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Je kunt vanuit de PvdA tegenover Fortuyn ver-
schillende standpunten innemen, in volgorde
van toenemende appreciatie.
> Volstrekte afwijzing: Fortuyn was een slecht

en intolerant mens die bevolkingsgroepen te-
gen elkaar ophitste, hij is de oorzaak van de
onvrede in Nederland. Dat is ongeveer het
standpunt van Marcel van Dam.  

> Naast afschuw ook waardering voor zijn tac-
tisch-politieke gaven. Fortuyn zag beter dan
wij kans de media te bespelen en effectief te
debatteren. De PvdA had helemaal gelijk,
maar ‘wij hadden het beter moeten uitleggen’.
Ongeveer het standpunt van Ad Melkert.

> Waardering voor zijn inzicht in de problemen
van onze samenleving. Fortuyn had een aantal
grieven eerder door dan de PvdA. Door die na-
latigheid zag hij kans traditionele PvdA kie-
zers naar zich toe te trekken, met alle gevaar
van dien. De verkeerde man op het juiste moment.

Dit lijkt ongeveer het standpunt van de redac-
tie van s&d zoals zich dat in de loop van de af-
gelopen anderhalf jaar heeft ontwikkeld.

> Waardering voor de inhoud van Fortuyns po-
litiek. Hij had een waardevolle visie op de
Nederlandse samenleving waar wij wat van
kunnen opsteken. Als de PvdA de kiezers
weer blijvend aan zich wil binden dan zullen
we daar oprecht voor uit moeten komen en
hem erkennen als een creatieve vernieuwer
in de politiek van dit land. Ik sta op het laatst-
genoemde standpunt.

Het was heel begrijpelijk dat Fortuyn veel aan-
hang had in achterstandswijken waar bewoners
zich overspoeld voelen door de instroom van
vreemdelingen. Daarom is de kortstondige poli-
tieke carrière van Pim Fortuyn vaak aangeduid
als een mediahype die emoties mobiliseerde van
oppervlakkige tv-kijkers. Dat is juist, maar het is
niet het hele verhaal. Hij werd ook gewaardeerd
door een heel andere categorie, niet direct be-
trokken bij de immigratie-ellende en wonend in
betrekkelijk veilige wijken. Je zou dat zijn ‘koele
aanhangers’ kunnen noemen, die het zich kon-
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Over de auteur  Sikko Argelo studeerde toegepaste wis-
kunde en informatica in Delft. Ongeveer van 1960 tot
1973 was hij politiek actief in de PvdA (Tien over
Rood). Zijn carrière lag in de automatisering.

De noodlottige verguizing van
Pim Fortuyn 

‘Ik behoor tot de nauwelijks gehoorde groep die niets voelt voor de lpf,
maar wel positief denkt over Pim Fortuyn’, aldus Sikko Argelo in een
beschouwing over de bejegening van het gedachtegoed en het optreden
van Pim Fortuyn. 

sikko argelo
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den veroorloven zonder veel emoties te luiste-
ren naar wat Fortuyn te vertellen had, gewoon
omdat ze vonden dat hij gelijk had. Ze zouden
waarschijnlijk op hem hebben gestemd maar
piekerden daar niet over toen hij er niet meer
was. Zijn dood vonden ze een groot verlies, maar
aan geëxalteerd rouwbeklag hadden ze geen
boodschap. 

Er is dus een bevolkingsgroep die niets voelt
voor de lpf maar wel positief denkt over Pim
Fortuyn. Ik behoor tot die nog nauwelijks ge-
hoorde groep, en omdat ik de indruk heb dat de
PvdA inmiddels oprecht belang stelt in alterna-
tieve visies heb ik aan de redactie van s&d ge-
vraagd of ik daar iets over mag schrijven.

