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7

Voorwoord

Er wordt in Nederland de afgelopen jaren veel geklaagd over de negatieve stemming 
tegenover de politiek en de overheid. Gesproken wordt over een vertrouwensbreuk 
en een kloof tussen politiek en bevolking, over politiek wantrouwen en politieke 
onvrede. De minister-president klaagt over het negativisme in het land, het café 
klaagt over het kabinet en de hoofdredactionele commentatoren twijfelen bij de 
schuldtoewijzing tussen verharde politici en verwende burgers.

Politiek cynisme is één van de benamingen die in dit verband regelmatig opdui-
ken. Meestal wordt ermee geduid op de houding van burgers, soms ook op de 
opstelling van politici. Zijn burgers en politici inderdaad cynischer geworden? Hoe 
kun je dat meten? Hoe onderscheiden we vervelend en destructief cynisme van een 
gezonde scepsis en van democratisch gewenst wantrouwen? Welke rol spelen de 
media en politici zelf in de verspreiding van cynische opvattingen over de politiek? 
En niet in de laatste plaats: wat kan er worden gedaan om cynisme te vermijden en 
te verminderen? De tien auteurs van deze publicatie proberen op deze en verwante 
vragen antwoorden te geven. Enkele van hen traden eerder als inleiders op tijdens 
de middagconferentie ‘Politiek cynisme: tegenstellingen en tegenbewegingen’, die 
werd georganiseerd door de vereniging Antithese en de stichting Synthesis in het 
Trippenhuis in Amsterdam op vrijdag 9 december 2005. Anderen zijn daarna om een 
hoofdstuk gevraagd. Zij reageerden enthousiast en dat is bepaald niet vanzelfspre-
kend in een tijd waarin voor de meesten de druk om internationaal wetenschappelijk 
te publiceren groot is en Nederlandstalige publicaties voor een breder publiek niet 
meer tellen. Ik ben alle auteurs zeer erkentelijk voor hun bijdragen.

Cynisme is een mindset. Je kiest ervoor, maar je kunt er ook tegen kiezen, want 
cynisme is uiteindelijk niet constructief. Het lijkt erop dat burgers en politici zich 
beginnen te realiseren dat cynisme geen goede voedingsbodem is voor de gewenste 
verbetering van de maatschappelijke verhoudingen. Vertrouwen, positivisme zonder 
naïviteit, keert terug bij de maatschappelijke elite. Er zijn allerlei initiatieven om ïviteit, keert terug bij de maatschappelijke elite. Er zijn allerlei initiatieven om ï
culturele polarisatie en verharding van de sociale verhoudingen tegen te gaan en 
tolerantie en wederzijds respect te bevorderen. De media hebben daar ook weer 
belangstelling voor. Pessimistische, zurige en cynische beschouwingen lijken wat uit 
te raken. Het zou mooi zijn als de stichting Synthesis met deze publicatie een kleine 
bijdrage kan leveren aan zo’n omslag.

De stichting Synthesis heeft als doelstelling de versterking van de cohesie van de 
samenleving door een bijdrage te leveren aan de discussie over maatschappelijke 
tegenstellingen en hun oplossing. Om dit doel te helpen bereiken organiseert de 
Stichting conferenties en brengt zij publicaties uit. De middagconferentie in het 
Trippenhuis en deze bundel maken onderdeel uit van het door Synthesis geïnitieerde 
en gefi nancierde onderzoeksprogramma ‘Civil society en nieuwe maatschappelijke 
tegenstellingen’ van Globus, instituut voor globalisering en duurzame ontwikkeling 
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aan de Universiteit van Tilburg (www.tilburguniversity.nl /globus/synthesis/). Aan 
het einde van deze bundel is meer informatie te vinden over Synthesis.

Klaas Westdijk
Voorzitter van het bestuur van de stichting Synthesis
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1 Cynisme als politiek probleem

Paul Dekker 

‘Politiek cynisme’ is een van de scherpere verwoordingen van de afkeer van de 
Nederlandse politiek, die door velen de afgelopen jaren is gesignaleerd. Aan het 
begrip ontbreekt de hoop op verbetering die nog wel aan ‘ontevredenheid’ en 
‘onvrede’ kleeft, aan de overbrugbaarheid van ‘de kloof’, de gerechtvaardigdheid van 
‘gebrek aan vertrouwen’, de navoelbaarheid van ‘wantrouwen’ en ‘machteloosheid’, 
en aan de gelatenheid van ‘desinteresse’ en ‘onverschilligheid’. ‘Defi ned concisely, 
cynicism is the condition of lost belief’ (Chaloupka 1999: xiv) en die lijkt met de 
teloorgang van oude en nieuwe politiek na-na-2002 heel manifest in ons land. Niet 
voor niets waren er op een sessie over politiek cynisme op het congres van de Euro-
pean Consortium of Political Research in september 2005 drie van de vier te presen-
teren papers van Nederlandse politicologen (het vierde was van een Rus, maar die 
kwam niet opdagen).

In deze publicatie staat het veronderstelde politieke cynisme van de Nederlandse 
bevolking centraal. Voor een beter begrip daarvan wordt ook aandacht besteed aan 
andere houdingen, andere landen, andere bezitters van politiek cynisme en aan de 
politieke slachtoffers of belanghebbenden ervan en aan de berichtgevers over een 
en ander. Alvorens de afzonderlijke bijdragen van deze bundel voor te stellen, ga 
ik iets verder in op het concept politiek cynisme en de mate waarin het een politiek 
probleem is. Dat kan heel kort gebeuren, want vanuit verschillende perspectieven 
wordt in diverse bijdragen verder ingegaan op het concept en de meting van cynisme. 
Vanwege de zelfstandige leesbaarheid van de hoofdstukken is enige overlap daarbij 
onvermijdelijk.

Wat is politiek cynisme?
Cynisme verwijst volgens de veertiende druk van de dikke Van Dale naar de leer der Van Dale naar de leer der Van Dale
cynici en naar een cynische houding en levensopvatting en naar een cynische uit-
lating. Over de leer is meer te lezen in het volgende hoofdstuk. Bij het bijvoeglijke 
naamwoord gaat het volgens het woordenboek om ‘schaamteloos ongevoelig, een 
stuitend of pijnlijk ongeloof in het goede aan de dag leggend, niet gelovend aan 
oprechtheid of goede bedoelingen van de mensen en dit met spottende lach of op 
scherpe, sarcastische wijze latende blijken: een cynisch oordeel; cynisch lachen; 
cynische opmerkingen.’ Puttend uit Webster’s Unabridged Dictionarycynische opmerkingen.’ Puttend uit Webster’s Unabridged Dictionarycynische opmerkingen.’ Puttend uit  en andere Ame-
rikaanse bronnen memoreert Eisinger (1999: 55) als betekenissen van cynicus en 
cynisch onder andere ‘one who believes that human conduct is motivated wholly by 
self-interest. A person who expects nothing but the worst of human conduct and 
motives […] someone who does not trust or respect the goodness of other people 
and their actions, believing that other people are only interested in themselves 
[…]’, respectievelijk ‘contemptuously distrustful of human nature and motives […] 
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12 Politiek cynisme

disposed to disbelieve in human sincerity or goodness […] showing contempt for 
accepted standards of honesty or morality by one’s action, especially by actions that 
exploit the scruples of others; bitterly or sneeringly distrustful, contemptuous, or 
pessimistic […]’. In deze geest van algemeen cynisme omschrijven de Amerikaanse 
politicologen Cappella en Jamieson (1997: 166) politiek cynisme als ‘mistrust gen-
eralized from particular leaders or political groups to the political process as a 
whole – a process perceived to corrupt the persons who participate in it and that 
draws corrupt persons as participants’. Er moet dus sprake zijn van een onredelijke, 
ongefundeerde negatieve grondhouding die zich niet beperkt tot specifi eke poli-
tici en instituties. Anders dan in de algemene omschrijvingen van cynisme wordt 
gesuggereerd, hoeft politiek cynisme niet alleen gestoeld te zijn op ongeloof in de 
oprechtheid en goede bedoelingen van politici en politieke instellingen, c.q. de over-
tuiging dat politici te kwader trouw zijn. Naast immoraliteit kan ook incompetentie 
een basisveronderstelling zijn. Zoals de bekende ‘cynische leraar’ bij zijn leerlingen 
eerder onvermogen dan kwaadwillendheid vermoedt (daar zijn ze te dom voor!), zou 
een cynische burger kunnen geloven dat de politici misschien wel wat goeds willen, 
maar individueel of institutioneel gewoon niet bij machte zijn om dat te realiseren. 
Laten we het hier houden op een mildere vorm van cynisme. Overigens is ook ten 
aanzien van de dubieuze bedoelingen van politici ook een mildere variant voorstel-
baar. Naast verwerpelijk liegen, bedriegen en erger, zijn er retoriek, strijdlustigheid 
en het streven naar partijvoordeel en individuele macht als noodzakelijk elementen 
van democratische politiek. Wellicht is politiek cynisme minder een kwestie van 
immoraliteit (handelen in strijd met zedelijke overwegingen) dan van amoraliteit 
(handelen los van zedelijke overwegingen, zonder morele preoccupatie).

Met deze overweging verplaatsen we politiek cynisme even van de sfeer van 
houdingen van burgers tegenover de politiek naar de sfeer van de omgangsvormen 
in de politiek en van het handelen van politici. In grote delen van de politicologie en 
in andere sociale wetenschappen is het een gerespecteerd uitgangspunt dat actoren 
gedreven worden door eigenbelang en uit zijn op persoonlijk voordeel. De markt-
economie functioneert dankzij nutsmaximalisatie en de parlementaire democratie 
dankzij stemmenmaximalisatie. Menig politicologisch model zou instorten als de 
veronderstellingen dat politici ‘vooral op hun eigen belang uit zijn’ of dat partijen 
‘alleen maar geïnteresseerd zijn in stemmen’ er onder vandaan zouden worden 
gehaald, maar als burgers deze veronderstellingen als realistisch onderschrijven, 
wordt hen dat door politicologen aangerekend als politiek cynisme en gebrek aan 
politiek zelfvertrouwen (zie verderop tabel 3.1). Cynisme en/of wetenschap, deze 
paradoxale omgang met ongeloof in idealisme in de politicologie laat zien dat het 
niet zo gemakkelijk zal zijn om in de empirie vast te stellen waar scepsis en verant-
woord wantrouwen eindigen en waar overdreven wantrouwen en cynisme beginnen. 
Wat de politici betreft, kan men zich ook afvragen wanneer er eigenlijk sprake is 
van cynisme. Is hun handelen al cynisch wanneer het voldoet aan de veronderstel-
lingen van politicologen en cynische burgers omtrent het streven naar eigenbelang? 
Of is er meer voor nodig? Moeten er morele en juridische regels van het politieke 
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13Cynisme als politiek probleem

spel overschreden worden, moet er sprake zijn van doorgeschoten machiavellisme? 
Waarschijnlijk niet los van cynisch handelen van politici is er ook nog hun al of 
niet cynische houding tegenover burgers. In hoeverre vinden politici burgers en 
hun verbanden immoreel, amoreel en incompetent? (Met ook hier de mogelijkheid 
dat het nastreven van eigenbelang gekritiseerd wordt als cynisme én een positieve 
veronderstelling is, nu voor nieuw beleid dat marktwerking wil). Laten we hier het 
cynisme van de politiek verder laten rusten. Cynisch handelen van politici krijgt 
meer aandacht in hoofdstuk 7 en het cynisme ‘van boven’ en de wisselwerking met 
het cynisme van onderin in organisaties komt aan de orde in hoofdstuk 8.

Iets van een theorie 
Keren we terug naar het politieke cynisme als houding van burgers tegenover de 
(gevestigde) politiek. Een kleine theorie daarover zou de volgende elementen kunnen 
hebben: 
• Kern van politiek cynisme is de overtuiging dat de politiek, de overheid en politici, 

wezenlijk niet deugen: ze zijn in hun wezen onbetrouwbaar, waarschijnlijk immo-
reel en in het gunstiger geval slechts incompetent.

• Correlaat van deze houding is pessimisme over de maatschappij: daarvan komt 
niets terecht vanwege de politiek (maar misschien helpt verwijdering van de poli-
tiek uit de maatschappij of een herovering van de politiek; zie hoofdstuk 7).

• De houding leidt tot/legitimeert:
- politieke afzijdigheid als het om collectieve doelen gaat: het heeft toch geen 
zin;
- calculerend gedrag: najagen van het eigenbelang is geoorloofd omdat de 
andere kant het ook doet; en
- sarcasme en proteststemgedrag om de irreële pretenties en huichelarij van 
overheid en politici aan de kaak te stellen.

• Mogelijke oorzaken zijn:
- individuele factoren: cynisme als persoonskenmerk of algemene kijk op mens 
en maatschappij, specifi eke teleurstellende ervaringen met politiek en politici (zie 
verder hoofdstuk 5);
- de politiek: politieke corruptie, schandalen, falend beleid en een uitdagende 
cynische houding van politici, maar ook intrinsieke ambivalenties van democrati-
sche politiek; en
- de media: overdreven aandacht voor schandalen, meer aandacht voor strategie 
en politieke spelletjes dan voor inhoudelijke problemen (zie verder hoofdstuk 6).

De verschillende elementen komen in de volgende hoofdstukken aan de orde en 
daar zal ook blijken dat er geen overeenstemming over alle punten is. Hier haal ik 
slechts twee punten kort naar voren. Het eerste is de veronderstelling in de literatuur 
en ook in de bijdragen van deze bundel dat politiek cynisme een echte houding, sta-
biel basisgevoel of innerlijke overtuiging is en dat die verder gaat dan een specifi ek 
gebrek aan vertrouwen. Cynische uitingen worden opgevat als uitingen van zulk 
cynisme en niet slechts als vluchtige opvattingen of posities die worden gekozen in 
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14 Politiek cynisme

reactie op opvattingen van anderen. Vanzelfsprekend is dat alles echter niet, zoals 
nog zal blijken in de volgende hoofdstukken. De in enquêtes voorgelegde opvattin-
gen getuigen als zodanig vaak helemaal niet van cynisme, eerder van realisme of een 
beperkt gebrek aan vertrouwen (vgl. Eisinger 2000), laat staan dat met de incidentele 
peiling ervan noodzakelijk een grondhouding wordt gemeten. 

Het tweede punt is de politieke veroorzaking van politiek cynisme. Naast situaties 
van gebrek aan betrouwbaarheid die zich lenen voor een cynische generalisatie tot 
algeheel wantrouwen en de uitlokking van cynisme bij de bevolking door een cyni-
sche opstelling van de politici (samen leidend tot een vicieuze cirkel van afnemend 
vertrouwen), wordt democratische politiek als zodanig gesuggereerd als een bron 
van cynisme. Politici zijn zowel gericht op het algemeen belang als op hun persoon-
lijk belang (herverkiezing, erkenning) en die combinatie voedt wantrouwen. Om zich 
te handhaven of te kunnen winnen moeten ze in campagnes wel meer beloven dan 
ze waarschijnlijk kunnen waarmaken. De polarisatie van campagnes en de over-
eenstemming in de coalitieregering daarna, de combinatie van politieke strijd met 
de eenheid en continuïteit van overheidsbeleid, het wekt wantrouwen. Het is moei-
lijk om besloten overleg, de onnavolgbare totstandkoming van compromissen en 
ander ‘vuil werk’ te accepteren als elementen van een goed functionerende politieke 
democratie (vgl. Van Gunsteren 2002). Terecht vermoedt de burger/kiezer achter de 
presentatie van een publiek belang ook een eigenbelang van de politicus, en veron-
derstelt hij dat de besloten beleid ook een uitkomst is van institutionele belangen 
en tactische overwegingen van belanghebbenden. Politiek cynisme is daarom een 
onvermijdelijk verschijnsel in een democratie en moet als zodanig worden geaccep-
teerd. Meer nog, enig cynisme kan heel goed zijn om verwachtingen van de politiek 
af te remmen en oververhitting van de democratie tegen te gaan. Tegenover het 
naïeve idealisme en de goedgelovigheid van sommige burgers kan de spotlust en 
het voortdurend in twijfel trekken van goede politieke bedoelingen door anderen, 
helemaal geen kwaad. 

Er lijkt in Nederland nu echter sprake van een teveel aan cynisme en dat kan 
kwaadaardig zijn. Politici worden onnodig beschadigd, de bereidheid van ande-
ren om zich politiek te engageren zal verminderen, het basisvertrouwen in insti-
tuties kan worden aangetast. Wat is tegen dat cynisme te doen? Veel antwoorden 
op die vraag benadrukken herstel van normen en waarden en de versterking van 
burgerschap en gemeenschapszin. Deze normatieve benadering is niet uniek voor 
Nederland. Chaloupka (1999) behandelt diverse Amerikaanse pleidooien voor meer 
‘civility’ als middel om politiek cynisme te bestrijden. Hij heeft er grote twijfels bij. 
Cynisme (‘the condition of lost belief’) is het product van eerder niet-nagekomen 
normen en niet-gerealiseerde waarden en het heeft weinig zin om die dan weer tot 
ideaal te verheffen. Integendeel, een enkeling mag ermee geholpen zijn en door 
geïnspireerd worden, maar voor de meerderheid van de bevolking levert het nieuwe 
teleurstellingen op en het biedt burgers met talent voor cynisme nieuwe munitie 
tegen schijnheilige politici. Het is verstandiger om zich te richten op wat onnodig 
wantrouwen wekt en cynisme uitlokt: het cynisme in de opstelling van politici en 
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15Cynisme als politiek probleem

overheidsorganisaties, de fi nanciering van campagnes, corruptiegevoelige regelin-
gen, et cetera. Maar bovenal, ‘the solution to cynicism is politics – lively, conten-
tious, serious, honest, smart public struggle over issues that matter’ (Chaloupka 
1999: 223). Als politiek belangrijk en boeiend is, zijn haar ambivalenties makkelijker 
te verdragen en gaat wantrouwen niet zo gauw over in cynisme.

In Amerika is een sterkere traditie van wantrouwen tegenover overheden dan 
in Nederland; politiek cynisme zal er wijder verbreid zijn en manifesteert zich er 
heftiger. Vanzelfsprekend wordt er naar oplossingen gezocht. Voor Nederland is nog 
helemaal niet zo duidelijk of we met een serieus maatschappelijk probleem te maken 
hebben. Misschien is het woord cynisme vooral in omloop omdat het politici een 
aantrekkelijke verklaring biedt voor hun gebrek aan populariteit en omdat politieke 
commentatoren na 2002 behoefte hadden aan een onaangenaam klinkend begrip 
om de stemming te duiden. Massaal cynisme is echter niet aangetoond. In deze 
publicatie gaat het verder daarom minder over de oplossingen voor het probleem van 
(te veel) cynisme dan over de aard, omvang en verspreiding ervan, zijn achtergronden 
en veroorzaking. 

Wat volgt
In het volgende hoofdstuk gaan Peggy Schyns en Frans van Dorp in op de wortels van 
het begrip. Filosofi sch gaan ze van de ‘hondse’ rebellie van Diogenes tegen de 
heersende maatschappelijke normen en waarden van het klassieke Griekenland 
naar Nietzsches verwerping van de christelijke moraal en Sloterdijks kritiek op 
het bestaande aangepaste cynisme van onze tijd en diens pleidooi voor spottend 
Cynisme. Via het sociale en politieke cynisme van Machiavelli, Mandeville en Fou-
cault belanden ze bij het politieke cynisme in de empirische politicologie en plaatsen 
ze daarbij enkele kritische kanttekeningen.

Empirisch gaat Paul Dekker in hoofdstuk 3 in op de situatie in Nederland. Volgens Paul Dekker in hoofdstuk 3 in op de situatie in Nederland. Volgens Paul Dekker
enquêtecijfers is de afgelopen jaren het politieke vertrouwen wel sterk gedaald, maar 
is er op langere termijn geen sprake van een toename van politiek cynisme. Na een 
schets van wie volgens de enquêtes meer en minder cynisch zijn, wordt met materiaal 
uit interviews en groepsgesprekken verder ingegaan op de betekenis van cynische 
uitingen. Ze lijken vaak meer bedoeld om politieke passiviteit te legitimeren dan dat 
ze voortkomen uit een authentieke diepe afkeer van de politiek. Er is behoefte aan 
betere metingen van echt cynisme.

Met zeer beperkte en indirecte enquêtemetingen doen Peggy Schyns en Paul Dekker 
in hoofdstuk 4 een poging om verschillen in politiek cynisme tussen landen in kaart 
te brengen. West-Europese landen scoren over de hele linie gunstig in vergelijking 
met een selectie andere landen. Binnen West-Europa blijkt Nederland, samen met 
Scandinavische landen, opmerkelijk positief gestemd over de politiek.

Henk Dekker en Henk Dekker en Henk Dekker Peggy Schyns presenteren in hoofdstuk 5 eigen nieuw onderzoek 
naar het politieke cynisme van jongeren en de bronnen daarvan. Gebaseerd op een 
uitgebreide literatuurverkenning en een kwalitatieve inventarisatie van cynische 
opvattingen komen ze met een veelomvattende meting van politiek cynisme. Met 
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een unieke set indicatoren, onder andere voor algemeen cynisme, een negatieve 
zelfwaardering en politieke socialisatie, kunnen ze ruim eenderde van de variantie 
in politiek cynisme verklaren. De auteurs sluiten af met een aantal ideeën over beter 
onderzoek en een refl ectie op de rol van het onderwijs en de media.

De rol van de media staat centraal in hoofdstuk 6, geschreven door Claes de Vreese
en Matthijs Elenbaas. Omdat de politieke berichtgeving steeds minder zou gaan over 
de inhoud van problemen en oplossingen en steeds meer over politiek als strategisch 
spel, zouden de media politiek cynisme in de bevolking stimuleren. Met de resulta-
ten van experimenteel en landenvergelijkend onderzoek kunnen de schrijvers laten 
zien dat strategische berichtgeving inderdaad politiek cynisme bevordert, maar 
alleen als het strategisch perspectief dominant is en afhankelijk van de kennis van 
de mediagebruiker. De media kunnen zeker niet in het algemeen worden aangewe-
zen als de aanjagers van een ‘cynismespiraal’. Los daarvan moet worden bedacht dat 
strategische berichtgeving veel mensen adequate politieke informatie biedt en dat 
cynisme niet per se negatieve gevolgen heeft voor de politieke participatie.

In hoofdstuk 7 richten André Krouwel en Koen Abts de aandacht vervolgens op de rol 
van de politici, vooral op het misbruik en de bevordering van politiek cynisme door 
populistische politici. Politiek cynisme (‘obsessief, onbezonnen en vooringenomen 
negativisme’) wordt in dit hoofdstuk op één lijn geplaatst, ná politiek scepticisme 
(‘alerte en kritische burgers’) en politiek wantrouwen (‘alerte en pessimistische bur-
gers’) en vóór politieke vervreemding (‘ontkoppelde burgers’). Populistische politici 
proberen specifi ek wantrouwen om te zetten in algemeen cynisme en het vertrou-
wen te verwerven dat ontevreden kiezers aanvankelijk nog in het politieke systeem 
hadden. De auteurs zien als een groot gevaar dat het politieke establishment besmet 
wordt door het populisme en op cynische wijze vertrouwen probeert te verkrijgen ten 
koste van de instituties.

Ter afsluiting bevat de bundel twee kortere bijdragen, geschreven vanuit hande-
lingspraktijken in plaats van de wetenschappen van politiek en communicatie. In 
hoofdstuk 8 biedt Jan Hendriks als organisatieadviseur inzicht in de wijze waarop 
cynisme functioneert in en rond bedrijven en publieke organisaties. Hij laat zien hoe 
het verwijt van cynisme kan werken als een boemerang en hoe cynisch handelen zich 
kan verspreiden van de top naar de medewerkers, de klanten en gebruikers. Voor de 
cynismebestrijding in de politiek kunnen de ervaringen met cultuurverandering in 
het bedrijfsleven een les zijn. Probeer het niet met campagnes ter verbetering van 
de normen en waarden van de burgerij, maar overtuig met feiten en argumenten en 
realiseer veranderingen in dialoog.

In het slothoofdstuk 9 duidt de oud-politicus en bestuurder Hans Dijkstal de 
politieke stemming en ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Uiteindelijk de term 
‘cynisme’ afwijzend, constateert hij verwarring en verruwing onder zowel politici 
en burgers. Er is onzorgvuldige omgang met elkaar en met de instituties en een 
bedreigende mateloosheid van te veel beloven en te veel claimen. Om de grote sociale 
en culturele veranderingen en onzekerheden beter het hoofd te kunnen bieden, zijn 
vooral een steviger openbaar bestuur en verbindend leiderschap nodig.
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De bijdragen aan deze bundel leveren geen ondubbelzinnig beeld op van het reëel 
bestaande politieke cynisme. Er zijn verschillende opvattingen over wat cynisme is, 
verschillende ideeën over de ernst en verwerpelijkheid ervan en verschillende taxa-
ties van de aard en omvang van het politiek cynisme in de Nederlandse bevolking. Er 
zijn schattingen van ontwikkelingen en verschillen, maar geen overtuigende harde 
metingen. Naar goed sociaal-wetenschappelijk gebruik laat de opbrengst zich beter 
formuleren in termen van ontkrachte vermoedens en niet-bevestigde geruchten. Zo 
blijkt er geen reden te zijn om de media de schuld te geven, is er weinig reden om te 
veronderstellen dat cynisme leidt tot apathie, is het niet zo evident dat cynisme zich 
concentreert bij achtergestelden en ontevredenen, en is er vaak reden om te betwijfe-
len of achter cynische uitingen wel een harde cynische houding schuil gaat. Het doel 
van deze publicatie was niet om aanbevelingen aan wie dan ook te doen. Opmerke-
lijk is dan toch dat meer dan eens wordt gewaarschuwd tegen een moraliserende 
bestrijding van cynisme in de bevolking vanuit de politiek.
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2 Cynisme van regenton tot opblaasbaar parlement

Peggy Schyns en Frans van Dorp1

Inleiding
Nederland schommelt van balorig naar kwaadsappig. Zo typeert Abram de Swaan 
in de Volkskrant de gemoedsrust onder de Nederlandse kiezers vlak voor de gemeen-de Volkskrant de gemoedsrust onder de Nederlandse kiezers vlak voor de gemeen-de Volkskrant
teraadsverkiezingen in 2006 (De Swaan 2006). De teloorgang van ideologieën – effi -
ciënte handleidingen bij een politieke keuze – begint zich volgens hem te wreken. 
En bij gebrek aan houvast lijdt Nederland aan een nationaal slecht humeur: ‘Het lijkt 
wel of gans het volk steeds bozer wordt. […] Er hoeft maar dát te gebeuren of er moet 
streng gestraft, gekort, ontslagen, opgesloten, uitgezet of afgetaaid worden. Het 
nationale slecht humeur wordt bij voorkeur botgevierd op nieuwkomers en minder-
heden, maar ook op ambtenaren en politici […] want die betuttelen en bevoogden 
het gewone volk en denken enkel aan hun eigen zak en zaak. Veel van die politici 
geloven dat ze om de kloof met hun kiezers te overbruggen zich minstens even cha-
grijnig en venijnig moeten betonen’ (ibid.). Het ressentiment heeft zich volgens De 
Swaan verbreid over de bevolking, die hij als ‘achterdochtig, hardleers en vol verwijt’ 
beschrijft. Bij het honend wegstemmen van de zogenoemde nieuwe grondwet voor 
Europa waren de kiezers ook al in een pesthumeur: ‘Wàt nou, Europa? Geldverspil-
lers, zakkenvullers, zal je bedoelen, betuttelaars die zich met alles bemoeien.’ En: 
‘Scepsis, ironie en cynisme zetten de toon.’

Politiek cynisme is een fenomeen dat in de samenleving rondwaart volgens poli-
tici, journalisten en wetenschappers en dat bovendien in omvang toeneemt (Norris, 
1999; Pharr en Putnam 2000; Dalton 2004; Dogan 2005). Niet alleen ten opzichte van 
de politiek, maar in veel bredere zin wordt beweerd dat moderne burgers cynisch zijn 
geworden, dat het cynisme als het ware de hedendaagse maatschappelijke conditie is 
geworden (Sloterdijk 1983; De Vriese 2006). De onrust over het toenemend cynisme 
in het algemeen en politiek cynisme in het bijzonder hangt samen met de hieraan 
gekoppelde vermeende negatieve gevolgen voor het politieke systeem en de samen-
leving. (Jonge) burgers zouden zich door politiek cynisme massaal afwenden van 
de politiek (Bennett 1997), of juist hun humeur oneigenlijk inzetten om de politiek 
de oren te wassen (De Swaan 2006). Bovendien zou door een toenemend politiek 
cynisme het geloof in de medemens afnemen en daarmee iedere impuls om zich in 
groepsverband belangeloos in te zetten voor het land (Putnam 1993, 2000; Rothstein 
2003).

De gevolgen en oorzaken van politiek cynisme zijn onderwerp van andere hoofd-
stukken in dit boek. Dit hoofdstuk heeft als doel de oorsprong van het begrip poli-
tiek cynisme in kaart te brengen en via een historische verkenning verschillende 

1 Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door fi nanciële ondersteuning van nwo.
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betekenissen van het begrip (politiek) cynisme de revue te laten passeren, dit alles 
aan de hand van de ideeën van enkele relevante fi losofen. Wij willen met deze korte 
ideeëngeschiedenis vooral een context bieden om het hedendaagse begrip politiek 
cynisme te kunnen plaatsen. Eerst gaan we in op de wortels van het begrip politiek 
cynisme, die bij het klassieke Cynisme liggen en bespreken we het klassiek Cynische 
gedachtegoed.2 Vervolgens behandelen we het begrip modern cynisme zoals dat 
binnen de fi losofi e invulling heeft gekregen en zullen we stilstaan bij de vraag of er 
mogelijke raakvlakken zijn tussen het klassieke begrip en het moderne begrip. In het 
laatste deel van dit hoofdstuk concentreren we ons op het politiek cynisme binnen 
de fi losofi e, waarbinnen we eveneens enkele relevante fi losofen bespreken. Vanuit 
de drie stromen – klassiek Cynisme, modern cynisme en politiek cynisme binnen de 
fi losofi e – behandelen we, tot slot, het begrip politiek cynisme zoals het in de (empi-
rische) sociale wetenschappen wordt gehanteerd.

De wortels van het begrip politiek cynisme
De oorsprong van het begrip politiek cynisme vinden we in de Griekse fi losofi e. Het 
Cynisme is een fi losofi sche stroming, waarvan Diogenes van Sinope en Antisthenes 
de bekendste vertegenwoordigers zijn. De Cynici zijn vooral bekend geworden en 
gebleven door hun uitspraken en aforismen die door latere auteurs zijn opgetekend.3

Van hen zijn weliswaar geen lijvige werken overgeleverd, zoals van Plato of Aristote-
les, maar dit betekent geenszins dat het Cynische gedachtegoed minder van belang 
is geweest.

Het relatieve gebrek aan zowel primaire als secundaire bronnen hangt overigens 
ook samen met hoe de Cynici tegenover de fi losofi e stonden. Zij benadrukten dat 
hun fi losofi sche ideeën ‘geleefd’ dienden te worden in plaats van dat men deze zou 
onderwijzen in stoffi ge klaslokalen (Branham en Goulet-Cazé 1996: 2). Het Cynisme 
wordt dan ook gezien als een praktische, sociaal-culturele beweging. Het is boven 
alles een levensfi losofi e.

Maar vanwaar de naam Cynisme? Er zijn verschillende visies op de oorsprong van 
het begrip, waarvan wij hier de twee meest bekende beschrijven. Cynisch betekent 
letterlijk ‘hondachtig’ en is van het Griekse woord kyon afkomstig, wat hond bete-
kent. Volgens sommigen verwijst de naam naar de plaats waar Antisthenes (ca. 
445-366 bc), een sofi st die later bevriend raakte met Socrates, les gaf, namelijk een 

2 We zullen in dit hoofdstuk voor het Griekse cynisme het met een hoofdletter geschre-
ven woord ‘Cynisme’ of het begrip ‘klassiek Cynisme’ gebruiken (in het Duits wordt 
hiervoor de term Kynismus gereserveerd) en voor het moderne cynisme het met een 
kleine letter geschreven woord ‘cynisme’ of het begrip ‘modern cynisme’ of ‘heden-
daags cynisme’ (Zynismus in het Duits). Het onderscheid tussen Cynisme en cynisme 
is bijvoorbeeld bij Niehues-Pröbsting (1979) gethematiseerd en later vooral door Sloter-
dijk in zijn Kritik der zynischen Vernunft (1983) bekend geworden.Kritik der zynischen Vernunft (1983) bekend geworden.Kritik der zynischen Vernunft

3 Onder wie Diogenes Laërtius, die veel over de Cynici heeft opgetekend in zijn Leven en 
leer van beroemde fi losofen (Diogenes Laërtius 1989).
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gebouw buiten Athene dat de naam ‘Kynosarges’ droeg, dat wil zeggen de witte of 
snelle hond. Een anekdote wil dat op die plek een witte hond vanuit het niets vlees 
weggriste dat aan de goden werd geofferd (Onfray 1990: 26). Ook was het een plek 
waar de bastaarden en verstotenen van Athene bij elkaar kwamen (Navia 1996: 15). 
Dit maakte dat Antisthenes zich er thuis voelde: als zoon van een Thraciaanse slavin 
was hij een bastaard zonder burgerschapsrechten in de Atheense stadstaat.

Volgens de tweede lezing werd de naam Kyon gegeven aan Diogenes (ca. 412/403-
324/321 bc), de meest bekende – of beter: beruchte – Cynicus, aangezien hij zich 
gedroeg als een hond. Volgens tijdgenoten hadden de Cynici eenzelfde schaam-
teloosheid, botheid en brutaliteit als honden (Dudley 1967: 5; Navia 1996: 17). En 
alhoewel het in die tijd zeker ook als scheldwoord was bedoeld, zag Diogenes het 
vooral als een geuzennaam. Volgens de overlevering heeft hij tegen iemand die 
verontwaardigd was dat men hem met hond aansprak gezegd: ‘Ook jij kunt me hond 
noemen; Diogenes is slechts mijn bijnaam. Ik ben een hond, maar dan wel van een 
edel ras, en een die zijn vrienden beschermt’ (Gnomologium Vaticanum geciteerd in 
Luck 1997: 87).4 Afhankelijk van waar men de nadruk op wil leggen – het Cynisme 
als een fi losofi sche school met een duidelijk wijsgerige socratische inslag, of het 
Cynisme als een levensfi losofi e – kiest men voor Antisthenes als grondlegger ofwel 
voor Diogenes (Niehues-Pröbsting 1979).

De leer van het klassieke Cynisme: de hondse fi losofi e
Wat houdt het Cynisme in? Moderne auteurs zijn het erover eens dat de stroming die 
bijna een millennium lang bestond – van de vijfde eeuw vóór tot de vijfde eeuw na 
Christus – het beste opgevat kan worden als een rebellie tegen de geldende normen 
en waarden van de samenleving. Het is een terug naar de natuur, via een leven in 
‘virtu’ (deugd), met behulp van ‘askesis’ (discipline), met als doel ‘autarkeai’ (zelfge-
noegzaamheid in positieve zin) hetgeen resulteert in geluk. Deze begrippen kunnen 
als kernwoorden van de Cynische beweging worden beschouwd (Onfray 1990; Navia 
1996).

De klassieke Cynici waren van mening dat in de natuur, in tegenstelling tot in de 
samenleving, het goede leven gevonden kan worden. Dieren leven zorgeloze levens, 
zijn onafhankelijk en vrij, niet bang voor het donker en de toekomst, en leven alleen 
in het hier en nu (Onfray 1990: 39). De bestudering van een rondsnuffelende muis 
was voor Diogenes reden genoeg om zich van het hogere leven van een dier te over-
tuigen. Wat kan een mens meer willen dan zo’n dierlijk leven? Zorgeloosheid, onaf-
hankelijkheid en vrijheid waren echter geen waarden die als vanzelfsprekend werden 
gewaarborgd door te leven in de Atheense stadstaat. Daarvoor had men volgens de 
Cynici de deugdzame levenswijze nodig.

Dit deugdzame leven (tegenover de decadentie van de stadstaat Athene) verwijst 
niet naar de christelijke leer, maar veeleer naar de Cynische opvatting van ‘virtu’ in 

4 Citaten hebben wij vanuit de oorspronkelijke taal van de bron naar het Nederlands ver-
taald, met uitzondering van citaten uit reeds in het Nederlands vertaalde bronnen (zie 
de literatuurlijst).
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de Griekse en Latijnse zin, hetgeen beheersing betekent (Navia 1996: 71). Zoals een 
virtuoos violist het vioolspelen uitmuntend beheerst, zo is een Cynicus bedreven in 
het beheersen van zijn gedachten, gevoelens, verlangens, verwachtingen, relaties en 
omstandigheden (ibid.: 72). Deze beheersing is geen natuurlijke eigenschap van de 
mens. Integendeel, vanaf de geboorte staat de mens bloot aan verraderlijke verleidin-
gen die hem afhouden van het deugdelijk leven.

Het begrip ‘askesis’ of discipline vormt een ander sleutelbegrip binnen de leer van 
het Cynisme. Ook hier wordt niet gedoeld op de christelijke traditie van een leven in 
ascese in het hier en nu met hoop op eeuwig leven later, maar op de opvatting zoals 
die met name door Antisthenes is uitgewerkt, te weten dat het lichaam gediscipli-
neerd moet worden opdat de ratio overheerst en de mens bevrijd wordt van de afl ei-
dende verlangens en wensen, die hem niet echt gelukkig maken (ibid.: 70). Dit houdt 
trouwens niet in dat Cynici zich onthielden van alle plezier, maar wel dat ze zo min 
mogelijk slaaf wilden zijn van dat plezier. Een voorbeeld hiervan vormt de anekdote 
dat Diogenes midden op een marktplein masturbeerde, opdat hij niet langer door 
zijn verlangens werd verteerd, en waarbij hij verzuchtte: ‘Kon men de honger maar 
even snel verdrijven, door zo over de buik te wrijven’ (Diogenes Laërtius geciteerd in 
Luck 1997: 87).

‘Autarkeia’ – het zichzelf genoeg zijn – is het resultaat van het leven volgens de 
natuur, tot stand gebracht door disciplinering en nadruk op een deugdelijk leven. 
Een Cynicus heeft niets of niemand nodig om gelukkig te zijn. Waar de gewone 
burger zich telkenmale brandt aan geld, macht, aanzien en status en waar hij zich 
in wezen van afhankelijk maakt door het na te streven, daar houdt een Cynicus zich 
verre van. Hieruit volgt een gelukkig leven, omdat aan alle basisvereisten is voldaan.

Uit dit alles kan men de afwijzing van normen op het gebied van hygiëne, familie, 
rijkdom en de samenleving van de Cynici begrijpen. Diogenes ging hierin het meest 
ver. Hij leefde bijvoorbeeld grotendeels op straat, had geen vrouw of familie, was 
tegen iedere vorm van rijkdom, en verachtte mensen die in goden en keizers geloof-
den (Onfray 1990). Hij bezat een mantel voor alle weersomstandigheden, een stok 
en een houten beker of nap en had een baard ‘die eerder een ongeschorenheid van 
tientallen jaren was’ (Sloterdijk 1984: 260). Het beeld van Diogenes in een regenton is 
wellicht een van de meest bekende van deze fi losoof. Alhoewel men twijfelt aan het 
realiteitsgehalte van dit laatste beeld, wordt de ton als symbool gezien van protest 
tegen de decadentie van de Atheense stadstaat (Branham en Goulet-Cazé 1996). 
Diogenes had ter vervulling van zijn minimale behoefte aan beschutting niet meer 
dan een simpele ton nodig. Het specifi ek hondse gedrag van de fi losoof kwam tot 
uiting in activiteiten zoals het bijten van voorbijgangers en het tegen hen aanplas-
sen, gewoonweg omdat hun gedrag hem niet aanstond. Als reactie op hun ontzette 
blik kon Diogenes slechts zijn schouders ophalen: waarom schelden jullie me dan uit 
voor hond en gooien jullie botten naar me? (Navia 1996: 95) Overigens had hij ook 
nog andere manieren dan die van de hond om zijn boodschap duidelijk te maken, 
waarbij ook zijn bekende stok een belangrijke rol speelde: ‘Eén keer riep hij luid: 
“Hé, mensen!” En toen ze op hem toesnelden, bewerkte hij ze met zijn stok, zeg-
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gende: “Mensen heb ik geroepen, geen vuiligheid!” ’ (Sloterdijk 1984: 258).
De Cynicus zag zichzelf als een missionaris, een ‘zieledokter’, die het lijden van 

de mensen probeerde te verlichten door hen een spiegel voor te houden en hen te 
bevrijden van de emotionele ups en downs waar de mens door wordt geplaagd. De 
Cynische vrijheid is een negatieve vrijheid, omdat het een vrijheid is die de mens vrij-
waart van allerlei normen, maar is ook een positieve vrijheid, omdat het woordspel, 
parodie, satire en vrijheid van meningsuiting gebruikt om bestaande autoriteiten uit 
te dagen. Tegenstanders van de Cynicus worden meestal genadeloos in de hoek gezet 
tot hen alleen nog een vorm van kritische zelfrefl ectie rest (Branham en Goulet-Cazé 
1996).

Zowel Antisthenes als Diogenes hadden duidelijke opvattingen over politiek en 
staatsaangelegenheden. Volgens Antisthenes biedt de politieke wereld slechts een 
treurig schouwspel met oorlogen, wreedheid en bovenal ‘ontzettende stupiditeit’ 
(Navia 1996: 68). Op de vraag hoe men de politiek moet benaderen, zou hij hebben 
gezegd dat het net als met vuur is: ‘Blijf je er te ver vandaan dan zul je het koud 
hebben, kom je er te dichtbij dan zul je je branden’ (Onfray 1990: 112-113). Verder wees 
hij op het gevaar ‘dat een staat ten onder gaat wanneer men de goeden niet meer van 
de slechten kan onderscheiden’ (Diogenes Laërtius geciteerd in Luck 1997: 46).

Diogenes was nog feller tegen politici en alles wat met macht te maken had. Een 
machthebber is in zijn ogen per defi nitie een betreurenswaardig fi guur en zoals 
Onfray het omschrijft ‘de belichaming van corruptie, omkoopbaarheid en opportu-
nisme. Ideeën zijn de eerste slachtoffers van zijn grillen. Alles wordt opgeofferd op 
het altaar van het pragmatisme, waar realisme en doelmatigheid dienst doen als wie-
rook en fumarole’ (Onfray 1990: 111). Volgens Diogenes zijn ‘politici […] de dienaren 
van het plebs, [en] kransen de etterbuilen van de inbeelding’ (Diogenes Laërtius 
geciteerd in Luck 1997: 168). Beroemd is de anekdote van Alexander de Grote, die 
Diogenes een keer opzoekt terwijl Diogenes van de zon lag te genieten. Wanneer 
Alexander vriendelijk vraagt of hij iets voor hem doen kan, antwoordt Diogenes: 
‘Ja, kun je een beetje uit de zon gaan staan?’ (ibid.: 101) Deze anekdote illustreert 
het onbeschaamde gedrag van de Cynicus tegenover machthebbers.5 Onfray (1990) 
ziet in de Cynicus dan ook de ultieme belichaming van het verzet tegen de politieke 
macht.

Historische plaatsing en de invloed van het Cynisme
Historisch gezien is het Cynisme een reactie op het langzame verval van Athene. De 
stadstaat was ten tijde van Antisthenes en Diogenes over zijn hoogtepunt heen en de 
ontstane decadentie representeerde alles waar de Cynici zich tegen afzetten (Nie-
hues-Pröbsting 1979: 11; Branham en Goulet-Cazé 1996). Ondanks deze specifi eke 
context zijn de meeste auteurs het erover eens dat het Cynisme een wijdverbreide 
invloed heeft gehad op latere fi losofi sche stromingen en ideologieën (Branham en 

5 Overigens zou Alexander later hierop gezegd hebben dat als hij niet Alexander was 
geweest, hij Diogenes had willen zijn (Störig 1998).
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Goulet-Cazé 1996; Navia 1996).6 Zoals reeds aangegeven, is het Cynisme tot ont-
wikkeling gekomen omstreeks de vijfde eeuw voor Christus, met Antisthenes en 
Diogenes als voorloper respectievelijk grondlegger en heeft het vervolgens verschil-
lende generaties Cynici voortgebracht. Crates (368 bc-285 bc), Bion (335 bc-245 bc) 
en Cercidas (290 bc- 220 bc) kunnen van die latere periode als belangrijkste Cynici 
worden genoemd (Onfray 1990; Branham en Goulet-Cazé 1996; Luck 1997). Tot de 
vijfde eeuw na Christus zijn er nog talrijke Cynische denkers actief geweest, maar 
daarna wordt het lastig om te spreken van een voortdurende Cynische stroming. 
Klassiek Cynische denkbeelden zijn na de vijfde eeuw terug te vinden in de Romeinse 
tijd, waaieren later uit in christelijke ideeën van het Cynisme ten tijde van de Renais-
sance, kennen een opleving ten tijde van de Verlichting in de achttiende eeuw en 
zijn nog aanwezig in de werken van moderne fi losofen als Nietzsche, Sloterdijk en 
Foucault (Branham en Goulet-Cazé 1996: 3). Strikt genomen mag er dan van een 
duidelijke stroming na de vijfde eeuw na Christus geen sprake meer zijn, maar het 
gedachtegoed leeft desalniettemin tot op de dag van vandaag voort in uiteenlopende 
disciplines en diverse denkers.

Modern cynisme
Na deze schets van het klassieke Cynisme nu de vraag: wat is modern of hedendaags 
cynisme? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig, onder meer omdat het geen 
eenduidig begrip is en vaak als containerbegrip wordt gebruikt. De specifi eke bete-
kenis van cynisme hangt ook af van de discipline waarbinnen men het begrip bestu-
deert: in de fi losofi e heeft het begrip weer andere betekenissen dan in de empirische 
politicologie of sociologie. Voordat we Nietzsche en Sloterdijk bespreken, die van 
belang zijn voor een beter begrip van het moderne cynisme, eerst een bloemlezing 
van andere auteurs over het begrip.

