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Woordd vooraf 

DichtDicht bij het vuur 

Koninginn Beatrix ging gekleed in het zwart. Haar tocht per gouden koets 
naarr de Ridderzaal werd begeleid door tromgeroffel in plaats van muziek. 
Dee militairen waren in dagelijks tenue, het gala-uniform was in de kleren-
kastt gebleven. Toch waren er zo'n veertigduizend mensen naar Den Haag 
gekomenn om Prinsjesdag 2001, de 'Dag van de democratie' bij te wonen. 

Dee Derde Dinsdag van september, de opening van het parlementaire 
jaar,, viel precies een week na 11 september, de dag van de terroristische aan-
slagenn op het World Trade Centre in New York en het Pentagon in Washing-
ton.. Beatrix sprak van een diepe verbondenheid met het Amerikaanse volk. 
'Dee aanslagen tegen de menselijkheid doen ons beseffen hoe kwetsbaar ons 
bestaann is.' 

Naa de ceremonie in de Ridderzaal vond traditiegetrouw een ontvangst 
voorr parlementariërs, bewindslieden en journalisten plaats in de oude ver-
gaderzaall  van de Tweede Kamer aan het Binnenhof. Pieter Broertjes, hoofd-
redacteurr van de Volkskrant, stelde mij, politiek commentator en columnist 
vann diezelfde krant, voor aan Pim Fortuyn, medewerker van het televisie-
programmaa Business Class en columnist van Elsevier. Ik vroeg hem: Tim, wat 
doett een republikein als jij hier op Prinsjesdag?" Hij aarzelde even en ant-
woordde:: 'Waar de macht is, daar ben ik ook.' 

Pimm Fortuyn had een maand tevoren, op 20 augustus in het tv-pro-
grammaa Twee Vandaag, aangekondigd de politiek in te gaan. Als criticus van 
Paarss wilde hij niet langer aan de zijlij n staan. Hij zinspeelde op drie moge-
lijkheden:: een plek op de lijst van het CDA, lijsttrekker van Leefbaar Neder-
landd of een eigen lijst-Fortuyn. De eerste optie viel af na consultatie van 
kopstukkenn van het CDA. De tweede optie was in principe mogelijk, want 
Leefbaarr Nederland was desperaat op zoek naar een lijsttrekker. De derde 
optiee was uiteraard ook mogelijk, zij het dat Fortuyn medestanders en 
financieringg moest zien te vinden om zijn lijst te realiseren. Zelf was hij 
ervann overtuigd dat zijn vrienden graag met hem een politiek avontuur 
wildenn ondernemen. 
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Ikk kende Fortuyn alleen als collega-columnist. Ik was niet onder de 
indrukk van zijn stilistische kwaliteiten en zijn denkbeelden. Fortuyn schreef 
alsoff  hij een zaal toesprak. Om zijn gehoor te overtuigen, gebruikte hij veel 
persoonlijkee anekdotes. De lezers van Elsevier waren dol op hem, maar ik 
vondd zijn schrijverij nogal behaagziek. Een voorbeeld. 

'Dee middeleeuwen zijn nu ook in Nederland gearriveerd', luidde de eer-
stee zin van zijn column in Elsevier van i januari 2000. Fortuyn kon erover 
meepraten:: 'Onlangs nog op de Rotterdamse Kruiskade, iedereen parkeert 
daarr dubbel en de huidskleur is een andere dan de mijne. Ik parkeer dubbel 
enn ha! denkt zo'n allochtone agent van politie, die pak ik even.' Maar de 
wakkeree Fortuyn liet het er niet bij zitten: 'Ik heb hem snel aan zijn verstand 
gebrachtt dat hij dat maar beter kon laten. En ziet, het hielp onmiddellijk. In 
diee kringen heeft men tenminste respect voor echt gezag, moet u maar den-
ken!' ' 

Maarr dat respect was het enige positieve dat Fortuyn aan de 'achterlijke 
woess tij ncultuur' van zijn islamitische (Rotterdamse) buren kon ontdek-
ken.. 'We moeten geen begrip hebben voor deze akelige onderdrukkers. We 
moetenn staan voor de emancipatie van al die onderdrukte vrouwen. Zij zijn 
hett bezit van de mannen en niets meer dan dat. Zij mogen niets, terwijl de 
mannenn alles mogen, tot en met vreemdgaan. Het liefst met zo'n blonde, 
Hollandsee vrouw, die in hun opinie dan wel een hoer is van de bovenste 
plank.' ' 

Zouu Pim Fortuyn met dit programma politiek onderdak vinden? Ik achtte 
hett zeer onwaarschijnlijk. Er was geen enkele politieke groepering die zich 
mett dit soort etnocentrische borrelpraat zou inlaten, meende ik. Het door 
enn door fatsoenlijke CDA niet, de VVD van de sociaal-liberaal Dijkstal niet en 
dee nieuwe formatie Leefbaar Nederland van de linkse VARA-mannen Nagel 
enn Westbroek al helemaal niet. 

Dee Haagse redactie van de Volkskrant was gevestigd aan het Plein, tegen-
overr de ingang van de Tweede Kamer. Ik zat dus dicht bij het vuur. Toch zou 
ikk gedurende het 'lange jaar 2002', dat op 20 augustus 2001 begon met For-
tuynss opwachting in de politiek en eindigde met de vervroegde verkiezin-
genn van 22 januari 2003, van de ene in de andere verbazing vallen. 

Ikk verwachtte, net als iedereen op het Binnenhof, dat de verkiezingen 
vann 15 mei 2002 een nek-aan-nekrace tussen de PvdA en de VVD zouden 
worden.. Als de VVD Zalm als lijsttrekker zou nemen, waren de liberalen in 
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mijnn ogen licht favoriet (vvD-erelid Hans Wiegel dacht er net zo over). Aan 
dee linkerkant zou de nieuwe PvdA-leider Melkert weinig te stellen hebben 
mett Paul Rosenmöller, want die moest bewijzen dat GroenLinks klaar was 
omm mee te regeren. Net als voorzitter Marnix van Rij, sloeg ik de kansen van 
hett CDA onder leiding van De Hoop Scheffer niet hoog aan: een zetel of 25. 
Datt Jan Peter Balkenende, de man die na een paleisrevolutie op 1 oktober 
20011 als lijsttrekker van het CDA kwam bovendrijven, potten zou kunnen 
breken,, leek me ondenkbaar. 

