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1. Wat is democratie? 



Wat is democratie? 
basisprincipes van de 
democratie:  

• de macht ligt bij het volk 

• het volk is een 
gemeenschap van vrije en 
gelijke burgers 

 
 

institutionele gedaante van onze democratie: 

• liberale of constitutionele democratie 

• representatieve of parlementaire democratie 
 



Liberale democratie 
democratische dimensie: 
• nadruk op politieke vrijheid 

van burgers 
• de meerderheid beslist 

liberale (of constitutionele) 
dimensie: 
• nadruk op individuele of private 

vrijheid van burgers 
• de (grond-)wet beschermt alle 

individuen (ook tegen de 
machthebbers) 
 



Representatieve democratie 
• het volk bestaat uit vrije burgers 
• het volk is daardoor altijd 

verdeeld 
• democratie is het georganiseerde 

conflict 
 

parlementaire democratie: 
• het conflict tussen partijen en 

politici geeft uitdrukking aan de 
verdeeldheid van het volk 

• de meerderheid mag beslissen, 
maar steeds met respect voor de 
(basisrechten van de) minderheid  
 



De lege plaats van de macht 
Claude Lefort (1924-2010): 

 
• in een democratie is de plaats van de macht een lege 

plaats 

• de plaats van de macht is de plaats van de politieke 
scène waarop meedere partijen strijden om de 
macht 

• de meerderheid mag tijdelijk de macht uitoefenen, 
maar met respect voor de minderheid 

• de wil van de meerheid is niet identiek aan de wil 
van het volk 

• de minderheid maakt duidelijk dat het volk altijd met 
meerdere stemmen tegelijkertijd spreekt 

• het volk is een eenheid-in-verscheidenheid 



2. Populisme als stijl 



Populisme en populisme 
twee fenomenen moeten onderscheiden worden: 

 
• populisme als stijl: 

– zeer breed fenomeen (‘alle partijen’) 
– een gevolg van de mediatisering van de politiek 
– relatief onproblematisch 

 
• populisme als ideologie: 

– harde populisme (Vlaams Belang, PVV, FN,…) 
– symptoom van een slecht functionerend representatief systeem 
– een gevaar voor de democratie 



Populistische stijlelementen 
de belangrijkste populistische stijlelementen zijn: 
 
1. anti-establishment discours 

• tegen de politieke/economische/culturele elites 
• identificatie met de ‘gewone man’, ‘het volk’, ‘de mensen’ 
 

2. belang van sterke leidersfiguur 
 

3. simplistische slogans en oplossingen 
• het ‘gezond verstand’ 

 
 
bv. Steve Stevaert, Lijst De Decker, Yves Leterme, Bart De Wever,… 



Mediatisering van de politiek 
• de verzuilde partijdemocratie (van 

voor 1900 tot rond 1980): 
– partijen vormen het centrum van een 

breed en diep maatschappelijk netwerk 

– rigide ideologische breuklijnen (christen-
democraten, socialisten en liberalen) 

– grote kiezerstrouw 

• de mediademocratie (sinds ongeveer 1980): 
– breuklijnen veel beweeglijker; kiezers wordend zwevend 

– politici moeten hun kiezers telkens weer overtuigen/verleiden via de media 

– personalisering van de politiek (Verhofstadt, Stevaert, De Wever) 

– partijen ondersteunen leidersfiguren  
 



Mediatisering van de politiek 
• omdat politici niet langer kunnen terugvallen op een vaste electorale basis, 

worden populistische stijlelementen aantrekkelijk in de mediademocratie: 
 

1. ‘het volk’, ‘de mensen’ als catch-all frase om aan zoveel mogelijke burgers te 
appeleren 
 

2. politiek op basis van de (verzuilde) ideologie maakt plaats voor politiek in 
handen van de sterke leidersfiguur 
 

3. communicatie in de media verloopt deels in korte slogans en one-liners 



Mediatisering van de politiek 
• het einde van de verzuiling is positief  

– het getuigt van de politieke ontvoogding 
van de kiezer 

– het leidt tot een diverser en 
dynamischer partijlandschap 

– het leidt tot grotere openheid en 
diversiteit in het publieke debat 

 
 

