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Wat is populisme?

• Socialisme

• Anarchisme

• Liberalisme

• Fascisme

• Nazisme

• Racisme

• Islamisme

• Is populisme een 
nieuwe ideologie van 
deze tijd?

• Wie hangt deze 
ideologie aan?

• Is daar iets “goeds” in 
te onderkennen?
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Populisme de gauche

Left-wing populism is 

a political ideology that 

combines left-wing 

politics and populist

rhetoric and themes.

Wikipedia
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https://en.wikipedia.org/wiki/Political_ideology
https://en.wikipedia.org/wiki/Left-wing_politics
https://en.wikipedia.org/wiki/Populism


Left wing populism

The rhetoric of left-wing 

populism often consists 

of anti-elitist sentiments, 

opposition to the 

Establishment and 

speaking for the 
"common people".[1]

The important themes 

for left-wing populists 

usually include anti-

capitalism, social 

justice, pacifism and 
anti-globalization.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-elitist
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Establishment
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Left-wing_populism#cite_note-AM_p123-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-capitalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_justice
https://en.wikipedia.org/wiki/Pacifism
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-globalization


Maar meestal geassocieerd met 
“rechts” (Trump, Orban, Wilders)

• Populisten maken gebruik van de domheid 
van het volk om het te misleiden

• Populisten geloven zelf niet wat zij voorstaan

• Populisten zijn eigenlijk crypto-fascisten en 
nazi’s

• Populisten willen het systeem van de 
representatieve democratie omver gooien
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Meer neutrale omschrijving

A political approach that strives to 

appeal to ordinary people who feel that 

their concerns are disregarded by 

established elite groups.

Oxford dictionaries

Populisme is elite-kritiek
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https://en.oxforddictionaries.com/definition/populism


Elite en volk

• Populist: elite vertegenwoordigt niet het volk

• Representatiecrisis

Antwoord van de antipopulisten:

- Samenzweringstheorie. Er is niets aan de hand

- Het is nodig dat tegenwicht wordt geboden
aan het volk: herleving van nieuw “elite-
bewustzijn”
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Van formele definitie van 
populisme naar substantiële

Waarover denken volk en elite 
tegenwoordig substantieel anders?

De 3 i’s:

1. Immigratie

2. Integratie

3. Islam
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Ad 1 Immigratie

9



Is de wereld van iedereen?

• “Nederland is van 
niemand in het 
bijzonder”.

• Alexander Pechtold
tijdens een congres in 
Papendal op 16 april 
2016 (na 17 minuten en 
52 seconden).
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https://www.youtube.com/watch?v=gwBHboEd0R0


Ad 2 integratie

• Leitkultur

• Mag men rechtsstaat, 
mensenrechten en 
democratie opleggen?

• Mag men de cultuur 
van de democratie 
beschermen tegen 
ondermijning? 
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“Europe will be diverse, or war!”
Ideologisch multiculturalisme: 

1.31 minuut
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https://tpo.nl/column/prof-paul-cliteur-de-dolgedraaide-diversiteitspraat-van-frans-timmermans/
https://www.youtube.com/watch?v=q94syUDDhxA


Ad 3 Islam

De religie: islam

De politieke vormgeving 
gebaseerd op religie: 
islamisme
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Twee vragen

1. Moeten kwetsbare
minderheden worden
beschermd tegen
islamisme?

• Vrouwenemancipatie
(boerkadiscussie)

• Non-discriminatie op 
basis van geslacht, 
seksuele voorkeur, etc.

2. Moet de samenleving 
als geheel worden 
beschermd tegen 
islamisme?

Islamistisch 
theoterrorisme 
(terrorismediscussie)
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Ad 2. Islamistisch theoterrorisme

• 1980 Dood van een 
prinses

• 1987 Carrell Affaire

• 1989 Rushdie Affaire

• 2004 Deense Cartoons

• 2015 Charlie Hebdo

• 2018 Jawed S. 
Amsterdam CS
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Twee verschillende visies
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Het gaat iets beter, de laatste tijd

• Deze boeken zouden 
niet kunnen bestaan als 
religie en geweld niets 
met elkaar van doen 
hebben
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Geweld in de wereldreligies?

• Is religie werkelijk 
geweldloos?
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Het offer van Izaak door 
Caravaggio
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De toekomst van het populisme

Electorale successen

1. Verkiezing van Donald Trump (2016)

2. Viktor Orbán (2010, Hongarije)

3. Sebastian Kurz (2017, Oostenrijk)

4. Andrej Babiš (2017, Tjechië)
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Tegenzet van de antipopulisten: 
juridische bestrijding populisme

Populisme drijft op:

1. Kritiek op immigratie

2. Kritiek op gebrekkige integratie

3. Kritiek op islam/islamisme
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Minder, minder, minder …

Populistische uitspraak, want:

1. Oproep to minder immigratie

2. Van een groep op basis van gebrekkige
integratie

3. Tevens vanwege vermeende invloed van 
islamisme/islam

22



Vraag

Vraag is of de rechterlijke macht nu de strijd 
tegen het populisme gaat aanbinden?

En, zo ja, wat zijn daarvan de gevolgen?

Abreukrisico voor rechterlijke macht is 
aanzienlijk
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Geert Wilders

Aangeklaagd wegens:

1. Aanzetten tot haat

2. Aanzetten tot 
discriminatie

3. Groepsbelediging

Op 9 december 2016 
veroordeeld op grond 
van 2 en 3.



Vervolging van religiekritiek en 
vreemdelingenvrees



Hedendaags theoterrorisme heeft 
“iets” met religie te maken, maar 

wat?

Drie Posities:

1. Theoterrorisme heeft niets met religie te
maken

2. Theoterrorisme heeft met geradicaliseerde
religie te maken (vooral Islam)

3. Theoterrorisme is uitvloeisel van Islam 
zonder meer
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Het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens (2018)

The case of E.S. v. Austria (2018)

Elisabeth-Sabaditsch-Wolff
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