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Eén angst, één volk?
De emancipatieparadox van
populistisch radicaal-rechts
Niels Spieri ngs

Een politiek van angst?

als voor de angst voor het PRR-electoraat.

Popu listische radicaal-rechtse (PRR) po-

het PRR-electoraat kan juist belangrijk

Het horen en erkennen van diversiteit in
litici wordt vaak verweten 'een po litiek

blijken om in populistische wereldbeel-

van angst' te bedrijven door in te spelen

den ruimte te creëren voor diversiteit en

op xenofobie en antimigratiehoudingen.

gendergelijkheid - de emancipatiepara -

Tegelijkertijd zeggen PRR-politici en aan-

dox. Hierna za l ik verder uiteen ze tten

hangers juist voor de emancipatie van

hoe ik tot deze gedachte kom. Ik baseer

vrouwen (en soms ook homo's) op te

me daarbij op (veelal eigen) vergelijkend

komen . Angst, diversiteit en PRR-po litiek

empirisch onderzoek met een focus op

hangen dus op comp lexe wijze samen. In

West-Europa .

deze bijdrage bespreek ik waarom angst
geen ruimte biedt voor bepaalde vormen
van diversiteit. Ik zal specifiek ingaan
op twee snijvlakken waar diversiteit en
angst elkaar ontmoeten in het PRR-debat:

Populistisch radicaal-rechts
en diversiteit

(a) de rol van vrouwen - en LHBTIQ'emancipatie en (b) de stereotypering en

Volgens Mudde (2007) valt de kern van de

homogenisering van het PRR-electoraat.

populistische radicaal -rechtse

Deze twee snijvlakken worden vaak in

uiteen in twee delen: populisme en radi -

ideologie

De

caa l-rechts. Populisme is een ideo logie die

meerwaarde van ze naast e lkaar te be-

samenlevingen ziet als twee diametraal

kijken is dat het volgens mij laat zien

tegenovergestelde op zichzelf homogene

verschi llende

kr ingen

besproken.

dat een politiek van angst fundamente le

helften: de slechte en corrupte po litieke

diversiteitsgedachten per definitie in de

elite versus het goede volk, wiens belang

weg zit. Die diversiteit trekt namelijk be-

niet door de elite wordt vertegenwoor-

staande zekerheden in ons wereldbeeld

digd. De populistische leider daarentegen

in twijfel, terwijl angst juist nuancering

claimt te weten wat het volk wil. Taggart

en heterogenisering afremt. Dat geldt zo-

(1995) spreekt daarbij over het heartland

wel voor angst onder het PRR-electoraat

waar een fictieve, vaag gedefinieerde natie
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woont die de ware kern, vo lksaard en/of

Emancipatie in PRR-politiek

cu ltuur symbo li seert. De e lite zou nalaten
die afdoe nd e te bescherm e n tegen bed re i-

geva ll e n, homoseksuele m a nn e n en lesb i-

ging van buiten.

~
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De positie van vro uw en en, in somm ige

Het is de aanvull e nd e id eo logie - hie r

sc he vrouwen hee ft aan belang gewonn e n

radicaa l-rechts - die invullin g geeft aa n

in de politiek van PRR-partijen. Da t laat

wi e e r in dit heartland wo nen en wie de

zic h verklaren doordat het idee van een

s lechte eli te en de externe bedreiging z ijn.

fundamenteel

vrouw -manonderscheid

De natives z ijn vaak een geromant iseerd e

goed aans luit bij he t concept van (na -

ve rs ie va n de huidi ge · autochtone ' be-

tuurlijke) orde. Ook wordt de zogenaamd

woners. Het tijdperk en he t land waarin

' vo ltooid e '

de populisten act ief zijn , bepaalt dus de

a ls kenteken van de volkscultuur. De posi -

in vu lling van de te verded ige n cu ltuur.

ti e van vrouwen is daarmee een indi cator

vro uw enemanci pat ie gezie n

De buitenstaanders z ijn bijna a ltijd ge-

van de superioriteit va n de e ige n cultuur

definieerd in e tn o re ligie uze te rm en (bv.

tegenover andere, 'vro uw o nd e rdrukke n-

moslims,

Aanvu l-

de' culturen. De laatste decennia staat de

migranten,

Roma).

lend bevat de radicaal-rech tse id eo logie

schijnwe rper voora l gerich t op 'de islam'

een voo rkeur voo r hard optreden en het

als kernbedreiging van het heartland (De

scheppen van orde boven gesp rek, co n-

Lange & Mügge, 201 S; Spierings & Zaslo-

sensus en ve randering.

ve, 2015b).

