant zijn? Het is een aanpassing aan de 
grotee maatschappelijke veranderingen, namelijk de mondialisering, de nieu-
wee kenniseconomie en de individualisering van het persoonlijke leven, en 
diee tegelijk maakt dat je gekozen wordt en aan de macht blijft.'" 6 

Dee Derde Weg begon als een ruk naar rechts van progressieve leiders die 
graagg wilden regeren. De Amerikaanse Democraten en de Britse Labour 
Partyy verloren in de jaren tachtig alle verkiezingen. De Democraat Bill Clin-
tonn wist in 1992 de ban te breken door het electorale midden te veroveren. 
Zijnn voorbeeld werd in 1997 gekopieerd door Tony Blair met New Labour. 
ZeZe omarmden het bedrijfsleven, namen de liberale kritiek op de gezwollen 
overheidd over, spraken de burger aan op diens plichten jegens gezin, buurt 
enn vaderland en namen van rechts de thema's veiligheid en criminaliteit 
over.. Ze zetten het financieel-economische beleid van hun voorgangers 
Reagan,, Bush, Thatcher en Major in grote lijnen voort: streven naar begro-
tingsevenwicht,, marktwerking en privatisering in de collectieve sector, van 
welfarewelfare (uitkering) naar workfare (betaald werk), flexibele arbeidsmarktpoli-
tiekk zonder inbreng van de vakbonden. In Duitsland sprak SPD-Ieider Ger-
hardd Schroder van 'die neue Mitte', ofschoon hij pas veel later, in 2003, het 
roerr omgooide. 

Giddenss leverde de ideologische rechtvaardiging voor deze koerswijzi-
ging.. De oude linkse klassenpolitiek, waarbij de massa van de arbeiders 
tegenoverr de kapitalistische bazen stond, was door de economische ontwik-
kelingg achterhaald. In de kenniseconomie koos de geëmancipeerde werkne-
merr zelf zijn manier van leven en zijn consumptiepatroon. Sociaal-demo-
craten,, hield Giddens zijn critici voor, moesten hun vijandige houding 
tegenoverr de markt laten varen. 

Identificatiee met de staat was uit den boze voor de Derde Weg. Staatsbe-
moeieniss leidde tot afhankelijkheid, gebrek aan activiteit, politieke klanten-
binding,, willekeur, cynisme, verspilling van belastinggeld, het vermijden 
vann verantwoordelijkheid, vijandigheid tegenover vernieuwing en uiteinde-
lij kk tot corruptie. Geen wonder, vervolgde Giddens, dat de kiezers apathisch 
warenn en de politiek een zootje vonden. Zijn antwoord: de staat moest min-
derr log zijn, maar wel sterker. De democratie moest opnieuw worden gede-
mocratiseerd:: weg met privileges, achterkamertjespolitiek en patronage. 
Dezee praktijken werden vroeger misschien voor lief genomen, in de infor-
matiemaatschappijj  eiste de burger openheid en verantwoording."7 
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Dezee laatste boodschap was tot de PvdA van Wim Kok, die door de lei-
derss van de Derde Weg als één van de hunnen aan het hart werd gedrukt, 
nauwelijkss doorgedrongen. Alleen fractieleider Melkert zag in dat de 
moderniseringg van de overheid de grote opdracht van de sociaal-democratie 
zouu moeten zijn. Kok hield zich niet bezig met de kwaliteit van de openbare 
dienstverlening.. Die begon in 2000 voor iedereen zichtbaar achteruit te 
gaan,, onder andere doordat de overheid opeens met tekorten aan personeel 
bleekk te kampen. Marktwerking in de zorg ontbrak, waardoor een stijgende 
vraagg geen adequaat aanbod ontmoette. Het achterstallig onderhoud, verer-
gerdd door mismanagement van de verzelfstandigde NS-directie, veroorzaak-
tee arbeidsonrust en stilstaande treinen. 

