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xivv De staat van de democratie 

Hett wantrouwen tussen de kiezers en de politieke professionals dat door de 
Hollandsee populisten met succes werd geëxploiteerd, roept de vraag op wat 
err mis was met het functioneren van de democratie. Populisten doen, in 
naamm van de democratie, een appèl op het kiezersvolk zijn soevereiniteit te 
heroveren:: de politiek moet 'teruggegeven worden aan de gewone burger.' 
Wantt die kiezer heeft klaarblijkelijk zijn greep op de politiek verloren. 

Hett merkwaardige is dat juist in de Europese landen waarin de politieke 
arenaa het grootst is, met talloze overlegcircuits van belanghebbenden en tal-
lozee mogelijkheden voor burgers om verzet aan te tekenen tegen onwelge-
valligee voornemens of besluiten, het populisme het beste bleek te gedijen. 
Hierr openbaart zich een fundamentele paradox van de rijpe democratie: hoe 
meerr politieke rechten aan mensen worden toegekend, des te meer hen toe-
gangg wordt verleend tot allerlei kanalen van besluitvorming, des te gecom-
pliceerderr en ondoorzichtiger het politieke bedrijf wordt en hoe minder de 
kiezerss zich ermee kunnen identificeren.434 

Dee moderne democratie bestaat uit procedures die machtsmisbruik en 
monopolievormingg voorkomen, pluraliteit van visies en belangen garande-
ren,, burgerrechten respecteren en vreedzame oplossing van conflicten 
mogelijkk maken. De besluitvorming gaat in een staat als Nederland gepaard 
mett coalitiepolitiek, consensusvorming, overleg en inspraak van talloze 
belanghebbendenn en pressiegroepen. Het is een proces van eindeloos pra-
ten,, debatteren, vergaderen en het formuleren van compromissen door poli-
tiekee professionals. De uiteindelijke uitkomst van de beleidsvorming heeft 
alless en iedereen de kans gegeven invloed uit te oefenen. Politieke besluiten 
zijnn van iedereen en niemand. Iedereen praat mee, niemand is soeverein. De 
wegg tussen het begin, het aan de kaak stellen van een maatschappelijk pro-
bleem,, en het eind, het beleidscompromis, is volstrekt onnavolgbaar. 

Hett hedendaagse populisme in Europa en Nederland fungeert als een 
'ideologiee van de simpele democratie' die de kloof tussen de ondoorgronde-
lijk ee politiek en het onthechte kiezersvolk wil dichten door een sterk ver-
simpeldee voorstelling van zaken. Populisme zet zich af tegen de hoge graad 
vann ontwikkeling, participatie en sophistication die het politieke bedrijf in 
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veell  West-Europese landen kenmerkt. Populisten wijzen de - gemakshalve 
alss één pot nat van baantjesjagers voorgestelde - elite van politieke profes-
sionalss aan als degenen die er met de volkssoevereiniteit vandoor zijn 
gegaan.. Zij beloven het volk de macht terug te geven, waarbij ze, alweer 
gemakshalve,, de natie voorstellen als een coherent organisme met een 
gemeenschappelijkee identiteit en een collectieve wil . Populisten bieden de 
kiezerr de mogelijkheid zich te identificeren met een leider die hen begrijpt 
enn de politiek terugbrengt tot simpele tegenstellingen en hapklare strijdpun-
ten. . 

Directee democratie is voor populisten dan ook superieur aan getrapte 
vertegenwoordigingg in parlementaire organen. Want een beslissing van de 
meerderheidd beslecht een politiek geschil zonder compromissen in achter-
kamertjes:: het is ja of nee, alles of niets. Het referendum legt de beslissings-
machtt rechtstreeks in de handen van de kiezer en geeft hem daarmee een 
gevoell  van macht - zeker als het gewichtige zaken als bijvoorbeeld de invoe-
ringg van de euro betreft. Hetzelfde geldt voor direct gekozen burgemeesters 
off  premiers. Districtenstelsels en tweepartijensystemen doen geen recht aan 
dee stem van de minderheid, maar ze zijn wel veel transparanter dan stelsels 
vann evenredigheid en coalitieregeringen. De winnaar gaat er met de buit 
vandoorr en kan een nieuwe start maken. 

Inn dit hoofdstuk wordt de kwetsbaarheid van hoogontwikkelde, corpo-
ratievee democratieën geanalyseerd. Nederland kan gelden als een school-
voorbeeldd van een corporatieve democratie. Met behulp van een omvangrij-
kee 'consensusmachinerie' werden in onze van oudsher sterk gesegmenteer-
dee samenleving sociale, levensbeschouwelijke en politieke verschillen door 
dee politieke elite hanteerbaar gemaakt. In de halve eeuw tussen de pacifica-
tiee van 1917 en de kentering van 1967 functioneerde het stelsel uit het oog-
puntt van politiek management effectief.435 Naarmate de sociale en levensbe-
schouwelijkee verschillen in de bevolking afnamen, traden de nadelen van de 
corporatievee consensuspolitiek aan het licht. De populisten keerden zich 
tegenn professionalisering en depolitisering, tegen ondoorzichtigheid en ach-
terkamertjespolitiek. . 

Dee analyse van de corporatieve democratieën dient als referentiekader 
voorr een beoordeling van de paarse praktijk, waarin de corporatieve stijl 
degenereerdee tot consensusbeheer en het zoekraken van de politieke aan-
sprakelijkheid.. Bij de verkiezingen van 1998 overheerste nog de tevreden-
heidd met het gevoerde beleid. In de herfst en winter van 2001 sloeg de stem-
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mingg om en de verkiezingen van 2002 fungeerden als afrekening met de 
gebrekenn van Paars. 

Hett hoofdstuk vervolgt met een typering van de vraagkant van het poli-
tiekee bedrijf. Het begrip 'toeschouwersdemocratie' geeft de verhouding tus-
senn de 'winkelende' kiezers, de politieke ondernemers en de massamedia 
adequaatt weer. De kiezers zijn niet apathisch, maar onthecht. Ze nemen een 
afwachtendee houding aan en komen in actie wanneer het te verwachten ren-
dementt opweegt tegen de inspanning. Doordat de identificatie van de kie-
zerss met de politieke partijen sterk is verzwakt, is het vertrouwen tussen 
kiezerss en gekozenen oppervlakkig en voorwaardelijk. Dit bevordert de 
levendigheidd in de politiek, maar niet de stabiliteit en de continuïteit. De 
afnemendee loyaliteit van de kiezers ten opzichte van kerken, vakbonden en 
politiekee partijen is in de lidstaten van de Europese Unie een duidelijk waar-
neembaree trend. De politieke betrokkenheid van de kiezers manifesteert 
zichh in netwerken en bewegingen op basis van individuele keuze. 

Hett hoofdstuk wordt besloten met een korte analyse van het lerend ver-
mogenn van de grote politieke partijen na de populistische revolte van de 
Leefbarenn en de fortuynisten. De conclusie luidt dat het Hollandse populis-
mee de normalisering van Nederland tot een doorsnee provincie van Euro-
landd heeft bevorderd. Op de kiezersmarkt sloeg de balans van de aanbod-
kantt door naar de vraagkant. De Leefbaren en fortuynisten hebben de grote 
inbraakgevoeligheidd van het Nederlandse bestel aangetoond. Ze hebben de 
Nederlandsee democratie een dienst bewezen door de betrokkenheid van de 
kiezerss bij de publieke zaak te vergroten. 