In het hi e rvoor beschreven ideo lo-

De invulling van die voltooide eman-

gisc h fundament van PRR-politiek z ijn de

c ipati e die beschermd mo e t worden , va-

ro l van angst e n div e rs ite it a l dee ls be-

ri ee rt aa nz ie nlijk tu sse n PRR-partijen in

s lo ten. Diversiteit wordt begrensd door-

versc hill e nd e landen (Akke rman, 201 S)

dat he t vo lk wordt beschouwd a ls ee n

e n deze verschi ll en z ijn een aardige af-

homogeen ge h eel dat gedefin iee rd is in

spiegeling van de lande lijke ve rsc hill en

termen van een etn ore li g ieu ze vo lksaard.

in publi eke op ini e over gendergelijkheid

Die volksaard bepaalt dus welke gedra-

(Spierings, 2018). PRR-partijen in Oos-

g ingen en kenmerken niet vere ni gbaar

tenrijk, Zwitserland en Zuid-Europa 'ver-

z ijn met het be horen tot het volk. En ,

dedigen ' de familie (en dus het fu lltime

zoa ls ik hi erna verder uitdi ep, hoe een

huisvrouwsc hap} bijvoorbeeld meer dan

bepaalde o rd e binnen het vo lk onderdee l

hun Vlaa mse e n Nederlandse co ll ega's,

is van deze defi niti e. Angst ko mt daa r-

die arbeidsparticipatie van vro uwen wé l

bij o m de hoek kijken omda t de ideolo -

a ls po si ti ef neerzetten (vgl. Akkerman,

gie uitgaat van ee n bedreigd heartland ,

201 S) . De verschillende PRR-partijen de-

een bedreigd vo lk, dat in de perceptie

len ech ter me t e lkaar dat ze z ic h verze t-

0

van het volk niet genoeg bescherming

ten tegen het verder oprekken van gen-

~

gen iet van de bes taande leiders. PRR-

derrollen, zoa ls door midd e l van positieve

V,

politiek on tl eent dus haar bestaansrecht

act ie.
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aa n de a ngs t voor d e gevo lgen van deze
bed re igin g.
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PRR-partijen vind en e ma ncipatie du s
be la ngrijk e n het verdedigen waard . Ze
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vinden dat de 'gewone man' - verwijzend

' afwijkende' minderheid moeten opleggen

naar zowel mannen als vrouwen - deze

aan de 'normale' meerderheid, die opeens

emancipatie bereikt heeft (zie Spierings

niet meer man of vrouw zou mogen zijn.

& Zaslove, 2015b) . Dus waar feministen

De PVV formuleerde dat 'de NS volledig

en linkse politici verandering willen , zegt

de weg kwijt is' en wilde van de minister

de PRR-politicus dat de emancipatie van

wete n wat er gebeurt met 'weigeromroe-

vrouwen voltooid is en dat verdere ver-

pers' (Isitman , 2017).

andering tegen de orde en (natuurlijke)
preferenties van burgers ingaat. De hui-

Terwijl

deze

voorstellen

man -

of

vrouw-zijn zeker niet verbieden , creëren

dige stand van zaken wordt tot standaard

ze wel ruimte voor een grijs gebied buiten

verheven en daarmee geven PRR-politici

de twee algemeen waargenomen seksen .

de burger als het ware een schouderklopje

Ze trekken in twijfel dat er een ordening is

voor reeds getoond goed emancipatiege-

van mensen in twee seksen, die vele pre-

drag.

ferenties en kenmerken van mensen als

Als we kijken naar LHBTlQ-emancipa-

intrinsieke eigenschap dragen.

