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INHOUD
Imperium en veiligheid:
de zoektocht naar legitimiteit
Jacobus Delwaide en Jorg Kustermans
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Imperium en veiligheid:
de zoektocht naar legitimiteit
Jacobus Delwaide en Jorg Kustermans 1

ABSTRACT
Empire and Security: the Search tor Legitimacy
The doctrine of benevolent em pire posits that unilateral security governance has become a necessa ry and legitim ate form of globa l governance . After first assessing if imperia! governa nce can even be considered an insta nce of g loba l governance, its claim
of legitimacy is scrutinised . lt is argued, with reference to the po litica! phi losophy of
Th omas Hobbes, that its strategy of legitimation is eventua lly doomed to fail beca use
benevolent empire appears to downplay both the importance of ed ucation in forging
legitimacy and the context-specific nature of leg itimacy.

In de loop va n de "korte " twintigste eeuw (Hobsbawn , 1994) hadden imperia het
zwa ar te verduren, hetgeen blijkt uit de opeenvolgende neergang van verschillend e
histori sche voo rbeeld e n: van het Habsburgse, Romanov- en Ottomaanse rijk, via
het Derde Rijk, het Japanse imperium en de Europese koloniale rijken , tot aan
het Sovjetrijk. Niettemin staat het imperialisme terug op de inte ll ectuele age nda .
Vooral na de terreuraanslagen va n 11 september 2001 kende h et de nken omtrent
interna ti onale veiligheid een merkbare opmars va n het de nkbeeld dat de Verenigde
Staten , a ls een "benevolent empire" (Kagan, 1998) nu geroepen was om, waar nod ig, de wereldord e unilateraal te sc hragen (vnl. Ferguson, 2004a, Kagan c.s ., 2002,
Kaplan , 2001, Lal , 2002, Lieber, 2005 en Mandelbaum , 2005 en 2006). De theorie
van het welwillende rijk ve rdient grond ige studie.
Merkwaa rdig genoeg prese nt eert deze doctrine zich als een uiterst doe ltreffende en
legitiem e vo rm van global governance. Deze vaststelling verbaast omdat de literatuur rond global governance vaak de nadruk legt op h et belang van meerlagigheid,
multilaterali sme, legaliteit e n democratische besluitvorming ter beoordeling va n
effic iëntie en legitimiteit. Zoa ls zal b lijken staan de id eeën va n de n ie uwe Amerikaa nse imperialisten hier haaks op. Kan hun doctrine, en het beleid dat er uit
voo rtvloeit , niettemin legiti em z ijn ? Deze vraag vormt de sp il va n dit artikel. Om dat het hier geen normatieve analyse betreft, dienen we de vraagstelling enigszins
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te herformuleren , waarbij onze aandacht verschuift van de mogelijke legitimiteit
van het welwillende rijk naar de (pogingen tot) legitimering van deze doctrine; en
naar de bronnen van succes of falen van deze legitim ering. Hoe probeert het we lwillende rijk zich te legitim eren? Het zal blijken dat beneuolent empire een bewust
Hobbesiaa nse theorie is en daarom wenden we ons tot Hobbes' politieke filosofie
om de these van het welwi llende rijk te beoordelen.
Onze analyse verloopt in drie stappen. In een eerste beweging verhalen we het gedachtegoed van de Amerikaanse imperiali sten. Wat zegt hun doctrin e? In dit deel
gaa n we ook in op de vraag of de Verenigde Staten al dan ni et zinvol als een imperium beschreven kunnen worden. In een tweede onderdeel denken we na over de
betekenis van global gouernance e n met name over de vraag o f het welwillende rijk
antithetisch is aan global governance, da n wel geïnterpreteerd kan wo rden a ls een
vorm van mondiaal bestuur. Vervolgens behandelen we het vraagst uk van de leg itimering. Aangezien het welwill ende rijk, zoals reeds aa ngegeven, Hobbesiaanse
wortels (alsook legitim iteit) claimt, weiden we uit over de betekenis van Hobbes
binnen de leer der internationale betrekkingen en gaan we in op de inhoud van
Hobbes ' politieke filo sofie. Hierbij zullen we beargumenteren dat de legitimering
van het welwi llend e rijk gedoemd is te mislukken, onder meer omdat ze Hobbes'
nad ruk op de noodzaa k van educatie uit het oog verliest.

,. Het welwillende rijk
Beneuolent Empire is een Amerikaa nse doctrine op het gebied van het buitenlandse

be leid die meent dat de enorme Amerikaa nse int ernat iona le macht een gunstige,
ordebrengende factor is in de were ldpoliti ek en da t de V.S . in de uitoefening van
hun macht niet te zeer door internationale rechtsregels gebonden mogen zijn . Zoals algemeen bekend, is de overtui ging dat de wereld nood heeft aan een welwillend rijk niet nieuw: uitdrukkingen als Pax Romana , Pax Brittannica, of "the white
man 's burden " suggerere n dat orde en beschaving door machtige weldoeners met
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gull e hand worden geschonken aa n voo rh een wild e volkeren (Maier, 2006). Gedreven door de internationa le wed ij ver tu ssen groo tmac hten en door de racistische
overtuiging dat het een morele plicht was "hulpeloze en ach terli jke", vaak door
despotisme onderdrukte, volkeren te hulp te kome n , we rd het imperia lisme een
verplichting, "de 'morele roep ing' va n het Westen " (Hobson & Sharma n, 2006) .
Ook de Verenigde Staten hebben ervaring met de notie een welw illend rijk te zijn .
Zo zag Jefferson de V.S. als het rijk van de vrijheid, en was de overtuiging dat
democratie en imperium als tweelingconcepten gezamenlijk voorui t zouden schrij den een esse ntieel bestanddeel van het manifest destiny, het Manifeste Lot (Maier,
2006 , 1-2). Maar vervolgens keerde het tij:
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"The idea of benevolent empire carne under hard blows in the twentieth century. lf the United States appeared exceptional, it was not because the country
was a benevolent empire but because it supposedly eschewed empire. Until
a few years ago , most historians and commentators who wrote about empire
angrily rejected any application of the concept to the United States as somehow un-American. Most still reject it. Empires meant conquest and annexation; supposedly Americans did not do that. Since September 11, 2001, however, if not earlier, the idea of American empire is back" (Maier, 2006, 2).
Het nastreven van territoria le uitbreiding of controle wordt a lgemeen gezien als
ee n centrale doelstelling van imperia. Sinds de Verenigde Staten in de 19de eeuw
enorme stukken grondgebied verwierven in Noord-Amerika, en sinds het land zich
terugtrok uit de Filippijnen, lijkt territoriale expansie niet langer centraal te staan
in het Amerikaanse buitenlandse beleid. Op dit vlak lijken de V.S. in een eigen
categorie te vertoeven:
"Unlike previous European empires, it has no significant overseas settler populations in any of its forma! dependencies and no obvious desire to acquire any.
It does not conceive its hegemony beyond its borders as constituting a form of
citizensh ip. It exercises no direct rule anywhere outside these areas; and it has
always attempted to extricate itself as swiftly as possible from anything that
looks as if it were to develop into even indirect rule" (Pagden , 2005) .
Verschillende etiketten passeerden de revue: "imperiale ontkenning", een "antiimperiaal imperialisme" (Ferguson, 2004a, 56), of een "liberale imperiale staat" die
"gee n territoriale controle tot doel heeft" (Bishai, 2004). Andere kenmerken dan directe controle lijken meer van toepassing, zoals bijvoorbeeld de enigszins ongrijpbare idee van een "post-territoriale controle", aanvankelijk gebaseerd op een " Fordistische" industriële productie en nucleair wapenbez it, vervolgens op consumptie
en hoogtechnologische vern ieuwingen (Maier, 2006, hoofdstukken 5 en 6). Met
name in de relaties met West -Europa lijkt er zich een " transnationale hiërarchisering" te hebben voltrokken, waarbij V.S.-gezinde elites werden geselecteerd en gecoöpteerd in een systeem van "imperiale coördinatie", en waarbij de V.S. "gemeenschappelijke beleidsmaatregelen" uitwerkten en voorzagen in belangrijke publieke
goederen: "economische en sociale stabi liteit en internationale veiligheid" (Maier,
2006, 233-4). Alles in acht genomen, blijkt "het concept 'imperium ' [niettemin]
misleid e nd en verbergt het belangrijke aspecten van de huidige internationaalpolitieke orde" (Ikenberry, 2004). De vraag of V.S. of het huidige in ternationa le
systeem imperiaal van aard zijn, "verduistert meer dan ze verduidelijkt" (Nexon
& Wright, 2007). Ze vervolgen: "Decades-long geopolitical developm ents have, in
fact, tend ed to render American relat ions , less, rather than more, imperia! in char-
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acter". Wanneer we immers de ideaaltypische kenmerken van imperia trachten te
omschrijven , stellen we vast dat hun structuur gekenmerkt wordt door het bestaan
van een imperiale kern en meerdere periferieën, waarbij de verschillende perifere
landen of volkeren onderling weinig contact hebben. Dientengevolge kan de kern
uiteenlopende overeenkomsten afsluiten met haar periferieën (bijvoorbeeld wat
betreft belastings- en beschermingsniveau). Imperia worden met andere woorden
gekenmerkt door " heterogene contracten" (Nexon & Wright, 2007). Het steeds verder schrijdende globaliseringsproces maakt het evenwel onmogelijk om onderling
contact tussen periferieën te voorkomen, waardoor het aangaan van heterogene
contracten eveneens bemoeilijkt wordt (Nye, 2003). Ook al wilden de V.S. een hedendaags imperium zijn, het zou niet lukken.
We kunnen dus besluiten dat de Verenigde Staten zich doorheen hun geschiedenis weliswaar zo nu en dan op imperiale wijze hebben gedragen, maar dat deze
historische erfenis van de huidige V.S. nog geen wereldrijk maakt (Cox, 2004 en
Ferguson, 2004a). Porter daarentegen ontwaart parallellen tussen een fundamenteel zwak Brits imperium en het Amerikaanse "superimperium" (Porter, 2006). Bovendien interesseren we ons niet zozeer voor de vraag welk ideaaltype het meest in
overstemming is met de internationaal-politieke ontwikkelingen, maar ana lyseren
we de doctrine van het welwillende rijk - the benevolent empire. Sommigen zullen
opwerpen dat een analyse van de theorie van het welwillende rijk niet de moeite
loont (temeer omdat de V.S. "feitelijk" geen imperium zijn) en dat de idee beter
meteen kan worden weggelachen. Ze zou te duidelijk achterhaald zijn. Michael
Cox daarentegen waarschuwt:
"[ ... ] we may not like the new imperialists, their ideas or their policy prescriptions; nonetheless, we still need to engage with what they have had to say: in
part because of the influence they have exerted and partly because they have
generated one of the more interesting public discussions about American power
for several years. For serious students of international affairs it would in {act be
quite irresponsible not to respond" (Cox, 2004, 590. Cursivering toegevoegd) .
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Net tot deze taak richten we ons hier plichtbewust, dus nemen we het "American
empire" ernstig (Nexon & Wright, 2004). Etienne Balibar (Bali bar, 2003) geeft een
tweede aanleiding om de aandacht te richten op de benevolent empire-theorie. Hij
wijst er op dat Robert Kagan - waarschijnlijk de voornaamste exponent van het
welwillende rijk-denken - zowel historisch als fi losofisch een stevig onderbouwd
betoog levert dat theoretische aandacht verdient.
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Aanleiding voor Kagans artikel, "The Benevolent Empire ", was de internationale
reactie op de Monica Lewinsky-affaire, waarbij de toenmalige Amerikaanse pre-
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sident Bill Clinton in het midden van de storm stond en zijn privéleven werd onderworpen aan een penetrant, typisch puriteins onderzoek. De kans bestond dat
hij zou worden ontzet uit zijn ambt. Dit wekte hevige reacties op over de gehele
wereld , waarbij de centrale teneur was dat een dergelijke instabiele situatie in het
machtigste land ter wereld de orde in de internationale politiek danig zou kunnen
verstoren. Dergelijke reacties, zo stelde Kagan vast, stonden in schril contrast met
eerdere (en latere) oproepen tot een multipolaire wereldorde. Uit deze episode
leidde Kagan af dat ook de buitenwereld stiekem de deugden van de Amerikaanse
macht erkent, dat ze beseft welke belangrijke stabiliserende rol Amerika speelt. De
kortstondigheid van die reacties ontlokte aan Kagan de volgende uitspraak:
"This brief moment of international concern passed, of course, as did the
flash of candor about the true state of world affairs and America's essential
role in preserving a semblance of global order" (Kagan, 1998, 25. Cursivering
toegevoegd).
Aangezien Kagan inzicht had in de "ware toedracht", m.a.w. in hoe het met de
wereld echt gesteld is, kon hij klachten of alternatieven niet als volwaardig of
oprecht beschouwen: "For all the bleating about hegemony, no nation really wants
genuine multipolarity" (Kagan, 1998, 31).
Gebrek aan bescheidenheid - rechtstreekse toegang tot de "true state of world
affairs " - en een z ich hardnekkig vastklampen aan de oorspronkelijke uitgangspunten , dit ondanks duidelijke tegenslagen, kenmerken de z ieners van het welwillende rijk. Kagan schreef zijn oorspronkelijke artikel in 1998. Sindsdien werd
de Amerikaanse overheid met de nodige moeilijkheden geconfronteerd in Irak.
De praktische grenzen van haar macht werden op pijnlijke manier blootgelegd.
Desalniettemin houden de "nieuwe imperialisten" vast aan hun geloof. Zo publiceerde Michael Mandelbaum nog in 2005 en in 2006 een bijna letterlijke herhaling
van de "benevolent empire" -these (Mandelbaum, 2005 en 2006). Mandelbaum
vertrekt vanuit de vaststelling dat er geen balancing is tegenover de Verenigde
Staten, behalve met woorden. De reden hiervoor, volgens hem, is dat: "the United
States plays a uniquely positive global role" (Mandelbaum, 2006 en Ferguson,
2004b). Wohlforth bespreekt "rhetorical balancing" binnen een complexere redenering over "unipolariteit" (Wolforth, 1999, 55). Het land treedt op als een ware
wereldregering en voorziet in diensten waarin een nationale regering op nationaal
niveau voorz iet. Amerika garandeert de veiligheid in Europa en Azië, het trekt ten
strijde tegen terroristen en tegen de proliferatie van massavernietigingswapens,
bovendien ondersteunt het de internationale economische orde. Anti -Amerikaanse uitspraken van buitenlandse staats- of regeringsleiders zijn eerder gericht op
binnenlands politiek gewin dan dat ze geïnspireerd zouden zijn door het Ameri-
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kaanse buitenlands beleid (Mandelbaum, 2006, 55). Bovendien is er geen aanlokkelijk alternatief:
"The alternative to the role the United States plays in the world is not better
global governance, bul less of il - and that would make the world a far more
dangerous and less prosperous place" (Mandelbaum , 2006).
Volgens deze neoconservatieve doctrine heeft de Verenigde Staten het recht goed
en kwaad te beslechten teneinde de internationale vrede te handhaven . Hiertoe
mag het land al zijn machtsmiddelen inzetten, inclusief militaire macht, en zou
het niet gebonden mogen zijn door allerhande internationale verdragen. Zulke verdragen zwakken immers de Amerikaanse macht af en hiermee ook de efficiëntie
van het Amerikaanse optreden (Lieber, 2005). Maar niet eender welk doel heiligt
de middelen. De neo-imperiale strategie stelt zich namelijk het Wilsoniaanse doel
de democratie wereldwijd te verspreiden, concludeert John Ikenberry (Ikenberry,
2004, 625-7). Samengevat stellen de nieuwe imperialisten dat een pax. Americana
nodig is om vrede en welvaart in de wereld te garanderen. Aangezien ze voorzien
in wezenlijke internationale publieke goederen, dienen imperia te worden verdedigd, niet verworpen (Lal, 2002).
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Global Governance

Uit het voorgaande citaat van Michael Mandelbaum, een van de voorstanders van
het Amerikaanse rijk, blijkt dat hij benevolent empire als een vorm van global
governance beschouwt. Robert Kaplan, een andere medestander, spreekt in gelijkaardige termen (Kaplan, 2001, hoofdstuk 10). Hebben ze hierin gelijk? Vaak wordt
global governance, zeker in Europa (Groom, 2006), gelijkgesteld met internationaal
recht, internationale instellingen, en multilateralisme. Binnen deze optiek kan een
imperiale strategie, zoals hierboven beschreven, niet worden beschouwd als een
vorm van global governance. Dit is ook de mening van John Ikenberry, die het
huidige gedrag van de Verenigde Staten contrasteert met het Amerikaanse handelen tijdens de Koude Oorlog en vlak erna. In het laatste geval ziet hij de V.S. als
een "provider of global governance". Het huidige gedrag van de V.S. daarentegen
bestempelt hij als dat van een "great power pursuing its national interest", dit op
gedeeltelijk neo-imperialistische wijze, wat volgens Ikenberry neerkomt op het ondermijnen van global governance (Ikenberry, 2004, 624-5) .
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Het is evenwel onduidelijk of de crisis die het multilateralisme momenteel teistert wordt veroorzaakt door het unilaterale optreden van de Verenigde Staten .
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Het staatscentrische karakter van het naoorlogse multilaterali sme is vo lge ns velen voo rbijgestreefd. De focus op soevereinitei t zou de voornaa mste oorzaak z ijn
van de ineffect iviteit va n het multilatera lisme (Newman, Thakur & Tirman, 2006).
De ironie wil dat juist deze in effecti vit eit de noodzaa k van een sterk Amerikaans
leid erschap - en daa rmee ook de nood zaak unilateraal op te treden - in de hand
werkt. Zo proberen de V.S. volgens Prins op het terrein va n de bestrijding van HIV/
AIDS een vooraanstaande en positieve rol te spelen , maar worden ze hierin vaak
gefrustreerd door andere la nden met meer multilaterale neigingen (Prins, 2006).
Omdat het multila terali sme bovendien voorkomt dat er aan het heilig huisje van
de soeve reiniteit wordt geraakt - hoe gevaarlijk ook de wij ze waarop deze soevereiniteit wordt uitgeoefend, heeft de pandemie zich volgens Prins sne ll er en wijder
kunnen verspreiden. Deze schets is uiteraa rd anekdotisch, e r kunnen ongetwijfeld
tegenvoorbeelden worden gegeven (zoals het belang va n multilateraal beheer van
de klimaa tverand ering). Niettemin kan men op basis van dit voorbeeld argumenteren da t vooral de output bepaalt o f een handeling kan geld en a ls een vorm van
global gouemance. Indi en het multilateralisme weinig efficiënt blij kt, moet ze lfs de

vraa g ges teld worden of het per definitie een vorm va n global gouemance is ; de
wijze waarop wordt opgetreden is imm ers aan veranderi ng onderhevig, maar de
nood zaak aan optred en blijft cons tant. Ook Ruggie onderkent dat global gouemance
ve rschillende vormen kan (en tot op zekere hoogte onvermijdelijk zal) aa nnem e n
wanneer hij schrijft: "The power asymmetries between th e United Stat es and th e
rest of the world, especially in the military sphere, will in some measure inevitab ly
produce divergent approach es to global governance" (Ruggie, 2005, 335).
Men kan het "beneuolent empire" dus inderdaad als ee n moge lijke, zij het ongebruikelijke vorm va n gouemance z ien (dit bet ekent geenszin s dat het ook een wenselijke of legitieme vorm is). Een dergelijk besluit vergt weliswaar dat we global
gouema nce generisch de fini ëren a ls "de wijze waarop int ernation aa l in pub lieke

goedere n wordt voo rzien" en voorbijgaan aan definiti es die het begrip beperken
tot zijn s pecifieke, multi laterale, va riant. Deze conclusie krijgt bevestiging wanneer we James Rosenaus benad ering in overweging nem e n. Rosena u wcirdt vaak
beschouwd als de peet va der va n global gouemance als ee n origineel onderzoeksprogramma binnen de leer der internationale betrekkinge n (Rosenau , 1997). Aan
het eind e van de Koude Oorlog stelde Rosenau vas t dat de we reld niet la nger op
adequ a te wijze kon worden ged ui d met behulp van rea listische, staatscentrisch e
theorieën. Hiervoor was de internationa le werkelijkheid te comp lex, chao tisch, en
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iad - literally millions - of contra! mechanisms driven by d ifferen t histories,
goals, structures, and processes. Perhaps every mechanism shares a history,
culture, and structure wit h a few others , bul there are no characteristics or
attributes commo n to all mecha ni sms . This means th at any at tempt to trace
a hierarchical structure of a uthority which loosely links di spara te sources of
governance to each other is bound to fail. In terms of governance, the world
is toa disaggregated for gra nd logies that postulate a measure of coherence
a long the Frontier" (Rose na u, 1997, 404-429, 409) .
Ind erd aa d kan moeilijk worden ontkend dat een veelvo ud aa n actoren en fora aan
het internationaal-politieke proces deelnemen: staten , internationale orga nisaties,
internat ionale regimes, multina tionale bedrijven , ngo 's, macroregio's, mi croregio's, steden, sociale beweginge n, kredietagentschappen, misdaadkartels, kennisgem ee nschappen, etnische minderheden, enzovoort.
Volgens sommigen kent Rosenaus benadering ha ar empirische beperking. Met
Mark Beeson (2004, 8) kan men dan ontnuchterd vaststellen dat vooral veiligheidskwesties door hun afwezigheid bi nnen de ze li teratuur uitblinken .2
Het denken omtrent intern a ti onale vei ligheid zou vas tz itten binnen de ouderwetse
dichotomie tussen rea lisme en libera li sme, met hier en daar enkele constructi vist ische kantteke ningen. 3 Buiten de Rosenau-traditie, en dus buiten het oorspronkelijke
global governance-paradigma, wo rd en dus we l de nodi ge, zij het weinig hoop vo ll e,
uitspraken gedaan over de mogelijkheid van interna ti o naal beheer op het gebied
van veiligheid . Deze kwestie was immers de in zet van het zogenaamde " neo-neodebat " dat neoliberalen tegenover neorealisten plaatste. De reali sten wilden geru st
toegeven dat samenwerki ng mogelijk was op economisch gebied, maar benadrukten de moeilijkh eid van samenwerking op het gebied van in te rn at ionale veiligheid.
Zich beroepend op de tijdloze wijs heid van Hobbes, hadden ze het over de gevaren
en onontkoombare gevolgen van de anarchistische structuur va n het internationale
systeem. Het is er ieder voor zich . Duurzame samenwerking is onmogelijk. Zodra
de gezamenlijke vijand wegvalt, des integreert de a lli antie. Internati onale instituties
bieden geen oplossing. Hun invloed is minimaal omdat staten slechts oog heb ben
V,

-'

LU

:.::
f'.=
cc::

<(

voor "re latieve voordelen" en beducht z ijn voo r va ls spel. De za lvende werking
van interna tionale instellingen va lt ten prooi aan de onophoudelijke machtsstrijd
tu ssen sta ten (Mearsheimer, 1994).
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Voorstanders van een Amerikaans imperium beroepen zich eveneens op Hobbes.
Zij bezingen, zoa ls beschreven, Amerika's rol als ordehandhaver in de internat ional e politiek, met name op het gebied van interna tio na le vei ligheid . Binnen deze
a nal yse blijkt governance inza ke internation ale veili gheid dus wel mogelijk, z ij
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het in de vorm van unilateraal eerder dan multilateraal beheer. De macht van de
Verenigde Staten wordt immers gez ien als de "provider, protector, arbiter, and final
word in international order," aldus een kritische Ikenberry (2004, 610). Wanneer
we deze interpretatie in overweging nemen, blijkt eveneen s dat de veiligheidsproblematiek wel aan bod kan komen binnen Rosenaus benadering en dat het Amerikaanse imperium er een zinvolle plaats in kan hebben. Binnen zijn optiek bestaat
global govemance weliswaar uit meer dan alleen imperia/ govemance, maar voorbeelden van deze laatste vorm behoren ongetwijfeld tot de "contra/ mechanisms"
waarvan de som het geheel van al le global govemance uitmaakt.
Het concept global governance heeft bovendien geen stabiele inhoud: de betekenis
kan wij zigen ten gevolge van "reële " historische ontwikkelingen of kan gemanipu leerd worden. Definities van concepten liggen niet vast en vormen de in zet van
politieke strijd. Dit geldt a fortiori voor politiek beladen concepten als "vrede "
of "soeverein iteit ", dus ook voor "global governance." Indien de neoconservatieven erin slagen de definitiestrijd te winnen en daadwe rkelijk een unilateraal
governance-begrip weten te verkopen, dan is de betekenis va n de term global governance ook effect ief veranderd.

2.

De (on)mogelijke legitimiteit van het welwillende rijk

In de voorgaande paragrafen hebben we beargument eerd dat het welwillende rijk
inderdaad een mogelijke vorm van global governance is en dat deze vorm in sommige gevallen efficiënter kan z ijn dan andere, meer traditionele vormen van mondiaal beheer. Is hij ook legitiem ? Omdat een eenduidig antwoord op de ze vraag
een normatieve stellingna me vereist en de beperkte ruimte van dit artikel hiervoor
geen plaats biedt , z ullen we in de volgende secties onze aandacht beperken tot de
vraag hoe het welwil lend e rijk z ich legit imeert. Hoe bepleit het zijn legitimiteit?
Wanneer we ten slotte argumenteren dat het welwillende rijk niet legitiem kan
z ijn , gebeurt dit dus niet op basis van een toetsing van het welwillende rijk aan
objecti eve criteria van legitimiteit, maar veeleer op basis van de conclusie dat zijn
legitimeringsstrategie weinig kans heeft op succes.
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willende rijk uit de veelvuldige verwij zing naar een klassieke denker - Thomas
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Hobbes . Wanneer een theoretische stroming zich op een lange intellectuele traditie
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of op een eminente w ij sgeer beroept , ve rleent dit het gepresenteerde argument in
zekere zin het nodige gezag. Wie z ijn w ij, simpele z ielen, om een groot(s) denker
zoals bijvoorbeeld Kan t (en de z ich op hem beroepende theorie va n de democrati sche vrede) tegen te spreken? Maar ee n dergelijke a rgum en tati ew ij ze werkt als een
twees nijdend zwaard. Ze lfs indi e n onze eerbiedige voo rgangers een eeuwige waa rheid wisten te vatten, is h et maar de vraag of wij zelf in staa t z ijn diezelfde waarheid even goed te omarmen en te begrijpen. Naast de moeilijkh eid om ideeën uit
een ande r tijd vak te ve rtalen naar onze huidige same nl ev in g, loert het gevaar een
levens la ng werk te herleiden tot een slagzin. Zo bij voo rbeeld Thucydides, wiens
Melisch e dialoog veelvu ldig wordt geciteerd om het onveranderlijk en onvermijdelijk amorele karakter van de buitenlandse politiek van grootmachten te beschrijven - én te promoten. De Ath eense afvaardiging bij de on derha nd eling op Melos
rechtvaardigt z ich immers met de beruchte opmerking dat, a ls het ero p aankomt,
" [.. .] de sterkeren doen wat in hun macht ligt en dat de zwakkeren aa nvaa rd en
wat ze eenvou digweg moeten aa nvaa rden" (Thucydides, verta lingen 2001 en 1945.
In het Engels luidt de ze gretig geciteerde zin snede als vo lgt: "[ ... ] wh il e the strong
do w h at they can and the weak s uffer what they mu st"). Maar waaru it zou men
meteen kunnen a fl eid en dat Thucydides deze uitspraak onderschrijft , laat staan
goedkeurt ? Richard Ned Le bow e n Robert Kelly argumen teren overtuigend dat de
Melische dialoog - met de s trijd om Mytilene - het begin van het einde van de
Atheense macht inluidt en dat Thucydides het gedrag va n de Atheners als pathologisch beschouwde (Lebow & Kelly, 2001. De doodsklokken luidden uiteindelijk
met de fatale expeditie naar Sicilië, uiting va n een ern stige vo rm van hubris). Dit
voo rbeeld indachtig moet men dan de vraag stellen hoe vers tandig de welwillende
imperialisten met het klassieke gedach tegoed omspringen.