De nadruk zal liggen op de bejegening van
Fortuyn door links, en de schade die dat heeft aan-
gebracht aan het democratische proces en aan de
beschadigende verketteraars zelf. Die schade is
niet alleen van politiek-strategische maar ook van
morele aard. Ook zal ik aannemelijk maken dat
Fortuyn helemaal niet zo ver van het democra-
tisch socialisme is afgedwaald als men elkaar ¬
en hij zichzelf ¬ had wijsgemaakt.

denkers en doeners

Wie een goede krant leest en bovendien regel-
matig naar tv-programma’s als Netwerk, NOVA
en Buitenhof kijkt, valt op dat er een belangrijk
kwaliteitsverschil is tussen opiniemakers en po-
litici, oftewel de denkers en de doeners. Het do-
mein van de opiniemakers is drukbevolkt. In
Nederland is geen gebrek aan mensen die, zon-
der politieke verantwoordelijkheid te dragen,
goed nadenken over de samenleving en hun in-
zichten publiek maken. Ons oordeel wordt voor-
gevormd en gekneed door aan de weg timme-
rende economen, sociologen, juristen, historici,
politicologen en filosofen. Hun namen zijn be-
kender dan die van menig minister.

Strikt gescheiden van de opiniemakers heb-
ben we de beroepspolitici, bedreven in het ont-
wijken van antwoorden en het denken in ter-
men van haalbaarheid. Zij spelen het spel om de
macht, en als ze dat eerlijk doen dan houden ze

zich aan een partijprogramma of een regeerak-
koord. Ze vertonen geen eigen visie op de
samenleving en zijn dus niet persoonlijk aan-
spreekbaar als autonoom politiek denker.

Deze scheiding tussen denken en doen
breekt ons op den duur op. Om de bevolking be-
trokken te houden bij een attractief democra-
tisch proces van voldoende kwaliteit hebben we
staatslieden nodig. Dat zijn de zeldzame per-
soonlijkheden die de visie van de opiniemaker
combineren met de macht van de politicus,
mensen als Thorbecke, Kuyper, Troelstra, mis-
schien ook Den Uyl of Bolkestein. Al een aantal
jaren zitten we in Den Haag zonder mensen die
visie en macht combineren. Althans, dat vond
Pim Fortuyn, en hij achtte zichzelf bij uitstek ge-
schikt om in die leemte te voorzien. Met die am-
bitie sprak hij de kiezers aan. Na een aantal jaren
fantasieloze technocratie snakte de burger naar
iemand met politieke invloed die iets waarde-
vols over bestuur en samenleving te zeggen had,
iets waar je voor kon warmlopen.

ongewoon gedachtegoed

Pim Fortuyn schreef vanaf begin jaren ’90 vrij-
wel elk jaar een boek. De belangrijkste twee vind
ik De verweesde samenleving (1995) en De islamise-
ring van onze cultuur (1997). Hoe goed zijn die
boeken eigenlijk? Stilistisch schrijft Fortuyn ma-
tig, inhoudelijk is de boodschap redelijk con-
sistent, de analyses en conclusies zijn helder en
makkelijk te begrijpen. Fortuyns sterke punt
was dat hij de dingen eerder zag dan anderen,
niet dat hij er beter over schreef. Zo vertoonde
het bekende essay uit 2000 van Paul Scheffer
over de multiculturele samenleving een hoger
intellectueel niveau, maar Fortuyn had iets der-
gelijks in Islamisering reeds drie jaar eerder opge-
schreven, zij het minder briljant. Er blijkt een
sterke emotionele betrokkenheid uit zijn schrij-
verij, maar zijn subjectiviteit wordt nergens hin-
derlijk. Als je Fortuyn aan de hand van zijn ge-
schriften politiek zou moeten positioneren dan
komt hij ongeveer in de buurt van d66, maar
wel met een aantal nieuwe ideeën waarmee d66
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niet of slechts schoorvoetend akkoord zou kun-
nen gaan. Ondanks heftige kritiek op de PvdA
verraadt zich op vrijwel elke pagina zijn sociaal-
democratische afkomst.