All  mijn redeneringen en speculaties bleken, net als die van andere insi-
ders,, uiteindelijk niets waard. Dicht bij het vuur zitten bleek achteraf eerder 
eenn nadeel dan een voordeel. Onder de Haagse kaasstolp drong het straatru-
moerr maar zeer gedempt door. Dat gold voor de parlementaire pers even-
zeerr als voor de beroepspolitici zelf. De radicale omslag in de stemming bij 
dee kiezers, gevoed door de aanslagen van 11 september 2001 en de razend-
snellee afbladdering van het tweede kabinet-Kok, voltrok zich ver van het 
Binnenhof. . 

Waaromm viel ik, politiek waarnemer van beroep, van de ene verbazing in 
dee andere? Die vraag ligt ten grondslag aan dit onderzoek naar de plotselin-
gee opkomst, de abrupte afgang en de erfenis van de beweging van Pim For-
tuyn.. Mijn foute taxatie van het fenomeen Fortuyn ten tijde van zijn inbraak 
inn het Nederlandse politieke bestel schreeuwde als het ware om reflectie en 
studie.. Inmiddels laat ook de erfenis van de korte zomer van het Hollandse 
populismee zich taxeren. Mijn stelling luidt in één zin: Fortuyn was de afwij-
kingg die de Nederlandse politiek weer in haar baan bracht. 

Ikk was evenwel niet alleen waarnemer, maar ook speler: opiniemaker, 
commentatorr en één van de makers van het splijtende interview met Pim 
Fortuynn dat op 9 februari 2002 in de Volkskrant verscheen. Een verheldering 
vann mijn betrokkenheid volgt hieronder. 

LeefbaarLeefbaar Nederland versus Fortuyn 

Eenn week na Prinsjesdag, op 25 september 2001, kwam in een klein zaaltje 
aann de Utrechtse Mariaplaats de werkgroep Partijpolitieke processen van de 
Wiardii  Beekman Stichting bijeen. De WBS is het wetenschappelijk bureau 
vann de Partij van de Arbeid.2 De werkgroep, sinds jaar en dag onder voorzit-
terschapp van de publicist Bart Tromp, is een door coöptatie samengesteld 
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debatgezelschapp van geleerden, politici, bestuurders en opiniemakers. 
Dee spreker van die avond was Jan Nagel, programmamaker voor de 

VARAA  en voorzitter van Leefbaar Nederland. Deze nieuwe partij was eind 
19999 opgericht door Nagel, ondernemer Willem van Kooten, zanger Henk 
Westbroekk en vastgoedmiljonair Broos Schnetz. Westbroek en Schnetz had-
denn met Leefbaar Utrecht (opgericht in 1997) net zo'n succes als Nagel met 
Leefbaarr Hilversum {opgericht in 1994). 

Dee vraag was of Leefbaar Nederland op nationaal niveau een vergelijk-
baarr succes kon hebben, LN had op dat moment alleen een 25-puntenplan 
mett veel thema's uit het programma van D66: een districtenstelsel, een 
gekozenn burgemeester, referenda en uitbreiding van de bevoegdheden van 
hett Europees parlement. De partij leek mij even braaf als overbodig. Wie of 
watt wilde Leefbaar Nederland eigenlijk mobiliseren? Tegen wie of wat wilde 
dee partij zich afzetten? Ik had gesignaleerd dat de Leefbaren erg bang waren 
inn de hoek te worden gezet als rechts-populistisch. 'Nagel onderstreept dat 
bestrijdingg van discriminatie prioriteit moet hebben. Fijn dat Leefbaar 
Nederlandd niet betekent Nederland voor de Nederlanders, maar het illu-
streertt wel de overbodigheid van de nieuwe beweging. Want de electorale 
ruimtee ligt niet op de linkerflank, maar rechts.'3 

Nu,, op 25 september, vroeg ik (als lid van de werkgroep) Nagel of er 
sprakee was van een 'n septembereffect'. Schuift LN op naar rechts? Nagel 
antwoorddee dat veel kiezers van de PvdA De Telegraaf lezen en naar de TROS 

kijken.. Zij hebben behoefte aan een 'duidelijk standpunt' over asielzoekers. 
Nagel:: 'Maar de PvdA blijf t vaag. In plaats van een standpunt te bepalen, 
publiceertt de PvdA elk jaar een studie naar minderheden.' 

Inn de werkgroep bestond veel ongeloof over de mogelijkheden tot 
samenwerkingg tussen Fortuyn en Leefbaar Nederland. Nagel wees op de 
procedure:: eerst wordt het programma samengesteld, daarna de lijsttrekker 
gekozen.. De lijsttrekker moest het programma onderschrijven, verzekerde 
Nagel.. De partijvoorzitter vergeleek Fortuyn met grillige topvoetballers als 
Maradonnaa en Romario: 'Ze kunnen de wedstrijd beslissen, maar soms 
komenn ze niet eens opdagen.' Het team van Leefbaar Nederland wordt 
gebouwdd om de sterspeler, legde Nagel uit. 'Dus als wij met Fortuyn in zee 
gaan,, moet de partij zich aan hem aanpassen.' 

Ikk vroeg hem daarop of hij een splitsing incalculeerde als de partij zich 
achterr Fortuyn zou scharen. Nagel: 'Of iedereen dat kan meemaken, weet ik 
niet.. Het is een spannend proces. Eerst gaan de Leefbaar-partijen op een 
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breedd front scoren bij de raadsverkiezingen en daarna kan Leefbaar Neder-
landd het op nationaal niveau verzilveren.'4 

Ikk was niet overtuigd. 'Van een diepe vertrouwenscrisis tussen kiezers en 
politiekk is geen sprake,' schreef ik op 27 oktober 2001 in mijn column. 'Het 
gatt in de markt dat zich in de gemeente zo gemakkelijk laat aanwijzen, is op 
landelijkk niveau niet aan de oppervlakte gekomen. In de twee jaar dat Leef-
baarr Nederland bestaat, heeft zij het tegendeel niet kunnen bewijzen.' 