NederlandNederland als corporatieve democratie 

Inn zijn vergelijkende studie naar de negentien belangrijkste rijke democra-
tieënn onderscheidde de Amerikaanse politicoloog Harold Wilensky drie 
typenn van politiek bestuur: de corporatieve democratie, de semi-corporatie-
vee democratie en de niet-corporatieve of gefragmenteerde democratie. Zwe-
den,, Noorwegen, Oostenrijk, Nederland, België en Finland zijn het meest 
corporatief,, gevolgd door de gematigd corporatieve landen Denemarken, 
Italië,, Israël en Duitsland. Semi-corporatief zijn Japan, Frankrijk en Zwitser-
land.. Het minst corporatief zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Konink-
rijk ,, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Ierland. 
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Corporatievee democratieën kennen een sterke centrale regering met een 
uitgebreidee 'consensus-making machinery' bestaande uit wettelijk geforma-
liseerdee onderhandelingskanalen tussen overheid, centrale werkgeversfede-
ratiess en vakcentrales. De centrale overeenkomsten die deze federaties slui-
ten,, overschrijden de scheidslijn tussen de publieke en de private sector. De 
akkoordenn omvatten een breed scala van beleidsterreinen, wat leidt tot inte-
gratiee van sociaal beleid in meer algemene financieel-economische politiek. 
Corporatievee democratieën zijn ingesteld op het bevorderen van consensus. 
Dee arrangementen zijn afgedwongen door sterke, confessionele en linkse 
partijen.. De meest uitgesproken corporatieve democratieën ontstaan in 
gesegmenteerdee samenlevingen met georganiseerde minderheden. Ze ken-
nenn bijna altijd een kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging, gecom-
bineerdd met coalitieregeringen. Van deze constellatie gaat een matigende, 
depolitiserendee werking uit. Elke minderheid is in het parlement vertegen-
woordigdd en maakt kans zelfs als kleine partij deel uit te maken van een 
regeringscoalitie. . 

Dee stijl van onderhandelingen en besluitvorming wordt in een corpora-
tievee democratie na verloop van tijd steeds minder politiek. De onderhande-
lingspartijenn bieden met experts, rapporten en statistieken tegen elkaar op. 
Zoo ontstaat een conglomeraat van deskundigen, managers, ambtenaren, 
bestuurderss en politici dat zich bedient van een rationalistische, technocra-
tischee aanpak. De overeengekomen arrangementen kennen een grote mate 
vann continuïteit en zijn tamelijk resistent tegen regeringswisselingen. Voor 
Wilenskyy is Nederland - met zijn geschiedenis van verzuiling en pacificatie, 
zijnn extreme vorm van evenredige vertegenwoordiging zonder kiesdrempel, 
zijnn Stichting van de Arbeid en Sociaal-Economische Raad en zijn centrale 
akkoordenn - het schoolvoorbeeld van een corporatieve democratie.436 

Inn semi-corporatieve democratieën als Japan en Frankrijk maakt de fac-
torr arbeid geen deel uit van de politiek-bestuurlijke elite, die afkomstig is 
vann de topuniversiteiten. Minderheden dringen moeizaam door tot de 
macht,, wat leidt tot scherpe profilering en buitenparlementaire oppositie in 
dee vorm van stakingen en demonstraties. Het primaat van de politiek is ster-
ker,, het kiesstelsel garandeert een daadwerkelijke aflossing van de wacht 
('swing')) met een regering die echt nieuw beleid kan maken. 

Datt laatste geldt in nog sterkere mate voor de niet-corporatieve demo-
cratieën,, die gekenmerkt worden door polarisatie tussen twee grote partij-
en.. Het politieke debat is veel levendiger en vindt in de publieke ruimte 
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plaats,, gevoed door de media. In de Angelsaksische wereld zijn de werkge-
vers-- en werknemersorganisaties sterk versnipperd. Van onderhandelen op 
centraall  niveau is geen sprake, elk deelbelangetje probeert door lobbywerk 
politiekee invloed uit te oefenen. Coherent sociaal-economisch beleid bestaat 
niet:: de gefragmenteerde democratieën vertrouwen op vrije markten, parti-
culierr initiatief, vrijwilligersorganisaties en burgerzin. De greep van de cen-
tralee overheid en de omvang van de publieke sector zijn klein, evenals het 
vermogenn tot consensusvorming. Conflicten worden beslecht door advoca-
tenn en rechters, in plaats van door vergaderaars aan de onderhandelings-
tafel.437 7 

Dee van oudsher gesegmenteerde samenlevingen, zoals Nederland, zijn 
dee laatste dertig jaar sociaal en cultureel geïntegreerd. Als gevolg van ont-
voogdingg en emancipatie van de burgerij is de legitimiteit van de corporatie-
vee democratieën steeds sterker onder druk komen te staan. Zij kampen met 
vervreemdingg tussen kiezers en gekozenen en afnemend vertrouwen in 
politiekee instituties. De noodzaak van consensusvorming door pacificatie 
opp topniveau is sterk afgenomen. Integendeel: politieke problemen als de 
integratiee van arbeidsongeschikten en immigranten in de Nederlandse 
samenlevingg werden - bij gebrek aan overeenstemming tussen de onder-
handelingspartnerss - vooruitgeschoven. De sanering van de verzorgingssta-
tenn werd vooral door de consensusmachinerieën in de corporatieve lidsta-
tenn van de Europese Unie gefrustreerd. Coalitiepolitiek belemmert radicale 
koerswijzigingenn en een omslag in de machtsverhoudingen. 

Dee onvrede met de stroperige gang van zaken kon steeds minder binnen 
hett politieke bestel worden gekanaliseerd. Vandaar dat de nieuwe populisti-
schee bewegingen in Europa het hardst konden toeslaan in corporatieve 
democratieën.. Zij politiseerden slepende maatschappelijke vraagstukken en 
presenteerdenn zich als anti-establishmentbewegingen. In en buiten Neder-
landd manifesteerden de populisten zich als ideologen van de 'simpele demo-
cratie',, als critici van corporatieve arrangementen door politieke professio-
nalss en als aanhangers van confrontatiepolitiek naar Angelsaksisch model. 

HetHet consensusbeheer van Paars 

Onderr Paars manifesteerde het corporatieve karakter van de Nederlandse 
politiekk zich in extreme vorm. De Nederlandse politiek-bestuurlijke elite 
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feliciteerdee zichzelf met het 'Hollandse mirakel' van het poldermodel.438 De 
politicoloogg Jos de Beus typeerde de depolitisering onder Paars als 'consen-
susbeheer':: een dusdanig ver doorvoeren van het overleg met belangheb-
bendenn en betrokkenen dat het politieke moment, de integrale afweging op 
basiss van een debat waarin partijdige visies en overtuigingen met elkaar 
wordenn geconfronteerd, achter de horizon is verdwenen.439 

Paarss was in hoofdlijnen een voortzetting van het beleid van de kabinet-
ten-Lubbers.. De regeerakkoorden waren het product van problemen die 
warenn aangedragen door de bureaucratie, de vakspecialisten en de belangen-
groepen.. Dit proces speelde zich in beslotenheid af en stond los van de poli-
tiekee strijd in de verkiezingscampagne. Voor het regeringsbeleid maakte het 
weinigg uit welke coalitie er na de verkiezingen zou komen.440 Het eerste 
paarsee kabinet heeft overigens op sociaal-economisch gebied zo'n 70 pro-
centt van zijn verkiezingsbeloften waargemaakt. Veel van deze beloften had 
hett oppositionele CDA evenwel ook gedaan.441 

Dee paarse managers vonden het afleggen van verantwoording in strijd 
mett 'resultaatgericht' werken. Dit bleek vooral uit de slechte relatie tussen 
dee paarse ministers en instituties als de Raad van State, de Algemene Reken-
kamer,, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. Met het buiten de 
reikwijdtee van de parlementaire controle opererende maatschappelijke mid-
denveld,, de sociale partners voorop, werden daarentegen gemakkelijk aller-
leii  afspraken gemaakt, die werden gemotiveerd als het verkrijgen van 'maat-
schappelijkk draagvlak' voor omstreden beslissingen. 