Dee achilleshiel van Paars was een falende publieke dienstverlening als 
gevolgg van het achterwege blijven van modernisering van (arbeidsverhou-
dingenn en organisatie in) de collectieve sector. Dat probleem vroeg er als het 
waree om gepolitiseerd te worden - hetgeen uiteindelijk ook gebeurde door 
buitenstaanderr Pim Fortuyn, met in zijn kielzog Jan Peter Balkenende. Zij 
drongenn daarmee de paarse partijen PvdA, W D en D66 in de verdediging.338 

VoorbijVoorbij de 'hoogdravende'politiek 

Dee Derde Weg van de sociaal-democraten, die in Nederland tegen wil en 
dankk gestalte kreeg in het paarse project van Wim Kok, markeerde een 
afsluitingg van de periode van het primaat van de ideologisch geladen poli-
tiek.. De weerklank die het populisme had ondervonden, betekende immers 
datt de kiezers ook andersoortige politieke bewegingen dan de klassieke 
beginselpartijenn wisten te waarderen als vehikel voor articulatie en repre-
sentatiee van hun opvattingen. Politiek werd in de nieuwe eeuw niet langer 
mett een hoofdletter geschreven. 

Toenn in 1870 de eerste Nederlandse politieke partij werd opgericht, de 
Antirevolutionairee Partij van Abraham Kuyper, was dat het sein voor een 
grotee verandering van vorm én inhoud van het Nederlandse politieke 
bedrijf.. De politicoloog Ido de Haan analyseerde deze verandering als een 
'confessionalisering',, waarmee hij niet alleen duidde op de inhoud van de 
politiekee strijd (schoolstrijd), maar ook op de nieuwe vorm: die van de 
getuigenispolitiek.. Praktische strijdpunten moesten voortaan worden afge-
metenn aan zwaarwegende beginselen. Dit bracht onvermijdelijk een 'hoog-
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dravende'' toon met zich mee, die heel anders klonk dan het staatsrechtelijke 
gesprekk dat de burgerheren in de Staten-Generaal gewoon waren te voeren. 
Dezee retorica van een nieuwe generatie politieke leiders was vooral bedoeld 
'hett volk achter de kiezers' (dat nog van het kiesrecht was verstoken) te 
mobiliseren.. Voor Kuyper waren dat de gereformeerde 'kleine luyden', voor 
Schaepmann de nog maar half geëmancipeerde katholieken en voor de socia-
listenn Domela Nieuwenhuis en Troelstra was dat de arbeidersklasse. 'Politiek 
iss vormgeven aan de toekomst', naar het woord van Troelstra - dat was 
waarr het in wezen om draaide. Ook voor de socialisten was het 'verkondi-
genn van hun belijdenis' een integraal onderdeel van hun politieke activi-
teit."9 9 

Dezee 'hoogdravende' beginselpolitiek werd een eeuw lang als de hoogste 
vormm van politiek gezien. Elke politieke stroming beschikte over een helder 
omlijndomlijnd programma, dat via de politiek verwezenlijkt moest worden. In 
dezee visie op de 'hoge politiek' als richtinggevend beginsel, was de samenle-
vingg niet alleen maakbaar, maar zelfs sterk voor verbetering vatbaar.540 Tus-
senn 1870 en 1920 werd een indrukwekkend programma van collectieve 
voorzieningenn in de steigers gezet - het was niet alleen de vorm die veran-
derde,, ook de inhoudelijke ambities lagen vanaf 1870 veel hoger. Na 1945 
wass er een nieuwe golf van overheidsinterventie, vooral in de jaren zeventig 
wederomm begeleid met 'hoogdravende' politieke retoriek, die tot ongeveer 
19822 aanhield. 

