
s & d 3  |  20 0 4

48

Krisis, het ‘tijdschrift voor empirische filosofie’
vraagt zich af in hoeverre het Hollandse (en Eu-
ropese) populisme vergeleken kan worden met
het fascisme uit de jaren twintig en dertig van de
vorige eeuw.1 Nieuwste tijd, ‘kwartaaltijdschrift
voor eigentijdse geschiedenis’ stelt zich de vraag
of het populisme een luis in de pels van de de-
mocratie is. Met andere woorden: voegt het po-
pulisme iets toe aan de democratie, of doet het
afbreuk aan de democratie?2

Arie van der Zwan ziet in het populisme een
uitdaging voor de sociaal-democratie. Fortuyn
ging er immers vandoor met de kiezers die tra-
ditioneel tot de aanhang van de Partij van de Ar-
beid behoren: de bewoners van de buurten die
overstroomd werden door migranten en gecon-
fronteerd werden met de (ik zou bijna schrijven:
de daarmee gepaard gaande) verloedering. Van
der Zwan beschouwt het fortuynisme als een kri-
tiek op de zwakke plekken van de sociaal-demo-
cratische praktijk en dringt aan op een ‘back to
the basics’.3 Ook René Cuperus stelt zich de
vraag ‘hoeveel anti-populisme de sociaal-demo-
cratie zich kan veroorloven’.4

De meest ambitieuze – en ook de meest du-
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bieuze – interpretatie van de populistische re-
volte is van Dick Pels. In zijn ‘denkbiografie’ De
Geest van Pim5, identificeert Dick Pels zich zoda-
nig met de persoon en de denkwereld van For-
tuyn, dat hij de werkelijkheid aanpast aan zijn
theorie. Pels ziet Pim als de apostel van een
nieuwe, personalistische politieke cultuur die de
bestaande representatieve partijendemocratie
zal wegvagen. Pels projecteert bovendien zijn ei-
gen, nogal exotische, opvattingen over fascisme
in het werk van Fortuyn,  dat daartoe – in mijn
ogen – geen enkele aanleiding geeft.

het hollandse populisme

De essayistiek rond het Hollandse populisme is
van wisselende kwaliteit. Sommige opstellen
zijn zeer stimulerend, zoals dat van René Cupe-
rus. Maar ze gaan allemaal mank aan het ‘For-
tuyn doet mij denken aan’-syndroom. Zo associ-
eert James Kennedy Fortuyn met de worstelaar
Jesse Ventura, die in januari werd gekozen tot
gouverneur van de Amerikaanse staat Minne-
sota.6 Ido de Haan (die zowel in Krisis als in
Nieuwste Tijd publiceert) haalt zelfs Machiavelli
van stal.7 Het fenomeen Fortuyn vormt zo het
voertuig om de eigen preoccupaties aan de orde
te stellen. Daarbij wordt selectief omgegaan met
de geschiedenis van het ‘lange jaar 2002’ (van au-
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gustus 2001, waarin Kok zijn vertrek aankon-
digt, tot de Kamerverkiezingen van 22 januari
2003).

In de eerste plaats valt mij op dat de Leefbaar-
beweging door iedereen wordt verdonkere-
maand. De Leefbaren haalden op 6 maart 2002
een kwart van de stemmen. Niet alleen Leefbaar
Rotterdam werd de grootste partij, ook Leefbaar
Eindhoven (met een dissidente VVD’er) en Leef-
baar Middelburg (met SP’ers) werden in één
klap de grootste partij. Jan Nagel en Henk West-
broek representeren een links Hollands popu-
lisme dat niets wilde weten van xenofobie of be-
perking van het aantal asielzoekers. 

In de tweede plaats wordt de keten van ge-
beurtenissen met terugwerkende kracht een lo-
gica gegeven die er niet inzit. Het is de teleologi-
sche verleiding, die ook in de verklaring van de
val van de Berlijnse Muur floreerde. Iedereen be-
greep waarom het sovjetcommunisme moest in-
storten – dat wil zeggen ná 1989. Want de ‘fluwe-
len revolutie’ zelf kwam voor iedereen onver-
wacht. Zo is het ook met de opmars van Fortuyn.
Een ‘possibilistische’ benadering helpt dan ook
de gedachten te scherpen. Wat zou er gebeurd
zijn als:
• De aanslagen van 11 september 2001 niet had-

den plaatsgevonden, 
• Bolkestein en Kok de lijsttrekkers van VVD

en PvdA waren geweest, in plaats van Melkert
en Dijkstal,

• Westbroek de lijsttrekker van Leefbaar
Nederland zou zijn geworden,

• Fortuyn gehoorzaam was geweest aan de lei-
ding van Leefbaar Nederland,

• Fortuyn niet vermoord was?

