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kees van kersbergen

Er is al veel gespeculeerd over het hoe en waarom 
van het fenomeen Fortuyn en de maatschap-
pelijke onvrede die hij in 2001/2002 aanboorde. 
Niet alleen op familiefeestjes en in de kroegen, 
maar vooral ook in kranten, opiniebladen en snel 
in elkaar geflanste boekjes vlogen de theorieën je 
om de oren. Hoe was het mogelijk dat een betrek-
kelijke politieke amateur binnen enkele maan-
den de electoraal succesvolle paarse coalitie naar 
de mestvaalt der geschiedenis verwees? Hoe kon 
een flamboyante, egocentrische, ijdeltuiterige, 
homoseksuele querulant zo snel uitgroeien tot 
een gevierd en gevreesd charismatisch politiek 
leider? Waarom stemden zo veel kiezers op 15 
mei 2002 op een politieke partij waarvan de lijst-
trekker negen dagen ervoor vermoord was? Hoe 
kwam het dat de Lijst Pim Fortuyn een historisch 
unieke prestatie leverde door als nieuwkomer 
26 zetels in de Tweede Kamer te veroveren? Hoe 
kreeg de partij het voor elkaar om twee maanden 
na de verkiezingen toe te treden tot een kabinet 
met cda en vvd? Waarom vloog de lpf 87 dagen 

later al weer uit de regering en werd zij bij de 
verkiezingen van 22 januari 2003 gedecimeerd?
 Inmiddels leven we alweer ruim twee jaar 
onder een ‘gewoon’ cda-vvd-d66 kabinet, staat 
de lpf in de opiniepeilingen op afsterven, zijn 
we nog een politieke moord verder en is de grote 
vraag of de opstand van bijna eenvijfde van de 
kiezers onder leiding van Fortuyn niet meer dan 
een, zij het spectaculair, intermezzo betekende 
of juist een definitieve breuk in de politieke ge-
schiedenis van Nederland.

 
Charisma

Dick Pels ging als een van 
de eersten dieper in op deze 
vragen in zijn lijvige studie 
De geest van Pim.1 Pels neemt 
Fortuyns politieke stijl en 
gedachtegoed serieus, stelt 
ze bewust coherenter voor 
dan ze werkelijk waren 
en analyseert minutieus 

hoe de ‘demonisering’ van Fortuyns ideeën 
in zijn werk ging. Pels’ prikkelende stelling is 
dat de ‘nieuwe politiek’ zoals gepersonifieerd 
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door Fortuyn niet kan worden afgedaan als ‘een 
onbetekenende oprisping of een hysterische 
dwaling’, maar gezien moet worden als ‘van het 
grootste belang voor een verdere verdieping van 
ons democratische bestel’ (p. 178), omdat ze een 
nieuwe, in de Nederlandse politiek onderont-
wikkelde en onontbeerlijke, kwaliteit toevoegt. 
Fortuyns populistisch gedachtegoed valt name-
lijk niet goed alleen in de rationele links–rechts 
tegenstelling te plaatsen, maar moet ook in een 
‘emotionele’ of ‘sentimentele’ intuïtie-dimensie 
geplaatst worden. Deze loopt van behoudend via 
reformistisch naar extremistisch of revolutio-
nair. Fortuyns ideeën waren niet extreem-rechts, 
maar eerder centrum-rechts. Op de intuïtie-as 
zat Fortuyn echter op de grens van extreem en 
revolutionair. Deze politiek-ideologische ruimte 
en stijl duidt Pels aan met de term ‘politieke bo-
hème’. De politieke bohémien die Fortuyn was, 
ging tekeer tegen de vlakke, emotieloze, ideeën-
arme, pragmatische stijl van Paars, bracht op 
deze manier opnieuw een Groot Verhaal de 
Nederlandse politiek binnen en verzette zich zo 
tegen het ‘einde van de ideologie’.
 Fortuyns gedachtegoed en stijl behelzen  
een antwoord op de individualisering en  
¬ hieraan gekoppeld ¬ de ‘mediatisering’ van 
samenleving en politiek. De geëmancipeerde 
kiezer bindt zich aan geen partij, de politicus 
wordt een mediapersoonlijkheid en de politieke 
strijd wordt gereduceerd tot één grote populari-
teitspoll. Het is een dubbel antwoord omdat het 
enerzijds een prijzenswaardig beroep doet op di-
rect-democratische mechanismen om daarmee 
de geëmancipeerde kiezer buiten de partijen om 
acuut aan het woord te laten, maar anderzijds 
het bedenkelijke gezicht aanneemt van een be-
krompen en monocultureel gemeenschapsden-
ken dat tot xenofobie neigt.
 Hoe verhelderend en lezenswaardig Pels’ 
boek ook is, uiteindelijk levert het geen verkla-
ring voor het succes van Fortuyn. Ongetwijfeld 
sprak Fortuyn als bohémien kiezers aan met zijn 
eigen Grote, zij het niet altijd even coherente, 
Verhaal en voorzag hij zo in een behoefte aan 
de koesterende warmte van een ideologie. Een 

