
Le culte de Pincompétence!
Antipolitiek, populisme en de kritiek op het Nederlandse parlementaire 
stelsel

Ruud Koole

De hoogleraar crim inologie W A . Bonger kon er zich flink aan ergeren, aan dat afgeven op 
de parlem entaire dem ocratie. In zijn boek Problemen der democratie (1934) om schreef hij 
de stem m ing die volgens hem  in de literatuur over het onderw erp in alle landen te vinden 
was, als volgt: ‘De teruggang van het parlement! Vroeger bestond het tenm inste uit eerste- 
rangsfiguren, tegenwoordig uit m iddelm atigheden (of m inder dan dat), die onbekwaam  zijn 
voor hun  taak, die m aar staan te zwetsen enz. enz.’ Bonger verzette zich tegen deze cultus 
van verzet tegen veronderstelde onkunde. De parlem entaire dem ocratie hoefde zijn inziens 
helemaal niet ten onder te gaan aan gebrek aan com petentie nu  zij gebaseerd was op het 
algemeen kiesrecht. Voorwaarde was dan wel dat het m eritocratisch beginsel volledig werd 
doorgevoerd. ‘Le culte de l’incom pétence’ m oest volgens Bonger worden bestreden door te 
laten zien dat de dem ocratie in staat was de besten te selecteren voor het bestuur van het 
land: ‘de dem ocratie zal selectionistisch zijn, o f niet zijn!’1

Ruim zeventig jaar later spreekt m en in verschillende westerse landen wel van een ‘repre- 
sentatiecrisis’. Bepaalde delen van de bevolking voelen zich niet m eer vertegenw oordigd door 
de (‘gevestigde’) politiek. H et huidige populism e zou een reactie op deze representatiecrisis 
zijn.2 M et nam e het onderscheid tussen hoog- en laagopgeleiden w ordt gezien als een gevaar 
voor de parlem entaire dem ocratie, die steeds m eer to t een ‘diplom adem ocratie’ zou zijn 
verw orden.3 Alleen hoogopgeleiden voelen zich in redelijke m ate vertegenwoordigd. Zou 
het antw oord hierop m oeten zijn dat de dem ocratie juist wat m inder selectionistisch, wat 
‘volkser’ m oet worden? En zou dat dan betekenen dat de hedendaagse kritiek op het functi
oneren van de parlem entaire dem ocratie van een geheel andere orde is dan die van zeventig 
jaar geleden? O f zijn er gem eenschappelijke populistische elem enten te onderkennen?

Alvorens cieze vragen te beantw oorden, zal ik de kritiek op het functioneren van de 
N ederlandse parlem entaire dem ocratie in drie perioden (het interbellum , de jaren zestig 
en de laatste tien jaar) schetsen:1 M aar eerst is van belang na te gaan wat onder ‘populism e’ 
moet w orden verstaan.

Populistisch en volks

De term  ‘populism e’ is even oud als verwarrend. H et populism e van de Russische narodniki, 
een revolutionaire beweging die zich aan het eind van de negentiende eeuw verzette tegen 
de industrialisatie en de m odernisering van het platteland, is van een andere orde dan het 
populism e van Pim Fortuyn, die zich er publiekelijk op voorstond dat hij als homoseksueel 
wel eens dark room s bezocht. Ook in de uitgebreide literatuur die er de laatste jaren over
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het ‘populism e’ is verschenen, w orden vele verschillende om schrijvingen van het begrip 
gegeven. Om  het overzichtelijk te houden, ga ik uit van de com binatie van twee, onder m eer 
op de om schrijving van M argaret Canovan gebaseerde, kenm erken van populisme: enerzijds 
de nadruk  op het onderscheid tussen ‘het volk’ en de gevestigde politieke m acht, anderzijds 
een haast m ythische opvatting over de eenheid van ‘het volk’.s Populistische leiders zien zich 
als de ware vertegenwoordigers van ‘het volk’, die opkom en voor de belangen, zorgen en 
opvattingen van de ‘gewone m ensen’ die door de regering, de meeste partijen en vaak ook 
de m edia w orden verwaarloosd. Wie to t ‘het volk’ behoren, w ordt doorgaans om schreven in 
term en van klasse of natie, soms ook in term en van etniciteit. Deze mythische opvatting over 
de eenheid van ‘het volk’ gaat zeker bij de huidige populisten vaak gepaard met een rauw 
m eerderheidsdenken, waarin weinig plaats is voor de rechten van m inderheden.