In de derde plaats worden de verhoudingen
uit het oog verloren. De media wordt een
enorme invloed toegedicht (hoe verklaren Pels
en andere aanhangers van de ‘mediacratie’ dat de
weinig mediamieke Jan Peter Balkenende twee
verkiezingen op rij heeft gewonnen?). Het le-
rend vermogen van de ‘oude politiek’ (neem wat
populistische programmapunten over en voeg
er een jongere leider aan toe om de vernieuwde

partij op smaak te brengen) wordt onderschat.
Voor de beperkingen van het populisme, met
name het bestuurlijk (on-)vermogen van popu-
listen, is weinig oog.

In de vierde plaats wordt de nuchterheid van
de kiezer onderschat. De kiezers stuurden in
mei 2002 de paarse regenten naar huis omdat zij
te weinig deden aan bestrijding van de crimina-
liteit en niet wilden praten over de negatieve
kanten van de multiculturele samenleving. In ja-
nuari 2003 rekenden de kiezers af met een LPF

die zichzelf in diskrediet had gebracht. 
Wat uiteindelijk telt is of de essays (letterlijk:

probeersels) bestand zijn tegen de toets van het
wetenschappelijk onderzoek. De definitieve
verklaring van het turbulente ‘lange jaar 2002’
zal nog wel even op zich laten wachten.8 De eer-
ste resultaten van politicologisch onderzoek,
samengevat door Wouter van der Brug en Cees
van der Eijk in de bundel Een politieke aardver-
schuiving,9 werken evenwel ontmythologise-
rend. Zo blijkt de kiezer niet op drift geraakt. De
ideologische voorkeuren van de kiezers zijn ta-
melijk constant, criminaliteitsbestrijding en be-
perking van de immigratie staan in heel Europa
bij de kiezers al tien jaar bovenaan. Het zijn
daarentegen de partijen die snel van pro-
gramma wisselen. Ook de links-rechts tegen-
stelling is niet achterhaald. De kiezers blijken
heel goed in staat zichzelf te plaatsen op een
links-rechts schaal en die positie blijkt zowel in
2002 als in 2003 een grote voorspellende
waarde te hebben gehad op de partijkeuze. De
aanhang van de LPF bestond niet uit ge-
frustreerde witte ‘verliezers van de modernise-
ring’ in de oude stadswijken. De kiezers op de
LPF vormden wat betreft opleiding en inkomen
een doorsnee van de bevolking. Ze waren volko-
men toerekeningsvatbaar. Ze stemden op For-
tuyn omdat ze vonden dat Nederland geen im-
migranten meer moest toelaten, om inhoude-
lijke redenen dus. Tenslotte was Fortuyn vlak
voor zijn dood helemaal niet de ‘meest popu-
laire politicus’ van Nederland. Fortuyn stond in
laag aanzien, zelfs zijn eigen aanhang zag hem
niet als potentiële premier. Met andere woor-
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den: de inconsistentie op de kiezersmarkt zit
aan de aanbodkant, niet aan de vraagkant.

politicologische literatuur

De wetenschappelijke gestrengheid die mijns
inziens nodig is om de jongste politieke geschie-
denis van Nederland recht te doen, begint bij
een zuiver definiëren van het begrip populisme.
In de recente politicologische literatuur bestaat
een sterke neiging nieuwe partijen die tegen het
establishment ageren, tegen immigratie pleiten,
sceptisch staan tegenover de Europese integratie
en orde en veiligheid op de politieke agenda
plaatsen, bij elkaar te vegen onder de noemers
‘extreem rechts’ of ‘rechts-radicaal’. Termen als
‘racistisch’ of ‘xenofoob’ vallen regelmatig, even-
als de verdenking dat de ‘extreem rechtse poli-
tieke familie’ clandestien de democratie onder-
mijnt. 