Niehues-Pröbsting laat Tillich aan het woord om het moderne cynisme te 
omschrijven als ‘een fenomeen van de ontkenning dat zich alleen laat bepalen door 
zijn afwijzingen en vanuit zijn gemis: het accepteert geen leraar, geen geloof in de 
rede, geen waardesysteem, geen criterium voor waarheid, geen antwoord op de 
zinvraag; het probeert elke norm te ondergraven en wijst elke oplossing die afbreuk 
doet aan zijn vrijheid van de ontkenning af’ (Niehues-Pröbsting 1979: 10). Ook Navia 
benadrukt in zijn omschrijving van een modern cynicus bovengenoemde aspecten 
zoals het afwijzen van ethische waarden en idealen, het zetten van vraagtekens 
bij en zelfs afwijzen van daden van eerlijkheid en oprechtheid en noemt daarnaast 
nog dat een cynicus denkt dat aan alle menselijke handelen hypocrisie, egoïsme en 
materialisme ten grondslag liggen (Navia 1996: 1). De Vriese (2006: 5) typeert het 
hedendaags cynisme, tot slot, als een ‘minachting of schaamteloze ongevoeligheid 
tegen elk betekenisgeheel dat het individuele overstijgt. […] alles wat de grenzen 
van de persoonlijke keuzevrijheid te buiten gaat, onmiddellijk voorwerp wordt van 
een schamper oordeel of hooghartige relativering.’ De omschrijvingen hebben met 

6 De Stoa, de leer der stoïcijnen, komt via Zeno van Kition – leerling van de Cynicus 
Crates – onmiddellijk voort uit de leer der Cynici (Störig 1998).
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elkaar gemeen dat modern cynisme een afwijzing of afkeer van waarden en idea-
len inhoudt, waarbij het uiten van minachting en een zekere schaamteloosheid een 
belangrijke rol spelen.

Nietzsche: de fi losoof met de hamer
Het is Nietzsches receptie van het Cynisme geweest die leidde tot het moderne con-
cept van het cynisme (Niehues-Pröbsting 1996: 353-354). Hij nam in zijn fi losofi e een 
duidelijk voorbeeld aan het klassieke Cynisme en voorspelde, eveneens aan de hand 
van verval en decadentie in zijn eigen tijd, het aanbreken van een periode van nihi-
lisme en cynisme. Alhoewel Nietzsche verbonden is met het denken over het modern 
cynisme, heeft hij zich in zijn werk voornamelijk gericht op het revitaliseren van de 
ideeën van het Cynisme, die we hier zullen beschrijven.

Zoals Diogenes bekend was om zijn stok waarmee hij de mensen verjoeg, zo staat 
Nietzsche (1844-1900) bekend als de fi losoof met de hamer. Hij zette rigoureus de 
aanval in op heersende ideeën, met als beroemdste resultaat zijn constatering in Also 
sprach Zarathustra dat de mens God heeft vermoord (Nietzsche 1988/1885). Het is tijd 
geworden, oordeelde Nietzsche, om de christelijke vervalsing van de moraal terug 
te draaien en het oorspronkelijke ideaal van het menszijn na te streven, namelijk de 
zowel lichamelijk als geestelijk gezonde en sterke mens die gewetenloos en zonder 
medelijden – hard voor anderen en zichzelf – zijn wil tot macht bevestigt ten faveure 
van het leven. Niet langer mag de christelijke deugd heersen, maar alleen de deugd 
van het Cynisme, de ‘moraline-vrije deugd’, oftewel de deugd zonder (christelijke) 
moraal. Daarbij is alles geoorloofd en niets waar. Het werkelijke criterium is vitali-
teit, voorbij goed en kwaad.

In zijn Ecce homo verklaarde Nietzsche het hoogst haalbare met zijn boeken te 
hebben bereikt wat er op aarde is: het Cynisme (Niehues-Pröbsting 1996: 354). Zijn 
voorwoord tot De wil tot macht opent met: ‘Grote zaken vergen dat men er stil over is De wil tot macht opent met: ‘Grote zaken vergen dat men er stil over is De wil tot macht
of dat men erover spreekt op grote schaal: op grote schaal wil zeggen Cynisch en 
met onschuld’ (ibid.: 354). Nietzsche ziet de essentie van het Cynisme in de span-
ning tussen pessimisme en eudamonisme (geluk). De Cynicus kent het lijden aan het 
leven en is daarom pessimistisch, maar dit leidt niet tot een negatie van het leven. 
Integendeel, het gaat erom het lijden te vermijden maar het leven zelf te beamen. Een 
voorbeeld hiervan vormt de anekdote van Antisthenes die ziek was en op sterven lag. 
Diogenes bezocht Antisthenes en op Antisthenes’ uitroep: ‘Als iemand mij toch van 
mijn lijden bevrijden zou kunnen!’, gaf Diogenes hem een dolk. Hierop antwoordde 
Antisthenes: ‘Ik zei een einde aan mijn lijden, niet aan mijn leven!’ (Diogenes Laër-
tius geciteerd in Luck 1997: 38-39).

Nietzsche neemt van Schopenhauer over dat Cynisme de kortste weg naar geluk 
is. Het belang van het Cynisme was voor Nietzsche echter niet de weg naar geluk, 
maar de positie die het Cynisme inneemt voorbij goed en kwaad, de ‘speelplaats’ 
van de vrije geest (Niehues-Pröbsting 1996: 359). Vanuit deze positie voorbij goed en 
kwaad, stelt Niehues-Pröbsting, vindt de transformatie van Cynisme naar cynisme 
plaats (ibid.: 359). Het Cynisme laat zien dat de ware, dierlijke aard van de mens 
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bedekt is met een laag schaamte en moraliteit, een laag waar de Cynicus doorheen 
kijkt en zich niets van aantrekt. Vandaar dat de Cynicus eerlijker is dan de morele, 
christelijke mens. Het moderne cynisme komt volgens Nietzsche in beeld als de 
mens, in tegenstelling tot het klassieke Cynisme, zijn dierlijke natuur verlaat en 
een bewustzijn vrij van moraliteit veronderstelt (ibid.: 360). In Niehues-Pröbsting’s 
woorden (ibid.: 360): ‘Modern cynisme is de bewuste en demonstratieve verwerping 
van een vereiste morele attitude. De morele houding wordt aan de kant geduwd en 
vervangen door, bij voorbeeld, een komische houding: op dit punt treedt de cyni-
sche humor ten tonele.’ Hierbij verliest het moderne cynisme echter ook de deugd 
(virtu) en vitaliteit, die in het klassieke Cynisme wel aanwezig waren. Nietzsche pleit 
daarom voor een nieuw Cynisme, dat een bewuste en schaamteloze afwijzing van de 
christelijke moraal inhoudt, maar daarvoor in de plaats een eigen, vitale moraliteit 
stelt. Om deze vitale moraal te bereiken zal men – in tegenstelling tot de klassieke 
Cynici – volgens Nietzsche niet moeten terugkeren naar het dier, maar juist vooruit 
moeten streven naar de Übermensch.

Sloterdijks Kynismus en Zynismus en het ‘men’
De Duitse fi losoof Peter Sloterdijk (1947) deed in 1983 veel stof opwaaien met zijn Kri-
tiek van de cynische rede.7 Uitgangspunt voor de Kritiek van de cynische rede van Sloterdijk  Kritiek van de cynische rede van Sloterdijk  Kritiek van de cynische rede
is Nietzsches boek De vrolijke wetenschap. De directe aanleiding voor Sloterdijks boek 
is echter het 200-jarig jubileum van Kants Kritik der reinen Vernunft (1783). Sloterdijk Kritik der reinen Vernunft (1783). Sloterdijk Kritik der reinen Vernunft
probeert hierin aan te tonen ‘hoe Kants vertrouwen in “vooruitgang” en de universa-
liteit van de Rede in de loop van de geschiedenis in handen van zijn opvolgers onmo-
gelijk is geworden’ (Van Tuinen 2004: 33). Een belangrijk motief voor Sloterdijks 
analyse van het cynisme is de demonstratie tijdens een college van Adorno in 1969: 
‘Onder de rebellen zag men studentes die ten overstaan van de denker uit protest hun 
borsten ontblootten. Aan de ene kant stond het naakte vlees dat “kritiek” bedreef 
– aan de andere de bitter teleurgestelde man zonder wiens toedoen nauwelijks een 
der aanwezigen ooit te weten was gekomen wat kritiek inhoudt – cynisme in actie’ 
(Sloterdijk 1983: 29). Alhoewel Sloterdijk verder niet over de demonstratie uitweidt, 
kan men de houding van de studentes interpreteren als een cynische, aangezien ze 
hun teleurstelling laten blijken over het onvermogen van de Kritische Theorie, maar 
ook als een Cynische, omdat zij de autoriteiten uitdagen op een ludieke manier die 
voorbij gaat aan de rationele argumentatie.

Het Cynisme wordt door Sloterdijk ingezet als oplossing voor de vastgelopen Rede 
van de Verlichting en het eruit te voorschijn gekomen moderne cynisme. In de Kritiek 
van de cynische rede geeft Sloterdijk een typologie van de cynicus en beschrijft hij vijf van de cynische rede geeft Sloterdijk een typologie van de cynicus en beschrijft hij vijf van de cynische rede
typen moderne cynismen, namelijk het cynisme van het krijgswezen, het cynisme 
van staat en hegemonie, het seksuele cynisme, het medische cynisme, het cynisme 
van de godsdienst en ten slotte het cynisme van de wetenschap (Sloterdijk 1984).

In alle gevallen gaat het bij Sloterdijks cynismen om een ‘karakteristieke verfi jnde 

7 Sloterdijk is in Nederland vooral bekend geworden door het internationale schandaal 
naar aanleiding van zijn provocerende lezing Regels voor het mensenpark in 1999.Regels voor het mensenpark in 1999.Regels voor het mensenpark
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bitterheid’ (Van Tuinen 2004: 37). Hij defi nieert cynisme, met een verwijzing naar het 
‘verkeerde bewustzijn’ of ‘valse bewustzijn’ bij Marx, als ‘verlicht verkeerd bewust-
zijn’ en omschrijft dat vervolgens als ‘het gemoderniseerde ongeluksbewustzijn. Dit 
bewustzijn is goedgesitueerd en voelt zich tegelijkertijd ellendig, en daarom kan het 
niet meer geraakt worden door enige ideologiekritiek’ (Sloterdijk 1984: 37). De cyni-
cus is de tegenwoordige ‘doorsnee-burger’ die lijdt aan een streven tot zelfbehoud 
dat zijn doel is voorbijgeschoten en dat daarmee inhoudsloos is geworden. Het stre-
ven is verworden tot ‘ziek’ realisme. Het cynische bewustzijn is namelijk ‘overbelast 
door een “bezonken negativisme”, een rationele teleurstelling over het rationalisme 
en zijn grenzen met neerslachtigheid als resultaat’ (Van Tuinen 2004: 38).

De verpersoonlijking van het moderne cynisme van de ‘doorsnee-burger’ vindt 
Sloterdijk in Heideggers ‘men’ (Sloterdijk 1984: 320), de onpersoonlijkheid bij 
uitstek. Het ‘men’ is voor Heidegger het alledaagse ‘ik’, het ‘ik’ van het publieke 
domein, ontdaan van zijn authenticiteit. De taal die ‘men’ spreekt, heeft geen wer-
kelijke inhoud, heeft niets te zeggen; het is slechts alledaags gebabbel en geklets. 
Dit geklets verraadt tevens dat het vervreemd is geraakt van het alledaagse bestaan; 
‘men’ zoekt niet naar inhoud en betekenis maar slechts naar verstrooiing.

En hier zit volgens Sloterdijk de link naar het cynisme: het verstrooide bewust-
zijn van het ‘men’ is ‘gedoemd impulsief-reactief, automatisch en onvrij te blijven’ 
(ibid.: 339). De cynicus is niet meer werkelijk betrokken. Het hedendaagse cynisme 
is daarmee een crisis van het engagement. Sloterdijk beschouwt het cynisme als 
een toestand van een maatschappij waarin spontane sociale bewegingen niet meer 
optreden en spreekt van ‘het tot systeem gestolde cynisme’ of zelfs van een ‘cynisme 
in rijksdienst’ (De Vriese 2006: 17). ‘Voor hem komt het hedendaags cynisme dan 
ook neer op een subtiele inburgering van de individuen in de heersende politiek orde’ 
(ibid.: 17). Politiek is uiteindelijk niets anders dan het beheer van mensenparken: de 
mens is verworden tot ‘een met rede begaafd huisdier […] apathisch, ongevaarlijk en 
onverbeterbaar’. Het cynisme domesticeert, verlamt en verdooft; ‘het is opium voor 
de postmoderne mens’ (ibid.: 20).

Behalve de fi losofi sche analyses van het Cynisme en het cynisme poogt Sloter-
dijk ook buiten het fi losofi sch discours het Cynisme in de praktijk te brengen. Een 
recente actie van Sloterdijk behelst de zogenoemde ‘instant democratie’ in de vorm 
van een opblaasbaar parlement. Het opblaasbaar parlement is als Cynische instal-
latie – het gebruikt woordspel, parodie, satire en vrijheid van meningsuiting om 
de bestaande autoriteiten uit te dagen – een ontwerp voor democratie als export-
product: Het is ‘een mobiel, transparant en zelfopblaasbaar gebouw dat overal 
ter wereld gebruikt kan worden als behuizing voor parlementaire bijeenkomsten. 
Vervoerbaar in een compacte container geeft het binnen anderhalf uur – en nog wat 
tijd voor de inrichting als overdekte marktplaats – ruimte aan 160 parlementariërs. 
Het biedt daarmee binnen 24 uur plus reistijd de architectonische voorwaarden 
voor democratische processen en vormt daarmee een opmerkelijke en futuristische 
bijdrage aan de wereldwijde verspreiding van de Westerse democratische principes’ 
(zie: http://www.g-i-o.com/pp1.htm).
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Kruisbestuivingen tussen klassiek Cynisme en modern cynisme?
Binnen de literatuur zijn de meningen verdeeld over de vraag of het moderne cynisme 
raakvlakken heeft met het klassieke Cynisme. Volgens Navia (1996) zijn het verschil-
lende begrippen die alleen de naam met elkaar delen. Hij stelt dat het moderne 
cynisme zelfs de antithese is van het klassieke Cynisme (Navia 1996: viii). Modern 
cynisme houdt volgens hem een ethisch nihilisme en egoïsme in, waaraan geen 
enkele menselijke aspiratie ten grondslag ligt. Daartegenover stelt hij het klassieke 
Cynisme, dat gebaseerd is op ethische en morele overtuigingen, namelijk een deug-
delijk leven in Cynische zin (ibid.).

Ook Sloterdijk ziet een duidelijke tweedeling tussen de beide begrippen (Bran-
ham en Goulet-Cazé 1996). Sloterdijk beschouwt het klassieke Cynisme als een freche
fi losofi e, die lijnrecht tegenover de – eerder elitaire – fi losofi e van bijvoorbeeld Plato 
stond (Lemmens en Zwart 2004: 8). Sloterdijk plaatst de Cynische fi losofi e vervol-
gens tegenover het hedendaagse cynisme van de westerse cultuur, waarin de mens 
– inmiddels geheel ‘verlicht’ – niet meer gelooft in de emanciperende en bevrijdende 
werking van de grote verhalen. Volgens Sloterdijk kan alleen door terug te keren 
naar de vroegste bronnen van de maatschappijkritiek, zoals te vinden bij Diogenes, 
de cynische tijdgeest waarin de instrumentele rationaliteit het leven zelf uit het oog 
verloren heeft, een vitale impuls krijgen (ibid.: 9-10).

Anderen neigen naar meer overeenkomsten tussen de twee begrippen. Volgens 
Niehues-Pröbsting (1979: 14) hebben de begrippen wel degelijk raakvlakken: bij 
beide begrippen worden mensen gereduceerd tot het dierlijke en worden de grap 
en het lachen als middel tot choqueren gebruikt. De vraag of er raakvlakken zijn 
tussen beide begrippen hangt volgens Niehues-Pröbsting ook samen met de vraag of 
Cynisme als iets onverdeeld positiefs wordt beschouwd en cynisme als iets onver-
deeld negatiefs. Filosofen die in het Cynisme alleen het positieve zien en in het 
cynisme alleen het negatieve, benadrukken de verschillen tussen beide begrippen. 
Niehues-Pröbsting beargumenteert echter dat het Cynisme in de Klassieke tijd ook 
negatieve connotaties had en voert als bewijs Dion Chrysostomos ten tonele, die 
vertwijfeld uitriep dat Cynici de onkundige mensenmassa alleen maar leerde om 
fi losofen te verachten, net zoals men kinderen kan leren hun leraren te verachten 
(Niehues- Pröbsting 1979: 9).

De vraag of er raakvlakken zijn tussen de twee begrippen blijkt niet eenvoudig te 
beantwoorden. In de fi losofi e zijn – en waarschijnlijk blijven – de meningen ver-
deeld. Het antwoord is afhankelijk van hoe men tegen beide stromingen aankijkt: 
onverdeeld positief versus onverdeeld negatief, of met meer kleurschakeringen.

Politiek cynisme
Via het moderne algemene cynisme en de mogelijke verbintenis met het klassieke 
Cynisme zijn we bij het politiek cynisme aangekomen. Het verschil met de eerdere 
twee begrippen is dat binnen het politiek cynisme sprake is van een afbakening van 
het object waar het cynisme aan verbonden is, namelijk de politiek. Ook hier geldt 
dat er niet één opvatting is van politiek cynisme, maar dat er vanuit verschillende 
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invalshoeken tegen het fenomeen kan worden aangekeken. Vanuit de traditie van 
de sociaal-politieke fi losofi e zullen we drie fi losofen die met het politieke cynisme 
worden geassocieerd, bespreken, namelijk Machiavelli, Mandeville en Foucault, 
waarbij vermeld dient te worden dat deze drie fi losofen hun predikaat ‘politiek cyni-
cus’ zouden aanvechten, aangezien zij hun ideeën als realistisch en amoreel type-
ren in plaats van cynisch.8 Tot slot zullen we politiek cynisme bespreken zoals het 
binnen de sociale wetenschappen wordt opgevat. 

Machiavelli’s blik op de heerser en diens volk
Een vorm van politiek cynisme, waarbij het cynisme vanuit het perspectief van de 
machtshebber wordt beschreven, vinden we in Machiavelli’s De heerser (De heerser (De heerser Il Principe). 
Machiavelli (1469-1527) geeft in zijn studie richtlijnen aan heersers hoe een land te 
besturen. In zijn hoofdstuk over welke gedragslijnen een machthebber moet volgen 
ten opzichte van onderdanen of vrienden, zegt Machiavelli dat hij iets wil bijdragen 
dat strookt met de ‘feitelijke werkelijkheid van de dingen’ in plaats van ‘de gefi n-
geerde voorstelling ervan’ (Machiavelli 1987: 127). Het verschil tussen hoe men leeft 
en zou moeten leven, is volgens Machiavelli zo groot, dat wanneer een heerser altijd 
en overal het goede betoont, hij ten onder zou gaan temidden van de mensen die 
niet goed zijn: ‘Daarom moet een heerser, wanneer hij zich wil handhaven, leren om 
niet goed te zijn. En dit vermogen dient hij wél of níet in praktijk te brengen al naar 
gelang de omstandigheden hem daartoe dwingen’ (ibid.: 127).

Een machthebber kan volgens Machiavelli niet alleen maar goede eigenschappen 
hebben. Hij moet wel proberen om de schande te vermijden van slechte eigenschap-
pen die hem van de troon kunnen stoten, evenals dat hij zich moet wapenen tegen 
mogelijke andere ondeugden, maar alleen in zoverre als dat laatste mogelijk is. Wan-
neer het niet mogelijk is zich tegen de ondeugden te wapenen, dan moet een heerser 
zich daar ‘zonder al te veel scrupules aan overgeven’ (ibid.: 128). Sommige ondeug-
den blijken immers veiligheid en welzijn te verschaffen, net als bepaalde deugden 
een land tot ondergang kunnen brengen.

Het mensbeeld van Machiavelli is dat ‘de mensen nu eenmaal slecht zijn’ (ibid.: 
133). Op de vraag of een heerser beter bemind dan gevreesd kan worden, geeft hij als 
antwoord dat dat laatste zonder meer veiliger is: ‘De mensen schrikken er minder 
voor terug iemand die zich geliefd maakt de voet dwars te zetten dan iemand die zich 
gevreesd maakt’ (ibid.: 133). Beminnen is een keuze van de mensen zelf en niet door 
de heerser te beïnvloeden, vrezen daarentegen is iets wat de vorst in de hand heeft.

Vanuit dezelfde gedachte dat de mens slecht is, hoeft een heerser zich ook niet 
altijd aan zijn woord te houden. Een verstandig heerser ‘kan noch mag zijn woord 

8 Zie bijvoorbeeld Niehues-Pröbsting (1979), die Machiavelli onder de politieke cynici 
schaart, evenals De Vriese (2006), die dat met Foucault doet. De positionering van Man-
deville als politiek cynicus kan betwist worden, maar als ‘sociaal-machiavellist’ menen 
we hem hier als cynicus met een visie op samenleving en politiek toch op te kunnen 
nemen, minstens gezien het schokeffect dat hij onder zijn tijdgenoten bewerkstelligde 
met zijn naakt-realistische theorieën over het slechte in de mens (Mandeville 1985: 8).
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houden wanneer dit hem schade berokkent en wanneer de redenen, die hem tot zijn 
belofte gebracht hebben, zijn weggevallen’ (ibid.: 137), omdat mensen dat ook niet 
richting de heerser doen. Alhoewel eerlijkheid prijzenswaardig is, moet de heerser 
de sluwheid van een vos en de kracht van een leeuw aanwenden in zijn heerschappij. 
Een vorst moet bovenal de indruk wekken dat hij barmhartigheid, betrouwbaarheid, 
menselijkheid, oprechtheid en godsdienstigheid bezit; om echter zijn machtsposi-
tie te handhaven moet hij vaak volledig in strijd met deze eigenschappen handelen 
(ibid.: 137-138).

Machiavelli’s studie heeft veel stof doen opwaaien onder zowel voor- als tegen-
standers van zijn ideeën (ibid.: 43). Het katholieke en protestantse anti-machiavel-
lisme van omstreeks 1550 keerde zich tegen Machiavelli’s irreligieuze en immorele 
opvattingen, zag Machiavelli als de verpersoonlijking van het kwaad en verweet hem 
niet een theorie van de politiek geschapen te hebben, maar de politiek zelf (ibid.: 
45-47). Later is op deze stroming juist weer de kritiek geleverd dat men de amorele 
en areligieuze invalshoek van Machiavelli over het hoofd heeft gezien. Een stroming 
in de zeventiende en achttiende eeuw in Italië, Spanje en Frankrijk – het tacitisme 
– heeft vervolgens toegevoegd dat Machiavelli mogelijk niet alleen een handleiding 
voor heersers heeft willen schrijven, maar dat hij op deze manier ook aan het volk 
duidelijk wilde maken welke gewetenloze middelen heersers gebruiken (ibid.: 48-
50). In de twintigste eeuw is Machiavelli tot slot getypeerd als de eerste ‘ontdekker 
van het wezen van de raison d’état’ (ibid.: 55).

Mandevilles mopperkorf
Bernard Mandeville (1670-1733), de sociaal-machiavellist uit Rotterdam, kan met 
Thomas Hobbes worden gezien als voorloper van Adam Smith en het vrije-markt-
denken. Mandeville studeerde fi losofi e en medicijnen te Leiden en zorgde voor ophef 
onder zijn tijdgenoten met de fabel van de bijenkorf: De Mopperkorf of Schurken tot inkeer 
gekomen. De mopperkorf, een door een overschot aan moraal tot verval geraakte 
bijenkorf, is Mandevilles metafoor voor de samenleving. Hem wordt vaak cynisme 
of een cynische kijk verweten omdat hij stelt dat moraal niet iets van een hogere 
orde is, maar juist iets laag bij de gronds en door en door alledaags. Alle bijen – de 
burgers – zijn slechts uit op eigen gewin en juist dat maakt welvaart mogelijk. Het 
uitbannen van de ondeugd via het invoeren van de moraal van bovenaf leidt juist tot 
de ondergang van de samenleving omdat het mensen initiatiefl oos maakt. Volgens 
Mandeville zijn het nou net de minder fraaie eigenschappen van de mens – met als 
belangrijkste het eigenbelang – die de welvaart van de samenleving mogelijk maken. 
‘Zij die de aard van de mens onderzoeken kunnen zo waarnemen dat wat hem tot een 
gezelschapsdier maakt, niet bestaat in zijn verlangen naar gezelschap, gemoedelijk-
heid, medelijden, minzaamheid en andere bevalligheden van een mooie buitenkant; 
maar dat zijn verachtelijkste en meest onsympathieke eigenschappen de noodzake-
lijkste gaven zijn die hem voor de grootste en, volgens de wereld, gelukkigste en best 
fl orerende samenlevingen geschikt maken’ (Mandeville 1985: 9). Mandeville bena-
drukt echter dat hij zijn werk niet geschreven heeft om de zonde aan te moedigen. 
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Het ware hoofddoel van de fabel is ‘aan te tonen dat het onmogelijk is om te genieten 
van al de meest verfi jnde geriefl ijkheden van het leven die we in een nijvere, rijke 
en machtige natie aantreffen, en tegelijkertijd gezegend te zijn met al de deugd en 
onschuld die men in een Gouden Eeuw maar verlangen kan’ (ibid.: 10). Het graag in 
rijkdom levend en welig tierend volk is ‘toch altijd aan het mopperen […] en tekeer-
gaan tegen die zonden en onbetamelijkheden die vanaf het begin van de wereld tot 
op de huidige dag onafscheidelijk verbonden zijn geweest met alle koninkrijken en 
staten die ooit befaamd waren om kracht, rijkdom en beschaafdheid tegelijk’ (ibid.:
10).9

Mochten mensen genezen kunnen worden van hun natuurlijke tekortkomin-
gen, zo betoogt Mandeville, dan zouden ze niet meer in staat zijn een beschaafde 
samenleving te ontwikkelen. Het nut van zijn fabel omschrijft hij in zijn hoop dat ‘de 
mensen die voortdurend bij anderen gebreken vinden, door ze te lezen zouden leren 
ook eens naar zichzelf te kijken en […] zouden leren zich geduldiger te onderwerpen 
aan díe misstanden die geen regering op aarde kan verhelpen, wanneer ze eenmaal 
inzien dat het onmogelijk is om het eerste te genieten zonder ook van het laatste hun 
deel te krijgen’ (ibid.: 11).

Foucaults individualiserende macht en het cynisme als politiek systeem
Ook Foucault (1926-1984) levert een analyse van de sociaal-politieke macht. In Dis-
cipline, toezicht en straf. De geboorte van de gevangenis benadrukt Foucault (1989)10 dat 
macht niet alleen in bijvoorbeeld de gevangenis wordt uitgeoefend, maar ook in of 
door onze sociale instituties zoals ziekenhuizen en scholen. Foucault analyseert 
de geschiedenis van de individualiserende machtsuitoefening aan de hand van 
de bestrijding van de pest in Frankrijk, de ontwikkeling van het panopticum als 
gevangenis en het ontstaan van de kliniek. Wij zijn volgens Foucault voortdurend 
onderhevig aan een anonieme macht die ons disciplineert en normaliseert. In het 
huidige tijdperk is dat zichtbaar in de vorm van de camera’s die toezicht houden en 
maken dat de burger zichzelf disciplineert naar de anonieme macht die toezicht op 
hem houdt van achter de camera. Maar ook in de talloze wijzen waarop, al dan niet 
digitaal, en al dan niet bewust, onze identiteit wordt opgevraagd en vastgelegd. De 
moderne macht is dus niet alleen alomtegenwoordig, maar ook anoniem en omvat-
tend; het maakt ons allen tot raderen in een machtige machine (Merquior, 1988). Een 
radertje in een machine zijn betekent volgens Foucault dat wij hoe dan ook onder-
worpen zijn aan een machtssysteem en dat vrijheid onmogelijk is. Foucault had dan 
ook weinig op met politieke ideologieën van de vrijheid.

Het politieke cynisme van Foucault is recentelijk door De Vriese (2006) tot 
uitdrukking gebracht en geactualiseerd in zijn artikel De gevangenis, de kliniek, het 
mensenpark. Cynisme als een politiek systeem. Hierin stelt De Vriese dat het hedendaagse 

9 Dit gemopper in de Mopperkorf zagen we overigens in de inleiding van dit hoofdstuk 
ook bij De Swaan uitgewerkt; ook hij stelt vast dat de huidige samenleving lijdt aan een 
algemeen gemopper en slecht humeur.

10 De originele Franse uitgave verscheen in 1975.
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cynisme als een maatschappelijke conditie niet zozeer wordt veroorzaakt door een 
cultuur van verregaand individualisme en narcisme, maar door politieke beheersing. 
Op basis van Foucaults analyse van individualiserende machtstechnieken – indivi-
dualisering leidt tot normalisering – en de Kritiek van de cynische rede van Sloterdijk 
brengt De Vriese het moderne cynisme in verband met de ‘perfectionering van een 
bewuste politieke strategie om het geweld van de collectieve vrijheid te reduceren tot 
manipuleerbare entiteiten van individuele vrijheid’ (De Vriese 2006: 4). Het cynisme 
verschijnt als ‘de bekroning van een lange politieke ijver tot beheersing van de mens’ 
(ibid.: 4).

Volgens De Vriese lijdt de burger aan normaliteit als nooit tevoren (ibid.: 14). Deze 
normaliteit is het gevolg van voortdurende perfectionering van de technologieën van 
toezicht en discipline. ‘Vandaag zien we dan ook het herkenbare resultaat van die 
machtstechnologie: een uit het sociale weefsel weggesneden, radicaal op zichzelf 
teruggeworpen individu […] als gevolg van […] een consequente individualise-
ring’ (ibid.: 15). De hedendaagse persoonlijke vrijheid is een gevolg van dwang, wat 
volgens De Vriese onherroepelijk leidt tot cynisme. De individualiserende machts-
technieken die Foucault analyseerde met betrekking tot de gevangenis, de kliniek en 
de pest worden in de visie van De Vriese tegenwoordig ingezet om de onbeheersbare 
stromingen en bewegingen van collectieve vrijheid te breken. De politieke strate-
gieën van toezicht zijn er op gericht om de nadelige, want onbeheersbare, massaver-
schijnselen terug te dringen. 

De kern van het cynisme als politiek systeem is dus het versterken van de beheer-
sing van het individu door de burger voldoende individuele vrijheid te bieden. Deze 
voorstelling van de eigentijdse democratie als cynisch politiek systeem is niet alleen 
tegengesteld aan de spontane creativiteit van de leefwereld, het wil de intrinsieke 
vrijheid van de leefwereld koloniseren, beperken of zelfs verdringen. Alleen de 
individuele vrijheid blijft over, maar spontane sociale mobilisatie of grotere bewe-
gingen van maatschappelijk engagement worden ondermijnd. Cynisme leidt tot een 
terugtrekkende beweging uit de maatschappij tot op het niveau van de eigen indivi-
dualiteit. Op maatschappelijk vlak leidt dit tot een politiek ongevaarlijke collectieve 
apathie. Aan deze voorstelling van het westers liberaal-democratisch systeem wil De 
Vriese uiteindelijk zelfs de stelling koppelen, ‘dat een werkbare democratie volstrekt 
onmogelijk is zolang ze er niet in slaagt om onder haar burgers een voldoende dosis 
cynisme te ontwikkelen’ (ibid.: 18), oftewel dat voldoende cynisme onder de burgers 
de politieke macht vrijwaart van een grote sociale opstand.

Politiek cynisme in de (empirische) sociale wetenschappen
Hoe verhoudt het politiek cynisme binnen de sociale wetenschappen zich tot de 
eerder besproken cynismen? We zijn dit hoofdstuk begonnen met een schets van het 
klassieke Cynisme, waarin het zich-afzetten tegen de overgeciviliseerde stadstaat 
centraal staat, een terug naar de natuur om door middel van ascese en een deugdelijk 
leven te komen tot autarkie en geluk. De Cynicus is een levenskrachtige zieledokter 
die anderen een spiegel voorhoudt door middel van satire, parodie en woordspel.
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Het moderne cynisme als een maatschappelijke conditie is eveneens te begrijpen 
als een radicaal afwijzen van de geldende maatschappelijke normen en waarden, 
maar het zet er een ideologieloze geïndividualiseerde levenswijze tegenover. De 
moderne cynicus kan dan ook gekenschetst worden als iemand die gedesillusioneerd 
is over de resultaten van de Verlichting, niet meer gelooft in ideologieën of grote 
verhalen maar alleen nog in zichzelf, en die alles wat naar ideologie riekt met hoon 
en schamper gelach tegemoet zal treden. Met als gevolg dat sommige fi losofen het 
klassieke, vitale Cynisme nieuw leven inblazen en als tegengif voor het moderne 
cynisme inzetten.

Politiek cynisme binnen de fi losofi e heeft als gemeenschappelijk element dat 
uitgegaan wordt van het slechte van de mens – zonder daar overigens een moreel 
waardeoordeel aan te verbinden – waardoor respectievelijk politici slecht mogen – en 
zelfs moeten – zijn, burgers bloeiende economieën tot stand brengen en politieke 
systemen overeind blijven. Deze stroming binnen de sociaal-politieke fi losofi e wordt 
met name ‘van buitenaf’ als politiek cynisch getypeerd, terwijl de fi losofen zich 
eerder als realistisch zullen omschrijven.

Wat is nu het politieke cynisme waarover binnen de sociale wetenschappen wordt 
gesproken? We zullen in deze slotparagraaf voornamelijk ingaan op de raakvlakken 
die het begrip heeft met de eerder besproken begrippen en hierbij onze eigen defi -
nitie van het begrip als uitgangspunt nemen.11 Politiek cynisme zou men binnen de 
sociale wetenschappen in algemene zin kunnen typeren als een negatieve houding 
ten opzichte van verschillende politieke objecten. Het wordt meestal onderscheiden 
van andere politieke attitudes zoals politiek wantrouwen, politieke vervreemding 
en politiek scepticisme (Schyns en Nuus 2006: 4-5). Politiek cynisme onderscheidt 
zich van politiek wantrouwen doordat het een intense, antagonistische vorm van 
wantrouwen is, zich uitend in vijandelijkheid en een zekere minachting voor de 
mensheid; elementen die bij politiek wantrouwen niet aanwezig zijn (Eisinger 
2000). Verder is politieke cynisme in de literatuur vaak omschreven als een dimen-
sie van politieke vervreemding (Finifter 1970), maar recenter onderzoek pleit juist 
voor het conceptueel scheiden van de begrippen (Reef en Knoke 1993). Ook wij zijn 
van mening dat er geen één-op-één-relatie is tussen politiek cynisme en politieke 
vervreemding, omdat politieke cynici zich niet per defi nitie van de politiek hoeven 
af te wenden en er juist actief in kunnen participeren (Schyns en Nuus 2006: 5). Tot 
slot wordt het verschil tussen een politiek cynicus en een politiek scepticus mooi 
omschreven door Kanter en Mirvis (1989), wanneer ze stellen dat een scepticus nog 
van de goede bedoelingen van politici overtuigd kan worden, maar dat een cynicus 
ongevoelig is voor deze potentiële overtuigingskracht. Wanneer we het begrip poli-
tiek cynisme nu nader specifi ceren dan gaat het hierbij om een attitude van een indi-
vidu die bestaat uit de overtuiging dat politici, politieke instituties en/of het politiek 
systeem als geheel immoreel en incapabel zijn (Schyns en Nuus 2006: 5).

Vergeleken met politiek cynisme binnen de fi losofi e kan men het negatieve 

11 Een bespreking van (verschillende) defi nities en operationaliseringen van het begrip 
past niet in het kader van dit hoofdstuk.
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mensbeeld dat ten grondslag ligt aan de overtuiging – politici zijn slecht – als 
gemeenschappelijk element aanwijzen. De vraag is alleen of binnen het sociaal-
wetenschappelijk begrip sprake is, of moet zijn, van een algeheel negatief mens-
beeld – de mens is slecht – hetgeen zou impliceren dat er een sterk verband is tussen 
cynische persoonlijkheidskenmerken enerzijds en cynisme ten opzichte van de 
politiek anderzijds. Dit lijkt vooralsnog eerder een vraag van empirisch onderzoek 
dan een theoretische vooronderstelling. Verder wordt politiek cynisme in de sociale 
wetenschappen voornamelijk vanuit de invalshoek van de burger bekeken, terwijl 
in de fi losofi e ook ruimte is voor de invalshoek van de machthebber en het politiek 
systeem.

Met zowel het moderne cynisme als het klassieke Cynisme heeft politiek cynisme 
in de sociale wetenschappen, tot slot, gemeen dat er honend of vol spot over de poli-
tiek gesproken wordt. Alhoewel dit vormaspect niet vaak expliciet teruggevonden 
wordt in sociaal-wetenschappelijke defi nities van het begrip, vermelden wij bij onze 
defi nitie dat de attitude bestaat uit een cognitief element en een affectief element 
(ibid.: 5). Met dit laatste doelen we dan op de hoon of de teleurstelling die een 
cynicus beleeft in zijn overtuiging (ibid.). En wat dat betreft zijn we nog steeds dicht 
bij de Cynicus Diogenes die al 2500 jaar zijn bekendheid met name te danken heeft 
aan het spottend te kijk zetten van politici en machthebbers. Een interessante vraag 
binnen de sociale wetenschappen zou dan kunnen zijn of hier eerder een vitale, 
Cynische houding aan ten grondslag ligt, of juist een negativistische, cynische.
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3 Cynismen tegenover de politiek in Nederland

Paul Dekker 

Wat is de aard en omvang van het politieke cynisme in de Nederlandse bevolking? Is 
er sprake van een toename, zoals tegenwoordig wordt vermoed? Welke groepen zijn 
het meest cynisch? Hoe verhouden cynische uitingen zich tot andere opvattingen 
over de politiek? Hoe hard is het gemeten cynisme, c.q. hoe hard zijn de metingen? 
In dit hoofdstuk wordt een antwoord op deze vragen gezocht in verschillende bron-
nen: bevolkingsenquêtes, individuele interviews en focusgroepen. We beginnen het 
hoofdstuk met de enquêtecijfers, eerst over de ontwikkelingen sinds de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw, vervolgens over de verschillen tussen bevolkingsgroepen in 
het begin van deze eeuw en tot slot over de samenhang tussen een breder scala nega-
tieve opvattingen over de politiek. Na de cijfers komen de woorden en daarbij gaan 
we terug naar interviews met niet-stemmers en focusgroepen uit een eerder onder-
zoek (Dekker 2002). De kwalitatieve gegevens roepen twijfels op over de hardheid 
van het cynisme en daarop wordt in de slotbeschouwing verder ingegaan.

De cijfers

Ontwikkelingen
Tabel 3.1 toont resultaten uit de Nationale kiezersonderzoeken (zie Van Holsteyn 
en De Ridder 2005: 84 e.v. voor meer details). De gegevens zijn achteraf door her-
weging representatief gemaakt voor enkele sociaaldemografi sche kenmerken en 
voor opkomst en partijkeuze. In bijna alle jaren, in ieder geval in 2002 en 2003, zijn 
alle uitspraken kort na de Kamerverkiezingen van het betreffende jaar voorgelegd. 
De eerste drie uitspraken zijn bedoeld om politiek cynisme te meten, de laatste drie 
worden verondersteld gebrek aan politiek zelfvertrouwen te indiceren. Vanzelfspre-
kend is het onderscheid niet. Getuigt instemming met de voorlaatste uitspraak, dat 
partijen geïnteresseerd zijn in mijn stem en niet in mijn mening, niet op zijn minst 
op de overtuiging dat partijen cynisch opereren?1

De Nederlandse kiezers zijn medio 2002 over de hele linie negatiever gestemd over 
politiek en politici dan in 1998, maar begin 2003 is men alweer wat positiever. Opval-
lend populair in 2002 zijn de opvattingen dat politici niet geïnteresseerd zijn in de 
mening ‘van mensen zoals ik’ (+9 %-punten t.o.v. 1998, -11 in 2003) en dat Kamerlid-
worden vooral een kwestie is van vriendjespolitiek (+12, -7). In 2002 meent men ook 
vaker dat politici op het eigenbelang uit zijn. Dat ze opzettelijk teveel beloven vindt 
al geruime tijd een overweldigende meerderheid. Opvallend is dat in 2002 niet meer 

1 Cynisme in de politiek signaleren betekent nog niet dat men zelf politiek cynisch is, 
maar dat excuus geldt op zijn minst ook voor instemming met de eerste cynismestel-
ling. Zie voor kritiek op de stellingen ook het hoofdstuk van Henk Dekker en Peggy 
Schyns en de daar vermelde papers van hen.
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mensen vinden dat ze geen enkele invloed op de regering hebben. De steun voor die 
opvatting neemt over een langere periode af.

Tabel 3.1 Instemming met opvattingen over de politiek, nagevraagd rond de Kamerverkiezingen van 
1977-2003, in procenten van de kiesgerechtigde bevolking

1977 1981 1986 1989 1994 1998 2002 2003
Cynicisme-indicatoren:
‘Tegen beter weten in beloven politici meer dan ze 
kunnen waarmaken’ 78 82 86 85 91 89 91 89
‘Ministers en staatssecretarissen zijn vooral op hun 
eigen belang uit’ 30 30 34 31 37 33 39 31
‘Kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan 
door je bekwaamheden’ 44 41 44 40 42 42 54 47
Indicatoren voor gebrek aan politiek zelfvertrouwen:
‘Kamerleden bekommeren zich niet om de mening van 
mensen zoals ik’ 48 44 43 41 44 41 50 39
‘De politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd 
in mijn stem en niet in mijn mening’ 53 53 49 46 52 52 57 48
‘Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op de 
regeringspolitiek’ 51 52 52 49 47 46 44 41

Bron: Nationale Kiezersonderzoeken1977-2003; sociaaldemografi sch en electoraal gewogen resultaten

In 2005 en 2006 zijn de drie uitspraken door tns nipo opnieuw voorgelegd aan 
een internetpanel. Verondersteld men dat ondanks afwijkende steekproef en andere 
manier van vragen de uitkomsten strikt vergelijkbaar zijn, dan is er sprake van een 
toename van cynisme in deze jaren (Kanne 2006: 3-4). Interessanter is wellicht de 
relatieve afname van de steun voor de opvatting dat politici welbewust te veel belo-
ven en de relatieve toename van de steun voor de opvatting dat politici vooral op hun 
eigen belang uit zijn. 

De gegevens voor 2003 in tabel 3.1 hebben betrekking op de ‘verse steekproef’ van 
kiesgerechtigden die toen voor het eerst werd benaderd. De stellingen zijn in 2003 
echter ook opnieuw voorgelegd aan zoveel mogelijk respondenten van het onderzoek 
van 2002. Van ongeveer 1100 respondenten kennen we de meningen over de cynis-
mestellingen op beide tijdstippen. Van de tweemaal ondervraagden vindt 82% in beide 
jaren dat politici te veel beloven (3% vindt dat in beide jaren niet en 16% wisselt van 
opvatting), Dat lijkt veel, maar is niet meer dan op basis van combinatie van de jaarcij-
fers (0,91 x 0,89) verwacht kon worden. Daarentegen is de 20% die in beide jaren vindt 
dat politici vooral op eigen belang uit zijn (52% vindt dat in beide jaren niet, 28% wis-
selt) wel meer dan de 12% van de kansberekening (0,39 x 0,31) en zo ook is de 35% die in 
beide jaren de opvatting over vriendjespolitiek onderschrijft (30% doet dat in beide jaren 
niet en 35% wisselt) ook meer dan de 25% (0,54 x 0,47) die verwacht mag worden als er 
helemaal geen individuele stabiliteit in opvattingen zou bestaan. Toevallig verdeeld is 
de steun voor cynische stellingen dus niet, maar de cijfers wijzen ook niet op een grote 
stabiliteit en als er een harde kern is van overtuigde cynici, dan is die beperkt.2

2 Als ‘harde kern’ zou men de 121 respondenten kunnen betitelen die de drie cynismestel-
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Tabel 3.2 toont ontwikkelingen van enkele tijdreeksen uit het onderzoek Culturele 
veranderingen in Nederland. Over de periode 1975-2004 is slechts één echt cynisme-
item beschikbaar. Dat suggereert een toename sinds 1996, die ook na 2002 nog 
doorgaat (de onderzoeken vinden plaats in de herfst). Twee van de drie overige 
indicatoren komen overeen met indicatoren in tabel 3.1. De daar gesignaleerde ver-
betering van de stemming begin 2003 heeft zich in 2004 blijkbaar niet doorgezet. 
Uitzonderlijk negatief is men echter ook niet in 2004: in 1985 was het niet beter. De 
als laatste opgenomen opvatting over de irrelevantie van regeringsbeleid in het dage-
lijkse leven is wel aanzienlijk populairder dan in eerdere jaren.

Tabel 3.2 Instemming met enkele opvattingen over politiek en politici, in procenten van de bevol-
king van 16 jaar en ouder, 1975-2004a

1975 1980 1985 1992 1996 2000 2002 2004
cynisme-indicator:
‘Kamerleden letten te veel op het belang 
van enkele mach tige groepen in plaats 
van op het alge meen belang’ 50 54 63 57 54 58 60 64
overige indicatoren:
‘Ik denk niet dat Kamerleden en minis-
ters veel geven om wat mensen zoals ik 
denken’ 49 49 55 46 43 48 46 51
‘Mensen als ik hebben geen enkele 
invloed op wat de regering doet’ 53 52 56 47 46 52 49 54
‘Wat de regering ook doet, voor het dage-
lijkse leven heeft het weinig nut 27 . . 23 21 . . 36

a In 1975, 1980 en 1985 maximumleeftijd 74. Bij vragen zonder neutrale antwoordcategorie is ‘weet niet’ als negatief 
antwoord opgevat. 

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 1975 – 2004 (mondelinge enquêtes) 

Tot slot van de tijdreeksen staan in tabel 3.3 ontwikkelingen in institutioneel ver-
trouwen vermeld. Na een (internationaal) hoogtepunt in het politieke vertrouwen in 
de herfst van 2001 daalt het vertrouwen in parlement en politieke partijen (en gemid-
deld ook in de overige instituties) tot 2004 en lijkt het vertrouwen in de regering in 
een vrije val te raken.

