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ii  Inleiding 

Hett onderwerp van dit boek is de eigentijdse politieke geschiedenis van 
Nederland,, met twee ongekend roerige verkiezingen. Het politieke stormtij 
tussenn augustus 2001 en februari 2003 legde het tweede kabinet-Kok lam en 
aborteerdee het eerste kabinet-Balkenende. Op 15 mei 2002 werden vier 
recordss gebroken.20 Maar liefst 46 van de 150 zetels veranderden van partij, 
dee regerende coalitie verloor een ongekend aantal van 43 zetels en de Partij 
vann de Arbeid ging van 45 naar 23 zetels. Het meest spectaculair was het 
debuutt van de drie maanden oude Lijst Pim Fortuyn die, negen dagen na de 
moordd op de leider, met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam. 

Achtt maanden later, bij de vervroegde verkiezingen van 22 januari 2003, 
beleefdee de PvdA een spectaculaire wederopstanding (42 zetels) en schrom-
peldee de LPF ineen tot 8 zetels. Een hele generatie politieke leiders had 
inmiddelss het veld geruimd. De politieke agenda van Fortuyn werd in 
belangrijkee mate overgenomen door de gevestigde partijen. Het door velen 
afgeschrevenn CDA wist, na een verblijf van acht jaar in de politieke wildernis, 
hett politieke initiatief naar zich toe te trekken. 

Hoee moeten Pim Fortuyn en zijn beweging worden gekenschetst, 
gewaardeerdd en geplaatst in een Europese context? Welke omstandigheden 
maaktenn de succesvolle inbraak van de Hollandse populisten (de Leefbaren 
enn de fortuynisten) in het lokale en nationale bestel mogelijk? Wat was er 
miss met het functioneren van de Nederlandse democratie? Wat betekende 
hett fortuynistische intermezzo voor de verhouding tussen kiezers en geko-
zenen?? In hoeverre bewerkstelligden de abnormale gebeurtenissen van het 
'langee jaar 2oo2'21 een normalisering van de Nederlandse politiek ten 
opzichtee van vergelijkbare Europese democratieën? 

Dee beantwoording van deze kernvragen impliceert een typering van het 
Hollandsee populisme, een vergelijking met soortgelijke bewegingen elders 
inn West-Europa, een reconstructie van het 'lange jaar 2002', verklaringen op 
dee korte en de lange termijn, een taxatie van de erfenis van Fortuyn en een 
beoordelingg van het functioneren van de Nederlandse democratie. 
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HollandsHollands populisme 

Dee Leefbaren en de fortuynisten zijn het beste te omschrijven als kiesbewe-
gingen.. De lijsten zijn niet voor de eeuwigheid bedoeld en de leiders profileren 
zichh niet als beroepspolitici, maar als turn around managers op interim-basis. 

Dee Leefbaren en de fortuynisten exploiteerden het wantrouwen van de 
kiezerss tegen een gesloten politieke elite. Zij vormen zo twee compontenten 
vann een Hollands populisme, dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van een 
West-Europesee populistische golf. De Leefbaren, de vooruitstrevende tak 
vann de populistische beweging, mogen niet worden gereduceerd tot voorge-
schiedeniss van de Lijst Pim Fortuyn, de rechtse tak. De spectaculaire verkie-
zingsuitslagg van de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002, waarin 
dee Leefbaren de bestaande politieke verhoudingen op hun kop hebben 
gezet,, krijgt te weinig aandacht. Jan Nagel en Henk Westbroek leverden een 
belangrijkee bijdrage aan de recente politieke geschiedenis van Nederland -
nett als Pim Fortuyn. Die bijdrage bestond uit een succesvol 'schoonspoelen 
vann de kanalen van de democratie', tot uitdrukking komend in een ingrij-
pendee personele en programmatische vernieuwing bij de gevestigde politie-
kee partijen. 

Err was dus sprake van twee versies van Nederlands populisme, aanvan-
kelijkk aan het oog onttrokken door de versmelting van de twee onder Jan 
Nagell  in het najaar van 2001. Beide takken van het Hollandse populisme 
bediendenn zich van democratische middelen, onthielden zich van geweld of 
manipulatiee en streefden naar een sanering van de parlementaire democra-
tie.. Het fortuynisme speelde in op de wensen van grote groepen ongebon-
denn en ontevreden kiezers, vooral inzake de aanpak van immigratie en inte-
gratie.. De Hollandse populisten corrigeerden zo een gebrek aan afstemming 
tussenn vraag en aanbod op de kiezersmarkt. 