Deze verdenking wordt door politicologen
– die zelf tot de Europese ‘linkse kerk’ behoren –
geuit ondanks het feit dat de populistische par-
tijen zelf uitsluitend democratische middelen
hanteren. Het boek Preachers of Hate van BBC-
journalist Angus Roxburgh is een mooi voor-
beeld van deze ‘guilt by association’. Geweldda-
dige aanslagen van skinheads op migranten in
Duitsland en Frankrijk worden door Roxburgh
voorgesteld als producten van extreem-rechtse
agitatie door politici als Schönhuber, Schill, Möl-
leman, Mégret of Le Pen, zonder dat bewijzen
voor een dergelijke medeplichtigheid worden
verstrekt.10

Het is niet zinvol al die verschillende nieuwe
partijen te beschouwen als een soort ondemocra-
tische winkeldieven die ervan doorgaan met
stemmen en kiezers die ‘eigenlijk’ behoren bij de
gevestigde partijen van liberalen, christen-de-
mocraten of sociaal-democraten. Dit is ook de re-
den dat het Britse handboek uit 1969, Populism:
Its meaning and National Characteristics van Ghita
Ionescu en Ernest Gellner zo bruikbaar is. Het
geeft een definitie van populisme die onafhanke-
lijk is van de historische context. Het boek is een
verslag van een wetenschappelijk congres uit

1967. De onderzoekers probeerden een verkla-
ring te geven voor de opmerkelijke opmars van
het populisme in Afrika en Zuid-Amerika. Zij ver-
geleken dat Derde-Wereldpopulisme met het ne-
gentiende-eeuwse populisme in de Verenigde
Staten en Rusland. Op grond daarvan identifi-
ceerden zij de interne dynamiek van het popu-
lisme. Die populistische logica  blijkt wonderwel
van toepassing te zijn op het Hollandse popu-
lisme (zowel in zijn linkse Leefbaar-verschij-
ning, als in zijn rechtse fortuynisme) en meer in
het algemeen op de hedendaagse etnocentrische
populistische golf in Europa. Daarom is de 35 jaar
oude tekst superieur.11

de populistische dentrant

Volgens het Britse handboek streeft het popu-
lisme in zijn oorspronkelijke betekenis naar
herstel van de verstoorde verhoudingen tussen
de natuur en de mens door het propageren van
een moraal van eenvoud, gemeenschapszin,
spontaniteit en deugdzaamheid. Populisten ba-
gatelliseren verschillen in belangen en ideolo-
gieën. Ze achten de tegenstelling tussen links en
rechts achterhaald. Ze verwijzen naar een ‘leef-
bare’ gemeenschap die recht doet aan geborgen-
heid, veiligheid en ‘de menselijke maat’.Deze
moraal van hardwerkende boeren en oppas-
sende burgers is een utopische projectie van het
idyllische leven in agrarische gemeenschappen
en kleine steden. Het (Russische en Ameri-
kaanse) populisme uit de negentiende eeuw was
fel gekant tegen het toen invloedrijke sociaal-
darwinisme, dat uitging van ‘the survival of the
fittest’. De nobele buurtbewoners en buitenlui
moesten juist worden beschermd tegen vreemd
volk, samenzweerders en de niemand ontziende
wereldmarkt. 

De Amerikaanse populisten trokken ten
strijde tegen de machtige financiers, van wie ze
voor hun kapitaalintensieve landbouw afhanke-
lijk waren, en tegen de politiek van laissez-faire
van de federale staat, die geen bescherming
bood tegen lage prijzen voor agrarische produc-
ten op de wereldmarkt. De kleine ondernemers
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accepteerden de Amerikaanse constitutie en de
grondslagen van het kapitalisme, maar kwamen
in opstand tegen de ‘monopolisten’, de ‘geves-
tigde belangen’ en de ‘machtsconcentraties’. 

Het populisme ebde weg na de nederlaag van
de populistische kandidaat Bryan tegen de Repu-
blikeinse kandidaat McKinley bij de Ameri-
kaanse presidentsverkiezingen van 1896. De
marktomstandigheden voor de Amerikaanse
landbouw verbeterden rond 1900 spectaculair.
De agrarische belangen werden bovendien door
de Democraten en de Republikeinen beter be-
hartigd. In 1916 trad wetgeving in werking die
de Amerikaanse boeren voorzag van gunstige
kredietverlening en hen steunde in de afzet van
producten.12

De arbeidsdeling is in de populistische denk-
trant verantwoordelijk voor versplintering van
de menselijke persoonlijkheid. Het klassieke po-
pulisme wil het door vervreemding, de harde ei-
sen van de arbeidsmarkt en de moordende com-
petitie beschadigde individu helen en tot een
complete, morele persoonlijkheid herstellen. De
ideale mens is vrij en onafhankelijk van oordeel,
maar – als meelevend lid van een eenvoudige,
deugdzame gemeenschap – tegelijkertijd van
nature in harmonie met zijn omgeving. In de
populistische utopie kan ‘de natie’, ‘de dorpsge-
meenschap’, ‘de buurt’ heel goed zijn zaakjes re-
gelen – zonder politiek gekissebis.