verwijzing naar stijl kan echter geen verklaring 
voor succes zijn, omdat de vraag waarom kiezers 
zich dan tot die stijl aangetrokken voelden on-
beantwoord blijft. Het is als met de verklaringen 
die stellen dat Fortuyns charisma zijn succes 
verklaarde. Ook dergelijke interpretaties zijn 
onbevredigend, omdat charisma hier simpelweg 
een synoniem is voor succes en we dus te maken 
hebben met een cirkelredenering.

 
Onvrede

S.W. Couwenberg, de eme-
ritus hoogleraar staats- en 
bestuursrecht uit Rotter-
dam, hoofdredacteur van 
Civis Mundi en criticaster 
van de Nederlandse politiek 
die al sinds jaar en dag de 
‘nieuwe politiek’ in Neder-
land probeert te introduce-

ren, keert zich in zijn Opstand der burgers tegen 
de interpretatie van Pels. Stijl was zeker een deel 
van de verklaring van het succes van Fortuyn, 
maar veel belangrijker was de sluimerende on-
vrede in de Nederlandse samenleving, waarop 
Fortuyn kon inspelen. Die onvrede betrof de 
twijfelachtige geneugten van de migratie en de 
multiculturele samenleving en de jarenlange 
linkse repressie van het ongenoegen hierover. 
Hierdoor bleven aan migratie gerelateerde 
thema’s volledig gedepolitiseerd, met als hoog-
tepunt de door de PvdA geleide onderdrukking 
van de onvrede onder Paars.
 Was dit misschien al voldoende voedings-
bodem voor de revolte, de potentiële aanhang 
ervoor groeide snel door de arrogantie en zelfge-
noegzaamheid van de politieke regentenklasse, 
haar extreme geslotenheid en de manier waarop 
links de taal manipuleerde ten gunste van haar 
eigen belangen. Hierdoor verkreeg de linkse 
zienswijze een positieve en het rechtse stand-
punt een negatieve bijklank. De Fortuyn-revolte 
behelsde een frontale aanval op ‘de terreur van 
politiek correct denken’. De linkse kerk pro-
beerde Fortuyn te bestrijden met de beproefde 
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wapenen van de taalmanipulatie, waarbij vooral 
gebruik werd gemaakt van wat de aanhangers 
van Pim zagen als de diabolische trits van ra-
cisme, fascisme en nazisme, zoals Dick Pels ook 
constateert. Niettemin slaagde Fortuyn erin de 
linkse ban te breken. Hierdoor kreeg de nieuwe 
politiek, waarnaar het land al zo lang snakte, ein-
delijk een kans. Couwenberg ziet deze ‘nieuwe 
politiek’ als in essentie het alternatief voor de 
post-verzuilde, elitaire regentenpolitiek die 
nog steeds voortwoekert. Het is om deze reden 
dat hij ¬ in tegenstelling tot Pels ¬ meent dat 
Fortuyn in politiek-theoretisch opzicht op zich 
niets nieuws te brengen had.
 De Fortuyn-revolte was de expressie van het 
type ‘nieuwe politiek’ waarvoor Couwenberg 
zelf al bijna veertig jaar pleit. Fortuyn was wel 
uniek in zijn stijl van denken en optreden, maar 
niet in zijn gedachtegoed. Couwenbergs karak-
terisering en duiding van de fortuynistische 
ideeën blijft door deze interpretatie overigens 
wat oppervlakkig. Bovendien verwart hij re-
gelmatig nuchtere analyse met een neiging 
Fortuyn tegen zijn tegenstanders te verdedigen. 
Op die momenten betoont Couwenberg zich 
kampioen jij-bakken. Een voorbeeld: één van 
de meest voorkomende kritiekpunten op het 
fortuynisme betreft zijn simplisme ¬ het biedt 
(onverantwoord) eenvoudige oplossingen voor 
zeer gecompliceerde maatschappelijke proble-
men. Couwenberg zegt dat deze kritiek niet 
geheel onterecht is, maar doet het punt af door 
te stellen dat ook het socialisme simplistische 
oplossingen bood. Alsof daarmee het probleem 
verholpen is.
 Als Couwenberg ingaat op de vraag of het Ne-
derlandse politieke systeem inmiddels weer in 
rustiger vaarwater is terechtgekomen en feite-
lijk weer in normale omstandigheden verkeert, 
slaagt hij er bijna niet meer in enige afstand te 
bewaren van zijn eigen politieke vooringeno-
menheid en hoop op verandering, waardoor een 
nuchtere inschatting van de werkelijke situatie 
onmogelijk wordt. Zijn antwoord komt er name-
lijk kort gezegd op neer dat de roep om nieuwe 
politiek niet mág verstommen. Het hele tweede 