Doorr de verzelfstandiging van uitvoerende diensten en bestuursorganen 
raaktee de politieke verantwoordelijkheid verder zoek. Ook de politieke 
afwikkelingg van de tragedie van Dutchbat in de enclave Srebrenica, waar 
medioo juli 1995 achtduizend Bosnische moslims onder de ogen van Neder-
landsee VN-soldaten werden afgevoerd en vervolgens vermoord door Servi-
schee troepen, was daarvan een voorbeeld. Minister Voorhoeve werd van zijn 
voornemenn af te treden weerhouden door de redenering dat Nederland ope-
reerdee in het kader van de Verenigde Naties en daardoor nauwelijks 
bevoegdhedenn en dus ook geen eigen verantwoordelijkheden had. Pas in het 
voorjaarr van 2002 zou het tweede kabinet-Kok alsnog aftreden, naar aanlei-
dingg van het rapport inzake Srebrenica dat het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatiee had opgesteld. Onder Paars bood de Tweede Kamer 
nauwelijkss tegenspel. De bestuurskundige Jouke de Vries verklaarde het in 
zijnn ogen 'serviele' gedrag van parlementariërs uit het feit dat 'wanneer een 
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bestuurlijkee functie het uiteindelijke doel is van een politieke carrière, poli-
tiekk bedrijven lastig is omdat men voor het verkrijgen van een baan afhan-
kelijkk is van het kabinet'.442 

Kiezerss willen een heldere keus maken uit partijen die duidelijk staan 
voorr hun opvattingen en ook van elkaar zijn te onderscheiden. De kiezer 
werdd evenwel in dit opzicht slecht bediend, want de partijen kropen steeds 
meerr naar het midden, waar de meeste electorale winst was te behalen. De 
samenwerkingg tussen PvdA en VVD in Paars was de climax in deze ontwik-
kelingg naar consensusbeheer.443 Kenmerken waren: gebrek aan oppositie, 
gebrekk aan openheid, gebrekkige profilering van de partijen, het ontbreken 
vann een relatie tussen de uitslag van de verkiezingen en de kabinetsformatie 
enn de vrijblijvende opstelling van partijen vóór de verkiezingen, zodat de 
kiezerr zijn stem afdraagt zonder controle op het gebruik van die stem bij de 
regeringsvorming.. Het ontbreken van een krachtige oppositie om onvrede 
overr het beleid te kanaliseren, bracht het gevaar met zich mee dat die onmin 
zichh zou vertalen in onvrede met het politieke bedrijf als zodanig.444 

Gedurendee het regime van Paars speelden zich bovengenoemde proces-
senn af, die kunnen worden samengevat als vervreemding van de politieke 
elitee ten opzichte van de kiezers. De politieke voorstelling waarop het 
publiekk onder Kok werd getrakteerd, kon steeds minder boeien. Paars was in 
20011 uitgeregeerd, zonder dat de reguliere oppositie van CDA (onder Jaap de 
Hoopp Scheffer) en GroenLinks (onder Paul Rosenmöller) bij machte was 
eenn wervend alternatief aan het electoraat voor te leggen. 

Inn 1998 had de bevolking nog haar goedkeuring uitgesproken over het 
beleidd van het eerste kabinet van Kok. Daarmee werd een belangrijke fase 
vann normalisering aan de Europese verhoudingen, noodzakelijk vanwege de 
verplichtingenn aangegaan met betrekking tot de Economische en Monetaire 
Unie,, achteraf gelegitimeerd. Het tweede kabinet-Kok had geen missie, wist 
geenn gevoel van urgentie op de bevolking over te brengen, liet het publieke 
domeinn als het ware aan zijn lot over en ging problemen met de integratie 
vann arbeidsongeschikten en migranten uit de weg. Het onbehagen in de 
samenlevingg vond op het Binnenhof geen kanalisering meer. Daardoor kon 
dee politiekee ondernemer Fortuyn, die buiten de Haagse consensus stond, in 
hett gat springen. Zoals opinieleider Paul Scheffer niet ten onrechte consta-
teerde:: 'Het is Wim die Pim heeft gebaard.'445 
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OnthechteOnthechte kiezers 

Dee laatste jaren is veel onderzoek gedaan, met name in de Verenigde Staten, 
maarr ook in de andere democratieën, naar de afnemende waardering en 
betrokkenheidd van burgers ten aanzien van het politieke proces.446 De steun 
aann de democratische regeringsvorm als zodanig is groter dan ooit. Maar 
hett vertrouwen in de regering, de politici en hun partijen, het parlement, de 
rechtsstaatt en de pers is de laatste dertig jaar gestaag gedaald. In de jaren 
zestigg was slechts een kwart van de Amerikanen van mening dat 'politici 
zichh niets gelegen laten liggen aan mensen als ik', in de jaren negentig was 
datt 57 procent.447 In de landen van West-Europa en in Japan manifesteert 
zichh dezelfde trend.448 Zoals blijkt uit tabel XIV. I is het vertrouwen van 
Nederlanderss in maatschappelijke instellingen relatief groot, maar trad tus-
senn 1997 en 2002 een duidelijke daling op. Het vertrouwen van de Belgen 
wass veel lager, mede als gevolg van een reeks schandalen, maar herstelde 
zichh enigszins. Vertrouwen in instellingen is dus niet onvoorwaardelijk. 

Tabell  XIV.I Vertrouwen in instelling, als percentage van de bevolking. 

Nederland d België ë Allee EU-landen 

1997 7 1997 7 2003 3 

schrijvendee pers 

radio o 

televisie e 

justitie e 

politie e 

kerk k 

vakbonden n 

politiekee partijen 

parlement t 

liefdadigheid d 

Europesee Unie 

62 2 

79 9 

75 5 
56 6 

71 1 

44 4 
64 4 

42 2 

66 6 

70 0 

38 8 

58 8 

72 2 

72 2 

58 8 
61 1 

4 i i 

56 6 

38 8 
61 1 

63 3 
52 2 

62 2 

72 2 

7i i 

14 4 

30 0 

3i i 

37 7 
10 0 

21 1 

34 4 

31 1 

61 1 

74 4 

7i i 

36 6 

51 1 

35 5 

44 4 

24 4 

46 6 

59 9 

53 3 

47 7 

57 7 

65 5 

51 1 

67 7 

4 2 2 

36 6 
16 6 

4 2 2 

59 9 

44 4 

Bron:: Eurobarometers 48.0, 57.1 en 59 en Sociaal en Cultureel Planbureau 
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Ookk de deelname aan politieke activiteiten, zoals het lidmaatschap van 
partijenn en het bezoeken van politieke bijeenkomsten, is de laatste decennia 
gedaald.. Hetzelfde geldt voor activiteiten in clubverband, kerkbezoek en 
vakorganisaties.. In Europa is deze daling overigens minder scherp dan in de 
Verenigdee Staten. 

