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In zijn zeer korte politieke loopbaan is Pim For-
tuyn voor van alles uitgemaakt. Hij werd verge-
leken met Haider, Le Pen, en zelfs met Eich-
mann, hij werd betiteld als fascist en weggezet
als ‘polder-Mussolini’. Toch heeft Fortuyn de erg-
ste belediging wellicht moeten incasseren van
Martin van Amerongen. Toen hij in 1991 bijzon-
der hoogleraar aan de Erasmus Universiteit
werd bood hij De Groene Amsterdammer zijn inau-
gurale rede ter publicatie aan. De hoofdredac-
teur sloeg dit aanbod af omdat het stuk niet in de
opzet van het blad paste, ‘hoewel je scriptie er de-
gelijk en doortimmerd uitziet’. Voor iemand die
zo hechtte aan de professorale waardigheid, dat
hij zich zelfs jaren nadat zijn hoogleraarschap
was uitgelopen op een fiasco nog liet fêteren als
‘professor Pim’, moet de opmerking waarmee
Van Amerongen hem weer de status van docto-
raalstudent gaf, onverteerbaar zijn geweest.

Het stak Fortuyn heel erg dat hij als intellec-
tueel niet voor vol werd aangezien. Bart Tromp
stelde dat ‘vergeleken met Pim  Fortuyn Jörg Hai-
der een serieus denker is’. Twee dagen na Fortu-
yns gewelddadige dood schreef hij dat deze een
‘schreeuwlelijk’ en ‘politieke avonturier’ was ge-
weest, die er trots op was geweest dat ‘hij ner-
gens echt iets van wist en zijn boeken en co-

lumns vormen daarvan een blijvend bewijsstuk.’
De zelfbenoemde redder van Nederland zou
voor alles een opportunist zijn geweest, of zoals
Van Amerongen het eind 2000 formuleerde:
‘Gooi een sympathiek bedragje in Pim Fortuyn
en er komt onmiddellijk de gewenste mening
uit.’ Met iemand die intellectueel zo weinig
voorstelde behoefden politici, wetenschappers
en overige opinion leaders zich niet bezig te hou-
den. 

Toen Dick Pels bekendmaakte dat hij van plan
was een intellectuele biografie van Pim Fortuyn
te schrijven reageerden verschillende vrienden
afwijzend. Het boek zou wat betreft opzet gaan
lijken op de ‘denkbiografie’ die Pels in tien jaar
eerder over Jacques de Kadt schreef. Dat boek,
Het democratisch verschil. Jacques de Kadt en de
nieuwe elite, bevatte niet alleen een analyse van
het denken van De Kadt, maar de auteur ging
eveneens in debat met zijn studieobject. Het
ging Pels niet alleen om de ‘historische’ De Kadt,
maar hij gebruikte deze eigenzinnige intellectu-
eel ook als wrijfpaal, als object om zijn eigen
ideeën te formuleren, te testen en te scherpen.
In het geval van De Kadt leverde dat een mooi
boek op, zij het dat Pels’ concrete voorstellen
voor een door De Kadt geïnspireerd ‘liberaal so-
cialisme’ zich enigszins loszongen van de werke-
lijkheid.
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Pels’ vrienden vroegen zich af of Fortuyn zich
wel leende voor een dergelijke exercitie. Was dit
niet veel te veel eer voor Fortuyn, die in intellec-
tueel opzicht toch niet in de schaduw kon staan
van De Kadt? Het getuigt van moed dat Pels zich
door deze bedenkingen niet uit het veld heeft la-
ten slaan, en het boek dat hij heeft geschreven is
in meer dan één opzicht gewaagd te noemen.

�  
Hoefijzermodel

Pels wil heel veel in zijn boek. Allereerst ge-
bruikt hij Fortuyn om nog eens aandacht te vra-
gen voor het zogenaamde ‘hoefijzermodel’ en
een visie op het fascisme die deze ideologie ziet
als een ‘derde weg’ tussen socialisme en kapita-
lisme. In het hoefijzermodel wordt de horizon-
tale as van politieke denkbeelden, met als uiter-
ste polen ‘links’ en ‘rechts’, uitgebreid met een
verticale as, waarop het politieke temperament
is aangegeven. 