2.2.

De strijd om Hobbes

De intellectuele worte ls va n het nieuwe imperialisme zijn niet eend uidi g. De th eorie
lijkt een dubbele achtergro nd te hebben. Enerzijds verraadt ze de in vloed va n het
klassiek-Amerikaanse Wilsonianisme, anderzijds is ze ook deelac htig aan de HobVl
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besiaanse traditi e. Binnen de opzet van dit artikel leggen we ons toe op het Hobbesiaanse karakter van de th eorie, enerzijds omdat dit het dominante element lijkt
te zijn, anderzij ds omdat dit aspect ook de meeste discussie oproept. Zowel voor-
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standers als critici van de these erken nen de invloed van Hobbes op de doctrine. Zo
spreekt Robert Kagan over de Verenigde Staten als een "Behemoth with a conscience"
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(Kagan, 2002). Even zeer van zijn ha nd is de opmerking dat Europa in een Kantiaanse
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droom vertoeft, terwijl Amerika binnen een Hobbesiaanse werkelijkheid handelt
(Kagan , 2003). Pagden daarentegen meent dat de Europeanen de echte Hobbesianen
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zijn omdat ze zich zo afzijdig mogelijk houden van alle buitenlandse conflicten die
geen onmiddellijke bedreiging vormen voor de "binnenlandse " Europese belangen.
(Pagden, 2005, 46-57). Ook Robert Kaplan bezingt de nood zaak van het nieuwe
Amerikaanse imperialisme in zijn verzameling essays Krijgspolitiek: Lessen voor de
toekomst van klassieke denkers. (Ka plan, 2003). De titel van dit boek is veelzeggend:

Kaplan probeert bewust een traditie, een intellectueel canon te creëren. Hij beroept
zich op het gezag van grootheden zoals Churchill, Sun-Tzu , Machiavelli, Livius,
Thucydides, Malthus en Kant om zijn uiteindelijke conclusie te onderbouwen: de
weldadige werking van het Amerikaanse imperium. De laatste auteur in zijn reeks
is Hobbes, die hij met een kwinkslag als "grote onruststoker" bestempelt (hoofdstuk
7), maar van wie hij evenwel de les leert dat echte vrijheid slechts mogelijk is wanneer er orde heerst. Stefano Guzz ini, die een constructivistisch antwoord formuleert
op het neoconservatisme, is kritischer, maar erkent evenzeer de Hobbesiaanse invalshoek: "On Mars, force is the only source of a necessarily shallow legitimacy. The
contract is purely Hobbesian: authority through security" (Guzzini , 2006).
Wederom rijst zich de vraag: "Hoe zinvol is deze neoconservatieve toe-eigening
van Hobbes als internationaal-politiek denker?". Een theoretische stroming die zich
beroept op de filosofie van Hobbes neemt, al dan niet bewust , deel aan een allesbehalve recent debat binnen de leer der internationale betrekkingen. Met name
twee scholen - realisten en rationalisten - vechten om Hobbes ' intellectuele erfenis (deze paragraaf steunt sterk op Michael Williams' indrukwekkende artikel,
"Hobbes and International Relations: A Reconsideration." Williams verwerpt de
twee standaardopvattingen en biedt zelf een alternatieve interpretatie van Hobbes ' internationale theorie, gebaseerd op een bredere lezing van diens filosofie.
Williams' benadering komt later aan bod. Zie Williams, 1996) . De interpretatie
van Hobbes binnen de leer der internationale betrekkingen steunt bijna uitsluitend
op hoofdstuk XIII van zijn magnum opus, Leviathan. Hierin beschrijft Hobbes de
natuurtoestand als een oorlog van allen tegen allen . Er heerst anarchie. Ieder is op
zichzelf aangewezen. Niemand is te vertrouwen. Om deze filosofische hypothese
aanschouwelijk te maken, trekt Hobbes drie vergelijkingen met situaties in de reële
wereld: de binnen landse situat ie tijdens burgeroorlogen, de maatschappijen van de
primitieve volkeren in Amerika , en de onderlinge verhoudingen tussen soevereinen
of vorsten. Met betrekking tot deze laatste groep schrijft Hobbes onder andere:

~
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" [ ... ] yet in all times kings and persons of sovereign authority, because of
their independency, are in continua! jealousies, and in the state and posture
of gladiators, having their weapons pointing, and their eyes fixed on one
another; that is, their forts, garrisons, and guns upon the frontiers of their
kingdoms and continua! spies upon their neighbours, which is a posture of
war" (Hobbes, uitgave 1984).
_ _ _ _ _ _ __ J
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Hieruit leiden realisten, die verandering uiterst onwaarschijnlijk achten (Mearsheimer, 2001, 2) af dat het lot van staten binnen het internationale systeem analoog
is aan het lot van individuen in de natuurtoestand. Met andere woorden, er heerst
een constante oorlogsdreiging, conflict is onvermijdelijk en samenwerking moet
willens of onwillens beperkt blijven (Viotti & Kauppi , 1999, 60-1). Maar de vraag
rijst waarom er door Hobbes, en met hem door de realisten, dan geen internationale Leviathan wordt bepleit Williams, 1996, 225). De instelling van een soevereine
heerser was immers Hobbes ' oplossing om aan de terreur van de natuurtoestand
te ontsnappen. Waarom de oplossing niet doortrekken naar het internationale niveau? De rationalisten, ook gekend als de "Engelse School", grijpen deze schijnbare paradox aan om hun eigen interpretatie voor te stellen. Staten, zo stellen de
rationalisten , zijn minder kwetsbaar dan individuen (Williams, 1996, 227). Hobbes
is dezelfde mening toegedaan. Anarchie onder staten veroorzaakt volgens hem
minder miserie dan anarchie onder individuen:
"But because they uphold hereby the industry of their subjects, there does
not follow from it that misery, which accompanies the liberty of particular
men " (Hobbes, 1984, 188).
De beperkte kwetsbaarheid van staten laat hen toe om duurzaam samen te werken,
om gezamenlijke normen en instituties uit te bouwen. De motivatie om hiertoe
over te gaan werd traditioneel (voor de uitbreiding van de internationale gemeenschap buiten het Europese continent) versterkt door het besef belangen en christelijke waarden te delen (Dunne, 2005). Het internationale systeem blijft weliswaar
een anarchie, maar dit belet niet dat er regels gelden. Het betreft uiteindelijk een
anarchistische maatschappij - een Anarchical Society. (Bull, 1995). De nieuwe imperialisten eigenen zich Hobbes ' erfenis op hun eigen manier toe - de derde vorm
van toe-eigening na het realisme en het rationalisme. Ze verdedigen het handelen
van de Verenigde Staten als een internationale Leviathan (Kagan, 2004 voor het
letterlijk gebruik van de term Leviathan).

2.3.

De ware Leviathan

V'>
...J

w
:s.::
c::

Maar wat betekent deze Leviathan bij Hobbes? (Leviathan, deel 2. De meest relevante hoofdstukken zijn Hobbes, 1984, 17, 18 en 21). Wat rechtvaardigt de Levi-
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athan? Wat zijn de Leviathans taken? Wat is zijn doel? Waar liggen zijn grenzen?
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Welke is de geschikte gedragscode voor de onderdanen van de Leviathan? Het
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is een bekend gegeven dat de Engelse Burgeroorlog (1642-1651) een belangrijke
bron van inspiratie vormde voor Hobbes, zozeer zelfs dat hij een boek - Behemoth
- heeft gewijd aan de geschiedenis ervan. Behemoth is geen louter feitenrelaas,
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maar eerder een didactische oefening waarbij Hobbes niet de lof zingt van de
opstand, maar integendeel voor de gevaren van een burgeroorlog waarschuwt.
MacGillivray omschrijft Behemoth als een: "detailed study of a rebellion [Hobbes]
knew particularly well and resented thoroughly [... ] " (MacGillivray, 1970). Afkeer
voor politieke chaos, chaos die kenmerkend is voor een burgeroorlog, leidt Hobbes
ertoe een soevereine macht te promoten. Het doel is "getting [ ... ] out from that
miserable condition of Warre[ ... ]" (Hobbes, 1984, 223). De macht van de soeverein kan geen juridische grenzen kennen; ze moet absoluut zijn. 4 Dit standpunt
lokte sterke kritiek uit van onder meer Locke (276-7 en 323 -30). Wanneer een
soeverein zijn positie inneemt, verplicht hij zich er echter wel toe de veiligheid en
de tevredenheid van zijn onderdanen te beschermen (Skinner, 2002) . De keerzijde
van deze medaille is dat de onderdanen binnen Hobbes ' theorie verplicht zijn te
gehoorzamen. Deze plicht werkt niet vervreemdend omdat de onderdanen hun autonome beslissingsbevoegdheid vrijwi llig hebben overgedragen aan de Leviathan.
De legitimiteit van de macht en de handelingen van de soevereine heerser vloeien
voort uit de wens van de onderdaan dat de soeverein zou heersen. De onderdanen
hebben ermee ingestemd. Ze hebben het gewild. Hobbes kan dus gelezen worden
als een "consent theorist" die de eerste schakel vormt binnen de moderne "social
contract" -traditie (Riley, 1982).
Theoretisch heeft Hobbes zijn theorie van verp li chting voornamelijk uitgewerkt in
het geval van "soevereiniteit door instelling", waarbij de onderdanen, zich bewust
van de terreur van een burgerloog of van de natuurtoestand, vrijwillig beslissen
een soevereine leider aan te duiden. Ongehoorzaamheid zou absurd zijn omdat
de onderdanen zichzelf ongehoorzaam zouden zijn. Ze zouden hun eigen wensen
negeren. Binnen Hobbes' historische context was het andere, en moeilijkere, geva l
belangrijker: soevereiniteit door verwerving of verovering. Moet men trouw zweren aan een soeverein die zijn macht op niet-legitieme wijze heeft verworven? Kan
zijn machtsuitoefening legitiem zijn? Hobbes beantwoordde beide vragen positief.
Deze vraag was de inzet van de zogenaamde "engagement controversy" , een debat
dat zich afspeelt vanaf 1649 , het hoogtepunt van de burgeroorlog in Enge land: de
koning was vermoord, de monarchie en het House of Lords ontbonden, de Republiek uitgeroepen. Hoe moesten royalisten hierop reageren? Moesten ze weerstand
blijven bieden? Of moesten ze trouw zweren aan de nieuwe machtshebbers (wat
verplicht werd)? Binnen deze context ging men op zoek naar een adequate theorie
die de legitimiteit van de nieuwe regering kon staven. Deze theorie" ... would need
to be capable of performing th e revolutionary task of justifying the duty to obey a
merely de facto and usurping politica! power" (Skinner, 2002, 287, cursivering in
origineel). Waarom is de macht van de nieuwe heerser legitiem? Volgens Riley's
antwoord, op basis van Hobbes, zou de legitimiteit in dit geval eveneens afhangen
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van de instemming va n de veroverde onderdanen (Riley, 1982 , 27). Maar dit ontwijkt de kern van de kwestie. Waarom, immers, zouden de ond erdanen instemm en
met overheersing door een vreemde macht?
Ten tijde van Hobbes circuleerden er drie antwoorden op deze vraag (Skinner,
2002 , hoofdstuk 10). Ten eerste werd er gesteld dat goede christenen zich niet inmengen in publieke za ken. Ten tweede weerklonk hier en daar een argument op
basis van het natuurrecht of het goddelijk recht. Als iemand zoveel macht bezat
dat hij in staa t was een ander te domineren, dan moest dit toch wel een gevolg zijn
van Gods wil en voorzienigheid. Goddelijke oorsprong van de machtspositie van
de heerser volstond natuurlijk om gehoorzaamheid af te dwingen. Toch ontwikkelde zich een derde argument , gebaseerd op het zelfbelang van de onderdanen . Men
kan een vreemde heerser best gehoorzamen, zo stelde deze theorie, omdat stabiele
heerschappij een goed functionerende burgermaatschappij mogelijk maakt, omdat
dit veiligheid en vrede bevordert. De eerste rechtvaardiging vindt men niet terug
bij Hobbes. 5 Er bestaat discussie over de tweede en de derde rechtvaardiging. Skinner merkt op dat er een stroming is die Hobbes interpreteert als in de eerste plaats
een theoreticus van het natuurrecht: we moeten gehoorzamen omdat God het zo
gewild heeft. Skinner vindt dit een onzinnige interpretatie en argumenteert overtuigend dat Hobbes het belang van gehoorzaamheid uitsluitend bepleitte op basis van
zelfbelang. Skinners redenering is de moeite waard om volu it te citeren:
"lf Hobbes intended to ground politica! obligation on a prior duty to obey the
commands of God , then it follows that every contemporary - every follower,
every opponent, every sympathiser - equally missed the point of his theory.
Furthermore, they were a ll mistaken in exactly the same way. Consider first
the hobbist followers I have discussed. They all locate the grounds of politica! obligation in the paramount need for se lf-protection , and trace this
paramount need to man 's nasty and brutish nature. Many of them, moreover,
specifically cite Hobbes as an authority on bath th ese crucial points. This was
also the popularly received impression of Hobbes's intentions amongst his
contemporaries" (Ibid., 282-3) .

VI
...J

LIJ

::.:
ï==
0:::
<(
LIJ

::.:
:::::;
LIJ

c..
c..
<(

J:

u
VI

zLIJ

De onderdaan is dus verplicht om de Leviathan te gehoorzamen. De reden is van
functionele aard: indien de onderdaan niet zou gehoorzamen zo u men vervallen
in, of niet wegraken uit, de natuurtoestand als oorlog van allen tegen allen. Het is
niet zozeer een morele, als wel een sociale plicht. Indien men eraa n verzaakt, stort
de sociale logica ineen. Een kwestie van noodzaak, dus: "[ ... ] obligation must be
understood in a metaphorical sense, as what is logically necessary to the creation
and preservation of society but not morally necessary or dutiful " (Riley, 1982, 24,
cursivering in origineel). Hieruit volgt ook dat de plicht voorwaardelijk is. Wan-

1LIJ

~'----- - - - - RES PUBLICA • 2008 - 1

19
IMPERIUM EN VE ILI GHE ID : DE ZOE KT OCHT NAAR LEGITIMITEIT

neer een soeverein zijn verplichting niet nakomt, zijn doel niet bereikt, vervalt de
plicht te gehoorzamen. Dit betekent dat indien een soeverein de veiligheid van zijn
onderdanen niet kan gara nd eren, of zelf deze veil igheid bedreigt, zijn legitimiteit
verva lt (Lloyd, 2002, §9) . Het recht op leven, en het recht dit leven te verdedigen
- zelfbehoud, is een natuurrecht dat onvoorwaardelijk geldt. Wanneer het leven
bedreigd wordt, heeft men het recht in opstand te komen.
Maar het nut van een soeverein , zoals we van Skinner leerden , ligt niet enkel in
het beschermen van de veiligheid va n de onderdanen, maar ook in het waarborgen
va n hun tevredenheid. Deze vaststelling opent - tenminste voor de soeverein - de
doos van Pandora, aangezien de geva ll en waarin weerstand tegen de heerser legi tiem kan zij n verveelvoudigd worden: niet alleen wanneer het leven, maar ook
wanneer de eer op het spel staat (Ibid.). Bovendien, wie bepaa lt of de bescherming
geboden door de heerser voldoet ? In principe de onderdanen zelf. In dit geval staa t
er natuurlijk geen grens op het aantal mogelijke verzetsdaden of opstanden (Ibid.).
Wat zijn de gevolgen? Ten eerste voorkomt deze si tuati e dat vorsten zich al te tiranniek of roofzuchtig opstellen omdat een dergelijke houding ontevredenheid quasi
garandeert (Hobbes , 1984 in zake beperkingen op de soeverein) . Ten tweede suggereert deze netelige uitdaging dat de Leviathan voor Hobbes een "educative state"
diend e te zijn (Hanson, 1984). De staat moet volgens Hobbes een opvoedings- of
onderwij sprogramma opzetten waarbij de onderdanen deugd zaa m handelen krijgen aangeleerd en kennis ve rwerven inza ke de deugden van de Leviathan. Via
dit opvoedkundig programma moet epistemologische eensgezindh eid gecultiveerd
worden: eensgezindheid omtrent de grootste bedreigingen en de juiste oplossingen.

2.4.

De Leviathan en het welwillende imperialisme

Nu we Hobbes' politieke filosofie terdege hebben besproken, kunnen we nagaan
hoe zinvo l de neo-imperialistische toe-eigening van diens gedachtegoed is. Bij het
beantwoorden va n deze vraag kunnen we vertrekken vanuit de vaststelling dat de
idee van het welwillende rijk duid elijk de botsing der beschavingen va n de troon
heeft gestoten als het dominante paradigma in Amerikaanse beleidskringen. Patrick
Jackson verklaart deze snelle opgang door de gelijkenissen die de theorie vertoont
met eerdere doctrines, met name met de Wilsoniaanse traditie (Jackson, 2007).
Dit bespelen van een bekend thema is een mogelijkheidsvoorwaarde om gehoor
te krijgen. Om ze aan de man te brengen, moeten alternatieven worde n geënt op
het bestaa nde. Maar een mogelijkheidsvoorwaard e is daarom nog geen voldoende
voorwaarde. Bovendien biedt Jackson geen verklaring waarom de Hobbesiaanse
poot van het verhaal eveneens verkocht raakte, wat niet onbelangrijk is. Michael
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Cox merkt op dat het pleidooi voor een Amerikaans rijk pas echt populair werd na
de terroristische aanslagen van 11 september 2001 (Cox, 2004, 588-9). Deze dag is,
volgens Coolsaet, "de catharsis en de katalysator geweest van een 'nieuw' buitenlands beleid in de Verenigde Staten". 6 De wereld kon effectief worden voorgesteld
als een eindeloze aaneenschakeling van dreigingen; in de eerste plaats terroristen,
maar ook massavernietigingswapens, dictators, en mislukte staten. De analogie
met de conflictrijke, Hobbesiaanse natuurtoestand werd plotseling plausibel. De
oplossing - een internationale Leviathan - drong zich op. Robert Kagan en William
Kristal aanvaarden zowel de diagnose - een gevaarlijke wereld - als het medicijn
- een internationale Leviathan:
"But there is today a 'present danger.' It bas no name. It is not to be found in
any single strategie adversary. It does not fit neatly under the heading of 'international terrorism' or 'rogue states' or 'ethnic hatred.' In tact, the ubiquitous post-Cold War question - where is the threat? - is misconceived. Rather,
the present danger is that the United States, the world's dominant power
on whom the maintenance of international peace and the support of liberal
democratie principles depends, wil] shrink its responsibilities and - in a fit
of absentmindedness, or parsimony, or indifference - allow the international
order that it created and sustains to col lapse. Our present danger is one of
declining military strength, flagging wi ll and confusion about our role in the
world" (Kagan & Kristal, 2000, 4).
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Deze interpretatie is niet zonder verdienste. Hanson merkt hieromtrent op dat
Hobbes de mening kan worden toegeschreven dat, "[ ... ] if conditions were to
become sufficiently grim, a global Leviathan might reasonably be expected to
result"(Hanson, 1984, 334). De neo-conservatieven achten de huidige internationale toestand akelig genoeg en bepleiten dan ook, met recht vanuit hun optiek, Amerikaans imperiaal optreden. Behalve de aanleiding delen Hobbes en de
welwillende imperialisten ook een zelfde mening over de grenzen van de macht
van respectievelijk de Leviathan en het Amerikaanse imperium. Wil hij efficiënt
zijn, mag er dus geen juridische grens bestaan aan de macht van de soevereine
vorst. Deze idee kent zijn parallel in de overtuiging dat de Verenigde Staten niet
gebonden zouden mogen zijn door het internationaal recht. Hun handelingsvrijheid mag er niet door beperkt zijn. Dit betekent geenszins dat het internationaal
recht verdwijnt; het kent enkel een andere vorm en inhoud. Vagts spreekt in dit
verband over de opkomst van hegemonie international law (Vagts, 2001), hetgeen
terminologisch gecontrasteerd kan worden met intersovereign international law.
De dominante macht heeft altijd een grote invloed gehad op de formulering van
internationaal recht, maar deze invloed werd traditioneel getemperd door de logica
van het machtsevenwicht die niet alleen een politiek fenomeen is, maar steeds ook
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een juridisch aspect heeft gekend. Dit traditionele recht is gestoeld op de gelijkheid
van staten en op de normen van soevereiniteit en niet-interventie. Hegemoniaal
recht stoelt daarentegen op de erkenning van ongelijkheid, op een uitzonderingspositie voor de hegemoniale macht, en op het recht op interventie. Reus-Smit merkt
op dat de regering Bush het internationale recht niet zozeer verwerpt, a ls wel zijn
geldigheid aan voorwaarden verbindt (Reus-Smit, 2004, 36). Normen veranderen
weliswaar, maar verdwijnen niet helemaal. Merk in deze ook op dat moraal en
recht volgens Hobbes slechts mogelijk worden na de installatie van een hiërarchische autoriteit: "Where there is no common power, th ere is no law; where no law,
no injustice" (Hobbes, 1984, 188).
Het is niettemin een bekende kritiek dat de handelingen van de Verenigde Staten - en dus de Verenigde Staten zelf - niet legitiem kunnen zijn wanneer ze niet
overeenstemmen met de eisen van het bestaande internat ionaal recht. Zo stellen
Tucker en Hendrickson dat de legitimiteit van de Veren igde Staten na het begin
van de oorlog met Irak dringend hersteld moet worden. De keu ze om Irak binnen
te vallen druiste immers overduidelijk in tegen het internationale recht (Kagan,
2005) . Tucker en Hendrickson poneren daarom dat "[t]h e first requirement for the
restoration of the country's legitimacy is a return to lawful conduct." Het antwoord
van de Amerikaanse imperialisten, bij monde van Kagan, is dat veiligheid, en niet
wettelijkheid, de legitimiteit van de rol van de V.S. bepaalt (Kagan, 2003). Hierbij
verwijst Kagan graag naar de beschermende rol die de Verenigde Staten tijdens
de Koude Oorlog speeld e, een rol die Europa tegen de gevaarl ijke Sovjet-Unie beschermde en de Europeanen - oh sweet irony - in de gelegenheid steld e om hun
Kantiaanse ingesteldheid te ontwikkelen (Kagan, 2003) . Dit is duid elijk een Hobbesiaans an twoord. Hobbes oordeeld e immers dat ook de facto machten, die op
illegale w ij ze aan de macht waren gekomen, legitiem konden zijn en dus de steun
van de onderdanen verd ienden. De Amerikaanse rol in de wereld is immers niet
analoog aan die van een "soeverein door institutie" / maar eerder aan deze van een
"soeverein door verovering. " Noch instemming, noch wettelijkheid verleent in dit
geval legitimiteit, wel het verschaffen van veilighe id.
Sommigen ontwaren goddelijke voorzienigheid achter de ontwikkeling van het
(buitenlands) beleid van de V.S. aan het begin van de 2lste eeuw:
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" By a fluke or a miracle, depending on your point of view, because of the
co nfusi on of a few disoriented voters in Palm Beach, Fla., this has been the
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decade of neoconservatism. Bismarck once said that God looks after fools,
drunkards, chi ldren and the United States of America. Given the 2000 presi-

f;

dential election, it is clear that he works in very mysterious ways" (Kraut-
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Dit herinnert ons aan een alternatieve, ietwat marginale, rechtvaardiging van
vreemde, maar de facto overheersing die de ronde deed ten tijde van Hobbes: het
goddelijke recht of de goddelijke voorzienigheid. Deze rechtvaardiging doet all e
twijfel vervallen: God steunt de Verenigde Staten immers, Hij geeft groen licht voor
hun buitenlands beleid. Aan de legitimiteit ervan valt dan ook niet meer te twijfelen . Een andere invulling van deze natuurrechtelijke rechtvaardiging v indt men in
de idee dat de V.S. met hun beleid de universeel juiste waarden uitdragen en het
overduidelijke kwaad in de wereld bestrijden. Voorstanders van een Amerikaans
imperium roepen dus een dubbele rechtvaardiging in: zowel veiligheid als het natuurrecht. De dominan te idee blijft evenwel dat het verschaffen van veilighe id de
uiteindelijke bron van legi timiteit is voor het welwillende rijk .
Men kan stellen dat de theorie van het welwillende rijk de intell ectuele erfenis van
Hobbes de nodige eer aan doet. De aa nhangers van het welwillende rijk lijken a lleszins meer rechtmatig a ls erfgenaam dan de realisten. Of ze ook sterker in hun
schoenen staan dan de rationalisten, die zoals gezegd uit Hobbes afleiden dat
duurzame samenwerking en de totstandkoming van interstatelijke normen en in stituties wel degelijk mogelijk zijn, ha ngt af van de inschatting of de wereld werkelijk zo veel gevaarlijker is geworden dan voordien , of beter: of deze pessimistische
inschatting door genoeg waarnemers en beleidsmakers wordt gedeeld.