Populistischee bewegingen vinden hun oorsprong in specifieke maat-
schappelijkee problemen die in tijd en plaats uiteenlopen. Hun onderschei-
dendee kenmerk is dat ze de gevestigde politieke orde aanvallen. De centrale 
boodschapp van populistische bewegingen is dat de politiek zich heeft ont-
trokkenn aan de zeggenschap van het volk. De boodschap luidt: 'De politiek 
iss van ons, het soevereine volk heeft het recht op directe zeggenschap over 
hett beleid. Maar we worden van de macht uitgesloten door corrupte politici 
enn een niet-representatieve elite die onze belangen verraadt, onze opvattin-
genn negeert en ons met minachting bejegent.' 

28 8 



Dee opkomst van een populistische beweging veronderstelt een psycho-
logischh klimaat waarbij grote groepen burgers het gevoel hebben dat ze 
doorr het gezag in de steek worden gelaten. Een grote schoonmaak moet de 
democratie,, die als zodanig niet ter discussie wordt gesteld, reinigen van 
ondemocratischee praktijken en personen. 

Dee mobiliserende kracht van het populisme bestaat voor een groot deel 
uitt het antipolitieke sentiment dat de leider uitstraalt. Populisten bieden de 
kiezerr de mogelijkheid zich te identificeren met een leider die 'hen begrijpt' 
enn de politiek terugbrengt tot simpele tegenstellingen en hapklare strijdpun-
ten.. De volkstribuun verwoordt het wantrouwen van het volk en stelt het 
machtsmisbruikk van het establishment, dat ervan beschuldigd wordt alleen 
maarr aan zijn eigen privileges te denken, aan de kaak. 

Dee strategie van populistische bewegingen bestaat uit het politiseren van 
sterkk bij het volk levende vraagstukken die door de politieke professionals 
wordenn genegeerd. Zij maken aanspraak op legitimiteit door een beroep te 
doenn op 'de wil van het volk' en door op te roepen tot 'herstel van de demo-
cratie'.22 2 

Populistenn beloven het volk de macht terug te geven, waarbij ze, gemaks-
halve,, de natie voorstellen als een coherent organisme met een gemeen-
schappelijkee identiteit en een collectieve wil . Directe democratie is voor 
populistenn dan ook superieur aan getrapte vertegenwoordiging in parle-
mentairee organen. Want een beslissing van de meerderheid beslecht een 
politiekk geschil zonder compromissen in achterkamertjes: het is ja of nee, 
alless of niets. 

Populistischee bewegingen hebben een korte levenscyclus. Wanneer 
populistenn bestuurlijke verantwoordelijkheid moeten dragen, raken ze van 
hunn achterban vervreemd. Die begrijpt namelijk niet waarom compromis-
senn moeten worden gesloten en waarom de eisen van de beweging niet 
onmiddellijkk kunnen worden gerealiseerd. De beweging sterft af, meestal in 
onderlingee ruzie omdat de obsessie met samenzweringen als het ware naar 
binnenn slaat. De 'officiële' politieke partijen adopteren ten slotte in afge-
zwaktee vorm belangrijke programmapunten van de beweging.23 

Vergelijkingg met soortgelijke bewegingen maakt duidelijk dat veel popu-
listischee stromingen in West-Europa gemeenschappelijke programmapun-
tenn hebben. Ze zijn tegen immigratie, tegen de Europese integratie, voor 
ordee en gezag en voor bescherming van de natie en van het nationale 
bedrijfsleven.. Er is sprake van een convergentie van programma en stijl. De 
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rechts-populistischee bewegingen - van de Italiaanse neofascisten tot de 
Scandinavischee antibelastingpartijen - gingen in de jaren rond de eeuwwis-
selingg steeds meer op elkaar lijken.24 

HetHet 'lange jaar 2002' 

Hett 'lange jaar 2002' stond in het teken van twee verkiezingscampagnes 
voorr de Tweede Kamer. Premier Kok, boegbeeld van twee paarse kabinetten, 
waarinn de liberale en de sociaal-democratische tegenpolen (dankzij veel 
economischee rug wind) vruchtbaar hadden samengewerkt, kondigde zijn 
vertrekk uit de politiek aan. Daarmee lag het electorale veld als het ware 
open.. Omdat de dominante Kok veruit de meest gezaghebbende politicus 
vann Nederland was, vroeg iedereen zich af wie de politieke leiding van 
Nederlandd naar zich toe zou trekken. De WD'ers Dijkstal en Zalm hadden 
inn de peilingen een flinke voorsprong op de nieuwe PvdA-aanvoerder Mel-
kerr t. 