Op de hoefijzervormige kromme die dit ople-
vert bevinden extreem-links en extreem-rechts
zich op geringe afstand van elkaar, en delen ze
beide het revolutionaire karakter. Het voordeel
van dit model ten opzichte van de traditionele,
horizontale voorstelling is, dat veel beter inzich-
telijk kan worden gemaakt hoe het mogelijk is
dat sommige intellectuelen en politici in korte
tijd van uiterst links naar uiterst rechts, of an-
dersom, bewegen. Ook Fortuyns politieke Wer-
degang laat zich uitstekend plaatsen in dit
schema. Fortuyns politieke denkbeelden lieten
zich niet eenvoudig catalogiseren als ‘links’ of
‘rechts’. Hij bracht een combinatie van zowel
linkse als rechtse denkbeelden aan de man, en
werd hierbij gedragen door een onveranderlijk
radicaal temperament. Net als de fascisten was
hij voor alles een revolutionair. In dat opzicht
waren vergelijkingen met het fascisme ¬ zo-
lang die tenminste niet verwezen naar de holo-
caust ¬ terecht. Volgens Pels moet de typering
‘polder-Mussolini’ (Jan Blokker) niet worden ge-
zien als poging tot ‘demonisering’, maar als vrij
correcte samenvatting van Fortuyns positie. Bo-
vendien geeft het duidelijk aan dat Fortuyn in

zowel politiek als intellectueel opzicht toch wel
enkele maatjes kleiner was dan de Italiaanse dic-
tator.

Het tweede waagstuk dat Pels onderneemt is
zijn poging aan te tonen dat Fortuyn wel dege-
lijk beschikte over een min of meer afgerond en
coherent ‘gedachtegoed’. De analyse die Pels van
dit gedachtegoed maakt is zeer boeiend en
waardevol. Overtuigend schetst hij de ontwikke-
ling van radicaal marxist tot moeilijk te plaatsen
volkse nationalist met libertijnse trekken. Heel
duidelijk geeft Pels aan waar het denken van For-
tuyn tegenstrijdig, oppervlakkig of dubieus is.
De vraag is echter of hij Fortuyn toch niet
mooier, of althans consistenter maakt dan hij in
werkelijkheid was. In een beschaafd twistge-
sprek met Pels in De Groene Amsterdammer
(4.10.2003) merkte Bart Tromp enigszins peste-
rig op: ‘het is ook een beetje alsof J.J. Overstee-
gen een dikke studie zou schrijven over de vers-
jes van Toon Hermans. Jij brengt in dat denken
van Fortuyn een structuur die er niet in zat.’ Pels
weet die indruk inderdaad niet geheel weg te ne-
men, en overtuigt niet volledig als hij Fortuyn
schetst als een eigenzinnig en serieus te nemen
intellectueel.

Het derde intellectuele avontuur waar Pels
zich aan waagt is het onderzoeken van de in zijn
ogen waardevolle elementen in Fortuyns storm-
loop tegen de gevestigde politiek. Hij zet zich in
dit boek heel sterk af tegen met name Bart
Tromp, die in zijn ogen vasthoudt aan een
achterhaalde vorm van democratie. Volgens Pels
beschouwt Tromp de huidige karteldemocratie
als het ‘nec plus ultra van democratische ver-
tegenwoordiging’, en wordt elke fundamentele
kritiek hierop weggewuifd door het schrikbeeld
van een fascistisch populisme op te roepen. Dit
is volgens hem een ‘essentialistische’ benade-
ring van democratie, waarbij de eigen beperkte
visie wordt gezien als ‘het wezen’ van de demo-
cratie. Ouderwetse democraten als Tromp zien
in elke vorm van populisme niets anders dan
een antidemocratische houding, en hebben zo-
doende onvoldoende oog voor juist het demo-
cratische karakter van dergelijke stromingen.
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De traditionele ledenpartijen lopen leeg, ver-
tegenwoordigen steeds kleinere belangengroe-
pen en vormen slechts een vehikel voor een be-
perkte regentenklasse van beroepsbestuurders.