Overr Pim Fortuyn was ik evenmin te spreken: 'Fortuyn is een verongelijk-
tee man, die zich - volkomen ten onrechte - tekortgedaan en doodgezwegen 
voelt.. Hij ziet zich als slachtoffer van met name de "linkse kerk", waarvan de 
VolkskrantVolkskrant in zijn ogen een integraal onderdeel vormt. De gedachte dat zijn 
rabiatee opvattingen over bijvoorbeeld de islam - zijns inziens een terroristi-
sche,, totalitaire beweging die de moderniteit tracht te vernietigen, zoals het 
fascismee en het communisme dat in de vorige eeuw hebben geprobeerd - de 
toetss der kritiek niet kunnen doorstaan, komt niet bij hem op.'5 

Ikk meende, met andere woorden, dat het niks zou worden met Fortuyn 
enn met Leefbaar Nederland. 

FortuynFortuyn en de Volkskrant 

Ditt was mijn persoonlijke mening. Van groter belang was de vraag hoe de 
VolkskrantVolkskrant als geheel zich ten aanzien van het fenomeen Fortuyn zou moeten 
opstellen.. Als commentator van de krant was (en is) het mijn werk deze 
standpuntbepalingg voor te bereiden en te formuleren. Het hoofdredactio-
neell  commentaar vertegenwoordigt de mening van de krant over het 
belangrijkstee nieuws. Het is in wezen de enige plek waar de krant zich niet 
alss een platform voor individuele journalisten manifesteert, maar zich als 
instituutt presenteert. Tijdens het dagelijks commentaarberaad worden 
onderwerpp en strekking van dit stukje van vijfti g 'schermregels'6 vastgesteld. 
Dee hoofdredactie fiatteert elk commentaar voordat het wordt gepubliceerd. 

Eenn commentaar is geslaagd wanneer het de lezer overtuigt door zijn 
dwingendee redenering en tegelijkertijd de kleur van de krant bevestigt. De 
VolkskrantVolkskrant ontleent haar identiteit aan een combinatie van professionaliteit 
enn engagement. Beide elementen zijn terug te vinden in de identiteitsverkla-
ring: : 
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'De'De Volkskrant is voortgekomen uit de katholieke arbeidersbeweging. 
Medee daarom wil zij vooruitstrevend zijn en vooral opkomen voor verdruk-
tenn en ontrechten. Zij is zelfstandig in haar meningsvorming. In het bijzon-
derr beoogt zij ontwikkelingen te bevorderen die een belofte inhouden voor 
eenn menswaardiger samenleving.'7 

Maarr tegelijkertijd, zo lezen we, 'wil de redactie blijk geven van een 
oprechtt nieuwsgierige, onderzoekende geest. Zij volgt voortdurend onaf-
hankelijkk en kritisch gebeurtenissen en ontwikkelingen. Daarbij laat zij alle 
geledingenn van de samenleving aan het woord komen, zonder bij voorbaat 
iemandd uit te sluiten.'8 

Dee hoofdredactie, de commentatoren en de parlementaire verslaggevers 
stondenn voor de vraag hoe te handelen inzake Pim Fortuyn en Leefbaar 
Nederland.. Ik besloot op zondag 25 november 2001 naar Gooiland in Hil-
versumm af te reizen, waar het congres van Leefbaar Nederland zijn lijstaan-
voerderr zou kiezen. Met 394 van de 445 stemmen werd Fortuyn op het 
schildd geheven. Hij salueerde naar de dankbare partijgangers: 'At your servi-
ce!'' Voor het eerst kwam ik onder de indruk van Fortuyn. De elektriserende 
manierr waarop speler en zaal elkaar opzweepten, riep herinneringen op aan 
dee begeestering die volksmenners als de liberaal Hans Wiegel en de commu-
nistt Marcus Bakker in de jaren zeventig wisten op te roepen. Zijn optreden 
wass een wervelend circusnummer, compleet met marsmuziek, zelfspot {'u 
heeftt net een nepprofessor gekozen, dus ga ik u college geven'), het belache-
lij kk maken van de vijand, de 'subsidiesocialisten', en het animeren van 
ondernemendd Nederland en hun 'medewerkers' (Fortuyn vermeed het 
woordd werknemers). 

Vann de afwijzing door het congres van een quotering van asielzoekers 
(maximaall  tienduizend per jaar) trok Fortuyn zich weinig aan: 'Er valt 
internn nog veel zendingswerk te doen.' Zijn uitspraak dat Leefbaar Neder-
landd moest gaan regeren met VVD en CDA wekte ergernis bij het bestuur van 
Leefbaarr Nederland. Bestuurslid Schnetz toonde zich 'niet gelukkig met dit 
soortt luchtballonnetjes. Daarmee bevestig je het vooroordeel dat we een 
rechtsee partij zijn.' Nagel: 'Wij laten ons niet etiketteren of in een rechtse 
hoekk drukken. Wij voeren de strijd als nieuwe partij tegen alle andere partij-
en.'' De voorspelling dat de partij binnen de kortste keren door interne 
ruziess uit elkaar zou spatten, moest worden gelogenstraft. 'Als we ruzie 
maken,, kunnen we het vergeten,' bezwoer partijvoorzitter Nagel. De lijst-
trekkerr reageerde minzaam: 'U heeft mij gekozen, maar u heeft niet geëist 
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datdat ik mijn verstand zou inleveren. En dat ben ik zeker niet van plan.' 
Inn het hoofdredactioneel commentaar van de volgende dag, onder de 

kopp 'De lijst-Fortuyn', constateerde de Volkskrant dan ook dat Pim Fortuyn 
voorr Leefbaar Nederland onmisbaar was, en dat hij zich daarvan terdege 
bewustt was: 

'Fortuynn ziet LN als "beweging", die hem een ongeclausuleerd mandaat 
heeftt gegeven. De partij is er voor de fondsenwerving, de campagne en de 
organisatiee - niet voor het uitzetten van de politiekee koers. Wat Fortuyn en 
LNN bindt is een afkeer tegen het gesloten circuit van de Nederlandse politiek 
(...)) De missie van Leefbaar Nederland, het schoonspoelen van de verstopte 
kanalenn van de democratie, is een sympathieke, progressieve missie. Van 
samenwerkingg met CDA en W D valt in dit opzicht natuurlijk niets te ver-
wachten.. Toch wil Fortuyn juist met die partijen in zee gaan. Dit ondermijnt 
dee geloofwaardigheid van LN als vernieuwingsbeweging.' 