Hett onverwachte succes van het fortuynisme was niet onvermijdelijk. 
Hett was veeleer een samenloop van omstandigheden met als belangrijkste 
ingrediënten: : 

-- de ontwenning aan het gedepolitiseerde, maar ook personalistische 
leiderschapp van Wim Kok; 

-- de instorting van de paarse coalitie na de omslag in het politieke kli-
maatt na 11 september; 

-- de succesvolle lancering van de tweetrapsraket Leefbaar Nederland -
Lijstt Pim Fortuyn; 

-- de politieke moord op Fortuyn die de opstand van de kiezers ont-
hoofdde. . 

Dee campagne voor de verkiezingen van de Tweede Kamer van 15 mei 2002 
kann dan ook worden verdeeld in vier periodes. De eerste periode begon met 
dee aankondiging van Pim Fortuyn, op 20 augustus 2001, de politiek in te 
gaan.. Fortuyn liet weten minister-president te willen worden. Hij was 
beschikbaarr voor het lijsttrekkerschap van Leefbaar Nederland, maar hield 
ookk de mogelijkheid open met een eigen lijst de verkiezingen in te gaan. 

Groterr belang werd toegekend aan de mededeling van Wim Kok op 29 
augustuss 2001 dat hij niet beschikbaar was voor een nieuw kabinet en even-
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minn voor het leiderschap van de PvdA. Nederland was zo aan Kok gewend 
geraaktt dat de ontwenning aan zijn even dominante als depolitiserende aan-
wezigheidd enkele maanden in beslag nam. Rond de aanslagen van n sep-
temberr schitterde hij nog éénmaal in zijn rol als vader des vaderlands. Daar-
omm noem ik deze periode 'Afkicken van Kok'. 

Kokk cultiveerde tijdens zijn twee paarse kabinetten een klimaat van 
'ideologischee onderkoeling'25, waarbij zijn persoonlijke charisma een steeds 
belangrijkerr rol ging spelen. De boodschap was dat de burgers het beheer 
vann de staat heel goed aan Kok konden overlaten, want hij was een betrouw-
baar,, integer mens. Politiek als ideeënstrijd, als middel tot identificatie van 
groepenn burgers met de publieke zaak - het was aan Wim Kok niet besteed. 
Zijnn vertrek maakte de weg vrij voor ontdooiing van de bevroren politieke 
verhoudingen.. De aanslagen op u september deden de politieke tempera-
tuurr verder oplopen. 

Dee instorting van Paars, de tweede periode, begint op 25 november 2001 
mett het aantreden van Pim Fortuyn als leider van Leefbaar Nederland. In de 
maandenn december en januari wordt Paars in verlegenheid gebracht door 
hett PvdA-Kamerlid Rob van Gijzel, dat in conflict kwam met zijn fractie-
voorzitterr Melkert, en door de bolletjesslikkers op Schiphol, die met een 
halvee kilo cocaïne in hun maag een vrije doortocht werd geboden. De rege-
ringspartijenn PvdA en VVD zakten in december en januari in de peilingen 
vann het NIPO allebei van 42 naar 34 zetels, D66 ging van 10 naar 6.26 

Dee prestaties van Paars, bestrijding van werkloosheid, lastenverlichting 
enn begrotingsevenwicht, werden voor kennisgeving aangenomen. De 
tekortkomingen,, falende integratie van migranten en arbeidsongeschikten, 
sjofelee collectieve voorzieningen, verwaarlozing van de rechtsstaat, gingen 
daarentegenn het openbare debat beheersen. 

Hett interview met Pim Fortuyn in de Volkskrant van 9 februari 2002 zorg-
dee voor een breuk in het campagnejaar.27 De gevestigde politieke partijen 
veranderdenn op slag hun tactiek, die tot dan toe had bestaan uit het negeren 
vann Fortuyn en Leefbaar Nederland. De campagne kwam in het teken te 
staann van uitdager Fortuyn, die het paarse establishment van PvdA, VVD en 
D666 hoe langer hoe meer in de verdediging wist te drukken. Het was 'de 
doorbraakk van Fortuyn', de derde fase. 

Dee gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 betekenden een spec-
taculairee overwinning van de Leefbaarlij sten, met als meest dramatische uit-
slagg de 35 procent van Leefbaar Rotterdam. De avond werd besloten met een 
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afgangg van de lijsttrekkers Dijkstal en Melkert in het televisieprogramma 
NOSNOS Actueel. In de peilingen stonden de paarse partijen op een verlies van 
zo'nn 30 zetels. In de drie regeringspartijen brak vertwijfeling en onenigheid 
uit. . 