Samenvattend is er in de cijferreeksen niet ondubbelzinnig een toenemend poli-
tiek cynisme en toename van andere negatieve opvattingen over de politiek te signa-
leren. Het vertrouwen in de politiek is gedaald, maar de twee enquêtes die in tabel 
3.1 en 3.2 zijn gebruikt, geven tegenstrijdige inzichten in de recente ontwikkelingen. 
Van een dramatisch negatieve stemming is in het perspectief van de wat langere 
termijn in beide gevallen geen sprake.

lingen in beide jaren onderschrijven. Dat zijn er 121 van 1023 respondenten met geldige 
antwoorden voor alle drie stellingen in beide jaren. Dat is 12%, waarvan een deel (2,5% 
uitgaande van de cijfers in tabel 3.1) zijn consistentie aan de kansberekening dankt.
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Tabel 3.3 Vertrouwen in instituties, in procenten van de bevolking van 15 jaar en oudera

herfst
1997

lente
1999

lente
2001

herfst
2001

lente
2002

lente
2003

herfst
2003

lente
2004

herfst
2004

de radio 79 81 79 73 72 75 69 69 76
liefdadigheidsinstellingen 69 74 60 52 63 63 65 62 70
de televisie 75 86 72 76 72 72 68 68 69
het leger 54 71 60 70 58 63 55 55 68
de politie 71 72 71 69 61 70 60 59 64
de Verenigde Naties 60 62 60 73 64 55 53 54 64
de schrijvende pers 62 75 67 60 58 60 56 60 63
de vakbonden 63 61 48 57 55 54 52 56 62
justitie/ NL rechtssysteem 55 61 63 64 57 63 51 51 58
de Tweede Kamer 66 65 65 71 61 53 43 45 51
de Europese Unie 38 45 47 66 51 49 40 40 51
grote ondernemingen 55 55 44 40 45 36 39 31 42
de kerk 44 48 40 42 40 41 39 38 41
de NL regering 68 66 64 73 64 45 38 40 39

politieke partijen 41 41 34 36 37 34 28 28 35

gemiddelde van alle 15 60 64 58 61 57 56 50 50 57
gemiddelde van 3 politieke 59 57 54 60 54 44 36 38 42

a ‘Ik wil u nu een vraag stellen over het vertrouwen dat u heeft in bepaalde instellingen. Zegt u mij voor elk van de volgende 
instellingen of u er eerder wel vertrouwen of eerder geen vertrouwen in heeft.’ In de voorgelegde volgorde zijn percentages 
‘eerder wel vertrouwen’ van allen die maximaal vijf maal een ‘weet niet’-antwoord gaven. De instituties zijn geordend naar 
afnemend vertrouwen eind 2004. 

Bron: Eurobarometer 48.0 (1997), 51.0 (1999), 55.1 en 56.2 (2001), 57.1 (2002), 59.1 en 60.1 (2003) en 61.0 (2004), 
gewogen resultaten.

Wie is politiek cynisch?
Om deze vraag te beantwoorden combineren we de reacties in de kiezersonderzoe-
ken van 2002 en 2003 op de drie cynismestellingen van tabel 3.1. Theoretisch is het 
zuiverder of het is in ieder geval in de politicologische traditie om alleen deze items 
te gebruiken en niet ook de andere drie, maar empirisch is er eigenlijk geen reden 
voor deze beperking en zouden we beter een langere cynismeschaal hebben kunnen 
maken.3 In tabel 3.4 wordt voor een aantal bevolkingscategorieën de gemiddelde 
cynismescore en het percentage met een hoge cynismescore gepresenteerd. 

3 De zes stellingen van tabel 3.1 samen vormen een betere schaal dan de drie cynismestel-
lingen. Uit de zes wordt met factoranalyses en de gangbare criteria slechts één dimensie 
gedestilleerd. Schaalanalyses leveren een Cronbach’s α voor de drie cynisme-items van 
0,63 in zowel 2002 als 2003 (voor de verse steekproef ); voor de zes items samen is α
0,75 en 0,77. De erg populaire opvatting dat politici welbewust te veel beloven kan het 
best worden gemist. Zoals gezegd, is de voorlaatste stelling van tabel 3.1 op zijn minst 
als een signalement van cynisme te lezen.
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Tabel 3.4 Politiek cynisme in diverse bevolkingscategorieën: afwijkingen in gemiddelde scores en 
in procentpunten met hoge scores, 2002 en 2003 gecombineerd, kiesgerechtigde bevol-
king

gemiddeld % hoog
allen 56 18

jaar
2002 (50%) +1 +1
2003 (50%) - 1 - 1

sekse
man (50%)  +0 +1
vrouw (50%) - 0 - 1

leeftijd
18-34 (30%) - 2 - 4
35-54 (39%) - 2 - 3
55 e.o. (31%) +4 +7

opleidingsniveau
laag (t/m mavo; 36%) +5 +6
midden (t/m mbo en vwo; 34%) - 2 - 1
hoog (hbo+; 30%) - 3 - 6

betaald werk

geen of onbekend (39%) +4 +7
in overheidsdienst (15%) - 4 - 8
elders in loondienst (41%) - 2 - 4
zelfstandig (6%) +0 +1

verstedelijking
zwak (56%) +1 +1
sterk (44%) - 1 - 2

kerkgang
nee (60%) +1 +1
ja (minstens enkele keren per jaar; 40%) - 1 - 2

sociaal vertrouwen
nee (‘men kan niet voorzichtig genoeg zijn’; 41%) +5 +10
ja (‘de meeste mensen zijn i.h.a. wel te vertrouwen’; 59%) - 4 - 7

deelname aan politieke 
gesprekken

doet niet mee (39%) +3 +5
doet wel mee (61%) - 2 - 3

protestgeneigdheid
gering (zou niets doen tegen onrechtvaardige wet; 75%) - 1 - 1
groot (zou waarschijnlijk wel wat proberen te doen; 25%) +0 +0

stemgedrag bij de laatste 
TK-verkiezingen

niet gestemd (21%) +8 +16
LPF (9%) +7 +10
VVD (13%) - 2 - 4
CDA (22%) - 2 - 5
PvdA (17%) - 5 - 8
GL (5%) - 6 - 11
SP (5%) +2 +3
anders (9%) - 4 - 6

a Kleine aantallen ongeldige antwoorden zijn bij de negatieve of laagste antwoordcategorie meegeteld.
Bron: Nationale Kiezersonderzoeken 2002+2003; sociaaldemografi sch, electoraal en voor gelijke jaarinbreng gewogen 
resultaten (n = 2578 respondenten met een geldig antwoord op alle drie cynisme-items)

In overeenstemming met veel ouder onderzoek (o.a. Agger et al. 1961) is er meer 
politiek cynisme bij ouderen, lageropgeleiden en mensen met weinig vertrouwen 
in anderen. Ook onder niet-stemmers en stemmers op de lpf is er meer cynisme. 
De verschillen zijn soms aanzienlijk: electoraal is het aandeel met een hoge cynis-
mescore onder de niet-stemmers bijna vier maal zo hoog als onder de stemmers op 
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GroenLinks (18+16% vs. 18-11%).4 De verschillen tussen de bevolkingscategorieën 
in de tabel geven een goed beeld van de netto-effecten van de kenmerken wanneer 
statistisch wordt gecorrigeerd voor de effecten van de andere kenmerken.5 Meer tot 
de verbeelding spreken wellicht de groepsverschillen die optreden als kenmerken 
worden gecombineerd. Wat de percentages hoge cynismescores betreft (de laatste 
kolom in tabel 3.4), bieden fi guur 3.1 en 3.2 inzicht in sterk van elkaar afwijkende 
groepen. Deze zijn onderscheiden met behulp van een zogeheten chaidtechniek. 
Op puur statistische gronden wordt daarmee de bevolking stapsgewijs opgedeeld 
volgens kenmerken die het meest contrast opleveren. In fi guur 3.1 gebeurt dat met 
uitsluitend het onderzoeksjaar en sociale kenmerken en in fi guur 3.2 met alle ken-
merken van tabel 3.4.

In fi guur 3.1 is de arbeidsmarktpositie het meest onderscheidend en varieert het 
percentage met een hoge cynismescore van een verwaarloosbare 1% onder hoog 
opgeleide ambtenaren in 2003 tot een kwart en meer in categorieën buiten de 
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4 Zie Van Holsteyn en De Ridder (2005: 84-88) uitgebreider over de verschillen tussen 
kiezers van verschillende politieke partijen. 

5 Worden de cynismescores en de kansen op een hoge score respectievelijk lineair en 
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arbeidsmarkt. Opvallend zijn de grote verschillen tussen de beide onderzoeksjaren 
bij de hoogopgeleiden en lager opgeleiden jongeren. Worden ook culturele en 
politieke kenmerken in de analyse betrokken, dan is, zoals blijkt uit fi guur 3.2, het 
al of niet uiten van sociaal vertrouwen het meest onderscheidend en worden vervol-
gens groepen onderscheiden naar stemgedrag. Van de respondenten die in 2003 een 
gebrek aan sociaal vertrouwen combineren met niet-stemmen of stemmen op lpf of 
sp wordt ruwweg de helft door hoge cynismescores gekenmerkt; bij middelbaar en 
hoger opgeleide stemmers met sociaal vertrouwen en een voorkeur voor een andere 
partij dan lpf, sp, sp, sp vvd of cda blijft de teller staan op 3%.

logistisch geregresseerd op de kenmerken van tabel 3.4, dan komen de verwachte ken-
merken met een statistisch signifi cant effect naar voren. De scores worden verhoogd 
door een leeftijd vanaf 55, een lage opleiding, geen betaald werk, geringe verstedelij-
king, gebrek aan vertrouwen, afwezigheid in gesprekken over politiek, niet-stemmen 
of een keuze voor lpf en sp. Bij de kans op een hoge score zijn het dezelfde factoren 
m.u.v. verstedelijking en met een afwijking bij opleidingsniveau: in plaats van laag is 
de combinatie van laag en midden bevorderlijk voor cynisme. De verklaringskracht is 
betrekkelijk gering: bij de cynismescores is r2 0,06 voor de variabelen boven de stippel-
lijn en 0,16 voor alle kenmerken; bij de kans op een hoge cynismescore is Nagelkerke 
pseudo r2 0,06 respectievelijk 0,18.
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Segmenten
Tot zover verschillen in ‘zuiver’ cynisme. Tot besluit van het cijferdeel wordt nu nog 
gekeken naar groepen in de bevolking op basis van de samenhang in opvattingen 
over de politiek. Dat gebeurt met enquêtegegevens uit ‘Culturele veranderingen’ van 
2004 over de cynische stelling en andere negatieve opvattingen uit tabel 3.2 en nog 
enkele andere opvattingen. Is er op basis van de relaties tussen deze opvattingen 
een cynisch segment aan te wijzen? Dat lijkt niet het geval. Clusteranalyses leveren 
niet één evident beste opdeling op, maar er wordt altijd wel meer dan één groep 
door massale steun voor de cynische opvatting gekenmerkt. Na diverse analyses is 
gekozen voor een opdeling in vier groepen.6 In tabel 3.5 wordt aangegeven hoe deze 
verschillen op de onderscheidende kenmerken.

Tabel 3.5 Een onderscheiding van vier segmenten op basis van elf politieke kenmerken, 2004, in 
procenten van bevolking van 16 jaar en ouder

allen
on ver-

schillig
on te-

vreden
gezags-
getrouw

geïn vol-
veerd

kamerleden letten te weinig op alge meen belang (tabel 3.2) 64 82 93 37 38
mensen zoals ik hebben geen invloed op de regering (tabel 3.2) 54 80 88 28 15
kamerleden en ministers luisteren niet naar mij (tabel 3.2) 51 78 88 21 11
regering is van weinig nut voor het dagelijkse leven (tabel 3.2) 36 63 60 10 7
instemming met ‘Als ik de politici zo bezig zie, vind ik ze arrogant’ 55 61 83 30 35
instemming met ‘Wat we nodig hebben zijn minder wetten en 
instellingen en meer moedige, onvermoeibare en toegewijde 
leiders waar het volk vertrouwen in kan hebben’ 61 68 77 61 40
vindt dat de inspraak van de burgers op het bestuur van 
gemeente en provincie ‘veel’ of ‘een beetje’ groter moet worden 71 67 89 56 65
zou het goedkeuren als iemand vanwege een onrechtvaardig 
geachte wet zou besluiten om de regering bij haar werk te hin-
deren door zitdemonstraties, massabijeenkomsten of protest-
optochten 72 67 85 0 98
zou ‘zeer’ of ‘enigszins’ waarschijnlijk zelf iets proberen te doen 
als men zou menen dat de Tweede Kamer bezig was een onrecht-
vaardige wet aan te nemen 52 25 62 43 67
vindt zichzelf ‘sterk’ of ‘gewoon’ geïnteresseerd in politiek 51 3 63 60 69
leest ‘regelmatig’ (niet ‘af en toe’ of minder) over de politiek in 
ons land, bijvoorbeeld krantenverslagen 44 2 56 57 55

Verdeling van de groepen in de bevolking 100 23 30 16 31

a Bij vragen zonder neutrale antwoordcategorie is ‘weet niet’ als negatief antwoord opgevat.
Bron: Culturele veranderingen in Nederland 2004

Op basis van de in het oog springende verschillen zijn de segmenten als volgt te 
karakteriseren: 
• onverschilligen: 23% van de respondenten die opvalt door een nagenoeg afwezige 

6 Zie scp (2005: 349-352), waar de segmenten ook verder zijn ingekleurd met andere 
sociale en politieke kenmerken. 
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interesse voor politiek, maar desgevraagd wel tamelijk negatief gestemd is over 
politici;

• ontevredenen: 30% met over de hele linie de meest negatieve opvattingen over de 
politici en de grootste voorkeur voor meer leiderschap en meer inspraak;

• gezagsgetrouwen: 16% die in het geheel geen begrip kan opbrengen voor politiek 
protestgedrag en tamelijk positief gestemd is over de gevestigde politiek; en

• geïnvolveerden: 31% met juist wel begrip voor protest en toch ook een nog iets 
positieve houding over de gevestigde politiek.

Voor de als eerste in tabel 3.5 opgenomen cynische opvatting loopt de scheidslijn 
tussen grote populariteit bij de onverschilligen en ontevredenen enerzijds en geringe 
populariteit bij de gezagsgetrouwen en geïnvolveerden anderzijds. Cynisme is niet 
uniek voor de ontevredenen. Tegen een aanduiding van de ontevredenen als cynici 
verzet zich ook het gegeven dat een meerderheid van hen die zegt waarschijnlijk te 
gaan protesteren als de Tweede Kamer een onrechtvaardig wetsvoorstel zou willen 
aannemen.7

De woorden
Ten behoeve van een scp-onderzoek naar de achtergronden en motieven van niet-
stemmers van eind 2001, begin 2002 (Dekker 2002) werden destijds individuele 
gesprekken gevoerd met niet-stemmers (De Greef 2002) en focusgroepen gehouden 
met stemmers en niet-stemmers (Van Male 2002). In het volgende haal ik een paar 
resultaten uit deze onderdelen van het onderzoek naar voren die meer licht kunnen 
werpen op de betekenis van uitingen van politiek cynisme. 

Er waren 26 individuele gesprekken met ‘niet-stemmers’, mensen die vooraf aan-
gaven niet te zullen gaan stemmen en op enkele achtergrondkenmerken grofweg 
representatief waren voor de (waarschijnlijke) niet-stemmers in enquêteonderzoek.8

Bij de ouderen was vaak sprake van afkeer van de politiek door negatieve ervaringen, 
de jongeren hadden eerder een desinteresse voor ‘het collectieve’ of in ieder geval 
voor de manier waarop dat politiek aan de orde komt. Anders dan de oudere geïnter-
viewden die eerder wel stemden, hadden de jongeren ook weinig last van schuldge-
voel omdat ze niet stemden. Veel mensen vonden het moeilijk een zinvol onderscheid 
te maken tussen de partijen, maar de ouderen konden nog terugvallen op hun herin-
nering aan partijverschillen in de oude verzuilde tijd of de polarisatie van de jaren 
zeventig. 

7 Men kan daar ook anders over denken (zie het hoofdstuk van André Krouwel en Koen 
Abts in deze bundel), maar mij lijkt een zekere apathie eigen aan cynisme (zie hoofd-
stuk 1). Anders dan in een eerdere analyse van groepen niet-stemmers (Dekker 2002: 
52 e.v.) zou ik nu een zeer negatief over de politiek gestemde maar protestgeneigde 
jongeren dan ook niet meer als ‘cynici’ aanduiden.

8 Maanden na de interviews, na de Raadsverkiezingen van maart 2002 en na de Kamerver-
kiezingen van mei 2002, werden de geïnterviewden nog een keer telefonisch benaderd 
om te informeren naar hun stemgedrag. Vooral onder invloed van Pim Fortuyn hadden 
11 van de 23 herbenaderde geïnterviewden toch bij de Kamerverkiezingen gestemd (4 
lpf en 7 anders). 
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Over de politiek wordt in de individuele interviews vaak heel negatief en sarcas-
tisch gesproken gesproken. Politiek cynisme lijkt een belangrijke gemeenschappelijk 
kenmerk van de geïnterviewden. Zorgvuldiger lezing van de van hen gemaakte por-
tretten (De Greef 2002) geeft aanleiding om de eerste indruk van massaal cynisme te 
relativeren. Die term is al gauw te serieus als politiek klaarblijkelijk geen enkele bete-
kenis voor de persoon in kwestie heeft en er onder andere met schampere opmerkin-
gen slechts een afstandelijke basishouding tot uitdrukking wordt gebracht. De term 
is al gauw te grof als het gaat om verwijten aan en afkeer van de politiek ten gevolge 
van ingrijpende gebeurtenissen en teleurstellingen. De bitterheid en het wantrouwen 
hebben goede gronden en soms is ook wel duidelijk dat men graag wel weer meer in 
de politiek zou willen geloven.

Er werden vijf groepsgesprekken gevoerd, in twee groepen met een verschillende 
verhouding van stemmers en niet-stemmers in Zwolle en in drie groepen in Amster-
dam: een groep ouderen en twee groepen jongeren met een verschillend opleidings-
niveau en verschillende aantallen niet-stemmers. Een conclusie uit alle gesprekken 
is dat de relatie tussen stemintentie en de houding ten aanzien van de politiek 
diffuus is. Grofweg waren er wat de houding tegenover de politiek betreft drie typen 
burgers te onderscheiden: negatieve en cynische burgers, weinig betrokken burgers 
en een kleinere groep kritisch-positief ingestelden. In het algemeen vindt men de 
politiek nu minder boeiend dan enkele decennia geleden. Veel mensen zien geen 
verschillen meer tussen partijen, vinden (daardoor) het politieke bedrijf erg complex 
en oriënteren zich minder op programma’s en standpunten dan op personen. Het 
zijn vooral affaires en schandalen die dan nog de aandacht trekken in de Haagse 
politiek. ‘De politiek’ is een lastig onderwerp om over te praten. Wat door politici 
en in de media politieke kwesties worden genoemd, zien veel burgers niet in een 
politieke samenhang maar als afzonderlijke problemen die met enige daadkracht en 
goede wil moeten kunnen worden opgelost. Zo versimpelen mensen de politiek en 
kunnen ze weinig begrip opbrengen voor politici die niet met oplossingen komen. 
Ook de regelmatig uitgesproken voorkeur voor referenda zal met deze interesse voor 
specifi eke onderwerpen (en desinteresse voor ‘de politiek’) te maken hebben. 

Hoewel het toeval kan zijn – het onderzoeksbureau dat de focusgroepen deed, 
heeft de ervaring dat één gangmaker onder de deelnemers voldoende kan zijn om 
voor het offi ciële begin al een levendige discussie op gang te brengen – laten de 
focusgroepen evenals de individuele gesprekken een opmerkelijk leeftijdsverschil 
zien. De groep oudere Amsterdammers, die in politiek cynisme zeker niet onderdoet 
voor andere groepen, lijkt met plezier te discussiëren over politiek; men wil ervarin-
gen delen en elkaar overtuigen. Bij de jongere hogeropgeleiden komt de discussie 
slecht op gang. Stemmen en politiek zijn volgens de ervaring van het onderzoeksbu-
reau nu eenmaal ‘low interest’-onderwerpen voor de jeugd. Aangesproken op hun 
lauwheid, verklaren de deelnemers zich bereid om over een ‘echt onderwerp’ met 
meer passie te praten en even lukt dat ook als het vreemdelingenbeleid ter sprake 
komt. Maar ook dan wint de pacifi cerende tolerantie het snel: het standpunt dat ‘het 
geld voor buitenlanders’ beter aan ov-jaarkaarten en beurzen voor studenten besteed ov-jaarkaarten en beurzen voor studenten besteed ov
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kan worden, wordt niet gekritiseerd, maar slechts opgevolgd door het verhaal van 
een ander over hoe leuk en levendig het is in haar zeer multiculturele straat. De 
lageropgeleide Amsterdamse jongeren discussiëren evenmin. Ze zijn heel coöpera-
tief en willen zo goed mogelijk de gevraagde informatie geven en desnoods op 
verzoek op elkaar reageren, maar ze hebben weinig neiging om spontaan met elkaar 
over politiek te praten.

In de focusgroepen kenmerkten veel discussiebijdragen zich ofwel door politieke 
desinteresse ofwel door politiek cynisme. Desinteresse lijkt op het eerste gezicht 
minder negatief, maar deze houding is waarschijnlijk wel meer bepalend voor het 
stemgedrag dan cynisme. Ook de stemmers in de groepen verliezen zich soms in 
verhalen waaruit ze alleen kunnen concluderen dat stemmen geen zin heeft. Er lijkt 
nog altijd een overweldigende consensus te bestaan over de wenselijkheid van stem-
men. De meeste niet-stemmers en twijfelaars lopen dan ook niet te koop met het feit 
dat ze niet gaan stemmen of twijfelen, hoewel in alle groepen een grote tolerantie 
bestaat tegenover de niet-stemmers. Er wordt veelvuldig opgemerkt dat iedereen 
het natuurlijk zelf moet weten of hij of zij wel of niet gaat stemmen. Afgezien van 
het leeftijdsverschil (een oudere cynicus zal vaker nog uit plichtsbesef gaan stem-
men), blijft onduidelijk waarom de ene cynicus wel gaat stemmen en de andere niet. 
Die onduidelijkheid correspondeert met het resultaat van statistisch onderzoek van 
enquêtemateriaal dat politiek cynisme gecorrigeerd voor andere politieke kenmer-
ken, zoals politieke interesse en kennis, geen signifi cant effect heeft op stemkans 
(Teixeira 1992).

Een opvallende bevinding is de besmettelijkheid van cynisme in de focusgroepen. 
In de gespreksgroepen neemt vooral onder oudere deelnemers het cynisme tijdens 
de discussie toe en is er steeds minder ruimte voor nuanceringen en voor begrip voor 
politici en politieke beslissingen. Voorbeelden van falend beleid en falende politici 
(eerder incompetent dan immoreel) leiden zelden tot tegenwerpingen en kritische 
vragen. Ze nodigen vooral uit tot meer voorbeelden van hetzelfde: ook in andere 
plaatsen en op andere terreinen is het niks met de politiek. Eenzelfde besmettelijk 
politiek cynisme is gesignaleerd in andere focusgroepen (Gamson 1992, Anker 
2005).

Waarom verspreidt een cynische manier van spreken over politiek zich zo gemakke-
lijk in groepsdiscussies van gewone, elkaar onbekende burgers?

Een eerste reden kan zijn dat mensen niet graag als naïeveling worden gezien. Het 
herleiden van het gedrag van een politicus op idealen en goede bedoelingen wordt 
minder serieus genomen dan het herleiden van dat gedrag op het nastreven van per-
soonlijk voordeel (vgl. Elchardus 1994: 103). 

Een tweede reden kan zijn dat mensen hun desinteresse niet willen etaleren en 

9 Dit wordt ook gesuggereerd in Duits onderzoek (Feist 1992) naar de oorzaken die 
mensen aangeven voor afnemende opkomst in het algemeen en de redenen die ze zelf 
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beschouwin gen over de verdorven politiek graag onderschrijven om afstand tot de 
politiek te creëren en die de schuld te geven van hun beperkte betrokkenheid.9 Hier 
speelt het mechanisme van de ‘zure druiven’ (Elster 1993): als je niet aan een ideaal 
kunt voldoen, dan is de gemoedsrust gediend met het neerhalen van dat ideaal. 
Hibbing and Theiss-Morse (2002) stellen dat het leveren van zware kritiek op ‘de 
politiek’, de personen en de procedures een gemakkelijke manier is om je niet bezig 
te hoeven houden met inhoudelijke politieke afwegingen. Als de politiek echt niet 
deugt, hoef je je er niet serieus mee bezig te houden. Cynisme kan een manier zijn 
om afstand te nemen: eigenlijk vindt men dat men zich met de politiek zou moeten 
bemoeien of eigenlijk zou men het wel willen, maar men ziet geen mogelijkheden of 
men heeft er geen moeite voor over, uit teleurstelling (vooral bij ouderen) of omdat er 
zoveel boeiender zaken zijn (vooral jongeren).

Een derde reden kan zijn dat politiek cynisme bijdraagt aan de gemeenschapszin 
van ‘wij gewone mensen’. Men heeft dezelfde ervaringen met dezelfde volksvijand en 
die spottende verhalen over de politiek hebben misschien ook wel wat gezelligs. Poli-
tiek cynisme kan dan ook bijdragen aan het scheppen van een veilige politiekvrije 
ruimte voor gemeenschappelijk engagement. Eliasoph (1998) signaleert dat in haar 
analyse van een aantal Amerikaanse vrijwilligersgroepen. Overigens onderscheidt 
ze bij de vrijwilligers politiek ongeïnteresseerden, die er geen moeite mee hebben 
om te constateren dat ze politiek geen enkele invloed hebben, en cynici, die ergens 
wel willen blijven vasthouden aan het ideaal van invloed kunnen uitoefenen en zaken 
willen aanwijzen die realisering van dat ideaal in de weg staan (Eliasoph 1998: 163). 

Tot zover de groepsdynamische en psychologische voordelen van politiek 
cynisme. In het licht daarvan zal het niet verwonderen dat politiek cynische uitingen 
in de interviews en groepsgesprekken van het niet-stemmersonderzoek vaak hele-
maal niet waren ingebed in een algeheel negativisme en cynisme. Sarcastische nega-
tieve uitingen over de politiek werden in de discussies gecombineerd met blijken van 
tevredenheid over het eigen leven en over de sociale en economische verworvenheid 
van het land. Cynisme over de politiek kan ook een complement zijn van persoonlijk 
optimisme en zelfvertrouwen en juist bijdragen aan onderling vertrouwen.

Cynisme in soorten en maten
Afgaande op de enquêtecijfers in het begin van dit hoofdstuk is er zeker geen drama-
tische toename van het politieke cynisme in Nederland te signaleren. De metingen 
zijn echter niet zo gelukkig. De voorgelegde stellingen zijn eerder realistisch dan 
cynisch en het is hoe dan ook de vraag hoe diep eventuele instemming ermee gaat. 
En ook al vormen ze een schaal, dan is nog steeds een populaire manier van praten 
over de politiek niet te onderscheiden van een echte houding. Het kwalitatieve mate-

hebben om eventueel niet te gaan stemmen. Waar bij de anderen ‘afnemende politieke 
interesse’ wordt vermoed als een belangrijke verklaring voor het thuisblijven, noemen 
mensen voor hun eigen niet-stemmen eerder zaken als ‘gebrek aan betrouwbare en 
deskundige politici’ en ‘onvoldoende invloed voor de kiezers’. De anderen zijn te weinig 
betrokken en zelf wil men zich niet als stemvee laten gebruiken.
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riaal in het hoofdstuk suggereert een grote populariteit van cynische opvattingen 
over de politiek, maar alweer met twijfel of het echt om cynisme als een basishou-
ding tegenover de politiek gaat.

Het is dringend gewenst om serieuzer op zoek te gaan naar politiek cynisme. 
Daarvoor is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek nodig. In enquêtes hebben 
we betere vragen nodig over echt cynische opvattingen (zie het commentaar bij tabel 
3.1 en uitgebreider het hoofdstuk van Henk Dekker en Peggy Schyns in deze bundel). 
Daarnaast moeten metingen van algemeen cynisme en machiavellisme worden opge-
nomen. In kwalitatief onderzoek moet wat dieper gegraven worden om de betekenis 
van cynische uitingen te kunnen duiden. Daarbij liggen groepsgesprekken minder 
voor de hand dan individuele interviews. In het ‘publieke optreden’ in groepsgesprek-
ken zit een stimulans om zich cynisch te uiten. Dat bleek in de focusgroepen van het 
niet-stemmersonderzoek, maar werd eerder ook al gesignaleerd door Gamson (1992) 
in zijn (huiskamer-)focusgroepen. Ook daar was veel cynisme over de politiek te 
bespeuren, maar individueel uitten de deelnemers zich veel milder.

In beide soorten onderzoek zou men meer moeten proberen ‘authentiek’ cynisme 
te onderscheiden van strategisch en legitimerend ingezet cynisme. Daarnaast 
zouden we meer moeten letten op verschillende soorten politiek cynisme, c.q. de 
aard van het cynisme van verschillende soorten mensen. Het cynisme van de eigen-
dunk is iets anders dan cynisme dat voortkomt uit machteloosheid. Het tweede 
lijkt de standaard, maar het eerste neemt waarschijnlijk harder toe en is misschien 
gevaarlijker. Opgevoed met het idee dat je vanzelfsprekend competent bent en je 
mening terzake doet en bevestigd in dat idee als kritisch consument die het voor het 
kiezen heeft, is politiek al snel een frustrerende aangelegenheid, waar men liever 
buiten blijft of nog beter boven staat. Een cynische houding tegenover politici en hun 
gedoe – eerder hooghartig en meewarig dan agressief en verongelijkt – ligt voor de 
hand. En is verwerpelijk cynisch.
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4 Politieke negativiteit wereldwijd: landenverschillen
volgens enquêtes

Paul Dekker en Peggy Schyns

Benaderingen van politiek cynisme
In dit hoofdstuk presenteren we enkele gegevens uit internationale bevolkingsen-
quêtes die een indruk kunnen geven van nationale verschillen in politiek cynisme 
op wereldschaal en binnen Europa. We schrijven opzettelijk nogal vrijblijvend ‘een 
indruk kunnen geven’, omdat de meeste indicatoren niet bedoeld zijn om politiek 
cynisme te meten en er slechts verondersteld kan worden dat cynici er hoger op 
scoren dan niet-cynici. De gepresenteerde opinies zijn als zodanig niet cynisch 
en kunnen alleszins gerechtvaardigde evaluaties van de politiek zijn, in sommige 
landen en voor sommige bevolkingsgroepen meer gerechtvaardigd dan in andere 
landen en voor andere groepen. In plaats van over cynisme zullen we het hebben over 
negativiteit ten aanzien van politiek en politici.

Gevoed door de vrees dat politiek cynisme de democratische legitimiteit onder-
graaft, werden in de jaren zestig van de vorige eeuw vooral in de Verenigde Staten 
vragen over politiek wantrouwen en politiek cynisme in nationaal kiezersonderzoek 
opgenomen. Een voorbeeld is de politiek-cynismeschaal van Agger, Goldstein en 
Pearl uit 1961, bestaande uit zes stellingen over moreel laakbaar gedrag van politieke 
kandidaten en politici en over het verspillen van geld door de overheid (Robinson et 
al. 1999: 503; zie ook het volgende hoofdstuk). De bekendste Amerikaanse schaal om 
politiek cynisme te meten is de ‘Trust in Government Scale’ uit de American Natio-
nal Election Study (anes), met vijf (en later vier) stellingen over de algehele betrouw-
baarheid van de regering, haar competentie, eerlijkheid, verspillingdrift en aandacht 
voor het algemeen belang.1 In Nederland is de eerste, expliciete politiek-cynisme-
schaal te vinden in het Nationaal Kiezersonderzoek (nko) van 1977. De vijf stellingen 
van dat jaar worden in het nko van 1981 teruggebracht tot drie en deze gaan over 
politici die meer beloven dan ze kunnen waarmaken, ministers en staatssecretaris-
sen die vooral op hun eigen belang uit zijn en het Kamerlidmaatschap dat men eerder 
verkrijgt door politieke vrienden dan door bekwaamheden. De aanhang voor deze 
stellingen werd in het vorige hoofdstuk gepresenteerd in tabel 3.1.2 Een expliciete 
politiek-cynismeschaal, zoals gebruikt in de Amerikaanse en Nederlandse kiezers-
onderzoeken, is voor zover ons bekend niet beschikbaar in algemeen toegankelijke 
landenvergelijkende enquêtes. Wel zijn er in diverse enquêtes vragen opgenomen 
over vertrouwen in politieke instituties, zoals het parlement en de regering, vragen 
over de aandacht van politici voor wat er leeft in de bevolking, en vragen over politiek 
zelfvertrouwen en machteloosheid. Van dergelijke vragen zullen we in het volgende 
gebruik moeten maken. We gaan hier niet in op de problemen van vergelijkbaarheid, 

Politieke negativiteit wereldwijd

1 Zie Schyns et al. (2004), ook voor de vraag in hoeverre de vertrouwensvragen politiek 
cynisme meten. 
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de onzekerheid over vertalingen van vragen en antwoorden en de beperkingen van 
letterlijk correcte vertalingen. Deze zaken brengen risico’s van vertekening van reële 
verschillen met zich, die we hopen af te dekken door een groot aantal indicatoren te 
gebruiken en af te gaan op het algemene patroon dat daaruit mogelijk oprijst.2

De wereld
We beginnen met drie grafi eken van Europese en niet-Europese landen, allereerst 
met een samengestelde indicator op basis van gegevens uit de European Values 
Study/World Values Surveys (evs/wvs) van 1999-2000. De vraag in dit onderzoek 
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2 Zie Irwin et al. (1977a; 1977b). Met de cynisme-stellingen willen de onderzoekers expli-
ciet iets anders meten dan politieke anomie, vervreemding, minachting en wantrouwen, 
zonder dat zij er echter expliciet op in gaan wat de verschillen zijn. Zie Schyns en Nuus 
(2006) voor een bespreking van verschillen tussen de concepten, en Schyns et al. (2004) 
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luidt: ‘Wilt u mij voor elk van de instellingen [vermeld op een kaart] vertellen of u 
er heel veel, tamelijk veel, niet zo veel of helemaal geen vertrouwen in heeft?’ Op de 
kaart stond een aantal instellingen, waaronder het nationale parlement en ambtena-
ren. In fi guur 4.1 zijn de percentages van de bevolking vermeld die aangeven in beide 
helemaal geen vertrouwen te hebben. De landen zijn in dit fi guur en alle volgende 
fi guren telkens van boven naar beneden geplaatst in de volgorde van afnemende 
negativiteit over politiek en politici. In Nederland geeft slechts een klein percentage 
aan helemaal geen vertrouwen te hebben in beide instituties, samen met de Scandi-
navische landen en Taiwan. Voormalige Oostbloklanden zoals Polen, de Russische 
Federatie en Roemenië, evenals Latijns-Amerikaanse landen zoals Peru en Mexico 
zijn een stuk cynischer over hun parlement en ambtenarij.
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voor een bespreking van de betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandse politiek-
cynismeschaal.
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In fi guur 4.2 en 4.3 worden resultaten getoond van de Comparative Study of Elec-
toral Systems (cses), waarvoor gegevens zijn verzameld met modules in nationale 
kiezersonderzoeken rond verkiezingen in de periode 1996-2001. We hebben er twee 
vragen uitgelicht die opnieuw niet expliciet politiek cynisme meten, maar waarbij 
een extreem antwoord wel bijzonder populair zal zijn bij mensen met een cynische 
houding ten aanzien van de politiek. De eerste vraag is in hoeverre het uitmaakt wie 
er aan de macht is en de tweede vraag is in hoeverre het uitmaakt op wie je stemt. 
In beide gevallen moet op een vijfpuntsschaal antwoord worden gegeven en we 
beschouwen de extreme antwoordcategorieën ‘het maakt geen verschil wie er aan 
de macht is’ respectievelijk ‘het maakt geen verschil op wie mensen stemmen’ als 
indicator voor politiek cynisme. 

In fi guur 4.2 zien we de frequentieverdeling van dertig landen van antwoorden op 
de eerste vraag. De landen zijn gerangschikt naar een afnemend percentage met de 
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opvatting ‘het maakt geen verschil wie er aan de macht is’. Nederland bevindt zich 
met drie procent op plaats 28, met onder zich alleen nog Noorwegen en Tsjechië. 
Chili en Japan geven het meest aan dat het geen verschil uitmaakt wie er aan de 
macht is, met percentages boven de twintig procent. Taiwan, Mexico, Korea en Por-
tugal volgen met percentages tussen tien en twintig procent en vervolgens is er een 
gestage afname met een mengeling van westerse en voormalige Oostbloklanden.

In fi guur 4.3 zijn de landen van boven naar beneden gerangschikt naar een afne-
mende populariteit van de opvatting dat het niet uitmaakt op wie je stemt. Nederland 
is qua positie iets opgeschoven in de rangorde van plaats 28 naar plaats 22, maar 
wat het percentage betreft ongeveer gelijk gebleven: vijf procent van de Nederlan-
ders geeft aan dat het niet uitmaakt op wie je stemt. Japan, Oekraïne en Chili lopen 
voorop met 20 tot 32% van de bevolking die dezelfde mening is toegedaan. Landen 
zoals Polen, Roemenië en de Russische Federatie vinden we overwegend in de mid-
delhoge regionen van politieke negativiteit.

Europa
Na deze wereldverkenning richten we ons nu verder op het Europa van de oude vijf-
tien eu-lidstaten. Allereerst biedt tabel 4.1 enkele gegevens uit een Eurobarometer-
enquête uit 1997. De landen zijn in deze en een latere tabel geografi sch, zoveel moge

Tabel 4.1 Instemming met vijf negatieve uitspraken over de politiek, in % (eens i.p.v. oneens en 
weet niet) van de bevolking van 15 jaar en ouder in 15 landen 

politici
egoïstischa

politici
corrupterb

overheid 
slechterc

overheid
irrelevanterd

geen
invloede

Finland 67 57 52 54 47
Zweden 63 65 72 55 13
Denemarken 40 30 50 44 21
Duitsland 76 78 74 70 42
Nederland 39 40 51 48 17
België 92 95 85 74 48
Luxemburg 48 54 43 40 16
Frankrijk 76 81 71 59 26
Oostenrijk 60 62 60 57 35
Italië 85 60 70 67 23
Griekenland 85 83 82 77 40
Spanje 71 64 54 61 41
Portugal 75 74 69 68 29
Ierland 77 80 63 63 42
Verenigd Koninkrijk 73 77 73 67 39

Rangordeplaats Nederland 15 14 13 13 13

a De mensen die het land besturen denken meer aan zichzelf dan aan wat goed is voor het land’
b ‘De corruptie onder politici neemt toe’
c ‘Overheidsinstellingen functioneren steeds slechter’
d Overheidsdiensten behartigen de belangen van mensen zoals ik steeds minder’
e ‘Er is niets wat men kan doen om de gang van zaken in onze samenleving te veranderen’
Bron: Eurobarometer 47.1 (voorjaar 1997)

Politiek cynisme.indd 2006-06-05, 9:49MD53



54 Politiek cynisme

lijk aangrenzend, geordend. Vermeld is de instemming met een aantal stellingen die 
getuigen van negatieve opvattingen over de politiek en politici en van gevoelens van 
machteloosheid. 

Nederland scoort uitgesproken laag: een dertiende tot vijftiende plaats, in schril 
contrast met de zuiderbuur, die in vier van de vijf gevallen nummer één staat. Dat 
is een uitdrukking van de negatieve stemming in België ten gevolge van een aantal 
schandalen (de enquête werd begin 1997 gehouden, Dutroux was in het najaar van 
1996 opgepakt). Zoals verderop zal blijken, verandert de verhouding tussen België en 
Nederland aanzienlijk tussen 1997 en 2004. Figuur 4.4 toont de antwoorden op een 
keuzevraag over politieke stelsels. De vraag luidt als volgt: ‘[Op deze kaart] staan 
drie meningen over politieke stelsels. Welke daarvan komt het dichtst bij uw eigen 
mening?
1 Democratie is onder alle omstandigheden het beste politieke stelsel.
2 In bepaalde omstandigheden is een dictatuur te verkiezen boven democratie.
3 Het maakt voor mensen zoals ik niets uit of ze in een democratie of onder een 

dictatuur leven.
4 Weet niet (niet aangeboden als antwoordmogelijkheid).
Hoewel vrienden van de democratie onverschilligheid (‘maakt niet uit’) wellicht pre-
fereren boven de opvatting dat een dictatuur soms beter is, is het meest cynische ant-
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woord waarschijnlijk toch dat het ‘voor mensen zoals ik’ niets uitmaakt. De landen 
zijn geordend naar afnemende populariteit van die opvatting. België staat dan op de 
eerste plaats en Nederland op de tiende. Zou men niet afgaan op de cynische onver-
schilligheid maar op een gebrek aan onvoorwaardelijke steun voor de democratie 
(niet ‘altijd het beste’), dan staat Portugal op de eerste plaats, België op de tweede en 
Nederland op de dertiende. Denemarken en Zweden zijn in beide gevallen de hek-
kensluiters.

Voor de volgende drie fi guren wordt geput uit de eerste European Social Survey (ess). 
In fi guur 4.5 gaat het om de antwoorden op de volgende vraag: ‘Denkt u, in het alge-
meen, dat politici zich bekommeren om wat mensen zoals u denken?’ Met op een 
kaartje de antwoordmogelijkheden ‘Er zijn bijna geen politici die zich bekommeren 
om wat mensen zoals ik denken’; ‘Er zijn er maar heel weinig die zich er om bekom-
meren’; ‘Sommigen bekommeren zich er om’; ‘Velen bekommeren zich er om’; en ‘De 
meeste politici bekommeren zich om wat mensen zoals ik denken’.

Het idee dat het vrijwel alle politici niets uitmaakt wat de mensen denken, het 
ordende antwoord in de fi guur, is het meest populair in het zuiden van het Europa en 
het minst in Scandinavië.

In fi guur 4.6 gaat het om de vraag: ‘Vindt u dat politici alleen geïnteresseerd zijn in 
het krijgen van stemmen van mensen, meer dan in de meningen van deze mensen?’ 
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Met (op een kaart) de antwoordmogelijkheden: ‘Bijna alle politici zijn alleen in stem-
men geïnteresseerd’; ‘De meeste politici zijn alleen in stemmen geïnteresseerd’; 
‘Sommige politici zijn alleen in stemmen geïnteresseerd, andere niet’; ‘De meeste 
politici zijn geïnteresseerd in de meningen van mensen’; en ‘Bijna alle politici zijn 
geïnteresseerd in de meningen van mensen’. Geordend naar een afnemende popu-
lariteit van het eerste antwoord staan de Zuid-Europese landen weer bovenaan; de 
Scandinavische landen staan onderaan, maar Nederland is de hekkensluiter.3

In hetzelfde onderzoek is (met een kaart met de antwoordcategorieën 0-10) ook 
gevraagd naar het vertrouwen in een aantal instellingen: ‘Kunt u op een schaal van 
0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u persoonlijk heeft in elk van de instellingen 
die ik oplees? 0 betekent dat u helemaal geen vertrouwen heeft in een instelling en 
10 betekent dat u volledig vertrouwen heeft. Ten eerste het Nederlands parlement? 
...het rechtsstelsel? …de politie? …politici? …het Europees parlement? …de Verenigde 
Naties?’ In fi guur 4.7 beperken we ons tot het vertrouwen in de politici, waarbij we 
hier natuurlijk vooral geïnteresseerd zijn in een sterk gebrek aan vertrouwen.

� �� �� �� �� ���

���������

����������

������

�������

���������

���������

������

�������

����������

���������

������

������

�����������

��������

����������������������� ����������������� ������������������ ������������������������

�������������������

����������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������

�����������������������

3 De enquête werd in Nederland voor het grootste deel eind 2002 afgenomen, in de woe-
lige maanden van de ‘nieuwe politiek’ en met het vooruitzicht op nieuwe verkiezingen 
in januari 2003. Waarschijnlijk lag het vertrouwen in de responsiviteit van de politiek 
toen vrij hoog (vgl. tabel 3.1 en 3.2 in hoofdstuk 3).
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Geordend naar de meest extreme score voor gebrek aan vertrouwen zitten de Zuid-
Europese landen bovenin de fi guur en Scandinavië en ook Nederland onderin, maar 
een iets ruimere indicator (0-2 op een schaal van 0-10) zou weinig aan de volgorde 
veranderen.

Tot slot volgen in tabel 4.2 nog enkele cijferreeksen over gebrek aan politiek ver-
trouwen in de periode 1997-2004. Ze zijn gebaseerd op de Eurobarometers waarin 
de respondenten het volgende verzoek krijgen: ‘Ik wil u nu een vraag stellen over het 
vertrouwen dat u heeft in bepaalde instellingen. Zegt u mij voor elk van de volgende 
[15-17] instellingen of u er eerder wel vertrouwen of eerder geen vertrouwen in heeft.’ 
Vermeld worden percentages die ‘eerder geen vertrouwen’ (in plaats van ‘eerder wel’ 
en ‘weet niet’) hebben in zowel het nationale parlement als de regering.

Sommige landen scoren over de hele periode hoog (Duitsland, Frankrijk, Italië) 
en andere laag (Denemarken en Luxemburg). Er zijn echter ook sterke schommelin-
gen te signaleren en die kunnen een waarschuwing zijn tegen al te stellige interpre-
taties van verschillen op een enkel meetpunt in de voorafgaande tabel en fi guren 
(vgl. Dekker et al. 2006). Er zijn ook landen waar een trend gesignaleerd zou kunnen 
worden. Zo lijkt er in Nederland (en in mindere mate het Verenigd Koninkrijk) 
sprake van een toename van gebrek aan politiek vertrouwen. Zoals tabel 3.3 in het 
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vorige hoofdstuk liet zien, gaat het daarbij vooral om een afname van vertrouwen in 
de regering. Van het land met het laagste gebrek aan vertrouwen in 1997 heeft Neder-
land zich met de grootste stijging 1997-2004 van alle landen naar een middenpositie 
bewogen. Deze ontwikkeling staat in scherp contrast met België dat zich in 2004 ook 
in het midden bevindt, maar in 1997 vertrok als land met het grootste aandeel van de 
bevolking zonder politiek vertrouwen.

