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6]   de samenleving als volk  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

het polder-model & de Derde Weg 

 

in de roeringe jaren '60 formeerde een jonge generatie socialisten het progressievere 'Nieuw Links' 

sinds begin jaren '70 hadden de sociaal-democraten jaren het idee het morele gelijk aan hun kant te hebben 

men was tegen kruisraketten, maar een oplossing voor de stagnerende verzorgingsstaat had men niet 

na jaren van radicalisering zag Den Uyl zich begin jaren '80 geconfronteerd met 'Nieuw Rechts' 1 

Wiegel (VVD) was populair en de KVP, ARP en CHU hadden zich verenigd in het CDA 

"In een periode van economische onzekerheid groeit de aantrekkingskracht van Nieuw Rechts. Maar 

 uiteindelijk is dat struisvogelpolitiek:er zijn geen simpele oplossingen en wie ze zegt na te jagen probeert 

 de werkelijke problemen onder de mat te vegen. Het nieuw rechtse denken is sterk in het aanwijzen van 

 zondebokken, gecombineerd met een beroep op eng-nationalistische sentimenten.'' (Den Uyl, 1981) 

 

voor Den Uyl betekende progressiviteit ‘nooit alleen wil tot verandering’, maar verandering richting een doel 

dat doel was een progressief maatschappijbeeld dat uitgaat van gelijkwaardigheid en vrijheid 

"coalities met het midden of zelfs rechts daarvan leiden tot onherkenbaarheid"  (Den Uyl) 

 

maar Den Uyl’s toekomstige opvolger, FNV-leider Wim Kok, is minder radicaal; meer een mediator 

hij wil idealen verbinden met realiteits-zin; geen problemen maken, maar ze oplossen 

in 1982 tekent Kok het Akkoord van Wassenaar tussen werkgevers- en werknemers-organisaties 

dit onderstreept het belang van consensus tussen sociale partners, en beperkt de rol van de staat 

radicalisering, polarisering en activisme maakten plaats voor pacificatie, depolitisering en consensus 

 

het rapport Schuivende Panelen (o.l.v. Jan Pronk, 1987) omarmde op voorzichtige wijze marktwerking 

Het socialisme op sterk water (Paul Kalma,1988) is een pleidooi voor afscheid van de socialistische ideologie 

in plaats daarvan zou een ‘minimaal socialisme’ moeten komen dat zijn eigen beperkingen kent 

zonder de pretentie “een algemene visie op mens en maatschappij te bezitten of te kunnen ontwikkelen” 

“een werkelijke vernieuwing van de PvdA begint daarom met een definitief afscheid van de 

 socialistische ideologie; met een definitieve verbreking van de ideologische banden met 

 andere nazaten van de traditionele socialistische beweging.”  (Paul Kalma) 

 

dit vormde de basis voor de koersverschuiving onder Wim Kok; o.a. afscheid van het keynesianisme 

in een lezing aan de universiteit van Nijmegen (1989) nam Kok afstand van ‘het streven naar het Grote Doel’ 

“er is geen alternatief voor de maatschappelijke constellatie die we nu hebben 

  en dus heeft het geen enkele zin daar naar te streven.” 

 

Kok’s afscheid van het socialisme is het begin van het geroemde (en gehate) polder-model 

"Idealisme is noodzaak in de politiek, utopisme een doodzonde [...]  Wie uitsluitend uit het bestaande zijn 

normen afleidt, mist het vermogen de werkelijkheid te beinvloeden, [...] wie de werkelijkheid uitsluitend ziet 

als ongemakkelijk gegeven, dat niet zou mogen bestaan, maakt mens en maatschappij ondergeschikt aan de 

tucht van een droom. [...] Het afschudden van ideologische veren is voor een politieke partij als de onze niet 

alleen een probleem, het is in bepaalde opzichten ook een bevrijdende ervaring"  (Kok, Den Uyl-lezing, 1995) 
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in 1994 treedt het 1e Paarse kabinet (PvdA + VVD + D66) onder Kok's premierschap aan 

naast het polder-model, is een ander handelsmerk van Paars: de Derde Weg  2 

dit was een ‘pragmatische fusie’ van sociaal-democratische idealen met neo-liberale realiteits-zin 

de Derde Weg is een afscheid van het keynesianisme en een zoektocht naar een gematigd neo-liberalisme 

grotere inkomensverschillen en flexibeler werktijden zouden worden uitgeruild tegen compenserend sociaal beleid 

 

progressiviteit wordt onder Paars geherdefinieerd als: ‘radicale vernieuwing’ t.a.v. bestaande linkse politiek 

radicaal staat daarbij voor de bereidheid om te breken met ‘bestaand beleid’ en ‘gevestigd socialistisch denken’ 3 

de Derde Weg is een ideologie die ontkent een ideologie te zijn; de economie dicteert: “there is no alternative” 

socioloog Max Weber stelde begin 20e eeuw dat de wetenschap had gezorgd voor een ‘Entzauberung der Welt’ 

de economische wetenschap en de koude oorlog hadden volgens Fukuyama geleid tot het ‘einde der ideologieën' 

filosoof Cornelius Castoriadis beschreef het 'einde van de ideologieën' als ‘de tweede onttovering’ 

het gevolg is wat Jos de Beus ‘de leegte op links’ heeft genoemd 

 

in de V.S en d U.K. werd 'the Third Way' geprezen door Bill Clinton en Tony Blair 

“We zijn voorbij gegaan aan het steriele debat tussen degenen die zeggen dat de overheid de vijand is, en 

degenen die zeggen dat de overheid het antwoord is. Landgenoten, we hebben een Derde Weg gevonden.” 

