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Ongetwijfeld zal de paarse periode ooit dezelfde
herwaardering krijgen als het Dreestijdperk na zijn
verguizing in de jaren zestig. Ik gun Kok en Melkert
dat zij dat nog mogen beleven. Dat is dan de keer-
zijde van de verantwoordelijkheid die zij nu moeten
dragen voor een ¬ naar ik vrees ¬ onherstelbare
nederlaag. Die verantwoordelijkheid is er, ook in de
zin van eigen schuld.

Die schuld is exact te plaatsen, namelijk halver-
wege Paars ii. Met het bereiken van begrotings-
evenwicht en volledige werkgelegenheid was paars
uitgeregeerd. Het behoorde ook uitgeregeerd te
zijn, wilde paars niet het rood van de PvdA en het
blauw van de vvd gaan overheersen. Dat identi-
teitsverlies creëerde immers een gigantische elec-
torale ruimte voor anti-paarse krachten van links
tot rechts. 

De kansen op een breuk werden op een presen-
teerblaadje aangereikt: Wiegels Nacht en Zalms
Normvastheid. De kansen werden bewust niet aan-
gegrepen. En daarmee werden de kansen op ver-
kiezingen over politieke vernieuwing (Wiegel
tegenover een verdeelde vvd) of over extra midde-
len voor onderwijs, zorg en veiligheid (de Zalm-
norm) verspeeld. De toekomst werd aan het scp
gedelegeerd, dat alles verkende behalve het maat-
schappelijk potentieel dat Pim Fortuyn wist te mo-
biliseren. 

Dit inzicht is voor mij geen wijsheid achteraf.
Vanuit de arbeidersstad Kerkrade heb ik me altijd
verbaasd over de verwaarlozing van ons stam-elec-
toraat ten gunste van te winnen kiezers in het
midden. Het is alsof het Kruidvat zijn traditioneel
drogisterij-assortiment zou opgeven om ter wille
van zijn culturele reputatie alleen nog klassieke
CD’s te verkopen. Je mag best streven naar een
identiteit-plus, maar de identiteit staat wel voorop.

Zo behaalde Joop den Uyl zijn grootste overwinnin-
gen in ’77 en ’86.

Er is ook een internationale dimensie. Maar die
leent zich niet voor zachte spiegeling. Wel voor een
analyse, waar het machtsverlies van de nationale
politiek aan wereldmarkt en aan Europa een rol
speelt. Dat verlies maakt de marges smal en dat
heeft opmerkelijke gevolgen: Schröder is banger
dan zijn uitdager Stoiber voor een begrotingste-
kort, Jospin heeft meer bedrijven geprivatiseerd
dan al zijn rechtse voorgangers. Als tactiek kan de
kiezer dat nog wel begrijpen, maar als verinner-
lijkte strategie van de sociaal-democratie is het een
blijk van zelfverloochening. De uitvinder van de
Derde Weg, Blair, toont zich een stuk flexibeler.
Hij verlaat alle fiscale dogma’s en verhoogt de be-
lastingen als de publieke nood (gezondheidszorg
en onderwijs) daarom vraagt. Zo smal zijn de mar-
ges dus ook weer niet.

Er is ook een morele dimensie. Paars wilde of-
ficieel individuele verantwoordelijkheid combine-
ren met sociale cohesie. Met die individuele verant-
woordelijkheid zit het wel snor. Als er geen politie
is, dan regelen we zelf wel wat. Zo mochten de
Hell’s Angels de orde bewaren bij de begrafenis van
een crimineel. Geen minister die aftrad. Individuele
verantwoordelijkheid betekende je eigen zaakjes
zelf opknappen. Dat verenigt het sky-box-publiek
met de F-side. Chauffeur, butler en Daimler bewij-
zen dat jezelf je zaakjes goed geregeld hebt en dat
als je er bovendien nog voor durft uit te komen, je
eerlijk bent. Dat samengaan is ook een vorm van
cohesie.