Ditt jaartal was tevens het eindpunt van de 'egalitaire revolutie', het poli-
tiekee programma van emancipatie van boeren, arbeiders en vrouwen, en 
vann verkleining van de inkomensongelijkheid. Hoewel de economische 
groeii  - met een gemiddelde van 3 procentt tot 1974 - de voorwaarden had 
geschapenn voor deze sociale democratisering, was vermindering van die 
ongelijkheidd niet vanzelfsprekend. In het interbellum was economische 
groeii  zelfs gepaard gegaan met vergroting van inkomensverschillen. Na 
i9600 zorgden invoering van het minimumloon en de bijstand, gevolgd door 
verhogingg van de sociale uitkeringen, voor een spectaculaire verkleining 
vann inkomensverschillen. Nederland werd, dankzij een progressief belas-
tingstelsel,, één van de meest egalitaire landen ter wereld.141 

Hett grote project van de sociale gelijkheid was rond 1980 voltooid. Met 
hett failliet van het communisme in 1989 (en de Sovjet-Unie in 1991), kwam 
eenn definitief einde aan de 'hoogdravende', door belijdenis van beginselen 
aangeblazenn stijl van politiek bedrijven. Fortuyn was niet minder hoogdra-
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vend,, narcistisch en pathetisch dan Domela Nieuwenhuis, Troelstra of Abra-
hamm Kuyper waren geweest.542 Maar de ideologische boodschap was vervan-
genn door een populistische missie om 'het land weer terug te geven aan de 
burgers'. . 

Eveneenss in de jaren negentig verschoof het primaat dat vanaf 1870 bij 
dee politieke partijen en hun leiders had gelegen, weer terug in de richting 
vann de staatsburgers en kiezers. Deze trend was in heel Europa waar te 
nemen.. De rol van politieke partijen als bemiddelaars tussen een sociaal of 
levensbeschouwelijkk afgebakend segment van de kiezers en de overheid, 
namm overal in betekenis af. Ideologische scheidslijnen losten op, de marges 
voorr beleid waren overal smal geworden en inbreken in andermans 'kern-
electoraat',, vooral in het midden van het politieke spectrum, was gemeen-
goedd geworden. Politieke leiders begonnen zich als ondernemers via de 
mediaa direct tot 'het volk' te richten. De Britse premier en leider van New 
Labourr Tony Blair was een treffend voorbeeld van de populistische aanpak 
doorr een politieke ondernemer uit een gevestigde partij. Blair presenteerde 
zijnn beleid als 'de enige weg' voor de toekomst van het 'gehele Britse volk'. 
Ookk Blair richtte zich, uit naam van 'the many', tegen een elite, die hij 
gemakshalvee aanduidde als 'the few'.343 

Dee politiek van de eenentwintigste eeuw keerde als het ware terug naar de 
'normale'' situatie van vóór 1870. De 'hoge' politiek werd weer teruggebracht 
tott hanteerbare proporties, namelijk tot 'het onderhouden van de gemeen-
schappelijkee arrangementen'.344 De politiek werd gereduceerd tot een secun-
dairee activiteit van mensen die in het dagelijks leven nog wel wat anders te 
doenn hadden. De politiek werd door de kiezers niet langer gezien als een 
verheven,, zelfstandige, 'creatieve' kracht die de maatschappij zou moeten 
omploegenn en inzaaien om een betere wereld te kunnen oogsten. De eman-
cipatiee van achtergestelde bevolkingsgroepen leek immers wel zo ongeveer 
voltooid. . 

Opvallendd afwezig in de verkiezingen van 2002 en 2003 was het thema 
vann de gelijkheid, dat vanaf het begin van de twintigste eeuw aan de politiek 
zinn en doel had verschaft. Er was wel degelijk een 'onderkant' van de Neder-
landsee samenleving, bestaande uit migranten, illegalen en uitkeringsgerech-
tigden.. Zij werden evenwel niet als beklagenswaardige verliezers gezien, 
maarr als subjecten die overlast veroorzaakten en profiteerden van de collec-
tievee voorzieningen die niet door hen waren betaald. Ze waren het slacht-
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offerr geworden van neerwaartse jaloezie door een ontevreden meerderheid 
vann de Nederlanders.145 