(Bill Clinton: State of the Union, 1998) 

“Wim Kok uit Nederland, deed dit allemaal al voordat wij ermee bezig gingen. Hij wist het enkel niet; hij had 

niemand die er een goed label op kon plakken.”  (Bill Clinton, 1999) 

 

de Derde Weg was een doctrine, ook al stelde Kok dat er geen behoefte meer was aan ‘grote verhalen’ 

de Derde Weg fungeerde als een interne bestuurlijke ideologie die de verzorgingsstaat up-to-date moest maken 

politiek-filosoof Steven Lukes stelde dat de Derde Weg-retoriek ertoe diende om: “politieke leiders in staat te stellen 

om hun eigen doelen na te streven en tegelijkertijd de stemmen van ideologisch georiënteerde kiezers te winnen.” 4 

 

de verzorgingsstaat kon alleen gered worden door het accepteren van deregulering en marktwerking 

tijdens Paars wordt er daarom veel geprivatiseerd, deels om staatsinkomsten te genereren, 

maar ook vanuit de veronderstelling dat marktwerking de publieke sector efficienter en goedkoper zal maken 

na 2 kabinetten Paars is de publieke sector er minder op vooruit gegaan dan de private sector 

vooral Melkert hamerde erop dat er geld naar de publieke sector moest (onderwijs, politie, zorg, etc) 

hiermee vooedde hij een gevoel dat verzilverd zou worden door Pim Fortuyn in 'de Puinhopen van Paars' 

 

in 2002 is Nederland welvarender dan ooit, is de werkloosheid laag en is het begrotingstekort weggewerkt 

toch weet Pim Fortuyn in 2002 het beeld te 'framen' van de 'Puinhopen van Paars' 

(Balkenende doet er een schepje bovenop door te spreken over de 'wederopbouw na paars') 

Fortuyn weet zijn visie te verbeelden, terwijl Melkert, Dijkstal en de Graaf dat verleerd lijken te zijn 

i.p.v. als hartstochtelijke politici steken ze bij Fortuyn af als arrogante bestuurders, regenten, apparatsjik 

dit werd pijnlijk duidelijk in het debat na afloop van de gemeenteraads-verkiezingen in 2002 

de gevestigde politiek (m.n. Ad Melkert) wist niet hoe ze Fortuyn van repliek moesten dienen 

 

Kok had de coalitie die hij als minister-president aanvoerde een 'doodgewoon' kabinet genoemd 

Maar Paars was voor het eerst in 80 jaar een kabinet zonder confessionelen (ARP / CHU / KVP / CDA) 

en voor het eerst een kabinet met ideologische erfvijanden VVD + PvdA (m.u.v. Drees - van Schaik, 1948-1951) 

deze combinatie (met D66) maakte vele beleidsmaatregelen mogelijk die voorheen niet mogelijk waren 

Paars was daarom het begin van een tijdperk (de Derde Weg, seculier), maar bleek tevens het eind van een tijdperk 
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opkomst van het populisme 

 

Leefbaar Nederland (1999-2007), de LPF (2002-2007), en de PVV (2005-) zorgden voor een revolutie 

de kritiek: na Bolkestijn is de politiek uit Paars verdwenen (Dijkstal: "ik zit niet in de politiek voor het debat") 

de politiek van depolitiseren en pacificeren wordt zo uitgedaagt op zeer politiserende, polariserende wijze 

"ik heb niets tegen polder-model [...] maar ik heb wel heel veel tegen de polder-cultuur; 

 die polder-cultuur die maakt dat we die discussies niet voeren." (Fortuyn, 2002)  

 

terwijl Fortuyn enorme aanhang kreeg, zag de gevestigde politiek zich ernstig in verlegenheid gebracht 

als antwoord op 'De Puinhopen van Paars' presenteert Kok 'Enkele feiten en cijfers over het kabinetsbeleid'  5 

met de Fortuyn-revolte (2002) kreeg de politiek van Paars (de Derde Weg) een zeer negatieve lading 

met de Derde Weg werd afstand genomen van 'grote verhalen', maar er kwam niets voor in de plaats 

er ontbrak een nieuwe politieke invulling, idealen, visie, verbeelding 

met het afschudden van de ideologische veren lijkt de 'oude politiek' tevens politiek vleugel-lam 

na Paars wordt links gezien als ongeloofwaardig, wat niet alleen te wijten is aan Fortuyn  6 

 

sinds Fortuyn is de publieke perceptie van de politiek steeds dominanter is geworden 

de samenleving wordt door de nieuwe populistische partijen (en de media) verbeeld als gespleten: 

er is een kloof tussen een politiek correcte, hoogopgeleide elite, en een volkse oppositie 

Fortuyn wist vele onderhuidse en onbenoemde kwesties te verbeelden voor een grote groep Nederlanders 

mensen die jaren niet gestemd hadden, zich miskend voelden, zagen zich 'gerepresenteerd' in de LPF 

sindsdien is het 'populisme' een uitdaging gebleken voor de 'oude politiek’ 

 

het populisme is een stijl van politiek bedrijven is die zich slecht verhoudt tot het polder-model 

de politieke status quo ('het pluche') zou het populisme graag negeren met een cordon sanitaire 

maar wetende dat de geest niet meer terug in de fles zal gaan neemt ze populistische tactieken over 

 

het populisme (LPF, PVV, Leefbaar...) is een complex en (voor hooggeschoolden) verwarrend fenomeen 

onder Geert Wilders is gebleken dat er 'zwevende kiezers' vanuit de VVD alsook vanuit de SP kwamen 

waar andere partijen een beginsel-programma hebben, lijkt het populisme te gedijen op de beleving 

het schuwt abstracties en nuance, maakt veelvuldig gebruik van one-liners, speelt in op ‘wat er leeft’, 

gevoelens (door critici afgedaan als onderbuik) en incidenten (door critici afgedaan als waan van de dag) 