Mensenn hebben steeds minder vertrouwen in hiërarchische organisaties als 
politie,, leger en kerk. Dit verschijnsel doet zich vooral voor in 'rijpe' demo-
cratieënn en bij jongere, hoogopgeleide mensen. Deze mensen maken zich 
weinigg zorgen over hun dagelijkse bestaan, maar houden er een 'postmate-
rieel'' patroon van waarden als zelfexpressie en zelfrealisatie op na. Deze 
zelfontplooiingg verhoudt zich slecht met het participeren in hiërarchische 
enn bureaucratische organisaties.449 

Hett verminderde vertrouwen blijkt nauw verband te houden met de 
prestatiess van regeringen en politieke instellingen. In landen met corruptie, 
falendee economische politiek of drastische verhoging van de belastingen is 
hethet vertrouwen zeer laag. Niettemin is het teruglopen van het vertrouwen in 
publiekee instellingen een verschijnsel dat zich in alle ontwikkelde landen 
voordoet.4500 Het aantal kritische kiezers is enorm toegenomen, en hun kri-
tiekk richt zich vooral op het functioneren van de organen van de representa-
tievee democratie. De geëmancipeerde, goed geïnformeerde burger laat zich 
niett langer van alles op de mouw spelden.451 

Tegenoverr deze verschijnselen die wijzen op verminderde politieke en maat-
schappelijkee betrokkenheid staat de toename van politiek protest, deelname 
aann acties, boycots en demonstraties en activiteiten in sociale bewegingen 
opp het gebied van mensenrechten, milieu, vrede of verzet tegen de economi-
schee globalisering (zie tabel xiv.2). Volgens de Britse politicologe Pippa 
Norriss duidt dit niet op afname van betrokkenheid, maar op een nieuw 
repertoiree van politieke en maatschappelijke activiteiten. Zij beschouwt 
politiekee partijen, vakbonden en kerkgenootschappen als 'agencies of loyal-
ty'' en signaleert een overgang van deze loyaliteit vergende organisaties naar 
'agenciess of choice', op individuele keuze berustende verbanden. 

Dee expansie van het algemeen kiesrecht ging in het begin van de twin-
tigstee eeuw gepaard met de groei van politieke partijen en massamedia. Dat 
warenn de hoogtijdagen van partijen, vakbonden en het verenigingsleven. 
Maatschappelijkee modernisering, individualisering, het 'uitdoven' van poli-
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tiek-ideologischee strijd en verhoging van het opleidingspeil zorgden in de 
huidigee postindustriê'le samenlevingen voor een toename van context-
gebondenn politieke activiteiten, nieuwe sociale bewegingen en grensover-
schrijdendee netwerken. Deze politieke energie manifesteert zich wel de-
gelijkk in levendige democratische praktijken, waardoor ook traditionele 
kanalenn tussen de burgerij en het politieke bestel nieuw leven krijgen inge-
blazen.452 2 

Dee visie van Norris is een waardevolle correctie op de cultuurpessimisti-
schee veronderstellingen die nogal dominant zijn in het debat over de lossere 
relatiee tussen de kiezers en het politieke bestel. Het begrip onthecht is als 
typeringg van deze verhouding dan ook preciezer dan de kwalificaties apa-
thie,, desinteresse of cynisme. 

Datt de kunst van het politiseren, zoals in 2002 met groot succes beoefend 
doorr de Leefbaren en Pim Fortuyn, zelfs tot een trendbreuk in politieke 

Tabell  xiv. 2 Leden/donateurs 
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internationalee solidariteit 
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2 0 00 0 
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+30 0 

+34 4 
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+669 9 
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Bron:: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2002 
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betrokkenheidd heeft geleid, wijst op potentiële politieke belangstelling 
onderr de bevolking. Het ledenaantal van politieke partijen steeg van 295.615 
inn 1995 naar 310.876 in 2003 (de SP, GroenLinks, de LPF en de Christenunie 
groeidenn flink; CDA, PvdA en VVD verloren leden).453 De opkomst bij de ver-
kiezingenn van 2002 en 2003 lag enkele procenten hoger dan die van 1998 
(ziee bijlage 2). 

Volgenss het Sociaal en Cultureel Planbureau is in het lange jaar 2002' de 
betrokkenheidd bij de politiek sterk toegenomen. Het percentage dat ver-
klaardee in politiek geïnteresseerd te zijn groeide van 44 in 2000 naar 57 in 
2002.. Het aantal mensen dat regelmatig in de krant leest over de nationale 
politiekk groeide van 36 procent in 2000 naar 47 procent in 2002. Het per-
centagee mensen dat deelnam aan een lokale politieke actie groeide van 26 in 
20000 naar 29 in 2002.454 

Opmerkelijkk is dat de toename van politiek engagement gepaard ging met 
eenn afname in het vertrouwen in publieke instellingen. De kiezers waren dus 
kritischh ten opzichte van het politieke bestel, maar niet apathisch. 

DeDe toeschouwersdemocratie 

Dee betrokkenheid van de kiezers spreekt dus niet vanzelf. Het hangt van het 
optredenn van de gekozenen af of de kiezers de voorstelling weten te waarde-
ren.. De Franse politiek filosoof Bernard Manin heeft een treffende metafoor 
voorr de verhouding tussen kiezers en gekozenen bedacht. Hij spreekt van 
'democratiee du public' en 'audience democracy', een begrip dat in Neder-
landd ingang vond als toeschouwersdemocratie. 

Dee politieke elite bestaat in de toeschouwersdemocratie uit mediaper-
soonlijkheden.. De televisiegenieke leiders kondigen op de televisie de koers-
wijzigingenn in het beleid aan, voor een groot, matig geïnteresseerd en hete-
rogeenn publiek. Zij moeten hun boodschap zo kort, algemeen en begrijpe-
lij kk mogelijk presenteren. Zij doen een beroep op het vertrouwen van de 
kiezers,, omdat zij een discretionaire macht nastreven: ze moeten kunnen 
handelenn in onvoorziene, moeilijk uit te leggen, complexe situaties. Het pro-
grammaa wordt steeds minder belangrijk, de 'track record' van de kandida-
tenn wint aan belang. 

Dee kiezer stemt niet langer op basis van een vastomlijnde politieke over-
tuiging,, geworteld in zijn sociale positie, maar bepaalt zijn keuze bij elke 
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verkiezingg opnieuw, al naar gelang de inzet van die verkiezing. De politieke 
scheidslijnenn liggen niet langer bij voorbaat vast. Zij krijgen pas hun defini-
tievee vorm gedurende de verkiezingsstrijd. De media zijn niet langer partij-
gebondenn spreekbuizen, maar presenteren verschillende kandidaten en poli-
tiekee thema's op een min of meer neutrale manier. 