Opp landelijk niveau had de Lijst Pim Fortuyn Leefbaar Nederland volko-
menn overvleugeld. De media kwamen in de ban van Fortuyn, inclusief zijn 
kritiekk op de 'puinhopen van acht jaar Paars'. In de schaduw van Fortuyn 
groeidee het publieke vertrouwen in CDA-voorman Jan Peter Balkenende, die 
alss enige lijsttrekker samenwerking met Fortuyn niet uitsloot. 

Dee vierde fase brak aan op 6 mei 2002, met de dodelijke aanslag op For-
tuyn.. De verkiezingscampagne werd stilgelegd. Door voorzitter Langendam 
vann de LPF werd 'links' verantwoordelijk gesteld voor de moord. De leiders 
vann de PvdA en GroenLinks, Ad Melkert en Paul Rosenmöller, werden 
bedreigd.. Het CDA, dat rond de 30 zetels in de peilingen stond, schoot 
omhoogg om op 15 mei met 43 zetels de verkiezingen te winnen. Deze perio-
dee kan de 'onthoofde opstand' worden genoemd. 

Dee periode tussen de verkiezingen van 15 mei 2002 en 22 januari 2003 staat 
inn het teken van het pacificeren van de 'onthoofde opstand' door de Lijst 
Pimm Fortuyn op te nemen in een rechtse regering, door het beantwoorden 
vann de programmatische uitdaging van het fortuynisme, door het neutrali-
serenn van de LPF na haar deconfiture, door herstel van herkenbare politieke 
verhoudingenn en door consolidatie van het conservatieve politieke klimaat 
mett het CDA als toonaangevende politieke stroming. 

Hett motto van het kabinet-Schermerhorn dat na de bevrijding in 1945 
aantradd luidde: 'Herstel en vernieuwing'. Deze typering is ook bruikbaar 
voorr de acht maanden tussen de verkiezingen van 15 mei 2002 en de ver-
vroegdee verkiezingen van 22 januari 2003. Het politieke bedrijf probeerde 
hett vertrouwen van de kiezers te herwinnen door personele en programma-
tischee vernieuwingen. De partijen zagen zich gedwongen in te spelen op 
preoccupatiess van de kiezers die niet langer ongestraft konden worden 
genegeerd:: veiligheid, immigratie en integratie. De populistische logica vol-
gendd (succes in de oppositie - falen in de regering) viel de LPF door de mand 
alss steunpilaar van het kabinet-Balkenende. In de verkiezingscampagne 
speeldee de PvdA met succes in op het opnieuw actuele thema van de 
bestaanszekerheid.. Op 1 oktober 2002 stond de AEX-index op 305 punten, 
opp 3 juni was dat nog 478 punten. Nederland werd zich in het najaar van 
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20022 met een schok bewust van de omslag van de economische conjunc-
tuur.. De klassieke sociaal-economische tegenstelling tussen links en rechts 
kwamm weer aan de oppervlakte. De vorming van een kabinet van CDA, VVD 
enn D66 in de zomer van 2003 was een adequate uitdrukking van het naar 
rechtss neigende politieke klimaat in Nederland. 

VerklaringenVerklaringen en achtergronden 

Hett gedrag van de kiezers en de gekozenen kan worden geanalyseerd op 
grondd van vier hypothesen voor de succesvolle inbraak van de Leefbaren en 
Fortuynn in het bestaande politieke bestel. Ik noem ze achtereenvolgens: de 
misleidee kiezer, de calculerende kiezer, de miskende kiezer en de wantrou-
wendee kiezer. 

Dee eerste verklaring van de opkomst van het Hollandse populisme is die 
vann de misleide kiezer die zich door een charismatische leider, die het op 
televisiee veel beter deed dan de voormannen van het 'ancien régime', op 
sleeptouww laat nemen. We leven in een 'mediacratie' waarin goedgebekte 
provocateurss als Pim Fortuyn en Henk Westbroek als rattenvangers van 
Hameienn opereren. 

Dee theorie van de misleide kiezer kent aan de media een overheersende 
machtt toe. De argeloze televisiekijker wordt voorgesteld als een onmondig 
wezenn dat naar willekeur gemanipuleerd kan worden. Slechts door perma-
nentee begeleiding van een beschaafde elite kunnen de driften van de onge-
letterdee massa in toom gehouden worden. 