Het populisme produceert sociale en poli-
tieke bewegingen, geen gestructureerde poli-
tieke partijen. De politiek doet er niet zo veel
toe, het gaat om de gemeenschap. Vaak, zoals in
de negentiende eeuw op het platteland van zo-
wel de Verenigde Staten als Rusland, gaat het om
gemeenschappen die ten prooi zijn aan teleurge-
stelde verwachtingen en verlies van status. Ook
het verlies van onafhankelijkheid door be-
lastingheffing en de bijbehorende administra-
tieve regelgeving is een steen des aanstoots. Niet
alleen de bureaucratie vormt een bedreiging van
de idyllische gemeenschap. Ook vreemdelingen,
kapitalisten, bankiers, ketters en joden spannen
in de populistische denktrant samen tegen de
gemeenschap.13

Omdat het populisme meer een emotionele dan
een programmatische inslag heeft, is de juiste
houding en instelling van groter belang dan lo-
gische consistentie of effectiviteit.
De leider, die vaak een mythische band met zijn
volgelingen heeft, wordt dan ook meer op zijn
charisma (‘uitstraling’ heet dat tegenwoordig)
beoordeeld dan op zijn concrete plannen. De
kwaliteit van zijn leiderschap is cruciaal voor
elke populistische beweging. Hij hoeft geen ge-
lijkenis te vertonen met zijn volgelingen. Zijn
persoonlijke stijl is een uitdrukking van zijn au-
thenticiteit en onafhankelijkheid. Hij is soms
een rolmodel, maar altijd een bron van inspira-
tie en affectie. 

Populisten zijn losjes georganiseerd. Ze hou-
den zich niet aan partijdiscipline. Ze zijn anti-in-
tellectueel – hetgeen ook voor de populistische
intellectuelen geldt. Juist omdat ze van hun
klasse vervreemd zijn, werpen deze intellectue-
len zich op als leiders van het volk (om dezelfde
reden zijn ook socialistische en communistische
leiders vaak van origine bourgeois).
Omdat het populisme sterk gekant is tegen de
gevestigde orde en tegen rivalen in het alge-
meen, duikt het op wanneer een grote groep
zich bewust wordt van zichzelf en van de om-
standigheid dat zij van het centrum van de
macht wordt buitengesloten. Populisten zijn
dan ook zeer vatbaar voor samenzweringstheo-
rieën. Ze schrikken niet altijd terug voor geweld.
Toch is het populisme niet revolutionair. Het
hoopt klassentegenstellingen juist te verzoenen
en de gevestigde orde te bekeren. Het wordt ge-
dragen door gewone mensen die iets te verlie-
zen hebben.

Het populisme ziet ‘de politiek’ als een ver-
ontreinigd terrein dat hoognodig in één keer
schoongemaakt en gerestaureerd moet worden
– terwijl politiek in werkelijkheid een altijd
doorgaande, nooit voltooide activiteit is die per
definitie even onvolmaakt als noodzakelijk is.
Directe democratie door volksraadplegingen
verdient bij populisten de voorkeur boven de re-
presentatieve democratie, waarbij de afge-
vaardigden zonder last of ruggespraak hun be-
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slissingen nemen. Als populisten aan de macht
komen, blijken ze net zo vatbaar voor corruptie
en gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef als
alle andere bewegingen die tot de macht door-
dringen. Het degeneratieproces gaat bij popu-
listen evenwel ongewoon snel. Dat heeft te ma-
ken met hun gebrek aan ideologische coherentie
en hun onbekendheid met de mores van de poli-
tiek. De checks and balances van traditie, partijka-
der en het korset van regels en procedures die
kenmerkend zijn voor gevestigde partijen, ont-
breken bij populistische bewegingen. Een popu-
list aan de macht is een kat in een vreemd pak-
huis. Agenderen en mobiliseren gaat populisten
dan ook veel beter af dan regeren, besturen en
het consolideren van machtsposities.

Uiteindelijk gaat het populisten om perfecti-
onering van de bestaande orde, erkenning van
hun belangen en respect voor hun opvattingen
(die naar hun stellige overtuiging door de natie
als geheel worden onderschreven), naleving van
de wet en bescherming tegen de boze buitenwe-
reld. Het terugdringen van de bureaucratie en
het verlagen van de belastingen zijn vaste onder-
delen van de populistische politiek, die ‘de staat’
steevast voorstelt als vijand van ‘het volk’.14

geen fascisme

Populistische bewegingen hebben dus een be-
perkte levenscyclus. De opkomst van een bewe-
ging veronderstelt een psychologisch klimaat
waarbij grote groepen burgers het gevoel heb-
ben dat ze door het gezag in de steek gelaten
worden. Die gevestigde orde wordt ervan ver-
dacht samen te zweren tegen de ‘gewone’ men-
sen. De volkstribuun verwoordt het wantrou-
wen van het volk en stelt het al dan niet ver-
meende machtsmisbruik van het establishment,
die alleen maar denkt aan zijn eigen privileges,
aan de kaak.