�  
Idolen met ideeën

Volgens Pels liet de opkomst van Fortuyn zien
dat er een alternatief is voor deze verkalkte en af-
tandse partijendemocratie. De moderne massa-
media maken het mogelijk dat een politicus zich
veel directer tot de kiezers wendt. Hierdoor gaan
emoties veel meer een rol spelen, begint de poli-
tiek steeds meer te lijken op de showbizz. Pels is
gefascineerd door de celebritycultuur en de aan-
trekkingskracht van idolen. Hij wil de toene-
mende personalisering en emotionalisering van
de politiek niet uitsluitend opvatten als bedrei-
gingen, maar ook ‘als democratische kansen’. Po-
litici zouden ‘idolen met ideeën’ moeten zijn, ze
zouden met behulp van hun charisma bepaalde
beginselen moeten uitdragen. 

Pels’ diagnose van de ontaarding van het hui-
dige partijenstelsel lijkt heel sterk op die van
Tromp en andere politicologen, alleen is zijn re-
medie geheel anders dan die van Tromp. Waar
deze terug wil naar echte beginselpartijen, ziet
Pels het als overbodig als de politici zelf duide-
lijke beginselen uitdragen. Hij wil het bestaande
parlementaire stelsel aanvullen met basisdemo-
cratische en plebicitaire elementen, zodat de
mensen direct kunnen aangeven in welke poli-
tici zij het meeste zien. Hoe dergelijke politici,
die onvermijdelijk behoorlijk narcistisch zullen
zijn, in toom kunnen worden gehouden wordt
evenwel niet helemaal duidelijk uit Pels’ boek. In

het aangehaalde Groene-interview stelde hij dat
het huidige stelsel hiervoor voldoende waarbor-
gen biedt. De vraag is echter in hoeverre die
waarborgen overeind blijven als het stelsel op de
helling gaat. Het argument waarmee d66, For-
tuyn en Pels pleiten voor meer rechtstreekse ver-
kiezingen van politieke functies als die van de
burgemeester of minister-president, is dat de
burgers zo meer betrokken raken bij de politiek.
Dit is echter zeer twijfelachtig. In de vs, waar dit
stelsel in vergaande mate is doorgevoerd, is de
opkomst bij verkiezingen in ieder geval drama-
tisch laag.

Het gedeelte van het boek waarin Pels op basis
van Fortuyns gedachtegoed een alternatief tracht
te schetsen voor het huidige politieke bestel, is in
mijn ogen minder solide dan de overige hoofd-
stukken. Net als in het boek over De Kadt is Pels’
analyse van zijn object  bijzonder boeiend en on-
gemeen scherp en systematisch. Dat doen zeer
weinigen Pels na. Dat hij nu een onderwerp heeft
gekozen dat intellectueel minder interessant was
dan de vorige keer, is helemaal niet erg. De poli-
tieke impact van Fortuyn was immers veel groter
dan die van De Kadt, die ondanks zijn intellectu-
ele verdiensten altijd een marginale figuur bleef.
De heldere samenvatting van Fortuyns denkbeel-
den en de schildering van zijn ontwikkelings-
gang is heel waardevol. Als ideeënhistoricus
overtuigt Pels nu eenmaal veel meer dan als poli-
tiek denker. Ruim twintig jaar geleden kondigde
Pels aan dat hij de intellectuele biografie ging
schrijven van de zowel als denker als politicus ui-
terst belangrijke Hendrik de Man. Het valt te
hopen dat hij dit nu eindelijk gaat doen.
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