 

er zijn een aantal typische kenmerken te onderscheiden: 

 het populisme mobiliseert een miskend ongenoegen over ervaren misstanden 

 de schuld voor die misstanden ligt bij de ander; er zijn altijd identificeerbare schuldigen 

 individual blame; geen verwijzing naar sociale, economisch of historische oorzaken / omstandigheden 

 vijand-denken: 'de ander' verschijnt als vijand (linkse elite, allochtonen, moslims, werklozen) 

 gewone mensen zijn normale mensen; wie afwijkt van de norm is gek, lui, slecht of blind (of links) 

    de gewone man bezit ook het gezonde verstand (in tegenstelling tot de intellectuele elite) 

 meritocratisch uitgangspunt: wie hard werkt heeft recht op wat hij verdient 

    helaas subsidieren hardwerkende Nederlanders de tsunamie van vluchtelingen en (andere) linkse hobbies 

 het draagt zelf geen concrete oplossingen aan voor geconstateerde problemen 

 het politiseert en polariseert bestaande verhoudingen, en zet zaken zo op scherp 

 verbeelding is belangrijker dan onderbouwing; framing en spin worden expliciet ingezet 

    (testosteron-bommen, asiel-tsunami, kopvoddentaks, tuigdorpen, haatbaarden, kalifaat van de multicul) 
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er wordt aanspraak gemaakt op de common sense van de gewone man, i.p.v. de intellectuele theorie 

i.p.v. nuance, argumentatie en feiten verkiezen populisten framing en fact-free politics voor hun boodschap  

'wij', 'de hardwerkende nederlanders', worden gepiepeld door de politiek / ambtenaar / allochtoon / intellectueel 

 

bij de presentatie van het PVV-verkiezingsprogramma (2010) introduceerde Wilders ‘de doorsnee Nederlander’ 

"Wij kiezen voor de mensen die het niet cadeau krijgen in Nederland. Niet voor de grachtengordel, 

 maar voor Henk en Ingrid. Wij accepteren niet dat ze onevenredig in hun portemonnee worden gepakt, 

 terwijl die overheid nog zo veel vet heeft waarin ze kan snijden.” 

Henk & Ingrid vormen "het hart en de ruggengraat van de samenleving” 

ze wonen in een koophuis in een Vinex-wijk, hebben een modaal inkomen en allebei een baan 

ze hebben schoolgaande kinderen, en maken regelmatig gebruik van hun auto 

ze gaan een of twee keer per jaar op vakantie, maar moeten de prijs betalen voor een falende overheid 

ze krijgen minder kansen dan Ahmed & Fatima, en moeten opdraaien voor de economische crisis 

ze stemden ooit links, maar nu PVV, want ze willen een veiliger, zorgzamer en 'Nederlands Nederland' 

"het zijn mensen die door iedereen worden gepakt; door de politieke elite genegeerd, op een zijspoor gezet” 

 

Henk & Ingrid representeren 'het volk', de gewone burger, en hebben een wantrouwen tegen: 

 dat wat van 'buiten' komt: niet-geintegreerden (allochtonen, criminelen, werklozen en andere losers) 

 dat wat van 'boven' komt: overheid (ambtenaren & politieke elite), intellectuelen, artiesten, (linkse) media 

 

Geert Wilders wordt beschuldigd van haat zaaien: zijn populisme zou leiden tot een tyranny of the majority 

de samenleving wordt door de PVV op normatieve manier verbeeld als Henk & Ingrid; 'de ander' moet integreren 

zij die niet aan dat beeld (kunnen of willen) voldoen, zien zichzelf dus buiten de samenleving geplaatst 

maar is het niet zijn politieke vrijheid om het politieke debat te herdefiniëren, met nieuwe kaders en begrippen? 

 

Wilders herbenoemt de belangrijkste tegenstelling in de politiek niet langer tussen links en rechts, 

maar tussen een Nederland van de “subsidie-slurpende grachtengordel-elite en hun kleffe vriendjes”, 

en een Nederland van “de gewone mensen die zuchten onder te hoge belastingen en het straat-terrorisme” 

 

Wilders’ toespraken worden gezien als radicaal, racistisch, irrationeel, onjuist, schofferend en onethisch 

door hem is m.n. het debat / discours over immigratie en integratie verhard, de toon schriller 

heeft Wilders een plek in de polder-cultuur? of moet hij worden genegeerd d.m.v. een cordon sanitaire? 

of moet de rechter beoordelen of hij mag zeggen wat hij zegt? 

 

tot Fortuyn gold in het polder-model dat er slechts (tijdelijke) politieke opponenten bestonden, 

met wie er uiteindelijk in de toekomst wellicht consensus bereikt en een coalitie gesloten kon worden 

rationeel debat is een kenmerk van onze liberale democratie, zoals die ontstaan is in de 19e eeuw 

liberale denkers als J.S Mill, Isaiah Berlin en John Rawls hebben ons democratisch bewustzijn gevormd 

vrijheid en gelijk(waardig)heid betekent elkaar respecteren: vrijheid van meningsuiting is een kernwaarde 

we ‘agree to disagree’, maar conflict moet uiteindelijk worden omgebogen worden in constructieve consensus 

we moeten immers verder kunnen, naar de toekomst; een toekomst die niet anders is, maar alleen beter 

die toekomst is niet ideologisch ingevuld (zo luidt het), maar de bandbreedte staat wel vast 

d.w.z: het staat een ieder vrij om voor zichzelf invulling te geven aan 'het goede leven' 

wat ons bindt is dat we met z'n allen bouwen aan de toekomst, en de samenleving is gebaat bij orde en stabiliteit 

maar de 'verbeelding van de samenleving' is utopisch denken, en daarmee verdacht 

conflict kan worden opgelost als iedereen weet waar zijn vrijheid ophoudt en die van een ander begint 
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maar wat als de vrijheid van meningsuiting ingaat tegen kernwaarden van onze democratische traditie? 

als iemand iets vindt dat afwijkt van de communis opinio? of zich niet houdt aan de omgangsvormen? 

als een parlementarier het politieke bedrijf bekritiseert en spreekt over een ‘nep-parlement’? 

is een verbod op deze meningsuiting dan niet ook een politieke daad: een tyranny of the majority? 

