
Fortyn werpt zich graag op als verdediger van de
waarden van vrijheid en moderniteit. Maar bij na-
dere beschouwing maakt hij daarvan weinig waar.
Als er al een typering op hem past, dan is het die van
de eerste echte postmodernist in de Nederlandse
politiek. Ideologieën doen er niet meer toe. Je pikt
de basisdemocratie van radicaal links, het recht op
publieke voorzieningen van de sociaal-democratie,
normen en waarden van de christen-democratie,
lastenverlichting en een streng wao-beleid van libe-
raal rechts, en de haat tegen de verzorgingsstaat,
het feminisme en vreemdelingen van het neoconser-
vatisme. Dat het niet samen gaat, maakt allemaal
niet uit. Op de ene pagina kan je beweren dat de
landmacht en de luchtmacht afgeschaft moeten
worden, op de andere pagina dat de militaire dienst-
plicht weer ingevoerd moet worden. Elke waarheid is
er één volgens Pim Fortuyn, hoezo coherentie?

Fortuyn is ook postmodernist omdat hij vorm en
inhoud gelijkstelt. Zijn verschijning, kleding en
houding zijn net zo belangrijk als zijn ideeën. Hij
speelt met rollen en identiteiten. Hij is tegelijker-
tijd Pietje Bel en kasteelheer met butler en chauf-
feur. Verhaalt publiekelijk over zijn homo- erotische
avonturen en werpt zich net zo makkelijk op als
verdediger van de weduwen van havenarbeiders.
Pleit voor herstel van de nationale traditie en wil
breken met elke internationale oriëntatie.

Stijl kent bij Fortuyn geen regels. In zijn de-
puinhopen-van-paars-boek worden persoonlijke
bekentenissen, semi-wetenschappelijke analyses,
individuele ervaringen, journalistieke reportages
en statistische redeneringen ogenschijnlijk zonder
problemen door elkaar geklutst. Vraag Fortuyn niet
naar de feiten, die liggen overal (en dus nergens).

Sociaal-democraten leken in hun reactie in eer-
ste instantie terug te vallen op de theorie van het

valse bewustzijn: ‘Als we de mensen nu maar goed
vertellen wat hun werkelijke belangen zijn, dan
komt het wel goed’. Maar dat argument is van de
baan sinds ook mensen met lage inkomens en zelfs
allochtonen redenen aandragen om op Fortuyn te
stemmen. 

Negeren helpt ook niet; het creëren van een cor-
don sanitaire speelt Fortuyn alleen maar in de kaart.
Niet voor niets wil Fortuyn niet met anderen in de-
bat. Zolang hij de indruk kan wekken geen deel uit
te maken van het politieke toneel en ‘outsider’ is,
wordt hij aantrekkelijker voor het electoraat. Maar
naarmate de lijst Fortuyn gedwongen wordt een
normalere politieke partij te zijn, met een pro-
gramma, een lijst en mensen die met elkaar een
aantal essentiële ideeën delen, lukt dat minder. Hij
kan dan niet anders dan de regels van het spel vol-
gen en laten zien dat beeld en inhoud met elkaar in
overeenstemming behoren te zijn en dat ideeën
consistent moeten zijn.

De PvdA doet er dan ook verstandig aan zelf
vooral consistent te blijven door de aandacht te
vestigen op klassieke sociaal-democratische the-
ma’s, zoals werkgelegenheid voor iedereen, inko-
menssolidariteit, zorg op maat en onderwijs als in-
vestering in de samenleving. In de publieke opinie
wordt de partij teveel geassocieerd met macht en
bestuur, en met problemen in plaats van oplossin-
gen. De PvdA moet de uitdaging opnemen te tonen
dat het een ideeënpartij is, die concrete oplossin-
gen biedt die zich onderscheiden van anderen, ook
op terreinen als zorg en onderwijs.

Maar dat is niet alleen een uitdaging voor de
PvdA. Ook andere partijen mogen zich dat aantrek-
ken, het cda voorop. Het geflirt van Balkenende
met Fortuyn maakt het cda niet geloofwaardiger
als partij van gemeenschapswaarden, menselijke
waardigheid en soevereiniteit in eigen kring. Het
maakt bovendien de succesvolle investering die het
cda gepleegd heeft, met name via publicaties van
het Wetenschappelijk Instituut, om zichzelf inhou-
delijk te hervinden, ongeloofwaardig. Het cda zal
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dus moeten kiezen: voor de traditie van gemeen-
schapswaarden en christelijk-sociaal denken waar
Balkenende zo in thuis is, of voor het individualisti-
sche, minimalistische en gefragmenteerde mens-
beeld van Fortuyn.