In zijn laatste boek De puinhopen van acht jaar
Paars (2002) staat zijn politieke programma. Het
is verrassend volledig met betrekking tot de the-
ma’s waar het bij de verkiezingen van mei 2002
om ging. Dit in tegenstelling tot het warrige An-
ders en Beter van Balkenende, dat vanuit een voor-
bije wereld geschreven lijkt. Een paar weken
voor de verkiezingen van mei 2002 waren For-
tuyn en Balkenende in een nek aan nek race om
het premierschap verwikkeld. Fortuyn had een
voor Nederland ongebruikelijke route bewan-
deld. Essayisten kunnen maar beter in hun
schrijfhok blijven en het aan partijpolitici
binnen de Haagse oligarchie overlaten om te
promoveren tot politieke macht. De stormloop
van de outsider liep dood op 6 mei 2002. Door-
dat Balkenende zich zorgvuldig buiten de dis-
cussies met Fortuyn had gehouden bleef hij na
de moord gespaard voor de volkswoede. Ruim
1,5 miljoen lpf-kiezers waren niet alleen hun
voorman maar ook de kluts kwijt; zij verwarden
een parlementsverkiezing met een condoleance-
register. Ruim 2,5 miljoen cda-kiezers schon-
ken aan de nieuwe premier de grootste by-
stander’s reward uit de Nederlandse parlemen-
taire geschiedenis.

Op het hoogtepunt van de verkiezingsstrijd
schreven Paul Lucardie en Gerrit Voerman in
s&d (april 2002) een bewonderenswaardig objec-
tief artikel over Fortuyn onder de titel Liberaal pa-
triot of nationaal populist? Het gedachtegoed van Pim
Fortuyn. Zij vatten daarin de politieke denkbeel-
den van Fortuyn op voortreffelijke wijze samen. 

In de politieke theorie van Pim Fortuyn staat
het begrip cultuur centraal. Dat is in Nederland
(anders dan bijvoorbeeld in Frankrijk) niet ge-
bruikelijk. In het duiden van maatschappelijke
problemen beperken onze politici zich bij voor-
keur tot economische criteria. Als ze het over
cultuur hebben dan denken ze aan kunst, iets
wat je regelt op het niveau van een staatssecreta-
riaat. Het door Fortuyn bedoelde cultuurbegrip

is veelomvattend, het omvat niet alleen estheti-
sche waarden maar betreft ook wetenschap, edu-
catie, ethiek, rechtsopvattingen en religie. In de
niet-confessionele hoek zijn cultureel denkende
politici schaars, je kunt denken aan Bolkestein of
Van Mierlo.

In sommige progressieve kringen wordt het
cultuurrelativisme aangezien voor een verdien-
stelijke levenshouding, een kenmerk van ruim
denkende intellectuelen. Tegenover immigran-
ten heeft dat geleid tot foute tolerantie: jullie heb-
ben een andere cultuur, maar wij vinden dat heus
niets minder dan die van ons hoor! Voor Fortuyn
was dat een gruwel. Een samenleving is een ver-
zameling mensen die redelijk productief en vre-
delievend met elkaar omgaan. Dat kunnen ze
doordat ze zich verbonden voelen in hun cul-
tuur, die ze uiteraard hoger achten dan vreemde
culturen. Die subjectieve voorkeur voor het ei-
gen culturele erfgoed is geen bekrompenheid,
het is een noodzakelijke voorwaarde voor sociale
cohesie. Als je echt meent dat cultuurverschillen
niets uitmaken, dan ben je weerloos en desinte-
greert je samenleving. Een samenleving is dus óf
monocultureel, óf non-existent. Daaruit volgt
dat het begrip multiculturele samenleving een
contradictie in woorden is, een onzinbegrip.
Hoogstens kan er sprake zijn van minderheid-
culturen, waarmee de dominante cultuur op den
duur kan worden verrijkt, maar die ontwrich-
tend werken als de instroom te snel en te om-
vangrijk is. Deze gedachtegang is alleen maar lo-
gisch en beslist niet ondemocratisch. Toch roept
het blijkbaar morele intimidatie op: iemand die
niet multiculti wil zijn loopt het risico in de ex-
treem-rechtse hoek te worden geplaatst.