deel van het boek heeft vervolgens analytisch 
niet veel meer te bieden en is een ¬ voor wie 
Couwenbergs werk enigszins heeft gevolgd ¬ 
bekend pleidooi voor het vervangen van de par-
tijendemocratie door de kiezersdemocratie, de 
definitieve doorbreking van de nog steeds door 
de verzuiling verziekte politieke cultuur, de mo-
dernisering van de monarchie en een opwaarde-
ring van de Nederlandse, nationale identiteit.

 
Hollands populisme

De interessantste en uit-
dagendste Fortuyn-studie 
is Hans Wansinks verken-
ning van de Nederlandse 
democratie na de Fortuyn-
revolte. Het is een boek 
waarin zo’n beetje alle spe-
culaties die in omloop zijn 
ter verklaring van het feno-
meen Fortuyn hetzij direct 

aan bod komen, hetzij theoretisch materiaal 
leveren voor de goed geïnformeerde en uiterst 
leesbare analyse. Wansink stelt zich allereerst 
de vraag of het Fortuynisme te duiden is als de 
Hollandse versie van het Europese populisme. 
Hij beantwoordt deze vraag bevestigend en stelt: 
‘De essentie van elke populistische beweging 
is de exploitatie van het wantrouwen van het 
zich buitengesloten voelende “gewone” volk te-
genover de politieke elite. Uit dit anti-establish-
mentkarakter vloeien de andere kenmerken 
voort. Dit is de populistische logica. De aantrek-
kingskracht van het populisme bestaat voor een 
groot deel uit zijn antipolitieke uitstraling.’ (p. 
48) De populistische beweging richt zich op het 
winnen van verkiezingen om de zittende elite, 
die verantwoordelijk is voor uiteenlopende uit-
wassen, te wippen. Politiek ondernemerschap is 
echter nodig om gebruik te kunnen maken van 
de electorale ruimte die een tot op zekere hoogte 
in diskrediet geraakt politiek systeem biedt. For-
tuyn was bij uitstek zo’n politiek ondernemer.
 Wansink wil verder weten wat het succes van 
de Hollandse populisten (Fortuyn, de Leefbaren) 
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verklaart en wat de gevolgen van de Fortuyn-re-
volte zijn voor de Nederlandse politiek. Een deel 
van zijn boek is een meeslepende beschrijving 
en typering van de Leefbaren en Pim Fortuyn, 
waarin aannemelijk wordt gemaakt dat we 
in Fortuyn inderdaad een vertegenwoordiger 
van het rechts-populisme hadden. Het lange, 
tweede deel van het boek is geheel gewijd aan 
de beschrijving van het ‘lange jaar 2002’. Hierin 
is Wansink op zijn best en komen zijn journa-
listieke kwaliteiten het best tot uiting (de voor 
dit academische proefschrift noodzakelijke 
politicologische kwaliteiten zijn overigens niet 
adequaat, maar dit terzijde). Hij beschrijft hoe 
Nederland onder Paars als in een ideologische 
verdoving verkeerde en hoe de aanslagen van 
11 september 2001 deze narcose verbraken. Vrij 
plotseling ontwaakte (althans een deel van) 
Nederland en begon het grote afkicken van Kok. 
Wansink fileert nauwgezet de aftakeling van 
Paars, de ommekeer in de opiniepeilingen, de 
opkomst van Leefbaar Nederland en Fortuyn, de 
wisselvallige en soms paniekerige reactie van 
de gevestigde partijen (en vooral ¬ met veel 
venijn ¬ die van de PvdA), de moord, de reactie, 
de verstilde campagne, de verkiezingen van 15 
mei 2002, de regeringsvorming, de afgang van 
de fortuynisten aan de macht en ten slotte het 
einde van het kabinet-Balkenende i.
 Het derde deel van het boek probeert een 
verklaring voor deze opzienbarende gebeur-
tenissen te vinden. Wie waren er nu eigenlijk 
op drift? De kiezers of de gekozenen? Wansink 
behandelt vier min of meer bekende theorieën. 
De eerste doctrine is dat het Hollandse popu-
lisme het resultaat was van onnozele, door 
de televisie gemanipuleerde kiezers die zich 
door een sluwe, ‘camera-genieke’ leider lieten 
misleiden. Wansink verwerpt deze hypothese 
door erop de wijzen dat kiezers juist betrek-
kelijk veel weten over hun eigen politieke 
voorkeuren en de standpunten van de politieke 
partijen en vrij bewust en consistent hun stem 
uitbrengen. Niet de kiezer, maar Paars was 
het probleem, omdat deze samenwerking van 
tegenpolen de mogelijkheid om te kiezen uit 