Conclusie:: 'Indien het bij spektakel en algemeenheden blijft , zal protest-
partijj  Leefbaar Nederland een politieke steekvlam blijken, die na de verkie-
zingenn snel is uitgedoofd.'9 

Hett minder vleiende oordeel van de krant droeg er aan bij dat Leefbaar 
Nederlandd geen gehoor gaf aan ons herhaaldelijk verzoek Fortuyn te inter-
viewen.. De flamboyante politicus was een zeer geziene gast in televisiepro-
gramma's.. Voor een interview met Playboy ruimde hij graag tijd in. Maar de 
grotee kranten werden door Leefbaar Nederland argwanend bejegend. 

Hett was voor ons duidelijk dat er grote verschillen bestonden tussen het 
kamp-Nagell  {hij wilde een klassieke politieke partij), het kamp-West-
broek/Schnetzz {zij wilden een progressieve kiesbeweging, geen traditionele 
partij)) en het kamp-Fortuyn {hij wilde premier worden van een rechtse 
regering).. Onze journalistieke taak bestond eruit duidelijk te maken welk 
kampp de baas zou worden in Leefbaar Nederland en met welke strijdpunten 
zee op welke kiezers jacht zouden maken. Een confronterend interview met 
dee leider was het aangewezen middel om te verifiëren of Pim Fortuyn vast-
hieldd aan zijn particuliere standpunten als publicist of zich zou neerleggen 
bijj  de uitspraken van het congres van Leefbaar Nederland. Fortuyn liet zich 
echterr niet zomaar uit zijn tent lokken. 

Dee lijsttrekker gaf, na enig aandringen, op 14 december gehoor aan een 
uitnodigingg van Pieter Broertjes voor een lunch met de hoofdredactie en de 
commentatoren.100 Wij verzekerden de politicus dat wij hem niet zouden 
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citeren,, dus dat hij vrijuit kon praten. 'Ik heb niks te verbergen,' antwoordde 
hij.. Waarna wij aandrongen op meer openheid inzake de financiers van 
Leefbaarr Nederland. Namen kon hij niet noemen, maar er waren ettelijke 
vriendenn die bereid waren per persoon een ton 'in mij te investeren'. Ik zei: 
'Daarr geloof ik niks van. Wat krijgen ze daarvoor terug?' Fortuyn: 'Dat in dit 
landd orde op zaken wordt gesteld.' 

Inn tegenstelling tot Nagel, die Leefbaar Nederland in de oppositie wilde 
profileren,, opteerde Fortuyn voor de regering. Als hij geen premier zou 
worden,, bleef hij als fractievoorzitter in de Kamer. Hij ambieerde één, hoog-
uitt twee termijnen, want de politiek was voor hem niet meer dan een cor-
vee,, vertrouwde hij ons toe. De onderwerpen islam en asielzoekers werden 
doorr ons zorgvuldig vermeden. Fortuyn imponeerde ons met kennis van 
zakenn over de beleidsterreinen zorg, onderwijs en ruimtelijke ordening. Hij 
wass een man met bezieling; hij wilde ons één voor één winnen voor zijn 
persoonn en zijn denkbeelden. Het meest opvallend was de voortdurende 
wisselingg van zijn stemmingen. Van het ene moment op het andere veran-
derdee hij van een komediant in een predikant, en van een relativerende 
wetenschapperr in een kanselredenaar. Hij spaarde ons niet, de Volkskrant was 
inn zijn ogen een integraal onderdeel van de 'linkse kerk'. Maar na afloop 
moestenn wij wel allemaal onze handtekening zetten in het Volkskrantboek 
overr de aanslagen van n september dat Broertjes hem aanbood. 

PaarsPaars en de Volkskrant 

Hett begon steeds duidelijker te worden dat de kiezers geen trek meer had-
denn in de voortzetting van Paars. Dat was een probleem voor de Volkskrant, 
wantt die had in 1994 onmiddellijk na de verkiezingen opgeroepen tot een 
kabinett van PvdA, D66 en VVD. Dat was de eerste keer dat de krant de libe-
ralenn prefereerde boven de christen-democraten. 

Wee hadden gehoopt dat Paars geen gewoon kabinet zou zijn, maar een 
waagstukk dat de politieke cultuur zou verlevendigen en de modernisering 
vann staat en maatschappij in gang zou zetten." Een hoop die wij deelden 
mett Pim Fortuyn: 'Toen Paars in 1994 aantrad (...) leek het er even op dat er 
eenn andere wind zou gaan waaien en de collectieve sector op de schop zou 
gaan.'' Maar, concludeerde Fortuyn in 2002, 'het is uitgedraaid op een diepe 
teleurstelling.. De PvdA heeft zich in rap tempo getransformeerd tot een 
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arrogantee regentenpartij, die in niets onderdoet voor het CDA in haar glorie-
dagen,, de dagen van "we run this country". Lees voor de PvdA het CDA en 
voorr Wim Kok (premier, PvdA) Ruud Lubbers (premier, CDA) en we verke-
renn nog steeds in het tijdperk-Lubbers. Het enige waarop Paars heeft 
gescoord,, is op het punt van de overheidsfinanciën, door de introductie van 
dee Zalmnorm (genoemd naar de uitmuntende WD-minister van Financiën, 
Gerritt Zalm), en op het punt van de zedelijkheidswetgeving (homohuwelijk, 
euthanasiee en abortus). Voor het overige is het een droevige puinhoop van 
niet-regerenn geworden. Men heeft op de winkel gepast en dat is dan dat.'12 

Fortuynss evaluatie miskende dat het eerste kabinet-Kok een banenma-
chinee was. De kiezers waren tevreden. De W D en de PvdA wonnen dan ook 
dee verkiezingen van 1998, ten koste van D66 en het nog verder terugvallende 
CDA.. In 1998 pleitte de Volkskrant voor voortzetting van de paarse coalitie. 