De mobiliserende kracht van het populisme
bestaat voor een groot deel uit het antipolitieke
sentiment dat de leider uitstraalt. Wanneer po-
pulisten bestuurlijke verantwoordelijkheid
moeten dragen, raken ze van hun achterban ver-

vreemd. Die begrijpt immers niet waarom com-
promissen moeten worden gesloten en waarom
de eisen van de beweging niet onmiddellijk kun-
nen worden gerealiseerd. De beweging sterft af,
meestal in onderlinge ruzie omdat de obsessie
met samenzweringen als het ware naar binnen
slaat. De ‘officiële’ politieke partijen adopteren
tenslotte in afgezwakte vorm de programma-
punten van de beweging.

De Leefbaren en de fortuynisten zijn dan ook

het beste te beschrijven als populistische kiesbe-
wegingen. Ze zijn autonoom, sterk gebonden
aan een mediagenieke voorman, anti-ideolo-
gisch en losjes georganiseerd. De lijsten zijn niet
voor de eeuwigheid bedoeld en de leiders profi-
leren zich niet als beroepspolitici, maar als turn
around managers op interim-basis. Zo trad Jan
Nagel na zijn verkiezingsnederlaag van 6 maart
2002 af als wethouder van Hilversum. Henk
Westbroek trok zich in de zomer van 2002 terug
als fractievoorzitter van Leefbaar Utrecht. Pim
Fortuyn kondigde aan niet meer dan één dag per
week voor de Rotterdamse politiek beschikbaar
te zijn. Hij liet de onderhandelingen over de
samenstelling van het Rotterdamse college aan
anderen over.

Het doel van de Leefbaar-partijen en van de
Lijst Pim Fortuyn was niet zozeer het verschaf-
fen van een bloeiend verenigingsleven aan de le-
den, maar het winnen van verkiezingen om lo-
kale en nationale misstanden te lijf te kunnen
gaan. Vandaar dat het begrip ‘kiesbeweging’ een

Het heeft geen zin al die
verschillende nieuwe partijen
te beschouwen als een soort
ondemocratische winkeldieven
die ervan doorgaan met stemmen
en kiezers die ‘eigenlijk’ behoren
bij de gevestigde partijen

S&D 3 binnenwerk  04-03-2004  17:17  Pagina 52



s & d 3  |  20 0 4

53

boekessay  Hans Wansink over Pim Fortuyn

betere omschrijving voor de Leefbaren en fortu-
ynisten is dan de ‘politieke partij’. Zodra hun
programmapunten moeten worden omgezet in
uitvoerbaar beleid, verliezen ze hun interesse in
de dagelijkse politieke praktijk. Populisme is
niet per definitie antidemocratisch of reactio-
nair. Meestal zoeken populisten aansluiting bij
de waan van de dag. Die kan progressief zijn en
democratisering van de samenleving bevorde-
ren. In het Interbellum was evenwel het fas-
cisme ‘in’ – een politieke praktijk met veel popu-
listische elementen. 

Het cruciale onderscheid tussen fascisme en
‘zuiver’ populisme is dat het fascisme geweld
cultiveert, ongelijkheid verheerlijkt, godsdienst
verwerpt en absolute gehoorzaamheid aan de
leider verlangt. Van mijn leermeester Hermann
von der Dunk heb ik altijd geleerd dat het begrip
fascisme het beste gereserveerd kan blijven voor
verschijnselen tussen 1918 en 1945. Veel linkse
activisten gebruikten in de jaren zeventig het
scheldwoord ‘fascist’ voor elke tegenstander die
op hun weg kwam, een gebruik dat tot hyperin-
flatie van het begrip heeft geleid. Fascisme is re-
pressief en revolutionair, populisme is geen van
beide.