• populistische stijlelementen  

– komen in deze context vaker voor 

– zijn niet bevorderlijk voor de openheid en de kwaliteit van het publieke debat 

– MAAR vormen ook geen onoverkomelijk probleem 
 



3. Populisme als ideologie 



Populisme als ideologie 
• het (harde) populisme is een 

ideologische visie op de 
legitimiteit van de politieke 
macht 
 

• populisme als ideologie: 
– de macht ligt bij het volk 
– het volk is een (homogene) groep 

van mensen met een enkelvoudige, 
gezamenlijke wil 

 

• het populisme is een dunne ideologie 
–  het heeft nog een bijkomend verhaal nodig over de identiteit van het 

(homogene) volk 
– rechts populisme verwijst naar een etno-culturele identiteit (het eigen volk) 
– links populisme verwijst naar een socio-economische identiteit (de arbeiders, 

de boeren,…) 
 



Populisme als ideologie 

• de populistische stijlelementen verharden 
hier tot een ideologische visie: 
– het establishment verraadt het volk en is niet 

politiek legitiem 

– de populistische leider belichaamt en vertolkt 
de enkelvoudige wil van het volk 

– de wil van het volk is simpel, onmiddellijk 
gekend door de leider en vereist geen complex 
publiek debat 

 

• het populisme wil de lege plaats van de macht opnieuw bezetten en 
afsluiten 
– de populist miskent het onderscheid tussen de wil van de eigen partij en de wil 

van het volk 

– het volk is enkelvoudig en uitsluitend vertegenwoordigd door de populist 

– populisme als eenheid-zonder-diversiteit 
 



Populisme als gevaar 
populisme als ideologie is 
incompatibel met de liberale 
democratie omdat het de 
diversiteit van het volk miskent 

 
• liberale dimensie: het 

populisme ondermijnt de 
basisvrijheden van 
minderheden en andere 
groepen in de samenleving 
 
 

• democratische dimensie: het populisme miskent de legitimiteit van 
de politieke tegenstrever als (legitieme) vertegenwoordiger van het 
volk 
 

bv. Chavez in Venezuela, Orban in Hongarije, Erdogan in Turkije, Trump in 
de VS  



4. Populisme als symptoom 



Populisme als symptoom 
• populisme als ideologie is een 

symptoom van een falend 
representatief systeem 

• de traditionele partijen geven 
geen stem meer aan het 
ongenoegen van de burger 

• als het ongenoegen geen plaats 
krijgt binnen het politieke 
systeem, dan keert het zich 
tegen het politieke systeem 

 
bv. onvrede over problemen met de multiculturele samenleving in de 
jaren tachtig en negentig 
 



Technocratie (EU)/ Plutocratie (VS) 
wat verklaart vandaag het succes van het populisme? 

 
• kiezers hebben niet langer het gevoel hebben dat traditionele politici een 

antwoord bieden op hun problemen 
 

• er is veel onzekerheid, zowel op cultuur als economisch vlak, die gepaard 
gaat met de globalisering van de samenleving 
 

• niet alle kiezers ervaren de voordelen van deze globalisering 
 
 

• Verenigde Staten 
– nood aan campagne-financiering 

maakt politici afhankelijk van hun 
sponsors 

– effectief alternatief sociaal beleid in 
VS zo onmogelijk 

 



Technocratie (EU)/ Plutocratie (VS) 

• Europese Unie 
– nationale politici verliezen 

beleidsruimte ov EU 
– EU zelf is een anoniem en 

technocratisch bestuur zonder 
interne oppositie 

 

Op nationaal niveau hebben we politiek zonder beleid,  
op Europees niveau hebben we beleid zonder politiek. 

- Vivien Schmidt -  



De strijd tegen het populisme 
een dubbele strategie noodzakelijk: 
• inclusie t.a.v. de kiezers: 

– het signaal ernstig nemen 
– op zoek gaan naar democratische 

antwoorden op het ongenoegen 

• exclusie t.a.v. de partij: 
– geen toegang geven tot de uitvoerende 

macht (“cordon sanitaire”) 
 

 deze dubbele strategie is ook de meest effectieve: 
• extremisten aan de macht blijken hun standpunten niet te matigen 
• machtsdeelname ‘normaliseert’ het extremisme in hoofden van de 

kiezers (cf. Nederland, Oostenrijk) 
• cordon garandeert dat stem voor populisten verloren is 
• democratisch alternatief kan succes van populisme ondermijnen (cf. 

N-VA) 
 



Meer weten? 

 

Stefan Rummens 

Wat een theater! Politiek in 
tijden van populisme en 
technocratie 

(Pelckmans Pro, 2016) 
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