
Wilders heeft goede kans
op een coalitie met andere
Europese radicaal rechtse
partijen. Ze liggen dichter
bij elkaar dan vroeger,
vindt Matthijs Rooduijn.

M atthijs Rooduijn
is politiek socio-
loog aan de UvA en
promoveerde dit
jaar cum laude op
een proefschrift
over populisme.

I
n een interview afgelopen weekend
in deze krant verheugde Marine Le
Pen, leider van het radicaal-rechtse
Front National (FN) in Frankrijk,
zich op een ‘intensieve samenwer-
king’ met Geert Wilders. Ze hoopt

tijdens de campagne voor de verkiezingen
voor het Europees Parlement samen op te
trekken met de PVV en andere gelijkge-
stemde partijen, zoals de FPÖ in Oosten-
rijk en het Vlaams Belang (VB) in België.

Radicaal-rechtse partijen flirten al gerui-
me tijd met elkaar. Wilders heeft de laatste
maanden veel foto’s met leiders van gelijk-
gestemde partijen de wereld in getwitterd.

In het verleden zijn radicaal-rechtse sa-
menwerkingsverbanden in het Europees
Parlement telkens op mislukkingen uitge-
lopen. In 2007 werd daar de fractie I de n t i -
teit, Traditie en Soevereiniteit opgericht –
een samenwerkingsverband van onder an-
dere Front National en Vlaams Belang.
Tien maanden later viel de groep weer uit-
een. Een aangesloten Roemeense partij
zegde de samenwerking op nadat Alessan-
dra Mussolini (kleindochter van) had ge-
zegd dat ‘Roemenen van criminaliteit een
levenswijze maken’. Nu zijn de meeste ra-
dicaal-rechtse partijen in het Europees
Parlement niet aangesloten bij een fractie.

Deze mislukkingen zijn niet vreemd. De
radicaal-rechtse partijen hebben namelijk
uiteenlopende ontstaansgeschiedenissen.
Sommige partijen, zoals het Front Natio-
nal, bestaan al sinds de jaren zeventig en
zijn voortgekomen uit fusies tussen extre-
mistische bewegingen. Andere partijen,
zoals de PVV, zijn nog relatief jong en ont-
stonden uit gevestigde liberale partijen.

De P V V  en  E uropees rech ts
Radicaal rechtse politieke partijen trekken op tegen Europa en
immigratie. Kan Geert Wilders wel praten met antisemieten?

Wilders krijgt nog
succes in Europa

Ook inhoudelijk verschillen de radicaal-
rechtse partijen op veel vlakken sterk. Het
Front National is in het verleden beschul-
digd van antisemitisme, terwijl Wilders
juist sterk pro-Israël is. Bovendien hebben
veel radicaal-rechtse partijen tot nu toe sa-
menwerking afgehouden uit angst geasso-
cieerd te worden met partijen die elders
als paria’s worden neergezet. Ten slotte
waren veel politici van radicaal-rechtse
partijen op zijn zachtst gezegd markante
persoonlijkheden die elkaar nog weleens
in de haren wilden vliegen (zie het Musso-
l i n i -vo o r b e e l d ) .

T
och zou het deze keer anders kun-
nen lopen. Partijen als het Front
National en de PVV zijn steeds
meer op elkaar gaan lijken. Politi-

coloog Cas Mudde heeft laten zien dat radi-
caal-rechtse partijen flink wat ideologi-
sche eigenschappen met elkaar delen. Ten
eerste zijn ze allemaal sterk nationalis-
tisch. Ten tweede koppelen ze dit nationa-
lisme aan een xenofoob gedachtengoed;
‘gevaarlijke anderen’ – zoals bijvoorbeeld
immigranten of mensen met een andere
etnische achtergrond of een andere religie
– worden gezien als bedreigingen voor de
natie, en worden daarom buitengesloten.
Ten derde zijn alle radicaal-rechtse partij-
en autoritaristisch. Dat betekent dat ze vin-
den dat de samenleving geordend moet
worden door strenge regels, en dat over-
tredingen van die regels streng gestraft die-
nen te worden. Ten vierde zijn vrijwel alle
rechts-radicale partijen in West-Europa
populistisch – ze vinden dat het ‘go e d e ’
volk wordt uitgebuit door een ‘sl e c h te ’ eli-
te – en laten ze, ten slotte, zeer Euroscepti-
sche geluiden horen.

De mate van inhoudelijke gelijkenis tus-
sen de radicaal-rechtse partijen blijkt ook
wanneer we ze vergelijken met andere
rechtse partijfamilies. De politicoloog Lau-
renz Ennser heeft laten zien dat radicaal-
rechts een homogenere groep vormt dan
de liberale partijfamilie en vergelijkbaar is
met die van de conservatieven. Dus als de
liberalen en conservatieven inhoudelijk
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kunnen samenwerken, waarom zou radi-
caal-rechts dat dan niet kunnen?

Er lijken dus voldoende aanknopings-
punten te zijn voor een vruchtbaar samen-
werkingsverband. Zolang Wilders, Le Pen
en de andere leiders elkaar niet in de ha-
ren vliegen zou dat best weleens van lang-
duriger aard kunnen zijn dan in het verle-
den.

I
k vermoed dat radicaal rechtse leiders
van de huidige generatie makkelijker
met elkaar door een deur kunnen dan
vorige generaties. Wilders en Marine

Le Pen zullen waarschijnlijk eerder tot sa-
menwerking in staat zijn dan, bijvoor-
beeld, de stugge Hans Janmaat van de Cen-
trumdemocraten en de dikwijls van racis-
me beschuldigde Jean-Marie Le Pen, oud-
FN-leider en vader van Marine.

En wat je inhoudelijk ook van de stand-
punten van deze partijen vindt, uit puur
democratisch oogpunt zou samenwerking
op radicaal-rechts een goede ontwikkeling
zijn. Er zijn veel kiezers in heel Europa die
de opvattingen van deze partijen delen –
met name de standpunten over immigra-
tie en Europese integratie. Zij verdienen
het om gerepresenteerd te worden door
een goed functionerend samenwerkings-
verband in het Europees Parlement.
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