Maarr in 2002 lag de zaak anders. De kritiek van Fortuyn sneed wel dege-
lij kk hout, vonden commentatoren en hoofdredactie. Investeringen in de 
infrastructuurr bleven achterwege of waren onverantwoord (Betuwelijn). 
Hett project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit stokte na 
hett vertrek van minister Wijers bij Economische Zaken. Het gesleutel aan de 
WAOO had nauwelijks effect.13 Voor de politieke cultuur was Paars, in de ogen 
vann de krant, de dood in de pot. Van de beloofde staatsrechtelijke vernieu-
wingg en de modernisering van de monarchie was niets terechtgekomen. In 
plaatss van dualisme en politiek spektakel kregen we Torentjesoverleg en 
'consensusbeheer'.14 4 

Dee conclusie drong zich op: Paars was in de visie van de commentatoren 
vann de krant uiteindelijk niet goed genoeg. Probleem was evenwel, dat ook 
dee oppositie geen vuist had kunnen maken. Slechts één keer, bij het verijde-
lenn van boringen in de Waddenzee, wisten CDA en GroenLinks door samen-
spell  te scoren. Doordat deze partijen verder niks met elkaar gemeen hadden, 
leekk mij een coalitie van GroenLinks, PvdA en CDA volstrekt ongeloofwaar-
dig.155 Maar wat dan wel? We kwamen er in januari 2002 nog niet uit. 

HetHet interview 

Watt - dankzij bemiddeling van hoofdredacteur Pieter Broertjes - wél lukte, 
wass een afspraak voor een interview met Pim Fortuyn, op dinsdag 5 febru-
arii  in zijn Palazzo di Pietro, aan het G.W. Burgerplein in Rotterdam, een 
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oasee in een door straatprostitutie en drugscriminaliteit geteisterde binnen-
stadsbuurt.. De dag tevoren hadden politiek redacteur Frank Poorthuis en ik 
onzee strategie bepaald. We hadden zijn werk herlezen, vooral zijn columns 
overr de islam en de allochtonen. We hadden niet één, maar twee recorders 
bijj  ons. We waren ruim op tijd, in pak, streepjesoverhemd met manchet-
knopenn en met gepoetste schoenen. We zouden afwisselend de 'good cop' 
enn de 'bad cop' spelen; de één zou hem animeren, de ander hem provoceren. 

Ikk liet me door Poorthuis ('ik wil niet binnen vijf minuten weer buiten 
staan')) overtuigen dat we er niet meteen knalhard in zouden gaan. We zou-
denn de snel aangebrande politicus eerst zijn gal laten spuwen over alles wat 
err in zijn ogen mis was aan Nederland. Na twintig minuten zouden we gaan 
jennen:: 'Wat stelt Leefbaar Nederland eigenlijk voor? Ze zien je niet staan in 
Denn Haag', om vervolgens over te schakelen op 'de islam als bedreiging van 
dee moderniteit'. Aan het begin maakten we duidelijk dat we ook dat laatste 
onderwerpp uitgebreid gingen behandelen. Daar waren we namelijk voor 
gekomen.. Hij ging daarmee onmiddellijk akkoord. 

Eenn voordeel voor ons was dat Kay van der Linde, campagneleider van 
Leefbaarr Nederland, ruimschoots te laat was. De afspraken waren al 
gemaakt,, Van der Linde zou er niet meer tussen komen. Wij wisten niet dat 
hett bestuur van Leefbaar Nederland Fortuyn een dag tevoren de opdracht 
hadd gegeven stemmen te winnen bij de veronderstelde linkse lezers van de 
Volkskrant.Volkskrant. Wat Fortuyn vooral moest vermijden, bezwoer het bestuur, was 
zichh te laten kennen als vreemdelingenhater. 

Opp onze startvraag 'Wat is er mis in Nederland?' barstte hij los in een 
tiradee van een kwartier. Hij wilde ons persoonlijk overtuigen. Met woorden, 
zonderr nuances, met gebaren, met stemverheffing, met bezweringen en 
doorr middel van fixatie met zijn felblauwe ogen. Het was de 'cultuur van het 
poldermodel',, waartegen Leefbaar Nederland zich keerde. De 'oude econo-
mie',, de werkgevers- en werknemersorganisaties voorop, stond de vooruit-
gangg in de weg. Gevestigde belangen werden afgeschermd, terwijl failliete 
internetondernemerss hun huis moesten verkopen omdat ze geen subsidie 
kregen.. De 'gesloten elites van media en politiek' moesten opengebroken 
worden.. 'Wij willen het land teruggeven aan de mensen,' luidde de missie 
vann Leefbaar Nederland. 

'Watt was er eigenlijk mis met Bolkestein? Hij was toch een geestverwant 
vann wie u als Elsevter-columnist verwachtte dat hij het land zou gaan red-
den,'' luidde de vervolgvraag. Fortuyn: 'Een goeie intellectueel, maar au fond 
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eenn slecht politicus. Die man heeft niks neergezet, helemaal niks.' Bolke-
steinn had verzuimd een kabinetscrisis te forceren over het vreemdelingenbe-
leidd van Paars. 

O,, ja? Fortuyn zou dat hebben gedaan. Een van zijn twee beloften (de 
anderee ging over het beëindigen van de wachtlijsten in de zorg) was een 
'uitermatee restrictief vreemdelingenbeleid'. Tachtig procent van de vluchte-
lingen,, moesten we weten, had economische motieven en bij de overgeble-
venn twintig 'heb ik geweldige vraagtekens'. 

DeDe Volkskrant: 'Volgens ons wil t u er nog veel minder toelaten.' 
Fortuyn:: 'Wat mij betreft dus nul.' Voordat we verder konden vragen, 

raasdee hij door over het aantal huwelijken dat Turken en Marokkanen sloten 
mett partners uit hun landen van herkomst. We lieten het onderwerp even 
rusten. . 

Terugg naar Leefbaar Nederland. 'Wat stelt het eigenlijk voor?' Zelfs met 
255 zetels zouden ze Fortuyn niet voor vol aanzien. Leefbaar Nederland 
stondd begin februari 2002 op zijn maximum: 15 zetels, VVD en CDA stonden 
opp 25, de PvdA op 34. 'Je bent de vierde partij. Ze zien je in de Tweede 
Kamerr niet voor vol aan.' 

All  halverwege deze zin riep Fortuyn verongelijkt tegen: 'Dan zit ik in de 
regering,, dan zit ik niet in de Kamer!' 