 

 

Carl Schmitt (1888-1985) 

 

Carl Schmitt was rechts-filosoof, werd in 1933 lid van de NSDAP, en was 'kroonjurist’ van het Derde Rijk 

bekendste werken van hem zijn Politische Theologie (1922) en Der Begriff des Politischen (1927) 

in Der Führer schützt das Recht (1934) legitimeerde hij de executie van 200 politieke tegenstanders 

 

Schmitt is vooral bekend vanwege zijn aanvallen op de liberale conceptie van politiek 

deze is gebaseerd op het sociaal contract, individualisme, rationaliteit en economische belangen 

moderne politici beschouwen de politiek als een redelijk debat over waarden of belangen 

er wordt vanuitgegaan dat d.m.v. rationele argumenten en respect voor regels er consensus mogelijk is 

 

politiek wordt echter gekenmerkt door irrationele aspecten: door wat zich niet laat vangen in de rede 

rationaliteit is namelijk niet universeel, maar contingent: afhankelijk van historische gebeurtenissen 

wij zijn een product van onze cultuur, en de cultuur is een product van gestreden strijd 

politiek en recht zijn altijd gebaseerd op het concrete, historische en menselijke 

een 'zuivere theorie van het recht' dat in elke situatie en elke tijd rechtvaardig zou zijn bestaat niet 

dergelijke vormen van abstract idealisme zijn ontdaan van het concreet menselijke, en dus luchtfietserij 

het recht is altijd mensenwerk (ook in de toepassing), en alle wetten zijn ingebed in concrete situaties 

de Rede bestaat niet; de vraag is immers altijd: wiens rationaliteit? redelijk vanuit welk perspectief? 

dat er een universeel recht zou zijn was volgens Schmitt een gevaarlijke (Verlichtings)-ideologie 

 

 

anti-parlementarisme 

 

Schmitt had diepe minachting voor de liberale opvatting van politiek, en het parlementair democratisch stelsel 

dat is gebaseerd op parlementen, formele procedures, legalisme, basis-rechten, rationele afwegingen, etc 

Parlamentarismus is het geloof dat politiek conflict beslecht kan worden door eindeloos delibereren 

politiek wordt daarmee vervangen door procedures: de stembusgang, coalitie-vorming, wetten maken, etc 

het parlementarisme is de 'eeuwige discussie' van parlementariërs die de wil van het volk negeren 

in Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus (1923) noemt hij dit systeem ondemocratisch 

de hang naar consensus in de ‘representatieve’ democratie is geen representatie, maar conflict-vermijding 

“als Pilatus parlementariers zou vragen: ‘Christus of Barabbas?’ zouden ze een commissie in het leven roepen” 

 

in een representatieve democratie is het parlement een open arena waar politieke belangen botsen 

volgens Schmitt was het parlement daardoor een instituut dat radicalisme aanwakkerde 

diverse radicale partijen maakten de liberaal-democratische Weimar-republiek volgens Schmitt instabiel 

radicale partijen (bijv. de communisten) waren volgens hem de vijand van de staat en de grondwet 

het gevaar bestond dat extremisten via 'democratische' weg een meerderheid zouden krijgen 

dan zou een tirannie van de meerderheid aan de gehele natie worden opgelegd 

Schmitt pleitte voor een verbod op Verfassungsfeindliche (grondwets-vijandige) politieke partijen 
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de president zou daarom de noodtoestand moeten afkondigen en de rechtsorde tijdelijk opschorten 

als duidelijk was geworden wie staatsvijanden waren, en wie patriotten, zou de orde terugkeren 

Gleichschaltung was hierbij een centraal begrip: gelijkschakeling van alle sociaal-culturele elementen 

alle maatschappelijke elementen moesten passen in de nazi-ideologie: integratie of Ausbürgerung 

 

het decisionisme 

 

Schmitt's politieke filosofie gaat niet over deze of gene politieke praktijk, maar over 'het politieke' als zodanig 

wat men 'de politiek' noemt is volgens Schmitt niet langer de plaats waar zich 'het politieke' manifesteert 

"het hele menselijk bestaan bestaat uit strijd, en ieder mens is een symbolische strijder" 

 

volgens Schmitt ontstaat een typisch politieke spanning wanneer sprake is van een existentiële tegenstelling 

het gaat hier om verschillende 'zijns-wijzen', die niet met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht 

'het politieke' berust op een existentieel conflict, en kan niet door een rationele discussie beslecht worden 

de aard van ‘het politieke’ is niet de consensus, maar de rol ervan als identificatie-mechanisme 

de mens heeft de politiek nodig als identificatie-proces, en daardoor is politiek ook een gevoelskwestie 

net als het goddelijke / heilige, ontstijgt het politieke het redelijke, feitelijke en beheersbare 

democratische procedure noch de moraal kan de politiek vervangen: ‘het politieke’ is soeverein 

net als in de rechtspraak blijft er altijd een menselijke beslissing als politieke daad nodig 

 

in Der Begriff des Politischen (1927) stelt hij dat democratie alleen mogelijk is door vijanden te hebben 

wat politiek tot politiek maakt is ‘het politieke’: namelijk ‘de onderscheiding van vriend en vijand’ 

elke gemeenschap formuleert een ‘wij’ (een zelfbeeld) en daarmee tegelijk een ‘zij’ (een vijandbeeld) 

politiek is dus identificatie met een 'wij' door helder onderscheid te maken tussen vriend en vijand 

de publieke vijand is de opponent die een politieke gemeenschap samenbindt 

 

elke natie wordt gevormd door een gemeenschap die zich onderscheidt van andere 

wereldbeeld, moraal, belangen en de wil van die gemeenschap zijn per definitie niet universeel 

om van een politieke staat te kunnen spreken, moet er ook iets buiten die staat zijn 

m.a.w: zonder 'de ander' geen verbeelding van de eigen identiteit, zonder 'zij' geen 'wij' 

de verbeelding van de samenleving veronderstelt dus verbeelding van de vijand 

"vertel me wie uw vijanden zijn, en ik zeg u wie u bent" 

vijandschap is een noodzakelijke bestaansvoorwaarde; het definieert het politieke 

zoals moraal gaat over goed & kwaad, esthetiek over mooi & lelijk, gaat politiek over vriend & vijand 