2.s. Een noodzakelijk falen?
Men kan zich elementen va n Hobbes' politieke filos ofie "correct" of plausibel toeeigenen. Maar dit betekent nog niet meteen dat de ideeën van Hobbes, of dien s
interpreta ti e van het begrip legitimiteit, nog overtuigen aan het begin van de eenentwintigste eeuw. In deze afsluitend e paragraaf will en we daarom een kritische
beoordeling geven van de theorie van het welwillende rijk: in eerste instantie binnen de theorie van Hobbes, vervolgens voorbij de theorie van Hobbes.
Wanneer Hobbes beslist dat het wijs is om zich te onderwerpen aan een oorspronkelijk illegitiem e heerser, dan spreekt hij niet vanu it het perspectief van deze
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nieuwe soeverein , maar van uit de positie van een onderdaan. Hobbes was koningsgezind. Zijn kant van de strijd delfde het onderspit toen de koning werd afge-
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zet en de republiek werd ingesteld. Toch pleitte hij - als overwonnene - voor het
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aanvaarden van het gezag van de ni euwe heerser, omdat een soevereine vorst voor
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stabili teit en veiligheid kan zorgen. Wanneer Kagan daarentegen het belang van de
Verenigde Staten als stabiliserende macht binnen de internationale politiek uitlegt ,
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spreekt hij als raadgeve r van de (agressieve) soeverein (Guerlain , 2006). Kagans
positie binnen dit debat is dus structureel verschillend van Hobbes' positie in zijn
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tijd . Niettemin past Kagans rol binnen een Hobbesiaanse benadering. Zoals gezien
verdedigt Hobbes het belang van de "opvoedende staat" omdat deze de vrede op
lange termijn garandeert. Hobbes is een "conventionalist", hetgeen betekent dat hij
taal, waarheid, en God als conventies beschouwt. Deze ideeën beantwoorden niet
aan een externe werkelijkheid , maar bestaan zo lang ze gedeeld z ijn. Ze worden
door mensen gecreëerd en kunnen dus ook worden omgevormd. Opdat de vrede
duurzaam zo u zijn, moet de Leviathan de onderdanen opvoed en zodat ze dezelfd e
waarheid zo uden delen in zake de bedreigende wereld en de rol van de soeverein
in het temmen ervan (Williams, 996 en Jackson, 2004). Kagan kan worden gezien
als een dergelijke opvoeder of onderwijzer. Guerlain merkt in dit verband op: " ...
Kagan is a publicist working for the manufacture of consent among dominant
groups" (Guerlain, 2006, 452) . Kagan vervult hiermee - net zoals zijn gelijken een essentiël e functie binnen een Hobbesiaanse staat. Maar gezien het actieterrein
- de internationale politiek - richt hij zich deels tot het foute publiek. Kagan draagt
weliswaar bij tot een versteviging van de legitimiteit van het Amerikaanse beleid
binnen de Verenigde Staten, maar vergeet dat de relevante "onderdanen " voor zijn
problematiek buitenlandse regeringen of volkeren z ijn.
Behalve door opvoedkundige inspanningen (Guzzini omschrijft ze als de "performatieve" en "reflexieve " aspecten van de Amerikaanse macht. Guzzini, 2006,
127-32) , staat of valt de legitimiteit van de Amerikaanse macht ook met het objectief verschaffen van veiligheid. De voortdurende strijd in Irak draagt niet bij
tot de perceptie dat de V.S . de veiligheid in de wereld effectief weten te garanderen. Deze vaststellingen werpen een nieuw licht op de bovenvermelde uitspraak
van Kagan: "For all the bleating about hegemony, no nation really wants genuine
multipolarity"( Kagan, 1998, 31). Kagan legt de schuld (de verklaring) voor de
beperkte appreciatie van de Verenigde Staten in de wereldpoliti ek bij buitenlandse
onoprechtheid of buitenlandse onwetendheid. Hobbes' oordeel zo u een andere
oorzaak aanduiden: het falen van de Amerikaanse overheid bij het beveiligen of
het overtuigen van de "onderdanen".
Alhoewel de ideaaltypische kenmerken van imperia in deze bespreking van het
welwillende rijk niet centraal stonden, willen we niettemin even stilstaan bij één
van de wezenlijke kenmerken van imperia, namelijk het afsluiten van heterogene
contracten, omdat dit kenmerk een licht kan werpen op de tekortkomingen van
het legitimit eitsconcept gehanteerd in de empire- theorie. Ter herinnering herhalen we wat verstaan wordt onder " heterogene contracten". Een imperium bestaat,
zoals gezegd, normalerwij ze uit een kern en meerdere periferieën, waarbij de verschillende periferieën onderling weinig contact hebben. Dit leidt ertoe dat de kern
met e lke periferie een verschillend akkoord kan afsluiten (zoveel belastingen, z ulk
soort bescherming, enzovoort). Elke verhoud ing van een kern met een periferie is
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verschillend gestru ctureerd (Nexon & Wright , 2007) . In zoverre de legitimitei t van
een relatie, en van de kern in de ogen van de periferie, afha ngt van de blij ve nd e
aanvaarding van dit con tract, verschillen de voo rwaarden voor legitim iteit. Legitimiteit, net als macht (Guzz ini, 2006, Reus-Sm it , 2004), is " relation ally specific".
Los van de vraag of de V.S. nu een imp eri a le macht zijn of niet, blijft het een feit
dat de V.S. een versch ill end e relatie hebben met Europa, Latijn s-Amerika, China ,
Irak, o f Afghanistan (Nexon & Wright, 2007). Wa nneer Kagan beargumenteert dat
het voorzien in ve ili gheid, en ni et de wettelijkheid , het Amerikaanse bu itenlandse
optreden legitimeert (Kagan 2004 en 2005), klopt dit misschien voo r so mmige relaties, maar niet p er se voor a lle. (Het omgekeerde argument geldt net zozeer voo r
waarnem ers die menen dat het Amerikaanse optreden alleen legitiem kan z ijn
wanneer het in overeenstemm in g is met het interna ti onaa l recht.) Wanneer Hobbes de legi timiteit van de Leviathan onderbouwt op basis va n eigenbe lang in termen van ve iligheid , contra steert hij de Leviathan met de natuurtoestand . Wanneer
men uit een asocia le natuurtoestand komt, klopt het misschien dat veiligheid in derd aad legitimit eit ga randeert. Binnen deze vergelijking zo u ee n Amerikaanse tu ssenkomst in een "mis lukt e staat" legitiem zijn . Kagan, ec hter, heeft vooral moeite
met de Europese tegensta nd en hij probeert mede de Europeanen te overtuigen van
hun onge lijk . De transat lan ti sche verhouding z it evenwe l ingebed in een historisch
gegroeid web van normen, regels en in stituties. Die zijn weliswaar niet statisch,
maar niettemin is de legitimiteit van het Amerikaanse handelen binnen deze context afhankelijk van een overeenstemming met deze sociale werke lijkheid . Zo de
Verenigde Staten zich niet a nd ers wensen te gedragen, moeten ze hun gedrag toch
anders verkopen aan de ve rschill end e doelgroepen . Hun legitimeringstrategie, wil
ze effecti ef zijn , zal ged iversifieerd moeten worden, dat wil zeggen ze za l "multivocal signaling" moeten beoefenen (Nexo n & Wright, 2007). Wil men verschillende
doelgroepen bereiken en overtuigen, dan moet men uiteenlop ende arg umenten gebruiken, steeds aangepas t aan w ie men toespreekt. In de mate dat de voo rstanders
van het we lwill ende rijk dit niet doen en z ijn legitimiteit evident ac ht en, z ullen
ze er niet in s lagen hun toehoord ers te overtuigen. Hun pogingen tot legitim ering
lijken dan ook gedoemd te falen .
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macht in de interna tionale politiek, en dat bovendien beweert dat deze macht niet
gebonden mag zijn door a ll erhande multil aterale organe n en internationale rechtsregels. Deze doctrine, die onder de naam benevolent empire bekendstaat, claim t, zoals beschreven, onder meer een effecti eve en legi tieme vorm van global governance
te ve rtegenwoo rdigen. In het tweede deel van dit artikel steld en we dat empire in derdaad een vorm van global governance is. Met verwijz ing naar Rosenau meenden
we dat global governance weliswaar niet kan worden herleid tot unil ateraa l beheer
(zoals de Amerikaanse imperialiste n lijken te doen), maar dat een dergelijk unilateraal of imperiaal bestuur evenwe l deel uitmaak t van de ontelba re controleme-

chanismen waarvan de som de tota liteit va n global governance uitm aakt. Output ,
eerder dan vorm, bepaalt of een ac ti e, beleid , of ha ndeling als global governance
geldt. Te n slotte bespraken we de vermoedelijke legitimiteit va n het welwill end e
rijk door middel van een a nalyse van de politieke filosofie van Thomas Hobbes.
Het welwillende rijk legi tim eert z ich imm ers ten dele door Hobbesiaanse wo rt els
te cla imen. In de mate dat z ijn voorstanders de legi timiteit ervan in verband brengen met het ve rschaffen van veiligheid - "authority through security" - vertolken
ze ind erd aad een Hobbesi aa nse id ee. De nieuwe imperi al isten verliezen ech ter uit
het oog dat Hobbes eve nzeer het belang van educatie be nadrukt e. Zij ach ten hun
legi timiteit vanze lfsprekend, en eve ntu ele klachten van buitenlandse leiders noodzakelijk on terecht of onoprecht. Hobbes daarentegen begreep dat respect voor de
soeverein , en dus de legitimitei t ervan, met name educat ieve inspann ingen vereist.
De soeverein mag niet veronderstellen dat zijn onderdanen beseffen hoe belangrijk
en welwi llend hij wel is. Hij moet ze hiervan co nsta nt overtuigen. Bove ndi en is
de were ld - de potentiële onderdanen van het Am erikaa nse rijk - geen unifo rm
gegeven, wat tot gevo lg heeft dat de co mmunicatieve of educatieve inspanningen
die geleverd worden ged ivers ifieerd moeten z ijn . In de mate dat dit niet het geva l
is, en meer nog in de mate dat zijn legitime ring ten opzichte van de "onderdanen "
verwaarloosd wordt, is het hele proj ect va n het welwillende rijk gedoemd te falen.
Of dit al dan nie t te betreuren valt , la ten we hier in het midden.
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Elke Krahmann bevestigt als uitzo ndering de regel. Zij past Rosenaus turbulente
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vermijd elijk een amalgaam aan private en publieke actoren werkzaam op het veiligheidsterrein. Maar Krahmann blijft steken in een beschrijvende analyse. Anna Leanders
onderzoek vest igt de aandacht op het toenemende politi eke belang van private militaire
bedrijve n. Indi en deze bedrijven het beleid beïnvloeden en niet slechts uitvoeren wat
de politi eke overheden beslissen, winnen ze overduidelijk aan theoreti sch, in tegenstelling tot louter militair-tec hnisch belang (K rahmann, 2001 en 2005, Leander, 2004).
3.

Cf. Wendt, 1999 . Ook Risses constructivistische interpretatie va n de "democrati-

sche vrede" (Risse-Kappen, 1995).De securilization theory of verveiligingstheorie (Buza n, de Wilde & Wo2ver, 1997) wordt hi er buiten beschouwing gelaten aa ngezien ze
geen direct verband houdt met het onderwerp van dit artikel. Maar ook hier rijst de
vraag: who securitizes? Politieke actoren, de staat, of de samenleving?
4.

Lloyd , 2002. Het betreft hier nota bene juridische grenzen. Deze mogen er volgens

Hobbes niet zijn. Dit betekent niet dat er geen rati onele grenzen kunnen zijn aan het
gedrag van soevereine vorsten. Indien hij zijn volk tevreden wil houden, kan het voo r
de vorst rationeel zijn om voorzichtig op te treden, om zich niet in onnodige en dure
avonturen te storten. Michael William s herinterpreteert op basis van deze gedachte de
betekeni s van Hobbes voor de leer der internationale betrekkingen (Williams, 1996).
5.

Hobbes poneert niettemin dat zij die de natuurtoestand hebben meegemaakt hele-

maal geen behoefte zo uden hebben om zich met politiek bezig te houden, dat wil
zeggen om zich te engageren in de publieke sfeer. Zoals F. Kratochwil (1994) aangeeft,
zo uden ze eerder dromen van een rusti g en gemakkelijk leventje. Deze wens doet geen
afbreuk aan de idee dat zelfbelang de enige basis voo r ge hoorzaa mheid kan zijn. Hobbes bepl eit niet dat de onderdanen hun wensen om een ac tief publiek leven te leiden
zouden onderdrukken (wat gelijk zou staan aan het eerste argument), maar veronderstelt eerder dat ze hi ertoe in de eerste plaats geen drang zullen hebben. Dit onderscheid
vervaagt zodra we (verder in de tekst) Hobbes' bewust educatieve rol in ogenschouw
nemen.
6.

Coolsaet, 2002, 59. De impact van 9/11 wordt betwist. Dobson meent dat "noth-

ing much has changed" in de internationale politiek, behalve dat het defensiebudget
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va n de V.S. werd opgekrikt, " [which] helped finance the in vasio ns of Afghanistan and
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Dit is wel het geval bij de "bottom up "- installatie van een wereldregering, zoa ls

voo rspeld door Wendt (2003).
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Een crisis van de
partijendemocratie ?1
Wouter van der Brug 2

In het publieke debat, maar ook onder we-

en aan de hand daarvan iets meer zeggen

tenschaps beoefenaren bestaat sind s enige

over onze kennis van versch illende aspec-

tijd ongerustheid over de toestand va n de

ten van de vermee nd e cris is van Europese

modern e parlementaire democratie, niet

partijendemocratieë n.

a ll een in Nederland en België, maa r in
vrijwel a ll e gevestigde democra tieën. Velen maken z ich zo rge n over het electora le
verlies va n middenpartijen, over de sterk
schommelende verkiezingsu itslagen

en

over de opkomst van radicale partijen ter

De toegenomen
instabiliteit van
verkiezingsuitslagen
1.

linker- en rechterzijde va n het politieke
spectrum . Daarbij wordt vaak gesproken

De eerste onderzoekslijn richt zich op het

van een 'crisis'.

gedrag van kiezers en vooral op electorale

De oud -politicus en politi coloog Ed van

aspecten van de crisis van partijen is dat

ve randerin gen. Ee n van de veelgenoemd e
Thijn ve rge lijkt de Nederlandse 'waa ierd e-

partijen steeds slechter in staat zijn ee n

mocratie ' zelfs met de Weimar Republiek. 3

sta biele groep kie zers aan zic h te binden.

De somberheid beperkt zich niet tot oud-

Kiezers zo ud en 'a ls stuifza nd ' met alle

politici of journalisten, ook de toonaange-

winden

vende hoogleraar Peter Mair (2006) is bu i-

zi ngs uit slagen steeds grotere schomme-

tengewoon somber. Volgens hem staan we

lingen verto nen (o.a., Schu yt, 2003).

meewaaien,

waardoor verkie-

welli cht aa n de vooravo nd van het einde
va n de parlementaire democratie zoals we
di e kennen.

4

Deze to egenomen insta bilit ei t in ve rkiezings uitslage n hangt samen met processen
va n emancipat ie van burgers die z ich in

De ve rschillende onderzoeks li jne n waar-

a lle wes terse landen hebben voorgedaan.

aan ik de afge lopen jaren heb gewerkt en

Geëmancipeerde burgers voelen minder

die ik de komende jaren verder wi l on tw ik-

sterke groepsloya liteiten en maken hun

kelen , hebben direct of indirect betrekking

keuzes meer dan voorheen op basis va n

op het func tioneren van de partijendemo-

persoonlijke afwegingen, hetgeen onte-

crat ieën in westerse lan den. In deze bij-

genzeggelijk leid t tot grotere scho mmelin-

drage wi l ik graag de co ntouren schetsen

gen in verkiezingsuits lagen. Mijn collega

m

va n deze ve rschill end e onderzoekslijn en

Mark Franklin (1992) heeft aangetoond
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dat deze processen zich in alle westerse

lijke kwesties oriënteren hierdoor steeds

democratieën voordoen, hoewel er tussen

vaker van partij wisselen.

landen versc hillen z ijn in het tempo waarin deze vera nd eringen plaatshebben en

Onderzoeke rs ondervinden gro te proble-

het moment waarop ze inze tten. Dezelfde

men bij de analyse van partijkeuze wan-

Mark Franklin heeft aangetoond dat met

neer veel kiezers voor meerdere partijen

de afna me van de effecten van sociaal-

een sterke voorkeur hebben. De stan-

stru cturele factoren, zoals sociale klasse

daardmethoden voor de ana lyse van par-

en religie, inhoudelijke overwegingen be-

tijkeuze ondervinden dan ernstige schat-

langrijker zijn geworden bij de keuze voor

tingsproblemen, doordat deze variabe le

een bepaalde partij.

geen informatie bevat over de voorkeuren

Uiteraard is het voor kiezers vr ijwel niet

stemd (van der Brug, Van der Eijk & Fran-

voor partijen waarop iemand niet heeft gemogelijk a lle inhoud elijke thema's mee

klin, 2007, pp. 33-36; Van der Eijk & Kroh,

te wegen in hun keuze, en daarom is het

2002). Daarnaast zij n deze stan daardme-

belangrijk dat partijen een helder ideolo-

th oden ongeschikt voor een vergelijkende

gisc h profiel hebben. Kiezers kunnen dan

analyse van partijkeuze over meerdere

kiezen voor een partij die ideologisch dicht

verkiezingen heen. Bij iedere verkiezing

bij hen staat en kunnen op deze wijze,

kiest men imm ers uit een ander aanbod

zo nder kennis van de partij programma's,

van partijen en dus is er bij iedere ver-

toch een inhoudelijk beredeneerde keuze

kiezing een andere afhankelijke variabele

maken (Feldman & Conover, 1993; Gran-

di e men probeert te verkla ren . Een van de

berg & Holmberg, 1988; Pop kin 1991) . Een

belangrijke bijdragen aan het electo raa l

van de resultaten van mijn eigen promo-

onderzoek van mijn directe voorganger

tieonderzoek was dat tot het einde van de

Cees van der Eijk is de ontwikkeling ge-

jaren tacht ig in Nederland zelfs de minst

weest va n een a lterna ti eve manier om de

geïnteresseerd e kiezers goed bleken te

determinanten van partijkeuze te schat-

weten waar partijen stonden inzake een

ten. Hierin word t partijkeuze voorgesteld

aantal concrete strijdpunten, door de alge-

als een proces dat in twee fasen verloopt:

mene kennis die men had van hun ideo-

een fase waarin kiezers voorkeuren voor

logisc h profiel.

verschillende partijen ontwikkelen en een

Sinds het einde van de jaren tachtig zien

voo rkeu ren hun uiteindelijke keuze ma-

fase waarin kiezers op grond van deze

~
Vl

we echter dat het ideologische profiel van

ken. Deze methode kent niet de schat-

veel politieke partijen minder duidelijk is

tingsproblemen van gangbare methoden

geworden en dat de grote partijen zic h

en stelt ons in staat vergelijkende studies

ideologisch minder duidelijk van elkaa r

te maken van partijkeuze over verschil-

onderscheiden . Dit betekent enerzijds dat

lende verki ezingen heen.

Vl

w

het voor kiezers moeilijker wordt te weten

zw

waar partijen precies (voor) staan. Daar-

Recentelijk hebben Cees van der Eijk, Mark

naast zu llen kiezers die zic h op inhoud e-

Franklin en ik deze methode toegepast om
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de effecten va n macro-economische om-

vendien niet worden beschouwd vanuit

standigheden op individ ueel kiesgedrag

hun instituti onele en historische context.

te ana lyseren (van der Brug c.s., 2007).

Ik denk da t veel electoraa l onderzoek in-

Onze analyses laten zien dat eco nomi sche

derdaad als probleem heeft dat het z ich te

omstandigheden slechts een gering e ffect

sterk richt op de vraagzijde van het elec-

hebben op partijvoorkeuren, maar dat die

tora le keuzeproces: kenmerken va n kie-

kleine effecten toch grote gevolge n kunnen

ze rs. Onze nieuwe benadering richt zich

hebben voor verkiezingsuitslage n wan-

juist op de w isselwerking tussen partijen

neer de groo tste partijen sterk met elkaar

en kiezers en situeert het gedrag van in-

concurreren om de voo rkeur van dezelfde

di vidu en in de institutionele, strategische

groep kiezers. Wij tonen aan dat de groo t-

en macro-economische con text waarin dit

ste regeringspartijen meestal profiteren van

plaatsheeft.

gunstige economische ontwikkelingen wat uiteraard de verwac hting was - maa r

Ik beschouw de recente ontwikkelingen in

dat zij dit meestal do en ten koste van klei-

het kiezersonderzoek, waa rin we ons rich-

nere regeringspartijen. Ook blijkt de w ij ze

ten op de interactie tussen kiezers, partijen

waarop macro-economische omstandighe-

en de strategische en institutionele context,

den doorwerken op ve rkiezingsuitslagen

als zeer beloftevo l. Tot nu toe is deze bena-

afhankelijk te zijn va n de mate waarin re-

dering onder andere toegepast bij de analy-

geringspartij en duidelijk verantwoordelijk

se va n rechtspopulistische partijen en hun

zijn voor het beleid. In tweepartij enstelsels

aa nhangers, van de relatie tussen Europese

worden partijen vaak afgerekend op het in

verkiezingen en nationale politiek en de in-

het verleden gevoerde beleid. Maar in stel-

vloed va n macro-economische omsta ndig-

sels zoa ls het Nederl andse, waarin het niet

heden op electora le processen. Ik verwacht

heel duidelijk is welke partij precies ver-

dat bredere toepassingen van deze bena-

antwoordelij k is voor welk deel van het ge-

dering het electoraal onderzoek centraler

voerde beleid , zijn kiezers minder geneigd

zullen positioneren in de politicologie,

regeringspartij en af te rekenen op het in

juist omdat we niet alleen meer weten va n

het verleden gevoerde beleid en ju ist meer

electorale keu zep rocessen op microniveau ,

geneigd te kijken naar de verwachtinge n

maa r omdat we eveneens meer aandac ht

voor de toekom st.

besteden aan de doorwerking va n deze microprocessen op macro ni veau .

Ik noem een aantal va n deze onderzoeksres ultaten, omdat ze laten z ie n dat we

Terugkerend naar de vermeende crisis van

met deze nieuwe onderzoeksbenadering

de partijendemocratie, moeten we dus een

enkele tekortkomingen van het trad itio-

duiding geven va n de toegenomen insta-

nele kiezerso nderzoek verhelpen. Het tra-

biliteit va n verkiezingsuitslagen. Hierbij is

ditionele kiezersonderzoek is bekritiseerd

het belangrijk vast te stellen dat opvattin-

vanwege de sterke nadruk op indi viduele

gen van kie zers op geaggregeerd ni veau

keuzeprocessen (in plaats van groepspro-

zeer stabiel zijn en dat ook voorke uren

m
m

cessen), waa rbij deze keuzeprocesse n bo-

voo r partijen tam elijk stabiel z ijn . Tege-
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lijkertijd zien we dat de grote politieke
partijen zich ideologisch minder duidelijk
van elkaar zijn gaan onderscheiden. Als
partijen zich inhoudelijk niet erg duidelijk van elkaar onderscheiden, dan zullen
kiezers die op basis van inhoudelijke oordelen een keuze maken, vaak tot op het
laatste moment twijfelen tussen twee of
meer partijen die zij vrijwel even aantrekkelijk vinden (Kroh, van der Brug & Van
der Eijk, 2007; van der Brug, 2004; Van
Holst ey n & De Ridder, 2005). Dit leidt tot
twee ogenschijnlijke paradoxen.

z
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De eerste ogenschijnlijke paradox is dat
factoren die voor kiezers ze lf niet erg belangrijk zijn bij het bepalen va n hun voorkeur voor partijen, zoa ls beoordelingen
van kandidaten of kleine blunders in de
campagnevoering, juist in veel gevallen
net even de doorslag kunnen geven in de
partijkeuze. De tweed e ogenschijnlijke paradox is dat voorkeuren voor partijen tamelijk stabiel zijn, terwijl verkiezingsuitslagen vaak zeer instabiel zijn. De grotere
schommelingen in verkiezingsuitslagen
moeten dan ook niet worden gezien als
een indicatie dat de partijendemocratieën
in een crisis zouden verkeren. De meeste
burgers kiezen op basis va n inhoudelijke
overwegingen. De middenpartijen zijn
meer op elkaar gaan lijken en naarmate
de afstand tussen partijen kleiner wordt,
zullen kiezers daartussen gemakkelijker
switchen. Daarnaast zijn de middenpartijen naar elkaar toe gekropen , waardoor er
meer ruimte is ontstaan voor partijen aan
de uiteinden va n het politieke spectrum.
Hoewel de sc homm elende verkiezingsuitslagen uiteraard veel onzekerheid veroorzaken onder politieke en bestuurlijke
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elites, is er vanuit democratisch oogpunt
niets op tegen.

Schommelende
verkiezingsuitslagen en
nieuwe scheidslijnen?
2.