Fortuyn vond het de moeite waard om de
westerse cultuur te verdedigen; hij meende dat
er op vier punten geen compromis mogelijk is
met de fundamentalistische islam: 1. Individuele
verantwoordelijkheid; 2. Scheiding van kerk en
staat; 3. Gelijkwaardigheid van mannen en vrou-
wen; 4. Relatie tussen volwassenen en kinderen.
Op de eerstgenoemde drie punten zijn wij in
Fortuyns ogen superieur aan de islam. Op het
vierde punt is dat volgens hem helaas niet het
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geval. De relatie tussen ouderen en kinderen
wordt bij de islam gekenmerkt door ongemoti-
veerde autoriteit, bij ons door ongemotiveerde
gelijkberechtiging. Met name in de relatie tot
ouders en docenten wilde Fortuyn de autoriteit
herstellen, mits gerechtvaardigd door een ver-
schil in levenservaring of kennis.

Het debat met de immigrant kan volgens For-
tuyn nooit ergens anders toe leiden dan tot
diens aanpassing aan het westen. Dat debat is in
de huidige situatie een riskante onderneming,
want de islam is weliswaar ‘achterlijk’, maar ver-
toont een vitaliteit die onze ietwat verwaar-
loosde cultuur mist. De islam zal het winnen
tenzij er een westers cultureel reveil komt. Het
debat moet scherp gevoerd worden, de vrijheid
van meningsuiting (grondwetsartikel 7) moet in
hoge mate prioriteit krijgen boven de bescher-
ming van minderheden (artikel 1).

de ongewenste nieuwkomer

Het denken van de paarse politici was opgeslo-
ten in een financieel-economisch kader. Binnen
dat kader zijn er nauwelijks verschillen van op-
vatting waar het met Nederland naar toe moet.
Bij de realisatie van de meest wenselijke samen-
leving lijken slechts financieel-economische
problemen in de weg te liggen. Dan loop je het
gevaar dat er over de kwaliteit van de samenle-
ving ook niet meer voldoende wordt nagedacht.
Politiek verwordt tot een spel van onderhande-
ling en het sluiten van compromissen bij de allo-
catie van schaarse middelen. Verschillen van op-
vatting bestaan alleen in de prioriteitsstelling,
en komen tot uitdrukking in kwantitatieve
maatregelen in de sfeer van belastingen, pre-
mies, uitkeringen en subsidies. Het gaat nooit
om essenties, maar alleen om meer of minder
geld voor dit of voor dat. Melkert en Dijkstal ver-
schilden met elkaar van mening over rechts een
beetje minder wao of links een beetje minder
hypotheekrenteaftrek, rechts wat meer politie of
links wat meer onderwijzers, rechts wat meer
asfalt of links wat meer goedkope huurhuizen.
Daaruit bestond hun hele politieke wereld. Toch

kon het Haagse circuit in begin 2002 blijkbaar
geen betere premierkandidaten voortbrengen.

Zonder dat ze zich erop hadden voorbereid
moesten de paarse leiders zich plotseling verde-
digen tegen een vreemde snuiter op hun poli-
tieke markt die met geheel nieuwe desiderata
aankwam, zoals herstel van nationaal identi-
teitsbesef, grondige reorganisatie van het demo-
cratisch proces, een lange termijn bevolkingsbe-
leid met inachtneming van culturele verschillen,
een volstrekt andere visie op bestuur en open-
bare dienstverlening, herwaardering van de re-
latie tussen burger en overheid.