"de politieke vijand hoeft niet moreel slecht te zijn en niet esthetisch lelijk; het is niet nodig dat hij 

 als economische concurrent optreedt, en het kan zelfs voordelig zijn om zaken met hem te doen" 

 

de vijand is geen objectief gegeven; hij moet aangewezen worden, en dat is een politieke daad 

Dezisionismus houdt in dat de legitimiteit van die keuze niet berust op een hoger principe, zoals de wet 

die beslissing wordt gemaakt door een politiek leider die de regie neemt, en daarmee de leider is 

det Führerprinzip houdt in dat de leider niet gekozen wordt, maar opstaat als belichaming van autoriteit 

de macht van de leider is soeverein (vgl. Hobbes); tijdelijk (beperkt in tijd) maar onbeperkt (in macht) 

die macht onleent hij niet aan een externe legitimatie, zoals de wet: de Führer is de belichaming van de wet 

net als bij Hobbes worden de wetten bepaald door wat de Führer / Leviathan (soevereine macht) oplegt 

door het aanwijzen van vijanden oefent de leider per decreet 'de wil van het volk' uit 
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het hebben van vijanden betekent ook inherent strijd en conflict, en vereist de bereidheid die te bevechten 

strijd en politiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, consensus en politiek elkaars tegengestelden 

consensus kan een tijdelijke, pragmatische oplossing zijn om een hoger doel naderbij te brengen 

maar het verkwanselen van het hogere doel, van eigen principes, is geen consensus, maar verraad 

de liberale notie van pluralisme is funest: die verdeelt de natie niet zozeer, maar doet haar desintegreren 

 

Schmitt meende dat hij leefde in een tijdperk van neutralisering en depolitisering van het politieke 

de 19e eeuw was geordend door de economie, de 20e eeuw werd gedomineerd door wetenschap & technologie 

economie en wetenschap worden gebruikt om politieke keuzes te depolitiseren ("there is no alternative") 

en waar geen alternatief is, is geen keuze, geen politiek, geen vijand en dus ook geen gemeenschap 

 

 

anti-semitisme, anti-liberalisme, anti-intellectualisme 

 

de snelle groei van het kapitalisme had een drastische verandering van de maatschappij met zich mee gebracht 

kapitaal werd de dominante fator waarlangs identiteiten zich vormen: de burgerlijke klasse versus het proletariaat 

aangezien de joden zich sinds de middeleeuwen toegelegd hadden op bankieren, ging het velen voor de wind 

maar het anti-semitisme hield vele deuren gesloten; behalve die van de universiteit 

in 1895 was 10% van de studenten aan Duitse universiteiten joods; 10x hoger dan het joodse bevolkings-aandeel 

eind 19e / begin 20e eeuw speelde de joodse intelligentsia in Centraal Europa daardoor een bijzondere rol 

joodse filosofen, psychologen, sociologen, wetenschappers en componisten: Heinrich Heine, Karl Marx, Émile Durkheim, 

Gustav Mahler, Sigmund Freud, Albert Einstein, Henri Bergson, Ludwig Wittgenstein, Edmund Husserl, Arnold Schönberg, Ernst 

Cassirer, Alfred Adler, György Lukács, Franz Kafka, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, 

Georg Simmel, Emmanuel Lévinas, Norbert Elias, Karl Mannheim, Ernst Bloch, Erich Fromm, Karl Löwith, Helmuth Plessner, 

Hans Reichenbach, Max Scheler, Rosa Luxemburg, Franz Boas, Edward Sapir, Kurt Weill, Karl Popper en Hannah Arendt 

 

het intellectuele klimaat werd dus voor een belangrijk deel bepaald door de joodse intelligentsia 

het denken van veel joodse filosofen en sociologen droeg daarbij een marxistische signatuur 

zodoende waren anti-semitisme, anti-communisme en anti-intellectualisme in de ogen van nationalisten synoniem 

Giovanni Gentile (de ideoloog achter het Italiaanse fascisme) beschouwde 'de intellectueel' als decadent 

"wanneer het denken zich vervreemd van de praktijk, niet gericht is op verwerkelijking van idealen, is het ijdel" 

dus niet het intellect op zich, maar de intelligentsia is de vijand van het fascistische ideaal 

 

door het politieke te neutraliseren blijven er slechts ‘concurrenten’ en ‘intellectuele rivalen’ over 

de seculiere staat, die zich niet bemoeit met het prive-leven van burgers, is een joodse uitvinding (Spinoza) 

zo heeft 'de Jood' de wereld in zijn greep gekregen: een wereld geregeerd door geld en intellectuelen 

ook nu nog leeft in anti-liberale rechtse kringen de complot-theorie van de Z.O.G. (zionist occupation government) 

 

de Joden hebben volgens Schmitt een loyaliteit jegens de staat, maar ook jegens het Joodse volk en de Tenach 

hun verdeelde loyaliteit zal hen beletten voor de wil van het Duitse volk te kiezen, en zijn ‘ze’ dus niet 'wij' 

Ausbürgerung was een maatregel in bijv. nazi-Duitsland en de USSR t.b.v. de ‘patriottische openbare orde’ 

maar ook Nederland zat men in de jaren ’30 niet te wachten op joodse vluchtelingen uit Duitsland (zie p. 45) 

 

in Nederland is sinds eind jaren '90 het staatsburgerschap een voorwaardelijke beloning voor goed gedrag 

Ayaan Hirsi Ali (VVD, tegenstander van het polder-model) had gelogen over haar achternaam 

in 2006 werd haar door Rita Verdonk (vreemdelingenzaken & Integratie) haar paspoort ontnomen 
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invloed van Schmitt 

 

men kan Schmitt wegzetten als extremistische cynicus die pleit voor openlijke machtspolitiek 

men kan zijn nadruk op de onontkoombare contingentie van politiek ook opvatten als uitdaging aan de democratie 

 

dat laatste is de reden waarom in de jaren '60 en '70 Der Begriff des Politischen populariteit onder links genoot 

het idee dat alles, ook het persoonlijke, politiek is, sprak de baby-boom generatie aan 