'Zee zullen u als een straathond behandelen.' 
'Hoee zou dat moeten?' 
'Zee gaan u negeren.' 
'Ikk ben een man die met twee woorden spreekt, dat kan toch helemaal 

niet.. En u denkt dat ik dat laat gebeuren? Dat ik dan de weg naar u niet zal 
vinden?' ' 

'Wijj  zijn toch van de zittende elite?!' 
'Ja,, maar ik moet u zeggen, u bent van een krant die mij nog het meest 

correctt behandelt, tot mijn grote verbazing. Ik had eerder verwacht dat het 
anderss zou zijn. Maar hoe dan ook, u leeft bij het nieuws. Wij zorgen voor 
hett nieuws, dus...' 

Duss keren we terug naar het onderwerp: 'Dus de grenzen moeten dicht 
enn nooit meer open!' 

Fortuyn:: 'Nou... nooit, wat is nooit, maar voorlopig even niet, nee. Ik 
vindd ook: zestien miljoen, het is genoeg. Het is een vol land.' 

DeDe Volkskrant: 'Dat mocht u toch niet meer zeggen!' 
Fortuynn aarzelt even. 'Nou, daar moest ik me maar eens niet meer 
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zoveell  van aantrekken. Begin vorige eeuw zaten we hier met vijf miljoen, elf 
miljoenn erbij in honderd jaar. Dat is een hoop, hoor.'16 

Ditt antwoord kostte hem de kop bij Leefbaar Nederland. Wij hadden de 
indrukk dat Fortuyn de gemaakte afspraken met zijn bestuur bewust aan zijn 
laarss lapte. Hij wilde het conflict met Nagel en de Utrechters Westbroek en 
Schnetzz op scherp zetten en laten zien, zeker aan de verslaggevers die hun 
gezichtt in de plooi hielden, dat hij de baas was bij Leefbaar Nederland. Hij 
gebruiktee de Volkskrant daarvoor - volgens ons niet met voorbedachten rade, 
maarr improviserend, van de gelegenheid gebruik makend. De opiniepeilin-
genn zouden hem in de loop van februari gelijk geven. Aan het eind van de 
maandd stond Leefbaar Nederland bij het NIPO op 5 zetels. De op 15 februari 
bijj  de Kiesraad aangemelde Lijst Pim Fortuyn opende met 16 zetels en groei-
dee in twee weken door naar 19. 

Wee gooiden er nog een schepje bovenop. 'U zet aan tot haat tegen bui-
tenlanders.' ' 

Fortuynn preciseerde dat hij niet zozeer iets tegen buitenlanders had, 
maarr wel tegen moslims. Het gesprek kwam op imams die hadden gezegd 
datt homoseksualiteit een ziekte was. Fortuyn: 'Dat heb ik juist verdedigd. Ik 
vindd het een schande dat die man wordt aangeklaagd door het ministerie. 
Nouu zegt eindelijk eens iemand waar het op staat en nou gaat-ie vervolgd 
worden.'' Iemand 'met bigotte opvattingen' moest kunnen zeggen wat hij 
wilde.. 'Ik sta volledig achter wat Voltaire gezegd heeft. "Ik kan uw mening 
nogg zo abject vinden, maar ik zal uw recht verdedigen om zich te uiten." Ik 
benn ook voor afschaffing van dat rare Grondwetsartikel, want dat is natuur-
lij kk een beginselverklaring. Je zegt: gij zult niet discrimineren. Prachtig 
hoor,, maar als dat betekent dat mensen geen discriminerende opmerkingen 
meerr mogen maken, en nou, die maak je in dit land nogal snel, dan zeg ik: 
ditt is niet goed.'17 

Dee stemming kwam er goed in. 'Het gaat wel hard, hè,' glunderde For-
tuyn,, terwijl zijn woordvoerder Kay van der Linde steeds verder ineen-
kromp.. PvdA-leider Ad Melkert, 'die rare angsthaas', haatte hij nog het 
meest,, moesten we weten. Janmaat? 'Die had gewoon voor een deel gelijk' 
En:: 'Meneer, als ik het juridisch rond zou kunnen krijgen, zou ik zeggen, d'r 
komtt geen islamiet meer binnen. Maar ik kan het niet juridisch rond krij -
gen.. Want, ik zeg het maar, het is een achterlijke cultuur.' Poorthuis en ik 
kekenn elkaar aan. Dat wordt de kop voor zaterdag, dachten we. 

Voorr alle zekerheid zei Fortuyn nog eens: 'Ik ga voor het minister-presi-
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dentschap'.. Maar, drongen we aan, met wie? De groslijst van Leefbaar 
Nederlandd had weinig talent opgeleverd. Fortuyn beklaagde zich dat vrien-
denn als de advocaat Moszkowicz, de anesthesist en Telegroof-columnist Bob 
Smalhoutt en de tv-journaliste Catherine Keyl hem hadden laten zitten. Al 
begreepp hij hun redenen wel: 'Ze zeggen: ik wil je graag helpen, maar ik heb 
nuu een leuk leven en je moet niet aan mij vragen om in die vreselijk saaie 
Kamerr te gaan zitten.' 

Naa anderhalfuur vertrokken we uit Rotterdam. Het was een 'heel prettig 
gesprekk met de heren van de Volkskrant', zou Fortuyn later, onder andere 
tegenn interviewer Mickey Huybregtsen van Business Nieuws Radio, zeggen. 

DeDe presentatie van het interview 

Dee geluidsbanden werden uitgetikt, het vraaggesprek van ruim tienduizend 
woordenn werd geredigeerd tot een verhaal van zo'n tweeduizend woorden. 
Opp de Amsterdamse redactie reageerden de collega's vol ongeloof op de 
tekstt van het interview. Was het wel geautoriseerd? Maar Fortuyn hoefde het 
verhaall  niet vóór publicatie te lezen. Hij vertrouwde erop dat wij zijn bood-
schapp goed begrepen hadden. Hij heeft naderhand meermalen verklaard dat 
hett interview 'een goede weergave van het gesprek was'. 

Dee inhoud van het interview rechtvaardigde zeker een scherpe samen-
vattingg op de voorpagina. De voorpagina is de etalage van de krant. De tek-
stenn en koppen van de voorpagina worden in Amsterdam door eindredac-
teurenn vastgesteld - als Haagse verslaggever moet je maar afwachten hoe je 
stukk wordt gepresenteerd. In die presentatie viel de nadruk op Fortuyns uit-
latingenn over het verbod op discriminatie in de Grondwet. Zelf vond ik zijn 
uitsprakenn over moslims die wat hem betreft Nederland niet in mochten, 
veell  schokkender. 