Het debat was tragikomisch. De heren van
Paars riepen: jij hebt geen programma. Vanuit hun
standpunt was dat logisch: een politiek pro-
gramma verdient slechts die naam als het vol-
doet aan de inputcriteria van de cpb-computer.
Pim Fortuyn repliceerde: lees mijn boeken, dat is
veel interessanter dan jullie ambtelijke geneuzel. For-
tuyn had er ‘geen zin an’ om te praten over wat
iets kost, hij vroeg aandacht voor wat we eigen-
lijk willen. Het werd een discussie tussen doven.
Voor de anderen was Fortuyn’s politiek moeilijk
plaatsbaar. Hij paste niet in het rijtje
sp–gl–PvdA–d66–vvd. Aangezien Fortuyn
meer ruzie met links maakte dan met rechts,
moest hij als onbegrepen opponent blijkbaar
wel extreem-rechts zijn. Daar werd hij dus ge-
makshalve gepositioneerd.

In een artikel van Reinier Krooshof (s&d,
okt/nov 2002) wordt Fortuyn geanalyseerd te-
gen het decor van de opkomst van het popu-
lisme in Europa. Met dat populisme van Fortuyn
valt het trouwens wel mee. Hij is er nooit op be-
trapt een stadion of een bierkelder af te huren
om de zogenaamde onderklasse te misleiden
met een demagogisch verhaal. Politici als Van
Agt of Wiegel waren heel wat populistischer, en
ook Den Uyl had populistische trekjes. Popu-
lisme is in zekere zin het zout in de pap, een
volksvertegenwoordiger die rechtstreeks con-
tact zoekt met het volk onttrekt zich aan het ga-
reel van partij of fractiediscipline. Van dat soort
politici moeten we het hebben.

In de eerste zinnen van zijn artikel roept
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Krooshof een gevoel van bedreiging op: ‘Er
heerst een onheilspellende sfeer in Nederland.
Een sfeer waarin volksvertegenwoordigers be-
scherming moeten hebben en een moedige
vrouw moet onderduiken.’ Het wordt niet expli-
ciet gezegd, maar de suggestie is aanwezig dat
Pim Fortuyn die onheilspellende sfeer heeft op-
geroepen, en dat daarna volksvertegenwoordi-
gers bescherming nodig hebben. Het tegendeel
is het geval. Fortuyn werd zelf bedreigd, hij was
zo moedig ¬ beter gezegd: roekeloos ¬ om niet
onder te duiken, hij is zelfs vermoord. De on-
heilspellende sfeer is in eerste instantie opge-
roepen door de hetze tegen hem. Ayaan Hirsi Ali
is inderdaad een moedige vrouw, want ze durfde
over de cultuurverschillen met de islam precies
hetzelfde te zeggen als Pim Fortuyn, in een omge-
ving die daar nog niet aan toe was. Zowel For-
tuyn als Hirsi Ali signaleerden dat er in feite (zij
het wellicht onbedoeld) een alliantie bestond
tussen fundamentalistische islamieten en linkse
‘multiculti’s’ die onder het mom van integratie
een segregatiebeleid voerden. Beiden voelden
zich in het nauw gedreven door die alliantie. Het
verschil tussen Pim en Ayaan is slechts dat Pim
dit thema vijf jaar eerder te berde bracht en het
veel completer heeft uitgewerkt.

socialer dan de vvd

Lotsverbondenheid met de zwakkeren in de
samenleving is waarschijnlijk het belangrijkste
kenmerk van de PvdA. Krooshof zet het dan ook
bovenaan zijn prioriteitenlijstje bij de formule-
ring van een alternatief voor centrum-rechts.
Met name op dit punt is Fortuyn verweten er on-
acceptabele politieke doelstellingen op na te
houden. Men heeft hem afgeschilderd als ie-
mand die wao-ers op een houtje wilde laten bij-
ten en immigranten terug wilde sturen naar de
martelkamers van dictatoren in primitieve lan-
den. Dat klopt niet met de werkelijkheid. Zoals
reeds eerder opgemerkt is ‘extreem-rechts’ een
ongeloofwaardig etiket op Fortuyns gedachte-
goed. Op grond van zijn boeken lijkt Fortuyn be-
slist socialer dan de vvd. Wie Fortuyn vroeg om