"iets niet-politiek noemen, is een politieke daad" (Schmitt: Politische Theologie, 1922) 

de liberale democratie depolitiseert volgens de radicale emancipatie-beweging de essentie van de politiek 

het doet zich voor als niet-ideologisch, maar is in feite een hypocriete ideologie: het maskeert tegenstellingen 

ook binnen rechts-populistische kringen werd er smadelijk gegrapt: parlement = parler + mentir 

 

begin jaren '90 zag Schmitt's werk wederom een heropleving; dit keer door Fukuyama's 'End of history' 

(het idee dat de liberaal-democratie het definitieve antwoord was op alle conflicten in de geschiedenis) 

velen zagen dit als een ontkenning van de actuele ontwikkelingen in de wereld na de val van de muur 

in weerwoord op Fukuyama spreekt Samuel P. Huntington over een Clash of civilizations (1992/1996) 

hij denkt juist dat culturele en religieuze identiteit de belangrijkste bron van conflict wordt na de koude oorlog 

in Jihad vs. McWorld (1995) schetst Benjamin Barber een soortgelijk beeld van de wereld na de koude oorlog 

er zijn twee instabiliserende krachten werkzaam: enerzijds een geglobaliseerde vrije markt en neo-liberale politiek 

anderzijds diverse vormen van nostalgisch traditionalisme, nationalisme en religieus fundamentalisme 

 

 

een Europese identiteit? 

 

sinds WO2 heeft het westen gestreeft naar het onderdrukken / neutraliseren van wispelturige politiek 

oorzaken die geleid hadden tot de 2 wereldoorlogen moesten worden ingedamd: nationalisme, angst, xenofobie 

de VN, de EU, het IMF, en de Werelbank proberen de nationale politiek op het 'rechte pad' te houden 

dit gebeurt vooral door technocratisch beleid, dat problemen moet depolitiseren / neutraliseren 

ook het Internationaal Strafhof is een voorbeeld: er worden oordelen geveld met een beroep op universeel recht 

ook de EU lijkt tot op grote hoogte een technocratisch instituut, dat maar moeilijk blijkt te democratiseren 

we mogen stemmen op Euro-parlementariers, die de Europese Commissie moeten controleren 

maar veel Europeanen weten nauwelijks wat er in de EU omgaat, behalve dat er regels gemaakt worden 

nationale politici gebruiken de EU dankbaar als excuus: "het moet van Brussel" 

zo wordt de politiek verplaatst naar een sfeer waar het politieke verdwijnt, waar alleen regels gelden 

in de lidstaten leidt dit tot Euro-scepsis en een roep om meer nationale soevereiniteit t.o.v. de EU 

de Europese Gemeenschap (opgericht in de jaren ‘50/’60) moest o.a. een eind maken aan het nationalisme 

maar met de uitbreiding van de EG met nieuwe (ook oost-Europese) lidstaten groeide de onvrede 

burgers in de lidstaten vrezen voor de nationale identiteit en nationale soevereiniteit 

 

vandaag de dag lijkt de EU het nationalisme in de lidstaten eerder aan te zwengelen 

bij het formuleren van de Europese Grondwet is daarom aandacht geschonken aan de Europese identiteit 

in 2003 ging de discussie of die identiteit lag in de humanistische, of de joods-christelijke traditie 

negen landen wilden dat de joods-christelijke traditie in de inleiding van de grondwet vermeld zou worden 

o.a. premier Jan Peter Balkenende wilde het christendom uitdrukkelijk vermeld zien 
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critici wezen op het belang van religieuze en ideologische neutraliteit, en de scheiding tussen kerk en staat 

als de joods-christelijke traditie wordt genoemd als fundament van verenigd Europa, waarom dan niet de islam? 

er had ook gekozen kunnen worden voor de traditie van de Verlichting, of het germanicisme 

het definieren van wat of wie 'wij' zijn, sluit andere tradities / culturele wortels / identiteiten uit 

religieuze of etnische minderheden zullen dan meer hun best moeten doen om te 'integreren' in ‘onze’ cultuur 

Franse president Jacques Chirac en Belgische minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel: 

"God in de grondwet tast de principes van de Franse revolutie van 1789 aan" 

Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Ana de Palacio: 

"We moeten goed voor ogen houden dat Europa geen christelijke club is" 

voorstanders van vermelding van de joods-christelijke traditie hadden nog een argument: 

het heeft niet zozeer praktische, maar vooral politieke en symbolische betekenis: het smeed eendracht 

 

maar het maakte niets uit: de referenda (2005-2008) over de grondwet stonden symbool voor de Euro-scepsis 

sindsdien kalft het draagvlak voor het Europese project onder de Europese bevolking gestaag af 

ook zijn lidstaten zelf Euro-sceptischer worden, en ziet de EU de eensgezindheid onder lidstaten afbrokkelen 

de discussies over de economische crisis, Griekenland etc. hebben daarbij niet geholpen 

het discours was in een generatie veranderd van kosmopolitisch / anti-nationalistisch richting anti-Europees 

maar nu lijkt het discours wederom een wending te nemen: naar anti-kosmopolitisch, pro-NATO 

sinds 2013-2014 heeft Europa namelijk voor het eerst sinds de koude oorlog weer vijanden, zo klinkt het 

ISIS en Putin zijn de vijanden die 'Europa' en 'de waarden waar wij voor staan' dwingen tot eensgezindheid 

militaire oefeningen in NATO-lidstaten aan de grens met Rusland dienen een tweeledig doel: 

1]  Rusland duidelijk maken dat 'er grenzen zijn', en  2]  EU-lidstaten duidelijk maken dat er een Europa is 

Putin is de verbeelding van een dreiging, maar daarmee ook een oproep aan een eensgezind Europa 

dacht men na WO2 Europa te kunnen verbeelden door een sociaal contract, gebaseerd op gedeelde belangen, 

nu lijkt een instabiel en verdeeld Europa vijanden nodig te hebben om haar toekomst te verbeelden 

Jelle Brandt Corstius over zijn ervaringen in het 'Rusland van Putin' t.b.v. de VPRO-serie Grensland: 

"Ik neem het heel serieus. Ik was bijvoorbeeld altijd erg anti-Europa, vond het een dictatuur, blablabla. 