Tabel 4.2 ‘Eerder geen vertrouwen’ hebben in het parlement en in de regering als % van de bevol-
king van 15 jaar en ouder in 15 landen

1997 1999 2001 2002 2003 2004 1997 - 2004
Finland 46 33 33 36 34 33 -13
Zweden 44 48 35 35 37 38 -6
Denemarken 30 39 27 25 22 21 -8
Duitsland 56 42 41 47 57 58 2
Nederland 24 26 23 29 45 47 23
België 76 68 42 46 50 50 -26
Luxemburg 26 23 17 20 26 26 0
Frankrijk 52 49 47 57 50 55 3
Oostenrijk 44 37 37 34 45 40 -4
Italië 62 59 51 52 53 59 -3
Griekenland 43 42 38 42 38 35 -8
Spanje 44 42 38 41 49 42 -2
Portugal 40 28 35 37 40 47 7
Ierland 52 52 43 44 56 54 2
Verenigd Koninkrijk 39 47 49 53 59 58 19

Rangordeplaats Nederland 15 14 14 13 8,5 7,5 1

Bron: Eurobarometer 48.0 (1997), 51.0 (1999), 55.1 en 56.2 (gemiddeld voor 2001), 57.1 (2002), 59.1 en 60.1 (gemiddeld 
voor 2003) en 61.0 en 62.0 (gemiddeld voor 2004)

Nederland is in tabel 4.2 een uitzondering door de sterke toename van het aandeel 
mensen zonder vertrouwen, maar over de hele linie geven de cijfers voor de periode 
1997-2004 zeker geen steun aan het idee van een alsmaar afnemend politiek vertrou-
wen. De veronderstelling van een dergelijke ontwikkeling is niet alleen populair in 
journalistieke beschouwingen, maar ook te vinden in de wetenschappelijke litera-
tuur (zie o.a. Dalton 2004 en Dogan 2005). Ze is niet terug te vinden in deze tabel en 
ook niet in landenvergelijkende enquêtegegevens over een langere termijn van begin 
van de jaren tachtig tot 2000 (Dekker et al. 2006).

Samenvattend
De eerste fi guren laten zien dat de landen met een hoog niveau van negatieve opvat-
tingen over het functioneren van de politiek (geen vertrouwen in parlement en 
ambtenaren; geen geloof erin dat het wat uitmaakt op wie men stemt of wie de rege-
ringsmacht heeft) buiten het oude Europa gezocht moeten worden. De uitgebreidere 
inventarisatie van landenverschillen binnen het Europa van de oude vijftien eu-lidsta-
ten liet vervolgens globaal steeds hetzelfde plaatje zien, met negatief gestemde landen 
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in het zuiden en positief gestemde landen in het noorden. De gemiddelde landenver-
schillen in vertrouwen in tabel 4.2 corresponderen aardig met het beeld in fi guur 4.7 en 
passen ook in het onderscheid tussen (noordelijke) ‘high trust societies’ en (zuidelijke) 
‘low trust societies’, dat eerder door Fukuyama is gemaakt en ook met andersoortige 
vertrouwenscijfers geïllustreerd kan worden (Dekker en Van der Meer 2006).

Bij nader inzien valt er meer diversiteit op. Soms gaat het om min of meer trend-
matige en ook wel te duiden veranderingen: de gesignaleerde daling van vertrouwen 
in Nederland in de afgelopen jaren en de positiever wordende stemming in België, 
niet alleen gezien de vertrouwenscijfers maar ook bij vergelijking van de positie van 
het land op andere indicatoren in 1997 en in de afgelopen jaren. Soms scoort een 
land systematisch positiever dan de breedtegraad zou doen vermoeden (Luxemburg) 
en soms scoort een land incidenteel afwijkend (bij voorbeeld de positieve score van 
het ‘negatieve’ Griekenland in fi guur 4.4). Zoals gezegd in de inleiding, moet van-
wege letterlijke en culturele vertaalproblemen aan uitzonderingen niet veel waarde 
worden gehecht. Het algemene patroon is echter voldoende helder om te stellen dat 
in het noorden inclusief Nederland de negatieve stemming over politiek minder 
sterk is dan in de rest van Europa (en de rest van de wereld als we afgaan op de 
selectie van de fi guren 4.1 – 4.3). In ons land en de noordelijkere landen zijn daarom 
minder politieke cynici te verwachten dan elders. De uitzonderlijke daling in politiek 
vertrouwen in ons land volgens tabel 4.2 hoeft niet direct te leiden tot een bijstelling 
van die verwachting: het gaat hier mogelijk vooral om een afnemend vertrouwen in 
de regering en de ess-cijfers van eind 2002/begin 2003 in de fi guren 4.5 – 4.7 tonen 
vergelijkenderwijs nog altijd een heel positieve stemming in ons land.
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5 Politiek cynisme onder jongeren en de bronnen daarvan

Henk Dekker en Peggy Schyns1

Introductie
Wat is politiek cynisme? Welke effecten heeft politiek cynisme? En wat zijn de bron-
nen of oorzaken van politiek cynisme? Dat zijn de drie kernvragen van ons poli-
tiek-cynismeonderzoek. De derde vraag naar de bronnen van politiek cynisme staat 
centraal in deze bijdrage. De aanleiding tot het onderzoek is dat in de politiek en de 
media regelmatig wordt gezegd dat er politiek cynisme is en dat het toeneemt. ‘Er 
heerst een uitgesproken cynisme en negativisme, veel sterker dan het ooit is geweest. 
Het doordesemt alle lagen van de samenleving, ook het politiek bestuur,’ stelt Geert 
Dales (in de Volkskrant 4 maart 2006). Ook wordt gesteld dat politiek cynisme nega-de Volkskrant 4 maart 2006). Ook wordt gesteld dat politiek cynisme nega-de Volkskrant
tieve gevolgen heeft voor de democratie. Politieke cynici zouden het democratische 
debat frustreren, hun burgerverantwoordelijkheden veronachtzamen, en steun 
geven aan populistische of protestpartijen, of, als die er niet zijn, niet aan verkiezin-
gen deelnemen. ‘Het risico van verdergaand cynisme is dat onderlinge betrekkingen 
verstoord raken en verder escaleren. Dat er een destructieve trend ontstaat. Cynisme 
slaat alles dood,’ aldus Dales.

Veelal is de televisie de boosdoener. De televisie benadert de politiek ‘steevast 
met een zekere geringschatting. Ik denk bijvoorbeeld aan twintig jaar Den Haag 
Vandaag. Uitlatingen van politici worden altijd in twijfel getrokken. Een journalist 
moet kritisch zijn, maar die vanzelfsprekend neerbuigende toon draagt niet bij aan 
een oplossing voor de problemen,’ aldus oud-minister Korthals Altes (in de Volkskrant
19 november 2005). Achter al deze stellige uitspraken kunnen vraagtekens worden 
gezet. Waarop doelt men eigenlijk bij politiek cynisme? Neemt politiek cynisme echt 
toe en hoe weet men dat? Is politiek cynisme echt een gevaar voor de democratie? 
En is de televisie echt wel de belangrijkste bron van politiek cynisme? We hebben 
twijfel over wat er in de media over politiek cynisme wordt gezegd en zijn nieuwsgie-
rig naar meer empirische kennis uit bestaande literatuur en eigen onderzoek. In dit 
hoofdstuk rapporteren we eerst over de literatuurverkenning: defi nities, operatio-
nalisaties, effecten en bronnen van politiek cynisme. Vervolgens presenteren we de 
bevindingen van ons eigen onderzoek naar de bronnen van politiek cynisme onder 
jongeren in Nederland.

Literatuurverkenning
In de politicologische literatuur komt politiek cynisme voor als een politieke fi loso-
fi e en als een politieke oriëntatie. Zie voor politiek cynisme als politieke fi losofi e de 

1 De auteurs danken nwo voor de fi nanciële ondersteuning voor dit onderzoek en Daniel 
Klück, Margreet Nuus en Vincent Post voor hun hulp bij de dataverzameling en -ana-
lyse.
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bijdrage van Schyns en Van Dorp in dit boek. In dit hoofdstuk gaat het om politiek 
cynisme als een politieke oriëntatie.

Als oriëntatie kent politiek cynisme verschillende defi nities (Schyns et al. 2004a, 
Eisinger 2000). In de eerste empirische publicatie die wij hebben gevonden, wordt 
politiek cynisme gedefi nieerd als ‘the extent to which people hold politicians and 
politics in disrepute’ (Agger et al. 1961: 477). In latere studies wordt politiek cynisme 
vaak gezien als het tegenovergestelde van politiek vertrouwen: ‘The cynic funda-
mentally believes that political leaders and the groups that they represent cannot 
be trusted even in the absence of evidence pro or con’ (Cappella 2002: 231). Ook is 
politiek cynisme geplaatst onder het kopje ‘politieke vervreemding’ (Finifter 1970, 
zie ook Thijssen 1999). Politiek cynisme als ‘normloosheid’ is ‘the perception that 
political authorities and/or the regime generally and regularly violate prescriptive 
standards for their behavior’ (Schwartz 1975: 189). Politiek cynisme wordt soms 
eveneens gelijkgesteld aan de afwezigheid van politieke responsiviteit of extern poli-
tiek zelfvertrouwen (Holmberg 1999, Dekker 2000). 

Politiek cynisme wordt ook op verschillende manieren geoperationaliseerd en 
gemeten. In de eerste empirische publicatie die wij hebben gevonden, wordt politiek 
cynisme gemeten met een set van ‘negatieve’ kenmerken van de politiek en politici 
in het bijzonder (Agger et al. 1961: 477).2 Het meest is in de Verenigde Staten van 
Amerika de ‘trust in government’ index van de American National Election Studies 
gebruikt om politiek cynisme te meten (Litt 1963, Dalton 2004). Van de vijf items 
gaat er één over het vertrouwen in de regering en vier over kenmerken van de rege-
ring en mensen daarin.3 Onze analyse van de schaal leidt tot de conclusie dat de 
meeste items een twijfelachtige validiteit hebben en dat ook de interne betrouwbaar-
heid te wensen overlaat (Schyns et al. 2004b). 

In Nederland wordt politiek cynisme gemeten in onder andere het Nationaal Kie-

2 De uitspraken zijn: ‘In order to get nominated, most candidates for political offi ce have 
to make basic compromises and undesirable commitments’, ‘Politicians spend most 
of their time getting re-elected or reappointed’, ‘Money is the most important factor 
infl uencing public policies’, ‘A large number of city and county politicians are political 
hacks’, ‘People are frequently manipulated by politicians’, en ‘Politicians represent the 
general interest more frequently than they represent special interests’.

3 De uitspraken zijn: ‘How much of the time do you think can you trust the government 
in Washington to do what is right –just about always, most of the time, or only some 
of the time?’, ‘Would you say the government is pretty much run by a few big interests 
looking out for themselves or that it is run for the benefi t of all the people?’, ‘Do you 
think that people in the government waste a lot of the money we pay in taxes, waste 
some of it, or don’t waste very much of it?’, ‘Do you think that quite a few of the people 
running the government are a little crooked, not very many are, or do you think hardly 
any of them are crooked at all?’, en ‘Do you feel that almost all of the people running 
the government are smart people who usually know what they are doing, or do you 
think that quite a few of them don’t seem to know what they are doing?’. In het op een 
na laatste item is ‘little’ geschrapt in 1994. Het laatste item wordt sindsdien niet meer 
gebruikt. Zie: www.umich.edu/~nes.
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zersonderzoek (Irwin en Van Holsteyn 2002, Irwin et al. 2005).4 De schaal bestaat uit 
de volgende drie stellingen: ‘Tegen beter weten in beloven politici meer dan ze kunnen 
waarmaken’, ‘Ministers en staatssecretarissen zijn vooral uit op eigen belang’ en 
‘Kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan door je bekwaamheden’. Aldus 
gemeten is er sprake van een stijging in politiek cynisme tussen 1998 en 2002 (Bélan-
ger en Aarts 2006). Uit de analyse van Paul Dekker in hoofdstuk drie van dit boek blijkt 
dat die stijging in 2003 is tenietgedaan (zie tabel 3.1). Onze analyse van de schaal leidt 
tot kanttekeningen bij de validiteit van de eerste twee items. De interne betrouwbaar-
heid van de schaal is ook niet al te sterk (Schyns, et al. 2004).5

Onderzoek naar effecten van politiek cynisme, op verschillende manieren geme-
ten, heeft geleid tot ‘a profusion of complex hypotheses’ (Levi en Stoker 2000: 488). 
In Nederland is onderzoek beperkt tot effecten op stem- en kiesgedrag. In een studie 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau maken ‘politieke cynici’ de meerderheid 
van de (waarschijnlijke) niet-stemmers uit (57%) en een minderheid bij de ‘politiek 
onbekommerden’ (26%) en ‘politiek betrokkenen’ (16%). Het cynische item in dit 
onderzoek is dat Kamerleden het algemeen belang verwaarlozen (Dekker 2002). Ook 
uit ons onderzoek – waarover straks meer – blijkt een duidelijke correlatie tussen 
politiek cynisme en de intentie tot stemmen; politiek cynisme is het hoogst in de 
groep respondenten die zeggen zeker niet te gaan stemmen.6 In de nko-studie uit 
2002 scoren kiezers op de Lijst Pim Fortuyn ver boven het gemiddelde op de politiek 
cynisme schaal en correleert politiek cynisme duidelijk met de voorkeur voor de lpf
(Holsteyn van en Irwin 2003, Praag van 2003).7 In ons onderzoek is er eveneens een 
verband tussen politiek cynisme en partijvoorkeur; politiek cynisme is het hoogst 
onder de respondenten met een voorkeur voor de lpf.8

4 Zie ook Rosenthal en Van Schendelen (1977) en Denters en Geurts (1995), en 
www.bsk.utwente.nl/skon/.

5 Cronbach’s α in 2003 is 0,58. Maar deze lage waarde kan mede zijn veroorzaakt door 
het feit dat de schaal uit slechts drie items bestaat. Cronbach’s α heeft de neiging te 
stijgen naarmate er meer items in de schaal zijn opgenomen.

6 De waarden van politiek cynisme zijn: 2,97 onder de respondenten die zeggen zeker te 
stemmen, 2,92 onder hen die zeggen waarschijnlijk te stemmen, 2,71 onder de waar-
schijnlijke niet-stemmers, en 2,22 voor de zeker niet-stemmers (1 = hoog en 5 = laag 
politiek cynisme). De correlatie is -0,30.

7 In een discussie hierover is gesteld dat politiek cynisme kan leiden tot deze partij-
voorkeur maar dat de volgorde ook andersom kan zijn: de partij krijgt de voorkeur 
bijvoorbeeld vanwege het standpunt ten aanzien van immigranten, en daarna leidt die 
voorkeur tot politiek cynisme of een versterking daarvan (Van der Brug 2003; zie ook 
het commentaar daarop van Zwan van der 2004 en de reactie van Van der Brug 2004). 
Een nadere analyse toont dat beide processen zich voordoen (Bélanger en Aarts 2006). 
Zie ook Peterson en Wrighton (1998), Koch (2003), en Southwell en Pirch (2003).

8 De gemiddelde politiek cynisme waarden, waarbij bedacht moet worden dat de 
schaalwaarden lopen van 1 = het meest politiek cynisch tot 5 = het minst cynisch, zijn: 
Lijst Pim Fortuyn: 2,49; Groep Lazrak: 2,54; Groep Wilders: 2,74; GroenLinks: 2,79; 
sp: 2,79; D66: 2,99; vvd: 2,93; PvdA: 2,92; cda: 3,01; sgp: 3,09; Christenunie: 3,19 
(andere partij: 2,50; weet nog niet: 2,87; geen antwoord: 2,61). Er is een signifi cante 
correlatie tussen politiek cynisme en voorkeur voor de Lijst Pim Fortuyn (-0,18).

Politiek cynisme.indd 2006-06-05, 9:49MD62



63Politiek cynisme onder jongeren en de bronnen daarvan

Onderzoek naar bronnen of oorzaken van politiek cynisme, op verschillende 
manieren gemeten, heeft eveneens geleid tot verschillende hypothesen. Bennett 
(1997: 50) stelt dat de oorzaken van het feit dat ‘so many of our youth have turned 
off and tuned out of politics’ liggen in corruptie en beleidsfi asco’s (‘too many public 
offi cials have had feet of clay’), een bijna uitsluitend negatieve politieke berichtge-
ving door de massamedia, negatieve verkiezingscampagnes, en de vermindering 
van onderwijs over politiek en burgerschap op school. Rodgers (1974, verwijzend 
naar Fraser 1971) heeft vijf verklaringen voor politiek cynisme – eigenlijk politiek 
wantrouwen – onder zwarte adolescenten in de Verenigde Staten getest. Van die ver-
klaringen      – opleiding, sociale deprivatie, intelligentie, kennis van de ‘politieke rea-
liteit’, en ‘environmental politicization’ – is er alleen voor de laatste twee variabelen 
– politieke kennis en politieke socialisatie – enige empirische steun. Dalton (2004) 
ziet vier prominente verklaringen voor groeiend wantrouwen: teleurstelling over 
hoe de politiek functioneert en wat de politiek economisch en anderszins tot stand 
brengt, verminderd sociaal kapitaal vanwege grotere sociale isolatie, verandering in 
waarden in libertaire richting, en negatieve berichtgeving door de massamedia. De 
data wijzen vooral in de richting van de eerste twee verklaringen: politieke teleurstel-
ling en minder sociaal kapitaal. Veel interesse is uitgegaan naar de bijdrage van mas-
samedia aan politiek cynisme (mede naar aanleiding van Putnam 2000; zie ook het 
hoofdstuk van De Vreese en Elenbaas in deze bundel). Personifi cering, een promi-
nente plek voor schandalen, en gebruik van spel-, competitie- of strategie-invalshoe-
ken (‘frames’) in de politieke berichtgeving zouden bijdragen aan een ontluistering 
van de politiek en een toename van politiek cynisme.9 Uit een experimenteel onder-
zoek bleek dat blootstelling aan televisienieuws met een strategische invalshoek wel 
politiek cynisme aanmoedigt maar dat dit effect niet blijvend is (De Vreese 2003, 
2004). Bij de huidige kennis van zaken kan worden gezegd dat het ‘negatieve’ effect 
van massamedia en gebruik van het strategieframe in het bijzonder conditioneel 
is (De Vreese 2005, Valentino, et al. 2001). Van belang lijken te zijn: het type zender 
(publieke of commerciële zender), de sterkte en frequentie van het gebruik van de 
genoemde ‘frames’, en het opleidingsniveau en de mate van politieke kennis van de 
gebruiker. Kijkers naar commercieel nieuws lijken negatiever ten aanzien van de 
politiek te staan dan kijkers naar het nos-journaal, maar opleiding speelt mee bij de 
voorkeur voor het type zender en programma (Brants en Van Kempen 2002). 

Samenvattend: de beschikbare literatuur over politiek cynisme biedt een concep-
tueel labyrint, twijfelachtige metingen, vele onbeantwoorde vragen over effecten, 
en een beperkt inzicht in de bronnen. Er is behoefte aan een heldere defi nitie, een 

9 Naast studies die een ‘negatief ’ effect laten zien (Kaid et al. 1981, Kerbel 1995, Cap-
pella en Jamieson 1996, 1997, Cappella 2002, De Vreese en Semetko 2002) zijn er ook 
studies met een ‘positieve’ invloed (Newton 1999, Norris 2000). Uit een studie in zes 
nieuwe democratieën   –Griekenland, Spanje, Bulgarije, Hongarije, Chili, en Uruguay 
– bleek niet alleen dat ‘critical political reporting does not necessarily lead to cynicism 
and alienation’ maar ook dat ‘an uncensored […] account of the clash of interests and 
opinions may even encourage civic engagement’ (Voltmer en Schmitt-Beck 2001: 22).
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betere operationalisering, en meer onderzoek naar effecten en bronnen van politiek 
cynisme.

De aard van politiek cynisme
In onze visie is politiek cynisme een afzonderlijke politieke oriëntatie die te onder-
scheiden is van andere ‘negatieve’ oriëntaties zoals politieke scepsis, politiek wan-
trouwen, en politieke onverschilligheid. Terwijl een politiek cynicus vindt dat hij het 
eigenlijk allemaal al weet, staat een politiek scepticus nog wel open voor informatie 
waar die dan wel vragen bij stelt. Een scepticus kan nog zoeken naar ‘de waarheid’, 
een cynicus denkt die al in pacht te hebben. Een scepticus maakt ook nog wel onder-
scheid en zoekt nog naar verschillen en nuances, terwijl een cynicus generaliseert. 
Waar een scepticus nog eventueel kan worden overtuigd van de goede bedoelingen 
van politici, denkt de cynicus wel beter te weten (Chaloupka 1999, Kanter en Mirvis 
1989). Politiek wantrouwen heeft meer dan politiek cynisme te maken met eventu-
eel toekomstig gedrag; men verwacht dat het gedrag van bijvoorbeeld een politicus 
negatief of onvoorspelbaar is (Inglehart 1991). Politiek onverschilligen denken tot 
slot niet of nauwelijks aan politiek en zijn moeilijk te mobiliseren, terwijl politieke 
cynici wel actief aan de politiek kunnen deelnemen en steun kunnen geven aan anti-
politieke of populistische partijen. 

Het subject van politiek cynisme is het individu en kan zowel burger als politicus 
zijn. Het object van politiek cynisme is het gehele politieke domein, inclusief politici, 
politieke instituties zoals politieke partijen, het parlement en de regering, en het 
politieke systeem als geheel. Daarbij wordt gegeneraliseerd; het gaat om ‘de politiek’ 
en ‘politici’ en niet alleen politici van een bepaalde partij. 

Het karakter van politiek cynisme als oriëntatie is een attitude. Het belangrijkste 
kenmerk van een attitude is het gevoelsmatige karakter. Bij een attitude gaat het 
om ‘the amount of affect for or against some object’ (Fishbein en Ajzen (1975: 11) 
en is ‘simply a person’s general feeling of favorableness or unfavorableness’ (Ajzen 
en Fishbein 1980: 54). In navolging van Ajzen en Fishbein meten wij de attitude met 
behulp van overtuigingen, die tot uitdrukking worden gebracht in reacties op stel-
lingen over eigenschappen van de politiek die een sterk affectief karakter hebben. 

Het bijzondere van politiek cynisme is dat aan de verschillende actoren en 
instituties en het systeem bepaalde negatieve eigenschappen worden toegekend die 
leiden tot een negatief gevoel. Er zijn twee categorieën van negatieve eigenschappen: 
immoraliteit – niet integer zijn, niet ‘deugen’ – en incompetentie – het niet kunnen. 
De overtuiging van gebrek aan integriteit – ‘politici liegen’ – en gebrek aan compe-
tentie – ‘politici zijn niet in staat problemen in de maatschappij op te lossen’ – en het 
daarop gebaseerde negatieve gevoel maakt dat iemand cynisch is.

Politiek cynisme is dan een negatieve attitude ten aanzien van de politiek, geba-
seerd op de overtuiging dat de politieke actoren, instituties en het politieke systeem 
immoreel en incompetent zijn. Een politiek cynicus is een persoon die ervan over-
tuigd is dat politici, politieke instituties en de politiek in het algemeen niet ‘deugen’ 
en niet capabel zijn. 
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De bronnen van politiek cynisme
Hoe wordt een individu politiek cynisch? Wij zien drie processen van attitudeontwik-
keling: eigen ervaringen, inferentie of afl eiding, en socialisatie.

Negatief geëvalueerde eigen ervaringen door direct contact met de politiek 
kunnen leiden tot politiek cynisme. Eigen ervaringen – ‘Ik heb het zelf gezien en 
meegemaakt’ – hebben doorgaans een sterk effect op oriëntaties en worden niet snel 
vergeten. 

Politiek cynisme kan ook afgeleid worden van eerder verworven algemene 
persoonlijkheidskenmerken – in onze analyse zijn dat algemeen cynisme en een 
negatieve zelfwaardering (gerelateerd aan de persoonlijkheidstheorie en de sociale 
identiteitstheorie) – en van andere politieke oriëntaties, zowel politieke cognities als 
politieke affecties. 

Algemeen cynisme is de eerste inferentievariabele. Het individu ontwikkelt een 
algemeen cynisme dat ook op de politiek wordt toegepast, is de verwachting hier. 
Dat kan tegelijkertijd, maar ook in de volgorde van eerst algemeen cynisme en 
daarna politiek cynisme. Experimenteel psychologisch onderzoek toont dat cynisme 
– geoperationaliseerd als ‘mensen liegen’ – aanwezig is onder heel jonge kinderen 
en dat dit cynisme vermindert als zij andere verklaringen van ‘foute’ uitspraken leren 
kennen zoals onbewuste vertekening (Mills en Keil 2005). Vanuit de persoonlijk-
heidstheorie (zie Winter 2003) geredeneerd zou er een ‘cynische persoonlijkheid’ 
kunnen bestaan, die cynisch is over iedereen en alles en daardoor ook cynisch over 
de politiek. Zonis heeft cynisme een algemene karaktertrek genoemd die ‘spills 
over’ in alle aspecten van elite percepties (1968: 356). Ook bedrijfswetenschappe-
lijk onderzoek voedt deze verwachting (Dean et al. 1998, Turner en Valentine 2001). 
Als algemeen cynisme een belangrijke oorzaak van politiek cynisme is, liggen de 
bronnen van politiek cynisme niet primair in het politieke domein maar in de nabije 
omgeving zoals thuis, in de buurt, op school, in relaties, en op het werk. 

Negatieve zelfwaardering is de tweede inferentievariabele. Sociale identiteitsthe-
orie (Tajfel en Turner 1986; zie ook Huddy 2003) voorspelt dat mensen met een nega-
tieve zelfwaardering en een zwak gevoel van positieve zelf-identiteit streven naar 
een verbetering van die zelfwaardering en een versterking van die identiteit in relatie 
tot andere individuen en vooral groepen. Politiek cynisme kan een aantrekkelijke 
attitude zijn voor mensen met een negatieve zelfwaardering en kan voor hen dienen 
als een politiek ‘medicijn’. Door stellig te gaan geloven dat de politiek beheerst 
wordt door gebrek aan integriteit en competentie kan men de negatieve gevoelens 
over zichzelf en de gevoelens van onzekerheid en desoriëntatie verminderen en een 
duidelijk eigen identiteit verwerven en nog wel een identiteit waardoor betrokkene 
hoog boven de anderen uitstijgt omdat die anderen immers naïef zijn en nog niet 
weten hoe de politiek echt in elkaar zit (Groot 2000). Hierbij past de zogenoemde 
‘cynical chic’ interactie- en spreekstijl (Gamson 1992: 21). De conversaties onder 
burgers die laatstgenoemde heeft bestudeerd ‘provide abundant evidence of cyni-
cism about politics and government’. Maar het cynisme is voor een deel situationeel: 
interactie moedigt ‘cynical chic’ aan. ‘People are frequently less cynical privately 
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than their public stance would indicate…’ (Gamson 1992: 81-82). Bij politiek cynisme 
als reactie op een negatieve zelfwaardering liggen de bronnen weer niet primair in 
het politieke domein maar in ervaringen in de nabije omgeving. Die nabije omge-
ving kan wel zijn beïnvloed door de politiek en veranderingen in de samenleving als 
geheel (zie Elchardus 2005). Immigratie met veranderingen in de samenstelling van 
de bevolking, urbanisatie met veranderingen in de woonomgeving, economische 
liberalisering met veranderingen in werkomgeving, arbeidsomstandigheden en 
arbeids(on)zekerheid en inkomens(on)gelijkheden (Bennett 1998), en medialisering 
met veranderingen in vrijetijdsbesteding (Putnam 1995, 2000) kunnen leiden tot 
gevoelens van desoriëntatie en onzekerheid, verzwakking van persoonlijke en sociale 
identiteit, en een negatieve zelfwaardering.

Politieke kennis is de eerste cognitieve inferentievariabele van politiek cynisme. 
Over het effect van kennis zijn twee tegenovergestelde verwachtingen mogelijk. De 
eerste is dat meer politieke kennis leidt tot minder politiek cynisme, bijvoorbeeld 
omdat men dan eerder zal begrijpen waarom dingen gaan in ‘Den Haag’ zoals ze 
gaan, bijvoorbeeld dat beloftes niet altijd kunnen worden nagekomen omdat er 
compromissen moeten worden gesloten. De tweede verwachting is dat meer poli-
tieke kennis juist leidt tot meer politiek cynisme, bijvoorbeeld omdat men meer op 
de hoogte is van eventuele beleidsfi asco’s. Wij kiezen voor deze tweede verwachting 
– meer kennis leidt tot meer politiek cynisme – omdat daar empirische indicaties 
voor aanwezig zijn (Cappella en Jamieson 1997, De Vreese 2003, 2005). In de cogni-
tieve inferentieverklaring is politiek cynisme ook een effect van negatieve percepties 
van de output van de politiek, bijvoorbeeld de perceptie dat het er ‘slecht’ aan toegaat 
met het land. Zonder nu meteen alles precies te weten gelooft men bijvoorbeeld dat 
belangrijke problemen niet worden opgelost en er nieuwe problemen bijkomen (Mil-
brath en Goel 1977). 

In de affectieve inferentieverklaring van attituden wordt het meeste gewicht 
toegekend aan emoties. Bij emoties is er in vergelijking tot attituden meer sprake 
van een lichamelijke reactie. Over emotionele gronden voor politiek cynisme hebben 
we echter geen literatuur gevonden. Politiek emotieonderzoek bevindt zich nog in 
een beginfase maar doorgaans blijken politieke emoties een belangrijke bijdrage te 
leveren aan de verklaring van attituden (Marcus 2003). Wij verwachten dat dat ook 
geldt voor politiek cynisme en dat negatieve emoties zoals woede, walging en angst 
leiden tot politiek cynisme.

Politieke socialisatietheorie voorspelt dat politiek cynisme het resultaat is van 
politiek cynische uitlatingen van anderen die voor het individu belangrijk zijn, zoals 
ouders, vrienden, en massamedia (Jennings en Niemi 1968, Lyons 1970, Dekker 
1996, Sears 2003, Gimpel et al. 2003). Ook wij verwachten dat naarmate mensen 
meer negatieve informatie over politiek aangeboden krijgen zij meer politiek cynisch 
worden. 

Samenvattend, onze kernhypothese is dat politiek cynisme voor een belang-
rijk deel kan worden verklaard uit negatieve ervaringen in en met de politiek, een 
algemeen cynisme, een negatieve zelfwaardering, een hoog politiek kennisniveau, 
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negatieve politieke percepties, negatieve politieke emoties, en een negatieve poli-
tieke socialisatie. 

Ons eigen onderzoek
Om deze hypothese te toetsen hebben we een eigen onderzoek opgezet en uitgevoerd 
onder jongeren. De belangrijkste reden om voor jongeren te kiezen is de groeiende 
empirische evidentie dat fundamentele politieke attitudes al op jonge leeftijd worden 
ontwikkeld en dat die attitudes de neiging hebben tijdens het latere leven onveran-
derd te blijven (Nie et al. 1996, Putnam 2000, Sears 2003). Jongeren verschillen van 
volwassenen onder meer op het punt van politieke ervaring. De mogelijke effecten 
van die ervaring op politiek cynisme hebben we niet onderzocht omdat jongeren 
doorgaans weinig politieke ervaring hebben. 

Wij hebben data verzameld van 543 schoolgaande jongeren op 10 scholen tussen 
14 april en 12 mei 2005. De respondenten vulden de vragenlijst zelf in tijdens een 
reguliere les. Jongens zijn licht ondervertegenwoordigd ten opzichte van meisjes 
(respectievelijk 47% en 53%). De leeftijd varieert van 14 tot 19 jaar (14 jaar: 13%, 15 
jaar: 32%, 16 jaar: 29%, 17 jaar: 21%, 18 jaar: 4%, 19 jaar: 1%). Alle drie schoolty-
pen vanaf de derde klas zijn vertegenwoordigd zij het dat vmbo-4 ondervertegen-
woordigd en vwo-5 oververtegenwoordigd is (vmbo-3 en -4, zowel basis als kader 
en gemengd, theoretisch: 40%, havo-3 tot en met -5: 21%, en vwo-3 tot en met -6: 
39%).10 Ook de verschillende sociaaleconomische milieus zijn vertegenwoordigd 
(naar eigen opgave: laag: 6%, midden: 70%, hoog: 24%). De steekproef is door de 
verschillen met de populatie niet representatief. 

Metingen en bevindingen

Politiek cynisme 
Politiek cynisme hebben we gemeten met behulp van uitspraken over (im)moraliteit 
en (in)competentie van politici, politieke partijen, de regering en de politiek in 
Nederland als geheel (respectievelijk 10, 4, 4 en 8 uitspraken). De helft van de uit-
spraken is positief geformuleerd (‘Politici zijn eerlijk’) en de andere helft negatief 
(‘Politici zijn corrupt’). Voor een deel zijn de uitspraken ontleend aan eerder binnen- 
en buitenlands onderzoek. Voor een ander deel zijn het uitspraken die zijn gedaan 
tijdens de door ons georganiseerde focusgroepen. Via een e-mail bericht en posters 
hebben we studenten die zichzelf politiek cynisch vinden, uitgenodigd voor een 
groepsgesprek. Via gerichte vragen zijn die studenten gestimuleerd om in eigen 
bewoordingen weer te geven wat zij van de politiek vinden. Van die gesprekken zijn 
verslagen gemaakt en zijn de kernpunten gebruikt bij het formuleren van nieuwe 
items voor de enquête. De mogelijke antwoorden zijn: ‘Helemaal mee eens’, ‘Mee 

10 Voor de vergelijking van de steekproef en de populatie op het punt van het schooltype 
zijn de op dat moment meest recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek gebruikt (www.cbs.nl)
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eens’, ‘Niet mee eens, maar ook niet mee oneens’, ‘Mee oneens’, en ‘Helemaal mee 
oneens’.

Tabel 5.1 geeft de frequentieverdeling weer. Ongeveer de helft van de respon-
denten is het eens met de volgende negatieve uitspraken: ‘Politici kicken op macht’ 
en ‘De regering verspilt belastinggeld’. Tussen vier en zes op de tien respondenten 
zijn het oneens met de volgende positieve uitspraken: ‘Politici houden zich aan hun 
beloftes’, ‘Politici zijn eerlijk’, ‘Politici zijn betrouwbaar’, ‘Politici weten wat er onder 
het volk leeft’, ‘Politieke partijen zijn eerlijk in wat ze zeggen en doen’, en ‘Den Haag 
gaat goed om met ons belastinggeld’. De 26 uitspraken vormen een goede schaal.11

Tabel 5.1 Politiek cynisme: opvattingen (in %) over stellingen over politiek in Nederlanda

++ + 0 -  -- N
(im)moraliteit politici
politici zijn eerlijk 2 9 44 31 14 510
politici houden zich aan hun beloftes 2 8 32 39 19 503
politici zijn betrouwbaar 2 10 47 30 11 507
politici zijn zakkenvullers 19 18 36 19 7 485
politici zijn corrupt 7 14 42 28 9 444
politici kicken op macht 18 29 30 16 7 493
(im)moraliteit politieke instituties
politieke partijen hebben alleen maar mooie praatjes 16 25 38 17 5 522
de regering verspilt belastinggeld 24 31 26 14 5 485
de regering heeft echt het beste met ons voor 5 25 39 22 9 504
politieke partijen zijn eerlijk in wat ze zeggen en doenpolitieke partijen zijn eerlijk in wat ze zeggen en doen 1 9 41 36 12 512
(im)moraliteit politiek systeem
in ‘Den Haag’ wordt alleen maar achterkamertjespolitiek bedreven 6 16 44 30 4 403
de politiek in Nederland is verziekt 13 18 44 19 6 464
‘Den Haag’ gaat goed om met ons belastinggeld 3 11 30 36 20 456
de Nederlandse politiek komt wel degelijk voor de belangen van 
iedereen op 3 22 43 24 8 481
(in)competentie politici
politici weten wat er onder het volk leeft 3 18 36 29 14 495
politici maken een goede afweging bij het nemen van politieke 
beslissingen. 4 25 44 22 5 455
politici kletsen als een kip zonder kop. 15 19 34 28 5 512
politici zijn niet in staat problemen in de maatschappij op te lossenpolitici zijn niet in staat problemen in de maatschappij op te lossen 6 20 37 30 7 503
(in)competentie politieke instituties
politieke partijen maken duidelijk waar ze voor staan 13 44 24 14 5 513
de regering weet welke problemen er in de maatschappij leven 5 25 41 22 7 494
politieke partijen schuiven slechte politieke leiders naar voren 7 11 39 35 8 443
de regering lost belangrijke problemen niet opde regering lost belangrijke problemen niet op 10 26 36 22 5 494
(in)competentie politiek systeem
de Nederlandse democratie werkt goed 11 30 39 14 6 472
‘Den Haag’ is prima in staat om problemen in de samenleving op te 
lossen. 3 17 46 28 6 464
de democratie in Nederland zorgt op geen enkele manier voor het 
bewaken van onze rechten 5 13 37 32 13 434
de Nederlandse politiek heeft geen weet van wat er onder de burgers 
leeft. 9 23 36 29 4 478
a ‘helemaal mee eens’ (++), ‘mee eens’ (+), ‘niet mee eens, maar ook niet mee oneens’ (0), ‘mee oneens’ (-) en ‘helemaal 

mee oneens’ (--); in de laatste kolom (N) staat het aantal respondenten met een opvatting.
Bron: Politiek Cynisme Jongerenonderzoek 2005

11 De test voor de interne betrouwbaarheid levert een score op die ruim boven de maatstaf 
ligt (Cronbach’s α = 0,91). Factoranalyse levert zes componenten op, waarvan de eerste 
32% van de variantie verklaart. Het antwoord ‘Helemaal mee eens’ is gecodeerd als 
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Algemeen cynisme en negatieve zelfwaardering
Algemeen cynisme hebben we gemeten met zeven uitspraken over (im)moraliteit, 
die een vertaling en bewerking zijn van de algemeen cynisme-items gebruikt door 
Kanter en Mirvis (1989) en Guastello en Peissig (1998). De uitspraken zijn: ‘De 
meeste mensen liegen als ze er beter van kunnen worden’, ‘Maar weinig mensen zijn 
eerlijk als er geld in het spel is’, ‘Mensen doen alsof ze meer om elkaar geven dan ze 
in werkelijkheid doen’, ‘Iemand die niet egoïstisch is, zal door veel mensen worden 
belazerd’, ‘Bij de meeste mensen draait het alleen om henzelf’, ‘De meeste mensen 
staan er niet om te springen andere mensen te helpen’, en ‘De meeste mensen zijn 
van nature niet echt eerlijk’.12 De respondenten zijn gemiddeld iets minder politiek 
cynisch dan algemeen cynisch. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt 
dat er een verschil in meting is: algemeen cynisme is gemeten met alleen uitspra-
ken over (im)moraliteit en niet ook over (in)competentie zoals bij politiek cynisme. 
Tussen algemeen cynisme en politiek cynisme bestaat inderdaad een positieve cor-
relatie (r = 0,35).

Negatieve zelfwaardering is gemeten met behulp van tien uitspraken, die een 
vertaling en bewerking zijn van Rosenberg’s (1989) ‘self-esteem scale’ items. De 
uitspraken zijn: ‘Over het algemeen ben ik tevreden met mijzelf’, ‘Soms denk ik 
dat ik niks waard ben’, ‘Ik denk wel dat ik een paar goede kwaliteiten heb’, ‘Ik kan 
dingen net zo goed doen als de meeste andere mensen’, ‘Ik heb het gevoel dat ik niet 
veel heb om trots op te zijn’, ‘Soms voel ik mij nutteloos’, ‘Ik heb het gevoel dat ik 
evenveel waard ben als anderen’, ‘Ik zou willen dat ik meer respect voor mezelf had’, 
‘Ik heb de neiging me een mislukkeling te voelen’, en ‘Ik ben positief over mezelf’.13

In tegenstelling tot wat wij verwachtten, is het verband tussen politiek cynisme en 
negatieve zelfwaardering niet signifi cant.

Politieke kennis en negatieve emoties
Politieke kennis is gemeten met behulp van drie meerkeuzevragen en twaalf open 
vragen. De vragen hebben betrekking op zowel politici en instituties (‘politics’) als 

een 1, ‘Mee eens’ als een 2, enzovoort tot en met ‘Helemaal mee oneens’ als een 5. De 
positief geformuleerde uitspraken zijn gehercodeerd (1 werd 5, enzovoort). De schaal-
waarden variëren van 26 = maximaal politiek cynisch tot 130 = niet politiek cynisch. 
Bijna een derde van de respondenten valt in de categorie van hoog niveau van politiek 
cynisme (schaalwaarden 26 tot 60: 32%), tweederde heeft een gemiddeld niveau van 
politiek cynisme (schaalwaarden 61 tot 95: 65%), terwijl een zeer kleine minderheid in 
de categorie laag niveau van politiek cynisme valt (schaalwaarden 96 tot 130: 3%). In de 
nadere analyse is de gemiddelde waarde gebruikt (totale schaalwaarde gedeeld door het 
aantal uitspraken).

12 De mogelijke antwoorden zijn: helemaal mee eens; mee eens; niet mee eens, maar ook 
niet mee oneens; mee oneens; helemaal mee oneens. De uitspraken laden het hoogst op 
een enkele component (met een verklaarde variantie van 49,6 %) en vormen een goede 
schaal (Cronbach’s α = 0,83).

13 De mogelijke antwoorden zijn: helemaal mee eens; mee eens; niet mee eens, maar 
ook niet mee oneens; mee oneens; helemaal mee oneens De uitspraken laden hoog op 
één component (met een verklaarde variantie van 51,2 %) en vormen een goede schaal 
(Cronbach’s α = 0,89).
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systeem (‘polity’) en beleid (‘policy’). De vragen zijn: ‘Wie zitten er in de regering 
(koningin; ministers; koningin en ministers; koningin, ministers en staatssecre-
tarissen; ministers en staatssecretarissen; of koningin, ministers, staatssecretaris-
sen en Tweede Kamer, of weet niet)?’, ‘Hoeveel leden heeft de Tweede Kamer?’, ‘Is 
de Eerste Kamer vorig jaar afgeschaft (Ja, nee, of weet niet)?’, ‘Bepaalt Koningin 
Beatrix wie er in de regering komt (Ja, nee, weet niet)?’, ‘Welke politieke partij of 
partijen is of zijn vertegenwoordigd in de huidige regering?’, ‘Weet je wie nu de 
minister-president is?’, ‘Weet je van welke partij de minister-president is?’, ‘Weet je 
wie nu minister van Financiën is?’, ‘Weet je van welke partij de minister van Finan-
ciën is?’, ‘De afkorting cda staat voor…?’, ‘Hoe heet de huidige voorzitter van de 
Tweede Kamer?’, ‘Geert Wilders is in september 2004 uit een politieke partij gestapt, 
omdat hij het niet eens was met een standpunt van die partij. Weet jij nog welke 
partij dat was?’, ‘Welke minister heeft pas geleden – eind maart 2005 – zijn ontslag 
aangeboden?’, ‘Welke politicus wil dat Nederlanders positiever gaan denken?’, ‘Op 
1 juni wordt in Nederland een referendum (volksraadpleging) gehouden. Waar gaat 
dit referendum over?’.14 Meer dan de helft van de respondenten heeft geen, zeer 
weinig of weinig politieke kennis (52% geeft 0 tot 6 correcte antwoorden), terwijl 
een kwart 7 tot 9 correcte antwoorden weet te geven (25%) en twee op de tien veel 
tot zeer veel kennis hebben (23%).15 Tussen politiek cynisme en politieke kennis 
bestaat een verband maar niet in de verwachte richting: hoe meer kennis men heeft 
des te minder politiek cynisch (r = 0,23).16 Naast objectieve politieke kennis is ook 
subjectieve politieke kennis gemeten, dat wil zeggen de kennis die de respondenten 
zelf denken te hebben. De vraag luidt: ‘Hoeveel denk je zelf dat je van de politiek in 
Nederland weet?’ De antwoordmogelijkheden zijn: heel veel, veel, niet veel maar 
ook niet weinig, weinig, heel weinig, en weet niet. Politiek cynisme en subjectieve 
politieke kennis correleren signifi cant: hoe meer kennis de respondenten zelf 
denken te hebben des te minder politiek cynisch zij zijn (r = -0,23).17 Objectieve en 
subjectieve kennis correleren sterk. Globaal een derde van de respondenten schat de 
eigen kennis goed in, een derde onderschat de eigen kennis, en een derde overschat 
het eigen kennisniveau. De derde cognitieve onafhankelijke variabele – naast objec-
tieve en subjectieve kennis – is de perceptie dat het slecht met Nederland gaat. Deze 

14 De vragen vormen een betrouwbare index (Cronbach’s α = 0,83). Dit staat ons toe de 
correcte antwoorden simpel op te tellen. De index loopt van 0 (geen correct antwoord) 
tot 15 (alle antwoorden correct). 

15 Politieke kennis verschilt naar opleidingsniveau: hoe hoger het opleidingsniveau des te 
meer politieke kennis men heeft. De gemiddelde scores op politieke kennis zijn: vmbo 
4,3, havo 7,0 en vwo 8,7 (Nuus en Dekker 2005).

16 De correlatie is positief omdat de politieke kennisindex varieert van 0 = geen correct 
antwoord tot 15 = alle antwoorden correct, terwijl de politiek cynisme schaal varieert 
van 1 = hoog niveau van politiek cynisme tot 5 = laag niveau van politiek cynisme.

17 De correlatie is negatief in tegenstelling tot die voor objectieve politieke kennis omdat 
de subjectieve politieke kennis varieert van 1 = heel veel kennis tot 5 = heel weinig 
kennis terwijl de objectieve kennis varieert van 0 = geen kennis tot 15 = heel veel kennis.
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perceptie correleert zoals verwacht met politiek cynisme: men is politiek cynischer 
naarmate men denkt dat het er in Nederland slecht aan toe gaat (r = 0,37). 