Deze twee inhoudelijke kenm erken onderscheid ik van een ‘volkse vorm ’, die politici 
som s kiezen om aansluiting te vinden bij brede lagen van de bevolking. Populair is niet 
hetzelfde als populistisch, m aar beide kunnen  wel goed samengaan. De volkse vorm  kan tot 
uiting kom en in eenvoudig taalgebruik, tot en m et de ‘}ip en Janneke-taal’ van voorm alig 
W D -voorzitter H.B. Eenhoorn aan toe. Zij is ook te vinden in het bezoek aan koffiehuizen, 
het optreden in populaire tv-program m a’s, het aanhaken bij uitingen van volkswoede of 
het veinzen van grote belangstelling voor een populaire sport. Zolang die volkse benadering 
niet w ordt gecom bineerd met genoem de twee centrale inhoudelijke kenm erken, spreek ik 
niet van populism e, m aar van een populaire o f volkse vorm . De term  ‘volks’ (popular) reken 
ik tot het gebied van de politieke stijl, waartoe ook de demagogie behoort.6 Ik  kies voor de 
beperking van populism e to t inhoudelijke kenm erken om  te voorkom en dat elk gebruik van 
een volkse stijl o f van demagogie of elk charism a meteen als een aanwijzing voor populism e 
w ordt gezien. Ch.W .I. freule W ttewaall van Stoetwegen van de c h u  was in de jaren zestig 
redelijk populair om dat zij het zo eenvoudig kon zeggen. Was zij daarom  populistisch? 
Betekent het ontbreken van enig charism a bij Hans janm aat van de C entrum dem ocraten  dat 
er van populism e daarom  geen sprake kan zijn?

Antiparlementaire kritiek tijdens het interbellum

De Nederlandse dem ocratie in de jaren tussen de beide wereldoorlogen was pril. De eerste 
verkiezingen op basis van het algemeen kiesrecht werden gehouden in 1922, die op basis van 
kiesrecht voor alle volwassen m annen reeds vier jaar eerder. De verkiezingen werden niet 
langer volgens het districtenstelsel m et absolute m eerderheid gehouden, m aar volgens het 
evenredigheidsstelsel.

De politieke partijen kwamen nu tot volle wasdom; in het nieuwe stelsel vereiste de 
massa van de kiezers landelijk georganiseerde partijen. Niet iedereen kon de alm acht van de 
partijen waarderen. Er gingen stem m en op om deze alm acht enigszins te breken door terug 
te keren naar een meerderheidsstelsel in districten ofwel door een com binatie van het dis
trictenstelsel m et het evenredigheidsstelsel. Deze voorstellen kwamen vooral uit vrijzinnige 
kring, die nog goede herinneringen had aan het oude stelsel. Technische staatsrechtelijke 
correcties van het bestaande kan m en moeilijk als sym ptom en van een crisis bestempelen, 
m aar w anneer zij geplaatst m oeten worden tegen de achtergrond van een algem enere kritiek 
op het functioneren van de dem ocratie, is er m eer aan de hand. En dan nog: kritiek op
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het functioneren van de staatsinstellingen houdt nog geen echte crisis in, o f hoogstens een 
‘kleine crisis’, zoals De Jonge het in zijn studie over het interbellum  Crisis en critiek der dem o
cratie heeft genoem d.7 W anneer echter de ideële grondslagen van de dem ocratie zouden zijn 
aangetast, zoals in D uitsland, dan was er sprake van een ‘grote crisis’ geweest. Dat was in 
N ederland niet het geval.

Toch betekende dit allerm inst dat die grondslagen hier op brede instem m ing konden 
rekenen. In A m sterdam  werd de zwerver ‘H adjem em aar’ door de Rapaljepartij bij de 
gem eenteraadsverkiezingen van 1921 als lijsttrekker naar voren geschoven uit protest tegen 
de invoering van het algemeen kiesrecht.* A narchisten en dadaïsten wilden aantonen dat, 
door de grote arm oede die er heerste en de hoge mate van analfabetisme, het kiesrecht 
gemakkelijk gebruikt kon worden om  het volk te m anipuleren. H et bewijs werd geleverd toen 
‘H adjem em aar’ onder de leuze 'Vrij vissen in het V ondelpark’ in de raad werd verkozen.