werkelijke alternatieven onmogelijk maakte. 
Zo ontaardde de consensusdemocratie in een 
machtssysteem van elitekartels.
 De tweede theorie schetst een beeld van 
calculerende kiezers die zich als consumenten 
gedragen op de electorale markt en die onte-
vreden waren over het slechte product dat ‘de 
politiek’ bood. Kiezers waren de wachtlijsten, de 
files, de verloedering van de openbare ruimte, de 
gebrekkige inburgering van migranten, de on-
veiligheid op straat simpelweg zat en rekenden 
af met de zittende elite. In een situatie waarin 
traditionele bindingen met een partij op grond 
van religie of klasse geërodeerd zijn, heeft deze 
hypothese zeker zeggingskracht.
 De derde hypothese stelt dat groepen kiezers 
zich miskend voelden omdat de gevestigde par-
tijen hun belangen onvoldoende vertegenwoor-
digden. De kern van de Fortuyn-revolte bestond 
uit ‘blanke arbeiders die in de postindustriële 
economie niet goed mee zouden kunnen komen 
en zich onvoldoende door de staat beschermd 
wisten, en uit succesvolle ondernemers die de 
staat juist als een obstakel voor hun expansie-
drift zagen’ (p. 194). Deze theorie is echter niet 
bestand tegen de feiten: wat inkomen, opleiding 
en maatschappelijke positie betreft, wijken de 
kiezers van de lpf niet af van de stemgerech-
tigde bevolking als geheel.
 De laatste verklaringshypothese is die van de 
wantrouwende kiezer die genoeg heeft van de in 
zichzelf gekeerde politieke kaste. Wansink gaat 
ver mee in deze verklaring en het laatste deel van 
zijn boek is een nadere uitwerking en beschrij-
vende illustratie van deze theorie. Hier ontwik-
kelt hij zijn centrale boodschap, namelijk dat de 
fortuynistische revolte de Nederlandse vorm 
was van het in Europa aan kracht winnende po-
pulisme. Fortuyn heeft voor een versnelling van 
de ‘normalisering’ van de Nederlandse politiek 
gezorgd. Het was een schoksgewijze ‘aanpassing 
van de Nederlandse politiek aan het gangbare 
Europese en Amerikaanse patroon’ (p. 281), dat zo 
lang door de erfenis van de verzuiling, de hieruit 
voortkomende politiek van het consensusbeheer 
en de paarse anomalie afwijkend was geweest.
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 Net als Pels en Couwenberg ziet Wansink 
grote voordelen aan de revolte en haar conse-
quenties: meer politieke betrokkenheid van kie-
zers bij de politiek, meer mogelijkheden voor di-
recte democratie, minder macht voor de Haagse 
kaasstolp en een grotere legitimiteit voor de de-
mocratie. Deze optimistische conclusies zijn tot 
op zekere hoogte te billijken voorzover ze inder-
daad nieuwe kansen voor de democratie schet-
sen. Misschien was Pim Fortuyn in deze zin een 
blessing in disguise. Hij was het die diep gevoelde, 
maar politiek nog niet uitgesproken angsten en 
ongenoegens een democratisch-politiek gezicht 
gaf. Hij gaf een zwijgende minderheid een stem 
en slaagde erin politiek daklozen het huis van de 
democratie binnen te loodsen. Fortuyn was be-
slist geen fascist, zoals Pels overtuigend laat zien 
en Couwenberg alsmaar oppert, maar hij mobili-
seerde, exploiteerde en politiseerde intussen wel 
de angst voor het vreemde, in het bijzonder voor 
moslims als de meest ‘vreemde buitenlanders’. 

Hij was daarmee de belangrijkste katalysator 
van de plotselinge manifestatie van de latente 
xenofobie in de Nederlandse samenleving.
 Het teleurstellende van de drie hier bespro-
ken boeken is dat ze niet of nauwelijks kritisch 
ingaan op welke geest hiermee uit de fles is 
gehaald en welke consequenties dit voor sa-
menleving en politiek heeft. De verzachtende 
omstandigheid is wellicht dat alle studies vóór 
de moord op Theo van Gogh zijn geschreven. 
Maar als lezer blijf je uiteindelijk toch zitten met 
de vraag of de steeds scherper wordende polari-
satie tussen de stereotiep voorgestelde moslims 
en ‘de’ Nederlanders niet de ware en tot weinig 
optimisme aanleiding gevende erfenis van het 
fortuynisme is.

Noot

1 Eerder besproken in s&d 2003/12 door R. Hartmans.
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