Zo leidt de postmoderne benadering van For-
tuyn tot de terugkeer van de moderne ideologische
politiek. Partijen kunnen zich nergens meer achter
verschuilen. De politiek wordt gedwongen terug te
keren naar de kern van haar bestaan.

jet bussemaker 
Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en verbonden
aan de afdeling politicologie van de Vrije Universiteit
Amsterdam

De ondergang van
Het Kapitaal
Met lange passen spoed ik me langs de Amster-
damse grachten naar de Oudezijds. Zwermen
spreeuwen doorklieven de lentelucht. Voor The
Grand staat Wim Derksen te praten met een lid van
het Kabinet Online. Te laat! Hij staat na te praten.
Het door hem voorgezeten Infodrome debat ‘De
Nieuwe Kleren van de Keizer’, waarin de politieke
partijen zich zouden uiten over ‘de informatie-
samenleving’ is al afgelopen. Binnen beland ik
tussen een menigte vlotte babbelaars. Het debat
zelf was wat mat, zegt men. Ik heb dus niet veel ge-
mist en het bier vloeit nog rijkelijk. Voor de PvdA
voerde Dick Benschop het woord. Ik weet niet meer
of ook hij ‘mat’ werd bevonden. Maar als hij dat
was, dan weet ik waarom. 

Net als ik had hij het gehoord! De droom,
ook de Infodrome, is bijna uit. Technologie, ook
informatietechnologie, is slechts een middel.
Een middel dat de aanstaande ondergang van
het kapitalistisch wereldsysteem niet kan afwen-
den. Het einde van de accumulatie is nabij en
dus van het kapitalisme. Laat dat systeem dus
maar los … 

Dit hebben ‘Dick en ik’ net gehoord van
Immanuel Wallerstein. 

Terugslenterend richting Artis hoor ik een ernstig
kijkende jongen tegen een meisje zeggen: ‘Ach ja
die dingen van Descartes, die …’. De rest gaat verlo-
ren in het gedruis van de stad en het gekwetter van
de zwermen spreeuwen. Een gevoel van geluk door-
stroomt mij, gevoed door bier, lentelucht, de Am-
sterdamse straten, de liefde voor de filosofie die de
harten blijkbaar beroert en de wetenschap dat de
macht van het kapitaal bijna gebroken is. Om mijn
auto te bereiken kom ik weer langs ‘De Burcht’, het
eertijds trotse hoofdkwartier van de Algemene Dia-
mantbewerkers Bond. Daar had het plaatsgevon-
den: het symposium met Immanuel Wallerstein.

Het was een genoegen Wallerstein te zien. Bijna
net zo’n groot genoegen als mijn ontmoeting vorig
jaar met Jimmy Carl Black — de drummer van The
Mothers of Invention — in Vlissingen. Want net zoals
ik de Mothers blijf beluisteren, blijf ik Wallerstein
herlezen. Wat is de overeenkomst tussen Frank
Zappa’s drummer en Wallerstein? Beide zijn Ameri-
kaans en gebruiken heel veel noten. Droog en taai?
Welnee! De hele geschiedenis van het kapitalistisch
wereldsysteem trekt, volgens een vaste aanpak,
aan je voorbij. Nooit wordt de vrede van Cateau-
Cambresis dezelfde als je The Modern World System
gelezen hebt. 

Problematisch is het alleen als historisch socio-
logen als Wallerstein zich over de toekomst uitspre-
ken (Zie eerder in dit blad: I. Wallerstein, De wereld
die ons te wachten staat in 32 stellingen en Willem
Minderhout De wereld van Immanuel Wallerstein in
s&d 7/8, 1999). Hij meende drie zaken met zeker-
heid te kunnen voorspellen. Voor de eu is het erop
of eronder. Het is cruciaal dat de Europese conven-
tie erin slaagt Europa structuur en legitimiteit te
geven. De uitbreiding maakt dit een uiterst com-
plex traject, maar de uitkomst van de Conventie zal
bepalen of Europa, naast en tegenover Amerika een
eigen geopolitieke rol kan opeisen. 

Tweede observatie: Argentinië is slechts het eer-
ste voorbeeld van nationale desintegratie, Indo-
nesië zal dra volgen en dan … 

Dit alles zou nog wel binnen het raamwerk van
de wereldsysteemtheorie kunnen vallen, maar er-
aan vooraf ging zijn profetie dat de vs dit jaar Irak
zullen aanvallen, omdat de belangen van de havi-
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