Negatieve emoties over de politiek in Nederland zijn gemeten met de volgende 
vraag: ‘Welke gevoelens heb jij over de politiek in Nederland? Hieronder staat 
een aantal gevoelens met daarachter cijfers. Het cijfer 1 betekent dat je dat gevoel 
helemaal niet hebt. Het cijfer 5 betekent dat je dat gevoel heel sterk hebt. Geef bij 
elk gevoel aan in welke mate jij dat hebt door één cijfer te omcirkelen.’ Een even 
aantal positieve en negatieve emoties is aan de respondenten voorgelegd: blij, ang-
stig, enthousiast, ongerust, verbonden, boos, bewondering, walging, hoopvol, en 
teleurgesteld.18 De correlaties met ‘ongerust’ en ‘angst’ zijn niet signifi cant en die 
met ‘boos’ en ‘teleurgesteld’ zijn zwak (respectievelijk r = -0,24 en –0,18). ‘Walging’ 
vertoont een relatief hoge correlatie met politiek cynisme (r = -0,40).19

Politieke socialisatie
Politieke socialisatie is gemeten door middel van twee vragen. De eerste vraag gaat 
over de inhoud van de socialisatie, te weten de perceptie van de houding van de soci-
alisatoren ten aanzien van de politiek. De vraag luidt: ‘Wat vinden je vader/stiefvader, 
moeder/stiefmoeder en je beste vriend(in) in het algemeen over de politiek in Neder-
land? Staan zij in het algemeen zeer positief, positief, negatief of zeer negatief ten 
opzichte van de politiek in Nederland?’ Voor elk van de drie personen is een afzon-
derlijk antwoord gevraagd. De mediavragen hebben deze vorm: ‘Hoe positief of 
negatief wordt in de krant, die je leest, in het algemeen over de politiek in Nederland 
geschreven?’. De scores voor de antwoorden lopen van +2 = ‘zeer positief’ tot –2 = 
‘zeer negatief’. Factoranalyse toont twee blokken van socialisatoren wat betreft de 
gepercipieerde houding van deze socialisatoren: de correlaties tussen vader, moeder, 
beste vriend/vriendin zijn aanzienlijk en datzelfde geldt voor de correlaties tussen 
televisie, krant en internet. De correlaties tussen de gepercipieerde houding van de 
genoemde personen en de gepercipieerde inhoud van de media zijn veel lager.20 Dit 

18 De ongeroteerde factoranalyse laat twee componenten zien: positieve en negatieve 
emoties. De vijf items met positieve emoties passen goed bij elkaar (Cronbach’s α = 
0,84). De vijf negatieve emotie-items passen iets minder, maar ook nog steeds aardig 
goed bij elkaar (Cronbach’s α = 0,73). De varimax geroteerde factoranalyse laat echter 
drie componenten zien: positieve emoties, en twee componenten met negatieve emoties 
te weten angst en woede. Gezien de uitkomst van de varimax geroteerde factoranalyse 
is er voor gekozen de negatieve emoties afzonderlijk te correleren met politiek cynisme. 
Positieve emoties zijn niet in de analyse betrokken. Zij zijn in de vraag opgenomen 
alleen om sturing in negatieve richting te vermijden.

19 De correlatie is negatief omdat walging varieert van 1 = geen walging tot 5 = veel wal-
ging terwijl de politiek cynisme schaal varieert van 1 = hoog niveau van politiek cynisme 
tot 5 = laag niveau van politiek cynisme.

20 De correlaties tussen gepercipieerde houding van de vader en die van moeder zijn: 0.65 
en beste vriend(in): 0.42 (en krant: 0.16, televisie nieuws: niet signifi cant, en internet: 
niet signifi cant). De correlaties tussen gepercipieerde houding van de krant en die van 
de televisie zijn: 0.46 en internet: 0.42 (en vader: 0.16, moeder: 0.20, beste vriend of 
vriendin: niet signifi cant). De gepercipieerde houdingen van de vader, moeder en beste 
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duidt erop dat de respondenten van de vader, moeder, en beste vriend/vriendin in 
sterke mate dezelfde boodschap ontvangen, en uit de drie media ook, maar dat deze 
boodschappen onderling kunnen verschillen. De percepties van politieke negativiteit 
van vader, moeder, beste vriend/vriendin, krant en televisie correleren alle met poli-
tiek cynisme van de socialisant.21 De gepercipieerde boodschap van internet corre-
leert daarentegen niet met politiek cynisme.

De gepercipieerde houdingen van genoemde socialisatoren zullen meer invloed 
op de socialisanten hebben naarmate zij daar vaker mee worden geconfronteerd. 
Vandaar dat een tweede vraag is gesteld naar de mate van socialisatie, concreet naar 
de frequentie van praten over politiek met vader, moeder, beste vriend of vriendin, 
lezen van nieuws over politiek in de krant, kijken naar het journaal op de televi-
sie, en surfen op internet naar politieke informatie. De vraag luidt: ‘Met sommige 
mensen in jouw omgeving praat je misschien wel eens over wat politieke partijen 
of politici zeggen en doen. Met anderen misschien nooit. Wil je bij elk van deze 
personen aangeven of jij met hem of haar vaak, soms, zelden of nooit praat over wat 
politieke partijen of politici zeggen en doen?’. De mediavragen hebben deze vorm: 
‘Op hoeveel dagen heb je de afgelopen week in de krant het nieuws over de politiek 
in Nederland gelezen?’. Het meest wordt met de vader over politiek gepraat (52% 
kruist ‘vaak’ of ‘soms’ aan). Maar ook met de moeder wordt door een aanzienlijk deel 
van de respondenten vaak of soms over politiek gepraat (46%). Meisjes praten vaker 
over politiek met hun ouders dan jongens. Dit verschil is groter bij het praten met de 
moeder dan met de vader. Maar ook meisjes praten vaker over politiek met hun vader 
dan met hun moeder, zij het dat dit verschil erg klein is en toeval is (respectievelijk 
52% en 48%). Een kwart van de respondenten spreekt vaak of soms over politiek met 
de beste vriend of vriendin (24%). Van de drie genoemde media wordt de televisie het 
meest gebruikt: meer dan de helft kijkt drie keer per week of vaker naar het journaal 
of jeugdjournaal (55%). Een kleine minderheid leest tenminste drie dagen per week 
artikelen over politiek in de krant (18%). Maar zeer weinigen surfen op internet naar 
informatie over politiek (3%). Veel respondenten die met hun vader over politiek 
praten, doen dat ook met hun moeder en beste vriend(in) en volgen ook het politieke 
nieuws in de krant en televisie.22

De politieke socialisatie van elk van de zes socialisatoren is bepaald door inhoud 
te vermenigvuldigen met frequentie. Voorbeeld: de beïnvloeding door de vader is 
bij een perceptie van een zeer negatieve houding en vaak met hem hebben gepraat: 
-2 maal 3 = -6. De meeste negatieve beïnvloeding komt van de vader (25%) en de 
moeder (21%). De beste vriend/vriendin staat op de derde plaats (16%). Minder res-

vriend of vriendin vormen een betrouwbare schaal (Cronbach’s α = 0,76). Dit geldt niet 
voor die van de media en die van alle socialisatoren tesamen (Cronbach’s α is respectie-
velijk 0,63 en 0,61).

21 Vader: r = -0,28, moeder: -0,30, beste vriend(in): -0,32, krant: -0,27 en televisie: -0,24, 
en het effect van de gecombineerde boodschap van de ouders is –0,34.

22 De antwoorden op deze frequentievragen correleren substantieel en vormen een bijna 
acceptabele schaal (Cronbach’s α = 0,69).
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pondenten worden negatief beïnvloed door de krant (7%), televisie (7%), en internet 
(4%). Politiek cynisme correleert niet met de socialisatie door de krant en internet 
(inhoud x frequentie). Wel is er een duidelijke, zij het zwakke, correlatie tussen poli-
tiek cynisme en de politieke socialisatie door de vader, moeder, beste vriend(in), en 
televisie, en de politieke socialisatie van alle zes socialisatoren tezamen (respectieve-
lijk r = 0,18, 0,19, 0,13, 0,15 en 0,23). 

Demografi sche en sociaaleconomische achtergronden
Jongens en meisjes verschillen nauwelijks in politiek cynisme. Evenmin zijn er grote 
verschillen in politiek cynisme tussen jongeren van verschillende subjectieve soci-
aaleconomische klasse. De vraag die gesteld is, luidt: ‘Er wordt wel eens gesproken 
over het bestaan van verschillende sociale klassen. Als je jouw gezin tot een bepaalde 
klasse zou moeten rekenen, welke zou dat dan zijn?’ Mogelijke antwoorden zijn: 
hogere klasse, middenklasse, arbeidersklasse, weet ik niet, of wil ik niet zeggen. 
Ook is er op politiek cynisme geen verschil tussen religieuze en niet-religieuze jon-
geren. De volgende vraag is gesteld: ‘Reken jij jezelf tot een bepaalde godsdienst? 
En zo ja, welke?’. Antwoordmogelijkheden zijn: Nee, geen godsdienst; Ja, wel 
godsdienst, namelijk: rooms-katholiek, Nederlands hervormd, islamitisch, gerefor-
meerd, joods, andere, namelijk…’ Wel zijn er verschillen tussen de religieuze achter-
gronden: rooms-katholieke en islamitische respondenten zijn meer politiek cynisch 
dan Nederlands hervormde, gereformeerde en joodse respondenten.23 Hoewel bijna 
de helft van de respondenten zich rekent tot een godsdienst, gaat slechts een minder-
heid regelmatig naar de kerk (‘Hoe vaak ga je naar de kerk of andere godsdienstige 
bijeenkomsten?’). Tussen politiek cynisme en kerkgang bestaat een signifi cant, zij 
het zeer zwak verband. Dit geldt ook voor de combinatie van religiositeit en kerk-
gang: religieuze en kerkgaande respondenten zijn signifi cant minder cynisch dan 
respondenten die wel religieus zijn maar niet naar de kerk gaan en zij die niet reli-
gieus en niet-kerkgaand zijn (r = 0,10). Met leeftijd is er een zeer zwak verband (r = 
0,11). Hetzelfde geldt voor opleidingsniveau; hoe hoger de opleiding des te minder 
politiek cynisch men is (r = 0,10).24

23 Tot een godsdienst rekent zich 48%. De gemiddelde waarden voor politiek cynisme, 
waarbij bedacht moet worden dat de schaalwaarden lopen van 1 = het meest politiek 
cynisch tot 5 = het minst politiek cynisch, zijn 2,9 voor religieuze en 2,8 voor niet-reli-
gieuze jongeren. De gemiddelde politiek cynisme waarden voor de verschillende reli-
gieuze achtergronden zijn: islamitisch 2,7 (n=14), rooms-katholiek 2,8 (n=88), andere 
godsdienst 2,8 (n=41), geen religie 2,8 (n=281), joods 2,9 (n=9), Nederlands hervormd 
3,0 (n=39) en gereformeerd 3,0 (n=67). De frequenties van kerkgang zijn: minstens één 
keer per week 12%, minstens één keer per maand 5% , enkele keren per jaar 21%, één 
keer per jaar of minder 21% en nooit 41%.

24 De gemiddelde waarden op politiek cynisme zijn voor vmbo-leerlingen: 2,7, voor havo-
leerlingen: 2,9, en voor vwo-leerlingen: 3,0. Ook in andere studies heeft opleidingsni-
veau een belangrijk effect op politiek cynisme bijvoorbeeld in Dekker (2005).
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Samenvattend: van de inferentievariabelen correleert politiek cynisme met alge-
meen cynisme, objectieve kennis van de politiek in Nederland, subjectieve kennis 
daarvan, de perceptie dat het er slecht aan toegaat in Nederland, en teleurstelling, 
boosheid en walging van de politiek in Nederland. Bijna alle socialisatievariabelen 
correleren met politiek cynisme: politieke socialisatie door de vader, moeder, beste 
vriend of vriendin, televisie, en alle socialisatoren tezamen. Van de achtergrondvari-
abelen is een correlatie vastgesteld met leeftijd, religiositeit samen met kerkgang, en 
opleidingsniveau. 

Voor meer inzicht in het effect op politiek cynisme van elk van de afzonderlijke 
onafhankelijke variabelen waarmee een correlatie is vastgesteld, rekening houdend 
met de overige variabelen, hebben we vervolgens een regressieanalyse uitgevoerd. 
Omdat leeftijd en opleiding niet los van elkaar staan – vmbo-leerlingen kunnen op 
hun 16de jaar klaar zijn, terwijl vwo-leerlingen zeker tot op hun 18de jaar op school 
zitten – is besloten alleen opleidingsniveau in de vervolganalyse te betrekken. De 
uitkomsten van de analyse staan in tabel 5.2. Daaruit blijkt dat de sterkste effecten 
komen van de perceptie dat het er slecht aan toegaat in Nederland, de emotie van 
walging over de politiek in Nederland, en de persoonlijkheidsvariabele algemeen 
cynisme. Er is ook een effect van de twee kennisvariabelen: objectieve kennis van de 
politiek in Nederland en subjectieve kennis van de politiek in Nederland. En ten-
slotte is er een effect op politiek cynisme van een negatieve politieke socialisatie. In 
totaal verklaren deze variabelen 36% van de variantie in politiek cynisme. 

Tabel 5.2 Achtergronden van politiek cynisme: gestandaardiseerde regressiecoëffi ciënten
Beta t Sig.

cynicisme in het algemeen 0,22 5,72 0,000
zelfwaardering -0,08 -2,01 0,045
woede over politiek in Nederland -0,03 0,65 0,517
walging over politiek in Nederland -0,23 -5,38 0,000
teleurstelling over politiek in Nederland -0,00 -0,08 0,939
politieke kennis: objectief 0,16 3,22 0,001
politieke kennis: subjectief -0,14 -3,16 0,002
perceptie dat het slecht gaat met Nederland 0,23 5,83 0,000
opleidingsniveau 0,01 0,22 0,828
politieke socialisatie totaal 0,13 3,26 0,001
r2 (adjusted) = 0,36

Bron: Politiek Cynisme Jongerenonderzoek 2005

De verwachting was dat jongeren politiek cynisch worden door eerder ontwikkelde 
andere oriëntaties zoals negatieve politieke cognities en emoties en vanwege nega-
tieve politieke berichten van belangrijke anderen. Voor beide processen – inferen-
tie en politieke socialisatie – is empirische evidentie gevonden. De deelhypothese 
dat jongeren meer politiek cynisch zijn naarmate zij een negatieve zelfwaardering 
hebben, moeten we verwerpen. Dat geldt ook voor de deelhypothese dat meer kennis 
van politiek leidt tot meer politiek cynisme. Wat we hebben gevonden, is het tegen-
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overgestelde: meer politieke kennis leidt tot minder politiek cynisme. De volgende 
deelhypothesen kunnen we op basis van de verzamelde data niet verwerpen: jonge-
ren zijn meer politiek cynisch naarmate zij meer algemeen cynisch zijn, er meer van 
overtuigd zijn dat het met het land er slecht aan toegaat, meer negatieve politieke 
emoties hebben en meer negatieve berichten over de politiek ontvangen van anderen 
en met name van de ouders, de beste vriend of vriendin en de televisie. De kernhy-
pothese dat we met de genoemde variabelen een aanzienlijk deel van de variantie in 
politiek cynisme kunnen verklaren, behoeft niet te worden verworpen. 

Perspectief
Vervolgonderzoek is gewenst omdat het grootste deel van de variantie nog niet is 
verklaard. In dat vervolgonderzoek zullen bepaalde variabelen beter moeten worden 
gemeten en dienen er nieuwe variabelen te worden opgenomen. 

Eventueel negatieve politieke ervaringen zijn niet gemeten omdat wij ervan 
uitgaan dat jongeren die nog niet hebben. Wel kunnen zij echter ervaringen hebben 
opgedaan in allerlei andere verbanden van de ‘civil society’, bijvoorbeeld in ver-
enigingsbesturen. Die ervaringen zouden door de respondenten kunnen worden 
gegeneraliseerd naar het politieke domein (naast het eventuele effect daarvan op het 
‘algemeen cynisme’). In vervolgonderzoek zou naar die ervaringen kunnen worden 
gevraagd. 

Een andere variabele is het gevoel van positieve identiteit of het gebrek daaraan. 
In het uitgevoerde onderzoek is alleen de zelfwaardering gemeten die wel verbonden 
zal zijn met identiteitsbeleving maar daaraan niet gelijkgesteld kan worden. 

In de socialisatievragen stonden de socialisatoren centraal en zijn geen vragen 
gesteld over de wijze waarop de socialisant met de aangeboden informatie omgaat. 
In een vervolgstudie zou ook onderzocht kunnen worden of verschil in de manier 
waarop de socialisant de politieke informatie verwerkt invloed op politiek cynisme 
heeft. Dit in navolging van Erber en Lau (1990) die een verschil in politiek-cynisme-
ontwikkeling constateerden tussen mensen die primair gericht zijn op informatie 
over personen – ‘person chronicity’ – en mensen die primair denken in termen van 
beleid en actuele issues – ‘issues chronicity’. 

De socialisatoren waarover vragen zijn gesteld, waren de vader, moeder, beste 
vriend of vriendin en de massamedia. De socialisatie door massamedia verdient 
meer specifi eke vragen. Onderscheid moet worden gemaakt naar kijken naar de 
publieke omroep en programma’s van commerciële zenders.25

Er is geen vraag gesteld over de politieke socialisatie op school omdat wij dachten 
die niet eenvoudig te kunnen meten; leerlingen volgen immers meerdere vakken, 
hebben verschillende leraren/leraressen, gebruiken verscheidene schoolboeken en 
nemen mogelijkerwijs aan heel verschillende extracurriculaire activiteiten deel. Dat 
wij niet naar deze schoolvariabelen hebben gevraagd, is achteraf gezien jammer 
omdat op de vraag in de enquête: ‘Van wie of wat heb je het meest over politiek 

25 Zie de genoemde studie van Brants en Van Kempen (2002).
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geleerd?’ de school het meest is aangekruist (70%), zelfs nog iets vaker dan de tele-
visie (67%), en veel vaker dan de vader (44%), krant (30%), moeder (25%), internet 
(12%), radio (10%), en beste vriend of vriendin (3%). In vervolgonderzoek zou het 
goed zijn om ook mogelijke effecten van de school te bestuderen met afzonderlijke 
vragen naar bijvoorbeeld de perceptie van politiek cynisme in de lessen maatschap-
pijleer en geschiedenis en/of de lessen van de favoriete docent(e) van de respondent, 
en naar positieve of negatieve ervaringen met de besluitvorming op school. 

Politici als socialisatoren ontbraken in de vragenlijst. Zij kunnen echter via de 
media ook zelf belangrijke cynisme-socialisatoren zijn als zij melden dat de politiek 
niet deugt. Burgers kunnen denken dat als politici en ex-politici, die in de keuken 
hebben gekeken, iets negatiefs over de politiek zeggen het wel waar moet zijn. De 
laatste tijd zijn er nogal wat politici die zich in scherp negatieve bewoordingen over 
‘Den Haag’ uitlaten. Wij geven een paar voorbeelden in onderstaand kader. Of die 
uitspraken (via de media) op zich een effect op politiek cynisme van (jonge) burgers 
hebben, lijkt ons belangrijk te onderzoeken.

‘Mijn beeld van Den Haag was dat het een duf, niet empathisch circuit was. Niet bezig 
met de problemen van mensen. Geen idee meer dat ze door die burger betaald worden. 
Ze zijn daar voor zichzelf begonnen. En het ergste was: mijn beeld klopte volstrekt met 
de werkelijkheid’ (Herman Heinsbroek, gewezen minister van Economische Zaken in de 
87 dagen van het eerste kabinet Balkende in de Volkskrant 9 november 2002). 
De Eerste en Tweede Kamer zijn ‘allemaal mannetjes die iets te doen moeten hebben, 
die beleid op beleid stapelen, die zich moeten profi leren, die herkozen moeten worden, 
die onderling de baantjes verdelen’ (Gerd Leers, oud-Kamerlid en nu burgemeester van 
Maastricht in de Volkskrant 19 november 2005).
‘Tegenwoordig doen wij maar steeds of de ministerraad een gezellig vriendenclubje is. 
Dat moet ik zwaar ontkennen, nee, nee, nee. … ondertussen zijn we vreselijker dan wie 
dan ook. Achter elkaars rug om. Ach, ach, ach, het is allemaal veel vuiler en vunziger 
dan mensen denken. Ik heb het dan … over de Haagse politiek in het algemeen. Machi-
naties, machtsspelletjes, persoonlijke belangen, partijbelangen die meespelen bij de 
benoeming van personen of het nemen van besluiten’ (Alexander Pechtold, D66-minis-
ter voor Bestuurlijke Vernieuwing in Opzij 34 (2), februari 2006, en geciteerd in verschil-
lende andere media). 
‘Ik heb de slangenkuil ervaren als een dark room. Je weet niet of je van voren of van 
achteren wordt genomen’ (Marianne van den Anker, Rotterdamse wethouder, die niet in 
een volgend college wilde terugkeren, in Elsevier 7 februari 2006, geciteerd in NRC Han-

delsblad 17 februari 2006). 
Politici hebben een ‘pennelikkerige, wereldvreemde uitstraling’, zeggen niet eerlijk 
waar het op staat en weten niet wat er leeft in het land. De politiek wordt vertroebeld 
door ‘handjeklap, achterkamertjesoverleg, hypocrisie, opportunisme, nepotisme, medi-
ageilheid en schijndemocratie’ (Peter R. de Vries, die overwoog een nieuwe partij op te 
richten en zich voor de Tweede Kamer kandidaat te stellen, in de Volkskrant 19 november 
2005). 
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‘Den Haag zit niet vol met idealisten, daar ben je snel genoeg achter’ (Doekle Terpstra 
bij zijn vertrek als CNV-voorzitter in de Volkskrant van 23 april 2005). 
En over de mogelijk nieuwe leider van de VVD zegt Jo Ritzen, oud-minister en nu col-
legevoorzitter van de Universiteit Maastricht: ‘Ik beschouw staatssecretaris Rutte … als 
een cynicus, een carrièrepoliticus, die het niet zo veel kan schelen waar hij zit en wat hij 
doet, zolang het maar voldoende draagvlak heeft in zijn eigen partij’ (in het Schooljour-

naal 28, 1 october 2005 en in verschillende media herhaald). 
Een ‘positief’ geluid wordt zelden gehoord. Een voorbeeld daarvan, maar wel 
met een waarschuwing aan het einde is: ‘Ik kom echt niet veel slechte mensen 
tegen. … Het zijn bijna altijd hardwerkende integere types die ontzettend hun 
best doen en zich voor relatief weinig geld het vuur uit de sloffen lopen om iets 
moois tot stand te brengen. Maar je moet wel altijd op je hoede zijn’ (Geert 
Dales, voormalig wethouder en loco-burgemeester van Amsterdam en nu bur-
gemeester van Leeuwarden in de Volkskrant van 4 maart 2006).de Volkskrant van 4 maart 2006).de Volkskrant

Van de achtergrondvariabelen correleren alleen leeftijd en opleiding met politiek 
cynisme. Dat geslacht op zich geen correlatie laat zien, is niet verbazingwekkend. 
Wel is het opmerkelijk dat subjectieve klasse geen correlatie vertoont. Verwacht zou 
kunnen worden dat naarmate de sociale klasse lager is er meer politiek cynisme zal 
zijn. Men kan een lagere sociaaleconomische positie verwijten aan anderen en dan 
met name aan hen die het land besturen. De afwezigheid van een correlatie is mis-
schien te wijten aan onze meting van sociale klasse. Nu zijn de jongeren niet naar 
hun eigen positie gevraagd maar naar de klasse van het gezin waaruit zij komen. Dit 
kan bij vwo-leerlingen uit arbeidersgezinnen of vmbo-leerlingen uit hogere milieus 
een vertekening opleveren. In vervolgonderzoek zou naar het besteedbare inkomen 
– zakgeld en bijverdiensten – van de respondenten zelf kunnen worden gevraagd en 
de mate waarin zij zich sociaaleconomisch gedepriveerd voelen. 

Ons onderzoek is beperkt tot Nederland. Toekomstig onderzoek in meerdere 
landen tegelijk zal het eventuele effect op politiek cynisme kunnen blootleggen van 
verschillen in politieke systeem, aantal bekende nationale beleidsfi asco’s, sociaal-
economische (on)gelijkheid, sociaaleconomische en culturele deprivatie, individua-
lisme, massamedia-aanbod, en onderwijs over politiek op school. 

Aan ons onderzoek hebben ook alleen jongeren deelgenomen. Een vervolgstudie 
onder jongeren én ouderen kan uitwijzen of negatieve eigen ervaringen in en met 
de politiek bijdragen aan een verhoging van de verklaarde variantie van politiek 
cynisme. Ook kan dan worden vastgesteld of het – overeenkomstig verscheidene 
studies in de vs met betrekking tot wantrouwen (Norris 1999) – zo is dat jongeren 
politiek cynischer zijn dan ouderen. Longitudinale studies zullen nodig zijn om te 
kunnen vaststellen of politiek cynisme – zoals in de vs (Rahn en Transue 1998) – bij 
zowel jongeren als ouderen toeneemt en of het bij jongeren sneller toeneemt dan bij 
ouderen. 

In vervolgonderzoek zou ook gevraagd kunnen worden naar wat men van politiek 
cynisme eigenlijk vindt. Beoordeelt men politiek cynisme als iets positiefs of als iets 
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negatiefs? Misschien zijn politieke cynici zelf ook niet gelukkig met hun attitude. De 
overtuiging dat de politiek gekenmerkt wordt door immoraliteit en incompetentie 
hoeft niet bij te dragen aan levenstevredenheid (ondanks een eventuele bijdrage aan 
identiteitsvorming). 

Na deze refl ectie op het eigen onderzoek kijken we nu naar eventuele beleids-
opties. Wanneer we er van uitgaan dat politiek cynisme in het algemeen als iets 
negatiefs wordt gezien (ook door politieke cynici zelf ) dan rijst de vraag of er iets 
gedaan zou kunnen worden om politiek cynisme te voorkomen of te verminderen, 
om te beginnen bij jongeren. Sommigen menen dat politiek cynisme onvermijdelijk 
is (bijvoorbeeld Goldfarb 1991). Anderen menen dat wel degelijk iets tegen politiek 
cynisme kan worden gedaan (bijvoorbeeld Bennett 1997). Maar wat? Wegnemen van 
de oorzaak is het eenvoudige antwoord. Het wordt ingewikkelder nu we uit onze ana-
lyse weten dat er meerdere bronnen voor politiek cynisme zijn: algemeen cynisme, 
de perceptie dat het er slecht aan toegaat in Nederland, walging over de politiek in 
Nederland, geringe objectieve en subjectieve kennis van de politiek in Nederland, 
en een negatieve politieke socialisatie door met name de ouders en de televisie. We 
zullen eerst meer onderzoek moeten doen naar de herkomst van algemeen cynisme. 
Hoe komt men aan de overtuiging dat mensen in het algemeen immoreel zijn? Dat 
geldt ook voor de perceptie dat het er slecht aan toegaat in Nederland en de walging 
over de Nederlandse politiek. Die zullen naar wij aannemen vooral gebaseerd zijn 
op wat men over de politiek hoort, leest en ziet via de media. Voor nader onderzoek 
van cynisme socialisatie door de media zijn hierboven al een paar wensen op tafel 
gelegd. Gesteld dat massamedia alleen over politieke immoraliteit en incompetentie 
kunnen rapporteren als die in de praktijk bestaan, dan is er alleen politiek cynisme 
in de media als de politiek, haar instituties en uiteindelijk de politici aanleiding tot 
zulke rapportages geven en daadwerkelijk in meer of mindere mate blijk geven van 
immoraliteit en incompetentie. ‘Cynicism is an unpleasant way of saying the truth’ is 
een veel gebruikte uitspraak van Lillian Hellman (www.brainyquote.com). Data over 
die ‘waarheid’ zijn echter schaars omdat elites zich minder gemakkelijk laten onder-
vragen dan burgers en omdat het lastig is om immoraliteit en incompetentie objec-
tief vast te stellen. Bij gebrek aan harde bewijzen draait het dan om politiek cynische 
beeldvorming en emotionalisering door de massamedia en, via diezelfde media, 
de politiek zelf. Massamedia zijn gericht op hoge kijkcijfers en/of winst maken en 
zullen niet staan te popelen om ook weinig spannend ‘positief’ politiek nieuws te 
brengen (als dat er al is). Politici zouden zich wel minder negatief over ‘Den Haag’ 
kunnen uitlaten, maar als zij ‘de waarheid’ spreken is ook dat weer ongewenst. Waar 
wel direct wat aan gedaan kan worden, is het gebrek aan politieke kennis. Voor 
onderwijs in politiek is de school en met name het voor alle leerlingen verplichte 
vak maatschappijleer de meest geëigende plek. Een van de onderwerpen zal politiek 
cynisme zelf kunnen zijn: wat het inhoudt, hoe het wordt onderzocht, dat er verschil-
lende oorzaken van zijn en dat het methodologisch moeilijk is om vast te stellen of 
politieke cynici nu wel of niet gelijk hebben dat de politiek wordt gekenmerkt door 
immoraliteit en incompetentie.
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6 De cynismespiraal heroverwogen: enkele nuances in het 
debat over schadelijke media-effecten 

Claes H. de Vreese en Matthijs Elenbaas

Zijn de media de ‘good guys’ of ‘bad guys’ in democratische processen? Hierover zijn 
verschillende inzichten en stellingnames te vinden, zowel in de wetenschappelijke 
literatuur als in populaire discussies. Vast staat dat nieuws, voor een overgrote meer-
derheid van de burgers, de belangrijkste bron van informatie is over politiek. Maar 
weinig mensen maken direct contact of hebben directe ervaringen met politici en 
hun campagnes. Aangezien het voornamelijk de media zijn die ons hierover informe-
ren, is het beeld dat burgers van politiek en politici hebben hoofdzakelijk een geme-
dieerd beeld. Deze veronderstelling roept bijna automatisch de vraag op of, en zo ja 
in hoeverre, er een verband bestaat tussen de hedendaagse politieke berichtgeving in 
de media en publiek cynisme en negativisme.

In dit hoofdstuk wordt een aantal trends in de politieke journalistiek besproken. 
Hierbij is er vooral aandacht voor studies naar zogenoemde strategische politieke strategische politieke strategische
verslaggeving waarin vooral de performance van politici centraal staat en politici 
beschreven worden als strategisch operende actoren die voornamelijk uit zijn op 
populariteit, prestige en het pluche. Volgens de voornamelijk Amerikaanse litera-
tuur op dit gebied geeft een dergelijk journalistiek beeld van de politiek aanleiding 
tot een groeiend politiek cynisme, daarmee een neerwaartse spiraal veroorzakend 
van alsmaar minder politieke betrokkenheid en participatie onder het publiek. In het 
hoofdstuk worden deze pessimistische beweringen herzien in het licht van gegevens 
van de Nederlandse en Europese situatie. Dit leidt uiteindelijk tot een veel genuan-
ceerder beeld van de rol van de media in zowel het kweken als reduceren van politiek 
cynisme. Daarnaast worden grote vraagtekens gezet bij de assertie dat media-
geïnitieerd cynisme negatieve consequenties heeft voor politieke en democratische 
processen.

Tendensen in de politieke journalistiek
Sinds de jaren zeventig rapporteren mediaonderzoekers en -critici een fundamentele 
en zich met name in verkiezingstijd manifesterende benaderingsverschuiving in de 
politieke journalistiek van een berichtgeving gericht op de politieke inhoud naar een 
journalistieke vorm die zich vooral toespitst op de onderlinge (wed)strijd tussen par-
tijen en individuele politici in de politieke arena. De aandacht voor de zogenoemde 
horse race tussen politieke actoren, hun stijl en performance op het politieke toneel en horse race tussen politieke actoren, hun stijl en performance op het politieke toneel en horse race
electorale posities in de peilingen, maar ook de strategieën en taktieken die zij in de 
campagne toepassen, zijn onlosmakelijk met deze journalistieke benadering verbon-
den.

De nadruk die journalisten voornamelijk in linguïstische zin leggen op dergelijke 
elementen in hun nieuwsverhalen is wat Cappella en Jamieson (1997) een ‘strategy 
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frame’ noemen. Patterson (1993) spreekt in zijn boek Out of Order over ‘game sche-Out of Order over ‘game sche-Out of Order
mata’ als de interpretatiekaders van waaruit journalisten in toenemende mate zijn 
gaan denken en berichten over politiek in het algemeen en campagne voerende poli-
tici in het bijzonder. Het onder journalisten dominante kader is, zo stelt Patterson, 
gebaseerd op de veronderstelling dat politiek in de eerste plaats een strategisch spel 
is waarin politici wedijveren om de macht. Politici worden als het ware gezien als 
strategische spelers wier bewegingen immer een berekenend en uitgekookt karak-
ter hebben, ingegeven vanuit achterliggende strategische motieven om politieke 
tegenstanders te verslaan en politieke doelen te bereiken, waaronder uiteraard het 
binnenhalen van zoveel mogelijk stemmen. Het spel wordt namelijk gespeeld voor 
het oog van miljoenen toeschouwers, het electoraat, op wie de spelers constant een 
zo gunstig mogelijke indruk proberen te maken.

De journalitieke tendens om politiek als een proces of strategisch spel te inter-
preteren en dienovereenkomstig te belichten, is alsmaar nadrukkelijker aanwezig in 
de Amerikaanse politieke berichtgeving, zo laat Patterson zien aan de hand van een 
analyse van drie decennia voorpaginanieuws van the New York Times. Terwijl in 1960 
de meerderheid van het campagnenieuws nog werd beschreven vanuit een inhoude-
lijk perspectief, staat in de jaren negentig inmiddels in vrijwel alle berichtgeving over 
politieke campagnes het strategische spel centraal. Daarnaast heeft ander onder-
zoek naar ‘game framing’, bijvoorbeeld dat van Lawrence (2000), aangetoond dat het 
strategieperspectief niet alleen een invalshoek is van waaruit journalisten specifi ek 
verkiezingscampagnes verslaan, maar ook in veralgemeniserende zin als stijlmiddel 
dient, zoals wanneer zij over politiek inhoudelijke en beleidsmatige onderwerpen 
berichten.

Buiten de vs is beduidend minder onderzoek gedaan naar strategische nieuws-
berichtgeving over politiek en campagnes, hoewel een aantal onderzoeken naar 
verkiezingscampagnes in verschillende Europese landen laat zien dat ook hier een 
substantieel deel van het verkiezingsnieuws in het teken staat van de horse race, 
opiniepeilingen en politiek-tactische spelletjes en opzetjes. In hun studie over het 
Deense referendum over de invoering van de euro in 2000 vonden De Vreese en 
Semetko (2002) bijvoorbeeld dat de helft van alle aan het referendum gerelateerde 
onderwerpen in het televisienieuws en een kwart tot de helft van alle artikelen in de 
pers strategisch ingekaderd bleken. Toch lijken in vergelijking met de vs de stra-
tegische interpretatiekaders in bijvoorbeeld de Deense of Nederlandse politieke 
verslaggeving nog niet zo alomtegenwoordig. In hun analyse van achtereenvolgende 
verkiezingscampagnes in Nederland, stellen Brants en Van Praag (2005) dat ‘[d]e 
door Patterson en anderen gesignaleerde ontwikkeling [...] onmiskenbaar aanwezig 
[is] in Nederland, maar het beeld is genuanceerd’ (p. 11). Leggen we de resultaten 
van Brants en Van Praag naast die van Patterson, dan kunnen we concluderen dat de 
aandacht voor inhoudelijk nieuws over issues, partijen, politici en hun standpunten 
in de Nederlandse politieke journalistiek nog altijd heel aanzienlijk te noemen is.

Dergelijke cross-nationale verschillen kunnen waarschijnlijk grotendeels ver-
klaard worden door contextgebonden systeem- en cultuurkenmerken van politiek en 

Politiek cynisme.indd 2006-06-05, 9:49MD84



85De cynismespiraal heroverwogen

media. Het Nederlandse politieke meerpartijenstelsel van evenredige vertegenwoor-
diging en coalitieregeringen, als typisch voorbeeld van het consensusmodel, gebiedt 
nu eenmaal dat de grote politieke partijen in de campagne enigszins rekening 
houden met de na de verkiezingen te voeren coalitieonderhandelingen, hetgeen een 
zekere invloed heeft op de stijl van campagne voeren. Bovendien moeten met name 
de coalitiepartijen gedurende de regeringsperiode uiteraard samen door één deur 
kunnen. Dat politieke partijen zich in die zin betrekkelijk mild opstellen, zou een 
belangrijke reden kunnen zijn waarom de politieke journalistiek zich in een derge-
lijke context zowel in als buiten verkiezingstijd relatief wat minder door cynisme 
en confl icten laat leiden. In landen met een tweepartijenstelsel en politieke cul-
tuur overeenkomstig het zogenoemde adversarial model, zoals dat van de Verenigde 
Staten, zijn de politieke omgangsvormen daarentegen vaak harder en ruwer. Het 
daar geldende ‘winner takes all’-principe van verkiezingen gaat veelal gepaard met 
een meer agressieve en negatieve vorm van campagne voeren en politiek bedrijven, 
waarin politieke tegenstanders, vaak niet meer dan twee kandidaten dan wel par-
tijblokken, elkaar niet zelden zwart maken door onderling met modder te smijten. 
Daarnaast geldt dat de journalistieke cultuur in de context van zuiver commerciële 
mediasystemen volgens het door Hallin en Mancini (2004) genoemde ‘liberale model’, 
bijvoorbeeld het Amerikaanse, beduidend meer is toegespitst op de strijd om de medi-
aconsument dan die in hybride systemen volgens het ‘democratisch-corporatistische 
model’ (ibid.), zoals het Nederlandse systeem. Het ligt voor de hand dat dergelijke 
omstandigheden tot op zekere hoogte ook hun weerslag zullen hebben op de poli-
tieke berichtgeving.

Desalniettemin concluderen Brants en Van Praag (2005) op grond van hun meest 
recente resultaten dat ook de Nederlandse nieuwsmedia in verkiezingstijd een 
toenemend belang hechten aan strategische en horse-racebeschouwingen, hetgeen 
duidelijk ten koste gaat van de inhoud. Ook op de Nederlandse nieuwsredacties 
bepalen de nieuwsselectiecriteria in toenemende mate dat een goed nieuwsverhaal 
over een politieke gebeurtenis elementen van drama, confl ict en negativiteit dient te 
bevatten. Dergelijke criteria refl ecteren tevens de journalistieke neiging om poli-
tiek nieuws te personaliseren; een benadering waarin de politieke strijd van ideeën 
verwordt tot een strijd tussen individuele politieke persoonlijkheden, met zeer veel 
aandacht voor daarbij horende zaken als imago, stijl en leiderschapskwaliteiten. De 
opkomst, dominantie en visuele kracht van het (nieuws)medium televisie heeft deze 
ontwikkeling bovendien aanzienlijk versterkt. Daar komt bij dat de nieuwsmedia, 
die als gevolg van een toenemende concurrentie binnen het inmiddels sterk gelibe-
raliseerde medialandschap hun oplage- en kijkcijfers zien dalen, meer rekening zijn 
gaan houden met de wensen van het publiek, dat, volgens de nieuwsmakers, vooral 
toeschouwer wil zijn van een spannend en onderhoudend politiek schouwspel.

De waargenomen trend richting een meer op strategie en strijd gefocuste poli-
tieke verslaggeving is echter niet alleen door de media zelf in gang gezet. Deels kan 
hij evenzogoed worden beschouwd als het resultaat van een journalistieke reactie 
op, of interactie met, bepaalde ontwikkelingen in de politiek. Zo zijn de politieke 
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campagnes van partijen en politici in de loop der jaren steeds verder geprofessiona-
liseerd. Hoewel de mate van professionalisering vanuit cross-nationaal perspectief 
nog enigszins bescheiden is, zijn ook in Nederland politieke actoren zich, mede gelet 
op het grote aantal zwevende kiezers, sterker bewust van het belang van strategische 
communicatie zoals nieuwsmanagement en politieke marketing. Deze ‘mediapoli-
tiek’ kan rekenen op de nodige extra achterdocht en aandacht van journalisten, al 
was het alleen maar omdat zij met hun strategische interpretaties en analyses naast 
hun democratische waakhondfunctie ook hun zeggenschap over de inhoud van het 
nieuws kunnen onderstrepen (Zaller 1999).

Specifi ek voor de Nederlandse situatie kan daar vrij recent wellicht nog een andere 
oorzaak aan worden toegevoegd. De sinds Pim Fortuyns stormachtige opkomst 
zichtbaar veranderde politieke omgangsvormen zouden wel eens kunnen wijzen op 
het einde van de Nederlandse gematigde politieke consensuscultuur. Brants en Van 
Praag (2005) merken op dat ‘[d]e ingetogen en zakelijke politieke stijl die decennia 
lang dominant was [...] gedeeltelijk [is] vervangen door een expressieve en emotie-
volle stijl. Felle, persoonlijke aanvallen zijn niet langer taboe. Compromissen zijn 
haast bij voorbaat al verdacht. Het ligt voor de hand dat, bij een dergelijke snelle 
verandering in de politieke cultuur van een deel van de politieke elite, de rol van de 
media ook sterk verandert’ (pp. 2-3).

Ongeacht of het nu voornamelijk de journalistiek is die anticipeert op ontwik-
kelingen in de politiek of dat de politiek juist anticipeert op ontwikkelingen in 
de journalistiek, het verwachte belang en gedrag van de andere partij hebben een 
wederzijds versterkend effect op de aandacht die beide kanten hebben voor strategi-
sche overwegingen.

De mediamalaise ontkracht
Nieuws is, zoals reeds gesteld, voor een overgrote meerderheid van de burgers de 
belangrijkste bron van informatie over politiek. De communicatie tussen politici en 
kiezers verloopt in toenemende mate primair via de (nieuws)media: ‘[p]oliticians 
speak to the media; the media then speak to the voters’ (Ansolabehere c.s. 1993: 1). 
De centraliteit van nieuws in de publieke beleving van politiek roept de vraag op of er 
wellicht een causaal verband bestaat tussen enerzijds een politieke journalistiek die 
steeds meer gepreoccupeerd is met de strategische motieven van politici en steeds 
minder met hun inhoudelijke, en anderzijds een groeiend politiek cynisme en nega-
tivisme dat in veel gevestigde democratieën onder grote groepen kiezers waarneem-
baar is.1

1 Over het begrip ‘politiek cynisme’ bestaat overigens weinig helderheid en overeenstem-
ming in de literatuur, zowel wat betreft het conceptualiseren als operationaliseren ervan 
(zie ook de bijdrage van André Krouwel en Koen Abts in dit boek). Politiek cynisme is 
veelal gedefi nieerd als een gebrek aan vertrouwen in ‘de politiek’, maar een dergelijke 
algemene interpretatie miskent dat politiek cynisme feitelijk een multidimensionaal 
begrip is en daarom op verschillende niveaus kan worden geanalyseerd. Zo kan er 
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Michael J. Robinson (1976) was een van de eerste wetenschappers die publiceerde 
over de relatie tussen de berichtgeving in de media over politiek en het groeiende 
publieke cynisme en negativisme. Refererend aan het begrip ‘videomalaise’ stelde 
Robinson dat voornamelijk het televisienieuws, met zijn negativistische en pole-
miserende portrettering van het politieke bedrijf, er mede voor verantwoordelijk is 
dat vaste kijkers hun vertrouwen in de politiek kwijtraken en er uiteindelijk zelfs 
een afkeer van krijgen. Deze als verderfelijk (‘vicious’) omschreven invloed van de 
media op het politiek bewustzijn onder kiezers is sindsdien in talloze publicaties 
door mediacritici en -onderzoekers aan de kaak gesteld. Zo schrijft Patterson (1993) 
dat door continu de nadruk te leggen op het strategische spelelement in politieke 
kwesties de nieuwsmedia hun publiek een eenzijdig negatief beeld van politici als 
het ware inprenten, welk voornamelijk een aanjagende werking heeft op het publieke 
wantrouwen. 

Hoewel op het eerste gezicht aannemelijk, kan Patterson zijn stelling niet staven 
aan de hand van empirisch bewijsmateriaal. Bovendien komen sommige onderzoe-
kers die dat wél kunnen tot beduidend minder pessimistisch stemmende conclu-
sies. Stephen Bennett en zijn collega’s (1999), bijvoorbeeld, stellen op basis van een 
survey-onderzoek vast dat mensen die intensief het nieuws volgen even of zelfs net 
iets minder cynisch zijn dan mensen die maar weinig nieuws consumeren.2 In een 
soortgelijke studie laten Pinkleton en Austin (2001) eveneens zien dat er nauwelijks 
enige samenhang bestaat tussen individuele voorkeuren voor nieuwsmediagebruik 
en een cynische predispositie over politiek.3 De onderzoekers vonden daarentegen 
wel een signifi cant verschil in cynisme tussen enerzijds mensen die specifi ek de 
krant beschouwen als een belangrijke bron van informatie en anderzijds diegenen 
die meer informationele waarde hechten aan andere media zoals de radio of televi-
sie; de politieke opvattingen van de eerste groep bleken het minst cynisch van aard. 
Pippa Norris (2000) toont zelfs aan dat de meest tot de nieuwsmedia aangetrokken 
individuen op diverse geanalyseerde niveaus van politiek vertrouwen consistent 

onderscheid gemaakt worden tussen cynisme dat gericht is tegen politieke instituties, 
specifi eke issues, individuele politici, maar bijvoorbeeld ook tegen politieke campag-
nes.

2 Politiek cynisme is hier onderzocht op het niveau van regeringsvertrouwen. Responden-
ten werd gevraagd: (1) hoe vaak zij de regering vertrouwen; (2) in hoeverre zij vinden 
dat de regering belastinggeld verspilt; (3) in hoeverre zij vinden dat de regering bestuurt 
namens het volk of op basis van enkele grote zelfzuchtige belangen; en (4) naar hun 
oordeel over de eerlijkheid van regeringsvertegenwoordigers. Schaalbaarheidscoëffi -
ciënt Cronbach’s alfa (α) was 0,59.