Een tweede mogelijke verklaring voor de
instabiliteit van verkiezingsuitslagen is
dat het belang van de links-rechts tegenstelling in West-Europa is afgenomen. In
deze lijn van argumentatie gaat het er niet
zozeer om dat partijen in links-rechts termen naar elkaar zijn toegekropen , maar
dat deze tegenstelling op zichzelf minder
belangrijk is geworden. Deze lijn van argumentatie komen we tegen bij Inglehart
(1984), Kitschelt (1995) en recentelijk bij
Kriesi c.s. (2006). Volgens Inglehart worden conflicten rond sociaaleconomische
verdelingskwesties steeds minder bel angrijk en worden voora l voor de jongere generatie die in betrekkelijke welvaart is opgegroeid imm ateriële waarden, zoals een
schoon milieu , steeds bel angrijker. Hij zag
de opkomst van de milieubeweging en
van groene partijen in de jaren zeventig
en tachtig als een uiting van de politisering van deze immateriële waarden. Dit
betekent dat in Ingleharts optiek de soc iaaleconomische dimensie richtinggevend
is voor de ene genera tie en een andere
ideologische of waarden tegenstelling voor
een andere generatie.
Anderen hebben een tweedimensionaal
model uitgewerkt, met op de ene as saciaaleconomische tegens tellingen en op
de andere as iets anders (zie bijvoorbeeld
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Kitsc helt , 1995 ; Kri es i c:s., 2006; Midde n-

di e ik in na vo lging va n Kries i maa r even

dorp, 1991; Pelli kaa n , 2006) . De betekeni s

een sociaa leco no mi sc he en een culturele

va n di e tweede as word t ve rschillend ge-

scheidslijn za l noeme n. Hui b Pellikaa n

interpreteerd . Kitschelt (] 995) en Midde n-

(2006) heeft eenzelfde soo rt ruimtelijk

dorp (1 991) noemen het ee n a utorita ir-

mod el ontwikkeld voo r het Nederl andse

libert aire dim en sie, waa rbij het gaa t om

partijpoliti eke la ndsc hap.

za ke n d ie te maken hebben met recht en
ord e en met christelijke zeden aa n de e ne

Ik kan mij gedeeltelij k vinden in de th eo-

ka nt en persoonlijke vrijheid aa n de a n-

ri e va n Kriesi, maar op twee punten heeft

de re. Ha nspeter Kries i z iet in een recente

hij mijns inziens ongelijk . Het eerste punt

bijdrage een ni eu we dimensie ont staa n

waarop wij verschillen betreft de gedachte

rond de structurele belange ntegenstelling

dat nieuwe politieke tegenstellinge n voor-

tussen de w innaars en verliezers va n de

namelijk voortkomen uit structurele belan-

mondiali sering (Kriesi c.s. , 2006). Aan

gentegenstellingen. Deze klass ieke sociolo-

de ene ka nt bestaat er een gro ep burgers

gische benadering va n politieke processen

d ie ten gevo lge van de mondi ali serin g

is niet langer overtuige nd. Voo r een deel

va n natio nale economieën hun baa n zie n

komt dit doordat deze onvo ldoende oog

ve rdw ijn en naa r lagelonenl a nd en in Azië,

heeft voor het belang va n politieke opva t-

terw ijl er voor de overgebl eve n ba ne n

tingen di e niet voortkomen u it persoonlijke

steeds meer co ncurre ntie is va n goed ko pe

of collectieve bela nge n. Voo r een ander

arbeidskrac hten uit voo ra l Oost-Eu ro pa

deel komt dit door de toenemend e com-

ten gevolge va n de openh eid va n de Eu-

plexiteit va n de hedendaagse sa menlev ing,

rop ese markt. Kri es i ve rwac ht da t deze

waardoor dezelfd e persoo n soms w innaa r

'verli ezers va n de mondia li serin g' tegen

en soms ve rli ezer va n de mondialiserin g

ve rd ere Euro pese eenwo rding z ull en z ijn ,

kan zijn. Ee n telefoniste ka n de ene week

vóó r protec ti oni stisc he m aa tregelen e n te-

haar pla fond goedkoop laten wi tten door

ge n de ko mst van immigranten. Aa n de

een Oost-Eu ro peaa n die hier een klusbe-

a ndere ka nt is er een gro ep burge rs - de

drijf is begonnen en de volgende week haar

w innaa rs van de mo11diali serin g -

baan kwijtra ken doord at het callcenter

di e

hierva n juist profiteert omd at de eigen

waarvoor ze werkte zich in India ves tigt.

ca rrièremogelijkheden er grot er door zijn

De bloembollenkwe ker di e zijn bollen laat

geworden en zij door Oo st-Europese ar-

pellen door Poolse seizoensarbeiders , loopt

beidsmigra nten goedkoop h et dak kunn en

de volgende m aand wellicht te hoop tegen

late n dekken van hun tweed e hui sje in

het asielzoekerscentrum dat in de buurt

Fra nkrijk. Volgen s Kri esi en zijn onde r-

wordt gevestigd . Modellen di e ideologische

zoe ksgroep heeft deze stru cturele tegen-

voorkeuren van burge rs, hu n politieke op-

stelling zich ont w ikke ld tot een tweede

va ttingen ten aa nzien va n concrete kwes-

politi eke scheidslijn in de Europese partij -

ties, of hun electora le keuzen verkl aren uit

stelsels. Dit beteke nt dat zowel het gedrag

maa tschappelijke posities, hebben dan ook

va n pa rtij en a ls de attitud es va n burge rs

weinig verkl are nde krac ht. Ik denk wel dat

wordt ges tru cturee rd door twee dime nsies,

Kries i gelijk hee ft dat twee id eologische
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dimensies ten grondslag liggen aa n de op-

kunn en we grafisch weergeven zoa ls in fi -

va ttin gen van kiezers ten aa nzien va n de

guur 1. Op de hori zo ntale as staan posities

belangrijkste politieke thema 's. De posities

weergegeven op de sociaa leconom ische di-

va n burgers op deze dimensies laten z ich

mensie. Hoe linkser iemand zich op deze

echter slecht verklaren van uit hun maat-

d imensie bevindt, des te meer is hij of zij

schappeli jke posities.

voor inkomensn ivellering, voo r behoud
van ar ra nge menten va n de verzorgings-

Het tweede punt waarop mijn visie afw ijkt

staat en tegen privatisering. Hoe rechtser

va n die va n Kriesi en ook va n Pellikaan be-

men staat, des te meer is men voor de

treft de claim dat niet alleen attitudes van

vrije markt en tegen een grote overheid.

burgers, maar ook de posities van partijen,

Wie op de verticale as bovenaan staat is

door twee dimensies wo rden gestructu-

voor een streng asielzoe kersbeleid, vindt

reerd. Op basis van analyses van zoge-

dat immigranten zich dienen aan te passen

naamde 'expert survey data' uit veertien

en dat er streng opgetreden moet worden

va n de vijftien oorspronkelijke EU-lidstaten

tegen criminaliteit. Wie helemaal onder-

komen Joost van Spanje en ik tot de con-

aan staat op deze dimensie vi ndt juist dat

clusie dat dit niet het geval is (van der Brug

er een ruimhartig asielzoekersbeleid moet

& Van Spanje, 2007). Standp unten van par-

zijn, dat immigran ten hun eigen cultuur en

tij en ten aanzien va n zee r verschi llende

gewoonten mogen behouden en dat crimi-

th ema's zijn heel sterk met elkaar gecor-

naliteitsbestri jd ing meer gebaat is bij pre-

re leerd . Met andere woo rd en, partij en die

ventie dan bij zwaard ere straffen. Uiteraard

linkse standpunten innemen bij soc iaa l-

kan iedereen posities innemen tu ssen deze

economische onderwerpen, z ijn ook links

uitersten in .

op het ge bied va n thema's als individuele
vr ijheid en migratie, en partij en die soci-

Op basis va n deze twee dimensies kun-

aa leco nom isch rechts zijn, zijn ook rechts

nen we ons schematisch dus vier ideaal-

inzake andere thema's. Een uit zo nd ering

typen voorstellen (zie Figuur 1). Er z ijn

is de Europese eenwording, waarbij de

mensen die sociaaleconomisch lin ks zijn

partijen in het politieke centrum over het

en ook links wa t betreft cu lturele onder-

algemeen vóór verdere Europese eenwor-

werpen, zoals immigratie, integratie en

ding en uitbreiding zijn en de tegenstand

criminaliteitsbestrijding. Er zijn mensen

grotendeels komt van de radicale linker- en

die op beide dimensies een 'rechtse' po-

rechterzijde van het spectrum - overigens

sitie innemen , maar er zijn er ook die op

op grond van verschillende argumenten.

de ene dimensie links zijn en op de a ndere
dimensie rechts. Partijposities zijn tot zee r

~
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We weten dus dat standpunte n va n par-

recentelijk echter grotendeels langs één

tijen grotendeels langs één dimensie geor-

dimensie georganiseerd, hetgeen betekent

gan iseerd zijn, terwijl de opvattingen va n

dat er vrijwel geen partijen zijn die lin ks

kieze rs ten aa nzien va n een aan tal belang-

zijn ten aa nz ien van economische kwes-

rijke politieke th ema's door twee dimensies

ties en rechts op culturele strijdpunten

worden ges tru ctureerd . De twee dimensies

(type 1), of rechts bij sociaal economische
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ex: ~ - - - - - - - -

RES PUBLICA • 2008 - 1

39
EEN CRISIS VAN DE PART IJ ENDEMOCRATI E?

onderwerpen en links op cultu rele (type

seis va n de verschillende Eu ropese la n-

4) . Bijna alle partijen z ijn van het type 2

den, maa r ka n niet voo rspellen tot welke

of type 3. Op basis van enquêtegegevens

vera nd erin ge n dit za l leiden . De vraag is

weten we dat in de meeste West- Europese

w ie er in da t ga t za l dui ken? Radi caal link-

la nden de meerderheid va n de bevolking

se partij en zoa ls de Nederland se SP of de

naar links neigt op de sociaaleconomi sche

Duitse Linke Partei? Nieuwe pa rtijen? Of

d imensie en naa r rechts op de culturele di-

z ullen de rechtspop ulisti sche pa rtijen als

mensie. In de meeste West-Europese lan-

het Vlaa m s Bela ng en de Deense Volks-

de n komt ty pe l dan ook het meest voor

part ij zich steeds linkser gaa n ori ënteren

en type 4 het minst. De grootste van de

in sociaa leco nomi sch opzicht ? Dit ka n ik

vier groepen is sociaaleconomisch links en

niet voorspell en, m aar ik za l er ze ker on-

sociaa lcu ltureel rechts. In Nederland wordt

derzoek na ar blij ve n doen.

vaa k ges pro ken va n de ' ruimte op rechts',
maa r de ruimte ligt niet op rechts (type 2)

Wat zijn de implicaties va n dit a ll es voo r

wan t daar bev inden zic h veel parti jen en

de vermeende crisis va n de pa rtij en-

niet zo veel kiezers. De echte ruimte ligt b ij

democrati e? In mijn ogen is er wel ee n

de lin ks- rechts combinati e die gerepresen-

probleem , maar ik ben er n iet van over-

teerd wordt door type 1. Deze grote groep

tui gd dat d it iets te maken h eeft met de

word t in het huidige West-Europa imm ers

politieke pa rtij als organisatievo rm of met

niet politiek ve rtegenwoordigd .

a fn eme nd e aa ntallen (actieve) partijleden. Voor de relatie m et kiezers zijn die

Het fe it dat zo' n grote groep burge rs po-

pa rt ijleden a l veel la nger va n minder be-

litiek niet ve rtegenwoordigd is, za l naar

la ng . Er is echter wel een probleem uan

mijn stellige verwachting leiden tot be-

representatie. Aa n de ene ka nt heeft dit

la ngrijke ve ra nd eringen in de part ijstel-

te ma ken met het feit da t de posities va n

rechts

type 1

type 2

lin ks _ _ _ _ _ _ _ _ __,__ _ _ _ _ _ _ __

rec hts

type 4

type 3
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Figuur 1: Typo log ie van ideolog ische posities.
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ki ezers ni et overeenstemmen met die va n
part ij en, maa r wellicht nog belangrijker is
het beleid dat wordt gevoerd. Uit publiek
opinieonderzoek blijkt dat er onder WestEuropese burgers veel steun bestaat voor
de arrangementen va n de welvaa rtsstaat
en voor inkomensnivellering (zie o.a.,
Becker & Dekker, 2005 , p. 337; Tammes
& Dekker 2007 , p. 72; va n der Brug & Van
Spanje, 2007). Het lijkt er dus sterk op
dat het EU -beleid dat zich richt op privatisering en versterking va n de vrije markt
fl ink uit de pas loopt met de publieke opini e in Europa die sociaa leco nomisch sterker naar lin ks neigt. Daarnaast heeft er tot
di ep in de jaren negentig een taboe gerust
op discu ss ies over het migrati e- en integratiebeleid in veel Europese landen, terwi jl een minderheid van de burgers in de
meeste land en vindt dat migrati e positi ef
hee ft uitgepakt. Ik beschik ni et over data
om dit te kunnen ondersteunen, maar het
lijkt erop dat het beleid in de meeste Europese landen - op de Scandin av ische
landen na - tot diep in de jaren negentig
rechts is geweest op sociaa leco nomi sc h
terrein en li nks op het vlak va n culturele
strijdpunten zoal s immigratie. Dat is in
het kwadrant waar zich de min ste kiezers
bevinden.

3.
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Dalend politiek
vertrouwen?

boek betoogt de Amerikaanse politicoloog Ru ssell Dalton (2004) dat er in nagenoeg all e westerse democratische stelsels
sprake is va n een gestage da ling van het
vertrouwen in de belangrijke politieke in stituti es. Echter, wie dat boek goed leest,
zal zien dat di e daling niet in ieder land
optreedt en zeker niet bij elke indi ca tor
voor poli tiek vertrouwen .
Een van de uitzonderingen is Nederland
en in een recente studie hebben Philip va n
Praag en ik gedetai ll eerder gekeken naar
ontwikkelingen in politiek vert rouwen
in Nederland (van der Brug & Van Praag,
2007; Bovens & Wille, 2006). Daaruit blijkt
dat er in Nederland geen sp rake is va n een
structurele daling in politiek vertrou wen,
maar dat er tussen begin jaren zeventig en
eind jaren negentig juist sprake was van
een sti jgende trend. Tussen 2000 en 2004
was er weer een sterke daling in het vertrou wen, maar tussen 2004 en 2006 nam
het politieke vertrouwen van burgers weer
toe. Het politieke vertrouwen van burgers
was voor Nederlandse begrippen laag in
twee perioden van polarisa tie: ten tijde
van het kabinet Den Uyl en va n het tweede
kabinet Balkenende. Onze hypothese is dat
juist de zo hevig bekritiseerde Nederlandse
politieke cu ltuur - het streven naar co nsensus, het zoeken van comprom issen, 'de
boel bij elkaar houden', het 'polderen' een positief effect heeft gehad op het vertrouwen van burgers in 'de politiek '.

Een ontwikkeling di e veel beschouwers
va n partij endemocrati eën zorgen baart is
het dalend e vertrouwen onder burgers in
co nventionele politiek, vooral bij instituties als partijen, regering en parlement. In

Er is echter nog zeer weini g bekend over
de wijze waarop de politi eke co ntext en
de daarmee sa menh angende politieke cultuur inwerken op het politieke vertrouwen

een recentelijk verschenen en invloedrijk

va n burgers. Meer onderzoek op dit terrein
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is daarom dringend noodzakelijk, maa r er
is geen sprake van een universele structurel e daling va n het politieke vertrou wen.

4.

Rechtspopulisme

Sinds enkele decennia is het politieke
landschap in West-Europa aangev uld met
ni euwe partijen die soms 'extreemrechts'
werden genoemd , som s 'rechtspop uli stisch' of ' radicaal rechts ' en soms 'a ntiimmigratiepartijen'. Voorbeeld en hi erva n
zijn de Italiaanse MS I-Alleanza Nazionale, het Franse Front Nationa l, het Vlaa ms
Blok/ Vl aa ms Belang, de Nederlandse Centrumdemocraten en LPF, de Duitse Republikaner en de Oostenrijkse FPÖ. Vanwege
de vermeende overeenkomsten tussen
deze rechtspopulistische partij en en fascistische stromingen uit het interbellum ,
wordt de opkomst van dergelijke partij en
door sommigen beschouwd als een gevaar
vo or de democratie.
Naar de aanhangers va n dergelijke partijen is de laatste vij fti en jaar veel onderzoek gedaa n. Het beeld dat uit een groot
deel van dit onderzoek naar voren kwa m,
was niet erg florissant. In de eerste plaats
werd hun stem veelal geïnt erpreteerd als
een protes tstem, ofwel een stem die niet
ec ht inhoudelijk gemotiveerd was, maa r
een uiting va n ongerichte woede of ontev redenh eid met 'de politiek'. Deze verklaring ging vaak gepaard met de constatering dat de aanhang va n rech ts-radi ca le
partij en voo ral gerekruteerd wordt uit delen van het electoraat met een lage oplei ding en een laag inkom en. Over de leiders
van dergelijke partijen wordt daarnaast

vaak beweerd dat zij 'charismatisch' zouden zijn . Als we een en ander samenvatten, dan is het oprijzende beeld dat van de
laagopgeleid e en kansarme burger, meestal een man, die zich uit een ongerichte
woed e tegen het estab lishment laat verleiden door een charismati sche leider. De
afgelop en jaren heb ik op dit terrein vee l
onderzoek verricht met verschillende collega's (Bos & va n der Brug, 2007; van der
Brug, 2003 ; van der Brug, Fennema & Tillie, 2000; va n der Brug & Fennema, 2003;
va n der Brug & Mugh an, 2007; Van Spanje
& van der Brug, 2007). Uit dat ond erzoek
komt een heel ander beeld naar voren.
Sociaalstru cturele achtergro ndkenmerken
en demografische va riabelen verklaren
slechts een paar procent van de variantie
in voorkeuren voor dit soort partijen. Dat
betekent dat deze partij en hun aanhang
niet alleen rekruteren onder de laagopgeleide zogeheten 'verli ezers van de moderniteit ', maa r uit alle lagen va n de bevolking. Verder blijkt een keuze voor een
dergelijke partij ni et mind er inh oudelijk
gemotiveerd te zijn dan de keuze n die andere kiezers maken voor andere partijen.
Bij nadere toetsing blijft ook weinig overeind va n de stelling over het belang va n
'charismati sch leid erschap' voor rechtspopulistische partij en. Politi eke leiders
zijn voor all e partijen belangrijk, maar dat
blijkt bij rechtspopulistische partijen niet
in sterkere mate het geva l te zijn dan bij
andere parti jen (van der Brug & Mugh an,
2007}.
Met sociaalstru cturele benaderingen blijkt
het ten slotte ook niet goed mogelijk te
zijn te verklaren waarom sommige van
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deze partijen electoraa l succesvo l z ijn en

Voor het succes van rechtspopulistische

andere nauwelijks succes hebben. Op ba -

part ijen bleken dergelijke politieke omge-

sis van sociaalstructurele mode llen zo u

vingsfactoren eveneens belangrijk te z ijn,

m en bijvoorbeeld verwachten dat het

en dan voora l de concurrentie door de be-

Waalse Front National heel succesvo l zou

langrijkste gevestigde rechtse partij. Als

zijn, vanwege de hoge werkloosheid in

deze zich sterk profileert op rechtspopu-

Wallonië ten gevo lge van vero uderde in-

listische thema 's als immigra ti e, dan blijkt

dustrie. Ook ligt het voor de hand te ver-

de rech tspopulistische partij minder suc-

wachten dat in Vlaa nderen, economi sch

cesvol te z ijn , ook a ls deze een groot elec-

een van de voorspoedigste regio's van

toraal potent ieel heeft. Een co ncreet voor-

de EU, een rechtspopu li sti sche partij niet

beeld hi ervan bieden Die Republikaner uit

veel kans zo u maken. Het omgekeerde is

Duitsland, een partij die in het begin van

nu juist het geval.

de jaren negentig een kiezerspotentieel

Een aantal jaren geleden ontwikkelden

kiesdrempel haalde doordat voo r de mees-

had va n rond 15 procent, maar nooit de
Meindert Fennema, Jean Tillie en ik een

te potentiële kiezers de CDU en vooral de

model ter verklaring van versch illen in

CSU rechts genoeg waren . Omgekeerd kon

h et electorale succes van rechtspopulisti -

het Vlaams Blok eind jaren negentig en in

sche partijen, dat niet alleen uitgaat va n

het begin va n de eenentwin ti gste eeuw

kenmerken va n kiezers, maar juist ook

juist sterk groeien doordat er ten tijde van

kijkt naar kenmerken van partijen en

de kabinetten van Verhofs tadt weinig con -

naar de concurrenti e tu sse n pa rtijen (van

curren tie op rechts was (van der Brug c.s.,

der Brug, Fennema & Tillie, 2005). In dit

2005; van de r Brug & Fennema, 2003). Tot

onderzoek maakten w ij gebruik van het

mijn ge noegen consta teer ik dat er recen-

begrip 'po liti eke mogelijkhedenstructuur' ,

telijk veel studies zijn versc henen waarin

dat door Hanspeter Kriesi in Amsterdam is

aandacht is voor politieke en strategische

geïntroduceerd ter verklarin g van het suc-

factoren die van belang z ijn ter verklaring

ces van sociale bewegingen. Kriesi en zijn

van de steu n voo r rechtspop ulistische par-

toenmalige promovend i (en tegenwoord ig

tijen en bewegingen, zowel op individueel

hooglerare n sociologie) Jan Willem Duy-

a ls op geaggregeerd ni veau (Carter, 2005;

vendak en Ruud Koopmans toonden aan

Givens, 2005; Golder, 2003; Koopmans,

dat, hoewel er in veel oms tand igh eden een

Statham, Giugni & Passy, 2005; No rri s,

potentiële steun bestaat voor activiteiten

2005; van der Brug & Fennema, 2007).

van sociale bewegingen , sch ommelinge n
in de ac ti vi tei ten van sociale bewegingen

Is de opkomst va n rechtspopulistische par-

voora l moeten worden begrepen uit poli -

tij en symptoma tisch voor de crisis waarin

tieke omgevi ngsfactoren, zoals facilitering

de West-Europese partijendemocratieën

of repressie door de staat en de samen-

zouden verkeren? Dat is mij een aantal

UJ

stelling van de regering (Koop mans, 1992;

stappen te ver. De echte rechtsextremis ti-

zUJ
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Duyvendak & Giugni, 1995).
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sche partijen die zich tegen de de mocrati e
keren of die zich niet houd e n aa n de mo-
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cratische spelregels zijn uitermate klein

we deze kenmerken in meer of mindere

en onsuccesvol. De rechtspopulistische

mate tegen. Het antwoord op de vraag of

partijen die wel succes kennen, houden

er nu sprake is van een crisis in de demo-

zich aan de democratische spelregels, en

cratie wordt daarmee afhankelijk van de

wat men er ook van mag vinden, zij ver-

mate waarin men elk van die elementen

werven steun op basis van hun inhoude-

laat meewegen, en daarmee dreigt deze

lijke programma. Het lijkt mij essentieel

oninteressant te worden. In plaat s van de

voor een democratie dat ook afwijkende

vraag of er sprake is van een crisis ontken-

meningen vertegenwoordigd worden, en

nend of bevestigend te beantwoorden, is

als dat gebeurt door partijen die zich aan

het daarom interessanter de verschillende

de regels van de parlementaire democratie

visies op de vermeende crisis in kaart te

houden, dan mogen we niet te gemakke-

brengen en na te gaan op welke bewijs-

lijk van een crisis spreken.

voering deze visies berusten.
Een eerste lijn van argumentatie is die van

5.

Concluderend

'de verwende burger', die men vooral tegenkomt bij politieke commentatoren en

Dit brengt ons terug bij de vraag of er

bij sommige verongelijkte politici. Volgens

sprake is van een crisis van de westerse

deze commentatoren heeft de ontevreden

partijendemocratieën of niet. De historicus

burger onrealistisch hoge verwachtingen

De Jonge (1968) en mijn collega De Beus

van het probleemoplossende vermogen

(te verschijnen) hanteren een onderscheid

van de overheid en raakt daardoor nood-

tussen een crisis van de democratie en een

zakelijkerwijs

crisis in de democratie. Van een crisis van

keert hij of zij zich te gemakkel ijk af van

de democratie is sprake als zowel elites als

'de politiek' of laat zich te gemakkelijk

grote groepen burgers het fundamenteel

verleiden door een nieuwe politieke stro-

oneens zijn over de uitgangspunten van

ming of beweging. Uiteraard kan iedereen

democratisch bestuur, zoals het ideaal van

wel een voorbeeld geven van een derge-

politieke gelijkheid, persvrijheid en andere

lijke 'verwende kiezer', maar als diagnose

teleurgesteld.

Vervolgens

grondwettelijke bepalingen. In geen enkele

van electorale schommelingen schiet deze

westerse democratie is hiervan sprake.

argumenta tie duidelijk tekort, zoa ls ik heb
laten zien.

Belangrijke elementen van een crisis in
de democratie zijn: een fundamentele

Een tweede lijn van argumentatie is dat

onzekerheid van oude politieke elites,

partijen falen. Zoals beargumenteerd door

grote onvrede onder belangrijke maat-

onder andere Peter Mair (2006) bestaat

schappelijke groepen en burgers over 'de

dit falen eruit dat partijen er niet in sla-

politiek', ongeloof in de toekomst van de

gen burgers aan zich te binden. Burgers

C

huidige democratie en een algemene at-

zo uden zich in toenemende mate afkeren

~
m
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mosfeer van verwarring en verdeeldheid.

van de partijpolitiek, hetgeen zich uit in

m

In verschil lende westerse landen komen

dalende opkomstcijfers bij verkiezingen,
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dalende ledentallen en een dalend ver-

daarvoor echter niet nodig. In tegenst el-

trouwen in conventionele politiek. Tege-

ling tot Mair denk ik niet dat de transitie

lijkertijd zo uden partijelites zich minder

die partijen doormaken logischerwijze zal

op de samenleving richten en zich ster-

leiden tot een teloorgang van de partijen-

ker oriënteren op de staat en het bestuur.

democratieën en tot een meer autoritair

Hierbij zijn versc hillende vraagtekens te

bestuur, maar dat de wijze waarop par-

plaatsen. Door dalende ledenaantallen en

tijen en partijstelsels veranderen per land

minder nauwe banden met maatschappe-

verschillend zijn, afhankelijk van de histo-

lijke organisaties zijn partijen inderdaad

rische, politieke en institutionele context.

minder sterk organisatorisch geworteld in
de samenleving . Dit heeft er echter juist

Een derde lijn van argumentatie is de stel-

toe geleid dat politici zich minder op hun

ling dat het politieke midden leegloopt en

partij zijn gaan richten en meer op de

dat de opkomst van radicale partijen en

kiezer. Jui st de onzekere electorale basis

bewegingen tot onbestuurbare situaties

leidt ertoe dat partijen z ich meer dan ooit

zal leiden. Dit hoort men vaak ten aanzien

rekenschap geven van schommelingen in

van Nederland, maar ook bij voorbeeld in

publieke opinie en meer dan voorheen

Duitsland. De politieke strominge n die na

proberen het contact te onderhouden met

de Tweede Wereldoorlog verantwoorde-

kieze rs. Moderne partijen zijn geen kar-

lijk zijn geweest voor de inrichting van

telpartijen geworden , zoals Katz en Mair

de verzo rgingsstaten in West-Europa, de

(1995) voorspelden, maar campagnepar-

sociaaldemocratie en de christendemocra-

tijen. Dit leidt tot een toenemend belang

tie, verkeren in ideologische onzekerheid.

van de massamedia in het politieke be-

Partijen uit beide stromingen hebben mee-

drijf, maar het betekent ni et dat de in-

gewerkt aan een neoliberale agenda, voor

vloed van burgers minder wo rdt.

een belangrijk deel vanuit de EU geïnitieerd, waarin overheidstaken zijn gepri-

~
V\
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Daarnaast hebben kiezers z ich niet afge-

vatiseerd en verzelfstandigd. Zij hebben

keerd va n de partijpolitiek. Er is namelijk

echter nog geen held ere visie ontwikkeld

geen systematische daling van opkom st-

op de twee belangrijkste sociale kwesties

cijfers, noch bestaat er een systematische

va n deze tijd , namelijk de toekomst van

daling van politiek vertrouwen. Rond het

de ve rzorgingsstaat en de prob lematiek

jaar 2000 bereikte het politieke ve rtrou-

rond migratie en integrat ie. In de ogen van

wen in Nederland juist een hoogtepunt. Ik

burgers zijn de grote politieke stromingen

denk daarom dat het door Mair geschetste

daardoor ideologisch steeds dichter bij el-

beeld te alarmistisch en te deterministisch

kaar komen te staan en dat heeft ruimte

is. Politieke partijen blijven noodzakelijk

geboden voor de opkomst van radicalere

om leiders en bestuurders te rekruteren ,

partijen ter linker- en rechterzijde. Zolang

en in de meeste landen moet je aan par-

dat democratische partijen zijn, betekent

tijvorming doen om aan verkiezingen te

dit strikt genomen dat de partijendemo-

kunnen dee lnemen. Veel leden heb je

cratie juist naar behoren functioneert.
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Partijen zullen zich erop in moeten stellen

(van der Brug & Van der Eijk, 2007). Hier

da t geëmancipeerde burgers zich weinig

zit in mijn ogen h et veelgeno e mde demo-

loyaa l voe len en dus ge makkelijker va n

cratische tekort van de EU, en ik de nk dat

p a rtij z ullen wisselen. Die burger maa kt

alle kenmerken van een crisis in de de-

zich echt nie t zo druk om de stijl van po-

mocra tie op h et EU-niveau ru imschoots

liti e ke ac toren , om de vraag hoe ee n partij

aanwezig z ijn. Het is dan ook dringend

haa r leden raad pl eegt , of het zich ee n par-

noodzakelijk da t er hervorminge n va n de

tij o f een beweging no e mt, of om andere

EU komen die lei den tot meer respo nsivi-

rand verschijnselen . Het gaat di e kiezer

teit van beleidsma kers.

vooral om de inhoud, en van daaruit z ijn
er ten aanzien van het functioneren van
de representatiev~ de mo crati e twe e pro-

Noten

blemen. Het e ne probleem is dat co mbinaties van standpunte n va n grote groepen
burgers door gee n en kele partij worden

1.

vertegenwoordi gd . Aan de e ne kant is dit

Meindert Fennema vo or hun commentaar op

Ik dank Sandra Zwier, Jos de Beus en

nu ee nmaal een kenmerk van politieke

een ee rd ere ve rsie van deze tekst. De uitein-

representatie; er zulle n altijd wel thema's

delijke tekst is uiteraard mijn eigen vera nt -

z ijn waarop je eigen stand punt en a fw ij -

woo rd elijkheid.

ken va n die van de partij waarop je heb t
gestemd. Het is belangrijk vast te stellen

2.