Vandaar dat de redacteur René Gabriëls van
Krisis zijn auteurs op het verkeerde been zet met
zijn constatering dat ‘er zoveel parallellen zijn
tussen enkele recente ontwikkelingen en het
fascisme van weleer’15. Ido de Haan trapt er niet
in: ‘het cruciale verschil tussen toen en nu is
toch dat de meeste radicale partijen binnen de
grenzen van de parlementaire democratie en de
rechtsstaat radicaal met andere van mening ver-
schillen; en er anderzijds maar enkele groepe-
ringen zijn die zich tegen het politieke systeem
als zodanig keren.’16 Georgi Verbeeck sluit zich
hierbij aan en vraagt zich bovendien af of Hai-
der, Le Pen en Filip Dewinter ‘een facelift’ heb-
ben ondergaan en hun bruine kleren hebben
verwisseld voor een populistisch maatpak. Ik
denk inderdaad dat er binnen Europees popu-
listisch rechts een soort convergentie plaats-
vindt. Enerzijds proberen voormalige neofas-
cistische stromingen zich te ontdoen van hun

bruine verleden. Zo transformeerden de erven
Mussolini van Gianfranco Fini zich van Movi-
mento Sociale Italiano in Alleanza Nationale.
Jörg Haider profileert zich als politieke ver-
nieuwer en strijder tegen het Oostenrijkse coöp-
tatiesysteem van christen-democraten en socia-
listen. Anderzijds adopteren van oorsprong
‘brave’ populistische bewegingen als de Scandi-
navische Vooruitgangspartijen, de Lega Nord en
ook de fortuynisten uit electorale overwegingen
etnocentrische programmapunten (Houdt De-
nemarken moslimvrij!)17

Dick Pels publiceert in Krisis een hoofdstuk
uit De geest van Pim, waarin hij Fortuyn wél inlijft
bij het fascisme. Dit fascisme is evenwel een
hoogstpersoonlijke creatie van Pels zelf – er
komt geen verheerlijking van geweld, rassen-
haat of antidemocratische repressie in voor. Pels
heeft alles van Fortuyn gelezen, wat op zichzelf
getuigt van een groot uithoudingsvermogen.
Want schrijven kon Fortuyn niet – zeker niet in
zijn Groningse periode die door Pels aan de ver-
getelheid wordt ontrukt. Maar in zijn ijver zijn
eigen denkbeelden over fascisme, populisme,
dandyisme en de ‘celebritycultuur’ in Pim For-
tuyn te projecteren, mist Pels de essentie. Die
luidt dat Fortuyn zich pas in 1997 bekeerde tot
het standpunt ‘Nederland is vol’.

fortuyns werdegang

Mijn reconstructie van het etnocentrisme van
Fortuyn begint in 1992. Toen was Fortuyn tegen
het invoeren van een legitimatieplicht, omdat
dat stigmatiserend zou zijn voor buitenlanders.
Het asielbeleid van staatssecretaris Kosto (PvdA)
van Justitie wees Fortuyn af als ‘uiterst restric-
tief ’ en ‘rücksichtslos’. De Raad van State en de
Verenigde Naties werden Kosto ten voorbeeld
gesteld.18

Fortuyn had begrip voor het feit dat gastarbei-
ders niet terugkeerden naar hun land van her-
komst. Het ‘humane’ beleid maakte gezinshereni-
ging in Nederland mogelijk. Fortuyn: ‘De gastar-
beider kon zijn stapelbed in een overvol pension,
waar hij dikwijls op goed Hollandse wijze volle-
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dig werd uitgebaat, verlaten om met zijn gezin
zijn intrek te nemen in een van de talrijke sane-
ringswijken in de grote steden.’19 Fortuyn zag
wel degelijk de problemen van ‘er gekleurd op
staan in Nederland’, die hij als volgt omschreef: 
‘Er is dat grote culturele verschil van niet beho-
ren tot die eeuwenoude Europese cultuurge-
meenschap. Er is die achterstand in scholing en
vorming, ook van de tweede en derde generatie.
Er is die gettoïsering in stadsvernieuwingswij-
ken. Het met elkaar op een kluitje zitten en geen
enkele positieve prikkel krijgen om je te ontwik-
kelen, om vooruit te komen in het leven. Het
voorbeeld is zover het oog reikt: leven van een
uitkering in de marge van die rijke Hollandse
samenleving. Het is ontzettend moeilijk je daar
als jong mens aan te ontworstelen.’

Maar er was ook een andere kant: ‘De enkele
oorspronkelijke bewoner die nog in dergelijke
wijken woont, kan het overigens zelf uitzoeken
en zijn mond dichthouden. Hem of haar wordt
vakkundig de mond gesnoerd als ze proberen,
dikwijls in wat al te beeldende taal, aandacht te
vragen voor hun probleem om als vreemdeling
te moeten leven in eigen land. De trouwe Partij-
van-de-Arbeid-stemmer wordt zonder schroom
gedreven in de armen van Janmaat en consorten.’