3 De zes uitspraken (α = 0,69), gemeten via een vijfpunts Likertschaal (eens/oneens), 
luidden: (1) politici zijn eerlijk tegenover de media en het publiek; (2) politici hebben 
meer oog voor publieke belangen dan voor hun eigen belangen; (3) politici raken de 
voeling met de echte wereld kwijt nadat zij zijn gekozen; (4) ik ben gefrustreerd over de 
manier waarop de regering functioneert; (5) ik walg van politiek in dit land; en (6) ik 
ben tevreden over hoe de regering functioneert.
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de meest positieve politieke houding ten toon spreiden.4 Aarts en Semetko (2003), 
tenslotte, concluderen op grond van hun onderzoek naar patronen van mediagebruik 
dat er in de Nederlandse situatie sprake is van een zich duaal afspelend proces. Zij 
vonden dat gebruikers van bepaalde kwaliteitsmedia zich signifi cant beter geïn-
formeerd, meer betrokken en positiever over de werkzaamheid van het politieke 
systeem (alsmede hun eigen rol daarin) toonden dan gebruikers van bepaalde popu-
laire media.5

De bovengenoemde onderzoekers lijken goeddeels te slagen in het weerleggen van 
de videomalaise-theorie. Desondanks blijven er in de meeste studies vragen onbe-
antwoord. Ten eerste wordt de werkelijke inhoud van mediaboodschappen meestal 
buiten beschouwing gelaten. Echter, zonder nauwkeurige gegevens over het type 
politieke informatie (bijvoorbeeld inhoudelijk of strategisch georiënteerd) waar-
aan de respondenten in hun mediagebruik daadwerkelijk zijn blootgesteld, blijft het 
gissen naar de specifi eke effecten van de media op gevoelens van politiek cynisme 
onder het publiek. Pinkleton en Austin (2001) kunnen onder meer om die reden bij-
voorbeeld niet verklaren waarom zij precies een verschil vonden tussen krantenlezers 
en andere mediagebruikers. 

Ten tweede biedt bestaand onderzoek nauwelijks de mogelijkheid om eventuele 
veranderingen in politiek cynische attitudes te ontdekken als gevolg van individueel 
mediagebruik. Cross-sectioneel survey-onderzoek is immers slechts een momentop-
name, waardoor onderzoekers geen uitsluitsel kunnen geven over oorzaak en gevolg 
in de relaties die zij ontdekken. Dat een regelmatig nieuwsmediagebruik bijdraagt 
aan een minder cynische houding ten opzichte van de politiek – een media-effect – is 
een plausibele maar geen sluitende interpretatie van, bijvoorbeeld, de door Norris 
(2000) gevonden associatie. Het is immers evengoed mogelijk dat iemands vooraf 
bestaande niveau van politiek cynisme juist bepalend is voor in hoeverre hij of zij 
geneigd is om via de media op de hoogte te blijven van politieke ontwikkelingen 
– een selectie-effect. 

Volgens Norris (2000) is de meest overtuigende interpretatie echter dat de causa-
liteit in beide richtingen werkt, waarbij een wederzijds versterkend effect optreedt: 
reeds bestaande politieke attitudes leiden tot bepaalde mediagebruikspatronen die 
deze attitudes vervolgens weer versterken en omgekeerd, als in een zogenoemde 
virtuous circle. De cross-sectionele onderzoeksdata, op grond waarvan Norris deze 
geloofwaardige redenering baseert, stellen haar door gebrek aan herhaalde metin-
gen echter niet in staat om dergelijke veranderingen ook werkelijk te documenteren. 

4 Politiek vertrouwen is hier, op basis van Eurobarometerdata, gemeten op vier verschil-
lende niveaus: (1) vertrouwen in de supranationale politieke gemeenschap (onderling 
vertrouwen tussen Europese volken); (2) evaluatie van het functioneren van de eu; (3) 
vertrouwen in Europese en nationale politieke instituties; en (4) evaluaties van politiek 
leiders. Zie Norris (2000: 254) voor de exacte bewoordingen van de items.

5 De onderzoekers vonden in deze studie overigens geen relatie tussen mediagebruiks-
patronen en (onder andere politiek) vertrouwen (hier gemeten op het institutionele 
niveau).
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Daarmee is haar these van de ‘deugdzame cirkel’ allesbehalve geïnvalideerd, maar 
evenmin met voldoende bewijs onderbouwd.

Effecten van strategisch nieuws
Experimenteel onderzoek biedt doorgaans bevredigender antwoorden op vragen die 
in eenmalig survey-onderzoek vaak in de lucht blijven hangen. Veel van wat we weten 
over de effecten van blootstelling aan in het bijzonder strategisch geframed nieuws 
op politiek cynisme is gebaseerd op een reeks voornamelijk in de Verenigde Staten 
uitgevoerde experimenten. 

In een serie baanbrekende experimentele studies gebundeld in hun boek Spiral of 
Cynicism: The Press and the Public Good demonstreerden Cappella en Jamieson (1997) 
dat hun participanten als direct gevolg van blootstelling aan strategisch nieuws 
een cynischer politieke houding aannamen.6 Blootstelling aan één strategisch 
geframed nieuwsverhaal, concludeerden de onderzoekers, is al genoeg om cynische 
attributies te genereren: ‘[…]It is not necessary to consume a lot of strategic news to 
see its effects’ (p. 168). Het gevolg van de aanwezigheid van strategie-frames in de 
politieke berichtgeving in de media is dat politici op deze manier worden afgeschil-
derd als onbetrouwbare machiavellisten die loze beloften doen en in plaats van zich 
te bekommeren om het publieke belang alleen maar denken aan hun eigenbelang, 
namelijk het winnen van verkiezingen en doorvoeren van de eigen agenda, coûte que 
coûte. Ongeacht of dit soort kenschetsen wel of niet overeenkomen met de werkelijk-
heid, als dit het beeld is van politieke actoren dat de media overwegend overdragen, 
zo redeneren Cappella en Jamieson, zullen burgers eerder geneigd zijn individuele 
politici en het politieke proces als geheel negatieve kenmerken toe te schrijven en 
als zodanig te evalueren. In psychologische zin wordt daarmee een steeds solider 
cynisch interpretatiekader geschapen voor nieuw binnenkomende politieke infor-
matie. Dit zelfversterkende proces, omschreven als de ‘spiraal van cynisme’, heeft 
volgens de onderzoekers op termijn een schadelijk effect op het politieke engage-
ment van de burger. 

Valentino en zijn collega’s (2001a) lieten in hun experiment twee groepen deel-
nemers twee verschillende versies van een fi ctief krantenartikel lezen waarin een 
politieke kandidaat tijdens een campagnespeech een nieuw beleidsplan uit de 
doeken doet. In de ene versie werd de politicus geframed als een oprechte volksver-
tegenwoordiger, terwijl hij in de andere versie werd omschreven als een strategisch 
gemotiveerde politicus op zoek naar electoraal succes. Deelnemers die de strategi-
sche versie van het artikel hadden gelezen, gaven na afl oop een signifi cant negatiever 
oordeel over de politicus en zijn beleidsinitiatief dan de andere groep deelnemers 
die de ‘oprechte versie’ hadden gelezen.7 Ook De Vreese (2004) en Crigler c.s. (2006) 

6 Politiek cynisme is hier geanalyseerd zowel op het niveau van politieke kandidaten als 
politieke campagnes, via een uitgebreid aantal items. Zie Cappella en Jamieson (1997: 
266-267) voor de exacte bewoordingen van de items.

7 In de post-test werd de participanten in het experiment via een open vraag op het 
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demonstreerden door middel van experimenten dat strategisch georiënteerde 
nieuwsonderwerpen over politieke campagnes cynische en negatieve reacties oproe-
pen bij diegenen die er daadwerkelijk aan worden blootgesteld.

Het grote voordeel van experimenteel onderzoek is dat manipulatie van media-
inhoud, gecontroleerde condities en minimalisering van storende invloeden een 
grote mate van zekerheid geeft over de causaliteit in de ontdekte relatie. Anders 
gezegd: we kunnen er in principe vanuit gaan dat blootstelling aan strategisch 
nieuws de werkelijke oorzaak is van een toegenomen politiek cynisme onder de par-
ticipanten. Daar staat echter tegenover dat de kunstmatige onderzoeksomgeving en 
geforceerde mediablootstelling in een laboratoriumexperiment weinig gemeen heeft 
met de alledaagse omgevingen en omstandigheden waarin mensen normaal gespro-
ken worden blootgesteld aan mediaboodschappen. Een panelonderzoek, waarbij 
het cynismeniveau van eenzelfde groep respondenten herhaaldelijk wordt gemeten 
én de inhoud van het nieuws gedurende de onderzoeksperiode op systematische 
wijze wordt geanalyseerd, kan dit bezwaar ondervangen en biedt in dat opzicht een 
volwaardig methodologisch alternatief. 

Dit was exact de manier waarop De Vreese en Semetko (2002) de relatie tussen 
strategische nieuwsberichtgeving en politiek cynisme voor het eerst in een Europese 
context onderzochten. In hun al eerder aangehaalde referendumstudie vonden zij dat 
de nieuwsmedia publieke gevoelens van cynisme en negativiteit versterkten, en wel 
op een zodanige wijze dat het cynisme onder respondenten die tijdens de campagne 
het meeste strategische campagnenieuws hadden geabsorbeerd het sterkst was 
gegroeid, zelfs na het controleren voor een aantal invloedrijke factoren waaronder 
het niveau van cynisme onder respondenten voorafgaand aan de campagne.8 De 
onderzoekers bewijzen hiermee dat de nieuwsmedia in de loop van een verkiezings-
campagne een signifi cante rol kunnen spelen in het beïnvloeden van electorale 
sentimenten. Dit is een belangrijke bevinding in een natuurlijke, non-experimentele 
setting waar het onweerlegbaar aantonen van media-effecten door tal van methodo-
logische valkuilen vaak lang geen eenvoudige opgave is (zie Bartels 1993).

enquêteformulier verzocht hun gedachten over en reacties op het politieke nieuwsver-
haal te verwoorden. Alle commentaren werden vervolgens beoordeeld op affectieve toon 
(positief, neutraal of negatief van aard) jegens de politicus en/of zijn beleidsvoorstel.

8 Politiek cynisme is hier op twee niveaus geanalyseerd: ten eerste als mate van vertrou-
wen in de motivaties van politici; ten tweede als negatieve gevoelens ten opzichte van 
een politieke campagne. De twee uitspraken waarmee cynisme gericht tegen politici 
werd gemeten (α = 0,67), luidden: (1) de politici waren open en eerlijk in hun cam-
pagnes; en (2) de politici waren oppervlakkig in hun argumenten. De vier uitspraken, 
enigszins aangepast aan de Deense campagnecontext, waarmee cynisme over de refe-
rendumcampagne werd gemeten, luidden (α = 0,59): (1) de campagne ging meer over 
de strategie dan over de inhoud; (2) de campagne gaf me voldoende informatie om een 
weloverwogen stemkeuze te maken; (3) de campagne ging over wat het beste is voor 
Denemarken; en (4) de campagne was te veel gefocust op de posities van het ‘ja’- en 
‘nee’-kamp in de peilingen.
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Op basis van een identiek onderzoeksontwerp vergeleek Claes de Vreese (2005) in 
een recente studie de aanwezigheid en effecten van strategische frames in politiek 
nieuws over de Europese Unie in twee Europese landen – Denemarken en Nederland 
– in dezelfde periode en ditmaal buiten verkiezingstijd. Een inhoudanalyse van de 
belangrijkste nieuwsmedia in beide landen wees uit dat Nederlandse journalisten in 
de onderzochte periode een beduidend sterkere nadruk op politiek-strategische ele-
menten in hun nieuwsverhalen hadden gelegd dan hun Deense collega’s. Daarnaast 
lieten de resultaten van het panelonderzoek zien dat intensieve nieuwsvolgers in de 
Nederlandse, strategische nieuwscontext een veel eurocynischer houding aannamen 
als gevolg van hun mediagebruik, terwijl het cynisme over het Europese integratie-
debat onder frequente en aandachtige nieuwsconsumenten in de Deense, minder 
strategische nieuwscontext juist signifi cant werd gereduceerd. Gecontroleerd 
voor dezelfde individuele kenmerken zoals leeftijd, opleiding, geslacht en vooraf 
bestaand niveau van cynisme, had blootstelling aan nieuwsmedia in Denemarken en 
Nederland dus een tegengesteld effect op politiek cynisme (vergelijk de bèta-coëffi -
ciënten naast de pijlen in fi guur 6.1).9

Toelichting: Getallen zijn gestandaardiseerde regressiecoëffi ciënten (Denemarken N = 1140, R2 = 0.46; Nederland N = 2040, 
R2 = 0.30). Een positieve coëffi ciënt indiceert een positieve associatie met politiek cynisme. Om redenen van overzich-
telijkheid zijn alleen de signifi cante indicatoren weergegeven in de fi guur. De controlevariabele geslacht was in geen van 
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9 De afhankelijke variabele in dit onderzoek betreft cynisme over het politieke debat over 
Europese uitbreiding, gemeten via een item-index aangepast aan de onderzoekscontext 
van Europese politiek buiten verkiezingstijd. De vier uitspraken luidden: (1) de discussie 
over uitbreiding van de eu gaat over wat het beste is voor Europa; (2) de politici zijn te 
oppervlakkig in hun argumentatie over de uitbreiding; (3) de discussie over de uitbrei-
ding geeft mij voldoende informatie om een mening te vormen; en (4) de discussie over 
de uitbreiding gaat meer over politieke strategieën dan over inhoud. Cronbach’s alfa 
was in Denemarken 0,68 (t1) en 0,66 (t2); in Nederland 0,59 (t1) en 0,60 (t2).
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beide regressieanalyses signifi cant. Voor de volledige regressieanalyses, zie De Vreese (2005: 293).

Deze uitkomsten suggereren, kortom, dat niet alleen de frequentie van blootstelling 
aan nieuwsmedia, maar, belangrijker nog, de intensiteit waarmee politieke nieuwsin-intensiteit waarmee politieke nieuwsin-intensiteit
houd van strategie is doordrongen voor een belangrijk deel bepalend is voor de mate 
waarin men geneigd is een meer of minder cynische politieke houding aan te nemen. 
De in de fi guur getoonde interactieterm ‘laag politiek kennisniveau × mediabloot-
stelling’ vraagt om enige toelichting. Volgens Zaller (1992) hangt de individuele 
vatbaarheid voor media-effecten in sterke mate af van wat hij ‘political awareness’ 
noemt, ofwel het individuele politieke kennisniveau. Valentino c.s. (2001b) hebben 
deze relatie via experimenteel onderzoek gespecifi ceerd door aan te tonen dat met 
name individuen met weinig kennis van politiek het minst resistent zijn tegen de 
invloed van blootstelling aan strategische nieuwsframes, en dientengevolge ook 
relatief sterk geneigd zijn om een negatieve en wantrouwende houding aan te 
nemen.10 Zoals fi guur 6.1 echter laat zien, functioneerde een laag niveau van poli-
tieke kennis alleen in de Deense context als een zogenoemde moderator in de relatie 
tussen mediablootstelling aan strategisch nieuws en cynisme. In de Nederlandse 
situatie werd uitsluitend een signifi cant hoofdeffect gevonden, duidend op een 
gelijkmatige respons op strategisch nieuws. Deze uitkomst maakt duidelijk dat meer 
onderzoek nodig is om deze en andere potentiële moderators in de relatie tussen 
strategisch nieuws en politiek cynisme te ontwarren.

De differentiële nieuwsmedia-effecten die in deze cross-nationale studie zijn 
blootgelegd, trekken met name de algemene geldigheid van de cynismespiraal in 
twijfel zoals die oorspronkelijk is verondersteld in de literatuur. De bewering dat 
journalistieke aandacht voor de stijl en presentatie van politici, hun achterliggende 
motieven en populariteit in de peilingen an sich een groeiend cynisme over politiek 
tot gevolg heeft, wordt daarmee slechts ten dele bevestigd. In de context waar stra-
tegisch nieuws relatief minder maar desondanks ook aanwezig was, had blootstel-
ling aan nieuws zelfs een signifi cant neutraliserend effect op cynisme. Dit gevonden 
‘deugdzame’ media-effect (vgl. Norris 2000) bewijst dat Cappella en Jamiesons 
(1997) redenering dat blootstelling aan politieke strategieframes, hoe gering ook, 
enkel en alleen een positief, id est versterkend effect op cynisme heeft, niet zonder 
meer houdbaar is. Uit deze studie blijkt dat de mate waarin het nieuws strategisch 
is ingekaderd een cruciale contingente factor is in deze relatie. De theorie van de 
alomtegenwoordige cynismespiraal vraagt op dit punt bijgevolg om een belangrijke 
nuancering.

In de bredere, lopende discussie over de effecten van media op politieke attitudes 
in de politieke communicatieliteratuur maken apodictische generalisaties in toene-
mende mate plaats voor meer genuanceerde suggesties dat media-effecten in veel 

10 Valentino c.s. (2001b) legden hun participanten respectievelijk de volgende twee stellin-
gen en vragen voor (α = 0,80): (1) de meeste politici zijn te vertrouwen; (2) politici zijn 
in het algemeen honorabele mensen; (3) hoeveel regeringsvertegenwoordigers, denkt 
u, zijn oplichters?; en (4) hoe vaak vertrouwt u erop dat de regering in Washington doet 
wat het beste is?
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gevallen niet across-the-board, maar juist conditioneel van aard zijn. Naast karakteris-
tieken van individueel mediagebruik en de inhoud van mediaboodschappen, zoals 
hierboven aangegeven, spelen vanzelfsprekend ook individuele politieke cognities 
en attitudes een interveniërende rol in het voorspellen van veranderingen in politiek 
cynisme. Gezond verstand, maar ook bestaand onderzoek, suggereert bijvoorbeeld 
dat mensen die vinden dat hun persoonlijke betrokkenheid, mening en stem ertoe 
doen in politieke besluitvormingsprocessen, een houding die in de literatuur ook 
wel wordt omschreven als effi cacy of politiek zelfvertrouwen, relatief weinig vatbaar 
zijn voor politiek cynisme (zie Pinkleton en Austin 2001). Daarnaast zullen mensen 
die een overwegend positief oordeel hebben over de zittende regering en haar beleid 
zich in veel gevallen ook redelijk vertrouwensvol tonen (zie Miller en Listhaug 1999). 
Zoals fi guur 6.1 laat zien, zijn de variabelen politiek zelfvertrouwen en regeringseva-
luatie in dit model in beide contexten negatief gerelateerd aan politiek cynisme.

Uit de studie van De Vreese (2005) blijkt verder dat een zekere mate van politiek 
bewustzijn bijdraagt aan een cynischer houding. Overeenkomend met de experimen-
tele studies van Cappella en Jamieson (1997) en De Vreese (2004) toonden mensen 
met enige kennis van en interesse in politieke zaken zich in de relatief strategische 
nieuwscontext aanzienlijk ontvankelijker voor politiek cynisme dan mensen met 
minder politiek bewustzijn, hetgeen nog eens duidelijk maakt dat politiek cynisme 
een complex construct is. De in deze en andere studies gerapporteerde positieve 
relatie tussen politiek bewustzijn en cynisme wijst erop dat politiek cynisme wellicht 
weinig anders dan een indicatie is van een geïnteresseerd maar zich tegelijkertijd 
kritisch tegenover de politiek opstellend electoraat. De politieke kennis en interesse 
die burgers tonen, lijkt eerder te werken als een stimulans dan als een rem om kri-
tiek te spuien en af te geven op politici en hun politieke optredens en prestaties.

Tenslotte dient te worden benadrukt dat de relatie tussen nieuws over politiek en 
cynisme tot op zekere hoogte ook afhankelijk kan zijn van andere dan aan nieuws-
inhoud gerelateerde contextuele factoren. Niet alleen de mate waarin strategische 
frames domineren in het nieuws, maar ook de gepercipieerde bedoeling en bete-
kenis, en daarmee dus ook de cynische uitwerking van dergelijke frames, zouden 
als gevolg van bepaalde politiek- en mediaculturele tradities wel eens aanzienlijk 
kunnen verschillen.

Van cynisme naar apathie?
Hoe schadelijk is dit politiek cynisme nu eigenlijk voor de representatieve democra-
tie? Een veel geuite vooronderstelling in de literatuur is dat een door de media aan-
gewakkerd negativisme een corrosieve invloed heeft op de publieke betrokkenheid 
bij en participatie in politieke en democratische processen. In de Verenigde Staten 
wijzen wetenschappers en critici in dit verband veelal op de overwegend dalende 
opkomstcijfers bij verkiezingen, zoals Patterson (2002) doet in zijn meest recente 
boek The Vanishing Voter. The Vanishing Voter. The Vanishing Voter

In Europa, maar ook in de vs, ontstaat de laatste jaren echter een meer genu-
anceerd beeld. Een belangrijke reden hiervoor is dat het empirische bewijsmate-
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riaal zoals thans beschikbaar betrekkelijk weinig substantiële steun biedt aan de 
assumptie aangaande het demobiliserende effect van media-geïnitieerd cynisme. 
Leshner en Thorson (2000), bijvoorbeeld, vonden in hun studie over mediagebruik, 
publiek sentiment en electorale participatie in de Amerikaanse verkiezingen van 
1996 dat cynisme ongerelateerd was aan niet alleen de gerapporteerde, maar ook uit 
stemregisters opgemaakte feitelijke opkomst onder respondenten.11 De Vreese en 
Semetko (2002) stelden zelfs vast dat, hoewel de nieuwsmedia bijdroegen aan ver-
sterkte gevoelens van cynisme onder het electoraat, het door respondenten gemelde 
en werkelijke opkomstniveau in het Deense euroreferendum zeer hoog bleef. In de 
context van het Nederlandse referendum over de Europese Grondwet analyseerde 
Matthijs Elenbaas (2006) de relatie tussen media-geïnitieerd cynisme en stemgedrag 
specifi ek onder jonge kiezers; een vaak als relatief vatbaar voor politieke onverschil-
ligheid beschouwd deel van het electoraat. Elenbaas concludeerde dat jonge kiezers 
die als gevolg van de campagneberichtgeving in de media een cynische en negatieve 
houding aannamen ten opzichte van de campagne en campagnevoerende politici, 
desalniettemin even geneigd waren hun stem uit te brengen als minder cynische 
jongvolwassenen.12

Concluderend kunnen we stellen dat de media onder bepaalde omstandigheden 
het cynisme en negativisme onder burgers aanjagen, maar dat dit nog niet betekent 
dat, als direct gevolg hiervan, het electoraat wegzakt in een staat van politieke desin-
teresse en apathie. De door Cappella en Jamieson (1997), Patterson (2002) en anderen 
geopperde veronderstelling dat media-geïnitieerd cynisme een schadelijke invloed 
heeft op electorale processen – de kernmomenten van een democratie – is in dat 
licht bezien dus twijfelachtig, tenminste, daar waar het de opkomst betreft, en dat is 
nu juist een veel geïmpliceerde assertie in de ‘mediamalaise’-literatuur. Kiezers, zo 
laten verschillende studies zien, zijn heel goed in staat om hun cynische opvattingen 
over politiek te scheiden van het belang van het participeren in een verkiezing. Veel 
kiezers mogen dan wel ontevreden, cynisch en negatief zijn, zij blijken zich toch in 
voldoende mate betrokken te voelen om hun gevoelens van onvrede altijd nog eerder 
kenbaar te maken door het uitbrengen van de eigen stem dan door eenvoudigweg 
maar thuis te blijven.

Het feit dat veel kiezers ondanks, of misschien wel juist dankzij, hun cynisme 
vaak de stembus weten te vinden doet eerder vermoeden dat er een relatie bestaat 
tussen cynisme en stemvoorkeur. In Nederland, bijvoorbeeld, is na de verkiezingen 
van 2002 in veel populaire en wetenschappelijke beschouwingen een link gelegd 

11 De drie uitspraken (α = 0,53) waarmee Leshner en Thorson (2000) cynisme maten, 
luidden: (1) Soms is politiek zo ingewikkeld dat iemand zoals ik niet goed begrijpt 
wat er aan de hand is; (2) De stem van politici is te koop voor de hoogste bieder; (3) de 
regeringsuitgaven zijn meestal ineffi ciënt en verkwistend. 

12 Politiek cynisme is hier gemeten met de volgende drie uitspraken (α = 0,66): (1) De 
politici waren open en eerlijk tijdens de campagne; (2) de campagne ging meer over de 
strategie dan over de inhoud; (3) de campagne gaf me voldoende informatie om een 
goede stemkeuze te maken.

Politiek cynisme.indd 2006-06-05, 9:49MD94



95De cynismespiraal heroverwogen

tussen politiek cynisme en de lpf-stem, al bestaan er confl icterende inzichten over 
de causaliteit van deze relatie. Sommige onderzoekers redereneren dat de reeds vóór 
Fortuyns opkomst bestaande grote onvrede onder lpf-stemmers een belangrijke 
oorzaak is geweest van hun stemkeuze (zie Bélanger en Aarts 2004), terwijl andere 
beargumenteren dat Fortuyn het cynisme juist fl ink aanwakkerde onder diegenen die 
in eerste instantie waren aangetrokken tot zijn inhoudelijke boodschap (zie Van der 
Brug 2003). Ongeacht in dit geval de richting van het oorzakelijk verband, de interve-
niërende rol van de media in de relatie tussen cynisme en stemvoorkeur, niet alleen 
als instigator van politiek cynisme maar ook als katalysator van bestaande negatieve 
sentimenten, is in verkiezingsonderzoek tot nu toe nog onderbelicht gebleven. Om 
electorale dynamieken, bijvoorbeeld een sterk groeiende steun voor een ‘nieuwe 
politiek’-partij, beter te begrijpen, is longitudinaal communicatiewetenschappelijk 
onderzoek nodig dat laat zien in welke mate stemvoorkeuren verklaard kunnen 
worden door cynische attitudes die, zoals wij reeds stelden, als gevolg van mediage-
bruik én media-inhoud aan signifi cante verandering onderhevig kunnen zijn.

Tot slot
In dit hoofdstuk hebben wij aan de hand van recent onderzoek in een Europese con-
text de ‘cynismespiraal’-theorie op enkele cruciale punten genuanceerd. In de eerste 
plaats brachten wij naar voren dat de relatie tussen blootstelling aan strategisch 
georiënteerde nieuwsmediaboodschappen en politiek cynisme geen algemeen gel-
dende, maar een conditionele is. De mate waarin individuele nieuwsconsumenten 
geneigd zijn een meer of minder cynische politieke houding aan te nemen is voor een 
belangrijk deel afhankelijk van de intensiteit waarmee politieke nieuwsinhoud van 
strategie is doordrongen. Kennelijk is er een bepaalde drempel van strategiebericht-
geving die, wanneer deze wordt gepasseerd, publiek cynisme kweekt, al is het vanuit 
methodologisch oogpunt vooralsnog tamelijk gecompliceerd om vast te stellen hoe 
hoog die drempel precies is. In de tweede plaats stelden wij, de politieke commu-
nicatieliteratuur overziend, dat er weinig overtuigend empirisch bewijs is voor de 
populaire claim dat een door de media gevoed negativisme over het politieke bedrijf 
leidt tot politieke vervreemding onder burgers.

Veel wetenschappers, politici en mediacritici zien het stijgende aandeel van stra-
tegische en horse-racebeschouwingen in de politieke campagneverslaggeving als 
een teken aan de wand dat de nieuwsmedia, als voornaamste intermediairs tussen 
politici en kiezers, niet verantwoordelijk genoeg omgaan met hun invloedrijke rol in 
het democratische proces. Het inhoudelijke politieke debat wordt daarmee immers 
nog verder naar de achtergrond verdrongen, met als gevolg dat het publiek zich (nog) 
cynischer opstelt en minder goed geïnformeerd raakt. Kiezers hebben, zo luidt de 
redenering, vooral baat bij en behoefte aan inhoudelijke politieke informatie. 

Deze suggestie, hoewel verre van onredelijk, impliceert dat kiezers nauwelijks 
informationele waarde hechten aan en profi teren van strategisch politiek nieuws. 
Dat is echter nog maar de vraag. Volgens Zaller (1999) zijn kiezers vanuit rationeel 
oogpunt bijvoorbeeld meer geïnteresseerd in informatie over de waarschijnlijke uit-
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komst van verkiezingen dan in inhoudelijke informatie die hen (beter) in staat stelt 
een weloverwogen stemkeuze te maken. Zijn redering is dat kiezers zich realiseren 
dat hun individuele stem in de meeste gevallen vrijwel geen enkele invloed heeft op 
de verkiezingsuitslag, terwijl de verkiezingsuitslag, die bepalend is voor de kleur 
van de coalitie en het daaruit voortvloeiende regeringsbeleid, juist een redelijk grote 
invloed kan hebben op het eigen leven. Bovendien kunnen elementen van confl ict, 
controverse en competitie in politiek nieuws functioneren als aandachtstrekkers, die 
zorgen dat burgers niet direct afhaken of wegzappen, maar zich verder in het onder-
werp verdiepen. Strategisch en wedstrijdnieuws bevat immers vaak óók een aanzien-
lijke hoeveelheid inhoudelijke politieke informatie. Zo beschouwd komt deze vorm 
van gemedieerde politieke communicatie in een betrekkelijk ander daglicht te staan. 
In de woorden van Zaller (1999): ‘Horse race coverage may not be intellectuals’ ideal 
format for conveying information about the substance of elections. But in a variety 
of underappreciated ways, horse race coverage may provide voters with an extremely 
palatable mix of entertainment, information, and politically useful cues’ (p. 153).

Recent hebben verschillende onderzoekers opgemerkt dat de politieke journalis-
tiek, naast aandacht te besteden aan inhoudelijke en strategische politieke kwesties, 
in toenemende mate nadruk legt op nóg een ander facet van het politieke proces, 
namelijk de rol die de media zélf in politieke processen zoals verkiezingscampagnes 
spelen. In deze als ‘meta-journalistiek’ omschreven vorm van politieke verslagge-
ving, berichten nieuwsmedia over hoe andere nieuwsmedia berichten over politieke 
gebeurtenissen en wordt de gespannen relatie tussen politiek en media vanuit een 
contemplatief perspectief op de voorgrond geplaatst. Volgens Esser en Spanier 
(2005) is meta-berichtgeving het logische uitvloeisel van en journalistieke antwoord 
op ‘mediapolitiek’: een professionele communicatiebenadering van politici en 
hun pr-staf waarin alle belangrijke politieke beslissingen worden genomen met de 
(beeldvorming in) de media in het achterhoofd. Door verslag te doen van de eigen 
ervaringen met en observaties van politieke handelingen gericht op het genereren 
van gunstige media-aandacht of juist op het mijden van kritische, blijven journalis-
ten niet langer passief aan de zijkant staan om daarvandaan verslag te doen van het 
strategische spel tussen de politici en partijen, maar kiezen zij, zichzelf als het ware 
in het verhaal schrijvend, voor een aanzienlijk actievere rol op het politieke toneel. 
Dergelijke observaties suggereren dat politiek inhoudelijke onderwerpen dreigen te 
worden begraven onder een additionele laag van communicatie waarin niet alleen 
de politieke maar ook de media-strategieën van politici, partijen en hun campagnes 
centraal zijn komen te staan. De relevante vraag voor toekomstig onderzoek is in 
hoeverre dit type berichtgeving van invloed is op publieke percepties van politiek in 
het algemeen en op politiek cynisme in het bijzonder.
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7 Politiek cynisme: voedingsbodem of creatuur van populisten?

André Krouwel en Koen Abts

Populisme, een revolte van een cynisch volk?
In West-Europa is de wederopstanding van het populistisch appel een fascinerend 
fenomeen. In Nederland blijft de politieke aardverschuiving van 2002 nog steeds 
heel wat politieke commentatoren boeien. Als verklaring voor de populistische 
wending in het politieke landschap is men al snel geneigd de verklaring te zoeken in 
vermeende veranderingen in het gedachtegoed en de politieke loyaliteit van Neder-
landse kiezers. Het electoraat zou aan het zweven zijn geraakt en zich niet langer 
verbonden voelen met de belangrijkste politieke stromingen in Nederland en haar 
politieke vertegenwoordigers, gedeeltelijk als gevolg van de ideologische convergen-
tie van de dominante partijen naar het politieke centrum. De brede consensus en de 
geringe politisering van belangrijke maatschappelijke issues zet de deur wagenwijd 
open voor populistische politici en partijen (Keman en Krouwel 2006). Anderen 
beklemtonen het fl amboyante mediaoptreden van Fortuyn als voornaamste suc-
cesfactor, terwijl Couwenberg (2004) wijst op een conglomeraat van factoren die 
de revolte van de Nederlandse bevolking tegen het establishment kan verklaren: 
een sluimerende maatschappelijke onvrede, een arrogante en gesloten politieke 
regentenklasse, een taalmanipulatie van politiek-correct links en een rancuneus 
en cynisch Nederlands volk waaraan populisten makkelijk kunnen appelleren. Het 
appel aan rancune en ressentiment dat leeft onder bevolking wordt gemeenzaam 
gezien als een belangrijke determinant van de Fortuyn-revolte. Zo concludeerde Van 
Praag (2003) dat Fortuyn er in geslaagd was ‘een electorale coalitie van verschillende 
bevolkingsgroepen te smeden die verenigd worden door hun politiek cynisme en 
hun opvattingen over veiligheid en de multiculturele samenleving ’.

Alhoewel het verband tussen onbehagen en populisme aannemelijk is, blijft de 
vraag echter hoe deze veronderstelde relatie tussen politiek cynisme en de opkomst 
van het populisme precies tot uiting komt. Voortbouwend op de uiterst interes-
sante algemene analyses van het populistisch appel (vgl. Pels, 2003; 2005), doen we 
in dit hoofdstuk een poging om het vaak aangehaalde verband tussen het (latent) 
politiek cynisme onder de bevolking en het appel van populisten aan dit cynisme te 
theoretiseren. Hierbij nemen we geen genoegen met de vaak gesuggereerde recht-
toe-recht-aan verklaring die cynisme en populisme als evidente tweelingsfenome-
nen beschouwt. In vele interpretaties blijft het immers onduidelijk waarom zovele 
mensen zich in 2002 ineens massaal tegen het establishment keerden en waarom 
vele proteststemmers even snel als ze vertrokken waren, terugkeerden naar de 
gevestigde partijen. Daarnaast blijven heel wat lezingen het antwoord schuldig op de 
vraag hoe populisten nu precies het aanwezige cynisme mobiliseren en kapitalise-
ren. Welk mechanismen zijn hier werkzaam? En ten slotte is het nog maar de vraag 
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of populisten louter het aanwezige politieke ressentiment of cynisme mobiliseren of 
dat zij deze attitude ook mee creëren. In dit hoofdstuk trachten we dan ook de relatie 
tussen politiek ongenoegen en populisme verder uit te werken door aan te tonen hoe 
dit mechanisme van mobilisatie en creatie van politiek ongenoegen door populisten 
wordt vormgegeven. Allereerst gaan we echter in op het gelaagde karakter van het 
politieke ongenoegen door een glijdende schaal van politiek ongenoegen te ontwik-
kelen, wat ons moet toelaten om een analytisch onderscheid te maken tussen de 
diverse houdingen die burgers kunnen aannemen ten aanzien van politici, de poli-
tieke instituties en het politieke systeem in het algemeen. 

Types van politiek ongenoegen: scepticisme, wantrouwen, cynisme en vervreemding
Politiek ongenoegen is een generische term die diverse types van ongunstige atti-
tudes omvat die mensen tegenover politieke objecten en processen kunnen hebben, 
waarbij het niveau van negatieve steun is ‘a function of the perceived match between 
citizen expectations, or demands, and governmental performance’ (Craig, 1993: 
18). Politiek ongenoegen kan daarom geconceptualiseerd worden als een glijdende 
schaal van politieke oriëntaties gaande van scepticisme, wantrouwen, cynisme tot 
vervreemding. Politiek scepticisme duidt op een aarzelend vertrouwen in de politiek, 
terwijl politiek wantrouwen verwijst naar weloverdachte negatieve verwachtingen 
omtrent de goede bedoelingen en/of het politieke optreden van politici en het poli-
tieke systeem. Politiek cynisme slaat, op haar beurt, op een veralgemeende minach-
ting tegenover de motieven, oprechtheid, belangen en handelingen van politici en 
het politieke systeem in het geheel. Politieke vervreemding treedt ten slotte op wan-
neer de steun aan en identifi catie met de democratische waarden en grondbeginselen 
eigen aan de hedendaagse westerse politieke systemen teruggetrokken worden (vgl. 
Abts, 2006). De analytische deconstructie van politiek ongenoegen kan alvast een 
adequater inzicht bieden in de complexe relatie tussen burger en politiek, waarbij 
we politieke houdingen langs twee dimensies benaderen. Ten eerste maken we een 
onderscheid naar de mate van monitoring of doorlichtingof doorlichtingof  van de politieke omgeving en 
de graad van refl exiviteit of onbevoordeeldheid van de evaluaties van burgers. Ten tweede 
bekijken we de verschillende objecten van ongenoegen: attitudes kunnen gericht zijn 
tegenover de gezagsdragers, het regime en de politieke gemeenschap.

Politiek scepticisme: alerte en kritische burgers
Piotr Sztompka defi nieert vertrouwen kort en krachtig als ‘a bet about the future 
contingent actions of others’ (1999: 25). Vertrouwen is het geloof dat anderen zullen 
handelen of optreden in overeenstemming met onze verwachtingen omtrent hoe 
iemand zich zou moeten gedragen of een systeem zou dienen te functioneren, het-
geen ons toelaat om ons te engageren in de toekomst. Onze verwachtingen omtrent 
de toekomst resulteren, ondanks de mogelijke negatieve gevolgen, in een min of 
meer weldoordachte gok of welbepaald gedrag, waarbij de positieve of negatieve ver-
trouwensverwachtingen een verschil tot de beslissing en de handeling uitmaken. Op 
deze manier impliceert vertrouwen het vrijwillig kwetsbaar maken voor een moge-
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lijke, maar onwaarschijnlijke, buitensporige benadeling door het politieke optre-
den en overtreft het de informatie doordat het actief vooruitloopt op de toekomst. 
Ofschoon de mogelijkheid van een ontgoocheling niet genegeerd wordt, bevrijdt 
vertrouwen individuen van de behoefte om andermans gedragingen of optreden per-
manent te controleren, waardoor vertrouwen in sommige gevallen zelfs de vorm kan 
aannemen van een ietwat lichtzinnig of onbezonnen ‘leap of faith’ (zie Abts, 2005). 
Scepticisme verwijst, op zijn beurt, altijd naar een uitgesteld of betwist vertrouwen, Scepticisme verwijst, op zijn beurt, altijd naar een uitgesteld of betwist vertrouwen, Scepticisme
waarbij halsstarrig gezocht wordt naar bijkomende bewijzen om het vertrouwen 
te staven (Lom, 2000). Het vertrouwen is allesbehalve vanzelfsprekend, het vereist 
oplettendheid en permanente doorlichting van de situatie. Sceptici aanvaarden 
daarom niet automatisch de oprechtheid van politieke beweringen. Ze blijven alert 
en overschouwen actief hun politieke omgeving. In strikte zin is scepticisme dan 
ook een attitude van voorbehoud, waarbij zowel vertrouwen als wantrouwen tijdelijk 
opgeschort worden. Typisch is de aanhoudende zoektocht naar nieuwe feiten alsook 
het uitstel van defi nitieve besluiten. Om die reden kan politiek scepticisme worden 
gedefi nieerd als een weifelend vertrouwen/wantrouwen in politieke macht, hetgeen 
betekent dat sceptici op elk moment hun vertrouwen in politieke actoren of instel-
lingen kunnen intrekken. Om die reden gaat scepticisme eerder om twijfel dan om 
verwerping, terwijl het in tegenstelling tot wantrouwen niet gepaard gaat met een 
negatief engagement. Scepticisme betekent immers een open geest: het houdt reke-
ning met de mogelijkheid dat het politiek systeem ten mijne behoeve zal handelen 
en dat het onze belangen en opinies in aanmerking neemt, ofschoon sceptici nooit 
veronderstellen dat dit vanzelf zal gebeuren. Sceptici nemen een verantwoorde kri-
tisch-refl exieve houding tegenover het optreden van politici en instellingen aan. Het 
ambivalente karakter van scepticisme is ook zichtbaar in de beschrijving die Mishler 
en Rose (1997) geven. Zij argumenteren dat scepticisme een combinatie is van enige 
ontevredenheid met het huidig politieke werking, optimisme omtrent het toekom-
stig optreden, gecombineerd met een vertrouwen in het institutionele kader. Om 
die reden kan scepticisme, als een nogal neutrale én afwachtende attitude zonder 
duidelijke verwachtingen, gezien worden. Kortom, een attitude die het midden houdt 
tussen vanzelfsprekend vertrouwen en actief wantrouwen. 

Politiek wantrouwen: alerte en pessimistische burgers
Terwijl vertrouwen verwijst naar positieve verwachtingen over het gedrag of optre-
den van anderen, omvat wantrouwen negatieve verwachtingen omtrent andermans 
optreden alsook negatieve, defensieve engagementen (Lewicki, McAllister en Bies, 
1998: 439; Sztompka, 1999: 26). Wantrouwen is een attitude van achterdocht en alert-
heid, een gevoel van onzekerheid en gebrek aan vertrouwen in anderen, hetgeen 
resulteert in een negatief engagement. In het geval van wantrouwen wordt er immers 
voortdurend rekening gehouden met de mogelijkheid van bedrog. Wantrouwige 
burgers zijn steeds gericht op permanente doorlichting van de situatie, waardoor 
hun denkwereld en gedrag bepaald wordt door een nogal vooringenomen kijk op de 
situatie en negatieve verwachtingen. Dit beperkt veelal het aanknopen en uitbouwen 
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van sociale relaties, waardoor tevens de potentiële voordelen en mogelijkheden die 
een relatie met zich brengen, verspeeld worden (Bigley en Pierce 1998; McKnight en 
Chervany 2003). Politiek wantrouwen kan zich ontwikkelen wanneer een scepticus 
zich herhaaldelijk teleurgesteld of in de steek gelaten voelt door politieke actoren 
of instellingen. Deze ontgoocheling leidt tot een negatieve evaluatie van de huidige 
werking alsook een pessimisme omtrent het toekomstig optreden van het politieke 
optreden, alhoewel het vertrouwen in het democratisch-institutioneel kaderwerk 
blijft. In deze zin kan politiek wantrouwen worden geconceptualiseerd als een 
refl exieve beoordeling van de feitelijke werking van het politieke proces, waarbij 
de negatieve verwachtingen resulteren in een defensieve en achterdochtige betrok-
kenheid tegenover het politieke systeem (Barber, 1983; Sztompka, 1999). Politiek 
wantrouwen is daarom dikwijls het product van burgers’ percepties van discrepantie 
tussen het feitelijke optreden van de overheid en de democratische ideaal met betrek-
king tot de competentie en integriteit van politici, het deugdzaam functioneren en de 
ontvankelijkheid van instellingen, en de kwaliteit van systeemprestaties en uitkom-
sten: ‘the roots of political distrust lie in frustration at the practical failure of the 
political process to meet the expectations and demands of citizens’ (Hart, 1978: xi). 
Dat is de reden waarom wantrouwige burgers niet gealiëneerd zijn: ze geloven nog 
steeds in het institutionele raamwerk van de liberale democratie; ze houden stevig 
vast aan de democratische waarden en principes; maar ze willen wel tegelijkertijd 
een adequaat optreden en deugdzaam bestuur. Zoals Barber (1983: 73) terecht stelt: 
‘It is by the standards of these norms that the public perceives real failures among 
politicians or in the political process, and this perception constitutes their distrust.’ 
Wantrouwige burgers zijn evenwel niet helemaal onbevooroordeeld wanneer ze het 
politieke systeem observeren en evalueren. Doorheen hun permanente doorlichting 
van de politieke arena ontwikkelen ze immers een uitgesproken negatief en pes-
simistisch beeld van de gebruikelijke politiek alsook achterdochtige gedragingen 
tegenover het politieke systeem. Toch blijven wantrouwige burgers nog steeds voor 
rede vatbaar waardoor ze gemobiliseerd kunnen worden om het politieke systeem op 
basis van legitieme middelen te veranderen. Juist in de combinatie van actieve door-
lichting, waakzaamheid en democratische betrokkenheid ligt immers de mogelijk-
heid dat positieve ervaringen optreden, hetgeen de negatieve spiraal van wantrouwen 
en ontgoocheling kan doorbreken. 

Politiek cynisme: obsessief, onbezonnen en vooringenomen negativisme
Zolang wantrouwige burgers het democratische proces blijven doorlichten, kunnen 
ze nog overtuigd worden om de representatieve democratische instellingen en acto-
ren (weer actief) te steunen. Het refl exief moment van politiek wantrouwen maakt 
immers dat – hoe klein ook de kans – men vatbaar blijft voor onverwachte garan-
tieloze initiatieven of positieve ervaringen van politieke daadkracht, die men niet 
kan blijven negeren. Indien wantrouwen echter haar refl exieve eigenschap verliest 
en niet langer gebaseerd is op enige vorm van kennis, aanwijzingen of een geïnfor-
meerde redenering, transformeert het onvermijdelijk in cynisme (Litt, 1963; Erber en 
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Lau, 1990; Craig, 1993; Citrin en Muste, 1999; Hetherington, 2001). Cynisme behelst 
een hardvochtig wantrouwen in de motivatie en competentie van de politieke elite, 
gecombineerd met een sterk ontwikkeld politiek zelfvertrouwen en mondigheid. 
De Engelstalige term die hier kan gebruikt worden is ‘effi cacy’ (Citrin en Green 
1986). Zulk genadeloos wantrouwen in de motivatie van machtshebbers komt veelal 
tot uiting in het idee dat de politieke elite er ‘alleen maar voor zichzelf zit’ en ‘zijn 
eigen zakken aan het vullen is’. Het zwartgallige idee, dat politici uitsluitend geleid 
worden door egoïstische motieven en eigenbelang, leidt er toe dat de uitspraken 
van de elite als absoluut ongeloofwaardig worden beschouwd en de activiteiten van 
politici wel verdacht moeten zijn (Citrin en Green 1986; Craig 1993). Deze conceptie 
van politiek cynisme is terug te voeren tot de Griekse stadstaten waar de eerste cynici 
al de elite scherp onder vuur namen en stelden dat alle regeringen corrupt zijn: ze 
schilderden de elite af als een niet-representatieve politieke klasse die tegenover het 
volk staat, uitsluitend gemotiveerd door eigenbelang zonder oog voor het algemene 
belang. Volgens de achterliggende samenzweringstheorie van het cynisme handelt 
de elite uitsluitend in overeenstemming met het algemene belang wanneer dat nodig 
is om aan de macht te blijven. Cynisme beperkt zich evenwel niet uitsluitend tot een 
diep wantrouwen tegenover de motivaties van politici. De elite wordt ook niet in 
staat geacht om het ‘schip der staat’ kundig te besturen: de gevestigde politici zijn 
niet in staat om de problemen van het volk op te lossen. Dit oordeel toont aan dat 
cynici absoluut niet geloven in de moraliteit en daadkracht van de gevestigde elite, 
maar dat ze een uiterst sterk ontwikkeld zelfgeloof hebben in hun eigen competentie 
om politiek te oordelen en te handelen, bijvoorbeeld door in opstand te komen of 
de elite bij verkiezingen weg te stemmen. Dit geloof in het eigen politieke vermogen 
onderscheidt politiek cynische burgers van politiek apathische burgers.