Wouter van der Brug is sinds vorig

dat juist het Nederlandse partijstelsel, met

jaar hoogleraa r Algemene Politicologie aan

een lage drempel voo r nie uwe partijen,

de Universiteit van Amste rd am. Hij trad

responsief is ten aanzie n va n eisen va n

daarmee in de voetsporen van vier illustere

burgers. Wat je er inh o ud elijk ook van

voo rga ngers die deze leerstoel eerder be-

mag vi nd en, de Nederl a nds e verkiezinge n

kleedden, te weten Jan Barents, Hans Daudt,

van 2002 hebben gelei d tot een veel strin-

Hanspeter Kriesi en Cees van der Eijk. Va n

genter immigratiebeleid.

der Brug publiceerde recentelijk onder meer
The Economy and the Vote (met Cees van

Ee n gro ter probleem is h et uit de pas lopen

der Eijk en Mark Franklin ; Cambridge Uni-

van he t van uit de EU geïnitieerde neolibe-

versity Press, 2007) en European Elections

ra le eco n omische b eleid met de publieke

and Domestic Polities (met Cees van der Eijk;

opinie in vrij we l alle EU-lid sta ten . Er be-

University of No tre Dame Press, 2007). Dit

staa t geen enkele rela ti e tu ssen uitslagen

artikel is een bewerking van de in augure le

va n ve rkie z ingen voor het Europ ese parle-

rede die hi j uitsprak op 28 november 2007.

ment en de samenste lling van executi eve
organen zoa ls de Europese Commissie.

3.

Bij een bijeenkomst in Amsterdam ter

Hierdoor vormen deze verk iezingen geen

gelegen heid van zijn afscheid als politicus

mechanisme waarlangs opvatt ingen va n

op 26 oktober 2007 sprak Van Thij n de angst

burgers kunnen doorwerken in beleid

uit dat de Nederlandse ·waaierdemocratie'
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z ichzelf op zou b laze n, e n trok daarbij de

Old Polity. Dissertatie, UvA .

vergelijking met Weimar (zie ook Van Gorp,

Feldman , S., & Conove r, P.J. (1983). Candi-

2007). Voo r een snelle reac tie hierop zie ook

dates, Iss ues, a nd Voters : the Role of ln -

Va n Hols teyn (2007).

ferenc e in Politica! Percept io n. Journal of
Polities, 45, 812-839.

4.

Mair (2006, p . 31) komt tot d e conclusie

Franklin, M. (1992). Th e decline of cleavage

dat partijen zich zo s terk op de staa t hebben

polit ies. In M. Franklin, T. Mackie & H.

geo ri ë nteerd en zo weinig op burgers, dat

Va len (Eds .), Electoral Change. Responses

"( ... ) we find ourse lves reaching for so me

to evolving social and attitudinal struc-

notion of democracy w ith o ut th e demos ".

tures in Western countries. Ca mbrid ge :

Cambridge University Press.
Givens, T.E. (2005) . Voting radical right in
Western Europe. Ca mbrid ge: Cambridge
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Het cordon sanitaire en het
ontluiken der democratie?
Jos Geysels, Sarah de Lange en Meindert Fennema

In- en uitleiding : de redactie: Peter Bursens en Eelke Heemskerk

Inleiding
In het vroege najaar 2007 laat Alexand er
Pechthold, voorman van 0 '66 in de Nede rland se Tweede Kamer zich in een interv iew uit over Geert Wilders. "Deze man
smeekt om een cordon sanitaire", zegt
hij. "Dat gun ik hem ni et, dat krij gt hij
van mij ni et. Dat zou hem een martelaar
maken, wa t hij ook wil. Hij tegen de rest.
Da n heeft hij definitief een vrijbri ef ni et
te hoeve n argumenteren , onderbouwen
en te luisteren naar altern atieven. Daarom
za l ik tegen hem in blij ven gaa n".
Het Nederl andse politieke debat is de afgelopen jaren ongekend verhard. Na een
jarenl ange parlementaire leegte rechts
va n de VVD is er - sinds de op kom st van
Pim Fortuyn - een grote rol te spelen voor
popu li sti sche partijen op de rechterbuitenv leugel. Ook Rita Verdonk vecht mee
voor de gunst van de kiezer op deze fl a nk.
En hoewel zowel de standpunten als de
parlementaire omgangsvormen va n deze
nieuwe rechts-populisten door veel politi ci worden verafschu wd, keren de andere Nederlandse politieke partij en zic h
niet van hen af. Zelfs niet wa nneer Geert
Wild ers ee n mini ster in de Kamer herhaal -

delijk bestempelt als "knettergek". Toen
de extreemrechtse Centrum Democraten
in de ee rste helft van de jaren negentig
het parl ementaire toneel betraden, wa s
de reactie totaal a nders. Kijkend naar de
Vlaamse pogingen om het Vlaams Blok,
zoa ls de partij toen nog heette, in te kapselen, werden Janm aat en zijn partij genegeerd volgens de methode van het cordon
sanitaire.
Waarom kiest de Nederlandse politi ek op
dit moment zo stelli g tege n een cordon
sanitaire? En welke ro l speelt de Vlaamse
ervari ng daarbij? Is het cordon sanitaire in
Vlaanderen nog altijd in leven? En heeft
het opgeleverd wat de aa nhangers ervan
verwachtten? Hebben we in Nederland te
maken met hypoc risi e of juist met voortsc hrijdend inzicht ? En hoe moet het nu
verd er in Vlaand eren?
Kunnen we met and ere woorden de eenduidige afwijzing va n het cordon sa nitaire
door de Nederland se politi ci beschouwen
als een overwinning voor het totale democratiebegrip, waarbinnen - zoals Alexander Pechthold ons voorhoudt - op basis
van ge fund eerde argum enten de strijd in
debat kan wo rden bes lecht ?
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Hoe verhoudt zich, ten slotte, de discus-

dicalisme- en Extremisme Studies (CRES).

sie over het cordon sanitaire tot andere

Hij schrijft over de Nederlandse ervaringen

ontwikkelingen van de hedenda agse de-

met een cordon sanitaire en de gevolgen

mocratie in de Lage Landen, zoals de po-

daarvan voor het hedendaagse politiek de-

litieke versplintering, het groeiende popu-

bat in Nederland. Hij stelt dat Nederland

!isme en de tanende legitimiteit van het

de discussie over een cordon eigenlijk al

Europese project?

achter zich gelaten heeft en het debat voert
in termen va n angst en haat.

Al deze vragen werden voorgelegd aan enkele bevoorrechte getuigen va n het debat.
Zij selecteerden er enkele uit en lieten hun
licht schijnen over de voor hen cruciale asGeysels aan het woord. Als oud-poli tiek-

Over het cordon sanitaire
en andere soepelheden

secretaris va n de Vlaamse Groenen (eerst

Jos Geysels, minister van Staat, oud-poliliek-

AGALEV, nu Groen!) stond hij in 1989 aan

secretaris van AGALEV en ' vader' van het

de wieg van het cordon sanitaire. In zijn

Vlaam se cordon sanitaire

pecten van de discussie. Als eerste komt Jos

1.

bijdrage herinnert hij de lezer aan de uitgangspunten die centraa l stonden bij de

"Van Maaseik tot De Panne zullen de ko-

eerste afspraken over het cordon sanitaire,

mende maa nden Vlaamse burgemeesters

nu bijna 20 jaar geleden. Na een terugblik

en andere lokale po litici ballonnetjes op-

op de effecten van de afspraken verdedigt

laten over het doorbreken van het cordon

hij anno 2008 nog steeds het cordon als

sanitaire. Een rondvraag van onze krant

een instrument dat de fundamenten van de

leerde gisteren dat min stens 16 Vlaamse

democratie mee helpt te vrijwaren. Sarah

burgemeesters, voornamelijk va n CD& V

de Lange bereidt aan de Universiteit Ant-

en VLD , bereid z ijn om na 8 oktober te

werpen een proefschrift voor over rechts-

praten met het Vlaams Belang." Dat be-

populistische politieke partij en. Zij schetst

richt stond in de krant Het Laatste Nieuws

in haa r bijdrage de academische contouren

van 16 maart 2006. De gemeenteraads-

van de discussie. Ze waarschuwt voor een-

verkiezingen waren in aantocht en voo r

zijdige, ongefundeerde en ondoordachte

een aantal kandidaat-burgemeesters was

stell ingnames in het debat , zeker wanneer

dit blijkbaar hét moment om het cordon

getracht wordt de Vlaamse ervaringen te

sanitaire te bekritiseren. Dat was n iet de

vertalen naar de actuele Nederlandse poli-

eerste keer. Het cordon is altijd omstreden

tieke situatie. De Langes bedenkingen ma-

geweest, reeds van bij het begin. Amper

=>

2

ken een mooie overgang naar het huidige

40 dagen na de ondertekening, juist na

"'0c,_

Nederlandse debat over het cordon. Profes-

de Europese verkiezingen van 1994, blies

2
>-

sor Meindert Fennema , verbonden aan de

toenmalig VU-voorzitter Jaak Gabriëls het

Universiteit van Amsterdam, bestudeerde

cordon op, omdat het volgens hem het

z

extreemrechtse partijvorming in Europa,

Vlaams Blok te veel in de kijker ze tte. De

en is voorzitter van het Centrum voor Ra-

daaropvo lgende jare n bleef het cordon een
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discussiepunt, waarbij strategische en tac-

De tekst was kort en de motivatie dui-

tische argumenten de boventoon voerden.

delijk: het Vlaams Blok miskent in zijn

Het verdeelde politici en commentatoren,

programma en politieke praktijk de fun-

politieke waarnemers en kiezers.

damentele democratische

uitgangspun-

ten en de daarmee ve rb onden menselijke
Aan het cordon werd, volgens Knack-jour-

grondrechten. Het cordon is met andere

nalisten Han Renard en Bart Wi llems, een

woorden een uitspraak over de grondbe-

"mythische " en tegelijk "verlammende"

ginselen van de politieke democratie, over

kracht toegeschreven: " Voor de één is het

het respecteren van fundamentele grond-

dé levensverzekering tegen extreem-rechts

rechten als vrijh eid en gelijkheid.

bestuur, voor de ander precies dé garantie
dat zo ' n door extreem-rechts opgetuigd

De democratie is inderdaad een georga-

bestuur er ooit zal komen". Voor de ene n

niseerd meningsverschil, een politieke

hét geschenk aan het Vlaams Blok om zic h

ruimte waarin partijen elkaar ' bestrijden'

in een martelaarsrol te profileren , voor an-

op basis van hun programma en de daar-

deren dé techniek om extreemrechts bui-

mee verbonden argumentaties, stellingen

ten het politiek debat te houden.

en voorstell en. Democratie veronderstelt
ideologische diversiteit en dus een levendige politieke strijd. Maar democratie
impliceert ook het aanvaarden van grond-

1.1.

Het begin

beginselen en grondrech ten, zoals het
gelij kheidsprincipe en het non-discrimi-

De eerste vers ie 1 van het co rd on sanitaire

natiebeginsel. Volgens de ondertekenaars

is er niet gekomen na de ' zwarte zondag'

van het protocol viel het Vlaams Blok on-

(24 november 1991) 2 maar vroeger, na de

der dit democratische minimum en was

gemeenteraadsverkiezingen van 1988. Na

(is) er dus geen reden om met deze partij

een eerste mislukte poging ondertekend en

sa men te werken. In deze betekenis is het

op 10 mei 1989 de voorzitters van CVP

cordon een principiële uitspraak, volgens

(Herman Van Rompuy}, SP (Frank Van-

sommigen zelfs een ethi sche houding, en

denbroucke) , PVV (Annem ie Neyts), de

veel minder een strategisch manoeuvre.

a lge meen secretaris van de VU (Paul Van

Het maakt een fundamenteel onderscheid

Grembergen) e n Jos Geysels (Agalev) een

tussen politieke 'tegenstanders' in de de-

protocol waarbij ze zich ertoe verbonden

mocratie en ' vij a nden' van de democratie.

"geen politieke akkoorden af te sluiten of

Dat brengt ons bij het tweede aspect van

afspraken te maken met het Vlaams Blok,

het cordon. Het is een afspraak waarbij

noch in het kader van democratisch ver-

politieke samenwerki ng in de strikte zin

kozen organen op gemeentelijk , provinci-

(dit wil zeggen, gezamenlij ke politieke

aal, gewestelijk, nationaal en Europees ni-

initiatieven) en bestuursakkoorden om op

veau, noch in het kader van verkiezingen

de versc hillende politieke niveaus meer-

voor de genoemde ni vea us".

derheden te vormen, wo rd en uitgesloten.
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1 .2.

De praktijk

Deze ruim e inte rpreta ti es viele n in de politieke disc uss ie meesta l sa men m et stra te-

Zowe l de uitspraak a ls de a fs praak werd e n

gische e n ta ctische vrage n , voo ral in (pre-)

op versc hille nde wij ze n e n dikwijls zee r

electo rale period es. Het co rdon was bij de

ruim geïnt e rpretee rd. Vo lge ns sommige n

ge mee nteraadsverki ezinge n in 2006 ee n

zo u he t cordon onde mocrati sch z ijn . Da t

bel a ngrijke fa ctor in he t electoral e spe l:

klin kt noga l eigen aa rd ig o md a t op gee n

he t h ielp ka ndidate n o m zich politiek te

en ke le w ijze de politi eke pra ktijk va n het

positio ne re n. Mede hi erdoo r na m in de

Vlaa ms Blok / Bela ng e n z ijn ve rt ege n-

publi e ke opinievorming e n waarnem ing

woordiging in de demo cra ti sch e o rga ne n

de s trategische positio ne rin g de plaats in

en a fgeleid e n (zoals zijn aa nwez igheid

van de prin cipiële houdin g. " Daardoo r

in de Raa d va n Bes tuur va n de o pe nba re

worde n de reden en waa rom ni et met

omroe p VRT) aa n ba nd e n w ordt ge legd .

extree mrec ht s wordt sa me ngewe rkt ni et

Het cord o n is bove nd ie n ee n vrijwillige

alleen ve rzwege n maa r ook o nde ruit ge-

afs praa k tu ssen politie ke partijen e n gee n

haald . Het politi e ke spel ( ...) doet nie ts a f

we tt elijke, laa t sta a n , a fdwingbare no rm.

aan de ideo logische o nd erbo uw di e ( ... )
doorweegt: da t je ni ets me t racis me w il te

Aa n Franst alige z ijd e we rd het cordon

make n h ebbe n ", schreef Karel De Gu cht

dik w ijl s uitgebreid tot ee n ' cordon mé-

in zijn boe k Pluche. Ouer de banalisering

di a ti q ue ' , terwijl in Vlaa nd eren sommige

uan extreemrechts. Toch ve rd ween de e thi -

waa rn e me rs en politici elke stemming in

sch e moti va ti e naa r de achtergrond. De

h et pa rl e ment waarbij het Vl aams Blo k

ideologische onde rbo uw va n het cordon

ee n reso lutie van ee n a nde re pa rtij steun -

we rd verva ngen door de ban a lisering e n

de, a ls ee n doorbre ke n va n het cordo n

de no rm a lisering va n ex treemrechts .

besc ho u wde n. Dat laats te overige ns tot
grote vre ugde van Vlaa ms Blok / Bela ng-

Ook na de uitspraak va n he t Hof van Be-

voorma n Filip De Wint er d ie gee n kans

ro ep in Ge nt in 2004 , waa rbij drie vere ni-

voorbij li et gaa n om de rgelijke ' doo rbra -

ginge n van he t Vlaams Blok, 15 jaar na de

ken ' dik in de verf te zette n . In s trikte

ee rste ve rsie va n het cordon , ve roo rd eeld

zin zijn e r trou we ns de voorbije 15 jaa r,

werd e n , bleve n sommige politi ci va n de

vooral op ge mee ntelijk vla k, ee n aa nt al

rechterz ijd e e n een aant al opinie make rs

inbreuke n gewees t e n we rd de grij ze zon e

bij hun standpunt o m same nwe rkin g me t

(wa nn ee r is e r nu spra ke van same nwe r-

extree m rec ht s ni et la nger uit te sluite n .

kin g e n wann ee r ni e t?) soms breed inge-

Nochta ns was de moti vati e van het Hof

vuld. Zo zou er bij voo rb eeld in 2007 in

omsta ndi g, bela ngwe kke nd en inhoud elijk

de Ge ntse gemeent e raa d zonder de s te un

zeer duid elijk. Omdat "vreemdelinge n o p

va n het Vlaa m s Bela ng gee n meerde rh eid

onwee rlegb a re e n sys te ma ti sche w ijze a ls

bere ikt zijn om de hoo fd doek in openba re

zonde bok wo rd e n beste mpeld " e n omda t

fun cties te ve rbi ede n .

ze "wete ns e n w illens heb be n aan geze t

z
u.J

tot haa t tege n be paa ld e bevolkingsgroe-
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pe n. Niet e nkel omwille van hun nationa -
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liteit maar ook omwille van hun etnische

hem getuigt het van weinig respect voor

afs tamming, hun godsd ienst en ze lfs hun

de burger als men gaat "besturen met een

gewoonten en hun kledij". Volgens het Hof

partij die (vermeend) geen goede ideeën

" is dit aan ze tten tot rassenhaat en niet het

en competent personeel heeft. De burger

uitoefenen van de vrijh eid va n menings-

mag toch van politici verwac hten dat zij

uiting ". Het vonnis maakte echter inhou-

het bestuur van het land of stad belang-

delijk weinig indruk en de commentaren

rijker vinden dan het verzwakken van een

bleven strategisch van aard. De meest

politieke concurrent ". En dan z wijgen we

gebruikte argumentatie tegen het cordon

nog maar over de betwistbare maatrege-

werd nu de 'verbrandingsstrategie'. Via het

len die een bestuursakkoord mét extreem -

late n meespelen op gemeentelijk vlak zou

rechts zo u opleveren, zeker voor sommige

het Vlaams Belang immers veel van zijn

bevolkingsgroepen. Dat laatste blijkt ove-

pluimen laten, inhoudelijk moeten inbin-

rigens we l duidelijk uit buitenlandse voor-

den en dus electora al verli ezen . "Ik ben al

beelden. Ten slotte zouden vooral CD& V

jaren tegen het cordon san itaire omdat het

en VLD ook hun eigen handen kunn e n

contraproductief is. Extreemrechts krimpt

verbranden aan deze strategie, omdat bin-

pas als het in het water wordt gegoo id ",

nen beide partijen veel mensen z ich prin-

ze i de CD&V burgemeester van Schoten.

cipi eel blijven verze tten tegen een samen-

De liberaal-populistische politicus Jean -

werking met extreemrechts.

Marie Dedecker sprak z ich uit in dezelfde
z in . Voor hem "is het cordon het maag-

Hoe dan ook, het cordon san ita ire hield

denvlies dat hen vr ijwaart tegen de pe-

bij de gemeenteraadsverkiezingen van

netratie en de bezoedeling van de macht.

2006 stand. Meer zelfs, de verk iezi ngsu it-

Het Vlaams Belang heeft zo een a libi om

slag was voor het Vlaams Belang, zeker in

z ijn onbekwaamheid te verdoezelen".

Antwerpen , teleurstellend. In 2007 heeft
de partij z ich meer geprofileerd met haar

Nochtans hadden beid en het opiniestuk

interne problemen dan met spraakmaken-

van Dave Sinardet en Sarah de Lange in

de politieke acties. Over de verbrandings-

De Standaard kunnen lezen , waarin de

stra tegi e wordt er nog weinig gesproken,

Antwerpse onderzoekers deze vero nder-

en de discussies over het cordon branden

stellingen a ls niet empirisch beweze n be-

in Vlaand eren op een laag pitje.

schouwd en. Meer zelfs als het gaat om het
lokale vlak "tonen de vergelijkingen met
andere lande n aan dat, als extreemrechtse

1.3.

Een balans

partijen goed geo rganiseerd zij n, ze vaak
de kans grijpen om te bewijzen dat ze

Het cordon sanitaire wordt tegelijk over-

;;,:,

C
CD

klaar zijn voor regeringsverantwoorde-

schat en onderschat. Het wordt overschat

:!:

lijkh eid op nationaal vlak". "De ver bran-

omdat er soms een reikwijdte aan gege-

"z

dingsstrategie heeft niet alleen praktische

ven wordt die het niet heeft, zeker in het

bezwa ren , maar ook morele", sch reef hun

buitenland en vooral in Nederland. Het

~

Antwerpse co llega Cas Mudde. Volgens

cordon bepaalt imm ers niet dat de poli -
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tieke discussie met extreemrechts best

kan je w innen of verli ezen, maar de de-

vermeden wordt of dat de problemen die

mocratie mag je niet ver liezen.

deze partijen aankaarten verzwegen moeten worden. Het stelt wel dat er niet kan
worden samengewerkt met een partij die
wegens structureel racisme veroordeeld
is. Er werd ook te veel van het cordon verwacht. Het kan niet beschouwd worden

2.

Cordon sanitaire:
vloek of zegen?

als de ultieme strategie om de electorale

Sarah de Lange, doctoraat srndent

opgang van extreemrechts tegen te hou-

aan de Universiteit Antwerpen

den. De ve rkiezingsuitslagen wezen, althans in het verleden, op het tegendeel.

Met de opkomst van Geert Wilders' Par-

Dat het cordon een verklaring is voor

tij Voor de Vrijheid (PVV) is in Nede rl and

de electorale successen van het Vlaams

het debat over een eventuele instelling

Belang, zoals tegenstanders beweren, is

van een cordon sanitaire rond deze par-

echter ook nooit empirisch beweze n. En

tij losgebarsten. In dit debat wordt vaak

het tegenovergestelde is ook niet waar. In

verwezen naar België, het enige West-Eu-

Nederland blijft Geert Wilders , ook zo n-

ropese land met een formele schutkring

der een cordon, spectaculaire peilingen en

rond rec hts-populi stisch e partijen.

uitslagen behalen.

Vlaamse cordon werd in 1989, kort na

Het

de electorale doorbraak van het Vlaams
Anderzijds is het cordon ook onderschat.

Blok (VB), opgericht. Middels het cordon

Het heeft het Vlaams Belang nochtans

beloven Vlaamse partijen geen politieke

buiten de uitvoerende macht gehouden,

akkoorden af te sluiten of afspraken te

ondanks de grijze zo nes die in gemeen-

maken het Vlaams Blok, "noch in het ka-

teraden en parlementen soms werden

der van democratisch verkozen organen

bewandeld. En dat heeft gevolgen gehad,

op gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk,

ook voor het Vlaams Belang, dat zijn elec-

nationaal, en Europees niveau , noch in

toraal succes politiek maar gedeeltelijk

het kader van verkiezingen voor de ge-

kon verzilveren. Het meest onderschatte

noemde niveaus". Reden voor het cordon

aspect va n het cordon is evenwel de mo-

is "het feit dat het VB fundamente le de-

tivatie die eraan ten gronds lag ligt, name-

mocratische uitgangspunten en mensen-

lijk de uitspraak van democraten dat ze

rechten miskent ". Sinds 1991 hebben ook

ondanks hun meningsverschillen over één

de Waalse partijen een cordon rond het

zaa k niet van mening verschillen : dat je

Front National (FN) gelegd. Zij stell en dat

niet slordig omspringt met de fundamen-

ze elk mandaat verkregen met stemmen

0

ten van de democratie en met de grond-

van het FN zu llen weigeren, omdat het

2
>-

rechten die daarmee samenhangen . In de

FN een ideologie aan hangt die de demo-

politiek moet je soepel zijn, maar als het

cratische principes onderm ijnt (Le Soir, 9

z

om de democratie gaat blijft en ige hals-

mei 1998). In veel andere West-Europese
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starrigheid

land en heeft er lange tijd een informeel
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cordon ro nd rechts-populistische partij en

gemakkelijk kunne n afzetten tegen geves-

gelegen . De Ita liaa nse conventio ad exclu-

ti gde part ij en en eenvoudig gebruik kun-

dendum heeft bij voorbeeld de Movimento

nen maken va n een pop uli sti sch di scou rs.

Sociale lta liano (MSI) ve rs chillende decen-

Daarnaast

zo ud en

rechts-populistische

nia buiten de regering ge houden. Ook de

partijen zo nder uitz icht op regeringsver-

Centrum Democraten (CD) in Nederland

antwoordelijkheid a ll erlei loze beloftes

en het Fron t Na tio na l (FN) in Frankrijk

kunn en maken, wa t in de literatuur over
partijen

overpro-

waren of z ijn omgeven door een informele

rechts-populistische

sch ut kring.

mising wordt genoemd . Om deze stelling

De stelling die ik in dit stuk verd edi g luidt

dat rechts-po pulisti sche pa rtij en di e in de

kra cht bij te ze tten wordt vaak beweerd
dat het debat in Nederla nd over een cor-

regerin g worden opgenomen z ich ju ist

do n rond de PVV plaatsvindt op basis

verbranden aan de m acht, omdat zij in

va n stellinge n di e doorgaans eenz ijdi g,

een regering geen gebruik kunnen maken

o ngefund eerd en ondoordacht zijn. Deze

van dit soort electo ra le strategieën.

stelling ro ept co mme ntatoren en politici
op o m op geïnform eerde en ge nua nceerd e

Naas t electoral e overwegingen horen de-

wijze na te de nken over de aanpak va n

mocra tische overwegingen echter ook

rechts-pop ulistisc he partijen en hierbij

een bela ngrijke ro l in het debat over het

niet all een te kijken naar electoraa l gewin,

cordo n te spelen. De reden waarom een

maar ook de langetermijn gevo lgen van de

schutkring ro nd een bepaalde partij word t

aa nwezigheid

van

rechts-populistische

partij en in overweging te nem en.

gelegd is dat deze partij standp unten aanhangt di e op gespa nnen voe t staan m et de
principes va n de li berale democrat ie. Meer
s pecifiek kan gesteld worde n dat rechts-

Stellingnames in het debat
over het cordon zijn veelal eenzijdig
2.1.

populistische pa rtij en vij a nd ig staan tegenove r minderheidsrechten, plurali sme,
de vrijheid van assoc iatie en de vr ijheid

Een eerste probleem is dat stellingnames

van meningsuiting. Ee n cordon heeft in dit

in het debat over het co rdon dikw ijls een-

opzicht tw ee bela ngrijke fun cties . Ten eer-

z ijdig zijn , omdat onevenredig veel aa n -

ste signaleert h et aan kiezers en partijen

dac ht besteed wordt aa n de electorale

dat rechts-po pulisti sche partijen zic h bui-

gevolge n va n h et cord on . Versc heid ene

ten de democratische orde plaatsen door

Nede rl a nd se partij en beweren tegenstan -

hun standp unten. Ten tweede belemmert

der van een cordon rond de PVV te zijn ,

het rechts-populistische partij e n in de uit-

omdat het deze partij electoraal in de

voering va n hun beleidsvoorstellen. Het

c::

kaart zo u spelen . Het cordon zo u rechts-

co rd on is dus ook een middel om liberaal-

populistische partijen in een slachtofferrol

democratische waa rd en te waa rborgen.
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drukken of deze de mogelijkheid geven

;,:,
t0

z

V,
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Stellingnames in het debat
over het cordon zijn veelal
ongefundeerd

2.2.