Wat te doen? Vergeet even de geraaktheid van-
wege de ondankbaarheid van het volk, vergeet even
alle briljante economen en politicologen, vergeet
even het democratisch centralisme, dat in onze
nieuwe fractie Amsterdam en Heemstede groter
maakte dan de rest van het land (2 miljoen Braban-
ders worden deze keer overgeslagen), vergeet alle
onzin over verjonging wanneer nu net maatschap-
pelijke ‘roots’ gevraagd zijn. Er is maar één opgave:
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onze stam-kiezers te herwinnen, zeg maar Rotter-
dam en Kerkrade. Onze concurrenten zijn niet Bal-
kenende en Zalm. Dat zijn wel Herben, Marijnissen
en Rosenmöller. Dus profiel partijleider: type Ste-
kelenburg. Anders worden we een ‘foot-loose’ par-
tij, zoals d66. Zo zijn al eerder de Franse en de Itali-
aanse sociaal-democraten als kleine elite-partijen
ten onder gegaan. Pas door fusie en heroprichting
hebben zij weer politieke betekenis gekregen. Zo
hebben ook KVP, ARP en CHU hun levenskracht
herwonnen in het cda. Met zo’n ambitie is ook de
PvdA in 1946 opgericht. Van Mierlo krijgt na Paars
alsnog zijn zin. Wat we nodig hebben is een pro-
gressieve volkspartij.
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Mediaheiligen*

De algemene stelling dat Pim Fortuyn het slacht-
offer was van ‘demonisering’ door politiek en
media berust op een flinterdunne bewijslast. Naar
bewijzen werd echter in de eerste weken na 6 mei
niet of nauwelijks gezocht. In plaats daarvan schre-
ven de journalisten, met door krokodillentranen
verblinde ogen, elkaars stukjes over zonder enige
blijk van kritisch vermogen. Bovendien: het was
niet Pim die door de media achtervolgd werd, maar
het was Pim die de media, meer dan ooit na zijn
breuk met Leefbaar Nederland, ten eigen bate wist
te mobiliseren. Van kwaliteitskrant tot roddelblad
lagen ze aan zijn voeten. Pim was er vervolgens een
meester in om de media in te zetten bij zijn aanval
op de gevestigde partijen, die hem ¬ in zijn ogen
¬ in het verleden belazerd, ondergewaardeerd,
vernederd en slecht behandeld hadden. 

Hij begreep dat pers en media zijn belangrijkste
wapens waren om zichzelf populair te maken. Zijn
charme was zijn sterke punt, maar die zou tot niets
gediend hebben als de media die niet hadden uit-

vergroot. En Pim was een onuitputtelijke bron van
nieuws en spektakel: van de puinhopen van paars
tot de smaak van sperma; hij wist overal nieuws-
items van te maken. De vertegenwoordigers van de
‘oude politiek’ keken bedremmeld toe, verlamd als
konijnen in een zoeklicht.

Na de moord op Fortuyn, leggen zijn discipelen
de ongekende media-aandacht uit als de aanlei-
ding tot die afschuwelijke gebeurtenis: Pim zou
‘gedemoniseerd’ zijn in de pers. De belangrijkste
vraag is echter een geheel andere. Die vraag zou
moeten zijn waarom een persoon, die zo ontbloot
is van enig historisch, politiek of cultureel belang,
na zijn dood zo’n geweldige emotionele uitbarsting
heeft kunnen ontketenen bij duizenden, wellicht
miljoenen landgenoten. Je zou de indruk krijgen
dat de overledene een soort kruising moet zijn ge-
weest tussen Pericles, Newton, Montesquieu, Beet-
hoven en Pasteur. Is ons mooie Vaderland een
beetje achterlijk geworden?

Natuurlijk was de moord op Fortuyn een ver-
schrikkelijke gebeurtenis, maar dat is nog geen re-
den om het op te blazen tot een nationale ramp,
een kentering van de beschaving. Ook de door veel
commentatoren beargumenteerde noodzaak dat
het politiek bestel na de dood van Pim fundamen-
teel gewijzigd moet worden, lijkt eerder procedures
en oppervlakkigheden te betreffen dan waarlijk po-
litieke zaken. De postume invloed van Pim op de
politiek zal gering zijn en hoogstens uiterlijkheden
betreffen.

Waar komt dan toch die nationale trance van-
daan die de dood van Pim heeft veroorzaakt? Door
de ¬ ongetwijfeld lovenswaardige ¬ aandacht
die hij had voor de problemen van de ‘man in de
straat’. Maar die aandacht overtrof nooit het niveau
van de ‘goede werken’ waar heren van stand zich
mee bezig houden om hun reputatie hoog te hou-
den. Dankzij het lucratieve schnabbelcircuit leidde
Fortuyn het bestaan van een soort intellectuele
Prince de Lignac, die ook nooit vies was van even
goedbedoelde als vrijblijvende gebaren van mede-
leven naar het ‘gewone volk’. 

Welk gevaar onthult de religieuze hartstocht die
de dood van Pim heeft losgemaakt? Het gevaar dat
onze tijdgenoten een nationale mobilisatie kunnen
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