Waar scepticisme en wantrouwen uitgaan van een relatief open geest die de wer-
kelijkheid blijft bevragen, daar ontbeert cynisme elke vorm van refl ectie of overwe-
ging. Cynisme leidt een autonoom bestaan en mist vaak elke grondslag. De cynicus 
heeft al op voorhand z’n mening gevormd. Cynisme kan in feite worden gedefi nieerd 
als een ondoordacht, obsessief en paranoïde wantrouwen, dat gekenmerkt wordt 
door een volkomen onverschilligheid tegenover beschikbare signalen van betrouw-
baarheid en een totaal ongeloof in de goede bedoelingen, deugdzame motieven en 
positieve handelingen van anderen (Govier, 1997; Sztompka, 1999). Politiek cynisme 
is een veralgemeende attitude van achterdocht, minachting en fatalisme omtrent 
de motieven, oprechtheid, belangen en optreden van politici en het gehele politieke 
systeem. Omdat in hun denkwereld louter eigenbelang het menselijke gedrag kan 
motiveren, geloven cynici dat politieke elites alleen gedreven worden door egoïsme 
en onoprechtheid. Ze zijn er halsstarrig van overtuigd dat de gevestigde elite ver-
derfelijk is en het politieke systeem corrupt is: de politici zijn zakkenvullers, het 
politieke systeem is door en door rot. Voornamelijk gebaseerd op stereotypes, meer 
dan de uitdrukking van oprecht ongenoegen, heeft cynisme de inherente neiging om 
zichzelf te bevestigen en te bekrachtigen in sociale interacties (cf. Luhmann, 1979; 
Govier, 1997; Sztompka, 1999). De uiterst neerbuigende attitude van politiek cynisme 
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slaat daarom makkelijk om in een zelfversterkende vicieuze spiraal van verdiepend 
negativisme, achterdocht en fatalisme, die geen enkele opening meer laat om de 
negatieve spiraal van cynisme om te keren. Cynici observeren immers slechts van tijd 
tot tijd het politieke systeem en zien vooral wat ze willen zien zonder enige refl ectie. 
Gekenmerkt door een combinatie van veralgemeende neerbuigendheid tegenover 
politici, fatalisme omtrent de toekomst en ongeloof in het deugdzame functioneren 
van instellingen zien cynische burgers zichzelf als bewoners van een hypocriete en 
samenzweerderige wereld, waarin niemand of niets nog vertrouwd kan worden. 
Ondanks deze negatieve kijk op de wereld zien cynische burgers zichzelf echter als 
dé verlichte vrijdenkers, die weten waar het écht op staat en die uitermate bekwaam 
zijn om hun afkeuring in de publieke ruimte af te kondigen, terwijl ze hun critici 
zien als bedrieglijke en politiek correcte betweters. Toch leidt het diepgewortelde 
cynisme meestal niet tot een constructief politiek engagement ter verdediging van 
de aangehangen sociaal-culturele of politieke waarden, maar tot inactiviteit voor-
vloeiend uit de fatalistische overtuiging dat er toch niets aan de situatie te verande-
ren valt. Precies omdat de toekomst vastligt, is elk politieke engagement trouwens 
zinloos. Er is echter één uitzondering op de regel. Net omwille van hun krachtige 
antipolitieke oordelen zijn cynische burgers ervan overtuigd dat het gehele politieke 
fi rmament radicaal veranderd moet worden, wat slechts kan door de schurken van 
het establishment weg te stemmen. Tabula rasa of een radicale ommekeer is nog 
de enige mogelijke optie in de cynische geest. Dat is waarom populisten, juist door 
expliciet gebruik te maken van een anti-establishment retoriek waarin het gewone 
volk tegenover de perverse elite verschijnt, er in slagen om politiek cynisme te kapi-
taliseren. 

Politieke vervreemding: ontkoppelde burgers
Als burgers zich eenmaal meer en meer afkeren van de politiek, ze niet langer de 
zinvolheid van de participatie in democratische instellingen inzien, ze niet meer 
geloven dat politieke leiders oplossingen kunnen bieden voor hun problemen en hun 
politieke denkbeelden nog louter door cynisme worden gedetermineerd, dan kunnen 
snel de instellingen en het politieke regime zèlf ter discussie komen te staan. In het 
ergste geval kan het zelfs uitdraaien op een algehele verwerping van de basisprin-
cipes en waarden van de representatieve liberale democratie. Politiek cynisme is de 
laatste halte vóór politieke vervreemding. In het geval van politieke vervreemding 
laten burgers hun diffuse steun voor de politieke gemeenschap varen. Of anders 
gezegd, politieke vervreemding verwijst naar het verlies van zowel procedureel ver-
trouwen en systeemvertrouwen in de democratie. Ten eerste vertrouwen vervreemde 
burgers niet langer de geïnstitutionaliseerde praktijken en procedures zoals verkie-
zingen, vertegenwoordiging, checks and balances, en rule-of-law als de beste instru-
menten om collectief bindende beslissingen te bereiken, om het algemeen belang te 
realiseren of om de meest redelijke compromissen tussen confl icterende belangen 
te bereiken (Finifter, 1970). Ten tweede vertrouwen ze niet langer op de functionali-
teit van het liberaal-democratische systeem als het enige billijke regime (Sztompka, 
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1999: 44-45). En ten derde stellen ze de bereidheid om binnen de bestaande grenzen 
van de politieke gemeenschap te blijven samenwerken ter discussie. Kortom, de 
gealiëneerde burger onttrekt zich zover als mogelijk van het democratische systeem: 
hij/zij stelt de grondslagen en het institutionele raamwerk van het democratische 
regime alsook de levensvatbaarheid van de liberale democratie zélf uitdrukkelijk ter 
discussie.

De structuur van politiek ongenoegen kan bijgevolg worden voorgesteld als een 
glijdende schaal, gaande van confi dentie, vertrouwen en scepticisme aan de posi-
tieve zijde naar wantrouwen, cynisme en vervreemding aan de negatieve zijde. Een 
attitude van confi dentie is een vanzelfsprekende instemming, waarbij het politieke 
systeem vrijwel kritiekloos en automatisch wordt aanvaard zonder mogelijke bezwa-
rende feiten in overweging te nemen. Aangezien zulk vanzelfsprekend vertrouwen 
naar een pre-refl exieve, veralgemeende attitude van onwrikbare overtuiging in de 
goede bedoelingen van politieke actoren en het goede functioneren van het politieke 
systeem verwijst, is het niet meer nodig om het politieke systeem actief door te lich-
ten. Attitudes van vertrouwen, scepticisme en wantrouwen verwijzen, op hun beurt, 
wél uitdrukkelijk naar actieve burgerzin en naar alerte, refl exieve en ruimdenkende 
houdingen tegenover politiek. Meer zelfs, politiek scepticisme en wantrouwen zijn 
essentieel voor een gezonde democratie: een burgerdemocratie ‘requires trust but 
also presupposes an active and vigilant citizenry with a healthy scepticism of gov-
ernment and the willingness, should the need arise, to suspend trust and to assert 
control over government – at a minimum by replacing the government of the day. 
Whereas insuffi cient trust presages the disintegration of civil society, excessive trust 
cultivates political apathy and encourages a loss of citizen vigilance and control of 
government, both of which undermine democracy ’ (Mishler en Rose, 1997: 419). 
Democratie is, in nuce, georganiseerd wantrouwen. Dat is juist waarom het kern-
debat omtrent de liberale democratie gericht is op de checks and balances van het 
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politieke systeem. Cynisme en vervreemding omvatten, ten slotte, politieke attitudes 
waarbij burgers losraken van het politieke systeem en een levensopvatting ontwik-
kelen die wordt gekenmerkt door pre-refl exieve afwijzing van het hedendaagse poli-
tieke systeem. Verder zullen we aantonen hoe zulke negatieve vooroordelen zowel 
gebruikt als gecreëerd worden door populisten die hoofdzakelijk deze gevoelens van 
politieke desafi liatie aanboren en expliciet verbinden met anti-systeem en anti-esta-
blishment stellingen. Waar politiek scepticisme en wantrouwen essentieel zijn voor 
een gezonde democratische orde, daar ondermijnen politiek cynisme en vervreem-
ding op lange termijn evenwel de principes van democratie. 

Objecten van politiek ongenoegen: autoriteiten, regime en gemeenschap
Naast de graad van ongenoegen is ook het onderscheid naar de verschillende objec-
ten van ongenoegen belangrijk. De burger kan zich in z’n oriëntatie op uiteenlo-
pende niveaus van het politieke systeem richten. Met Easton (1967: 171-219) kunnen 
we drie verschillende types van objecten onderkennen: de autoriteiten, het regime 
en het politieke systeem (vgl. Abts, 2006: 56-59). Op het niveau van de individuele of 
collectieve gezagsdragers of autoriteiten zijn er twee aspecten van belang die burgers 
evalueren: de integriteit én competentie van politici. Vertrouwen is een relationeel 
begrip: je vertrouwt iets of iemand hetgeen je kwetsbaar maakt. Maar vertrouwen is 
niet onvoorwaardelijk. Er zijn weinig mensen die alles en iedereen vertrouwen. Ver-
trouwen is ook relatief: je vertrouwt iemand zelden voor de volle honderd procent. 
In de politiek relatie geldt hetzelfde. De meeste burgers vertrouwen slechts bepaalde 
politici en dan meestal in beperkte mate en ook nog op een specifi ek terrein (Levi 
en Stoker, 2000). Dit relatieve en voorwaardelijke vertrouwen is veelal gebaseerd op 
eerdere ervaringen en is afhankelijk van de mate van overeenstemming tussen de 
geleverde prestaties en de normatieve verwachtingen van burgers. In het geval van 
actorgericht vertrouwen hebben burgers een hele reeks van normatieve verwachtin-
gen over hoe politici en partijen zouden moeten handelen en optreden. De morele 
verwachtingen komen tot uitdrukking in de oordelen van burgers omtrent de integri-
teit of oprechtheid van politici. Integriteit draait rond de stijl van de beleidsvoering 
en de persoonlijke kwaliteiten van de gezagsdragers. Het verwijst naar de rechtlij-
nigheid of consequentheid in het optreden, naar het vermijden van opportunistisch 
gedrag en het nastreven van het algemene belang, naar het naleven van gemaakte 
afspraken en beloften en naar een eerlijk, oprecht, vriendelijk en respectvol optre-
den. Men vraagt zich af of de politicus toegewijd is aan de belangen van diegenen die 
het vertrouwen moeten geven en evalueert door welke belangen de politicus wordt 
gemotiveerd: is hij of zij betrouwbaar, voorspelbaar en consistent in zijn of haar 
handelingen? Het tweede element verwijst naar oordelen, meningen, evaluaties en 
verwachtingen omtrent de competentie van politieke actoren. Van politici verwach-
ten burgers dat ze in staat zijn om op een deskundige wijze de juiste dingen te doen. 
Politici dienen op doortastende, effi ciënte, bekwame en krachtdadige wijze beleid te 
voeren en beleidsresultaten te boeken die burgers verwachten (Abts, 2006: 66-73). 

Een tweede type van ongenoegen verwijst naar de diverse aspecten van het poli-

Politiek cynisme.indd 2006-06-05, 9:50MD106



107Politiek cynisme: voedingsbodem of creatuur van populisten?

tieke regime. Dit omvat zowel de instellingen en instituties van het politieke systeem, 
zijn optreden in termen van uitkomsten en prestaties als de onderliggende (democrati-
sche) principes die ter legitimatie worden aangevoerd. Op het vlak van de instellingen 
evalueren de burgers het politieke systeem op zijn responsiviteit. De instellingen 
moeten openheid aan de dag leggen voor de grieven en wensen van de burgers. 
Mensen willen dat hun stem in het politieke proces gehoord wordt. De beoordeling 
ervan wordt meestal gevat onder de notie van ‘political effi cacy’, dat is de mate dat 
burgers ervan overtuigd zijn dat ze invloed kunnen uitoefenen in het politieke proces 
(Craig en Maggiotto, 1981; Citrin en Green, 1986). Burgers hebben een zeker geloof 
in de eigen competentie om de politiek te begrijpen, opinies naar buiten te brengen 
en deel te nemen aan de besluitvorming op basis van gefundeerde oordelen. Het 
betreft hier de mate waarin men gelooft dat de politieke elite te beïnvloeden is en 
dat zij responsief is ten aanzien van de meningen en handelingen van burgers. Op 
het vlak van het optreden evalueren burgers het regime op basis van haar prestaties 
en uitkomsten. Vertrouwen blijft niet duren wanneer het systeem niet met bepaalde 
individuele en collectieve goederen of resultaten over de brug komt (zie Olson 1965; 
Hirschman 1970; Sharpf 1999; Lijphart 1999). Er zijn heel wat bewijzen dat ‘people 
consider policy outputs when making trust judgements about government. Thus 
any explanation of political trust must include an instrumental component’ (Ulbig, 
2000: 3). Tot slot omvatten de systeemobjecten ook de basiswaarden en algemene 
principes die het politieke systeem schragen en die de grenzen aangeven waarbinnen 
het politieke leven verondersteld wordt zich te bewegen. De normatieve argumenten 
die het politieke systeem legitimeren, vormen de richtsnoer van het politieke spel. 
Burgers verwachten dat politici, instellingen en het politieke systeem functioneren 
in overeenstemming met de democratische principes en onderliggende waarden die 
het institutionele raamwerk legitimeren.

Een laatste object is de politieke gemeenschap. Steun aan de politieke gemeenschap 
verwijst naar gevoelens van verbondenheid met de politieke gemeenschap en de 
bereidheid van burgers om samen te leven en te werken binnen die politieke gemeen-
schap waartoe ze behoren. 

Een tweedimensionaal model: refl exiviteit van observatie en objecten
Door de combinatie van de twee dimensies die hierboven zijn ontwikkeld kunnen 
we de verschillen tussen de types van politiek ongenoegen in kaart brengen. Het 
cruciale verschil tussen de verscheidene attitudes wordt bepaald door aan de ene 
kant de mate van of gebrek aan refl exiviteit of openheid bij de observatie en evaluatie 
van het politieke systeem, aan de andere kant de objecten die voorwerp zijn van deze 
observaties en evaluaties. Burgers met politiek vertrouwen hoeven het politieke proces 
niet zo nauw te volgen, zij hebben redelijk gesloten denkbeelden over wat er gaande 
is en vertrouwen de meeste gezagsdragers of de autoriteiten vrijwel automatisch. 
Zij hebben een hoog niveau van systeemvertrouwen en twijfelen niet aan de onder-
liggende principes van het politieke systeem. Over het algemeen vertrouwen zij er 
op dat het systeem goed werkt. Vertrouwende burgers geloven in de competentie 
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van politici en in hun integriteit, zij evalueren de uitkomsten over het algemeen als 
bevredigend of minimaal acceptabel en gaan er van uit dat het geheel op democrati-
sche wijze tot stand is gekomen. Zij voelen zich verbonden met en kunnen zich rela-
teren aan de politieke gemeenschap waarvan zij deel uitmaken.

Sceptische burgers hebben daarentegen behoefte aan een hogere mate van refl exieve 
observatie voordat zij overtuigd zijn van de competentie en integriteit van politici. 
Sceptici nemen niet zomaar aan dat het regime responsief is ten aanzien van de 
wensen en belangen van burgers en dat de output van het systeem adequaat zal 
zijn, laat staat bevredigend. Zij hebben regelmatig bewijzen nodig dat het systeem 
naar behoren functioneert en politici zich gedragen zoals het hoort. In tegenstel-
ling tot burgers met een hoog politiek vertrouwen maken sceptici een duidelijker 
onderscheid tussen de verschillende objecten. Sceptische burgers houden bepaalde 
politici scherp in het oog en volgen bepaalde processen en instituties nauwgezet op, 
met name daar waar zij verwachten dat er wel eens dingen mis zouden kunnen gaan. 
Zij evalueren alle objecten op hun merites, maken een onderscheid tussen goede 
en slechte politici en instellingen en hebben over de verschillende aspecten van het 
politieke systeem zeer uiteenlopende meningen. Sceptische burgers twijfelen niet 
zozeer aan het systeem zèlf, ze geloven eerder dat het systeem tot op zekere hoogte 
democratisch en responsief is, maar dan voornamelijk omdat wakkere burgers 
permanent waakzaam blijven en hun stem verheffen op momenten dat het nodig is. 
Zij hebben een sterk gevoel van politiek zelfvertrouwen: ze voelen zichzelf uitermate 
bekwaam om invloed uit te oefenen op het politieke systeem en geloven dat burgers 
wel degelijk zaken kunnen realiseren in het politieke bedrijf. Ze zien hun kritische 
en waakzame houding zelfs als de beste garantie dat het democratische systeem 
goed blijft functioneren.

Meer dan sceptische burgers hebben wantrouwige burgers behoefte aan een perma-
nente en diepgravende doorlichting van het politieke systeem, hetgeen voortkomt uit 
hun meer gesloten negatief verwachtingspatroon van hetgeen ze zullen aantreffen. 
Wantrouwige burgers zijn ervan overtuigd dat, als men maar diep genoeg graaft 
in het politieke systeem, dat men wel op incompetentie en corruptie moet stuiten. 
Gedreven door wantrouwen weten ze zeker dat er instituties zijn die niet naar beho-
ren functioneren, dat de prestaties en uitkomsten van het overheidsbeleid zeer te 
wensen overlaten en dat er van alles mis is met de gangbare praktijken van het poli-
tieke systeem. Politiek wantrouwen drijft de burger om op zoek te gaan naar dit falen 
en allerhande tekorten. Op basis van hun speurwerk en hun hoge mate van betrok-
kenheid maken wantrouwige burgers dan ook een onderscheid tussen de diverse 
objecten. Sommige politici of instellingen moeten wel deugen want er is nu eenmaal 
niets dat hen in een echt kwaad daglicht kan stellen. Wantrouwende burgers zijn 
dus wel degelijk refl exief en kunnen er van worden overtuigd dat bepaalde, maar 
zeker niet alle, politici adequaat functioneren en dat bepaalde aspecten van politieke 
systeem tot op zekere hoogte effectief en democratisch werken.

Politiek cynische burgers zijn ook relatief sterk betrokken op het politieke systeem, 
maar deze betrokkenheid wordt vrijwel zonder refl ectie gestuurd door een gesloten 

Politiek cynisme.indd 2006-06-05, 9:50MD108



109Politiek cynisme: voedingsbodem of creatuur van populisten?

patroon van negativistische verwachtingen in de politiek. Cynici zien nog uitsluitend 
politici die de kluit belazeren, hun zakken vullen en het volk belazeren. Maar er is 
meer, de politiek is één grote pot nat. Cynische burgers maken geen onderscheid 
tussen de verschillende objecten: ze hebben een algemene minachting voor de 
motieven, de oprechtheid en competentie van politieke machtshebbers én ze geloven 
niet langer in de effi ciëntie, effectiviteit, responsiviteit en rechtvaardigheid van de 
politieke instellingen. Zonder onderscheid te maken tussen de verschillende objec-
ten focussen cynici op het disfunctioneren van het totale politieke systeem, bevolkt 
door onbekwame en onbetrouwbare politici die de belangen van het volk niet hoog 
in het vaandel dragen. Cynische burgers gooien alle actoren, instituties en processen 
op een hoop en veronderstellen dat het geheel disfunctioneel is. Tegenover de poli-
tieke gemeenschap hebben zij een ambivalente houding: aan de ene kant herkennen 
zij zich in de grote massa, aan de andere kant ergeren ze zich aan het grote aantal 
burgers dat zich ogenschijnlijk neerlegt bij de huidige gang van zaken en niet door 
lijkt te hebben wat er daadwerkelijk aan de gang is. Om die reden pleiten cynische 
burgers voor een radicale omslag, waarbij ze zichzelf uitdrukkelijk zien als dé motor 
van de ingrijpende verandering van het bestaande politieke systeem.

Politieke vervreemding is de meest extreme vorm van dissociatie van het politieke 
systeem. Bij vervreemde burgers staat een structurele en diepgaande verwerping van 
het politieke systeem centraal in hun denken. Zelfs de normatieve principes van het 
systeem en de politieke gemeenschap zelf worden met afkeer bejegend (cf. Easton, 
1967; Fuchs, 1993; Dalton, 1999; Norris, 1999). Politieke vervreemding stelt het 
gehele fundament en de dieper liggende principes van de representatieve democratie 
ter discussie. Het heeft geen enkele zin om deel te nemen of aandacht te besteden 
aan een systeem dat door en door rot is. Voor vervreemde burgers vormen alle objec-
ten een monolithisch blok. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen politieke 
actoren, instituties en processen. Het politieke systeem is één grote samenzwering 
tegen het volk. Alle politici zijn volkomen incompetent en niet in staat de echte 
problemen van het volk op te lossen en zijn uitsluitend in de politiek gegaan om er 
zelf beter van te worden. Het systeem wordt volkomen gedomineerd door immorele 
en corrupte politici die allemaal moeilijke termen en procedures verzinnen zodat de 
gewone mensen er niets meer van snappen. In het geval van politieke vervreemding 
is er net zoals bij politiek cynisme absoluut geen sprake meer van refl exieve observa-
tie of differentiatie tussen objecten, maar worden daarbovenop echter ook expliciet 
de grondslagen, mechanismen en doelen van de representatieve liberale democratie 
alsook de levensvatbaarheid van de democratie zélf expliciet ter discussie gesteld. 
Het politieke systeem wordt in dit geval niet langer beoordeeld op zijn democratisch 
gehalte, aangezien de liberale democratie zelf verworpen wordt. Deze opzegging 
maakt elke aansluiting met het politieke systeem onmogelijk (Abts, 2006: 62-64).

Dit tweedimensionale model dat aan de ene kant uitgaat van de mate van of 
gebrek aan refl exiviteit of openheid bij de observatie en evaluatie van het politieke 
systeem en aan de andere kant de mate dat burgers differentiëren tussen de verschil-
lende politieke objecten laat, ons inziens, een meer precieze analyse toe van de relatie 
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tussen politieke houdingen van burgers en de opkomst van populisten. Hieronder 
zullen wij betogen dat populisten niet simpelweg aanwezig politiek ongenoegen 
kapitaliseren, maar dit ongenoegen tevens omvormen tot een meer gesloten observa-
tiepatroon en veralgemenen naar een breed spectrum van politieke actoren, insti-
tuties en processen. Kortom, populisten trachten de refl exiviteit en openheid van 
de waarneming van burgers te verkleinen en de vage negatieve attitudes tegenover 
de politieke gezagsdragers en de instellingen te verbreden tot het gehele politieke 
systeem, de regimeprincipes en de politieke gemeenschap. Om te laten zien hoe dit 
proces van mobilisatie en transformatie van politieke attitudes plaatsgrijpt, zullen 
we eerst de kern van het populisme bespreken.

Kernelementen van het populisme
Alhoewel Fortuyn onophoudelijk poogde zichzelf van alle politieke labels te dis-
tantiëren, kan de opkomst en teloorgang van lpf het best begrepen worden tegen 
de achtergrond van de vele rechts-populistische bewegingen in West-Europa. Aan-
gezien de verschijning van populisme in de verschillende Europese landen altijd 
een particuliere vorm aanneemt en populisten specifi eke nationale kenmerken en 
issues gebruiken om het onbehagen binnen het electoraat te mobiliseren, kunnen 
Fortuyn en lpf gezien worden als een Nederlandse verschijningsvorm van popu-
lisme (Kersbergen en Krouwel, 2003). Ondanks de duidelijke verschillen tussen de 
uiteenlopende populistische bewegingen is er wel degelijk een ideologische kern in 
populisme te ontwaren. Het populistische gedachtegoed vertrekt van de absolute 
soevereiniteit van het volk, waarbij de wil van het één, ondeelbare en homogene volk 
alleen op onmiddellijke en onbemiddelde wijze kan afgekondigd en belichaamd 
worden door één leider of beweging (zie Abts, 2004; Tinnevelt en Abts, 2005; Abts en 
Rummens, 2006). Vanuit de idee van absolute volkssoevereiniteit, waarbij de macht 
aan het volk en alleen aan het volk toekomt, verbinden populisten hun aanval tegen 
het functioneren van de traditionele partijpolitiek en de representatieve democratie 
met een scherpe kritiek op de dominante moraal van de politieke en culturele elite 
die in de ogen van een populist niet representatief is voor de daadwerkelijke volkswil. 
Populisten ageren scherp tegen de politieke intermediairen zoals de traditionele 
politieke partijen, vakbonden, belangengroepen en andere politieke instituties die 
slechts ‘in de weg staan’ van de directe uitdrukking van de volkswil. Deze interme-
diaire organisaties en structuren moeten verdwijnen omdat ze door de politieke elite 
uitsluitend worden gebruikt om het volk uit elkaar te spelen en verdeeld te houden. 
Deze organisaties en instituties worden door de niet-representatieve, incompetente 
en corrupte elite gebruikt als mechanisme om aan de macht te blijven. De ‘hori-
zontale’ garanties van de constitutionele democratie die door liberalen en com-
munitaristen worden geprezen, worden door populisten verafschuwd en dienen te 
worden vervangen door directe ‘verticale’ banden tussen het volk en diens leiders. 
Intermediaire organisaties als politieke partijen maken het voor het volk onmoge-
lijk om hun leiders rechtstreeks te kiezen en om voor het volk belangrijke issues op 
de politieke agenda te zetten. De daadwerkelijke belangen van het volk spelen in 
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de representatieve democratie geen rol. De traditionele elite heeft vooraf bepaald 
welke sociale groepen en specifi eke belangen zij vertegenwoordigen en toegang tot 
de macht krijgen, waarbij een te veel aan inmenging van de bevolking ongewenst is. 
Het politiek pluralisme en het splijtende denken in sociale scheidslijnen wordt van 
de hand gewezen omdat het de formulering van het algemeen belang in de weg staat. 
De traditionele politieke elite is bovendien hypocriet omdat zij zich pluralistisch 
voordoet, maar zelf een gesloten en homogene clique vormt die noch democratisch 
handelt, noch representatief is voor de bevolking. Populisten willen het corrupte en 
gesloten machtskartel van de elite doorbreken door een directe mandatering van 
politieke autoriteit. Daarom leggen populisten sterk de nadruk op het singuliere 
politieke leiderschap. Enerzijds omdat populisten veelal claimen als enige de echte 
noden en wensen van het volk te begrijpen en de daadwerkelijke belangen van het 
volk te kunnen afkondigen, anderzijds omdat populisten de diffuse gedeelde ver-
antwoordelijkheden van de oude elite verafschuwen. Collectieve besluitvorming 
en machtsuitoefening betekenen uiteindelijk dat niemand verantwoordelijk kan 
worden gehouden voor het falende beleid. We zien bij populisten dus een visie van 
een uniforme gesloten politieke klasse die in een antagonistische relatie tegenover 
het volk staat. Ook het volk wordt als een monisthische eenheid afgeschilderd en de 
zogenaamde sociale scheidslijnen die de traditionele politieke klasse gebruikt om 
het volk te segregeren worden door populisten ontkend. Er is slechts één politieke 
scheidslijn, maar dan  één tussen het volk dat samen met de populist tegenover de 
incompetente en verdorven politieke klasse staat.

Populisme: de mobilisatie en transformatie van politiek ongenoegen
Het onderscheid tussen vertrouwen in de zittende machtshebbers en in het politieke 
systeem als geheel is cruciaal. Politiek wantrouwen is funest wanneer het gehele 
politieke systeem als onbetrouwbaar wordt gezien. Wanneer echter specifi eke 
politici of instituties als kreukbaar of incompetent worden beschouwd dan blijft er 
een democratische opening. Uit de meeste literatuur komt naar voren dat vertrou-
wensoordelen partijdig zijn en gericht op specifi eke actoren. Burgers vertrouwen 
regeringen minder als ze er niet op gestemd hebben, terwijl het vertrouwen in 
politieke actoren wordt beïnvloed door de tevredenheid met het gevoerde beleid en 
de toegedichte leiderschapskwaliteiten van de zittende machtshebbers. Daarnaast 
toont onderzoek aan dat er een betekenisvol verband bestaat tussen politiek cynisme 
en politieke participatie. Burgers die wantrouwen in de elite combineren met een 
gevoel van politiek zelfvertrouwen of effi cacy nemen vaker actief deel aan het poli-
tieke proces (Craig en Maggiotto 1981; Luks en Citrin 1997; Tarrow 2000). Ten slotte 
geeft onderzoek aan dat wantrouwen in bepaalde autoriteiten veralgemeend wordt 
naar het gehele regime en dat zulk diffuus veralgemeend wantrouwen op haar beurt 
een invloed heeft op allerhande politieke houdingen en gedragingen (Easton 1975; 
Sigelman, Sigelman en Walkosc 1992). Dit duidt er op dat politiek scepticisme en 
wantrouwen, aangezien het relatief en voorwaardelijk is, in de loop der tijd aan ver-
andering onderhevig is en kan omslaan in politiek cynisme, wat evengoed gebruikt 
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kan worden voor de mobilisatie van kiezers. Amerikaanse onderzoeken tonen bij-
voorbeeld aan dat wantrouwige burgers eerder gaan stemmen wanneer ze de moge-
lijkheid hebben om te kiezen voor een politieke outsider en dat een dergelijk effect 
nog wordt versterkt wanneer deze buitenstaander anti-regeringsthema’s op de poli-
tieke agenda plaatst (Luks en Citrin 1997). Populisten kunnen beschouwd worden als 
zulke buitenstaanders: populistische leiders of bewegingen zijn moeilijk te catego-
riseren in de traditionele partijfamilies in termen van ideologie en partijorganisatie; 
zij maken veelal geen deel uit van het politieke establishment; en worden vaak door 
de machtshebbers zo veel en lang als mogelijk buitengesloten.

Populisten hebben dus een vruchtbare voedingsbodem wanneer de zittende rege-
ring door een groot aantal burgers wordt gewantrouwd, ofschoon de burgers zich 
wel bekwaam moeten achten om in te grijpen en in opstand te komen. Een populis-
tisch politicus kan het bestaande wantrouwen bij deze handelingsbekwame burgers 
mobiliseren, maar ook – zoals Fortuyn heeft gedaan – bij veel burgers het gevoel 
versterken dat de elite niet integer en competent is: ‘Het volk is de elite meer dan zat!’ 
Terwijl de halve wereld het Nederlandse ‘poldermodel’ en premier Kok de hemel in 
prees, zette Fortuyn fors de populistische aanval in op de falende aspecten van het 
kabinetsbeleid: de wachtlijsten in de zorg en de veiligheidsproblemen in de volks-
wijken. En natuurlijk niet te vergeten de ‘mislukte’ integratie van minderheden. De 
nadruk op ‘Paarse puinhopen’ komt vanuit dit perspectief in een heel ander daglicht 
te staan: het was een bewuste strategie om het politieke cynisme te bespelen. Even-
eens wist Fortuyn precies welke politieke instituties het meest gewantrouwd werden, 
met name de politieke Altparteien, maar ook het corporatistische overlegmodel met 
al het achterkamertjes-gekonkel (Craig 1993; Hayward 1996; Norris 1999; Kitschelt 
2002; Linz 2002). Door de forse anti-establishment retoriek en de sterke aanklacht 
tegen de politieke instituties van de consensus-democratie heeft Fortuyn actief bijge-
dragen aan een afname van het politieke vertrouwen in de integriteit en competentie 
van de Paarse machtshebbers. Ook portretteerde Fortuyn zich als een outsider en de 
pogingen van de elite om hem af te schilderen als iemand zonder politieke ervaring 
hadden uitsluitend een averechts effect, omdat cynische burgers juist zichzelf her-
kennen in de outsider. 

De kern van de populistische mobilisatiestrategie is de transformatie en verster-
king van het politieke ongenoegen. Populisten doen dit door het afbreken van het 
systeemvertrouwen en pogen dit te vervangen door vertrouwen in de populistisch 
leider. Door de complexe besluitvormingsprocedures van de democratie voor te stel-
len als een onnodige fabricatie van de politieke elite trachten populisten de mate van 
de refl exiviteit en openheid van de observatie te beperken. Door de complexiteit van 
maatschappelijke vraagstukken en democratische besluitvormingsprocedures neer 
te zetten als een samenzwering tegen het volk neemt de wil bij burgers af om politici 
te zien als actoren die procedurele en institutionele maatregelen aankondigen. De 
bereidheid tot observatie wordt vernauwd en de waarnemingen die nog plaatsvinden 
worden gekaderd in het beeld van instituties en procedures als samenzwering tegen 
de echte wensen van het volk. Door de simplifi cering van mogelijke politieke oplos-
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singen en de overdrijving van de snelheid waarmee problemen defi nitief kunnen 
worden opgelost, pogen populisten het ongeduld bij de bevolking te stimuleren. 
Hierdoor wordt het falen van het establishment uitvergroot: zij zijn niet in staat de 
‘echte’ problemen van de mensen op te lossen. Door deze negatieve voorstelling van 
zaken, trachten populisten negatieve evaluaties van burgers ten aanzien van de com-
petentie en integriteit van specifi eke politici te generaliseren naar de gehele politieke 
klasse. Hierdoor wordt de negatieve evaluatie van de ene naar de andere object over-
gedragen. De politieke klasse wordt gepresenteerd als een monoliet die tegenover hét politieke klasse wordt gepresenteerd als een monoliet die tegenover hét politieke klasse
volk staat, waardoor burgers geen onderscheid meer maken tussen de uiteenlopende 
politieke objecten. Hetzelfde gebeurt ten aanzien van de politieke procedures en 
instituties. Door de procedurele en institutionele garanties van de rechtsstaat voor 
te stellen als overbodige machinaties van een onbetrouwbare politieke klasse maken 
burgers steeds minder een onderscheid tussen effectieve instituties en/of procedu-
res noodzakelijk voor de werking van de democratische rechtsstaat en de niet altijd 
even effi ciënte alledaagse praktijk van de democratie die complex, ingewikkeld en 
ondoorzichtig is. Het model zoals weergegeven in fi guur 7.1 laat zien op welke wijze 
de dynamiek van attitudes van burgers kan worden beïnvloed door een populistische 
strategie.

De populistische besmetting van het establishment
De populistische strategie heeft ook effect op het handelen van de traditionele par-
tijen.  Volgens tal van auteurs is populisme niet (langer) een politieke strategie van 
radicale bewegingen, maar is de gehele (traditionele) politiek door de populistische 
retoriek en stijl doordrongen en besmet. Deels argeloos, deels welbewust nemen 
– ten eerste – gevestigde politici van allerlei slag tal van elementen en denkfi guren 
uit de populistische retoriek over: het appel aan het volk of de zwijgende meerder-
heid, de verheerlijking van de gewone man en het gezonde verstand, het wantrou-
wen in de parlementaire democratie, de minachting tegenover elites, de creatie van 
volksvijanden en de hang naar een (harmonieuze) organische gemeenschap. Zo 
verklaren sommige auteurs het electorale succes van Reagan, Chirac en New Labour 
juist door hun campagne op basis van een uitgesproken anti-establishment retoriek 
in combinatie met de directe verwijzing en ophemeling van het populaire gezond 
verstand (zie Mény en Surel, 2002). Ten tweede cultiveert menig gevestigd politicus, 
in z’n poging om stemmen te ronselen, onderdelen van de populistische stijl. Op 
het demagogische en volksverlakkerige af trekken dezen openlijk de kaart van de 
simplistische analyse en de concrete taal van het gezonde verstand. Menig politicus 
binnen het gevestigde partijsysteem omhelst delen van de populistische stijl, thema’s 
en klemtonen juist om een eigen ruimte van verschil in het gevestigde partijsysteem 
te creëren en zichzelf als een daadwerkelijk en legitiem alternatief te vestigen. De 
ironie is dat deze instrumentele populisten de politieke klasse verwerpen, hoewel 
ze er zelf nochtans de emanatie van zijn. Deze elegantere vorm van populisme wordt 
wel eens omschreven als respectabel populisme, aangezien het een anti-partij strate-
gie combineert met democratisch pluralisme. In tegenstelling tot radicale populis-
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tische partijen onderschrijven ze trouwens nog altijd de grondslagen van de liberale 
democratie en vormen ze geen (directe) bedreiging voor het constitutionalisme. Het 
gevolg kan echter wel zijn dat ook hierdoor de neiging van burgers om het politieke 
proces nauwkeurig te observeren en onderscheid te maken tussen goede en kwade 
objecten in het politieke stelsel drastisch wordt afgeremd. Feitelijk legitimeren zulke 
gevestigde partijen en politici dus evengoed het beeld van een monolithische poli-
tieke klasse die vijandig tegenover het volk staat.

Deze ontwikkelingen tonen aan dat radicale populistische bewegingen, in ver-
houding tot hun al bij al relatief beperkte electorale bijval, een onevenredig effect 
hebben op de werking van de representatieve democratie. In tal van West-Europese 
democratieën hebben deze bewegingen op vier verschillende manieren de stijl, cam-
pagnes, inhoud en werking van het politieke debat en van de gehele representatieve 
politiek drastisch getransformeerd (vgl. Taggart 2000, 108-114; 2002, 75-79). Ten 
eerste neigt populisme ertoe de grondslagen van legitimiteit te (her)defi niëren. Het 
monolithische volk of de populaire soevereiniteit is het uitgangspunt van legitimi-
teit, waarbij beleid slechts legitiem is in zoverre het rechtstreeks voortvloeit uit de 
volkswil. Het virus van de plebiscitaire democratie gedirigeerd door de ongedif-
ferentieerde meerderheid doordrenkt onze politieke cultuur. Ten tweede creëert 
populisme een politiek van eenvoud. Doordat politiek in wezen slechts de wijsheid 
van de gewone man moet belichamen, schept populisme het beeld dat politiek 
duidelijk, eenvoudig en rechtstreeks is. Louter door zijn aanwezigheid versterkt 
populisme reeds het cynisme in de representatieve politiek, instellingen en proce-
dures; heeft het een delegitimerend effect op complexe en technische beleidsiniti-
atieven; en drukt het gangbare genuanceerde argumentatiestijlen, ondoorzichtige 
representatieve instellingen en overlegvormen in het defensief. Gevestigde partijen 
worden alzo voortdurend gedwongen om de eigen standpunten en hun politieke 
stijl almaar te rechtvaardigen en zelfs te herzien. Door het oppositieopbod kan dit 
zelfs uitdraaien in een platvloerse, oppervlakkige en gedeeltelijke imitatie van het 
populistische vertoog van het gezonde verstand en de simplistische stijl. Hiermee 
verbonden werkt, ten derde, het populistisch appel door in het politieke vertoog en 
articuleert het opnieuw de structuur en woordenschat van het politieke debat. De 
thema’s, issues én probleemdefi nities van de populistische uitdagers worden door 
het politieke bestel overgenomen. Tal van gevestigde politici thematiseren de maat-
schappelijke problemen evengoed in termen van essentialistische volkswil, veelal 
uitgedrukt in culturele homogeniteit. Baukje Prins (2000) spreekt over de opgang 
van het nieuwe realisme, wat verwijst naar een politiek van oprechtheid, die taboes 
doorbreekt en appelleert aan het verlangen naar eensluidende waarheid, objectiviteit 
en onpartijdigheid. De oproep van gevestigde politici om de echte problemen niet 
uit de weg te gaan, de zaken bij naam te noemen en nu eens serieus te luisteren naar 
het gewone volk dat begiftigd is met een fl inke dosis gezond verstand, biedt deze 
salonpopulisten althans de illusie van een democratische tegengif voor het popu-
lisme van het gepeupel. Ten vierde leidt populisme tot een polarisatie en tweedeling 
van het politieke debat evenals tot een politiek essentialisme en antagonisme. Alles 
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wordt zwart-wit gezien en de (politieke) wereld wordt opgedeeld in een helder wij 
versus zij. Aan de ene kant is dit dualisme eigen aan de simplistische politiek van 
populisme waarin maatschappelijke problemen en issues steeds in dezelfde starre en 
strakke pro versus contra termen worden gekaderd, hetgeen geen ruimte meer laat 
voor onderling debat en overleg. Aan de andere kant wordt het politieke systeem in 
een strikt vriend/vijand schema gedefi nieerd. Zonder oog voor nuances, schakerin-
gen en verschillen construeren populisten, in dramaturgische termen geformuleerd, 
een politiek schouwtoneel van twee gesloten homogene blokken met rivaliserende 
belangen die lijnrecht en vijandig tegenover elkaar staan, waarin de deugden van het 
gewone volk worden afgezet tegen de gebreken van de gevestigde politiek (vgl. Pels, 
2003; Abts, 2004; Abts en Rummens, 2006). Deze viervoudige transformatie van 
de politieke ruimte geeft alvast aan dat de context waarin en hoe politieke discus-
sies plaatsgrijpen, issues gekaderd worden en achterbannen gemobiliseerd worden, 
drastisch gewijzigd zijn. De taal, toon en teneur van het populisme waart door de 
gevestigde politiek: enerzijds grijpen hedendaagse politieke discussies in een grim-
miger sfeer plaats, anderzijds worden de debatten binnen de kaders van de repre-
sentatieve democratie geëxternaliseerd in een strijd tussen representatieve politiek 
versus rechtstreekse meerderheidspolitiek.

Conclusie
In dit hoofdstuk hebben we het complexe mechanisme dat ten grondslag ligt aan de 
populistische mobilisatie van politiek ongenoegen nader bekeken. Door het disfunc-
tioneren van de representatieve democratie te benadrukken en twijfel te zaaien over 
de capaciteiten van het establishment om de ‘echte’ problemen daadwerkelijk op te 
lossen, slagen populisten er in om de negatieve evaluaties van burgers ten aanzien 
van de competentie en integriteit van de elite en ten aanzien van de responsiviteit en 
effectiviteit van het politieke systeem als geheel te benutten. Populisten kapitaliseren 
dit politieke ongenoegen door het te transformeren van specifi ek wantrouwen naar 
algemeen cynisme en door het te verbreden naar een groter spectrum van objec-
ten. Hierdoor wordt het diffuse systeemvertrouwen ondermijnd en vervangen door 
persoonlijk vertrouwen in de specifi eke capaciteiten van de populistische leider. In 
essentie zorgt populisme voor een herpersonalisering van vertrouwensrelaties (Offe, 
1999: 76-77). Systeemvertrouwen is het vertrouwen in anonieme en professionele 
experts en het geloof in de functionaliteit van het systeem via systeemspecifi eke 
instituties en symbolen (Luhmann, 1979). Populisten ondermijnen dit systeemver-
trouwen door professionele politici en bureaucraten voor te stellen als onbetrouw-
bare, luie, niet-responsieve en incompetente schurken die uitsluitend op eigen gewin 
uit zijn en weinig oog hebben voor de belangen van het volk. Het systeemvertrouwen 
wordt echter eveneens aangetast door het wantrouwen en/of cynisme te voeden in de 
democratische ‘checks and balances’ die als tijdsverspillend en overbodig worden 
afgeschilderd. De politieke elite wordt neergezet als de vijand van het volk, de popu-
list als één met het volk. De relatie tussen het volk en de populistisch leider hoeft 
daarom niet gemedieerd te worden en procedureel te worden verankerd, aangezien 
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de populist de enige politieke actor is die het volk daadwerkelijk kan (re)presenteren. 
Of zoals Claus Offe het stelt: ‘Populist politics is an extra-institutional short-cut to 
political trust ’ (1999: 77). Het vaak niet op werkelijke feiten gebaseerde geloof in 
de capaciteiten van de populist reduceert de noodzaak om onderscheid te maken 
tussen objecten. Voor diegenen die geloven in de populistische visie is het derhalve 
niet langer noodzakelijk om het politieke proces in de gaten te houden, terwijl alles 
binnen het min of meer gesloten cynische denkraam geplaatst wordt. Het grote 
gevaar is echter dat wanneer de populistische beweging faalt, danwel als gevolg van 
regeringsdeelname danwel omdat zij door de andere partijen wordt uitgesloten via 
een ‘cordon sanitaire’, de burgers ook dit laatste sprankje hoop in de politiek verlie-
zen. Wij hebben hierboven laten zien hoe de overdracht van het politiek ongenoegen 
op een breder spectrum van actoren, instituties en procedures van de representatieve 
democratie kan leiden tot toenemende politieke vervreemding, waardoor een steeds 
grotere groep burgers volledig los komt te staan van het democratische besluitvor-
mingsproces.