Hoewell  de weergave van het interview in de Volkskrant diezelfde zaterdag 
nogg tot een breuk tussen Fortuyn en Leefbaar Nederland leidde, maakte For-
tuynn zelf achteraf geen bezwaar tegen de (niet gefiatteerde) weergave van 
onss gesprek met hem, nadat daarover een enorme rel was ontstaan. Deson-
dankss gebiedt de eerlijkheid te melden dat bij de eindredactionele bewerking 
vann de interviewtekst tot een prominente aankondiging op de voorpagina, 
letterr en geest van het oorspronkelijke interview niet in alle opzichten recht 
werdd gedaan (zie bijlage i). 
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Voorall  na de moord op Fortuyn werden de drie meest geruchtmakende 
mededelingenn op de voorpagina van de Volkskrant van zaterdag 9 februari in 
dee {internationale) media een vast bestanddeel van hun portret van de poli-
ticuss Fortuyn. Meestal gebeurde dat zonder bronvermelding, maar de her-
komstt was onmiskenbaar. Het is daarom belangrijk te analyseren of de pak-
kendee tekst op de voorpagina in overeenstemming is met het interview. 

Hett bericht op de voorpagina bevat twee passages die het interview in 
hett Reflex-katern onvoldoende recht doen. De derde passage betreft een 
tekstt die in Reflex weliswaar correct is weergegeven, maar daarin ontbrak 
eenn relativerende opmerking die Fortuyn tegenover Poorthuis en mij had 
gemaakt.. Deze opmerking was door ons bij het inkorten van het interview 
voorr Reflex geschrapt. Dit bleek ons uit het opnieuw afluisteren van de 
geluidsbandd van het interview. 

Allerwegee - met name ook door het bestuur van Leefbaar Nederland, dat 
diee dag met Fortuyn brak - werd het zwaarst getild aan Fortuyns uitspraken 
overr de Grondwet. 'Fortuyn wil ook artikel 1 van de Grondwet, dat discrimi-
natiee verbiedt, afschaffen,' zo werd zijn opmerking in het interview op de 
voorpaginaa geparafraseerd. In Reflex luidde die passage: 'Ik ben ook voor 
afschaffenn van dat rare Grondwetsartikel: gij zult niet discrimineren. Prach-
tig.. Maar als dat betekent dat mensen geen discriminerende opmerkingen 
meerr mogen maken, en die maak je in dit land nogal snel, dan zeg ik: dit is 
niett goed.' 

Voorr een zorgvuldig oordeel is het van belang dat Fortuyn in het inter-
vieww niet letterlijk heeft gezegd dat hij 'artikel 1 van de Grondwet' zou wil-
lenn 'afschaffen'. De frase 'artikel 1 van de Grondwet' nam hij zelfs helemaal 
niett in de mond. Uit de context blijkt dat hij uitsluitend doelde op het 'dis-
criminatieverbod',, dat in artikel 1 van de Grondwet is vastgelegd in de twee-
dee zin: 'Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid,, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.' Het 
gaatt hier dus nadrukkelijk niet zoals vaak werd verondersteld in de storm 
vann kritiek die het interview losmaakte om de gelijkheid voor de wet, die al 
sindss 1815 in de Grondwet werd vastgelegd. Dat grondrecht is verwoord in 
dee eerste zin van artikel 1: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in 
gelijkee gevallen gelijk behandeld.' 

Opp de voorpagina werd weliswaar vermeld dat artikel 1 discriminatie 
verbiedt,, maar niet dat het Fortuyn alléén om dat onderdeel van het 
betreffendee Grondwetsartikel ging. Door te suggereren dat Fortuyn letterlijk 
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hadd gezegd dat hij het complete artikel i van de Grondwet zou willen 
afschaffen,, werd aan zijn uitspraak een zwaarder gewicht toegekend dan het 
intervieww rechtvaardigde. 

Dee tweede tekst op de voorpagina die geschiedenis zou maken, betrof de 
immigratie.. In het voorpaginabericht werd letterlijk uit het interview in 
Reflexx geciteerd: 'Meneer, als ik het juridisch rond zou kunnen krijgen, dan 
zouu ik gewoon zeggen: d'r komt geen islamiet meer binnen.' In de kop - For-
tuyn:: grens dicht voor islamiet - wordt gesuggereerd dat het om een volledig 
citaatt gaat. Dat er geen aanhalingstekens in de kop staan, valt niet elke kran-
tenlezerr op. In de kop wordt voorbijgegaan aan de voorwaardelijke formule-
ringg van Fortuyn, die wél verderop te lezen is. ('...als ik het juridisch rond zou 
kunnenn krijgen...'). Dat het Fortuyn zelf tijdens het gesprek duidelijk was dat  dat 
hett hier geen beoogd beleid betrof, maar een principiële onmogelijkheid, 
blijktt uit de verzuchting die hij in Reflex direct op zijn uitspraak liet volgen: 
'Maarr dat kan ik niet rond krijgen.' Op de voorpagina werd die relativering 
weggelaten. . 

Dee derde passage uit het Reflex-interview, die vooral na de moord op 
Fortuynn op 6 mei 2002 wereldwijd nagalmde, nam op de voorpagina van de 
VolkskrantVolkskrant een betrekkelijk bescheiden plaats in. 'Ik haat de islam niet. Ik 
vindd het een achterlijke cultuur,' luidt de daar aangehaalde uitspraak. In 
Reflexx werd een variant van die uitspraak als kop gebruikt: 'De islam is een 
achterlijkee cultuur'. Hoewel in dit geval de aanhaling op de voorpagina en in 
Reflexx juist was, ontbrak in de afgedrukte tekst van het interview een veel-
zeggendee relativering, die Fortuyn onmiddellijk op deze krasse uitspraak 
hadd laten volgen: 'Het is een achterlijke cultuur, vanuit ons perspectief 
gezien.. Vanuit hun perspectief gezien zijn wij achterlijk en van God los.' Die 
nuanceringg werd door ons geschrapt toen we het stuk inpasten in de 
beschikbaree ruimte in Reflex. 