Alss toeschouwer volgt de kiezer de voorstelling van de politici en rea-
geertt hij op de geboden stimuli. Het initiatief ligt dus bij de politiekee onder-
nemer.. Om zich van zijn concurrenten te onderscheiden identificeert deze 
ondernemerr bepaalde breuklijnen in het electoraat en probeert deze te 
exploiteren.. Zo ontstaat een wisselwerking tussen de actieve kandidaat en 
hett reagerende publiek, dat zich steeds opnieuw langs politieke breuklijnen 
opsplitst. . 

Opiniepeilingenn zijn voor de kandidaten onontbeerlijke hulpmiddelen 
gewordenn om te bepalen op welke thema's ze zich willen profileren. 

Hett beeld dat de kiezer zich van zijn favoriete kandidaat vormt, is niet 
zonderr politieke inhoud, want het keuzeproces impliceert dat hij het politie-
kee debat volgt en een keuze maakt uit verschillende kandidaten. Bovendien 
iss de 'winkelende kiezer', de hoofdrolspeler van de toeschouwersdemocra-
tie,, over het algemeen goed geïnformeerd, in politiek geïnteresseerd en goed 
opgeleid. . 

Inn tegenstelling tot het tijdperk van de partijen, waarbij de kiezer door 
zijnn partijkrant constant werd bevestigd in zijn politieke voorkeur, moet de 
hedendaagsee kiezer zijn oordeel vormen op basis van tegengestelde stand-
punten.. Het politieke debat is een publiek debat geworden en de media zijn 
hett forum. Deze ontwikkeling houdt een verbreding, maar zeker geen ver-
diepingg van de democratie in.455 

Dee burger als toeschouwer woekert namelijk met zijn tijd. Politiek is 
voorr hem meestal niet meer een kwestie van zelfexpressie of zingeving, 
maarr een activiteit waaraan wordt deelgenomen naar gelang de investerin-
genn uitzicht bieden op snel resultaat. De toeziende burger maakt selectief 
gebruikk van de informatie die hem bereikt, de rechten en toegangskanalen 
diee hij heeft en de mogelijkheden ongewenste beslissingen te blokkeren ofte 
vertragen.456 6 

Hett zwaartepunt van de politieke communicatie is verschoven van de 
aanbodzijde,, de politieke partijen, naar de vraagzijde, de kiezers. De partij-
enn raakten in de knel omdat de journalisten zich meer met de kiezers gingen 
identificeren.. In een televisiedemocratie is de verslaggeving geconcentreerd 
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rondd conflicten, drama, het wedstrijdelement en de mogelijkheden tot visu-
alisatiee van de oorspronkelijke politieke inhoud. Televisiejournalisten bla-
zenn hun eigen rol op tot die van onderwijzers en commentatoren. Niettemin 
blijk tt de winkelendee kiezer zeer wel in staat de verschillende partijen inhou-
delijkk (op hoofdlijnen) te plaatsen. 

Dee toeschouwersdemocratie schept een persoonlijke relatie tussen kie-
zerr en gekozene, zoals die oorspronkelijk in de vertegenwoordigende demo-
cratiee bestond vóórdat de politieke partijen op het toneel verschenen. Het 
verschill  is uiteraard dat de gekozene - anders dan in het achttiende-eeuwse 
Amerikaa of het negentiende-eeuwse Nederland - geen persoonlijke bekende 
iss van de kiezer, maar dat de kandidaat met de kiezer communiceert door 
middell  van de massamedia: de radio, de televisie, de krant en het internet. 
Dee politieke partij fungeert niet langer als intermediair tussen kiezer en 
gekozenee en als belichaming van een conceptie van de toekomst van de 
natie,, maar voornamelijk als hulporganisatie van de leider. 

Inn het huidige postideologische, politieke klimaat met onthechte kiezers 
iss een minimum aan persoonlijk charisma onontbeerlijk. Het recept werkt 
evenwell  slechts voor beperkte tijd. Het krediet van de bejubelde leiders raakt 
uitgeput.. Crisis in het leiderschap brengt onmiddellijk het risico van een 
electoralee ramp mee, zoals Wim Kok, zijn collega Helmut Kohl in Duitsland 
enn zijn voorganger Ruud Lubbers ondervonden. Het politieke ondernemer-
schapp is een persoonsgebonden aangelegenheid geworden. Wat de ene leider 
weett te winnen, kan zijn opvolger even hard weer verspelen. 

Ditt verschijnsel van personifiëring van de politiek doet zich in alle ont-
wikkeldee democratieën voor. Na de 'parlementaire' eerste fase van de verte-
genwoordigendee democratie, waarbij de gekozenen een elite vormden die 
hett persoonlijke vertrouwen had van een vastomlijnde groep kiezers, kre-
genn we de fase van dominantie van politieke partijen. Deze vormden de 
schakelss tussen kiezers en gekozenen en articuleerden de aspiraties van een 
bepaaldee sociale groep of levensbeschouwelijk segment in de samenleving. 
InIn het tijdperk van de verzuiling was de band van vertrouwen tussen kiezers 
enn partijleiding verankerd in een gemeenschappelijke overtuiging. De poli-
tiekee partij drukte de sociale positie en de overtuiging van de kiezers en 
ledenn uit. De partijleiding probeerde hun de politiek zodanig uit te leggen 
datt de kiezer bij zichzelf dacht: zo zou ik het ook hebben gedaan. Omge-
keerdd was de politieke partij een filter en intermediair van in de maatschap-
pijj  levende verlangens richting landsbestuur. 
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Ditt hechte, verticale vertrouwen tussen kiezer en gekozene heeft - zoals 
duidelijkk werd in Nederland gedurende het regime van Kok - plaatsgemaakt 
voorr een veel oppervlakkiger, horizontaal vertrouwen. We kunnen het 
beheerr van de staat wel aan Wim Kok overlaten, want hij is een integer 
mens,, was het idee bij de kiezers. Premier Kok ontpopte zich zo als een 
gevolmachtigdd politiek ondernemer die zich slechts aan het eind van een 
verkiezingsperiodee blootstelde aan het oordeel van de kiezers. 

Dee toeschouwersdemocratie, met haar groeiende afstand tussen de we-
reldd van de burgerij en die van de staatsmachinerie, vormt een ideale voe-
dingsbodemm voor populistische politiek, die immers altijd gekenmerkt 
wordtt door het cultiveren van een tegenstelling tussen 'wij', 'het volk', en 
'zij',, het politieke establishment.457 

Dee gebrekkige identificatie van de kiezer met het politieke afwegingspro-
cess bevordert de politieke stabiliteit niet. In alle westerse democratieën is de 
kiezerr tamelijk ongeduldig met de partijen die tot regeringsverantwoorde-
lijkheidd zijn geroepen. Het sentiment 'kick the rascals out' is wijdverbreid, 
zonderr dat de kiezer zich bekreunt om de complexe en precaire dagelijkse 
praktijkk van de politieke besluitvorming. De populisten (in Nederland de 
Leefbarenn en de fortuynisten) kwamen in eerste instantie goed weg met hun 
simplistischee oplossingen, maar ook zij ontliepen de toorn van de ontgoo-
cheldee kiezer niet. 

Inn de toeschouwersdemocratie zijn de duurzame banden tussen de kie-
zerss en de gekozenen doorgesneden. Een alternatief voor de politieke partij, 
waarinn kiezers en gekozenen een duurzame relatie kunnen opbouwen door 
eenn permanent debat over politieke dilemma's, heeft zich nog niet aange-
diend.. Wel is het mogelijk dat partijen leren om te gaan met ontvoogde en 
onthechtee kiezers. Massapartijen kunnen hun integrerende en mobiliseren-
dee functies nog steeds vervullen, zoals het CDA in 2002 en de PvdA in 2003 
hebbenn bewezen. 