O ok aan de extrem e rechterzijde van het politieke spectrum  had m en moeite m et dat 
algemeen kiesrecht. Al vrij snel na de invoering ervan sprak de Leidse hoogleraar en hege- 
liaan G.J.P.J. Bolland zijn afschuw uit over het nieuwe stelsel. In zijn academische les De 
teekenen des tijds (1921) fulm ineerde hij tegen elk m odernism e, waartoe hij ook de dem o
cratie rekende. Zelfs een relatief nieuw vervoerm iddel als de fiets moest het om  die reden 
ontgelden: ‘een m iddel to t heimelijk verkeer en factor van gezag vernietigende o f dem ocrati
sche verijdeling eener zedelijke opvoeding’.9 Mede om  zijn antisem itism e en zijn afkeer van 
socialisten w ordt deze ultrareactionair soms gezien als een voorloper van het N ederlandse 
fascisme.

Van de fascistische en nazistische clubjes en partijtjes is de Nationaal-Socialistische 
Beweging de bekendste. De n s b  bereikte haar electorale hoogtepunt bij de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten in 1935 toen zij bijna acht procent van de stem m en haalde. Volgens 
de n s b  was het parlem entaire stelsel door het ‘dem oliberalism e’ verworden tot een ‘tyrannie 
van eenige cliques van partijleiders, aan welker d ictatuur het geheele Volk en ook den Kroon 
onderw orpen is’. In Staatkundige Richtlijnen van de n s b  (1936) w erd dan ook m et instem 
m ing de om schrijving door de vrijzinnig-dem ocraat R. K ranenburg geciteerd, om  niet te 
zeggen m isbruikt, die de regering ‘een groep m andatarissen van m eerderheidspartijen’ had 
genoemd. V oor de n s b  was de oplossing duidelijk: ‘opheffing van den politieken partijen- 
strijd en afschaffing van het parlem entaire stelsel’. De n s b  was duidelijk populistisch. Zij 
beriep zich op de eenheid van het volk die door de ‘partijenstrijd’ teloorging en zette zich af 
tegen de elite (‘de tyrannie van eenige cliques’). Om afstand te houden van die verderfelijk 
geachte partijen noem de zij zich niet voor niets een beweging.

De steun bij de ‘gevestigde partijen’ voor de grondslagen van de parlem entaire dem o
cratie was echter evenm in erg groot. V oor orthodoxe protestanten  was een stelsel waarbij 
het hoogste gezag niet aan God m aar aan het volk werd ontleend vanzelfsprekend moeilijk 
te accepteren. Katholieken en socialisten opperden ‘ordeningsideeën’ (bijvoorbeeld gedach
ten over een corporatieve staat o f socialisatieplannen), die ingrijpende gevolgen zouden 
kunnen hebben voor het parlem entaire stelsel. Behoudende liberalen hadden moeite met de 
gedem ocratiseerde Tweede Kamer, benadrukten  autoritaire handhaving van gezag en orde 
en keerden zich tegen de toenem ende staatsinterventie, die zij als een gevolg van de parle
m entaire dem ocratie beschouwden. O nder anderen de historicus H.W . von der Dunk heeft 
wel gesteld dat het parlem entaire bestel slechts zo kon blijven bestaan doordat geen enkele
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richting zelfstandig een m eerderheid kon vorm en, er een gebrek aan overeenstem m ing ten 
aanzien van alternatieven bestond en dus niet zozeer door een geloof in de voortreffelijk
heid van dat stelsel.10 Alleen de V rijzinnig-D em ocratische Bond ( v d b ) verdedigde het stelsel 
voluit. Bovendien droeg de ‘hokjes- en schotjesgeest’, die de N ederlandse samenleving steeds 
m eer ging bepalen, ertoe bij dat de grote groepen kiezers die na de kiesrechtuitbreiding 
ontstonden, ‘netjes opgeborgen’ waren in de diverse zuilen, vóórdat zij aan de totalitaire 
verleiding werden blootgesteld.

De kritiek van ook de grotere partijen op het functioneren van het parlem entaire systeem 
kan m en niet populistisch noem en. De com binatie van de twee kernelem enten (beroep op de 
eenheid van ‘h e t’ volk en het afzetten tegen ‘de’ elite) kwam er niet structureel voor. O ok niet 
m eer bij de s d a p . W aar bij de vroege socialisten populism e zeker aanwezig was door het zich 
afzetten tegen de ‘kapitalistische elite’, vertegenw oordigd door de ‘burgerlijke partijen’, en 
door het bewieroken van de eenheid van het volk gedefinieerd als de arbeidersklasse, was de 
s d a p  steeds m eer in de nationale staat ‘ingegroeid’. Zij accepteerde, m ede door de inzet van 
Bonger, het principiële pluralism e van de dem ocratie, sloot sam enwerking m et ‘burgerlijke 
partijen’ daarom  ook niet m eer uit en schroom de niet deel uit te m aken van de bestuurlijke 
elite -  eerst lokaal, in 1939 ook landelijk. De sociaaldem ocratische voorm an Pieter Jelles 
Troelstra, die van zichzelf had gezegd: ‘Ik ben geen regent; ik ben een volkstribuun, zóó 
voel ik mij het gelukkigst’, was in dit opzicht een overgangsfiguur.11 Hij stierf in 1930. Dat 
betekent niet dat s d a p  zich niet van een volkse stijl bediende. M assam anifestaties hadden 
dat volkse karakter soms wel degelijk, m aar dat is mijns inziens niet voldoende om deze 
‘populistisch’ te noem en.12