Een tweede probleem is dat uitspraken
over de electora le effecten van het cordon
vaak niet gefundeerd zijn op empiri sch bewij smateriaa l. De Belgische casus suggereert dat een cordon het electora le succes
va n rechts-populistisch e partijen niet kan
stoppen. Initieel hoopten som mige politici
in België hier wel op, omdat zij veronderstelden dat het cord on aan kiezers duidelijk zou maken dat deze partij en onacceptabel zijn en dat stemmen op deze partij en
'verloren' gaan. Bovendien zou het cordon
spanningen in rechts-populistische partijen
creëren tussen ' fundi 's' en 'realo's', wat ook
negatieve electoral e effecten zou hebben.
Er is echter geen overtuigend empi risch
bewijs dat het cordon het electorale succes
va n rechts-populistische partijen ook daadwerkelijk versterkt heeft. Kiezersonderzoek
toont aan dat het cordon weinig genoemd
wordt als stemmot ief, noch door kiezers
die op gevestigde partijen stemmen, noch
door kiezers die op rechts-populistische
partijen stemmen. Daarnaast lijkt de electora le opmars van het Vlaams Blok / Belang in Vlaanderen op dit moment gestuit.
Recente peilingen voorspell en zelfs een
li chte teruggang in stemmenaan tal voor
de partij, dankzij of ondanks het co rdon.
Ook de electorale aantrekkingskracht van
bijvoorbeeld het Franse FN is bij de laatste
parlementsverkiezingen achteruitgegaan ,
terwijl het informele cordon rond deze partij onverminderd gehandhaafd blijft.
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Ook voor de stelling dat rechts-opulistische
partijen zich verbranden aan de macht is
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er weinig empirisch bew ijs. Deze stelling
lijkt enkel gebaseerd op het intussen bekende lot van de Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) en de Nederlandse Lij st Pim
Fortuyn (LPF). Deze partijen gingen niet
alleen electoraal ten onder als gevolg va n
hun regeringsdeelname maar desintegreerden ook als gevolg van de interne spanningen die hun deelname aan de uitvoerende macht teweegbracht. Er zijn echter
ook genoeg tegenvoorbeelden te noemen
van rechts-populistische partij en die wel
tegen regeringsverantwoordelijkheid opgewassen bleken. Gianfranco Fini's Alleanza
Nazionale (AN), Si lvio Berlusconi's Forza
Jtalia (Fl) en Umberto Bossi 's Lega Nord
(LN) hebben bijvoorbeeld herhaaldelijk
samen geregeerd zonder daar enige negatieve electorale gevolgen van te ondervinden. Pia Kja>rsgaards Dansk Folkeparti
(OF) en Carl I. Hagens Fremskrittspartit
(FRP) hebben als regeringsondersteunende
partijen juist garen gesponnen bij hun samenwerking met gevestigde partijen. Aan
deze land elijke voorbeelden kan ook nog
de casus van Jacques Bompard, de FN burgemeester van Orange, worden toegevoegd
die in 2001 met een absolut e meerderheid
van de stemmen werd herkozen.

Stellingnames in het debat
over het cordon zijn veelal
ondoordacht

2.3.

Een derde probleem in het debat over het
cordon is dat veel argumenten tegen het
cordon niet goed doordacht zijn. Er moet
bij de beoordeling van de electorale effecten van het cordon rond het Vlaams Blok
/ Belang bijvoorbeeld terdege rekening
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gehouden worden met allerlei context uele

Het is cruciaal om vas t te stellen dat een

factoren die specifiek zijn aan de Vlaa mse

cordon niet gelijksta at aan het doodzwij-

casus. De Vlaamse situatie kan bijvoorbeeld

gen

va n

rechts-populisti sc he

partijen

niet los wo rd en gezien van communautaire

en zo het deba t over een co rdon rond

problemen en de federale staa ts- en poli-

de PVV bred er te trekken. In Nederland

ti eke stru ctuur. Ook dient in overweging

wordt veela l veronde rsteld dat een cor-

genomen te worden dat de Vlaamse par-

don het onmogelijk maakt met rechts-po-

tijen veelal het debat met het Vlaams Blok

pulistische partijen in debat te gaan. Dit

/ Belang uit de weg zijn gegaan, terwijl zij

is absoluut ni et het geva l. Een partij die

zich juist hebben gecommitteerd duidelijk

door middel van een cordon buiten aller-

te maken "waarin de democratische par-

lei executieve organen word t gehouden,

tij en van elkaar verschillen in de manier

kan gewoon toegelaten worden tot h et

waarop zij de bekommernissen van de be-

publieke debat. Niets houdt partijen tegen

volking aa npakken" , dat zij "daartoe gee n

om een cordon rond rechts-populistische

enkel probleem uit de weg willen gaan,

partijen te leggen en tegelijk te onderken-

ook niet als het door een partij geclaimd

nen dat deze partijen rel eva nte problemen

wordt als 'haar' thema ", en dat zij "stand-

signale ren. Zij dienen enkel aa nnemelijk

punten innemen vanu it on ze ideologie

te make n dat de op lossingen die rechts-

en het gemeenschappelijk belang, zonder

populistische partijen voorstellen om deze

dat overname van dit standpunt door het

problemen op te lossen op grond va n de-

Vlaams Blok een doorbreking van het cor-

mocratische overwegingen onacceptabel

don sanitaire betekent ".

3

zijn. Om deze redenen betekent een cordon ook niet nood zakelijk een aantasting

Dit punt ligt met name in Nederland ge-

van de vrijheid va n meningsuiting of de

voelig. Na de moord op Pim Fortuyn claim-

demonisering

den veel van zijn sympathisanten dat "de

partijen of politici .

van

rechts-populistische

kogel van links kwam" en beschuldigden
zij de gevestigde partijen van een klimaat

Wat betreft de stelling dat rechts-populisti-

waarin een politieke moord mogelijk was.

sche partijen zich zouden verbranden aan

Ook Wilders claimt met enige regelmaat

de macht worden twee belangrijke zaken

dat hij wordt gedemoniseerd . In een co-

vaak ve rge te n. Ten eerste lijken niet alle

lumn gepubliceerd op het we blog 'Geen

rechts-populistische partijen op elkaar in

Stijl' stelt hij: "De demonisering van mijn

termen va n leid erschap, partijorganisatie

partij in het algemeen, en de schand eli jke

en politieke ervaring. Met name rechts-

vergelijkingen met extreemrechts en het

populistische partijen die op deze punten

nazisme in het bijzonder z ijn walgelijk,

geen sterk profiel hebben zullen moeite

een belediging aan het adres va n de PVV-

hebben

kieze r en moeten onmiddell ijk stoppen".

heid. Ten tweede hebben de meeste rechts-

met

regeringsvera ntwoordelijk-

Ook academici en intellectuelen hebben

populistische partijen lessen getrokken uit

her haaldelijk de demonisering van Wil-

het lot va n het FPÖ en de LPF. Ze hebben

ders aangeklaagd.

herhaaldelijk bijeenkomsten belegd om
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ervaringen uit te wisselen en strategieën

Deze bijdrage is zeker geen pleidooi om

te coördineren. Rechts-po pulistische par-

onverkort een cordon rond de PVV in te

tijen die nu in de regering stappen lopen

stellen. De Vlaam se ervaring leert dat een

daarom veel minder risico z ich te ver-

cordon snel een eigen leven gaat leiden en

branden aan de macht. De Lega Nord is

het politieke debat gaat beheersen. Het is

in dit opzicht een interessant voorbeeld.

wel een pleidooi om te onderkennen dat

De partij is erin geslaagd om z ich in de

een cordon een ultimum remedium kan

tweede regering Berlusconi te presentere n

zijn wanneer de PVV de principes van de

als de 'oppositie in de regering' door haar

liberale democratie met voeten blijft treden .

populistische pijlen op instituties buiten

Partijen zullen echter zelf de strategische

de regering te richten (bijvoorbeeld de

voor- en nadelen van een cordon moeten

Europese Unie, de gerechtelijke macht , en

afwegen tegen hun democratische princi-

de ' linkse' media).

pes. Om tot een dergelijke afweging te komen kan het nuttig z ijn om te kijken naar

Hetzelfde geldt overigens voor argumen-

de wijze waarop in andere West-Europese

ten die betrekking hebben op het demo-

landen met rechts-populisti sche partij en

cratische geha lte van het co rdon. Ook

wordt omgegaan. De focus dient hierbij

deze argumenten worden vaak onvol-

echter niet alleen op Vlaanderen te liggen.

doende doordacht. Vaak wordt gesteld dat

De Vlaamse casus suggereert ten onrech te

de standpunten van rechts-populistische

dat een cordon het debat met rechts-popu-

partijen gelegitimeerd zijn door de brede

listische partijen fnuikt en bijgevolg nega-

electora le steun voor deze partijen. Elke

tieve electorale effecten heeft. Een breder

partij is echter gebonden aan de wettelijke

West-Europees perspectief toont echter aan

beperkingen op de vrijheid va n menings-

dat verschi llende strategieën verschillend e

uiting. Bepaalde standpunten van rechts-

voor- en nadelen hebben. Het is aan de Ne-

popu listische partijen zijn in strijd met de

derlandse partijen om deze op waarde te

ba sisbeginselen van de liberale de mocra-

schatten en hun strategie ten opzichte va n

tie, ongeacht of kieze rs deze standpunten

de PVV te bepalen .

onderschrijven of niet. Daarnaast dienen
ook andere democratisch e overwegingen
meegenomen te worden in het debat . Zo
dient men zich af te vragen in we lke mate
een cordon op maatschappelijk draagvlak
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Van cordon sanitaire naar
een gegijzeld debat

kan rekenen en op welke wij ze een cor-

Meindert Fennema, hoogleraar politieke theorie

don de relat ie tussen kieze rs en gekoze-

en etnische verhoudingen aan de Universiteit

nen beïnvloedt. Ook dient men zich af

van Amsterdam

te vragen welke impact een cordon heeft

2
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op het functioneren va n de parlementaire
democratie, bijvoorbeeld wat betreft de

taire dan bedoelen zij niet de afsluiting van

zUJ

regeringsvorming, en de relatie tussen de

een pesthaard van de rest van de wereld.

UJ

regering en de oppositie.

Het gaat niet om quarantaine, systemati-
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Als Belgen spreken van een cordon sani-
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sche ontsmetting en andere maatregelen

ken met een partij waarmee zij niet samen

van bestuur die ervoor moeten zorgen dat

wenst te werken . In een democratisch be-

de besmettelijke ziekte zich niet uitbreidt.

stel kan ook niemand gedwongen worden

In België is deze medisch-bestuurlijke term

te discussiëren met mensen waarmee men

in zwang geraakt om een politieke strate-

niet wi l discussiëren. Maar een cordon sa-

gie mee aan te duiden, met name afspra-

nitaire heeft als nadeel dat het de tegen-

ken tussen politieke partijen die moeten

partij diaboliseert en elke legitimiteit van

voorkomen dat het Vlaams Belang rege-

haar standpunten ontkent. Het verbod op

ringsmacht krijgt. Die afspraken werden

het Vlaams Blo k / Belang is daarom mis-

op 10 mei 1989 vastgelegd in een protocol,

schien geen noodzakelijk maar wel een

op voorstel van Agalev-partijsecretaris Jos

logisch uitvloeisel van deze strategie.

Geysels. Dat protocol hield echter maar een
paar weken stand. Pas nadat het Vlaams

In Nederland hee ft een dergelijk cordon

Blok bij de verkiezingen van 24 novem-

sanitaire ook bestaan ten aanzien van de

ber 1991 ook nationaal doorgebroken was,

Centrumbeweging.

Zowel de Centrum

werd een nieuw initiatief genomen . Op 19

Partij, de CP'86 als de Centrum Demo-

november 1992 keurden alle Vlaamse par-

craten (CD), die in 1985 door Janmaat is

tijen, het Vlaams Blok uitgezonderd, een

opgericht nadat hij uit de Centrum Partij

resolutie goed waarin het zogenaamde

was geroyeerd, zijn het doelwit geweest

70-puntenplan inzake immigratie van het

van een politiek en sociaal isolement. In

Vlaams Blok scherp veroordeeld werd we-

Nederland ging men nog aan zienlijk ver-

gens strijdigheid met de Europese Verkla -

der dan in Vlaanderen: het werd de CP

ring voor de Rechten van de Mens .

niet eens toegestaan om openbare vergaderingen te houden door middel van

Men sprak af om op geen enkele wij ze

zaa lafdrijving, dat wil zeggen dat anti-

samen te werken met het Vlaams Blok

racisten, zodra zij lucht kregen van een

/ Belang zodat de partij alleen met een

bijeenkomst van één van deze partijen

absolute

de zaaleigenaar belden en dreigden met

meerderheid

bestuursverant-

woordelijkheid zou kunnen krijgen. Dat

tegendemonstraties, waarbij de veiligheid

ging soms ver. Zelfs voorstellen waar an-

van het etablissement niet gegarandeerd

dere partijen zich wel in zouden kunnen

kon worden. Datzelfde gold voor openba-

vinden worden niet gesteund als zij van

re manifestaties, waarbij de burgmeesters

het Vlaams Blok / Belang afkomstig zijn.

steevast overgingen tot een verbod, omdat

Een dergelijk cordon sanitaire is tot nu

zij zich gemakkelijk door antifascisten lie-

toe vrij effectief geweest, dat erkent zelfs

ten overtuigen dat er openbare ordepro-

VS-voorman Filip de Winter. Maar is het

blemen zouden ontstaan. In 1986 le idd e

ook democratisch? Formeel wel, a lth ans

een tegenactie van antifascisten bij een

zolang het cordon sanitaire zonder intimi-

bijeenkomst van CP '86 en CD ertoe dat

•

datie tot stand komt of in stand gehouden

het motel in Kedichem in brand vloog en

wordt. Niemand kan in een democratisch

de secretaresse van Janmaat, Wil Schuur-

-<

bestel een partij dwingen samen te wer-

man, een been verloor.
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Pas in datzelfde jaar werd het de CD voo r

de linkse jonge re n , maa r ook de militan -

het eerst toeges taan een open bare mani-

ten van he t Vlaams Belang hebben steeds

festatie te houden, en wel in Zwolle. Maar

minder herinneringen aan de oorlog en be-

toen greep de politie in en zo u Janmaat

schouwen z ich niet meer a ls drage rs van

uit eind elijk veroordeeld worden omdat hij

de fascistische tradities waar de oprichters

gezegd had "Vol is vo l", "Eige n vo lk eerst"

van het Vlaams Blok voor s tonden .

en "Als wij aan de macht komen en de
mogelijkheid hebben schaffen wij de mul -

Wat blijft is echter de menselijke neiging

tic ulturele samenleving af ". De rec htbank

om politieke meningsverschille n te ve rab-

te Arnhem beschouwde die uitspraken als

solutere n en de tegenstander te demonise-

het aanzetten tot vreemdel ingenh aat. In-

ren. "En politique" , schreef Alexis de Toc-

tussen is er in Nede rland bijna geen poli-

quevill e ooit, " la communauté des haines

tieke partij die het multiculturalisme nog

fait presque toujours Ie fond des amitiés ".

durft te verdedigen en Geert Wilders gaa t

Maar haat is geen goede moti va tie om me t

anno 2008 in z ijn uitspraken aanzie nlijk

tege nstanders in debat te treden . En a ls

ve rd er dan Janmaat ooit gegaan is .

men de tegenstander percipieert als He t
Kwaad, dan is ee n debat niet a ll een on-

Wat er in Nederland gebeurd is, is strij-

nodig maar zelfs gevaarlijk .

dig me t de principes van de liberale democrati e en heeft uiteindelijk geleid tot de

Er is een opvallende con tinuïteit tussen

spectacul a ire opkomst va n Pim Fortu yn

de bewegingen die tien jaar geleden de

en waarschijnlijk ook tot z ijn ondergang.

vreemdelinge nhaat

Tot z ijn opkomst, omdat de Nederlandse

door racisti sche partijen te verbieden en

kiezer te la ng gegij zeld was door de de-

uit te drijven e n bewegingen die nu met

monisering van Janmaa t cum suis waar-

dezelfde int ensiteit afva llige moslims als

door het anti-immigratiestandpunt va n

Ayaan Hirsi Ali en Afshin Ellian bestrijden

wilden

uitbanne n

veel kiezers geen partijpolitieke bedding

omdat z ij islamofoob zijn. He t ration ele

vo nd. Tot z ijn ondergang, omdat diezelfde

argument va n de tege nstand ers van Hirsi

demonisering mogelijk heeft bijgedragen

Ali en Ellian is helder. Zij houden de is-

aan he t besluit van Volkert van der Graaf

lam ten onrechte ve ra ntwoordelijk voor

om de verpersoonlijking van het kwaad

wreedheden die misschien wel uit zijn

uit on ze samenleving te verwijderen.

naam bed reve n worden, maar die bes li st

Het cordon sanitaire is tot nu toe voora l

schien heb ben z ij daar we l gelijk in. Wat

gebruikt tegen bewegingen die - terecht

mij verbaast is ni et h et meningsverschil ,

ni et inherent zijn aan die godsdienst. Mis-
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of ten onrechte - met de Tweede Wereld -

maar de haat waarmee de ant irac istische

oorlog geassoc ieerd werden . Omdat die

beweginge n hun tegenstanders bestrijden.

associatie bij de jo ngere generatie steeds

Een dergelijke haat kan ik mij bij de ra -

meer vervaagt, zal het co rdon sanitaire in

dicale moslims heel goed voors tellen. Zij

zijn oude vorm langzaam verdwijnen. Dat

voelen zich immers in hun religieuze over-

za l va n twee kanten komen. Niet alleen

tuiging aangetast. Maar die haat is minder
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begrijpelijk bij de links-radica len die zelf

op de slac htoffers zelf (men leze op dit

niet religieus z ijn - en al helemaa l n ie t

punt de au tobiografie van Ayaan Hirsi Ali,

islam iti sch - e n die in h et a th eïsme van

Mijn Vrijheid) , bedreigingen tas ten ook

Ayaa n Hirsi Ali niettemin een vreselijk ge-

het publieke debat ze lf aan.

vaa r z ie n voo r de moslim s in Nederla nd
en België. Het de mocratische debat, daar

Terw ijl in Vlaanderen h et cordon sanita i-

ben ik van overtuigd, laat zich moeilijk

re van de politieke correctheid nog rec ht

voeren met mensen die elkaa r ten diepste

overeind staat, is

haten , want zo'n debat is a ltij d gerich t op

de angst, die gevoed wordt door terroris ti-

een compro mi s waarin beide partijen zich

sche aanslagen . Het de mocrati sche debat

ederland in de ban va n

ten minste gedeeltelijk in kunnen vinden .

word t in Nederland niet meer belemmerd

Waar partijen uitsluitend geïnt eresseerd

door het cordon san ita ire, maar door de

zijn in elkaars verni eti ging is een de ba t

bedreiging die uitgaat va n het moslim ex-

zinloos . Dan te lt op zijn best slec hts de

tremis me. Iedereen lijkt in de ban van de

macht van he t getal of op z ijn slec hts t he t

haa t en die haat richt zich niet a lleen tegen

aantal geweren.

moslims maar ook tegen de slac ht offe rs
van het moslimradicalisme. Blaming the

De Jihadiste n zijn in Nederland politiek

victim werd dat vroeger we l genoemd.

gez ien bu itengewoon effect ief geweest.
Sind s de moord op van Gogh is Nederland
a ngstig en ve rd eeld geraakt. Zij n film,
Submission l, is sinds di e moord nooit

Uitleiding

mee r ve rt oo nd (op inte rn et is de film
wel beschikbaar). Ayaa n Hirsi Ali , ooit

De rol van het cordon san itaire in de he-

o nze voorvec htster va n het vrij e woord ,

de nd aagse democratie is ee n bewogen on-

is door haar buren haar hui s uitgezet (uit

derwerp. Zoals uit a lle bijdragen aan dit

puur economische motieven, waarvoor de

symposium blijkt, raakt een discussie over

rechter gevoelig bleek) en vervo lgen s door

dit onderwerp de fundamenten van de de-

haar toenmalige partijgenote Rita Verdonk

mocrati e en de rech tsstaat. We vroege n de

het land uit gejaagd. Voor haar ve ili gheid

dri e deelnemers aan het sympos ium kort

staat ni emand meer in: de Ame rikanen

te reageren op e lkaa rs stellingna mes. In

ni et o mda t die vinden dat ze zelf maar

deze korte uitl eiding proberen we, sam en

een gewee r moet kop en , h et Nederla nd se

met de dri e a ut eu rs, een paar raakvlakken

parlement niet omdat ze in Amerika ver-

te identifi ce re n.

blijft. Vanwaa r die onverschilligheid en
;:o

soms zelfs haa t jegens me nsen a ls Hirsi

Over één fundamenteel punt bestaat over-

C

Ali e n Ell ian? Dat heeft mogelijk te ma-

eenste mming: een cordon san ita ire is

;:o

ken met de heftige reacties van somm ige

nie t ten principale ondemocratisch. Als

moslim s e n de doodsbedreigingen aa n het

het cordo n sa nitaire niet meer is da n een

adres va n Hirsi Ali e n Ellian. Die bedrei-

afspraak van politi eke pa rtij en om geen

gi nge n h ebben niet al lee n grote invloed

regering of bestuur te vo rm en met een
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bepaalde partij, dan is daar in democrati-

pitalisten behoorde, kon zich maar beter

sche zi n niets op af te dingen. Zo la ng deze

bergen. Ook de Ind onesisch e n ationali s-

uitsluiting van exec uti eve rollen niet ge-

ten werden veroo rd eeld wegens opruiing

paard gaa t met h et ontzeggen van de toe-

en haa tzaa ien. Dat gold in het bij zo nder

gang tot het democrati sche debat, kan er

voor de veroo rd eling van de Indonesisch e

gee n spra ke zijn van een ondemocratische

nationali st Soekarno op 21 december 1930

gang va n zaken.

in Batavia. Soekarno werd ten laste gelegd
dat hi j haa t gezaa id had tegen het kolo-

Jos Geysels benadrukt in z ijn bijdrage dat

nia le go uvernement ".• Om deze reden en

de grondslag van het cordon voor hem

moet volge ns Fennema niet racisme, maar

voora l een principiële zaak is en gee n stra-

slechts di scriminati e op grond van racis-

tegische. Samen met Sarah de La nge wijst

ti sche opvattingen of theorieën stra fb aa r

hij op de onduidelijkheid di e in het debat

gesteld wo rd en.

sluipt wanneer het cordon louter va nuit
politiek-strategische redenen wordt beke-

Alle dri e de auteurs benadrukken dat een

ken en geanalyseerd. Waar Geysels juist

ve rgelijking tussen de Vlaamse en Nede r-

wijst op de beperkt e draagwijdte va n het

landse co ntext mank loopt. De uitwerking

cordon sanitaire en de misversta nden die

va n het cordon is behoorlijk ve rschill end:

hierover bestaan in Nederland, oppert Fen-

in Vlaanderen we rd nooit een partij ver-

nema dat het va n belang is de gevolgen

boden, in Nederla nd we l; in Vlaanderen

van een cordon mee te wegen in de beoor-

bestaa t het cordon na 20 jaar nog steeds

deling van het demo cratische kara kter va n

zoa ls voorheen, in Nederland is di scuss ie

deze maa tregel. Hij betoogt dat een cordon

na de doortocht va n de Centrum Demo-

sanitaire doorgaans res ulteert in het dia-

craten gaan li gge n, maa r waait ze sinds

boliseren van de tegenstander, waardoor

kort weer op. Sarah de La nge wijst in haa r

een democratisch debat vrij wel onmogelijk

reactie daarenboven nadrukkelijk op het

wo rdt. Hoewel door het cordon gee n partij

bela ngrijke ve rschil tussen de geviseerde

de toegang tot het debat wordt ontzegd,

rechts-populistische partijen: "Enerzijds

leidt een cordon in de praktijk tot het do-

is er een goed georga ni seerde partij (het

ven va n het democratische debat.