FortuynsFortuyns erfenis 

Inn het voorafgaande zagen we dat in Nederland de verticale representatie 
vann bevolkingsgroepen door hun levensbeschouwelijke en politieke voorlie-
denn gedurende de jaren negentig plaats gemaakt heeft voor veel oppervlak-
kigerr en meer voorwaardelijk horizontaal vertrouwen in politieke leiders. 
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Diee werden niet langer als 'onze' vertegenwoordigers gezien. Politici werden 
ervarenn als personages die in een heel andere werkelijkheid werkzaam 
warenn dan de belevingswereld van de kiezers. Zij proberen de afstand tus-
senn hen en de kiezers te overbruggen door te poseren, op tv en elders, als 
gewonee mensen die het goed bedoelen en altijd eerlijk zijn. Zoals de politiek 
filosooffilosoof Herman van Gunsteren schreef: 'De politici lijken op chirurgen die 
volhoudenn dat ze nooit in lichamen snijden.'458 

Democratiee vergt voortdurende heropvoeding van nieuwe generaties 
politicii  in de klassieke democratische deugden eer, visie en verantwoording. 
Pimm Fortuyn onderscheidde zich van zijn paarse concurrenten doordat hij 
eenn chirurg mét een mes was, zij het geen scherp mes. Hij liet er geen mis-
verstandd over bestaan dat pijnlij k ingrijpen noodzakelijk was, maar de toe-
pasbaarheidd van zijn remedies was gering. Gebrek aan visie kon hem even-
minn worden verweten. Fortuyn wilde de burgers bevrijden van bevoogden-
dee corporatieve structuren. Hij zag de islam als grootste bedreiging van wat 
hijj  gemakshalve samenvatte als 'de moderniteit'. 

Mett de ethiek van de verantwoording wist het fortuynisme minder goed 
raad.. De exploitatie van een nieuwe breuklijn tussen enerzijds de spraakma-
kendee gemeente en anderzijds een wantrouwend kiezersvolk, verlevendigde 
zonderr twijfel het theater van de politiek. Populistische leiders stoken het 
vuurr van het discrediteren van het politieke bedrijf hoog op, maar vragen 
zelff  een onbeperkt vertrouwen van hun volgelingen. Rond hen is immers de 
helee beweging opgebouwd. Maar in de fase van het consolideren van de ver-
worvenn politieke macht, struikelen de aanbeden leiders maar al te vaak over 
hunn eigen ego. De LPF zonk na het wegvallen van Fortuyn weg in een moe-
rass van intriges, machinaties en ruzies. Het onvermogen van de populisten 
tott het effectief uitvoeren van gedane verkiezingsbeloften, stootte de gemo-
biliseerdee kiezers even snel af als ze waren opgetrommeld. Zo kweekte het 
populismee zijn eigen desillusies. 

Dee verdienste van het Hollandse populisme van de Leefbaren en de for-
tuynistenn lag in het aan de kaak stellen en het bij de verkiezingen van 2002 
afstraffenn van het fantasieloze consensusbeheer. Veronachtzaamde maat-
schappelijkee vraagstukken werden door hen gepolitiseerd en daarmee werd 
dee kiezer opnieuw bij de publieke zaak betrokken. 

Dee grote politieke partijen, het CDA voorop, hebben de lessen van For-
tuynn ter harte genomen. Toen Jan Peter Balkenende op 1 oktober 2001 tot 
iederss verrassing de nieuwe partijleider van het CDA werd, kon niemand ver-
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moedenn dat deze schuchtere jongeman een hoofdrol in de Nederlandse poli-
tiekk zou kunnen spelen. Ruim twee jaar later zat Balkenende comfortabel in 
hett Torentje. Hij presideerde over een centrumrechtse coalitie die het poli-
tiekee initiatief volledig naar zich had toegetrokken. Balkenende had knap 
meegeliftt met de revolte van Fortuyn en wist in 2003 zijn conservatieve 
offensieff  te consolideren. 

Inn het kielzog van Pim Fortuyn - met wie hij al in november 2001 een 
niet-aanvalsverdragg had gesloten — profileerde Balkenende zijn CDA als het 
conservatievee alternatief voor Paars. Balkenendes keuze voor een harde 
oppositiee tegen Paars was een breuk met de christen-democratische reflex 
omm veilig in het politieke midden te lonken naar links en naar rechts. De 
strategiee van zijn voorganger De Hoop Scheffer was gebaseerd op het open-
houdenn van alle opties om zo snel mogelijk terug te keren in de regering. 
Balkenendee begreep dat zo'n laag profiel het CDA alleen nog maar verder in 
dee put zou helpen. Conservatieve maatschappijkritiek - dat was in de ogen 
vann ideoloog Balkenende de bestaansreden van het CDA. Hij leerde een 
belangrijkee les uit acht jaar Paars. De les van twee kabinetten zonder CDA 
wass dat niemand de christen-democraten nodig had, tenzij ze met een beter 
verhaall  zouden komen dan de politieke concurrentie. 

Inn een maatschappij die wordt gedomineerd door de markt en de staat, 
verkondigdee Balkenende, wordt de solidariteit, de gemeenschapszin en de 
betrokkenheidd van burgers bij de publieke zaak ondermijnd. Steun van de 
staatt maakt ziek, zwak en afhankelijk - dat was de kern van de vernieuwde 
christen-democratischee boodschap. De zwakken moesten niet beschermd 
enn verzorgd worden, maar sterk gemaakt door ze te dwingen de verant-
woordelijkheidd voor hun eigen lot in handen te nemen. 

Alss rechtgeaarde conservatieve gemeenschapsdenker had Balkenende 
eenn hekel aan het liberale marktdenken. Hij onderstreepte met zijn leus 'fat-
soenn moet je doen' de noodzaak van een moreel appèl op het geweten van 
dee burgers. Deze 'tegeltjeswijsheden' vielen slecht bij de liberalen, de zakelij-
kee minister van Financiën Zalm voorop. Ook in financieel opzicht was Bal-
kenendee tegenstander van Zalm. Hij hekelde de lastenverlichtingen waar-
meee Paars de kiezers probeerde te paaien. Binnen enkele maanden had het 
CDAA een onderscheidend, antipaars politiek profiel ontwikkeld. 

Dee conservatieve opvattingen van Balkenende over de positie van de 
staat,, integratie, veiligheid en het belang van het handhaven van oud-vader-
landsee normen en waarden liepen parallel aan de stemming onder de kie-
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zers.. Het politieke midden was in 2002 als het ware naar rechts verschoven; 
ookk veel traditionele PvdA-stemmers onderschreven deze postmateriële, 
behoudzuchtigee agenda. 