Inn één zin samengevat valt politiek in de nieuwe eeuw te definiëren als 
hett zorgen voor de handhaving van collectieve afspraken en het 'amende-
ren'' van die afspraken als blijkt dat deze incoherent zijn. In de beeldspraak 
vann de conservatieve Britse geschiedfïlosoof Michael Oakeshott, aan wie dit 
begripp van politiek is ontleend, is politiek 'een gesprek' tussen staatsburgers 
enn volksvertegenwoordigers, dat in dienst staat van het 'ontdekken en 
nastrevenn van wat besloten ligt in de ervaringen van een gemeenschap'.'46 In 
plaatss van de 'politics of creation' en de 'politics of destruction' van de twin-
tigstee eeuw, stelde Oakeshott de 'politics of repair' - het geduldig herstellen 
vann wat in de maatschappij is stukgegaan.147 

Dee staatsburgers, of kiezers, manifesteerden zich anno 2002 ondubbel-
zinnigg als de subjecten van de politiek, niet de objecten van één of ander 
'beschavingsoffensief'' van een politieke elite. Ook dit kan als normalisering 
wordenn beschouwd. Een 'republiek' is immers een politieke gemeenschap 
waarr de burgers de dienst uitmaken. 

LibertairLibertair versus autoritair: een nieuwe breuklijn 

Bijj  de verkiezingen van 15 mei 2002 kwam in Nederland een nieuwe politie-
kee breuklijn aan de oppervlakte. De postmateriële verticale as met als polen 
libertair/kosmopolitischh en autoritair/etnocentrisch (zie figuur x.2 in het 
vorigee hoofdstuk) van de Amerikaanse politicoloog Ronald Inglehart kwam 
preciess overeen met de 'nieuwe breuklijn' die de Belgische socioloog Mark 
Elcharduss in Vlaanderen heeft gesignaleerd. 

Elcharduss en zijn onderzoeksteam aan de Vrije Universiteit van Brussel 
houdenn zich al sinds het begin van de jaren negentig bezig met de gemoeds-
toestandd van degenen die zich door de 'verlichte' politieke en intellectuele 
elitee in de steek gelaten voelden. Uit hun onderzoek blijkt dat Vlaanderen de 
meestt wantrouwige bevolking van Europa kende. De acht instellingen die 
hett minste vertrouwen genoten, hadden - op de kerk na - allemaal te maken 
mett belangrijke democratische functies: volksvertegenwoordiging (partijen, 
regering,, parlement, vakbonden, pers), of de rechtsstaat (advocatuur, magi-
stratuur). . 

Elcharduss veronderstelde vooral bij het minder geschoolde deel van de 
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Vlaamsee bevolking een 'hang naar gezag'. Dat gezag had alles wat maar 
enigszinss met politiek te maken heeft, verspeeld als gevolg van de lange 
reekss schandalen waarin de Belgische politiek en rechtsstaat gedurende de 
jarenn negentig waren verwikkeld. 

Elcharduss dichtte 'gewone' Vlamingen een wat hij noemde 'ondemocra-
tischee reflex' toe - een kwalificatie die niet in overeenstemming was met het 
(doorr hem zelf verstrekte) feit dat in België 97 procent van de bevolking zich 
schaardee achter de klassieke democratische burgerrechten.348 De sympathie 
vann de linkse hoogleraar lag duidelijk niet bij de ontvoogde, wantrouwige 
Vlaming-in-de-straat.. Ondanks deze vooringenomenheid deed Elchardus 
waardevoll  pionierswerk. 

Volgenss Elchardus wortelde het maatschappelijk wantrouwen van zich 
gekrenktt voelende groepen 'gewone' Vlamingen in een existentieel onbeha-
gen,, dat zich manifesteerde in een negatief toekomstbeeld en in gevoelens 
vann onveiligheid. Dit onbehagen vertaalde zich vervolgens politiek-ideolo-
gischh in een rechtse positie op een 'nieuwe breuklijn', door de Brusselse 
socioloogg geduid als een combinatie van 'etnocentrisme, autoritarisme, uti-
litairr individualisme, antipolitieke en antidemocratische gevoelens'.349 

Elcharduss en zijn onderzoekers trokken een belangrijke conclusie uit 
hunn onderzoek. De kloof tussen de politieke en intellectuele elite en grote 
delenn van het 'gewone' Vlaamse volk lag veel dieper dan het ongenoegen 
overr het falen van de Belgische staat in de jaren negentig. Aan het maat-
schappelijkk wantrouwen lag namelijk een waardenconflict ten grondslag 
tussenn enerzijds de verlichte culturele bovenlaag, dat wil zeggen de spraak-
makendee gemeente van journalisten, intellectuelen, leraren en bestuurders 
enn anderzijds de lager opgeleide massa van gedesillusioneerde 'angry white 
men'. . 