Vlaams Belang) geleid door een competent trio dat een uit gewerk t programma

In z ijn reactie laat Fennema weten het ten

presentee rt en diepe hi storische wortels

diepste oneens te zi jn met het uitsluiten of

heeft. Anderzijds is er een slecht georga-

verbieden van een politieke pa rtij vanwe-

niseerde partij (de Centrum Democra ten)

ge het zaa ien van haat. "De meeste ve r-

geleid door een man gespee nd va n enig

::,

oordelingen van de voo rm annen van de

ch arisma dat slechts enkele losse punten

0

vroege arbeidersbeweging rond de vorige

naa r voren brengt zo nd er deze te inte-

2
>,.,,

ee uww isseling waren juridisch ges to eld

greren in een coherent programma." Met

op een of ander haatzaai artikel", zo stelt

slecht s twee casussen voor ha nd en is dus

u.J

hij. "En haat zaaiden deze oude socialis-

enige voorzichtigheid aangewezen bij het

u.J

ten ze ker. Wie tot de kl asse der ge hate ka-

voo rspell en van wat ee n eventueel cordon
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voor effect zo u hebben op de Parti j va n de

Sarah de Lange beaamt , wel ra a kvlakken. " Het recht s-pop ulisme va n de CD,

Vrijheid van Geert Wilders.

de PVV en het VB heeft raakvlakken met
Ook Jo s Geysels merkt op dat de voorstan-

de manier waarop a ndere extremistische

ders van een cordon in Nederland z ich

bewegingen

best ni et te veel ba seren op de Vlaam se

en moslimextremisten) een uitdag ing vo r-

(bijvoorbeeld

antifascisten

ervarin g. De Nederlandse observatie da t

m en voor de liberale democratie" , schrijft

het Vlaams Belang nooit

uitvoerende

ze in haar reactie. "Deze raakv lakken si-

ma nd aten heeft kunnen bekleden, zou

tueren zich op een abstract niveau, dat

immers tot een overschatting van de

wil zeggen dat deze bewegingen gemeen

kracht van het cordon kunnen leiden . Een

hebben dat z ij bepaa ld e kernwaarden va n

cordon is niet de ultieme, laat sta a n de

de liberale democra tie proberen te onder-

eni ge stra tegie om extremistische partij en

grave n zonder dat zij direct concrete in-

te bestrijden. Het blijft essenti eel een af-

houdelijke overeenkomsten vertonen. Elk

s praa k onder politieke partijen om geen

va n deze bewegingen p ro beert bij voor-

sam enwerking, onder welke vo rm dan

beeld de vrijheid van meningsuiting van

ook, aan te gaa n met een politieke par-

de eigen groep te ve rabso luteren, terwijl

tij die de fundamentel e democrat ische

zij de vr ijheid van meningsuiting van haar

uitga ngsp unten van onze politieke sys te-

tegenstanders ontkent. " Haa r conclusie is

men ni et aanvaardt. Samen met Sarah de

dat de bestrijding va n extrem isme tout

Lange stelt Jos Geysels nadrukkelijk dat

court, va nuit welke hoek dan ook, geen

dit niet impliceert dat m e n het debat ni et

zaa k is van politi eke partijen a lleen, maar

mag aa ngaan met extremistische partij en.

ook van gerechtelijke instanties, midden-

Intege nd eel, de dee lnem ers aa n het cor-

veldorganisaties en het grote publiek. Het

don zijn het per definitie aa n z ichzelf en

polari serende effect dat dergelijke bredere

aan de samenleving ve rplicht om duide-

maatschappelijke

lijk te maken op welke manier z ij fund a-

hebben zo rgt juist voo r het nood zakelijke

me nteel andere antwoorden heb ben op de

debat ove r de grenze n aan de vrijheid

problemen di e ook door de extremistische

van meningsuiting, zo stelt ze. De Lange

partijen worden aangekaart.

besluit h aar bijdrage dan oo k met de op-

Maar het democratische debat ka n worden

timum remedium kan z ijn voor een partij

gefnuikt door angstgevoelens en demoni-

die de principes van de libe ral e rechtsstaat

initi a tieven

kunnen

merking dat een cordon sanitaire "een ui-

sering va n de tegenstander, stelt Fennema.

met voeten blijft treden ". Fenne ma vraagt

Hij trekt de discu ssie over het cordon ve r-

zich af wat De La nge precies bedo elt, om-

vo lge ns breder en brengt de strijd tegen

dat "enig voo rb eeld van deze vergaande

extreemrechts in Vlaanderen in ve rb a nd

beschuldiging aa n het adres va n Wilders

m et de stri jd tegen zogenaa md a fvalli ge

c.s. ontbreekt ".
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moslim s in Nederland. Die strijd werd en

VI

wordt gevoe rd door totaal versc hille nde

Deze discu ssie tuss en academici lijkt illus-

groepen, maar di e hebben , zoa ls ook

tratief voor de sterke posities di e worden
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inge n o m en op dit thema. In ee n verande-

partijen maar va n organisa ti es en sa men -

rend politieke land sc h a p z ull e n di sc us -

werkingsverbanden van het progressieve

sies zoa ls deze over h et cordon sa nitaire

midd enveld , zoa ls Charta en VA KA-Hand in

nood za kelijkerwijs de fundamenten va n

Hand.

de democratische recht ss taat verkennen
en toetsen, die hi erdoor gelijktijdig ver-

2.

s te rkt word en.

vember 1991 sta a n in de Belgisc he politieke

De nati ona le ve rki ezingen va n 24 no-

geschiedenis geboeks taa fd als 'zwarte zo ndag '. Hierm ee wordt ve rwezen naar de eerste

Noten

bel angrijke overwinning va n het rechts-populi sti sche Vlaams Blok.

1.

In 1992 ( n.a. v. het eerste 70-p unt enpro-

gramma va n het Vla a ms Blok) en in 1997

3.

(n. a. v. het internationaal jaar tege n rac isme)

Charter voo r de Democ rati e dat de Vlaamse

Deze tekst is ee n onderdeel va n het

werde n in het Vlaams Parlement reso luties

partij en in 2000 hebben onde rt eke nd.

aa ngenomen die voo ral de moti ve ring voor
het co rdon actualiseerd en en bevest igden.

4.

Meij, Jan M. de (2004). Geen daden

De latere versies van en acti es rond hel

maar woorden. Koloniale uitingsvrijheidpro-

co rdon waren gee n initiat ie f va n politieke

cessen en de naweeën daarvan. Amsterdam.
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Nederlandse toestanden
Joop van Holsteyn

BESPREKING VAN:
-

Aarts, K., van der Kolk, H., & Rosema, M. (red.) (2007) . Eefl: verdeeld electoraat. De
Tweede Kamerverkiezingen van 2006. Utrecht : Het Spectrum.

-

Kleinnijenhuis, J., Schollen , 0 . e.a. (2007) . Nederland vijfstromenland. De rol van
de media en stemwijzers bij de verkiezingen van 2006. Amsterdam: Bert Bakker.

Zeker, Nederland kent onwenselijke ver-

Dat zo u zo maar kunnen. Immers, de 21 e

schijnselen en kwalijke ontwikkelingen.

eeuw kende een opmerkelijk roe rige poli-

Maar gelukkig zijn die slechts zelden va n

tieke start. Pim Fortuyn trok in de aanloop

Hollandse bod em. Vaker word t naar een

va n de Tweede Kamerverkiezingen van 15

of ander buitenland verwezen om aan

mei 2002 hard aa n de bel. Mede als gevolg

te geven waar de wantoestand zijn oor-

van de collectieve politieke zelfmoord va n

sprong vindt. Uiteraard zijn we bij geweld

de Lijst Pim Fortuyn leek het er bij de

tegen Turken en a ndere etnische min-

Kamerverkiezingen van 22 januari 2003

derheden bang voor Duitse toestanden.

op dat het hier ging om een luidruchtig

Mocht twijfel bestaan aan de bestuur-

incid ent , en niet meer dan dat. Van de LPF

baar heid va n het land , dan vreze n we Ita-

bleven puinhopen over en een gevestigde

liaa nse toestanden. Op het terrein van de

partij als de gematigde sociaa ld emocra-

ruimtelijke ordening is elke afw ijking van

tische PvdA krabbelde snel overeind. Al

de strikte bou wregels een begin van Belgi -

kort na de revolte van Fortu yn zo u aldu s

sche toestanden. En de vlag Amerikaanse

een nieuw politiek eve nwicht gevonden

toestanden dekt een rijke lading va n uit-

zijn. Die interpretatie va n normalisering

eenlopende verschijnselen, die we stuk

en een hersteld stabiel evenwicht is ech-

voo r stuk buiten de landsgrenzen zo uden

ter aa nvechtbaar als we met de ve rkie-

willen houden .

zi ngen van 22 november 2006 het eerste

Spreekt men in a ndere landen eigenlijk
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trio Tweede Kamerverkiezingen va n de 21e
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eeuw volmaken.
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over Nederl and se toestanden? Bijvoor-
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beeld als het gaat om ongekende en we l-

Het dominante beeld van de uitslag van
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li cht onwenselijke politieke en electora le

22 november was dat het politieke midden

V,

ontwikkelingen?

verlies had geleden ten koste van de flan-
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ken. Het CDA hield de schade beperkt tot

land vijfstromenland, waarin een onder-

een verlies van 3 zetels en kwam uit op 41

zoeksgroep onder aanvoering van de aan

(van de 150). De partij vormde daarmee de

de Amsterdamse Vrije Uni ve rsiteit (VU)

grootste Kamerfractie. De liberaalconserva-

verbonden Jan Kleinnijenhuis ingaat op de

tieve VVD, die tot ver na de verkiezingsdag

rol van de med ia en de zogenoemde stern-

last had (heeft?) van de naweeën van de

wijzers bij de verkiezingen van november

venijnige interne strijd om het lijsttrekker-

2006. Het is overigens prettig te consta-

schap van mei 2006, waarin Mark Rutte

teren dat het hier om twee Nederlands-

zijn rivale Rita Verdonk nipt had verslagen,

talige studies gaat, gericht op een breder

ging van 28 naar 22 zetels. 066 viel terug

publiek dan slechts de wetenschappelijks

van 6 naar 3. Aldus verloor de regeringsco-

gemeenschap , waarvan sommige leden

alitie die na 22 januari 2003 door deze drie

menen dat de wetenschap slechts in het

partij en gevormd was in totaal 12 zetels.

Engels kan worden bedreven en gecom-

Niet alle oppositiepartij en wisten hiervan

municeerd. Maar dat terzijde.

te profiteren. De PvdA, die de eerder dat
jaar meer dan gerechtvaardigde verwach-

Het "op toegankelijke wijze laten kenn is-

ting de grootste partij te worden gedurende

maken met het onderzoek waar politico-

de campagne had moeten opgeven, verloor

logen aan Nede rland se en buitenlandse

9 zetels en kwam uit op 33; GroenLinks

universiteiten zich mee bezighouden" is

ging van 8 naar 7. De orthodox protestantse

een van de expli ciete doelen va n de door

SGP bleef op 2 zetels. De winnaars, zoals

Aarts en de zijnen geredigeerde bundel.

gezegd, waren meer uitgesproken verwan-

Een ander doel is inhoudelijk en nogal

ten van verliezers. De Socialistische Partij

am bitieus: het in beeld brengen van "de

(SP) kwam van 9 op 25, de ChristenUnie

oorzaken , betekenis en gevo lgen van de

(CU) verdubbelde het zeteltal naar 6, en

verkiezingsu itslag" (p. 7) . Een derde doel,

de nieuwe rechts-populistische Groep Wil-

ten slotte, is het presenteren van enkele

ders/Partij voor de Vrijheid van het voor-

resultaten va n het Nationaal Kiezerson-

malige VVD Kamerlid Geert Wilders kwam

derzoek (NKO) 2006. Die gegevens va n

va n niets op 9. Een tweede nieuwkomer,

het NKO, de twaalfde studie in een reeks

met 2 zetels, was de Partij voor de Dieren.

va n kiezersonderzoeken rond Tweede Kamerverkiezingen die in 1971 een aanvang

Hoe kunnen we begrijpen dat de lange tijd

nam, worden vooral gebruikt om zicht te

zo gezapige Nederland se kiezer lijkt los-

krijgen op de achtergrond van de politieke

i...,

geslagen en zijn electorale heil op de poli-

e n electorale ontwikkelingen.

::.:

ti eke flanken zoe kt? Hoe kan het dat plots
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UJ

volatiliteit, polarisatie en fragmentatie de

Allereerst komen

UJ

trefwoorden zi jn ? Voorlopige antwoorden

context van de Kamerverkiezingen van

::.:
UJ
0

zijn te vinden in Een verdeeld electoraat

2006 aan bod. Er is een schetsmatig over-

co

onder redactie van de aan de Universiteit

zicht van het beleid van de ka binett en

zUJ

Twente ve rbonden Kees Aarts, Henk van

onder leiding va n minister-president Jan

der Kolk en Martin Roserna, en in Neder-

Peter Balkenende (CDA), die va naf 2002
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de dienst uit maakten; het recen te poli-

populaire StemWijzer zu llen bij een vol-

tieke spel wordt beschreven, met in het

gende gelegenheid toch echt een andere

bij zo nder aandacht voor de belangrijkste

werkwijze moeten hanteren om te voor-

politieke conflicten tussen en binnen poli-

komen dat partijen en campagnestaven er

ti eke instituties; en voor de afzonderlijke

nogmaals mee aan de haal gaan.

partijen wordt ingegaan op de inhoud va n
het verkiezingsprogramma en de samen-

Het was trouwens misschien geen toeval

stelling van de kandidatenlijst , waarbij op-

dat het CDA de zwakke plek in die meest

merkelijk is dat anno 2006 de selectie van

gebruikte kiezers hulp uitbuitte. Waar in

de lij sttrekker in de regel een relatief open

het recente verleden de PvdA de toon aan-

proces is met aanzienlijke in vloed van

gaf ten aanzien van professionele campag-

partijleden. Wat de programma 's betreft ,

nevoering in Nederland, lijkt het CDA die

kan trouwens een eerste kanttekening bij

positie in 2006 te hebben overgenomen . Dit

de indruk van vergaande polarisatie wor-

in een context van, inderdaad, Amerikaan-

den gemeld. Tussen partijen bestaan ver-

se toestanden: "In deze campagne zien we

schillen, maar deze zijn gradueel en niet

dat een kernonderdeel van de CDA-cam-

fundam enteel. Geen enkele re levante par-

pagne is het afbreken van het imago van

tij wijst de sociale markteconomie af, of

Wouter Bos. (.. .) Het CDA introduceert nog

de liberale rechtsstaat, of het parlementai-

een ander Amerikaans element in de cam-

re systeem. "Uiteindelijk bleef Nederland

pagne: de wil om te winnen en de daarmee

anno 2006 ondanks alle polarisatie tussen

samenhangende bereidheid permanent de

'links' en 'rechts' in de verkiez ingsstrijd

grenzen op te zoeken van wat nog toelaat-

toch een gematigd polderland" , aldu s Paul

baar wordt geach t in Nederland . ( ... ) Ge-

Lucardie en Gerrit Voerman (p. 96).

zien het succes van de CDA-campagne mag
worden verwacht dat de ontwikkeling naar

De verkiezingscampagne wordt in twee

fellere, hardere en negatievere campagnes

bijdragen beschreven . Philip van Praag

za l doorzetten." (p. 119).

constateert een voortgaande professionalisering van campagnes in Nederland,

De tweede beschouwing over de cam-

a l gaa t het stapje voor stapje. Zo laat de

pagne komt van de VU-onderzoeksgroep

echte doorbraak van de politieke televi-

en is een compacte versie van delen van

siespot nog alt ijd op zich wachten. Met

het eigen boek, inclusief enkele identieke

betrekking tot een recenter verschijnsel

frases . In het onderzoek draait het om de

- stemwijzers in tal va n vo rmen - lijken

vraag "door welke media-invloeden kie-

partijen meer a lert. Het CDA bij voorbeeld

ze rs hun stem voo rkeur laten bepalen ",

blijkt te hebben geleerd van het verleden

aldus h et boek (p. 17) dat een voortzet-

en gebru ikte bij de specifieke invulling

ting is van een reeks studies die begon

van de Stem Wijzer voor 2006 deze kennis

met een ana lyse van de media tijd ens de

door de inhoud ervan en in het verlengde

campagne van 1994. Ook voor 2006 is

daarvan de gege nereerde stemadviezen te

met de zogenoemde relation ele inhouds-

V,

manipu leren. De makers van de razend

analyse via de NET-me th ode de berichtge-
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ving in zes landelijke dagbladen en twee

De multivariate analyse van uiteindelijke

televisienieuwsbulletins

effecten van berichtgeving op politieke

onderzocht

en

tot twee cijfers na de komma uitgedrukt ,

voorkeur lijkt erop te wijzen "dat nieuws

naast en in de analyse gecombineerd met

ertoe doet " (p. 136). Dat kan zijn , maar de

gegevens verkregen via survey-onderzoek

effecten zijn wel uiterst bescheiden - wat

onder kiesgerechtigden. In berichtgeving

iets anders is dan betekenisloos - en ko-

worden kernbeweringen onderscheiden,

men naar voren in een niet zo toegankelij-

waarvan wordt bepaald of zij betrekking

ke analyse die slechts een beperkt aantal

hebben op standpunten en feitelijke ont-

factoren bevat.

wikkelingen rondom bepaalde politieke

issues, op steun of kritiek op politici of

Een breed, bovenal beschrijvend beeld

partijen, of op hun succes en fa len.

van het Nederlandse electoraat wordt op
basis van het NKO geschetst in diverse bij-

Het voordeel van de kwantitatieve aanpak

dragen van de redactie van Een verdeeld

is dat her en der levende opvattingen over
den gehouden. Zo wordt het idee dat het

electoraat. Hier wordt het idee opgepakt
dat richtinggevend wa s in een eerdere
bundel waarin politieke veranderingen

tegenwoordig nauwelijks meer zou gaan

in Nederland voor de periode 1971-1998

om inhoudelijke zaken niet gesteund

centraal stonden: de moderniseringsthese.

door de bevindingen. Hoewel inhoude-

Die these vormt het fundament van grote,

lijke berichtgeving met 38 procent niet

groeiende electorale volatiliteit: "Door het

de campagne tegen empirisch licht wor-

de grootste afzonderlijke categorie vormt

verdwijnen van traditionele verbanden ,

(dat is conflictnieuws met 45 procent;

door het groeiende opleidingsniveau en

wedstrijdnieuws beslaat 17 procent) , is

meer in het algemeen de emancipatie en

dat deel niet kleiner dan in eerdere verkie-

toenemende mondigheid van burgers zou-

zingsjaren (vanaf 1994). De campagne van

den politieke partijen niet langer kunnen

2006 mocht misschien een dragend thema

rekenen op een honkvaste achterban ." (p.

missen, maar was bepaald niet inhouds-

211).

loos . De feiteli jke politiek-relevante ontwikkelingen werden daarbij over het ge-

De moderniseringsthese heeft, zo geformu-

heel bez ien neutraal aan de orde gesteld,

leerd, primair betrekking op gedrag. Met

wat "in de praktijk het hoogst haalbare"

name journalisten en politici weten in de

(p. 70) wordt geacht. Dat maakt enigszins

regel uit dit kiesgedrag de opvattingen van

\.)

begrijpelijk dat de inzet van de PvdA bij

kiezers en hun beweegredenen moeiteloos

;;;:

de verkiezingen, namelijk dat Nederland

te herleiden. Vandaar het beeld van een

zoveel beter zou kunnen, een niet zo ge-

electoraat dat het politieke midden verlaten

z
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lukkige was. Overigens was niet zozeer

heeft en de extremen heeft gezocht. Een

de PvdA als oppositiepartij maar het CDA

dergelijke kort-door-de-bocht interpretatie

co

de partij die in termen van conflictnieuws

is echter behoorlijk riskant. De beweeglijk-

zu.J

het meest in de aanval was. De aanval als

heid op het niveau van het gedrag blijkt

u.J

beste verdediging.

namelijk prima samen te kunnen gaan
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met een relatief grote mate van stab ilitei t

Hoe erg zij n ze al met al, die Nederlandse

in termen van onderliggende houdingen

toestanden? In beide studies is er voorzich-

en opvattingen onder kiezers, gevoegd bij

tige aandacht voor de meer normatieve

beweeglijkheid van bestaande en de komst

vraag naar gevo lgen en beteken is van het

van nieuwe partijen. In 2006 blijkt va n

verloop van het hedendaagse electorale

beide verschijnselen sprake. En het gaat

proces, naast de beschouwing van Joop van

daarbij om de w isselwerking, zo stellen de

den Berg over de gevolgen voor de samen-

aute urs mede tegen het licht van een be-

stelling van de vo lksvertegenwoord iging.

schou wing over 2002 en 2003 waarin het

Hij wij st op de risico's van een (te?) grote

accent voora l op de stabiliteit va n opvat-

om loopsnelheid van Kamerleden en de

tingen op massaniveau leek te liggen.

daarmee gepaard gaande slinkende collec-

Op algemeen ideologisc h vlak van ' links'

een vicieuze cirkel te ontstaan: ongedurige

en 'recht s' is, onder erken ning va n het

en ontevreden kiezers sturen vele parle-

tieve wijsheid en ervaring . "Er dreigt ( ... )

feit dat die termen niet een eenduidige en

mentariërs naar huis, maar dat brengt on-

over de tijd vaststaande betekenis kennen,

ervaren nieuwelingen in de arena die daar

in 2006 nog altijd sprake van twee min of

minder effectief zijn dan hun voorgangers,

meer stabiele blokken. Ook ten aa n zien

wat weer ontevredenheid onder kiezers

van afzonderlij ke politieke kwesties is de

wekt, enzovoort."(p. 142). Er dreigt aldus

opva ttin g van het Nederlandse electoraat

een "ernstige dissonant tussen professiona-

weliswaar verdeeld , maar in een patroon

liteit en democratie". (p. 164). De slotbe-

dat niet wezen lijk nieuw is , al blijken

schouwing va n de redact ie w ij st enerzijds

kiezers hi er en daar wa t extremer in hun

op het feit dat de moderne, in zijn gedrag

mening dan in eerd ere jaren. Tegelijkertijd

zo dynamische kiezer op zichzelf geen be-

zijn partijen volgens kiezers opgeschoven

dreiging vormt. De zwakke plek in het Ne-

(o.a . GroenLinks e n de SP van links naar

derlandse (niet alleen in het Nederlandse!)

het midden, het CDA van het midden naar

politieke bestel zit veeleer in de vertaling

rechts, de CU van re chts naar het midden)

van uitslagen in een regeringssamenstelling

en is Geert Wilders met zijn verwanten

- het is dan ook jammer dat geen aandacht

in het gat op rechts gedoken dat de LPF

aan de kabinetsformatie is besteed - en het

liet vallen. Als we ons rea li seren dat in

vervolgens door die regering gevoerde be-

het Nederland va n de 21 • ee uw vele kie-

leid. De aa nzien lijke dynamiek gedure nde

zers erg laat tot een uiteind elijke keuze

de campagne en ongekende wisselingen in

komen - ruim de helft in de laatste we-

de Tweede Kamer lijken nauwelijks door te

ken voor verkiezingsdag, 12 procent van

werken, en zeker niet op een voorspelbare,

0::,

alle kiezers op de allerlaatste dag - dan

transparante manier. Vooralsnog blijkt dat

m
m

mag een gro te mate va n volat iliteit geen

zich niet te vertalen in fundamente le poli-

;,;:,
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verbazing wekken. De tijd van voor 1994,

tieke onvrede, maar het staat niet vast dat

het jaar waarin het Nede rlan dse electoraat

de Nederlandse kiezer daarmee ook in de

zich eigenlijk voo r de eerste maal krachtig

toekomst genoegen neemt. De dissonant
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klinkt niet erg luid. Momenteel. En als de

heid en rustige reflectie gewenst en zelfs

politieke journalistiek zich ook wat aan

gepast zijn geweest. Trouwens, beschei-

zou trekken van de suggestie van Kleinnij-

denheid lijkt toch al niet zo ' n sterk ont-

enhuis en de zijnen en minder kunstmatige

wikkelde eigenschap van Nederlanders.

nieuwsgolven zou creëren, dan zullen toe-

Aarts en de z ijnen leggen de lat immers

komstige verkiezingen waarschijnlijk keer

uitzonderlijk hoog als z ij aankondigen de

op keer indrukwekkende electora le bewe-

oorzaken, betekenis en gevolgen van de

ging tonen, maar zonder dat men elders in

verkiezingsuitslag in beeld te brengen. Dat

de wereld met angst en beven het hoofd

is veel te veel van het goede - de bundel

schudt en mompelt: 'Nederlandse toestan-

bevat lezenswaardige bijdragen, maar a ll e

den'.

oorzaken, de vo lled ige betekenis en een
compleet overzich t van de gevolgen? Dat

De burger in de lezer slaat kortom beide

lukt niet, kon niet lukken. Was men maar

boeken met een min of meer gerust hart

wat voorzichtiger geweest in het formule-

dicht. Niet vo lstrekt zorgeloos, maar even-

ren van de doelstelling, had men het maar

min ernstig bevreesd voor de toekomst van

een poging genoemd om een bijdrage te

politiek, democratisch en electoraal Neder-

leveren aan. Dat is beduidend minder

land . En de lezer qua lezer, hoe voldaan

stoer, maar makkelijker te realiseren.

is hij? In hoge mate, maar ni et helemaa l.
Zo is te zichtbaar dat het onderzoek naar

Had ik overigens al gemeld dat Nederlan-

media en berichtgeving op twee gedach-

ders altijd wat te mopperen hebben? Bij

ten hinkt. Dat leidt tot onevenwichtigheid.

dezen.

Aan de ene kant is er de poging om zo
nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen

Overige lit eratuur waaraan gerefereerd is :

hoe de media de campagne hebben gepre-

- van Holsteyn, J.J.M., & den Ridder,

senteerd aan het electoraat. Een nuttige

J .M. (2005). Alles blijft anders. Neder-

en over het ge heel ges laagde poging, al

landse kiezers en verkiezingen in het

verwordt de uiterst stringente kwantitatie-

begin van de 21" eeuw. Amsterdam:

ve aanpak hier en daar tot schijnprecisie

Aksant.

- aan niet elk cijfer achter de komma kan

- Thomassen, J., Aarts, K., & van der

en mag betekenis worden verleend. Aan

Kolk, H. (red.) (2000). Politieke veran-

de andere kant is er de poging de politieke

deringen in Nederland 1971-1998. Kie-

voorkeur te verklaren vanui t de bericht-

zers en de smalle marges van de poli-

i..,

geving. Die poging loopt minder goed af.

tiek. Den Haag: Sdu.

i2

Hier lijkt de onderzoeksgroep zic h te ver-

de Vries, J., & van der Lubben, S.

c,:

tillen aan een inh eren t last ige, zwa re klus,

(2005) . Een onderbroken evenwicht in

waarbij tevens de wens misschien niet de

de Nederlandse politiek. Paars II en de
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vader van de gedachte is maar zeker het

revolte van Fortuyn. Amsterdam: Van
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co-ouderschap kan claimen ten aanzien

Gennep.

z
u.J

van de bevindingen. Er is invloed van de

u.J
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Convergentie tussen de
Nederlandse en Vlaamse
lokale politiek?
Peter Castenmiller

BESPREKING VAN:
-

Boogers, M. (2007). Lokale politiek in Nederland. De logica en dynamiek van plaatselijke politiek. Den Haag: Lemma .

-

Reynaert, H. (ed .) (2007) . De kerktorenpolitiek voorbij? Lokale politiek in Vlaanderen. Brugge: Vanden Broele.