 Dat vind ik nog steeds, maar die bezwaren tellen voor mij nu even minder zwaar dan onze veiligheid. 

 Ik denk dat het goed is om een Europees leger te hebben. Ik denk dat het goed is om de dienstplicht weer 

 in te voeren. Ik heb me zelf onlangs ingeschreven als reservist. [...] We denken dat alles nu een beetje 

 voortkabbelt, maar de hele wereld staat op zijn kop, en het is goed als je voorbereid bent. [...] En in de 

 landen die ik heb bezocht, zijn ze zich daar terdege van bewust. Daar heerst echt angst voor de Russen. 

 De Wit-Russische president Loekasjenko, algemeen beschouwd als een hulpje van Poetin, houdt sinds 

 de Krim zijn speeches weer in het Wit-Russisch, en was niet aanwezig op de 9 mei-parade in Moskou. 

 In Kazachstan gaan ze opeens vieren dat het land 550 jaar bestaat. Landen zijn zich meer bewust 

 geworden van hun identiteit, juist omdat ze beseffen dat ze haar kunnen verliezen." 

 

hoe kunnen we ons verdedigen tegen vijanden, als we niet in vijanden geloven? 

door 'het gesprek aan te gaan'? door draagvlak voor interventie te creeren? Schmitt meende van niet 

de vijand is namelijk precies diegene met wie je geen gemeenschappelijke grond hebt voor gesprek 

er is geen duidelijker voorbeeld dan het moslim-terrorisme: die geloven wel degelijk in een vijand, en dat zijn wij 

wil je je wapenen tegen zo’n vijand, dan moet eensgezindheid niet afhankelijk zijn van draagvlak 

die eensgezindheid moet voortkomen uit een politieke daad, zoals George W. Bush in 2002 stelde: 

"either you're with us, and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy; there's no in-between" 
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de strijd om de Nederlandse identiteit 

 

de val van het communisme leidde tot politieke machts-verschuivingen, (burger)-oorlogen en immigratie 

door de ‘zege-tocht’ van het liberalisme werden natie-staten tevens geconfronteerd met globalisering 

de toegenomen mondiale instabiliteit en gepercipieerde problemen werden geneutraliseerd en gedepolitiseerd: 

bij diverse crises maanden Paarse politici (zowel links als rechts), de premier Kok, tot kalmte en redelijkheid 

op Bolkestein na waren er geen politici die de toenemende onzekerheid en onvrede serieus namen 

 

na Paars komt er een andere tegenstelling dan links / rechts centraal te staan: die op basis van cultuur 

het nationalisme / regionalisme plaatst zich tegenover het kosmopolitisme van ‘politiek correct’ Nederland 

socialisten (‘arbeiders aller landen verenigt u’) en liberalen (vrije markten) hebben geen oog voor identiteit 

ze huldigen abstracte (intellectuele) Verlichtings-idealen over vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid 

deze ideeen doen volgens nieuwe partijen geen recht aan ‘de werkelijkheid van de gewone man’ 

deze gaat gebukt onder een gevoel van gebrek aan veiligheid, identiteit, en geborgenheid 

Fortuyn’s statement: “Nederland is vol” sloeg aan bij deze groep, maar was een doodzonde in de ogen van anderen 

Sinds 9/11 en de moorden op Fortuyn en Theo van Gogh is Nederland verdeeld over het thema identiteit 

 

nationalisten als Wilders, Le Pen, Dewinter, Kaczyński, Klaus en Haider doen vaak een beroep op 'het volk' 

maar het is niet altijd duidelijk of 'het volk' verwijst naar de Nederlandse staatsburgers, of naar etniciteit 

in de Griekse oudheid werd er een onderscheid gemaakt tussen demos en ethnos: 

 demos = de burgers van een stadstaat (die dus politiek verbonden zijn) 

 ethnos = leden van een (rurale) gemeenschap die zeden, gebruiken en godsdienst delen 
 

als het gaat om 'de elite' in 'Brussel' of 'Den Haag' dan verwijst 'het volk' naar 'de bevolking' als 'de burgers' 

als het gaat om 'asielzoekers' dan verwijst 'het volk' naar 'de Nederlanders' als etnische groep met een eigen cultuur 

vaak echter is de context niet eenduidig: "het Nederlandse volk wil dit niet" (Wilders over vluchtelingen, sept. 2015) 

 

'het volk’ is aldus opnieuw uitgevonden met behulp van een dubbele front-linie: 

 enerzijds wordt een gecanoniseerde ‘wij’ (autochtoon) afgezet tegen een uitgeburgerde ‘zij’ (allochtoon) 

 anderzijds wordt 'het volk’ gedefinieerd in tegenspraak tot de 'intellectuele elite' in politiek en media 

 

zo hebben Wilders en Verdonk (via het integratie-debat) de Nederlandse identiteit opnieuw uitgevonden 

het gaat daarbij vooral om de verbeelding, de symboliek, en de mobiliserende kracht die er vanuit gaat 

 

de nieuwe ‘Hollanditis’ blijkt geen tijdelijke oprisping, en maakt deel uit van een wereldwijd fenomeen 

het gaat hier om een duurzame herinrichting van het politieke landschap, die we beter serieus kunnen nemen 

in de V.S is deze trend al zichtbaar sinds begin jaren ’80: de opkomst van het neo-conservatisme 

deze stroming verhoudt zich kritisch t.a.v. het vrijzinnig liberalisme van de jaren '60 en '70 

de nationale identiteit, eigen tradities en gedeelde normen & waarden komen weer centraal te staan 