Dee verkiezingen van 15 mei 2002 bevestigden het failliet van de corpora-
tievee pacificatiepolitiek van het toedekken van geschillen, het opschorten 
vann politieke conflicten en het depolitiseren van ideologische tegenstellin-
gen.. De conservatieve confrontatiepolitiek had gezegevierd over het consen-
susbeheerr van het tweede kabinet-Kok. De nieuwe WD-leider Zalm leerde 
opp de avond van de verkiezingen de les van Balkenende: de liberalen hadden 
moetenn breken met de sociaal-democraten toen duidelijk werd dat die wei-
gerdenn ernst te maken met de integratie van arbeidsongeschikten en 
migranten.. Het formeren van een rechts kabinet onder leiding van verkie-
zingswinnaarr Balkenende was dan ook in programmatisch opzicht een 
fluitj ee van een cent 

Achtt maanden na de afrekening van de 'oude' politiek, kwam echter de 
afrekeningg met de populistische 'nieuwe' politiek. De zelfmoordcomman-
do'ss van de LPF waren er in geslaagd het kabinet-Balkenende op te blazen 
voordatt het goed en wel begonnen was. Het opinieklimaat sloeg om als 
gevolgg van de economische crisis. De beurskoersen stortten in, de werkloos-
heidd nam met achtduizend per maand toe. De kiezers zochten bescherming 
tegenn de economische tegenwind. De SP van Jan Marijnissen en de PvdA 
onderr de nieuwe leider Wouter Bos kregen de wind in de zeilen. 

Balkenendee en Zalm hielden echter vast aan hun confrontatiepolitiek. 
Zee lieten weten dat VVD en CDA het strategisch akkoord van hun eerste 
kabinett tot inzet van de verkiezingen wilden maken. Het kwam de duidelijk-
heidd van de politieke strijd ten goede. Maar op 22 januari 2003 bleek dat 
hunn opzet had gefaald: het CDA (44) en de VVD (28) hadden met 72 zetels 
geenn meerderheid in de Tweede Kamer. Regeren met brekebeen LPF (8 
zetels)) of Staphorst (5 zetels) lag niet voor de hand. Vandaar dat Balkenende 
tegenn heug en meug veroordeeld was tot het onderhandelen met Wouter 
Bos,, die met de PvdA niet minder dan 42 zetels had weten te veroveren. 

Wouterr Bos wilde regeren, zij het dat hij zelf vanuit de Kamerfractie de 
PvdAA een nieuw politiek profiel wilde geven. Bos was bang dat zijn partij in 
dee oppositie terug zou vallen in de fouten van de jaren tachtig. In de nada-
genn van Den Uyl wees de PvdA toen gemakzuchtig het noodzakelijke sane-
ringsbeleidd van Lubbers af, waardoor de partij het contact met de maat-
schappelijkee realiteit had verloren. Bos toonde zich dus bereid een hoge 
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prijss voor regeringsdeelname te betalen. 
Maarr Balkenende voelde niets voor een centrumlinks kabinet waarin de 

tegenstellingenn zouden worden toegedekt en noodzakelijke saneringsopera-
tiess op de lange baan zouden worden geschoven. Hij forceerde dan ook een 
breukk en nam daar, geheel tegen de Haagse mores in, de politieke verant-
woordelijkheidd voor. 

Coalitiess moeten, zo leerde Balkenende van het vastlopen van Paars, bij 
voorkeurr worden gesloten tussen politieke partijen die ideologisch het 
dichtstt bij elkaar staan. Politieke strijd, debat en discussie zijn de zuurdesem 
voorr de democratie. Het conservatieve CDA en de centrumlinkse PvdA 
moestenn dan ook niet samen onder één deken kruipen. Balkenende ontpop-
tee zich als een bevlogen politicus met een conservatieve missie. De christe-
lijk ee barmhartigheid had de Nederlander niet dankbaar, maar inhalig 
gemaakt,, analyseerde Balkenende. De verwende burger hield onbeschaamd 
zijnn hand op bij de staat en claimde zijn 'verworven rechten'. Balkenende 
wildee hem ouderwets heropvoeden, namelijk tot het leren doppen van zijn 
eigenn boontjes. 

Opp deze basis schoof Zalm aan in het tweede kabinet-Balkenende. Een 
slimmee vondst was het opnemen van D66 als junior-partner. Hiermee werd 
hett sluitstuk van de agenda van Fortuyn, de staatsrechtelijke hervorming, 
tott kabinetsbeleid gepromoveerd. De linkse oppositie werd zo een wapen 
uitt handen geslagen. De conservatieve confrontatiepolitiek bezorgde de 
coalitiee het politieke initiatief. Onder leiding van de nieuwe fractieleider Van 
Aartsenn nam de VVD zowel de stijl als het programma van Fortuyn in 
belangrijkee mate over. De liberalen begonnen een 'jihad' tegen de islam en 
pleittenn voor een referendum over de Europese Grondwet, waartegen zij 
grotee bezwaren koesterden. De concurrentie van de LPF op de rechterflank 
werdd op deze wijze de wind uit de zeilen genomen. 

Dee Partij van de Arbeid van Wouter Bos ontwikkelde een strategie om 
hett verloren vertrouwen bij de leden en de kiezers terug te winnen. De poli-
tiekk leider ontleende zijn mandaat aan het feit dat hij rechtstreeks door de 
ledenn was gekozen. Hij trok de wijken in om te luisteren naar gewone kie-
zers.. Bos deed er alles aan om de PvdA van haar image van regenteske 
bestuurderspartijj  af te helpen. Met behulp van het internet en een campag-
nee op universiteiten en hogescholen probeerde de PvdA jongeren bij het 
partijwerkk te betrekken. Ook Bos nam elementen van het programma van 
Fortuynn en de Leefbaren over. Behoedzaam werden in de PvdA discussies 
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gestartt over het migrantenvraagstuk, de verzorgingsstaat en het vervangen 
vann het verouderde, socialistische beginselprogramma van de partij. 

DeDe vreemde normalisering van de Nederlandse politiek 

Dee historicus H.W. von der Dunk maakte in november 2001 een interessan-
tee analyse van de omslag in de gemoedstoestand van het Nederlandse volk. 
Hijj  benoemde drie clichés ten aanzien van het zelfbeeld van Nederland die 
vann generatie op generatie worden overgedragen: de samenleving is nuchter 
enn realistisch, ze is tolerant en ze is open. Na de terreuraanslagen van n sep-
temberr bleef er van dit geflatteerde zelfbeeld weinig over. 

Vonn der Dunk pleegde vergelijkend onderzoek naar de televisiebericht-
gevingg en constateerde dat de nuchtere zakelijkheid had plaatsgemaakt voor 
hysterie:: 'Wie in die eerste dagen, toen het leek alsof de wereld voor Hilver-
summ uitsluitend bestond uit de catastrofe in New York en Washington, even 
naarr een buitenlandse tv-zender keek, proefde een andere sfeer. Ook daar 
wass de aanslag vanzelfsprekend de hoofdschotel, maar het verschil tussen 
diee rustig-zakelijke reportages en de van opwinding en emoties trillende 
stemmenn en versomberde gezichten van veel van onze tv-commentatoren 
alsoff  de jongste dag in aantocht was, is een sociaal-psychologische studie 
waard.' ' 

Hett tweede cliché heeft betrekking op het zelfbeeld van Nederlanders als 
eenn verdraagzaam, ruimdenkend volk. Tolerantie en antiracisme behoren 
volgenss de Utrechtse historicus 'sedert decennia tot de alom gepredikte 
catechismuss die door niemand ter discussie mag worden gesteld'. Dit ont-
trokk de werkelijkheid aan het oog. Nergens kwam het na 11 september tot 
zoveell  wandaden tegen moslims als in het zo tolerante, humane Nederland. 
Waarom?? 'Omdat,' schreef Von der Dunk, 'een elementaire menselijke nei-
gingg tot xenofobie (vreemdelingenangst uit veiligheidsinstinct) en het nor-
malee superioriteitsbesef van de eigen cultuur hier door die politieke-correct-
heidscatechismuss taboe verklaard wordt.' 