Er schijnt een groo t versc hil te bes taa n tus-

rond loka le verkiezingen overigens me-

sen h et voetb al in de hoogs te kl asse va n

ni ge mediarubriek problemen ondervindt.

het betaalde voet bal en de klassen daar-

Maar het inzicht dat lokale politiek toch

onder. Verenigingen di e na een jarenlang

echt 'a ndere politi ek' is wint aan terrein.

ve rblij f in de hoogste klasse degraderen

Immers, zelfs bij oppervlakkige beschou-

worden , zelfs met een vrij wel ongewij zig-

wing blijken er wel degelijk a ndere spe-

de select ie, niet zo maa r kampioen in de

lers, andere partijen en andere spelregels

klasse daaronder. Dat is vreemd . Immers,

te z ijn.

de spelregels zijn gelijk , het is gewoo n elf
tegen elf en degene di e de meeste doel-

Zowel in Nederland als in Vlaanderen ver-

pun ten scoort w int.

scheen onl angs een boek dat het specifie-

Eenzelfde verschil lijkt te bestaan tussen

stelt. In Nederland is dat Lokale politiek

ke karakter va n de lokale politiek centraa l
nationale en loka le politiek. Op het eerste

in Nederland, de logica en dynamiek van

gezicht gaa t het om vergelijkbare arena's :

plaatselijke politiek, va n de hand van de

er z ijn politi eke partijen , die vormen coa-

Tilburgse wetenschapper Marcel Boogers.

lities o m tot meerderheden te komen en

In Vlaanderen betreft het De kerktoren-

m

die gaan , met va llen en opstaan een pro-

politiek voorbij? Lokale politiek in Vlaan-

z

gra mma uitvoere n.

deren. Deze laatste uitgave is een bundel
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waaraan een aantal Vlaamse wete nschap-

m

Toch is er een wereld va n verschil tu ssen

pers, a llen verbonde n aan de Universiteit

m

national e en lokale politiek, iets waarmee

van Gent, een bijdrage leveren. De Gentse
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hoogleraar Herwig Reynaert teken t voor
de redacti e.

de Vlaamse burgemees ter eerst een verko ze n raadslid is. De overeenkomsten betre ffen ook de in vloed va n burgers op het

Beide boeken vertonen overeenkomsten.

lokal e beleid en poginge n de to egang tot

Zo lijken zij beide primair bedoeld als ' leer-

het lokale bestuur te vergroten. Weli swaar

boek' voor studen ten die in het bij zo nder

is men in Vlaanderen uiteindelijk terug-

geïnteresseerd zijn in de lokale politiek .

geschrokken voo r z ulke fors e ingrepen a ls

Vanuit die optiek zijn zij zo nder meer ge-

de introducti e va n het duali sme in Neder-

slaagd. Beide boeken zijn vlot geschreven,

land, maar een paar jaar teru g kenden ook

informatief en belichten goed de bij zo nde-

in Vlaanderen de plannen voor bestuurlij -

re facetten va n het lokale bestuur.

ke ve rni euwin g een hoge a mbitie. Uiteindelijk zijn deze gesmoord in de ond oor-

De overeenkomst is er ook omdat de Ne-

z ichtige coalitiepolitiek, waarbij in het

derlandse en Vlaamse lokal e politiek grote

huidige tijdsgewri cht hel emaa l niemand

gelijkenis blijken te verton en . En dat is

meer wil bewegen . Zowel op la ndelijk ni-

niet vreemd , want de bron va n beide be-

veau als op het nivea u va n Vlaa nd eren en

stuurssystemen is identiek. Immers, Thor-

Wallo ni ë moete n partijen proberen tot sa-

becke ve rtrok in 1830 noodgedwongen uit

menwe rking te kom en. Dat maakt ingrij-

Gent, vanwege de Belgische opstand. De

pende hervormingen la sti g, omdat velen

Belgen ko ze n, eenmaal onafhankelijk va n

te vriend moeten worden gehouden.

het to entertijd zee r behoudende Holland ,
voor een sterk libera le grondwet. In Ne-

Ook de di scuss ie in Vlaanderen, over de

derland duurde het een kl eine tw intig jaar

omvang en bestuurskracht van gemeen-

langer voo rd at het liberali sme vo ldoe nde

ten , za l voor de Nederland se lezer een

voet aan de grond had om de grondwet te

feest der herkenning zijn. Opmerkelijk is

hervormen. Thorbecke liet z ich wat Ne-

dat in heel België midden jaren zeven ti g

derland betreft vervo lgen s inspireren door

voor een ingrijpend e herindeling is geko-

vele buitenlandse voo rbeeld en, waaron-

zen (va n meer dan 2.000 naar 589 ge meen-

der België.

ten). De toename va n de bestuurskracht,
die hi erm ee zo u worden gerea li seerd , zo u

Bij gelijktijdige lezing va n beide boeken

' beloond ' word en met een overdracht va n

springe n de overeenkomsten tusse n de

taken naar de gem ee nten. Daarmee blijkt

beid e lokaal-politieke systemen in het

de discuss ie zeker ni et ten einde. De Ceu-

\.)

oog. Dat geldt niet alleen de ontstaans-

ninck en Valcke stellen in hun bijdrage

5.:

geschiedenis en de structuur, het betreft

aan de bunde l van Rey naert in dat kader

c:r:

ook actuele discussies rond de positie van

vast: " De belangrijkste bedenking blijft

de burgemeester, di e ook in Vlaa nderen

evenwel dat de sa me nvoegingsoperatie
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nog steeds form eel benoemd wordt door

maar half geslaagd is, omdat va n de be-

co

de nationa le overheid (in Neder land door

loofde decentralisati ebeweging maar wei-

z

de "Kroon ", in België door de mini ster).

nig in hui s kwa m ". Ook aa n het begin van

Het enige verschil met Nederland is dat

de 2lste eeuw zag men aanleiding om een
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kerntakend isc ussie te enta meren, om zo

Of er sprake is va n een Vlaa mse cultuur

het lokale bestuur in lijn te b renge n met

aa n leerb oeken over lokaa l bes tu ur weet
ik niet , maa r de Gent se bun del lijkt de

de ' moderne uitdagingen'.

eerste stap op di e weg te will en zetten .
Maar natuurlij k zijn er ook verschillen,

In de inleiding wordt de sugges tie gewekt

zowel tussen de bestuurssystemen als

dat de we tenschap van de lokale poli -

tu ssen de bundels. Om met dat laats te

ti ek er voo ra lsnog bekaa id is afgekomen ,

te beginnen , in Nederland bestaa t een

mede omdat er in het a lge meen wat mees-

jarenla nge traditie va n 'leerboeken' ove r

muilend om wordt gedaa n: 'kerktorenpo-

het lokale bestuur, waarbij voo ra l in de

litiek'. Ook de Vlaamse wetenscha ppers

jaren negenti g de verschillend e uitgaven

wille n juist betogen dat de lokale politiek

va n Lokaal Bestuur in Nederland, veelal

bij zonder is en meer en meer volwassen

o nd er redac ti e va n Korsten, het focu spu nt

wordt. De bund el kent een veel b redere

vo rmen . Elke nieuwe druk leek verd er te

in val shoek da n d ie va n Boogers en behan-

gaa n in een streven naar vo lledigheid.

delt vele as pecten en onderwe rp en . Naas t

Staa tsrechtelijke

ruimtelijke

de a l ge noemde hoofdstukken over de

orde ning, ac tuele beleid sthema's, alles

ambtelijke orga ni satie en de verh ouding

kwam aa n bod . Hierd oor dijde de bundel

tot maatscha ppeli jke orga nisaties, zijn er

aspecten ,

uit tot onlees bare en o nbetaalbare pro-

ook die ha ndelen over lokale planning of

po rtie, waa rd oor deze reeks uiteindelijk

de geschi edeni s van het lokale bestuur in

beëindigd is. Boogers kies t nu een vee l

Vlaa nd eren . Opmerkelijk is de ro b uust-

specifieker uitga ngs punt ; hij concentreert

heid en degelijkheid va n a ll e bij d ragen.

zich vo lledig op het benoemen va n het

Daa r waar Boogers zich geregeld de no-

bij zo ndere ka rakte r va n de lokale politi ek,

di ge ironie ve roorl ooft, hetgee n al blijkt

wat hij pa kkend sam en va t onder de slo-

ui t de centrale slogan, will en de Vl amin -

ga n; '!t 's polities , but not as we know it '.

gen koste wa t het kost serieus wo rde n

Dat andere concretiseert hij in drie as pec-

genomen . Immers, de boodschap is da t

ten: minder partij politiek, een onduid elij -

de loka le politiek vol wassen is. Voor de

ke scheiding tussen politiek en bestuur en

ze kerh eid onderbou wen ze hun bij dragen

het gegeven dat de loka le politi ek is inge-

daaro m met het indrukwekke nde aa nta l

bed in een voo r buitenstaanders moeilijk

va n 522 noten. De boodschap is duidelijk :

te doorgronden lokale politieke cultuur.

hier is wetensch ap bedreven.

In zijn boek beperkt hij z ich daa rm ee
tot de 'politieke aspec ten' van het lokale

De ' beperkin g' di e Boogers zich opl egt

bestuur, en laat hij allerl ei meer bestuurs-

maakt zijn boek aanmerkelijk toegan kelij -

kundi ge zaken zoal s ' bestuurskrac ht' ,

ker en prettiger dan de Vl aa mse bundel.

a mbte lijke orga nisa ti e of de verhouding

Ond anks het feit dat de Vla minge n zich

tot maa tschappelijke organisaties buiten

nog weten te beperken tot 250 pagin a's

r:,:,
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m

beschou wing. Aa n deze onderwe rp en zijn

(t er ve rgelijking: de laa tste _druk va n het

wel aparte hoofdstukken in de Vlaamse

leerbo ek va n Ko rsten en anderen te lde
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bunde l gewij d .

600 , veel gro tere, pagin a 's) ont staat direct

m

;,,:
r:,:,

m
-0
;i::,

;,,:

z
- - - - - - - - ~ C\

2008 - 1 • RE S PUBLICA

74
CONVERGENTIE TUSSEN DE NEDERLANDSE EN VLAAMSE LOKALE POLITIEK?

al de neiging om sommige hoofdstukken

projectontwikkelaars en gemeente werd

slechts oppervlakkig te lezen of zelfs over

gerealiseerd, zou op andere politieke ni -

te slaan.

veaus nauwelijks mogelijk z ijn. Naast dit

Ook wat de inhoud betreft is er sprake van

gens ook de casus van de dorpsvereniging

een wezenlijk onderscheid. Daar waar

Boarnsterhiem beschreven, waarin een

beide boeken het bijzondere karakter van

bijzondere samenwerking tussen bewo-

de lokale politiek willen belichten, kennen

ners, de plaatselijke kerk en uiteindelijk

'grootstedelijk' voorbeeld staat verval-

de boeken een verschillend vertrekpunt

ook de gemeente wordt gerealiseerd. Voor

en daardoor ook een andere argumentatie

de in het lokaal bestuur geïnteresseerde

voor dat bijzondere karakter. In Neder-

leek vormt dit boek daarmee een welko-

land wordt de lokale politiek doorgaans

me en leesbare inleiding.

benaderd met een stijve, protestante serieusheid en beoordeeld langs criteria die

Toch schiet zijn boek tekort in het be-

ontleend zijn aan de nationale politiek. In

noemen, aanscherpen en preciseren van

de Vlaamse politieke cultuur overheerst

de verschillen. Wat zijn nu de wezenlijke

daarentegen een katholieke blijheid, die

verschillen die de lokale politiek daad-

zich uit in een relativerend perspectief op

werkelijk 'anders' maken? Om in de voet-

de 'kerktorenpolitiek'. Frappant genoeg

ba lanalogie te blijven: de wedstrijd Ajax

benaderen de boeken hun respectieve

-

politieke systeem precies vanuit het per-

- Club Brugge) is een wezenlijk andere

Feyenoord

(voor België, Anderlecht

spectief van hun buurland . De Vlamingen

wedstrijd dan NEC - NAC (voor België:

bepleiten voor de beoordeling van hun lo-

Zulte Waregem - Roeselare). Maar is het

kale politiek meer protestante serieusheid,

benoemen van het feit dat de wedstrijd

Boogers breekt juist een lans voor meer

zich in een ander stadion voltrekt, dat er

katholieke blijmoedigheid.

andere spelers op het veld staan, dat er
sprake is van andere belangen en andere

Overtuigen beide boeken in hun centrale

sentimenten etc. nu voldoende om te con-

boodschap? In eerste instantie neigt het

cluderen dat het gaat om 'ander voetba l'?

antwoord op die vraag naar 'ja'. Boogers

Wanneer, op basis van welke criteria kan

belicht vele lokaal-specifieke en gemeen-

je zeggen dat het' anders' is? Boogers blijft

tepolitiek-specifieke gebeurtenissen, die

daarin vaag.

duidelijk afwijken van de gebruikelijke
De Vlamingen maken het zich zelf wat la s-

\,.J

gang van zaken op nationaal ni vea u . Het

~

is daadwerkelijk ' andere politiek'. Hij geeft

tiger. Immers , hun ambities liggen hoger

c::

daarbij ook een goed beeld van de andere

en hun blikveld is breder. Is de Vlaamse

spelregels die nu eenmaal gelden in de

lokale politiek het stadium van amateuris-

lokale politiek, bijvoorbeeld aan de hand

me voorbij en 'volwassen'? Ook nu geldt

van de casus over de Haagse Buurtontwik-

weer: wat zijn de criteria om dit te bepa-
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kelingsmaatschappij Regentes-Valkenbos.

len? Wat is 'a mateurisme' in de politiek?

De interactie die daar tu ssen bewoners,

Op alle door de verschillende auteurs be-
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handelde beleidsterreinen en onderwerpen

inderdaad slechts een wat omvangrijk uit-

is eenvoud ig aantoonbaar te maken dat er

gevallen opiniepeiling voor de landelijke

sprake is van ontwikkelingen. Zo is de

politiek zijn. "If men define situations as

ambtelijke organisatie vandaag omvang-

real, they are real in their consequences''.

rijker dan enkele decennia terug, hetgeen

Als het overgrote deel van de burgers het

om andere sturingsarrangementen vraagt.

onderscheid tu ssen national e en lokale

Ook de positie van de burgemeest er en de

politiek niet kan of wil maken, wat heeft

discussie over de aanstellingswijze zijn

het dan voor zin om dit verschil uit te be-

aan ontwikkelingen onderhevig. Maar be-

nen?

tekenen dergelijke veranderingen nu echt
dat de lokale politiek serieuzer en professioneler is geworden?

Wel, beide boeken maken dan toch tenminste aannemelijk dat lokale politiek
de moeite waard is om zelfstandig te be-

Ondanks hun weinig precieze omschrij-

studeren. Tegelijkertijd laten ze de lezer

ving van de verschillen tussen lokale po-

toch enigszins in het ongewisse wat deze

liti ek en andere politieke arena's zulle n

bestuurslaag zo bij zonder maakt. Terwijl

zullen Boogers, Reynaert en met hen in

het niet zo moeilijk is. In aanvang zijn ge-

beide landen nog enkele ti entallen an-

meenten primair bedoeld als uitvoerende

dere bestuurskundigen, politicologen en

overheid van een overigens beperkt aantal

staatsrechtgeleerden uiteindelijk wel in

taken. In die tijd , we spreken voo r België

staat zi jn om haarfijn de verschillen tus-

1830, voor Nederland een kleine twintig

sen lokal e en nationale politiek te kunnen

jaar later, waren politi eke partijen, zoals

aanwijzen en te omschrijven. Echter, voor

deze de 20ste eeuw heb be n gedomineerd,

het gros va n de burgers, zowel kieze rs als

nog in geen velden of wegen te bekennen.

gekozenen, zijn de ve rschillen veel min-

Vanaf het einde van de l 9de eeuw nam

der manifest. De in de lokale politiek ge-

het belang van politieke partijen toe, ter-

specialiseerde wetenschappers nemen het

wijl eveneens de overheidstaken , en daar-

ten tijde van raads verkiez ingen de vele

mee de

media wel kwalijk dat zij de gebeurtenis-

heden van gemeenten, zich spectaculair

uitvoere nd e verantwoordelijk-

sen louter willen besc houwen en beoor-

uitbreidden. Toch is de gemeente in es-

delen in een nationale context. Zo leidd en

sentie een uitvoerende overheid gebleven .

de tegenvallende resultaten van de VVD

Het gaat om taken waarbij een politiek-

bij de Nederlandse raadsverkiez ingen in

ideologische dimensie nu eenmaal minder

2006 direct het aftreden van Van Aartsen

belangrijk is. Iederee n stoort z ich aan los-

als voorzitter van de Tweede Kam erfrac-

ligge nde stoeptegels, iedereen stoort zich

tie in, voor de fijnslijpers van de lokale

aan gevaarlijke verkee rssituaties, iedereen

politiek een volstrekt irrationel e logica.

ervaart onveiligheid op straat. Het is daar-

Maa r de media, de partijleden en zelfs de

mee voor politieke partijen lastig om hun
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Tweede Kamerleden doen dit louter om-

politiek-ideologische verschillen op lokaal
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dat z ij maar al te goed weten dat raads-

ni veau te expliciteren en z ichtbaar te ma-
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verkiezingen voor het gros van de kieze rs

ken voor de burgers. Daardoor blijft lokale
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politiek , en in Vlaanderen nog meer dan

tiek' blij ven. Dat maakt de lokale politiek

in Ned erland , ' mensenpoliti ek', waa rbij

nu jui st zo' n uni e k e n so ms vermakelijk

affiniteit voor pe rsonen een gro tere ro l

object van stud ie.

spee lt dan in andere polit ieke a ren a's.
Persoonlijke

tegenstellinge n ,

ru z ies of

Het zijn juist di e versch ill e nd e spelregels,

dorpsrodde l zijn op lokaa l ni vea u ee rder

de andere spele rs e n het andere stadion

voo r de politieke gang va n za ke n re leva nt

die het va n belang ma ke n om de wed-

dan elders. Boogers stipt dit we l aa n met

strijd ook op de eige n merites te beoorde-

zijn co nsta tering dat e r veelal s prake is

len , e n nie t op b as is van de criteria die in

van ee n voor buitenstaanders moeilijk

de hoogs te (voe tbal )klassen passen. Voor

te doorgronden lokale politieke cultuur.

de ze liefh ebbers van de loka le politiek, e n

Maar het zou directer e n duidelijke r z ijn

al diegenen die z ich in hun studi e hierin

geweest als gesteld was dat de me nselijke

wi ll en bekwamen, zijn beide boeken een

factor van groter gewicht is. Of om in de

goede, we lkom e e n interessante aanvu l-

Vlaamse te rminologie te blijve n: he t za l

ling op de kennis va n he t lokale bestuur,

a ltijd ee n hoge mate va n ' kerktorenpo li -

zowel in Nederla nd , a ls in Vlaanderen.
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I. Voor ALLE BIJDRAGEN, zowel voor de wetenschappelijke artikels als voor
de rubrieken, gelden volgende voorschriften:
- Publicatie in het Nederlands.
- Auteurs geven aan of ze hun bijdrage insturen als wetenschappelijk artikel, dan wel als rubrieksbijdrage (essay, symposium, boekbespreking), naar
res. publica@ugent.be.
- APA-referentiesysteem, zowel in de tekst als in de bibliografie op het einde
van de bijdrage.
II. Voor de TWEE DELEN AFZONDERLIJK gelden voorts volgende voorschriften:
- Wetenschappelijke artikels:
- maximum 10.000 woorden , inclusief abstract, referenties, voetnoten en bibliografie
- bestaan uit 4 onderdelen: titel, Engelstalig abstract, corpus en bibliografie
- Engelstalig abstract: 100-150 woorden
- Engelstalige keywords : maximum 6
- corpus: In de inleiding worden doel, motivatie en context van het artikel
uitgelegd .
- enkel literatuur met rechtstreekse relevantie voor het onderwerp van het
artikel dient te worden opgenomen, uitgebreide empirische details worden
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- titels en tussentitels : 5 niveaus mogelijk, gebruik Arabische cijfers
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- niveau 5: GECENTREERD EN HOOFDLETTERS
- het aantal voet- en eindnoten moet tot een minimum worden beperkt
- tabellen en figuren worden in de tekst ingevoegd en aangeduid met Arabische cijfers
- artikels worden in Word-versie ingediend
- auteurs verklaren in begeleidende e-mail dat het ingezonden artikel in deze
vorm niet bij een ander tijdschrift werd ingediend of gepubliceerd
- aantal woorden van het artikel wordt in begeleidende e-mail meegegeven
- auteursgegevens: naam, correspondentie- en e-mailadres worden in afzonderlijk document bij het artikel gevoegd

- Rubrieken
- Politiek essay: maximum 7 .000 woorden
- In ' het politiek essay' publiceren we artikels die belangwekkende bijdragen leveren tot het publieke debat. Het politiek essay is een opiniërend
artikel waarin auteurs, gehinderd door en gebaseerd op hun wetenschappelijke kennis, duidelijk stelling nemen ten aanzien van een maatschappelijk relevant onderwerp.
- Symposium: verschillende bijdragen - samen maximum 7.000 woorden
- In 'het symposium' nemen academische en praktijkpoliticologen stelling
in over actuele dossiers. Discussiepunten kunnen zowel het academische
politieke bedrijf tot voorwerp hebben, als thema's die in het bredere politieke leven beroering wekken.
- Van de publicatietaal van politicologen tot het gebruik van opiniepeilingen door de massamedia: al die onderwerpen waar politicologen iets
over te melden hebben, maar het er doorgaans niet over eens zijn.
- Res Publica zoekt het debat op en brengt er verslag over uit. Verschillende auteurs nemen positie in tegen resp. voor een centrale stelling
die door de rubriekverantwoordelijken van de redactie kort zal worden
ingeleid.
- Boekbespreking: verschillende bijdragen mogelijk - samen maximum
7.000 woorden
- De 'boekenrubriek' wil meer bieden dan de traditionele recensies waar
we in vele andere tijdschriften zo snel overheen lezen. Deze boek(en)
bespreking is een op zichzelf staande bijdrage over politiek en/of wetenschap en stijgt hoog boven het snelle knip- en plakwerk uit. Ook wie het
besproken boek niet las of wil lezen moet er aan het einde interessante
politiek-wetenschappelijke inzichten aan overhouden.
- De kritische boekbesprekingen, bijdragen naar aanleiding van - maar daarom niet uitsluitend over- het besproken boek, bespreken bij voorkeur meer
dan één recent verschenen publicatie die van politiek of wetenschappelijk
belang is. Ze behandelen een voor de Nederlands-Vlaamse politicologie
interessant onderwerp of werden door Nederlandse of Vlaamse auteurs geschreven (met inbegrip van proefschriften). De recensie praat vakgenoten
en geïnteresseerde leken bij op de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en moedigt discussies over politiek-wetenschappelijke kwesties aan.
Elke boekbespreking wordt door de redactie intern gereviewd op politiek-wetenschappelijke relevantie en aantrekkelijke schrijfstijl.
Voor een uitgebreide beschrijving van de auteursrichtlijnen:
www.respublica.be

Yvan Vanden Berghe
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Doeko Bosscher en Rik Coolsaet

De Koude Oorlog
Een nieuwe geschiedenis
(1917-1991)

Vijfde vol ledig herziene uitgave
ISBN 978 90 33 4 6848 3
528 bl z.
€ 39,50 (ex cl. ve rzend ingskosten)

Dit 'boek brengt een overzicht

ideologisch bepaalde stellingen

van feiten, achtergronden en

te bewijzen.

verbanden eigen aan de Koude

verloop van talrijke crisissen
en belangrijke gebeurtenissen.
Vooral het openstellen van de

Oorlog . De Koude Oorlog

Deze uitgave verschilt aanzien-

archieven uit de ex-communis-

wordt daarbij gezien als een

lijk van de vorige edities van

tische landen speelde daarbij

doorlopend proces van de eer-

dit boek. Doorheen de jaren

een grote rol. Vorige edities van

ste spanningen tussen Oost en

groeide immers het inzicht in

dit onmisbaar standaardwerk

West in 191 7 tot de ontbinding

het besluitvormingsproces in

werden vertaald in het Frans,

van de Sovjet-Unie in 1991. Het

de voormalige communistische

het Tsjechisch, het Ru ss isch en

verhaal vangt aan bij gebeurte-

landen en in het ontstaan en

het Duits .

nissen tijdens het interbellum
(1918-1939) en de Oost-Westspanningen tijdens de Tweed e
Wereldoorlog . Vervolgens
wordt de periode van 1945 tot
1991 uitgebreid belicht. Twee
gastauteurs, Rik Coolsaet en
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Doeko Bosscher, belichten de

diplomatieke geschiedenis aa n de Universiteit Antwe rpen.

Koude Oorlog vanuit Belgisch

Hij doceerde ook aan de Uni ve rsiteit Hasse lt (het voo rmalige

en Nederlands perspectief. Tot

LUC ) en was gasthoog leraa r aa n de K.U.Leuven.

slot wordt getracht in de besluiten en in veertig stellingen de

DOEKO BO SSCHER is hoogl eraar in de eig entijd se geschiede-

essentie van de Koude Oorlog

ni s aan de Rijksunive rsiteit Groning en.

te vatten. De auteurs nemen in
dit alles een objectief standpunt

RIK COO LSAET is hoog leraar in de intern ationale betrekkin-

in: de schuldvraag komt niet

gen aan de Unive rsiteit Gent.

aan bod en ze proberen geen

Zana Aziza Etambala

De teloorgang van
een modelkolonie
Belgisch Congo 1958-1960

ISBN 978 90 334 6758 5
480 bl z.
€ 32,50 (excl. verzendingskosten)

Tijdens de Wereldtentoonstel-

heid in juli 1960. De studie is

van kranten, zowel Belgische

ling van Brussel in 1958 vormde

gebaseerd op voorheen onont-

als koloniale, verklaringen te

het Congo-paviljoen een ele-

gonnen bronnenmateriaal. Ten

vinden voor diverse gebeurte-

ment van trots voor België. En

eerste wordt er gebruikgemaakt

nissen die mee kleur gaven aan

ook in november van datzelfde

van deprivébriefwisseling tus-

de dekolonisatie.

jaar deed de metropool nog eu-

sen minister van Staat Joseph

forisch tijdens de plechtigheden

Pholien en twee topkolonialen:

voor de vijftigste verjaardag

Roger Sergoynne, substituut

van de annexatie van Congo.

van de Procureur des Konings

Maar toen al waren de eerste

te Leopoldstad, die het onder-

onweerswolken boven België's

zoek deed in de zaak-Kasavubu

overzeese gebied merkbaar:

na de opstand van 4 januari

het ongekende verhaal van

1959 te Leopoldstad; en Emile

het grimmige onthaal van

Janssens, opperbevelhebber

Auguste Buisseret, minister van

van de koloniale Weermacht.

Koloniën , te Elisabethstad op

Ook de briefwisseling tussen de

23 februari 1958, door boze

Jezuïetenpater Jozef Van Wing

kolonialen , was een eerste

en Territoriaal agent André

ernstige waarschuwing; de

Ryckmans helpt tal van feiten

politieke radicalisering van

beter te begrijpen. Ten tweede

Joseph Kasavubu en de Abako

wordt een nieuw licht gewor-

kondigde eveneens moeilijke

pen op diverse gebeurtenissen,

tijden aan.

zoals de rellen van januari 1959
en het bloedige conflict in de

Dit boek biedt een nieuw in-

Kasaï-provincie tu sse n Lulua en

zicht in het dekolonisatieproces

Baluba, dankzij onuitgegeven

in Belgisch Congo vanaf 1958

missionnaire bronnen. En ten

tot kort na de onafhankelijk-

derde hielp grondig onderzoek
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