De jaren zestig en zeventig

Anders dan tijdens het interbellum  stond de wenselijkheid van dem ocratie in de naoorlogse 
periode niet m eer ter discussie. Zeker toen de ontzuiling doorzette, kwamen er klachten 
dat er eerder sprake was van te weinig dem ocratie in plaats van te veel. Kritiek op het 
Nederlandse parlem entaire stelsel m ondde veelal uit in een pleidooi voor verdere dem ocra
tisering. Toch ontbrak het niet aan antipolitieke vertogen. Vaak w ordt de eind jaren vijftig 
opgerichte, poujadistische Boerenpartij dan genoem d als het voorbeeld van antipolitiek uit 
de jaren zestig. De leider ervan, ‘boer’ H endrik  Koekoek, wist in 1966 bij de gem eenteraads
verkiezingen in de stad A m sterdam  zelfs negen procent van de stem m en te behalen. Veel 
boeren w oonden daar ook toen niet. H et Parool becom m entarieerde: ‘De televisie heeft de 
politiek opengebroken, en wat zij openbaart heeft tot dusverre het tegendeel van geestdrift 
en inspiratie gewekt. De brave onm acht van tal van staatkundige hoofdfiguren om zich 
voor gewone m ensen verstaanbaar te maken, heeft een vernietigend effect. Koekoek is wel 
verstaanbaar. Bij de traditionele partijen heeft de expert, die statistieken kan lezen en cijfers 
kan duiden, degenen verdrongen die met de kiezers kunnen praten op een begrijpelijke en 
aanvurende wijze.’1-'

W as de Boerenpartij ook populistisch? Ja, m aar niet vanwege deze volkse stijl, die haar 
overigens wel -  zij het tijdelijk -  een grote populariteit opleverde. Hoewel ontstaan uit een 
particulier probleem  van boeren die zich verzetten tegen het ‘verregaande dirigism e’ in de 
landbouwsector, zette zij zich af tegen de ‘tirannieke am btenarendictatuur’van de gevestigde
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politiek en deed dat met een beroep op ‘het volk’, dat bijvoorbeeld in de kwestie van het 
verbod van de televisiepiraat op het REM-eiland voor de N ederlandse kust ‘genoeg had van 
alle politieke kletspraatjes van de verzuilde om roepen’.14

Niet alleen de Boerenpartij verzette zich gedurende de jaren zestig tegen de gevestigde 
politiek. Vooral van de kant van de jongeren kwam er verzet tegen de ‘regentenm entaliteit’ die 
de politieke elite kenm erkte. H et politieke bestel kwam  onder vuur te liggen. Een dem ocra
tiseringsgolf, die onderdeel was van een internationale vernieuwingsbeweging, spoelde over 
het land. D oor de gelijktijdige desintegratie van bestaande m aatschappelijke verbanden heeft 
dit in N ederland waarschijnlijk een groter effect gehad dan elders. Politieke elites probeerden 
greep op de situatie te houden door de vernieuw ing te om arm en.15 Zowel staatsrechtelijke 
als partijpolitieke vernieuwingen werden bepleit, m et nam e door een opkom ende nieuwe 
elite van voornam elijk linkse signatuur. De staatsrechtelijke voorstellen tot vernieuwing 
kwam en vooral van de kant van de p v d a  -  w aar Nieuw Links grote invloed kreeg -  en van de 
nieuwe partij d 6 6 .  Een gekozen m inister-president, herinvoering van een districtenstelsel en

Verkiezingsposter voor de populistische ‘Tegenpartij. De partij voor alle Nederlanders die niet meer tegen Nederland 
kenne', uit het satirische tv-programina Koot en Bie van Kees van Kooten en Wim de Bie ( v p r o  1980 -1981)