Opp deze verticale breuklijn hadden zich in de jaren zestig en zeventig de 
zelfbewustee hoger opgeleiden gemanifesteerd met een postmateriële, liber-
tairee agenda. Zij streefden naar ontvoogding, democratisering, bevrijding 
uitt autoritaire structuren en naar aandacht voor het milieu. D66, de PPR en 
laterr GroenLinks waren de uitdrukking van deze nieuwe agenda in Neder-
land.. In België waren de groene partijen Agalev (Anders Gaan Leven) en 
Ecoloo de alternatieve nieuwkomers. Elchardus beschouwde de Vlaamse en 
dee Waalse groenen als linkse populisten omdat zij, net als het Vlaams Blok, 
aann directe democratie de voorkeur gaven boven representatieve democra-
tie. . 
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Hett cynische wereldbeeld van zich onveilig en veronachtzaamd voelende 
Vlaamsee burgers ging volgens Elchardus uit van de mens als een amoreel 
wezenn dat zich niets van normen en waarden aantrok, maar slechts uit 
eigenbelangg handelde. 'Inn zo een wereld beslecht macht alles,' aldus Elchar-
duss en Smits in hun schets van de leefwereld van de achterdochtige 'gewone' 
Vlaming.. Zij vervolgden: 'Daarom moet afwijkend gedrag hard worden aan-
gepakt.. En omdat mensen uit eigenbelang handelen, moet een dergelijke 
aanpakk niet in de eerste plaats op overtuiging, maar op repressie steunen. 
Daarvoorr is gezag nodig. Dat gezag mag en kan eigenlijk best autoritaire 
vormenn aannemen. Alleen een sterke persoonlijkheid kan orde op zaken 
stellen.. Het parlement kan dan ook worden afgeschaft en de regering ver-
vangenn door een zakenkabinet of een sterke leider. De democratie lijk t wei-
nigg doeltreffend en veroorzaakt een gevoel van machteloosheid. Gewone 
mensenn begrijpen niet wat er allemaal gebeurt en men houdt ook geen reke-
ningg met hen. Nieuwe medeburgers zijn nieuwe concurrenten die werk 
afpakkenn en profiteren van een sociale zekerheid die niet door hen, maar 
doorr ons werd opgebouwd.050 

Hett inzicht dat er een breuklijn is tussen een progressieve elite en een 
conservatieff  segment van het 'gewone' volk, is - los van het karikaturale en 
pejoratievee beeld dat de Brusselse onderzoekers van die groep gaven - ver-
helderend.. Elchardus en Smits hebben gelijk dat deze kloofeerder cultureel 
dann sociologisch of sociaal-economisch verklaard kan worden, want Vlaan-
derenn is zeer welvarend en kent een rijke cultuur van georganiseerd ge-
meenschapsleven.. Ondanks deze weelde was er een nieuw interpretatie-
schemaa ontstaan bij groepen van de bevolking die zich miskend voelden. 
Elcharduss en Smits: 'Die mensen hebben het gevoel dat migranten en asiel-
zoekerss bevoordeeld worden, terwijl zijzelf het achtergestelde slachtoffer 
zijnn van gevoelloze en corrupte politici. Ze zien een samenleving dagen die 
criminelenn beschermt en slachtoffers straft. Die ervaren onrechtvaardighe-
denn worden in een duidelijk wij/zij-perspectief geplaatst: wij , het eigen volk, 
dee gewone, werkende en belasting betalende mensen, op wie wordt neerge-
keken,, tegenover zij, de vreemden, de volks vreemden en vooral de politici 
diee niet meer gevoelig zijn voor wat er bij het volk leeft en heulen met alles 
watt vreemd is. Dit interpretatieschema overschaduwt bij een deel van de 
bevolkingg het oude klassenschema.'351 