zijn meest gerespecteerde politici kreeg de naam
van Den Uyl te horen, en in de hedendaagse poli-
tiek die van Marijnissen. Met name in De ver-
weesde samenleving komen keer op keer ethische
afwegingen aan de orde met een socialistisch of
links-liberaal karakter. Fortuyn maakt bijvoor-
beeld volstrekt duidelijk dat hij zich verrijkende
topmanagers laakbaarder achtte dan uitkerings-
fraudeurs. Het blijkt ook uit wat hij schrijft over
de uitwijzing van immigranten. We geven aan
een asielzoeker ongeveer 50 maal zoveel uit als
het jaarbudget per persoon waarover het Hoge
Commissariaat voor Vluchtelingen beschikt. Als
we hen afwijzen, dan moeten we volgens For-
tuyn dat geld niet in onze zak houden maar aan
de unhcr geven. Stuur je op die basis 2% van
een bepaalde vluchtelingenstroom terug naar de
eigen regio dan krijgt de hele bevolking van Lub-
bers’ tentenkampen dus twee keer zoveel hulp.
Goedbeschouwd is dit geen rechtse, maar juist
een egalitaire, dus sociale gedachte.

Een ander stokpaardje van Fortuyn was de op-
waardering van het Nederlandse staatsburger-
schap. Dat  moet niet cadeau worden gegeven
zonder eisen te stellen. Ook deze op het eerste
gezicht ietwat rechtse gedachte blijkt een egali-
taire kant te hebben. Bij Fortuyn geldt dit name-
lijk niet alleen voor immigranten, maar ook
voor autochtonen. Fortuyn stelde immers een al-
gemene sociale dienstplicht voor. Onder sobere
omstandigheden moeten zowel meisjes als jon-
gens een jaar voor het algemeen belang werken
om tot volwaardig burger te promoveren en om
culturele verschillen te leren appreciëren. Ie-
mand die zoiets verzint kan niet echt rechts zijn.

Waar zit dan het verschil tussen de klassieke
solidariteit van de PvdA en de solidariteit van
Pim Fortuyn? In de klassieke solidariteit is de ge-
meenschap verplicht tot onvoorwaardelijke
hulp ter behoud van de menselijke waardigheid,
terwijl Fortuyn meent dat de menselijke
waardigheid verloren gaat door het onvoor-
waardelijke karakter van de hulp. Op een gege-
ven moment krijgen ook traditioneel progres-
sief stemmende mensen in de gaten dat massale
sociale voorzieningen, eindeloze subsidie aan
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verplicht werkeloze AZC-bewoners en chroni-
sche hulp aan arme landen niet goed werken, dat
er bederf en corruptie uit ontstaat, verlies aan
zelfrespect bij de hulpontvangers en desintegra-
tie van de samenleving. Op dat moment weet je
dat we iets anders moeten verzinnen.

Het is unfair om mensen die tot dat besef ko-
men om de oren te slaan met het verwijt van
egoïsme of meedogenloosheid. Je kan best links
zijn en toch tot inzicht komen. Fortuyn heeft
deze gedachtegang  integer opgeschreven, hij
pleit voor een contractmaatschappij waarin
niets voor niets verkrijgbaar is. Je kunt hem er
nergens op betrappen dat hij hulpbehoevende
mensen in de steek wilde laten, integendeel.            

Het is moreel onjuist en bovendien bedrei-
gend voor de kwaliteit van het democratisch
proces dat een creatieve politieke hervormer zo
lichtzinnig veroordeeld is geworden. Het was
achteraf gezien toch niet teveel gevraagd dat er
tenminste één prominente PvdA-politicus was
geweest die in het openbaar had gezegd: ‘Ver-
draaid, die vent heeft goede ideeën. Maar met
zijn derderangs entourage redt hij het nooit. We
moeten eens met hem gaan praten, tenslotte
was hij bijna 20 jaar lid van onze club, dus is er
vast wel een gemeenschappelijke basis’. Het stelt
teleur dat zoiets nooit gebeurde.