[Foto: Will Bakker/
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andere zaken m oesten de kiezer m eer invloed geven. De gevestigde politieke elite reageerde 
onder andere met de instelling van een Staatscommissie, m aar concrete resultaten leverden 
deze pogingen niet op, ook al werd de toestand van het land door geoefende waarnem ers 
om schreven als ‘crisis in de N ederlandse politiek’.16 In deze vernieuwingbeweging was het 
zich afzetten tegen de politieke elite, het ‘regentendom ’ dan wel het ‘establishm ent’, zoals zij 
destijds ook wel werd genoem d, ruim schoots voorhanden. d 6 6  werd soms om schreven als 
een antisysteem partij: wilde Van M ierlo het partijstelsel niet laten ‘ontploffen’?

Dat deze kritische houding ten aanzien van de politieke elites ook gecom bineerd werd 
m et een beroep op de m ythische eenheid van het volk, is nauwelijks vol te houden. De 
anarchistische Provobeweging moest niets hebben van regenten, m aar evenm in iets van 
het ‘klootjesvolk’. W eliswaar verzetten andere vernieuwers zich tegen de verzuiling van de 
samenleving -  voor met nam e d 66 was dat een belangrijk pun t -  m aar daarvoor kwam  geen 
systematisch beroep op ‘het volk’ in de plaats. D at laatste deed Hans W iegel van de w d  

w eer wel tot op zekere hoogte. In toespraken en op televisie verwees hij m enigm aal naar ‘de 
m ensen in het land’, m aar Wiegel kan weer niet w orden aangeduid als een groot criticus van 
dé gevestigde politieke m acht, hoogstens van het kabinet-D en Uyl.

Aldus bleef het populisme in de jaren zestig en zeventig beperkt tot een betrekkelijk rand
verschijnsel als de Boerenpartij. Opnieuw: dit betekent niet dat politici altijd een volkse stijl 
ontbeerden of geen aansluiting probeerden te vinden bij brede lagen van de bevolking. Wiegel 
kon er wat van, m aar bekend is ook de uitspraak van PVDA-staatssecretaris Volkshuisvesting 
en latere wethouder Jan Schaefer: ‘In geouwehoer kun je niet wonen.’ Die uitspraak stond zelfs 
op een PVDA-affiche voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen van 1978. Schaeffer 
kan echter, als fervent aanhanger van de polarisatiegedachte, moeilijk worden beschouwd als 
iem and die graag een beroep deed op de mythische eenheid van het volk.

Het afgelopen decennium

De com binatie van beide elem enten van het populism e kwam eigenlijk pas weer terug bij de 
de Nederlandse Volksunie en de C entrum dem ocraten, de Socialistische Partij m et nam e in 
de periode dat zij zich als ‘tegenpartij’ manifesteerde, en later bij Fortuyn, Geert W ilders en 
Rita V erdonk. Bij de een m anifesteerde het populism e zich duidelijker dan bij de ander.

Fortuyn keerde zich als ‘outsider’ tegen de ‘gevestigde partijen’, sprak over de ‘puinhopen 
van acht jaar paars’ en beriep zich op een soort volksnationalism e.17 Fortuyn werd verm oord 
en zijn partij, de l p f , ging na een aanvankelijk succes ten onder aan interne verdeeldheid en 
gebrek aan leiderschap. M aar daarm ee verdween het rechtse populism e niet. Na enige tijd 
werd dit overgenom en door V erdonk en W ilders, ook weer op geheel eigen wijze.

Rita V erdonk had zich gedurende een vierjarig m inisterschap het imago van ‘Ijzeren Rita’ 
aangem eten, waarm ee zij vrijwel als enige bew indspersoon in het kabinet een aanzienlijke 
populariteit bereikte. De strenge toepassing van regels op het terrein van im m igratie (met 
nam e van asielzoekers) en integratie, gecom bineerd met de suggestie van ‘daadkracht’, sloeg 
kennelijk bij veel burgers aan. Bij de interne strijd binnen de w d  m anifesteerde V erdonk 
zich als de kandidaat van de gewone leden tegenover M ark Rutte die als vertegenw oordiger 
van de ‘bobo’s’ in de partij werd weggezet. Rutte won deze interne verkiezingen overigens 
nipt. Bij de Tweede Kamerverkiezingen die volgden, voerde V erdonk als de num m er twee
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op de lijst een geheel eigen cam pagne die resulteerde in een grote hoeveelheid voorkeurstem 
men, m eer dan de num m er één. De spanning die hierdoor ontstond, leidde uiteindelijk tot 
het vertrek van V erdonk uit de v v d . Zij richtte een eigen partij op, die geen partij m ocht 
heten: Trots op N ederland. Aanvankelijk scoorde zij hierm ee hoog in de peilingen, m aar 
later zakte dat in. Naast haar volkse stijl hanteert V erdonk denkbeelden die het predikaat 
‘populism e’ rechtvaardigen. Zij beroept zich op het N ederlandse volk, zegt de 98 procent van 
de kiezers die geen lid is van een politieke partij te willen vertegenw oordigen en zet zich af 
tegen de ‘partijbaronnen’ en ‘een handvol verzuurde partijleden en beroepspolitici’ die in dit 
land bepalen wat er gebeurt.1*