Het populisme heeft echter niet uitsluitend effect op het massaniveau, maar ook 
op het eliteniveau. Maar al te vaak ontwikkelen de politieke leiders van de traditio-
nele partijen geen alternatieve strategie, maar nemen ze de populistische retoriek en 
strategie in afgezwakte vorm over, waardoor ze de negatieve spiraal van het politieke 
ongenoegen evenzeer verder kunnen vergroten. Alhoewel populistische politici 
oproepen tot het herstel van het principe van volkssoevereiniteit, vrezen we dat de 
populistische besmetting van de massa én de elite eerder dreigt uit te draaien in de 
ondermijning van de rechtsstaat en van het systeemvertrouwen bij burgers dan dat 
zulke populistische politiek het zogezegde volk daadwerkelijk weer perspectief en 
macht geeft. De verlossende boodschap van het populisme light biedt misschien wel populisme light biedt misschien wel populisme light
op korte termijn enige hoop voor de wanhopige kiezer, op lange termijn lijkt zulke 
populistische politiek de boemerang van nog meer politieke wanhoop, cynisme én 
vervreemding te zijn.
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8 Cynisme in en rond organisaties: observaties van een
organisatieadviseur

Jan Hendriks1     

Mijn bijdrage aan deze bundel is die van een organisatieadviseur. De achtergrond 
van het verhaal bestaat uit wat we in mijn vakgebied inmiddels weten van cynisme, 
hoe we het interpreteren en wat eraan te doen valt. Ik schrijf vanuit mijn ervaringen 
met advieswerk in de volgende situaties: 
• Een organisatie is met verandering bezig, maar merkt dat het niet gaat: er is wan-

trouwen bij medewerkers, ongeloof over wat beoogd wordt, tegenacties of zelfs 
regelrechte sabotage. Het personeel is cynisch, lijkt wel. Het management trou-
wens (bijna) ook…

• Een overheidsorganisatie zoekt samenwerking met medeoverheden, in het ‘maat-
schappelijk middenveld’ of met andere organisaties, maar merkt dat het niet 
loopt. De beoogde partners immers werken niet echt mee: ze vertrouwen het niet, 
hebben eerder dingen meegemaakt. Ze draven dus braaf op voor overleg, maar 
zijn eigenlijk alleen geïnteresseerd in wat er ‘valt te halen’. Het gesprek over wat 
men aan oplossingen bijdraagt, wordt gerekt, levert niets op. In de wandelgangen 
wordt geschamperd: ‘Hoe lang gaan we nog door met dit gepolder?’.

Ik presenteer hieronder enkele gedachten over ‘politiek cynisme’. De eerste gaat 
over het verband tussen cynisme in en rond organisaties: die twee hangen nogal eens 
samen en ik werp de vraag op of dat ook bij politiek cynisme het geval zou kunnen 
zijn. De tweede gedachte gaat over het mogelijk verband tussen politiek cynisme en 
hedendaagse politieke programma’s die gericht zijn op mentaliteitsverandering bij bur-
gers. Vooraf een defi nitiekwestie.

Een defi nitiekwestie: is cynisme wel een eigenschap van burgers?
Misschien wat saai om mee te beginnen: de defi nitiekwestie. Toch is juist rond het 
onderwerp cynisme de vraag ‘waar hebben we het over?’ wel belangrijk. Te consta-
teren valt, dat – onder meer in deze bundel – ‘politiek cynisme’ door onderzoekers 
vaak gedefi nieerd wordt als een eigenschap van burgers. Ik ben opgeleid als socio-
loog en kan dat dus begrijpen: het onderwerp ‘past’ op die manier in onderzoeks-
lijnen die gebaseerd zijn op enquêtes en opinieonderzoek. Wel heeft zo’n defi nitie 
gevolgen. Voor de hand ligt immers dat de vragen in zulk onderzoek vooral gaan 
over het verband tussen politiek cynisme en andere kenmerken van burgers: soci-
aaleconomische positie, opleiding, leeftijd, culturele achtergrond en dergelijke. We 
komen zo te weten waar ‘het’ in de samenleving voorkomt, hoe ‘het’ in de tijd ver-

1 Bewerking van een inleiding gehouden op het Synthesis/Antithesis symposium over 
‘Politiek Cynisme’ (Trippenhuis, Amsterdam) op 9 december 2005
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loopt en met wat voor andere attitudes ‘het’ meestal gepaard gaat. Veel minder komt 
naar voren hoe cynisme wordt veroorzaakt en wat je er aan kunt doen.

Adviseurs kijken anders, juist omdat ze – beroepshalve – meer gericht zijn op wat 
er aan cynisme valt te doen. Ze bezien daarom cynisme meestal eerder als een eigen-
schap van – of iets dat ‘hoort bij’ – over wie (of wat) dat cynisme gaat. Bij cynisme 
over een branche of een beroepsgroep – zoals adviseurs – ga je dus niet piekeren 
over de bevolkingsgroep waar dat cynisme leeft (wat is hun opleiding, leeftijd, etc.): 
je vraagt je af waarom het hoort bij dat beroep. Cynisme onder conducteurs is in die 
zienswijze een eigenschap van de ns. En cynisme over politiek en overheid iets dat 
‘hoort bij’ politiek en overheid.

Ook zo’n defi nitie richt de aandacht: de onderzoeksvraag wordt – vrij vanzelfspre-
kend – hoe ‘cynisme’ wordt beïnvloed door hoe het object ervan zich zélf gedraagt. 
Meestal vind je dan verbanden zoals in bijgaand plaatje: gedrag leidt tot een repu-
tatie en dat voedt hoe mensen met je omgaan (bijvoorbeeld: cynisch). Niet zelden 
verleidt juist die bejegening weer tot een bepaald gedrag en zo kan – als je pech hebt 
– een vicieuze cirkel van verschijnselen ontstaan waarin een reputatie steeds weer 
wordt bevestigd (fi guur 8.1). De kunst is om zo’n cirkel te doorbreken.
Ik heb hiermee de invalshoek geschetst vanwaaruit ik in het onderstaande kom tot 
enkele observaties en gedachten over politiek cynisme.

Cynisme binnen en cynisme buiten
Cynisme in organisaties gaat vaak samen met cynisme eromheen. Een deel van de vici-
euze cirkel komt daarmee meteen in beeld: cynisme onder ‘eigen mensen’ is maar 
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al te vaak een ramp voor beelden buiten. We kennen dit verschijnsel in de dienstver-
lening, waar klanten niet alleen ‘producten’ van de organisatie afnemen, maar óók 
rechtstreeks te maken hebben met degene die de diensten levert. Het spreekwoorde-
lijk voorbeeld is dat van de conducteur, die een geëmotioneerde reiziger in de trein te 
woord staat over de gevolgen van een vertraging: ‘[...] Mevrouw, ik weet écht niet of 
u uw aansluiting zult halen. Ik ben zelf ook vertraagd!’ De ramp van zo’n gebeurtenis 
– voor de organisatie – is tweeërlei:
• De beeldvorming over het bedrijf is op zo’n moment in handen van een medewer-

ker, die de klant door zijn gedrag een ‘doorkijkje’ verschaft in wat hij van de orga-
nisatie mag verwachten. Die indruk is ongunstig: de conclusie van de klant kan 
immers moeilijk anders zijn dan: ‘[…] als een medewerker zich zo voelt, hoe moet 
het dan wel voor mij zijn?!?’

• De gebeurtenis waardoor ‘het beeld’ gemaakt wordt, voltrekt zich op een plaats en 
tijd waar de manager niet bij is (hij ziet het niet en kan niet corrigerend ingrijpen).

Wie zich zorgen maakt over ‘cynisme buiten’, doet er dus verstandig aan om goed te 
letten op ‘cynisme binnen’ en daar wat aan te doen. 

Dat geldt trouwens ook omgekeerd, want cynisme onder eigen mensen is – zeker 
in de dienstverlening – vaak ook een ‘spiegel’ van wat er in relaties met de bui-
tenwereld aan de hand is. Meestal heeft zulk intern cynisme ermee te maken dat 
medewerkers hun klanten graag ‘een goede dienst’ bewijzen, maar merken dat hun 
organisatie dat niet toelaat (er niet voor klaarstaat, te veel beloofd heeft, regels han-
teert waardoor het niet kan, etc.). Ze voelen zich dus regelmatig in hun hemd staan. 
Cynisme valt in zulke situaties maar het beste op te vatten als gekrenkte beroeps-
trots. En daar zit dan ook meteen de opstap naar verbetering: een organisatieleiding 
die signalen van de werkvloer serieus neemt en over gekrenkte gevoelens in gesprek 
durft, zet daarmee belangrijke stappen in het voorkomen van cynisme.2

Cynisme in en rondom de overheid
Ook bij overheden komt cynisme voor: intern (bijvoorbeeld onder ambtenaren) 
en onderling (tussen overheden zelf ). Ik laat de gevolgen van ‘intern cynisme’ nu 
even buiten beschouwing: de effecten daarvan op de beeldvorming bij burgers zijn 
bekend en er is al veel over gezegd.3 Wel wil ik naar voren halen hoe cynisme tussen 

2 J. Hendriks, Verborgen spelregels: adviseren bij stagnerende cultuurverandering, m&o
juli/augustus 2001 (63-78). Zie ook het artikel van Geert Dekker, Cynisme vraagt om 
vertrouwen, Intermediair van 3 mei 2001, met daarin interviewuitspraken van Willem 
Mastenbroek (Holland Consulting Group) en Harry Starren (De Baak).

3 Een aanrader voor wie meer wil lezen over de relatie tussen gekrenkte vaktrots onder 
ambtenaren en intern cynisme bij de overheid is: H. Baum, The Invisible Bureaucracy 
(Oxford University Press, 1987). Baum beschrijft de uitkomsten van diepte-interviews 
met ambtenaren in de Amerikaanse overheidsdienst. Een van zijn conclusies is dat 
verschijnselen van bureaucratisme – die vaak worden geassocieerd met de gevolgen 
van overregulering, voorschriften e.d. – in hoge mate worden veroorzaakt door de 
psychologische reacties onder ambtenaren op teleurgestelde ambities in hun werk. Een 
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overheden soms een rol speelt in het onderling gedrag en bijdraagt aan gezamenlijke 
reputaties bij de burger.

Enkele jaren geleden onderzocht ik de relatie tussen een provincie en haar 
gemeenten. Er bestond veel wantrouwen bij gemeenten op grond van de ervaringen 
met de provincie. In een interview daarover legde een gemeentesecretaris uit tot welk 
gedrag men door dat wantrouwen was gekomen: ‘[...] Je probeert eigenlijk zo weinig 
mogelijk met de provincie te maken hebben. Soms is het nuttig, want valt er geld te 
halen. Of je kunt niet anders, want je hebt toestemming voor iets nodig. Je zorgt in 
die gevallen voor een kort contact, haalt binnen waarvoor je kwam en maakt dat je 
zo snel mogelijk weer wegkomt.’ We werden het er in dat interview over eens dat die 
calculerende houding erg lijkt op ‘cash & carry-gedrag’ van consumenten: je komt 
alleen maar binnen voor de koopjes. In latere gesprekken met provincie- én gemeen-
temensen werd dit beeld onmiddellijk herkend: dit was hoe het vaak ging!4

Ik denk dat zo’n manier van omgaan tussen overheden zijn effect heeft op wat 
burgers van de overheid vinden. Het blijft tenslotte niet binnenshuis: de buitenwe-
reld merkt het. In een werkveld dat ik zelf goed overzie – plattelandsontwikkeling 
– speelt dat regelmatig wanneer overheden elkaar voor het blok zetten.

Burgers, lokale overheden en maatschappelijke organisaties participeren op 
verzoek van de provincie in een – moeizaam – overleg over wat in een gebied zou 
moeten gebeuren. Aan het einde concludeert de verantwoordelijke bestuurder dat 
‘[...] we er gelukkig uit zijn’: er ligt een overeenkomst. Hij voegt daaraan onmiddel-
lijk toe, dat ‘[…] nu het Rijk aan zet is’ (‘over de brug moet komen’ etc.). De realisatie 
van wat net is afgesproken, hangt namelijk af van wat het Rijk wil gaan betalen en 
die uitkomst is niet zeker. Wél is op voorhand duidelijk, waar in zo’n geval de zwarte 
piet ligt voor het mogelijk mislukken van gemaakte plannen…

De ander (Rijk, provincies of gemeenten) is aan zet: een sleutelwoord bij het door-
schuiven van verantwoordelijkheid. Uit nieuwsgierigheid naar hoe vaak zoiets voor-
komt, heb ik op internet gezocht naar documenten, waarin overheden elkaar aan zet 
achten. Google vond er duizenden. De eerste was een persbericht: ‘[…] De provincie 
Groningen streeft naar een verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek. De 
provincie hecht hier grote waarde aan en de regio heeft het aanbod gedaan om € 50 

onderzoek als dat van Baum zou, naar mijn verwachting, in Nederland tot soortgelijke 
conclusies kunnen leiden.

4 J. Hendriks et al., Visie, daadkracht en vertrouwen: lessen over het werken aan een provinciale 
kwaliteitsnaam, Arnhem/Driebergen, 2003. Opvallend in dat onderzoek was overigens 
ook dat voor het werken aan verbetering de handen niet meteen op elkaar gingen. Veel 
provinciale ambtenaren bleken namelijk het beeld van ontevreden en calculerende 
medeoverheden niet alleen te herkennen, maar ook onvermijdelijk te vinden: ‘[...] het onvermijdelijk te vinden: ‘[...] het onvermijdelijk
heeft te maken met ons werk: je kunt niet iedereen tevreden stellen, dus is de buiten-
wereld altijd ontevreden en wantrouwend.’ Men vond het er gewoon bij horen: ‘[…] 
trouwens, wij zijn zelf ook erg wantrouwend over wat je, bijvoorbeeld, van het rijk of 
van gemeenten kunt verwachten. Als je bij ons vragen zou stellen over hún reputatie, 
dan kreeg je dezelfde antwoorden.’
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miljoen bij te dragen […] er is nog een tekort van € 65 miljoen […] Het Rijk is nu aan 
zet om te reageren op het uitvoerings- en fi nancieringsplan.’

In de plattelandsontwikkeling groeit door dit soort ervaringen het probleem dat 
burgers en ondernemers steeds moeilijker te porren zijn voor wéér een overlegtraject 
met overheden over ‘waar het naar toe moet’. Ze vragen eerst naar geld – wat heeft de 
overheid beschikbaar? – want anders doen ze niet mee. Dat gedrag komt aardig in de 
buurt van onze defi nitie van ‘politiek cynisme’.

Ik ben niet optimistisch over het vermogen van overheidsorganisaties om zich aan 
deze vicieuze cirkels te ontworstelen. De les uit het bedrijfsleven over intern cynisme 
– luisteren naar de werkvloer, het gesprek tussen ambtenaren onderling en met 
bestuurders – zou zeker helpen. Maar het vergt wel durf om bakens te verzetten: 
hoe combineer je een politiek primaat met de open uitnodiging aan ambtenaren 
om kritiek te uiten op – bijvoorbeeld – loze beloften van bestuurders? Of: hoe rem 
je bureaupolitieke manoeuvres ten gunste van het samen oplossen van problemen 
buiten?

Toch zou de aanpak van dit soort interne zaken nog relatief gemakkelijk moeten 
zijn in vergelijking met wat er tussen overheden gebeurt. De structurele overwoeke-
ring door instanties van maatschappelijke vraagstukken maakt het immers intrin-
siek heel moeilijk om (voor burgers) transparante en betrouwbare beleidsprocessen 
in te richten. Voor wie optimistisch wil kijken: we zijn het met vallen en opstaan aan 
het leren.5 Maar zolang het niet echt beter gaat, valt het – helaas populaire – beeld 
dat instanties vaak alleen maar bezig zijn problemen heen en weer te schuiven moei-
lijk te bestrijden.

Cynisme en cultuurverandering 
Ik wil de stelling wagen, dat het politiek cynisme van deze tijd ook heeft te maken 
met hedendaagse politieke thema’s. Ik doel op de morele beleidsinzet van onze 
huidige regering – de roep om normen en waarden, de pleidooien voor verandering 
van arbeidsethos en mentaliteit – en breng het onderwerp ter sprake, omdat dit poli-
tiek programma het spoor volgt van een cultuuromslag, die in bedrijven al een jaar 
of tien à vijftien aan de gang is.6 We hebben daarbij kunnen zien dat de aanpak van 
zulke campagnes heel nauw luistert – op straffe van mislukking of zelfs averechtse 
resultaten. Mijn stelling hierover luidt dat de stijl waarop de politiek communiceert 
over mentaliteits- en cultuurkwesties de laatste jaren heeft geleid tot de opkomst van 

5 J. Hendriks, F. Grobbe en H. Lap, Het lege land: de regio als speelveld voor vernieu-
wing, in: K.J. Rodenburg, M. Brunia en H. Hemmelder (red.), Naar een vitale en kleurrijke 
bureaucratie, Den Haag: Sdu, 2005.

6 Om redenen van globalisering en internationale concurrentie: we leven in een tijd van 
transformatie (‘alles moet anders’), van het loslaten van privileges (‘voor niets gaat de 
zon op’), van eigen verantwoordelijkheid (in bedrijven ‘intern ondernemerschap’, in de 
publieke discussie ‘we leven in een wereld van volwassen burgers’).
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een nieuw soort ‘politiek cynisme’, omdat hetzelfde soort vergissingen werd gemaakt als 
aanvankelijk in bedrijven.

Cultuurverandering in bedrijven
De les die in bedrijven is geleerd, is die van de kwetsbaarheid van cultuurveran-
deringspogingen voor averechtse psychologische gevolgen. We kwamen er in de 
loop van de jaren negentig achter dat managementcampagnes in bedrijven rondom 
onderwerpen als cultuur en mentaliteit nogal eens het tegendeel effectueerden van 
wat er werd beoogd. Wat was er aan de hand? 

De aanpak die gevolgd werd – aangeduid als rijtje a in onderstaand kader – verliep 
langs een voor managers vertrouwd stramien. Zo werd het doel van de verandering 
(‘we moeten van a naar b’) eerst aan de top zorgvuldig uitgedacht en daarna orga-
nisatiebreed gecommuniceerd. De werkwijze was die van een campagne, waarin de 
oproep van de leiding werd verkondigd en beargumenteerd, vaak ondersteund door 
opleidingsprogramma’s waarin praktische instructie (wat betekent deze nieuwe cul-
tuur, wat wordt van iedereen verwacht) plaatsvond.

Social engineering naar beproefd recept: zo ging het eerder bij structuurverandering 
in bedrijven, bij technologische vernieuwing (enz.). De aanpak ‘werkte’ echter niet, 
omdat de boodschap van de leiding vaak het denken en het voelen van de medewer-
kers niet bereikte. De stijl werd soms ervaren als belerend, wat weerstand opriep. 
Daar kwam bij, dat mensen zich onderschat voelden: de ‘nieuwe boodschap’ appel-
leerde nogal eens aan open deuren, althans zaken waarmee niemand het oneens was 
- zoals: ‘afspraak is afspraak’, ‘we willen graag de beste zijn’ e.d. - maar desondanks 
óók meegemaakt had dat de werkelijkheid wat anders lag.7 Daarom leidden zulke 
boodschappen tot verzet of ongeloof, in elk geval de indruk dat ‘iets’ hier toch te 
simpel voorgesteld werd of zelfs helemaal niet klopte.

Campagnes leidden óók tot boosheid, met name waar het ging om zaken waar-

7 Bijvoorbeeld omdat ‘afspraak is afspraak’ door de leiding zelf wel eens werd ondergra-
ven, omdat nieuwe prioriteiten het nodig maakten om oude afspraken even te vergeten. 

Rijtje A
• mentaliteitsverandering nodig!!
• werkwijze: campagne

- (beslissen implementeren)
• resultaat:

- een belerende of moraliserende positie, die naar anderen kleinerend uitwerkt
- de suggestie: áls er in het vervolg zaken fout gaan, is wel duidelijk aan wie/wat dat 
ligt...

• interpretatie van verzet: weerstand, angst voor verlies, eraan moeten wennen
- terwijl het – bijvoorbeeld – ook kan gaan om tekort aan zelfvertrouwen, ontbreken 
van vertrouwen in de leiding zelf (etc.) 
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van medewerkers eerder zelf gezien hadden dat het eigenlijk anders moest, maar bij 
klachten daarover merkten dat de leiding die niet serieus nam. De communicatie-
kloof werd zelfs nog groter wanneer bij tekenen van boosheid, verzet of ongeloof de 
leiding die als weerstand ging interpreteren: de mensen durven niet, ze willen niet, 
of hebben moeite om aan onvermijdelijkheden te wennen… Voor medewerkers die 
deze reactie merkten, bleef maar één conclusie over: ‘Ze begrijpen het niet’; ‘Ze vegen 
hun straatje schoon.’ Reacties waren mede daarom zo venijnig, omdat het effect van 
een belerende positie doorgaans óók is dat de zwarte piet op voorhand is geadres-zwarte piet op voorhand is geadres-zwarte piet
seerd: ‘Wanneer dit niet lukt, dan ligt het aan jullie!’ Dat pikken mensen niet. 

Er is van dit soort ervaringen geleerd. Onderkend wordt tegenwoordig dat voor cul-
tuur- of mentaliteitsverandering een ander soort proces moet plaatsvinden dan bij 
gewone implementaties in bedrijven. Het inzicht is ontstaan dat het gaat – ook als 
‘verandering écht nodig is’ – om een beslissing en bereidheid die bij mensen zélf 
moet leven. En dat mentaliteitsverandering niet alleen een zakelijk maar ook emotio-
neel proces is, omdat het raakt aan de gehechtheden van mensen. Een aanpak is der-
halve op zijn plaats die niet uitgaat van het volgen van een opdracht van de leiding, 
maar van het ondersteunen van een (emotionele) beslissing door het personeel.

De praktische ingrediënten van zo’n aanpak zijn enkele jaren geleden in een kort en 
helder artikel door Balasz en Kets de Vries op een rij gezet.8 Ze komen erop neer (vgl. 
rijtje b op de volgende pagina) dat:
• een management dat verandering wil beter niet kan moraliseren, maar wel een 

onontkoombaar en op feiten gebaseerd verhaal moet presenteren waarom ‘door-
gaan als vanouds’ niet kan;

• er – eveneens op feiten gebaseerde – hóóp moet worden geboden waarom de 
gevraagde verandering kán;9

• respectvolle aandacht nodig is voor gevolgen waar mensen tegenop zien en zich 
bezorgd over maken;10 en:

• er bovendien bereidheid moet bestaan tot een open en eerlijk ‘strategisch gesprek’ 
tussen organisatieleiding en personeel over wat er bij de gevraagde verandering 
komt kijken en of dat in huis is.

8 Kets de Vries, M. en K. Balasz, Mentaliteitsverandering in organisaties, Holland/Belgium 
Management Review 55 (1997) (16-28).

9 Bijvoorbeeld door te wijzen op eerdere – gelijksoortige – prestaties in het verleden. Bij 
succesvolle cultuurprogramma’s van de klm (al in de jaren tachtig!) werd zo gewezen 
op de roemruchte tijd onder Plesman. Een recent voorbeeld was te vinden in de aanstel-
lingsrede van bondskanselier Merkel: zij haalde het naoorlogse Wirtschaftswunder aan als 
een voorbeeld van wat de Duitse samenleving aankon.

10 Het historische voorbeeld komt van Churchill, aan het begin van de Tweede Wereldoor-
log: hij beloofde geen zoete tijden, maar ‘blood, sweat and tears’. Het is misschien geen 
wonder dat die uitspraak in de herinnering is blijven hangen, een blijk van het leider-
schap dat hij op dat moment toonde. 
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De organisatiepsycholoog Vansina vatte het nog korter samen: bij emoties rond 
veranderingsprocessen is tijd en aandacht nodig voor working through (het rationeel 
proces dat leidt tot het aanvaarden van nieuwe feiten en omstandigheden) en voor 
worrying through (de verwerking van gevoelens die daarbij horen, zoals angst, ontgoo-
cheling of boosheid).11 

Cultuurverandering en de overheid
Ik denk dat het bovenstaande relevant is voor een analyse van het huidig publiek 
klimaat, in het bijzonder de relatie tussen overheid en burger en het vóórkomen van 
‘politiek cynisme’. We zien tenslotte een regering met een politiek programma dat 
nadruk legt op nieuwe waarden en cultuur. We zien ook – ongekend aanhoudend 
– lage waarderingscijfers bij de burger (vgl. de bijdrage van Paul Dekker, elders in 
deze bundel) en horen bovendien al jaren dat de presentatie van het programma 
hapert, als moralistisch wordt ervaren en niet overkomt bij het publiek.

Ik zie een aantal parallellen met de eerder beschreven harde lessen in bedrijven 
rondom mislukkende cultuurcampagnes en wil die met wat voorbeelden illustreren:
• Het sociaaleconomische beleid van matiging en betaalbaar-houden van pensi-

oenen, uitkeringen (etc.) werd onderbouwd met een moreel beroep: we moeten 
niet de pot verteren op kosten van onze kinderen. De zakelijke discussie over die 
materie bleef verward – er waren vele meningen – maar de morele acceptatie van 
wat werd gevraagd leed grote schade door (wat breed werd ervaren als) onrede-
lijke doofheid voor wat het mensen kostte: de zorgen van wie er op achteruit ging, 
werden niet erkend. De regering ondermijnde – geconfronteerd met die kritiek 
– vervolgens zelf het eerdere morele argument: ‘...na het zuur komt het zoet’. Zo’n 
belofte lijkt op afkopen, is – letterlijk – kleinerend (want qua taalgebruik afkom-
stig uit de opvoedingssfeer) en liet dus de verwarrende indruk achter dat de burger 
– als het erop aankomt – eigenlijk toch niet wordt aangesproken op verantwoorde-
lijk medeburgerschap.12

11 L.S. Vansina, Over zin en onzin van psychodynamiek voor organisatieadviseurs, in: W. 
Varwijk en R. van Zijl (red.), Strategie moet je samen doen, Ubbergen: Tandem Felix, 2004 
(159-178). 

12 De koppen in de ochtendkranten op de dag dat ik dit artikel afmaak – 20 april 2006 
– illustreren de geloofwaardigheidsspagaat waarin dit beleid terechtkwam: de Ombuds-
man verwijt het kabinet in ongekend harde termen een ongeloofwaardige nonchalance 

Rijtje B
• mentaliteitsverandering nodig!
• veel aandacht voor het verhaal (doorgaan kan niet meer)

- feiten in plaats van moraal
• hoop bieden: verandering kán...
• adequaat verwoorden van de zorgen
• open strategische dialoog

- wat kunnen we zelf; wat hebben we nodig?
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• Ook de oproepen tot langer werken, innovatie en de schouders eronder in het 
licht van internationale concurrentie werden een geloofwaardigheidsprobleem. 
De feiten immers zijn onomstreden, maar het leiderschap komt er niet uit. De com-
municatie over dit onderwerp wordt geïnitieerd door minister Brinkman van ez, 
maar diens toonzetting lijkt zuur: hij waarschuwt en leest ons de les. De minister 
communiceert namelijk maar zelden over de hoop die hij terzake koestert, zijn 
geloof in dat ons land het kan, over de voorbeelden waaruit dat zou blijken. De 
proteststem in het Europese Referendum wordt breed toegeschreven aan de wat 
hautaine communicatie vanuit het kabinet over hoe het in internationaal verband 
met onze belangen staat. De reactie was – opnieuw – niet bijster inspirerend: het 
kabinet sleepte er een (na drie dagen al vergeten) verlaging uit van de Nederlandse 
fi nanciële bijdrage aan de eu.

• Een (positief) voorbeeld van cultuurverandering werd door ditzelfde kabinet 
gegeven. Ik doel op de discussie die door landbouwminister Veerman in de zomer 
van 2004 werd geëntameerd over de toekomst van de intensieve veehouderij. Zijn 
kernboodschap in die discussie was er een van eigen verantwoordelijkheid van de 
sector: ‘De overheid houdt geen kippen.’ Maar hij ging wel met de veehouders in 
gesprek over wat aan kansen en aan moeilijkheden speelde; ‘[...] de tijd van elkaar 
waarschuwen en laten schrikken is voorbij: we moeten er nu samen uitkomen.’ 
– en dat leidde tot strategische conclusies over waaraan de sector en het ministerie 
elkaar voortaan wilden houden.

Terug naar rijtje a en rijtje b: wat zeggen deze voorbeelden? Ik realiseer me dat een 
voorbeeld als zodanig nooit wat zegt: het maakt alleen maar duidelijk wat je erin 
zien wilt. Laat ik de vraag dus persoonlijk beantwoorden. Voor mij illustreren deze 
voorbeelden de verschillen in dynamiek die in cultuurveranderingstijden rond leiding-verschillen in dynamiek die in cultuurveranderingstijden rond leiding-verschillen in dynamiek
gevende posities kunnen ontstaan, variërend tussen oplopend wantrouwen (onge-
loof, cynisme, etc.), dan wel ‘samen in een nieuwe tijd op weg gaan’. Het ontstaan 
van die verschillen is, denk ik, geen toeval, of onvoorspelbaar als het weer: het heeft 
te maken met hoe leiding wordt gegeven aan verandering, vooral het cruciale deel-
proces van worrying through.

Tot besluit
De teneur van deze bijdrage komt er al met al op neer dat ik het vóórkomen en 
voorkómen van politiek cynisme vooral relateer aan kwaliteiten van (politiek) lei-
derschap. De lezer zal dat misschien weinig verrassend vinden: zo denkt een orga-
nisatieadviseur. Wel zijn drie terreinen aangeduid waarop mijns inziens leiderschap 

ten aanzien van de fi nanciële moeilijkheden die door haar beleid voor groepen burgers 
zijn ontstaan. Tegelijkertijd spelen rond de Voorjaarsnota heftige discussies in het 
kabinet, want de beloften rond ‘het zoet’ kosten geld: geven we dit in 2006 al uit, of 
toch misschien pas beter in 2007 (wanneer de verkiezingen eraan komen en de burger 
gunstig gestemd moet worden).
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verschil kan maken bij het voorkomen en bestrijden van politiek cynisme:
• voorkomen en bestrijden van ‘intern cynisme’;
• overheden die anders met elkaar omgaan; en
• de benadering van cultuur- en mentaliteitsvraagstukken.
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9 In de war, maar niet zonder hoop

Hans Dijkstal1

‘Politiek cynisme’ lijkt een actueel thema te zijn. Dat is opmerkelijk. Niet alleen is 
het begrip niet eenduidig. Het is ook de vraag of het de situatie, waarin ons land zich 
bevindt, het best kenschetst.

Alvorens die vraag te beantwoorden zal eerst duidelijk moeten zijn wat politiek 
cynisme betekent. Onder ‘cynisme’ wordt verstaan ‘schaamteloos ongevoelig, pijn-
lijk ongeloof in het goede’ of ‘niet geloven in oprechtheid of goede bedoelingen en 
dit spottend of sarcastisch laten weten’.

Politiek cynisme zou dan in de eerste plaats kunnen slaan op de wijze waarop 
politici over burgers spreken: burgers gedragen zich hufterig of als verwende diva’s, 
ze hebben ‘korte lontjes’, zoals de sire-reclame laat zien, en ze kunnen een behoor-
lijk grote mond opzetten (‘de grote mondigheid’, zoals Mischa de Winter zegt). Ze 
laten hun emoties vrijuit gaan en worden daarin opgezweept door televisiebeelden.

Het kan ook duiden op de wijze waarop politici met hun eigen staatsrecht, institu-
ten en rechtstaat omgaan. Dan gaat het over het teloorgaan van de trias politica, de 
uitholling van de ministeriële verantwoordelijkheid, de verdwijning van het dualisme 
en het slecht functioneren van de Staten-Generaal. Is hier sprake van immoraliteit 
of van incompetentie? Immoraliteit, omdat politici meer dan ooit eigen belang 
nastreven en daarbij lak hebben aan staatsrechtelijke of rechtstatelijke beginselen. 
Hoewel dit wel wordt beweerd, is het niet met feiten onderbouwd. Het lijkt veeleer 
incompetentie te zijn, gepaard aan onmacht. De politiek zit al lang in een nega-
tieve neerwaartse spiraal. Het aanzien van de politiek is gedaald. Daardoor stellen 
mensen met kwaliteiten zich minder beschikbaar. Daardoor neemt de kwaliteit van 
het politieke werk af en daalt het aanzien. Voeg daarbij de onmacht om weerstand te 
bieden tegen de media en de rug recht te houden door ‘nee’ te durven zeggen tegen 
talloze wensen en eisen!

Politiek cynisme kan ook duiden op de wijze waarop de burgers naar de politiek 
kijken. Zeg maar cynisme over de politiek. De meest gebruikte termen op dit gebied 
zijn kloof, vertrouwensbreuk en onvrede. In elk van deze aanduidingen schuilt wel 
enige waarheid.

Is er dan geen sprake van een kleine revolte van het volk tegen de gevestigde 
politieke orde, tegen de regenteske elites? Daar is een zekere organisatiegraad voor 
nodig. Die diende zich via de ‘leefbare’ partijen en Fortuyn wel aan. Bij de recente 
gemeenteraadsverkiezingen verdwenen ze weer als  sneeuw voor de zon. Rotterdam 
vormt hierop een uitzondering.

1 Deze tekst is een bewerking van mijn bijdrage aan de conferentie over  politiek 
cynisme op 9 december 2005 in Amsterdam.
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Tevens is de vraag, in het bijzonder voor de Rotterdamse situatie, of het om 
cynisme bij de onderkant van de samenleving gaat. Het zou dan vooral gaan om de 
sociale omstandigheden waarin mensen verkeren, die gevoelens van marginalise-
ring en machteloosheid oproepen.

Verwezen zij naar de eerdere bijdrage van Paul Dekker. Die lijkt enigszins aan te 
sluiten bij de schokkende, bijna cynische waarneming van Theodore Dalrymple in 
zijn boek Leven aan de onderkant met als ondertitel Leven aan de onderkant met als ondertitel Leven aan de onderkant Het systeem dat de onderklasse in stand 
houdt. Daarin beschrijft hij een sociale onderklasse in Engeland die in zichzelf opge-
sloten zit, met ernstige sociale, fysieke en psychische tekortkomingen en zonder per-
spectief. De bovenliggende klasse doet er van alles aan, maar dat werkt uitsluitend 
averechts. De vraag is derhalve of het volk in opstand is of dat het apathisch afwacht.

Deze beschrijving van de politiek en de samenleving van vandaag roept vele 
vragen op: om nadere analyse of naar een nieuwe politiek en maatschappelijk 
antwoord. Die laatste lijken pas zinvol als eerst nagegaan wordt waar dit alles uit 
voortgekomen is. Hoe is het mogelijk dat ons overzichtelijke landje in zo’n korte tijd 
(zeg twintig jaar) zo ingrijpend veranderde?

Het meest kenmerkende van de moderne tijd is ongetwijfeld het proces van diep 
ingrijpende, elkaar telkens sneller opvolgende veranderingen. Het is ná de Tweede 
Wereldoorlog, de in de geschiedenis van de mensheid meest dramatische gebeur-
tenis met ongekende gevolgen, begonnen. Er lag een in de oorlog ontwikkelde 
basistechnologie, die een explosie van technologische ontwikkelingen mogelijk 
heeft gemaakt. Tegelijkertijd was het maatschappelijk besef groot dat sociale, soci-
aal-culturele en politieke veranderingen dringend noodzakelijk waren. Daarmee 
zou herhaling van een nieuwe oorlog onmogelijk worden, zo dacht men. Vanzelf-
sprekend werkten al deze veranderingen ook op elkaar in. Spectaculaire technolo-
gische vernieuwingen waren (en zijn nog) zichtbaar in vrijwel alle sectoren van de 
samenleving, van vervoer en communicatie tot en met de gezondheidszorg. (Mede) 
daardoor is er ook veel op sociaal en cultureel terrein veranderd. Interessant zijn 
de edities van het Sociaal en cultureel rapport van 1994 en 1998 van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau, die als een foto-opname een aantal maatschappelijke ontwik-
kelingen beschrijven, zoals de secularisatie, de ontideologisering van de politiek, 
de individualisering, de informalisering en de fragmentarisering van de samen-
leving, de internationalisering, etc. Elk van deze ontwikkelingen is belangrijk en 
ingewikkeld genoeg om separaat aandacht te geven. Door de samenloop van deze 
veranderingen zijn de maatschappelijke effecten vanzelfsprekend immens groot. 
Wat doet dat met samenlevingen? De psychologie leert ons dat. De mens (of groepen 
mensen of zelfs hele samenlevingen) kan niet zo goed tegen veranderingen, omdat 
verandering onzekerheid betekent. Onzekerheid is onaangenaam. Daarom zijn de 
menselijke inspanningen vooral gericht op het scheppen van (nieuwe) zekerheden. 
Meestal nadat er eerst, vergeefs, weerstand tegen de veranderingen is geboden. De 
wetenschap zegt ook dat bij het uitblijven van nieuwe zekerheden, mensen ‘gefrus-
treerd’ gedrag vertonen. Emoties krijgen de overhand. De verwarring en onzekerheid 
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worden daardoor nog groter. Dit uit zich in het individuele en groepsgedrag, zoals 
deels hierboven beschreven. Evenzeer valt het massale vluchtgedrag hieronder, zoals 
in alcohol, drugs, gokken, seks, geweld en vraatzucht. Als burgers hier zelf niet 
uitkomen, zullen ze moeten kunnen rekenen op hun leiders, die vertrouwen en per-
spectief zullen moeten bieden, die de basis van nieuwe zekerheden kunnen vormen. 
Dat geldt in algemene maatschappelijke zin. Maar evenzeer gaat dat op voor het 
beperktere terrein van de politiek en het openbaar bestuur.

Eén bijzondere omstandigheid vraagt speciale aandacht. Dat is een techno-
logische ontwikkeling in de communicatie die een enorme invloed heeft op het 
maatschappelijke leven en dus ook op de verhouding tussen burger en de overheid. 
In hoog tempo hebben het geschreven en het gesproken woord terrein verloren en 
domineren beelden onze samenlevingen. Dat geldt vooral voor het bombardement 
van beelden dat de televisie in ons land via een tiental zenders in de Nederlandse taal 
24 uur per dag in alle huiskamers uitvoert. Daarnaast zijn het beelden via internet en 
foto’s, die een steeds groter deel van de dag- en weekbladen innemen. De betekenis 
daarvan is groot omdat via beeld de communicatie zo geheel anders verloopt. Beeld 
is veel directer, het appelleert in eerste instantie vooral aan emoties en de context 
ontbreekt. ‘Hypes’ ontstaan veel gemakkelijker en over het effect op het gedrag van 
mensen is weinig bekend. Door dit alles kan er ook gemakkelijker gemanipuleerd 
worden.

Onderzoek en analyse zijn derhalve geboden. Intussen heeft het grote invloed 
op de politiek en het openbaar bestuur. De Belgische hoogleraar Mark Elchardus 
spreekt over ‘dramademocratie’ en ‘de symbolische samenleving’. De journalist 
Mark Kranenburg noemt het ‘emotiecultuur’ en de ‘fl ipperbaldemocratie’. De 
columnist Bas Heijne betitelt het als de ‘borreltafeldemocratie’ en de journalist Marc 
Chavannes spreekt over ‘schreeuwtelevisie’.

Samenvattend tot dusver kan gezegd worden dat de vele veranderingen al tot meer 
door emotie bepaald gedrag of ongeremd gedrag leiden en dat de beeldcultuur van 
vandaag dat nog eens versterkt.

Daar komt nog het volgende bij. De politieke ambities in de jaren zestig en zeventig 
van de vorige eeuw waren als reactie op de Tweede Wereldoorlog groot; een beter 
opgeleide bevolking, meer mondigheid en meer rechten voor de burgers en een gro-
tere welvaart. Nu, in het begin van de eenentwintigste eeuw, zijn die doelstellingen 
grosso modo bereikt, zij het met enige zorgelijke bijeffecten. De burgers kennen hun 
rechten en vrijheden goed, maar geven vaak niet thuis als het om verantwoordelijk-
heden en plichten gaat. De calculerende burger weet goed waar zijn of haar belang 
ligt, inclusief een sterk ontwikkeld vermogen om nadeel of schade snel af te wente-
len op de medeburger of de overheid. Dat leidt ondermeer tot een sterke toename van 
claimgedrag, inclusief de groei van het fenomeen ‘letseladvocaat’.

In dezelfde periode ontstaat het beeld van de kloof, die aangeeft dat de politici 
geen benul hebben van wat er in de samenleving leeft. Of is het een communicatie-
kloof, ontstaan door het onvermogen van politici om helder te communiceren over 
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de (gecompliceerde) maatschappelijke  problemen. Vermoedelijk gaat het over iets 
anders. Er is sprake van een verwachtingenkloof, met enerzijds burgers die talrijke 
verlangens en eisen uiten en anderzijds de politici die (onder druk van de televisie) 
geen ‘nee’ durven zeggen. Dat resulteert natuurlijk in grote teleurstelling bij de bur-
gers. De politici doen niet wat ze beloofd hebben of wat van ze verwacht wordt.

Dit alles overziende moet geconstateerd worden dat er niet zozeer sprake is van 
politiek cynisme, maar dat er een samenleving is ontstaan die zich onzeker voelt, in 
verwarring is en weinig vertrouwen heeft, ook in politiek en bestuur. De politiek op 
zijn beurt laat eerder onkunde of onmacht zien dan onwil.

Wat staat ons nu te doen? In de eerste plaats hard nadenken. We zullen nader moeten 
onderzoeken wat die maatschappelijke ontwikkelingen betekenen. Hoe ze op 
elkaar ingrijpen en welke invloed ze op ons gedrag hebben. In de tussentijd zouden 
bestuurders en politici er goed aan doen de rapporten van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau even serieus te nemen als de rapporten van het Centraal Planbureau. De 
inhoud zou veel zwaarder moeten wegen in de besluitvorming.

Voor de politici is een kwaliteitsslag geboden bij de kennis van ons staatsbestel, 
de Grondwet, het rechtsstelsel, etc. Een herbezinning op de rol van de politiek in het 
openbaar bestuur hoort daarbij. Hoe bereiken we dat het openbaar bestuur integer 
is, belangen zorgvuldig afweegt en kiest of arbitreert waar dat nodig is, de langere 
termijn in de gaten houdt en eerlijk is over wat hij vermag. Alleen zo neemt de poli-
tiek ook stelling tegen het sterk door de televisie opgekomen populisme.

Ten slotte moet beseft worden dat er in onzekere en verwarrende tijden behoefte 
is aan leiders en besturen die vertrouwen wekken en perspectief bieden. Dat moet 
opgebouwd worden. Vertrouwen gaat immers te paard en komt te voet. De zorg om 
leiderschap is alom. Laat dat niet het ‘sterke’ charismatische leiderschap zijn, waar-
van de geschiedenis laat zien hoe ernstig dat  kan mislopen. Wat nodig is, is verbin-
dend leiderschap, dat zich uitnodigend en respectvol aan de burgers aanbiedt, maar 
doortastend is als dat geboden is.
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‘Civil society’ is ook in Neder-
land een gangbare aanduiding 
geworden van de sfeer van 
particulier initiatief, vrijwillige 
samenwerking en maatschap-
pelijke zelfregulering los van de 
overheid en de markt. De aan-
duiding roept veelal verwachtin-
gen op van harmonie en goede 
bedoelingen; problemen van 
maatschappelijke ongelijkheid 
en tegenstellingen blijven mak-

kelijk buiten beschouwing. In deze bundel staan tegenstellingen, spanningen en 
confl icten in en rond de civil society centraal. Aan bod komen tegenstellingen tussen 
generaties, werkenden en niet-werkenden, gelovigen en ongelovigen, allochtonen en 
autochtonen, en politiek betrokkenen en buitenstaanders. Maatschappelijk onbeha-
gen en onderwijsverschillen zijn terugkerende onderwerpen.

Tegenstellingen worden in de breedte verkend door de sociologen Mark Elchar-
dus en Kees Schuyt. Vanuit maatschappelijke praktijken in de grote stad en het 
platteland worden ze van commentaar voorzien en aangevuld door Tineke van den 
Klinkenberg en Dirk Duijzer. Door Paul de Beer, Andries van den Broek en Paul 
Dekker wordt verder ingegaan op de relaties tussen betaalde en onbetaalde arbeid en 
de tegenstellingen in de sfeer van de vrije tijd en de politiek.

De publicatie is, evenals de voorliggende, verkrijgbaar in de boekhandel. Voor meer 
informatie: paul.dekker@uvt.nl.
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Over Synthesis

De stichting Synthesis is een ideële instelling die zich ten doel stelt de cohesie van 
de samenleving te versterken door een bijdrage te leveren aan de discussie over 
maatschappelijke tegenstellingen en hun oplossing. Synthesis werd op 28 april 1964 
opgericht door de heer Jenneskens, destijds lid van de raad van bestuur van Philips 
(niet lang na de oprichting bij een auto-ongeluk omgekomen). De Stichting streeft 
naar verwezenlijking van haar doelstelling door
• het doen verrichten van onderzoek naar maatschappelijke tegenstellingen;
• het verbreiden van de resultaten van dit onderzoek;
• het entameren van discussies over de mogelijkheden tot overbrugging van maat-

schappelijke tegenstellingen.
De Stichting laat zich in haar activiteiten niet beïnvloeden door partij-ideologische 
overwegingen of de waan van de dag. Gelet op de sociaal-culturele functie die de 
universiteit heeft (of behoort te hebben) als plaats van kritisch en onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoek en discussie, onderhoudt de stichting bij het nastre-
ven van haar doelstellingen nauwe contacten met de universitaire wereld. In de 
periode 1981-2001 fi nancierde Synthesis een bijzondere leerstoel aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Deze werd achtereenvolgens bezet door prof. dr. A.J.F. 
Köbben en prof. dr. A.P. Schmid. Sinds 1 januari 2003 ondersteunt de stichting aan 
de Universiteit van Tilburg het onderzoeksprogramma ‘Civil society en nieuwe 
maatschappelijke tegenstellingen’ van prof. dr. P. Dekker (www.tilburguniversity.nl/
globus/synthesis).

Het bestuur van de stichting is, met het oog op de verwezenlijking van de hierbo-
ven omschreven doelstelling, samengesteld uit personen die affi niteit hebben met 
deze doelstelling en tevens uit hoofde van hun functie of maatschappelijke positie 
over een visie beschikken met betrekking tot relevante ontwikkelingen die zich in de 
samenleving en in het wetenschappelijk onderzoek voordoen op het gebied waarop 
de stichting zich beweegt. De stichting streeft bij de keuze van haar bestuursleden 
een pluriforme samenstelling na.

Het bestuur van de stichting Synthesis bestaat medio 2006 uit mr. N.J. Westdijk 
(voorzitter), dr. J.J.M. Hendriks (secretaris), drs. E.A.W. Bolle, drs. H. Kaspers, 
prof. dr. P. Schnabel, prof. dr. C.J.M. Schuyt.

Het secretariaat van de Stichting Synthesis is gevestigd ten kantore van de 
secretaris: ao, Postbus 112, 3970 AC Driebergen; tel. 0343 – 556760; e-mail: 
j.hendriks@aq.nl.

Meer informatie over de stichting Synthesis en een overzicht van Synthesispublica-
ties is te vinden in de in 2005 verschenen en op de volgende pagina beschreven publi-
catie Maatschappelijke tegenstellingen en de civil society.
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