Ditt taboe op chauvinisme kon Nederland zich als welvarende, onbe-
dreigdee en blanke samenleving in de jaren zeventig nog permitteren. Maar 
tegenn de achtergrond van de hoge en bedreigende criminaliteit onder 
migrantenjongerenn begon deze houding te wringen. Doordat de aanslagen 
vann 11 september een verband tussen terrorisme en fundamentalisme ont-
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hulden,, kregen de onderdrukte chauvinistische gevoelens van witte Neder-
landerss ineens een legitimatie. 

Hett derde cliché was dat van Nederland als open samenleving. 'Een 
geheell  open samenleving leidt tot ontbinding,' constateerde Von der Dunk. 
'Zonderr een consensus omtrent de basale waarden van een samenleving en 
zonderr bescherming tegen vreemdelingen die de samenleving bedreigen, is 
geenn ordening mogelijk.' In de bescherming van de natie liggen de grenzen 
vann de tolerantie. 

Gevoelenss van superioriteit van het 'eigen volk' en angst voor buiten-
staanderss werden in ons land in de vorige eeuw gekanaliseerd door de ver-
zuiling.. Die maakte immers een pragmatische samenwerking mogelijk 
waarbijj  iedere gezindte haar superioriteitsgevoelens - als rechtzinnig pro-
testant,, trouw katholiek, verlicht liberaal - rustig binnen de eigen kring kon 
koesteren,, terwijl men tegelijkertijd met de anderen beschaafd regelingen 
konn treffen. 

Tenn slotte was de verzuiling ook een recept om de discussie over de 
waardenn en normen van Nederland als historisch gegroeide natie uit de weg 
tee gaan. In ons land was de vrije meningsuiting sinds de verzuiling door een 
zekeree sociale controle ingeperkt. Ook als atheïst mocht je niet vloeken, 
wantt daarmee beledigde je een andersdenkende bevolkingsgroep. Calvinis-
tenn mochten katholieken minachten als paapse bijgelovigen, maar je moest 
diee mening wel voor je houden. 

Diee verzuilde cultuur bleef ook na het instorten van de zuilen bestaan. 
Vonn der Dunk: 'Een volledig open dialoog is altijd riskant, want de ideële 
grondslagenn van de eigen groep zijn in het geding en kunnen worden aange-
tast.. De rust wordt er niet door bevorderd. In een land waar iedereen zo 
dichtt op een ander zit, is die rust belangrijk. Vandaar dat het polderland-
schapp sedert de ontzuiling ineens krioelt van de bordjes "gevoelig". De con-
sensuss mag niet echt worden verstoord. Buitenstaanders, niet opgegroeid in 
diee cultuur van fluwelen zelfcensuur, ervaren de samenleving dan ook niet 
alss open en tolerant, eerder als hypocriet en onverschillig en vol van 
onzichtbaree hekken en sloten die een open dialoog over en weer beletten.'459 

Nederlandd bleek na n september 2001 niet langer een lichtbaken waar-
aann de rest van de beschaafde wereld een voorbeeld kon nemen. Eigendunk, 
hypocrisiee en zelfgenoegzaamheid hadden plaatsgemaakt voor lawaai, 
opgewondenn polarisatie, verwarring en verruwing van publieke omgangs-
vormen. . 
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Hoee buitenissig Pim Fortuyn ook was, zijn optreden betekende een versnel-
lingg van de normalisering van Nederland. Normalisering is te omschrijven 
alss aanpassing van de Nederlandse politiek aan het gangbare Europese en 
Amerikaansee patroon. Dit westerse patroon veronderstelt een democrati-
schee cultuur, waarbij het primaat bij de kiezers ligt - niet alleen in theorie, 
maarr ook in de praktijk. Een ander kenmerk van het westerse patroon is het 
primaatt van het autonome individu dat door de staat wordt gevrijwaard van 
inmengingg in zijn particuliere levenssfeer. 

Dee term 'sociale markteconomie' wordt door de lidstaten van de Europe-
see Unie geaccepteerd als adequate omschrijving voor de inrichting van hun 
bestel.. De leden van de EU hebben zich door middel van het Verdrag van 
Maastrichtt gebonden aan budgettaire spelregels die de stabiliteit van de 
Uniee moeten waarborgen. Nadat Nederland in de jaren zeventig een excen-
triekee progressieve koers was gaan varen, zette in de jaren tachtig een pro-
cess van aanpassing van het Nederlandse beleid aan de smalle marges van de 
Europesee Unie en de NAVO in. Dit proces werd zowel van bovenaf, uit Brus-
sel,, als van onderop, door de kiezers, afgedwongen. 

Dee populistische beweging van de Leefbaren en Fortuyn bevorderde 
dezee 'normalisering' van Nederland tot een doorsneeprovincie van Euro-
land.. De populistische thema's migranten en misdaad kwamen ook in 
Nederlandd op de politieke agenda. Na de schok van n september 2001 kwa-
menn de opgekropte spanningen tussen autochtone Nederlanders en migran-
tenn tot ontlading. Een behoudend volk, dat zijn buik vol had van het ge-
doogbeleidd ten aanzien van criminelen en illegalen, riep de verlichte elite 
hardhandigg tot de orde. De politieke omgangsvormen verruwden. Het zelf-
beeldd van Nederland als gidsland viel aan scherven. 

Hett Hollandse populisme markeert een omslag in het politieke bedrijf, 
waarbijj  het zwaartepunt verschuift van de aanbodzijde (de politieke partij-
enn en de corporatieve consensusmachinerie) naar de vraagzijde (de kiezers). 
Bijj  elke verkiezing moeten politieke ondernemers opnieuw de boer op om 
stemmenn te veroveren. Deze ontwikkeling houdt het gevaar in dat vermo-
gendee ondernemers zich 'inkopen' in het politieke bedrijf. 

Normaliseringg betekent verder dat Pim Fortuyn een einde maakte aan 
eenn abnormale periode van depolitisering. Deze periode zette in 1982 in met 
hett Akkoord van Wassenaar tussen vakbondsleider Wim Kok en werkge-
versleiderr Chris van Veen en kreeg gestalte in drie kabinetten-Lubbers en 
tweee kabinetten-Kok. Volgens velen was Nederland rond 2000 als het ware 
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voltooid:: een toonbeeld van een verdraagzame, stabiele democratie die zich 
wonderwell  wist te handhaven in de internationale concurrentiestrijd.460 Dit 
flatteuzee beeld is in het onstuimige 'lange jaar 2002', met als dieptepunt de 
moordd op Fortuyn, aan flarden geschoten. 

Dee opkomst van het Hollandse populisme past in het postideologische 
tijdperkk dat in 1989 is begonnen. Het stelde de ondoorzichtigheid van de 
Nederlandsee consensusmachinerie aan de kaak. Ook in Nederland is - blij-
vendd - ruimte ontstaan voor het politiek exploiteren van de populistische 
breuklijnn tussen de met de staat verknoopte elite en het wantrouwige kie-
zersvolk.. De Leefbaarbeweging en het fortuynisme hebben aangetoond hoe 
gemakkelijkk het is in het politieke bestel in te breken. 
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