tie wordt deze normalisering van de stand

Dus, waar in Nederland de gelijkbe-

van zaken nog duidelijker. Zo zien we een

rechtiging van homoseksualiteit aansluit

groot contrast tussen Front National dat

bij de kern van de natie, gaat het maat -

recent nog openlijk streed tegen gelijke

schappelijk accepteren van verdere gen -

rechten voor paren van hetzelfde geslacht

derdiversiteit in tegen het idee van de

en de PVV die instemde met het afschaf-

natuurlijke orde en het belang van het

fen van weigerambtenaren. In beide geval-

gewone volk. Mensen die een andere

len verdedigde men de stand van zaken in

mening zijn toegedaan, verraden vol -

de gelijkberechtiging van homoseksuelen

gens deze redenering het 'normale' volk

in eigen land (Akkerman, 2015; Spierings,

en heulen met de slechte elite die niet de

Lubbers & Zaslove, 2017).

echte problemen van 'het volk' op wil los-

Toch lijken er scherpe grenzen te zijn
aan de mate van emancipatie die een PRRpartij steunen kan. In Nederland is het pu-

sen, zoals de PVV ook letterlijk stelde in
haar reactie.
Kortom,

PRR-politiek

biedt

ruimte

blieke en politieke debat over transgende-

voor emancipatie als die past in het ka -

risme inmiddels op gang gekomen. Zeer

d er van de angst voor het vreemde en als

recent kondigden de Nederlandse Spoor-

die emancipatie als een kenmerk van het

wegen (NS) aan voortaan 'Beste reizigers'

heartland wordt beschouwd. De invulling

te gebruiken in omroepberichten en niet

verschilt van land tot land, van jaar tot

meer 'Beste dames en heren'. En gender-

jaar. Het man-vrouwonderscheid wordt

neutrale toiletten (ofwel: toiletten) zijn in

daarentegen beschouwd als fundamenteel

opkomst. Beide zaken leidden tot debat en

onderdeel van een natuurlijke orde, wat

op sociale media verscheen veelal de reac-

weinig ruimte laat voor de erkenning dat

tie dat mensen moeten kunnen zijn wie

onze visie op geslacht en het belang dat

ze zijn (verwijzend naar transgendermen-

we eraan hechten afhankelijk is van de

sen) , maar dat ze niet hun wil als kleine,

plaats en tijd waar(in) we leven.
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Homogenisering van PRRelectoraat

trum en deze e lectora le angst lijkt ook
gevoed te worden door partijen van links
en van rechts. Hun reactie is echter geen

Zoa ls beargumenteerd , erkenn e n PRR-

deel: in Nederland doen inmiddels on -

sa menleving. Cruciaa l voor de dynamiek

geveer a ll e partijen afstand van de PVV.

va n het debat is dat zij ec hter niet de eni-

Implici e t e n expliciet wordt daarbij h e t

gen zijn die zic h hi e r schu ldig aan maken:

signaal gegeve n dat PVV-s temm ers dom,

in het 'tegenkamp' wordt juist het electo -

irra tion ee l, racistisch, asociaa l et cetera

raat van PRR-partijen vaak si mplis ti sc h

z ijn . Dat resoneert bovendien met dis -

en homo ge ni serend omschreven a ls 'boze

c ussies in (sociale) media waarin de na-

witte man ' en de ongeschoolde, werkloze

druk op de lage socio-econom isc he sta -

handarbeider.

tu s van PRR-kiezers wordt gelegd - he t

Een snell e, onzorgvuldige lezing van

foutief interpreteren van kieze rsonder-

kiezersonderzoek suggereert dat vooral

zoek. Tegelijkertijd bewegen (liberaal -)

mannen, lager opge leiden en mensen

co ns e rv at ieve en christendemocrat ische

zonde r werk of met een lagere beroepssta-

partijen zelf ook inhoud e lijk ri c htin g

tus op een PRR-partij stemmen (Spierings,

rechts-radicale standpunten (De Lange,

Lubbers & Zas love, 2017). Maar dat is niet

2012) . Een mogelijke consequentie van

wat deze s tudies tonen. Wa t ze bijvoor-

deze s tra teg ie is dat het ki eze rs di e een

beeld we l late n zien is dat PRR-partijen

PRR-s te m overwegen verder vervreemdt

in gro te delen van Wes t-Europa re lati ef

van de bestaande politieke eli te die met

meer mann en a ls kiezers trekken dan an -

deze strategie jui s t het co ncep t van he t

dere partijen (Spierings & Zas love, 201 Sa),

gewone volk bevest igt en z ich daarvan

maar dat nog altijd zo' n 40% van hun

distantieert.