Maar rond 1992 was het tij aan het keren. De
VVD-politicus Frits Bolkestein heeft het start-
sein gegeven, constateert Fortuyn, ‘met zijn keu-
rige maar ook onbekommerde praat over het
samenleven van, zoals dat in onnavolgbaar jar-
gon heet, autochtonen en allochtonen. Mensen
mogen weer zeggen wat ze op hun lever hebben,
zonder de moralistische censuur van organisa-
ties als de Anne Frank Stichting en het Neder-
lands Centrum voor Buitenlanders.’

Fortuyn concludeerde: ‘De medelanders zul-
len zichzelf moeten inzetten om hun positie te
verbeteren. Het voor hen, over hen, maar zonder
hen dient voltooid verleden tijd te worden. Dat
kost een groot aantal beambten en ambtenaren
hun baan (…) De Nederlandse taal leren spreken,
lezen en schrijven behoort een verplicht num-
mer te zijn voor iedere ingezetene. Daarop be-
zuinigingen is penny-wise and pound-foolish.

Met een krachtdadige aanpak moet het mogelijk
zijn om dit vuiltje binnen vijf jaar weg te wer-
ken. Desnoods leren we dat Nederlands gewoon
aan elkaar, niet voor elk probleem is een deskun-
dige nodig!’ Vermeldenswaard is nog dat For-
tuyn in 1992 niets zag in het opsporen van de
15.000 illegalen in het Westland, zolang de ar-
beidsvoorziening er niet in slaagde Nederlandse
werklozen voor dit werk te mobiliseren.20

In De verweesde samenleving uit 1995 keerde
Fortuyn zich tegen het cultuurrelativisme van
spraakmakend Nederland, dat ‘ons volstrekt
weerloos maakt in de benadering van andere
culturen, ook van uiterst ongewenste cultuurui-
tingen als het moslimfundamentalisme’, dat
geen boodschap heeft aan de scheiding van kerk
en staat en aan de gelijke behandeling van man-
nen en vrouwen.21 Volgens Fortuyn rukte het
moslimfundamentalisme op van het Midden-
Oosten naar Afrika, en zou het ook in Europa en
Nederland de kop opsteken. Nederlanders had-
den, als gevolg van de ontzuiling en de teloor-
gang van het onderwijs in de chronologie van de
vaderlandse geschiedenis, geen benul meer van
de ‘joods-christelijk-humanistische cultuur’ die
de grondslag voor de West-Europese en Neder-
landse identiteit vormde.

Fortuyn in De verweesde samenleving: ‘We zul-
len vast moeten stellen hoe groot het jaarlijks
contingent aan vreemdelingen is, dat wij hier re-
ëel kunnen opvangen, waarbij de culturele com-
ponent zeker een rol moet spelen. Een quotumbe-
leid inzake de opvang van asielzoekers lijkt mij
onvermijdelijk. Ook de gezinshereniging dient
opnieuw tegen het licht te worden gehouden. Het
gaat niet aan iemand van de tweede generatie zo-
genoemde gezinshereniging te gunnen, terwijl
hij of zij niet in staat is te voorzien in de kosten
van het eigen levensonderhoud. Naar mijn me-
ning is er alle aanleiding een restrictief vreemde-
lingenbeleid te voeren, met name ten aanzien
van die vreemdelingen die op korte termijn geen
bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse eco-
nomie en samenleving en die een fundamenta-
listische islamitische achtergrond hebben.’22

In 1997 kwam Fortuyn uiteindelijk met het
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bevestigende antwoord op zijn vraag: Nederland
is vol.23 De asielzoekers waren geen vluchtelin-
gen meer, maar kapitaalkrachtige, calculerende
vreemdelingen die gebruik maakten van een
nieuwe internationale, illegale en florerende be-
drijfstak: de vluchtelingenindustrie.24 De schei-
ding van kerk en staat zou wat betreft Fortuyn
artikel 1 van de Grondwet moeten worden. Arti-
kel 2 zou dan het verbod op discriminatie zijn,
beter nog, ‘het aanmoedigen van het begrip voor
het afwijkende’.25

De radicalisering van zijn standpunten ten
aanzien van migratie was in 1997 nagenoeg vol-
tooid. Het milieu van Elsevier van H.J. Schoo en
Arendo Joustra –  dat veel aandacht besteedde
aan de criminaliteit onder allochtonen en hun
mislukte integratie en aan het voor het week-
blad vaststaande feit dat Nederland vol was –
heeft Fortuyn beïnvloed. Ook zijn lezers en toe-
hoorders reageerden enthousiast: hier sprak een
man die buiten het correcte boekje van welden-
kend Nederland durfde te gaan.26