Geert W ilders scheidde zich al eerder af van de v v d . In septem ber 2004 besloot hij de 
W D-fractie in de Tweede Kamer te verlaten en als ‘groep-W ilders’ voortaan het parlem en
taire werk voort te zetten. W ilders is duidelijk geen ‘outsider’ en zijn stijl is demagogisch, 
m aar toch m inder volks dan die van Verdonk. Hij kan echter m aar to t op zekere hoogte een 
populist worden genoemd. Bij zijn eerste optredens als ‘groep-W ilders’ had hij duidelijke 
opvattingen over het dragen van hoofddoekjes door m oslim a’s o f over de mogelijke toetre
ding van Turkije tot de Europese Unie en zette hij zich fel af tegen de (andere) elites, m aar 
hij heeft geen hoge pet op van ‘het volk’.19 Dat neem t niet weg dat hij vlak na de m oord 
op Theo van Gogh, begin novem ber 2004, hoog in de peilingen stond, veel hoger dan de 
negen zetels die hij m et zijn Partij voor de Vrijheid ( p w ) in novem ber 2006 bij de Tweede 
Kamerverkiezingen behaalde. Later werden W ilders’ uitingen nog radicaler toen hij de 
Koran als een fascistisch boek omschreef, de profeet M oham m ed m et H itler vergeleek en 
in cie film Fitna de islam een totalitaire ideologie noem de. Dat kan m en radicaal-rechts of 
extreem -rechts noem en en het is zeer demagogisch, m aar daarm ee is het nog niet meteen 
voluit populistisch, ook al staat hij opnieuw  hoog in de peilingen.20 W ilders verzet zich heftig 
tegen de elite, m aar verheerlijkt ‘het volk’ slechts indirect.

Dan was de s p  onder leiding van Jan M arijnissen in de jaren w aarin zij als ‘Tegenpartij’ 
naar voren kwam veel populistischer. V anuit de m aoïstische traditie beschouwde zij zich als 
de ‘stem des volks’.21 Een veelvuldig beroep op ‘de gewone m ensen’ werd gecom bineerd met 
een fel verzet tegen vrijwel alles wat ‘Den Haag’ voortbracht.

Antipolitiek, tegen de ‘politieke elite’ gericht sentim ent, m oet de laatste jaren niet alleen 
op de flanken w orden gezocht. Ook politici uit de door M arijnissen, Fortuyn, V erdonk en 
W ilders verfoeide ‘gevestigde partijen’ laten zich niet onbetuigd.22 H et succes van de l p f  en 
de p w  bij verkiezingen en de soms hoge scores van V erdonk en W ilders in de peilingen 
hebben er waarschijnlijk toe bijgedragen dat ook politici van die verdoem de ‘politieke elite’ 
zich laatdunkend over het Haagse politieke bedrijf gingen uitlaten. N u is ook dit niet nieuw, 
m aar de frequentie waarm ee het gebeurt, lijkt door de electorale dreiging te zijn toegenom en. 
Zo sprak voorm alig coA -fractievoorzitter Elco Brinkm an zich geringschattend uit over het 
‘gepalaver’ van m ensen in ‘Den H aag’ die m aar dralen en niet weten wat er in de samenleving 
aan de hand is.23 En A lexander Pechtold zei als D66-m inister dat het in de Haagse politiek 
‘allemaal wat vuiler en vunziger [is] dan m ensen denken’.24 W outer Bos pleitte zelfs voor 
m eer populism e in zijn eigen partij ( p v d a ) ,  m aar dat sloeg op de keper beschouwd toch 
m eer op een wat volksere stijl dan op het om arm en van de twee centrale kenm erken van het 
populism e.25 Door zich af te zetten tegen ‘Den H aag’ en een beroep te doen op ‘de gewone 
m ensen in het land’, ‘de hardw erkende burgers’ o f soms ook zonder m eer op ‘het volk’, doen
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politici van de gevestigde partijen alsof zij niet tot de politieke elite behoren en bevestigen zij 
het beeld van een tegenstelling tussen ‘het volk’ en de politieke elite. Deze trend lijkt sinds de 
Fortuyn-revolte van 2002 te zijn toegenomen, al doen lang niet alle politici van de gevestigde 
partijen eraan mee en behoort het niet tot de formele ideologie van hun partijen.26