 

dat leidt in moderne, geglobaliseerde, multi-culturele samenlevingen tot ideologische spanningen 

critici van een invulling van 'volk' als ethnos, i.p.v. demos wijzen op de problematische aspecten daarvan: 

wij/zij-denken reduceert alle sociale rollen en identiteiten die we zijn tot één dimensie: eigen volk / vreemdeling 

 
Máxima reageerde in 2007 op een WRR-rapport dat zij niet zoiets als ‘dé Nederlandse identiteit’ had gevonden 
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"De WRR stelt dat in steeds bredere politieke en maatschappelijke kringen de opvatting heerst dat integratie, naast 

maatschappelijke participatie, noodzakelijkerwijs een identiteitsverandering impliceert en, daaraan gekoppeld, 

een verschuivende loyaliteit van het land van herkomst naar Nederland. De raad constateert bovendien dat 

integratie in toenemende mate wordt voorgesteld als een zero-sum game; van migranten wordt verwacht dat zij zich 

exclusief zouden moeten “identificeren” met Nederland en afstand zouden moeten nemen van andere banden. De 

WRR plaatst vraagtekens bij de wenselijkheid en houdbaarheid van een scherpe definitie van Nederlandse identiteit 

als antwoord op de roep om maatschappelijke samenhang te bevorderen en integratie van minderheden tot stand te 

brengen. In deze tijd, waarin de pluriformiteit van de maatschappij eerder toe- dan afneemt, draagt de pretentie van 

zo’n afgebakende nationale identiteit er volgens de raad juist toe bij dat steeds meer groepen zich hierin niet zullen 

herkennen. Daardoor ontstaat het risico van vervreemding van de Nederlandse samenleving. Het gevaar van 

desidentificatie ligt op de loer. Die kan zich uiten in stilzwijgende desidentificatie, waarbij groepen mensen zich 

mentaal terugtrekken uit de samenleving, en bijvoorbeeld niet meer gaan stemmen en zich niet bemoeien met het 

openbare leven, maar ook in meer radicale vormen van disidentificatie, waarbij de democratische rechtsorde niet 

langer wordt erkend."         WRR-rapport: Identificatie met Nederland (2007) 

 

                                                 
 
1  zelfs partij-genoten leken aangestoken door ideeen  over de 'prestatie-maatschappij' van de 'neo-realisten': 

   Woltgens, Ritzen en Van Kemenade pleitten in Om een werkbare toekomst (1984) voor de sollicitatie-plicht 

 
2  grondlegger is de Britse socioloog Anthony Giddens (The Third Way, 1998; in Nederland uitgebracht als ‘Paars: de Derde Weg’) 

   het socialisme was volgens hem conservatief geworden, omdat het zich richtte op het behoud van de verzorgingsstaat 

   Giddens stelde een nieuwe ‘radicale’ politiek voor: vernieuwing t.o.v. het bestaande linkse gedachtegoed 

   in Beyond Left and Right (1994) gaf hij een nieuwe invulling aan de term progressiviteit 

   progressief werd 'het radicale midden', en betekende veranderingszin, maakbaarheid d.m.v. de Derde Weg 

“Wanneer partijen of politieke ideologieën min of meer in balans zijn, betwijfelen weinigen de relevantie van het onderscheid tussen links en 

rechts. Maar in tijden dat een van de partijen zo sterk is dat deze het rijk voor zichzelf lijkt te hebben, dan hebben beide zijden een belang bij 

het bevragen van dat onderscheid. De partij die de overhand heeft is geneigd, zoals Margaret Thatcher verkondigde, om te stellen dat er 

geen alternatief is. Omdat haar ethos impopulair is geworden, probeert de zwakkere zijde enkele van de punten van haar tegenstander over 

te nemen en die als de eigen positie te propageren. De klassieke strategie van de kant van de verliezer is om een synthese te produceren 

van tegengestelde posities, met de intentie om te redden wat er te redden valt van de eigen positie door die met de tegengestelde positie 

samen te brengen en zo het onderscheid te neutraliseren. Zo zag politiek rechts zich in de naoorlogse periode bijvoorbeeld gedwongen, om 

zich ideologisch heruit te vinden na de ondergang van het fascisme. Om te overleven waren rechtse partijen gedwongen om waarden van 

links over te nemen, en het basale raamwerk van de verzorgingsstaat te accepteren. Sinds de vroege jaren ‘80 is het omgekeerde het geval, 

vanwege de ideologische dominantie van het neo-liberalisme en de val van het communisme. De stelling dat Tony Blair veel van het 

programma van Thatcherism heeft overgenomen en dat heeft gerecycled als iets nieuws is zeker begrijpelijk vanuit een dergelijk perspectief. 

Dit keer is het links dat er het meeste baat bij heeft om te beweren dat de oude categorieën niet langer enige betekenis hebben.”  

(Anthony Giddens: The Third Way, 1998) 

 
3  Bussemaker & van der Ploeg: Leven na Paars? (2001) 

 
4  “De liberale inbreng in dit kabinet kon aan de VVD worden overgelaten, zodat de PvdA ogenschijnlijk aan haar meer traditionele 

standpunten kon vasthouden, zij het tot sociaal-liberaal kabinetsbeleid verdund. Zo sloeg de PvdA, nota bene onder leiding van oud-

vakbondsman Wim Kok, in de jaren negentig een geheel nieuwe weg in, zonder dat hierover een serieus intern debat was gevoerd.” 

(Paul de Beer, UvA, 2004) 

 
5  http://www.parlement.com/9291000/d/kabbel.pdf 

 
6  in 1977 noemde Kok geld-bejag een ziekteverschijnsel, en in 1997 veroordeelt hij de 'exhibitionistische zelf-verrijking' 

   maar in 2003 verwerft hij 4 goedbetaalde commissariaten (ING, KLM, TPG-post, en Shell) 

   ook stemt hij in met een beloning van ING-topman Tilmant met meer dan 500% (meer dan 2 miljoen) 

   "de BV-Nederland is er niet bij gebaat als talentvolle top-managers naar het buitenland verdwijnen" 

 

http://www.parlement.com/9291000/d/kabbel.pdf