Fortuyn onderscheidde zich van etnocentri-
sche stromingen in het buitenland. Hij was te-
gen de principiële ongelijkheid van het Vlaams
Blok of het Front National die – onder de leus ‘ei-
gen volk eerst’ – migranten minder rechten toe-
kennen dan autochtone ingezetenen. Fortuyn
onderstreepte juist de verworvenheden van de
Verlichting, door hem kortheidshalve omschre-
ven als ‘de moderniteit’. Hij doelde daarbij vooral
op de scheiding van kerk en staat, gelijkheid van
mannen en vrouwen en van homo’s en hetero’s
en vrijheid van meningsuiting. 
Fortuyns redenering was dat de moslims in
Nederland door hun gebrek aan scholing,  hun
herkomst uit Anatolië en het Rifgebergte en hun
godsdienst achterlijk waren en in Nederland in
een marginale, geïsoleerde positie waren te-
rechtgekomen. Omdat ze geen enkel perspectief
zouden hebben op lotsverbetering en zelf niet
wilden integreren, redeneerde Fortuyn, restten
de moslims slechts twee uitwegen: een bekering
tot militant fundamentalist of een criminele
carrière. Fortuyn was doodsbenauwd voor uit-
barstingen van etnisch geweld zoals die in de ja-

ren tachtig en negentig in Engeland en Duits-
land plaatsvonden.

de wraak van de arbeidersklasse

René Cuperus typeert het populisme treffend als
‘een slag in het sociaal-democratische gezicht’.
Het populisme klaagt de sociaal-democratie aan
als verrader van het volk en zet het neer als cor-
rupt onderdeel van het regentendom. Cuperus:
‘Dit is voor een volkspartij die het nu juist tot
haar bestaansrecht rekent om “sociale recht-
vaardigheid voor allen” en gelijkwaardig burger-
schap op de heersende elites binnen het kapita-
lisme te bevechten, niets minder dan een fron-
tale politieke aanval.’ Hoe kan het dan, vraagt Cu-
perus zich af, dat juist sociaal-democratisch ge-
kleurde landen als Oostenrijk, Denemarken,
Frankrijk, België of Nederland het populisme
voet aan de grond kreeg? 

Cuperus’ antwoord luidt: het rechtse popu-
lisme is de ‘culturele wraak van de arbeiders-
klasse op de intellectuele elites in de arbeiders-
partijen’. In plaats van de werkers te beschermen
tegen de schaduwzijden van modernisering en
immigratie, lieten de sociaal-democratische par-
tijen zich ontvoeren door de nieuwe midden-
klasse van hoogopgeleide functionarissen in de
publieke sector. Zo domineert een ‘kosmopoli-
tisch en postmaterialistisch burgerschapsideaal,
dat steunt op waarden van ecologische duur-
zaamheid, feminisme, internationale solidariteit
met de derde wereld en cultureel relativisme’. 

Sociaal-democratische partijen en populisti-
sche bewegingen ‘vissen in dezelfde vijver van
de kleine man’, zoals Cuperus het plastisch om-
schrijft. Als ze volkspartijen willen blijven, zul-
len ze de behoudende arbeider in zijn euroscep-
sis, voorkeur voor law and order en afkeer van
het multiculturalisme tegemoet moeten komen.
Ze zullen zich veel meer rekenschap moeten ge-
ven van de schaduwzijden van het modernise-
ringsproces en de krachten die op de leefwereld
van gewone mensen inwerken. Dit betekent een
radicale draai voor de partijen van de ‘derde weg’
van Kok, Blair en Schröder. Die was, zegt voor-
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malig derde-wegger Cuperus, ‘uiteindelijk toch
teveel een verzoening met het dominante Angel-
saksische neo-liberale denken van de jaren ne-
gentig’. Tenslotte pleit Cuperus voor het loslaten
van de identificatie van de sociaal-democratie
met de publieke sector en de bureaucratie.

Cuperus geeft de gemankeerde sociaal-demo-
craat Pim Fortuyn tot op grote hoogte gelijk in
diens kritiek op de ‘linkse kerk’, annex het salari-
aat in de collectieve sector. Maar die linkse kerk

zal haar positie in de sociaal-democratie (alleen
al als politieke vakbond voor de publieke sector)
niet gauw opgeven. Het ‘doormidden breken van
sociaal-democratische partijen langs culturele
lijnen’ – dat wil zeggen populisme versus kosmo-
politisme – is dan ook een levensgroot gevaar,
concludeert Cuperus. Verzoening van de belan-
gen van de arbeidersklasse en de nieuwe midden-
klasse – dat blijft de grote opgave van de sociaal-
democratie. 
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