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Populisten krijgen de aandacht,maar intussen
gaat demaatschappij de andere kant op
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E
r is iets paradoxaals gaan-
de.Overalwordt gesproken
over deopkomst vanhet
populismeendemaat-
schappelijke onvredewaar
dat eenuiting van is.On-

dertussen lijkt demaatschappelijke
trend in tal vandiscussies zichweinig
aan te trekken vandepuntenwaarpo-
pulistischepartijen zoveel aangelegen
is. Zo is een jarenlang taboe, een vuur-
werkverbod, onlangsonverwacht snel
geslecht.De campagne vandepolitie,
de randstadgemeenten, brandweer en
doktersheeft succes gehad.

Vanuit depolitiekwas vooral het ver-
zet vandepartijenVVDenCDA tegen
het vuurwerkverbodopmerkelijk. Vol-
genspeilingen van I&OResearchwas
ookeen ruimemeerderheid vanhun
aanhang voor een verbod; alleendie
vanFvD is tegen.Waaromgaanbeide
partijen tegendewens vandemeerder-
heid vanhunkiezers in? Iets soortge-

lijks zie je bij dediscussie rondZwarte
Piet.Hier namdemarktsectorhet
voortouw.ToenHemade roetveegpiet
invoerde, kwamdatdewinkelketen
opeenpolitieke reprimande te staan.
ZwartePiet is inmiddels bezig aan zijn
laatste seizoenen.Hetzelfde geldt voor
stikstof endeklimaatdiscussie. In ad-
vertentiesworden tegenwoordig aller-
lei productenaangeprezen vanwegede
bijdrage aaneenbeter klimaat; tege-
lijkertijd aarzelt depolitieknog steeds
over het draagvlak voor ingrijpende
maatregelen.

Veel puntendiepopulistischepar-
tijen aanhethart gaan, trekkendus
bredepolitieke aandacht—ookbuiten
dePVVenFvD—terwijl demaatschap-
pij ondertussendeandere kantuit be-
weegt.Wat verklaart dezeparadox?

PUINHOOP BELEID
Hetzelfde verschijnsel zie je terug in
deVerenigde Staten. In zijnboekEen
Waarschuwing laat eenanoniemstaflid
vande regering-Trump, zelf hartstoch-
telijkRepublikein, er geenmisver-
standover bestaan. Eenherverkiezing
vanTrumpzoueen rampzijn voorde
democratie, deVS, endewereld als
geheel.Het boek schetst een levendig
beeld vande chaos inhetWitteHuis
onderTrump:depresident is geobse-
deerddoor zijnpopulariteitpolls en
twittert over gevoelige zaken zonder
iemand te raadplegen.

De verleiding is groot omhemin-
competent te vinden,maardat is van-
zelfsprekendonjuist.Het vergt name-
lijk talent ompresidentsverkiezingen
naar jehand te zetten.

Tegelijkertijd is het beleid eenpuin-
hoop.Debeloofdemuur langsMexi-
caans grens zal er niet komen.De
handelsoorlog zal de industriële

kerkhovenwaaroverTrump tijdens
zijn inauguratie juist zo gepassioneerd
sprakniet tot levenwekken. Eenhan-
delsoorlog levert geenbanenop; dat
kóst banen. Zijn confrontatiemet
Noord-Koreaheeft louterKim Jong-un
indekaart gespeeld.Misschien zit hier
eendiepe strategie achter,maarhet
lijktme stug.

Ookhier zienweeenparadox: qua
beleid is Trumpniet effectief,maar
zijn aanhangdraagt hemophandenen
hijwordtwaarschijnlijk herkozen.

KETTINGREACTIE
Het antwoord ligt naarmijn gevoel
inhet vermaardeboekTheEvolution
ofCooperation vanRobert Axelroduit
1984, overhet prisoners’ dilemma. In
dit klassieke experimenthebben twee
gevangenener gezamenlijk belangbij
ommet elkaar te blijven samenwer-
ken, ookwanneer ze ieder afzonderlijk
zijn opgesloten in een cel. Zij hebben
er echter individueel belangbij om
deanderde schuld inde schoenen te
schuiven. Axelrodonderzocht onder
welke voorwaarden samenwerking
standhoudt.Dekeuzewaarmee een in-
dividuhet beste af is, blijkt sterk afhan-
kelijk van zijn of haar omgeving.

In eenwereldwaarin er veel onder-
ling vertrouwen is en iedereengericht
is op samenwerking, zijnmensenbe-
reid kleine verstoringen inde samen-
werking voor lief te nemen.Vanuit de
algehelewelvaart bezien leidt dit ge-
drag tot het beste resultaat. Tegelijker-
tijd kaneenenkeledief in zo’nwereld
snel terreinwinnen.

Denkbijvoorbeeld aandewereldwij-
dehandelsoorlog. Vrijhandel lijkt op
eengevangenendilemma: als elk land
vrijhandelmogelijkmaakt, is iedereen
het beste af. Als één land voor zichzelf

het ondersteuit dekanwil halen, zal
uiteindelijk elk landdat doenen is
dewereld als geheel slechter af.Door
Trump isAmerika een landgeworden
dathet onderste uit de kanwil halen:
AmericaFirst. In eendergelijkewe-
reld zullen andere landenhungedrag
moetenaanpassen.Wiedatniet doet,
wordt doorTrump leeggeroofd. Pas als
met een lik-op-stukbeleidAmerika in
het gareel is geschopt, krijgtmondiale
samenwerking een tweedekans.Het
kost bondskanselier AngelaMerkel
zichtbaarmoeite omzichdaarbij neer
te leggen. Toch zal het niet anders
gaan.

In lijnmetdeze ervaring laat het on-
derzoek vanAxelrod en zijnnavolgers
ziendat het gemakwaarmeemensen
of landenmet elkaar samenwerken
inde loopder tijd varieert, bijna zon-
der aanwijsbare oorzaak. Eenkleine
verstoringkan leiden tot eengolf van
wantrouweneneenbredeoproep voor
eenharde reactie.Dat iswatTrump
hetAmerikaanse electoraat levert. Kie-
zers voelden zichbestolen enwillen
daaromeen sterke enautoritaire lei-
der diehunbelangen compromisloos
verdedigt. Elke actie vanTrumproept
reactie op enbrengt eenoplossingniet
dichterbij. Dat lijkt zijn kiezers echter
niet te deren.

Je ziet dit fenomeenookbij de toe-
lichting vandeVVDenhetCDAop
hunbesluitmee te gaanmethet vuur-
werkverbod: vooruit danmaar,maar er
moest daarnaast ook een lik-op-stuk-
beleid komenvoordie enkele vandaal
diehet plezier voor zoveel goedwillen-
deburgers verpestte.

Hier ligt de sleutel voor begrip van
het populisme. Enbegrip?Dat is no-
dig,want vandezekettingreactiewordt
dewereldniet beter.

Zo is een jarenlang
taboe, een
vuurwerkverbod,
onlangs onverwacht
snel geslecht
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