stemm e n van vrouwen kom en. Omgerekend: zonder vro uwenstemmen zo u het

tegenstanders van PRR daarmee in op
de a ngs t van mense n om als minder ge-

ze tels in het Vlaamse parlement verliezen

z ie n te wo rden a ls ze zich aansluiten bij

e n de PVV ac ht van haar twintig ze te ls in

PRR. He t erkenn en van het diverse PRR-

de Tweede Kamer. Eenzelfde verhaal geldt

e lectoraat zou namelijk normaliseren dat

voor beroepsstatus: een groot deel van de

oo k 'fatsoenl ijke', slimme, socia le mensen

PVV-kiezers is niet werkloos of handarbei-

PRR 'mogen' stemmen. Deze aanwe ndin g

der en in sommige landen en jaren zijn

van angst sluit dus de deur voor een ge-

zij mogelijk sim pe lweg een minderheid.

sp rek over e n met de div e rsiteit binnen

Het electoraat is dus veel diverser dan de

het PRR-electoraat. Door deze deur dicht

' boze witte man ' , ook a l is die oververte-

te houd en wordt he t ook onmogelijk om

De diversiteit in het PRR-electo ra at
IJ,J
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Impli cie t en deels onbewust zetten

Vlaams Belang grofweg twee van zijn zes

genwoord igd .

z

erken nin g van de ze diversit e it, integen -

politici niet de bestaande diversiteit in de

maakt PRR-partijen een bedreiging voor
een groot deel van he t politieke spec-
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meer in zic ht te krij gen in hoe mensen politiek beleven en wat hen motiveert om
voor een PRR-partij te stemmen.
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Angst leeft op homogeniteit

mensen in versc hillende lande n a ls fictief

heartland zie n in hun wereldbeeld; (2) in
De twee besproke n snijvlakken van angst,

kiezersonderzoek kan minder homogeni -

PRR-politiek en div ersiteit , leggen een bre-

serend gerappo rt eerd worden en de 'er-

der patroon bloot. Politiek va n angst heeft

ror', 'outliers' en ' rui s' - de relatie f kleine

een vijandsbeeld nodig dat uit gaa t van

groepen die a fwijken van het dominante

homogeniteit. Dat geldt zo we l voor angst

patroon - verdienen meer aandacht; (3)

voor buitenlanders als voor angst voor

de houding van PRR-partijen ten opzichte

PRR-partijen. Die nt engevolge is er nauwe-

van e ma ncipa tie is een vorm van 'schou-

lijks ruimte om de diversiteit te e rkennen

derklopj espol iti ek', maar we weten nau -

die empirisch weld egelijk bestaa t.

welijks hoe dat specifiek ervaren wordt.

In combinatie leggen deze twee voor-

Voor nu argumenteert deze ana lyse

beelden bovendien een belangrijke dyna-

van PRR-po liti ek dat angst weinig ruimte

miek in het debat bloot. Het beeld van het

biedt voor diversiteit di e het wereldbeeld

fictieve heartland en de bijbehorende orde

nu a nceert of in twijfel trekt. De weder-

kan weldegelijk veranderen; zo ook het

z ijdse politiek van angst moet de ij skast

di epgewort eld e geloof da t de wereld be-

in om een omarm ing en worteling van

staat uit mannen en vrouwen die op veel

diversiteit mogelijk te maken. Om ruimte

punten onverand erlijk en fundamenteel

te creëren in het PRR-gedachtegoed voor

van elkaar verschillen. De ruimte om het

nieuwe emancipati e, lijkt emancipatie van

wereldbeeld van het heartland aan te pas-

het PRR-electoraat een sleutel.

sen ontstaat echt er niet door aa nhan ge rs
van dit beeld weg te zetten a ls een homoge ne groep ac hterlijke mind erwaardi ge

Noot

mensen. Sterker nog, dat bevestigt eerder
het beeld van de z ich verheven voelende
elite die weinig om het volk geeft. Wellicht

1.

komt er meer ruimte voor het aanpassen

Transgenders, Interseks uelen en Queers.

Lesbiennes,

Homo's,

Biseksuel en,

van het man-vrouwb eeld in het heartland
als ' de gewone m an· ervaart serieus genomen te wo rden.
Deze te kst is bedoeld a ls een wetenschappelijk-gemotiveerde
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