Hett hoofdredactioneel commentaar dat ik over het interview schreef, in 
dezelfdee Volkskrant van 9 februari, kwam ongewijzigd in de krant.18 

Dee lijsttrekkers van de gevestigde partijen trokken in hun verontwaardi-
gingg over Fortuyns uitlatingen alle registers open. Fortuyn was 'niet gewoon 
rechts,, maar extreem-rechts', vond GroenLinks-leider Rosenmöller. Hij was 
eenn 'gevaar voor het land', meende WD-minister Zalm en riep bij D66-lijst-
trekkerr De Graaf herinneringen op aan het nazi-tijdperk. De laatste las op 
dee bewuste zaterdag bij wijze van tegengif tegen Fortuyn zijn partijgenoten 
voorr uit het dagboek van Anne Frank. De Graaf: 'Nu weten we waar we 
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tegenn vechten. Ik ben niet bang, maar boos dat iemand hiermee campagne 
will  voeren. Hij wil het fundament van de rechtsstaat aantasten.' Filip 
Dewinter,, de leider van Vlaams Blok, noemde Fortuyns stelling dat de islam 
eenn achterlijke cultuur is, 'ongenuanceerd'. 

Leefbaarr Utrecht-leider Westbroek nam meteen publiekelijk afstand van 
dee uitlatingen van 'meneer Fortuyn'. 'Het afschaffen van artikel i van de 
Grondwett is volledig in strijd met ons programma. Ik snap niet hoe Fortuyn 
hett in zijn hoofd haalt.'19 Westbroek alarmeerde zijn kompaan Schnetz, 
bestuurderr van LN. De Utrechters lieten er geen misverstand over bestaan: 
Fortuynn eruit of zij eruit. Fortuyn nam tijdens de bestuursvergadering van 
LNN die avond geen woord terug van zijn uitspraken. Daarop werd hij de vol-
gendee ochtend door het bestuur als lijsttrekker van LN aan de kant gezet. 

Dankwoord Dankwoord 

Hett voorgaande is bedoeld als verheldering van mijn eigen betrokkenheid 
bijj  de opkomst van de Leefbaren en Fortuyn. Ik zat dicht bij het vuur en heb 
dee hitte van de spectaculairste verkiezingsstrijd sinds mensenheugenis aan 
denn lijve ondervonden. Als ooggetuige, verslaggever en commentator pro-
beerdee ik zo goed en zo kwaad als het ging de gebeurtenissen te verslaan en 
tee duiden. Mijn bevindingen konden niet anders dan voorlopig zijn. De vol-
komenn onverwachte opkomst van het Hollandse populisme, de bizarre 
ketenn van dramatische gebeurtenissen schreeuwden om reflectie, onder-
zoek,, debat en duiding. 

All  in de zomer van 2002 - dus vóór de zelfontbranding van de LPF en de 
vall  van het eerste kabinet-Balkenende - was ik bezig met de eerste opzet 
voorr dit boek. Mijn baas Pieter Broertjes heeft mij vanaf het allereerste 
beginn gestimuleerd mijn bevindingen te boekstaven. 

Ikk prijs mij gelukkig met de vele geleerde vrienden en wetenschappers 
diee hun - vaak niet gepubliceerde - kennis en ideeën met mij hebben willen 
delen.. Hetzelfde geldt voor tientallen politici, hun medewerkers en de colle-
ga'ss van de parlementaire pers die ik in het 'lange jaar 2002' van dag tot dag 
hebb gesproken. 

Mij nn werkgever de Volkskrant en het moederbedrijf PCM Uitgevers hebben 
mijj  in de gelegenheid gesteld in 2003 in de meest ideale omstandigheden 
onderzoekk te verrichten op het Netherlands Institute for Advanced Study in 
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thee Humanities and Social Sciences {NIAS) van de Koninklijke Akademie 
vann Wetenschappen in Wassenaar. Ben Knapen, lid van de Raad van Bestuur 
vann PCM Uitgevers, droeg mij voor als 'journalist-in-residence'. Als collega-
historicuss bleef hij in alle fasen nauw bij het project betrokken. Rector Wim 
Blockmanss van het NIAS wist met zijn vaderlijke raadgevingen mijn megalo-
manee pretenties tot hanteerbare proporties terug te brengen. 

Eerderee versies van het manuscript zijn van commentaar voorzien door 
Rudyy Andeweg (Universiteit Leiden/NiAs), Lucette ter Borg, Jan Brands, Pie-
terr Broertjes (de Volkskrant), Paul Dekker (Sociaal en Cultureel Planbureau), 
Meindertt Fennema (Universiteit van Amsterdam/NiAs), Lex Heerma van 
Vosss (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis), Pieter Hilhorst, 
Angelaa Jansen (NIAS), Ben Knapen (PCM Uitgevers), Maarten Prak (Universi-
teitt Utrecht), Warna Oosterbaan (Erasmus Universiteit Rotterdam), Annette 
Portegiess (Meulenhoff), Philip van Praag (Universiteit van Amsterdam), Piet 
dee Rooy (Universiteit van Amsterdam), Maarten van Rossem (Universiteit 
Utrecht),, Paul Schnabel (Sociaal en Cultureel Planbureau), Jacques Thomas-
senn (Universiteit Twente/NiAs), Willem Velema, Bert Wansink, Michaël Zee-
mann en Liesbet van Zoonen (Universiteit van Amsterdam). Hun kritiek 
leverdee niet alleen talloze verbeteringen op, maar overtuigde mij van de 
noodzaakk het verhaal helemaal om te gooien. 

Volkskrant-documentalistt Martin Kettelarij ontwikkelde zich tot een mee-
denkendee researcher met grote betrokkenheid bij het project en waardevol 
eigenn initiatief. Mijn discussiepartner Willem Velema hield niet alleen de 
moedd erin, maar behoedde mij ook voor ontsporingen en doodlopende zij-
wegen.. Mijn vrouw Marianne Hoogma was een onvermoeibare gespreks-
partnerr en redactrice van de eerste tot en met de laatste versie van het boek. 
Joss de Beus toonde zich op een cruciaal moment bereid als mentor en pro-
motorr op te treden. Hij verschafte mij het gereedschap waarmee ik mijn 
bevindingenn kon assembleren tot een - min of meerr - coherent betoog. 
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