Die ontwikkeling past overigens in een algemeen patroon dat Piet de Rooy heeft 
omschreven als het ‘vervalvertoog’ dat vanaf ongeveer 1990 zijn intrede deed.27 In dat jaar 
publiceerde de Rotterdamse hoogleraar geschiedenis J.W. Oerlemans een artikel met als titel 
‘Eénpar tij staat Nederland’.28 Volgens Oerlemans leken alle grote partijen inhoudelijk op 
elkaar, ontbeerden zij ‘ondubbelzinnige beginselen’, waardoor de politicus geen richtsnoer 
meer had voor zijn handelen anders dan zijn ijdelheid en zijn platte eigenbelang. Met dit 
artikel van Oerlemans was -  zo stelt De Rooy -  ‘het jachtseizoen’ geopend. Het vervalvertoog 
maakte furore in intellectuele kring en in grote delen van de politiek-bestuurlijke elite. De 
politiek had het gedaan en kon niets meer goed doen, zo leek het.

Crisis van de Nederlandse politiek?

Is er daarom sprake van een crisis in de Nederlandse politiek? Men zou bij de beantwoor
ding van deze vraag twee richtingen kunnen kiezen. De eerste wijst erop dat er vrijwel altijd 
gesproken wordt van een crisis, dat er daardoor weinig nieuws onder de zon is en men zich 
bijgevolg ook geen ernstige zorgen hoeft te maken. In de jaren dertig kende Nederland een 
‘kleine’ crisis’, in de jaren zestig en zeventig werd door geoefende waarnemers inderdaad een 
‘crisis in de Nederlandse politiek’ waargenomen en toen moesten de ‘crisis van de verzor
gingsstaat’ nog aanvangen, het vervalvertoog nog beginnen, de moorden op Fortuyn en Van 
Gogh nog komen en de ‘representatiecrisis’ in de politiek nog zichtbaar worden.29

Maar is cr nog wel een crisis als er vrijwel altijd een crisis is? Is een ‘permanente crisis’ geen 
contradictio in terminis? Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen maatschappelijke 
crises en crises van het politieke systeem. De kwintessens van een politiek systeem is immers het op 
gezaghebbende wijze kunnen omgaan met ‘crisis’-verschijnselen in de samenleving, van een eco
nomische crisis tot een pandemie, van het opvangen van een (vergrijzende) geboortegolf tot het 
omvallen van systeembanken. Indien er geen crises in de maatschappij zouden voorkomen, zou 
men kunnen volstaan met een groep technocratische specialisten die de ‘bv Nederland’ bestuurt. 
Ook het bestaan van politieke onvrede hoeft niet meteen op een crisis te wijzen. Elk politiek 
systeem heeft een dosis ‘gezond wantrouwen’ nodig.30 Het populisme en andere vormen van anti- 
politiek sentiment zijn in dit opzicht gezonde corrigerende golfbewegingen die voorkomen dat de 
politieke elites zich al te gemakkelijk van de demos in een democratie zouden verwijderen.

Er is ook een tweede beantwoordingsrichting mogelijk door te kijken naar de aard van 
het antipolitieke sentiment. Dan is de opkomst gedurende het laatste decennium van het 
populisme als specifieke vorm van antipolitiek sentiment alleen al door zijn omvang nieuw 
te noemen. Slechts het vroege socialisme komt -  wanneer dat in zijn geheel gemakshalve 
als populistisch zou worden beschouwd -  qua mobilisatievermogen in de buurt van het 
aandeel mensen dat zich bij verkiezingen (2002) of volgens peilingen tot een populistische 
partij bekeert. Destijds gaf het vroege socialisme stem aan economisch gedepriveerden en 
politiek buitengeslotenen. Nu lijkt een belangrijk deel van de achterban van populistische 
partijen te bestaan uit moderniseringsverliezers die zich niet vertegenwoordigd voelen door
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de ‘gevestigde partijen’. Op het eerste gezicht zijn er zeker enige overeenkomsten te bespeu
ren. Ook de reacties van de ‘gevestigde’ partijen nu en de ‘burgerlijke’ partijen destijds op de 
komst van populistische uitdagers vertonen opmerkelijke overeenkomsten en zijn een nader 
onderzoek waard.