Dee politieke component van deze nieuwe breuklijn werd gevormd door 
hett feit dat de mensen die een rechtse positie op deze breuklijn innamen, 
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heell  goed wisten dat hun opvattingen door het culturele establishment wer-
denn afgekeurd. Daarom hebben ze hun vertrouwen in instellingen die poli-
tiekee functies vervullen, opgeschort. Het terrein lag braak voor volkstribu-
nenn die zich tot tolk van de wantrouwige kiezers maakten. 

Ditt gat in de kiezersmarkt werd gevuld door een populistische golf met 
programmapuntenn als meer armslag voor de politie en het weren van 
migranten.. Zo ontstond in Europa een verticale breuklijn met aan de boven-
kantt partijen als de Groenen in Duitsland, België en Nederland, en aan de 
onderkantt formaties als het Vlaams Blok, de FPÖ, de Scandinavische Voor-
uitgangspartijen,, de LPF en het Front National. Met de door de populisten 
geforceerdee nieuwe breuklijn werd de coalitie tussen progressieve intellec-
tuelen,, de nieuwe middengroep van werknemers in de publieke sector en de 
oudee arbeidersklasse, die kenmerkend was geweest voor de grote sociaal-
democratischee partijen gedurende de hele vorige eeuw, opengebroken.352 

Eenn belangrijke paradox in het Hollandse populisme was Fortuyns nadruk 
opp de 'moderniteit', gesymboliseerd door het politieke gebruik van zijn 
homoseksualiteit.. Dit was een libertair argument, dat wél in dienst stond 
vann een etnocentrisch standpunt. Het was een extra argument in zijn kruis-
tochtt tegen de islam: 'Ik wil de emancipatie niet nog een keer overdoen'. 
Filipp Dewinter wees op dit paradoxale, in zijn 'volksnationalistische' ogen 
tegennatuurlijke,, typisch Nederlandse verschijnsel van door iedereen geac-
cepteerdee gelijkwaardigheid van zeer zichtbaar - op de televisie en in de 
populairee kranten - aanwezige homoseksuelen. Ook in de politiek en het 
bestuur,, tot en met het CDA, kwamen homo's uit de kast zonder dat dit ten 
kostee ging van hun carrière. Homoseksualiteit was een keurmerk geworden 
vann de Nederlandse beschaving - het versterkte het zelfbeeld van een ruim-
denkend,, tolerant gidsland. Fortuyn exploiteerde dit zelfbeeld door de mos-
limss als intolerant en achterlijk in de hoek te zetten. Daarmee legitimeerde 
hijj  op een geraffineerde manier etnocentrische sentimenten en vooroorde-
len. . 

Daarr kwam nog bij dat het volgens de populistische logica goed denk-
baarr was dat de charismatische leider in levensstijl sterk verschilde van zijn 
achterbann - als hij maar authentiek en gedreven overkwam en als hij maar 
'hardopp zei waarover anderen niet durven te spreken'. Zo kreeg de patriciër 
Fritss Bolkestein in 1998 veel stemmen van eenvoudige middenstanders, 
omdatt ze het idee hadden dat de voorman van de WD zei waar het op stond 
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-- ook als er geen politiek gewin viel te behalen. En zo werd de narcistische 
Fortuynn met zijn butler, zijn Daimler, zijn hondjes en zijn uitbundige das-
senn vooral via de televisie de vertrouwensman van uiteenlopende groepen 
alss huisvrouwen en Feyenoord-supporters. Hij had de dure smaak, de acade-
mischee titel en het culturele kapitaal dat zij ontbeerden, maar dezelfde hang 
naarr erkenning en dezelfde afkeer van de elite.3" 
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