Fortuyn ontmoette in zijn leven vrijwel altijd
afwijzing en bijna nooit tegenspraak. In intellec-
tueel opzicht moet hij zich eenzaam gevoeld
hebben. Hij is vaak geridiculiseerd en uitgekotst.
Menselijke contacten draaiden uit op conflicten,
onder de weinigen die hij aan zich wist te bin-
den waren ordinaire profiteurs die voorname-
lijk hun eigenbelang op het oog hadden en nau-
welijks interessant waren als gesprekspartner.
In intellectuele kring werd Fortuyn gemeden
want iemand die altijd gelijk wil krijgen maakt
zich niet populair. Dat neemt niet weg dat hij
hartstochtelijk behoefte had aan inhoudelijk de-
bat. Het lukte niet want er was altijd ruzie voor
het op gang kwam. Dat lag natuurlijk voor een
groot deel aan hem. Hij provoceerde met zijn
verbale exhibitionisme, zijn dikke auto met
chauffeur en die akelige hondjes. Maar de erger-

nis over een zelfingenomen persoonlijkheid
mocht waarachtig toch wel een beetje worden
bedwongen in het besef dat hij echt iets te vertel-
len had over maatschappelijke ontwikkelingen
die hij eerder zag dan de meeste anderen. Laag
opgeleiden hadden daar verrassend weinig
moeite mee, maar juist veel intellectuelen von-
den de irritante uiterlijkheden blijkbaar zo sto-
rend dat ze geblokkeerd raakten voor de inhoud.
Dat is een verontrustend verschijnsel, waarover
we ons tot op de huidige dag kunnen verbazen.

tweedehands fortuynisme

Fortuyn werd gevaarlijk genoemd, ongeveer zoals
machtsbeluste criminelen die de democratie aan
hun laars lappen en een staatsgreep voorberei-
den. Nu we er van enige afstand op terug kijken
moet toch voor iedereen duidelijk worden hoe
onzinnig dat was. Had hij een strafblad? Deed hij
aan belastingfraude? Had hij contacten met de
internationale maffia? Heeft hij wel eens men-
senmassa’s opgehitst, aperte leugens verkondigd,
tegenstanders opzettelijk onherstelbaar bescha-
digd? Ik geloof er niets van. Die man was veel te
ongecompliceerd om gevaarlijk te zijn. Iemand
die het hart op de tong heeft ontmaskert zichzelf
ruimschoots vóórdat je last krijgt van zijn boze
bedoelingen, als hij die al had.

Met name zou Fortuyn een gevaar vormen
voor de ‘zwakkeren in de samenleving’. Die
woorden zijn ook in de rechtszaal geciteerd als
het hoofdmotief van zijn moordenaar. In-
middels is gebleken dat je met het leggen van
een relatie tussen de zwartmakers en de schutter
juridisch niets kan bereiken. Toch blijft het be-
denkelijk dat een valse gedachte zich zo sterk
heeft vastgezet in de hoofden van goedgelovige
mensen. Je hebt maar één gewelddadige gek no-
dig die het praatje serieus neemt.

Er was trouwens inderdaad één groep in de
samenleving die door Fortuyn serieus werd be-
dreigd. Dat waren de gevestigde politici. En de
aard van het gevaar was zetelverlies, niets meer
dan dat. Toen dat gevaar geweken was kregen we
het fenomeen van het politiek opportunisme, bij
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monde van woordvoerders die het zogenaamd
altijd al geweten hadden. Gevestigde partijen
speelden in op reeds lang in de samenleving le-
vende opvattingen die inmiddels door Pim For-
tuyn van hun taboe waren ontdaan. In 2002 ge-
beurde dat nog schoorvoetend, in dit jaar ont-
plooide het tweedehands Fortuynisme (zonder
bronvermelding) zich in volle schaamteloos-
heid. In zijn verrukkelijke boek Niet spreken met
de bestuurder beschrijft Gerard van Westerloo de
verloedering van ons oligarchische politieke
systeem, gezien door de ogen van gewone men-
sen. Het boek eindigt met de mening van een ge-
pensioneerde Amsterdamse trambestuurder:

‘Binnen een jaar zijn ze allemaal als een blad
aan de boom omgeslagen ¬ en dat alleen maar
omdat ze als de dood zo bang zijn dat die kale uit
Rotterdam stemmen van ze af zou pakken. Een
kwarteeuw hebben ze van links tot rechts van al-
les toegedekt en nu ineens roepen ze van rechts
tot links dat het in de oude wijken uit de hand is
gelopen... Binnen een jaar!... Als je dan ziet op
wat voor een imbeciele manier ze hem hebben
staan afbreken, hij was een schurk, een neonazi,
een misdadiger, niks deugde er aan hem... Ik heb
er maar één woord voor: huichelaars. Allemaal
hebben ze nu iets van Fortuyn overgenomen... Er
is een steen gaan rollen. Ik hoop dat die op hun
kop terecht komt.’

Bij de vraag wie er met Fortuyns denkbeelden
doorgaat kun je denken aan de lpf, aan oud-
paars of aan de opiniemakers. Het aantrekken
van medewerkers was niet Fortuyns sterkste
kant, en de lpf bleek dan ook een meerderheid
van domoren en opportunisten te bevatten.
Daarvan valt niet veel te verwachten. 

De paarse politici accepteren schoorvoetend
enkele van zijn programpunten zonder er echt
achter te staan. Het cda heeft een heel eigen
restauratief politiek programma en staat enigs-
zins buiten het debat pro of contra Fortuyn. Ook
dat levert voorlopig niet veel op.

Denkers als Paul Cliteur, en vooral geïnte-
greerde allochtone intellectuelen als Afshin El-
lian, Hafid Bouazza en Ayaan Hirsi Ali represen-

teren delen van Fortuyns gedachtegoed, soms ra-
dicaler dan Fortuyn zelf. En, anders dan Fortuyn,
worden zij met die boodschap wél toegelaten tot
de kolommen van onze kwaliteitskranten. Het
lijkt erop dat de erfenis van Fortuyn bij sommige
ontwikkelde immigranten weerklank vindt. Dat
is minder paradoxaal dan je zou denken. Onze
westerse waarden hebben op denkende nieuw-
komers immers een grote aantrekkingskracht.
Zij appreciëren de nieuwverworven  cultuur in-
tenser dan autochtone westerlingen die het alle-
maal vanzelfsprekend vinden.

Of Fortuyn zijn denkbeelden had kunnen rea-
liseren is de vraag. Hij was immers nauwelijks
tot samenwerking geneigd. Maar we herinneren
ons zijn optreden als een beloftevol intermezzo.
Het electoraat, eventjes opgeveerd door kort-
stondige verbeeldingskracht, liet zich inmiddels
in het oude spoor terugzakken en herstelde ge-
dwee de traditionele stemverhoudingen. We
zijn weer terug bij het politieke debat over meer
of minder van hetzelfde. Voordat we opnieuw
enthousiast uit de band kunnen springen zullen
we moeten wachten tot de volgende charismati-
sche politicus zich aandient.

Hopelijk zal dat niet een figuur zijn die beant-
woordt aan de karikatuur die van Fortuyn is ge-
maakt. Stel je voor dat we écht een macho zullen
krijgen die zich omringt met een gewelddadige
lijfwacht en die tussen de wilskrachtige onder-
kaak en de uniformpet niets meer heeft dan een
zonnebril. Dan zullen we nog met weemoed
terugdenken aan ‘die kale uit Rotterdam’ en el-
kaar vertellen hoe kwetsbaar hij was en hoe
aardig we hem vonden. 
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goed van Pim Fortuyn’, in: s&d, april 2002
Reinier Krooshof, ‘Hoe het populisme te ver-
klaren en erop te reageren, in: s&d okt. 2002.

S&D 12 binnenwerk  03-12-2003  12:40  Pagina 89