In de periode tussen het vroege socialisme en het huidige populisme was er wel regelmatig 
sprake van antipolitiek sentiment, maar echt populistische bewegingen die een beroep deden 
op de mythische eenheid van ‘het volk’ en zich afzetten tegen de ‘heersende klasse’ waren er 
weinig, en zij waren bovendien klein van omvang. Ook tijdens de economische crisis van de 
jaren dertig bleef, met name door de verzuiling, hun aantrekkingskracht beperkt.

Het populisme van de laatste jaren lijkt deels op dat van het vroege socialisme. De s p , 

zeker in haar periode als ‘tegenpartij’, wist met Marijnissen een toenemend aantal kiezers aan 
zich te binden. Deze kiezers wisten zich niet vertegenwoordigd door de bestaande partijen, 
mede omdat die partijen door een technocratische bestuursstijl geen vonken konden laten 
overspringen naar dit deel van het electoraat.

Maar deze kiezers, onder wie veel laagopgeleiden, bleken ook ontvankelijk te zijn voor 
de boodschap van rechtse populisten. En dat neopopulisme is wezenlijk anders dan van het 
vroege socialisme en ook van dat van de n s b  in de jaren dertig. Het combineert populisme 
met ver doorgevoerd individualisme. Een rauw meerderheidsdenken is daarvan het gevolg. 
Waar bij de andere vormen van populisme de onvrede of -  om met Ter Braak te spreken -  de 
rancune gecombineerd werd met een oproep om zich collectief in te zetten voor de klasse of 
de natie, appelleert dit neopopulisme vooral aan het eigenbelang zonder enige opoffering te 
vragen voor een groter geheel.31 Dat maakt het enerzijds vluchtiger (want niet georganiseerd 
in collectieve verbanden en daarmee afhankelijker van de persoonlijke aantrekkingskracht 
van de voorman of -vrouw), maar anderzijds kansrijker op succes in een tamelijk geato
miseerde samenleving. En daarmee is het ook een grotere uitdaging voor de ‘gevestigde’ 
partijen.

Is er daarom sprake van een crisis van de Nederlandse politiek? Ja, indien een grote groep 
kiezers zich systematisch buitengesloten voelt, zich ook niet begrepen voelt door een zuil of 
ander soort subgroep en zich daarom afwendt van de politiek of zich alleen nog herkent in een 
neopopulisme dat weinig opheeft met de rechtsstatelijke bescherming van minderheden.

De vraag is of dit al zover is. Ook bij de laatste verkiezingen stemde meer dan driekwart 
van de kiezers niet op populistische partijen. De andere, ‘gevestigde’ partijen kunnen echter 
niet achteroverleunen. Het politiek bestel heeft ook verdedigers nodig, en die zijn alleen over
tuigend wanneer zij de zorgen van de zich buitengesloten voelende burgers serieus nemen, 
zonder het populisme te omarmen.32 Dat serieus nemen betekent niet dat het parlement veel 
meer laagopgeleiden moet gaan bevatten om de representativiteit ervan te verhogen, om de 
‘diplomademocratie’ te doorbreken, zoals David van Reybrouck recentelijk voorstelde.33 Aan 
een cultus van verzet tegen competentie is geen behoefte. Er is niets tegen volksvertegen
woordigers die goed zijn geschoold -  je hoeft geen Bonger te heten om het belang daarvan 
in te zien zolang zij maar in staat zijn de sentimenten, belangen en opvattingen van ook 
de laagopgeleiden te vertolken. Pim Fortuyn kon dat en laag opgeleid was hij niet. Maar het 
mag ook verwacht worden van niet-populisten om minder technocratisch te zijn, wellicht 
een ‘volksere’ stijl te hebben en in elk geval meer passie, ofwel ‘met de kiezers kunnen praten 
op een begrijpelijke en aanvurende wijze’, zoals Het Parool in 1966 becommentarieerde. Dan

55

Carla van Baalen e.a. (red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009, pp. 47-57 www.ru.nl/cpg



R U U D  KOOI.F.

k a n  w o r d e n  v o o r k o m e n  d a t h e t  p o p u lis m e  als g e z o n d e  c o r r ig e r e n d e  k ra ch t u itg r o e it  to t  e e n

b e d r e ig in g  v a n  h e t  N e d e r la n d se  p a r le m e n ta ir e  ste lse l.
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