Dezee verklaring van de misleide kiezer (die sterk doet denken aan de 
'massamens'' van de beroemde Spaanse denker Ortega y Gasset28), was van 
oudsherr het handelsmerk van het conservatisme. De 'reactie' keerde zich 
tegenn nieuwlichterijen als het algemeen kiesrecht met het argument dat de 
arbeiderr een minderjarige zou zijn, die niet in staat is zelfstandig tot een 
politiekk oordeel te komen. Invoering van de leerplicht (in 1901) was het ant-
woordd van de progressieve krachten in de samenleving. 

Eenn eeuw later zijn de rollen omgedraaid. Niet langer is het rechts dat 
twijfeltt aan de toerekeningsvatbaarheid van de gewone man, maar zijn het 
dee linkse intellectuelen die zich opwerpen als critici van de volkscultuur. De 
stellingg van de misleide kiezer, bij wie de commerciële televisie autoritaire en 
antidemocratischee neigingen zou aanwakkeren, is beeldend verwoord door 
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dee Belgische socioloog Elchardus in zijn pamflet De dramademocratie.29 

Dee tweede verklaring van de politieke aardverschuiving wordt gezocht 
mett behulp van de theorie van de calculerende kiezer. Deze consument op 
dee electorale markt geeft zijn stem aan de partij die het meest beantwoordt 
aann zijn politieke prioriteiten. Hij is niet wispelturig, maar onafhankelijk en 
kritisch.. Hij weet wat er op de politieke markt te koop is en baseert zijn keu-
zee op zijn eigen beleidsvoorkeuren. 

Dee rationeel handelende kiezer rekende volgens deze theorie in 2002 af 
mett een in zijn ogen falende staat. De wachtlijsten, de files, de stilstaande 
treinen,, de falende integratie van minderheden en arbeidsongeschikten, het 
gebrekk aan veiligheid en aan zeggenschap zouden hem te veel zijn gewor-
den. . 

Opp zoek naar een partij die deze 'puinhopen van Paars' zou kunnen 
opruimen,, ving de calculerende kiezer bot bij de gevestigde partijen. De 
leverancierr van dit politieke product moest dus van buiten het bestaande 
bestell  komen. De Leefbaren en Fortuyn boden een alternatief voor de 'puin-
hopen'' van premier Kok en de zijnen. De implicatie van deze tweede verkla-
ringg is dat de problemen niet zetelen bij de kiezers, die de vraagkant op de 
electoralee markt vormen, maar bij de aanbodzijde, de politieke partijen. 

Dee derde verklaring is die van de miskende kiezer. Zijn belangen zouden 
onvoldoendee gerepresenteerd worden door de gevestigde partijen. Deze par-
tijenn zouden zich hebben vervreemd van hun traditionele achterban. De 
maatschappelijkee positie en de levensbeschouwelijke overtuiging van de 
kiezerr vormen de 'objectieve' uitgangspunten van deze theorie. Volgens dit 
verklaringsmodell  bestond de 'Nederland-is-vol-coalitie' uit blanke arbeiders 
diee in de postindustriële economie niet goed mee zouden kunnen komen en 
zichh onvoldoende door de staat beschermd wisten, en uit succesvolle onder-
nemerss die de staat juist als een obstakel voor hun expansiedrift zagen. Voor 
hunn belastingcenten zouden deze groepen te weinig publieke diensten terug 
krijgen;; zij zouden de rekening betalen waarvan niet zij, maar migranten, 
uitkeringsgerechtigdenn en andere gesubsidieerden zouden profiteren. Deze 
coalitiee zou zich na de schok van 11 september 2001 geconstitueerd hebben 
alss verzet tegen de kartelpolitiek van Paars in het algemeen en de 'linkse 
kerk'' in het bijzonder.30 

Hett wantrouwen tussen de 'gewone' kiezer en de van hem vervreemde 
kastee van politieke professionals is de kern van de vierde verklaring. Het 
populismee is een politieke stroming die een waardenconflict tussen de elite 
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enn het volk veronderstelt en exploiteert. Populisten hebben geen ideologi-
schee basis. Ze zetten zich per definitie af tegen de gevestigde orde. Ze vor-
menn losjes georganiseerde bewegingen rond een charismatische leider; aan 
partijdisciplinee hebben ze een broertje dood. Populisten zien de politiek als 
eenn vervuild terrein dat met nieuwe bezems schoongeveegd moet worden. 

Populismee duikt op wanneer een grote groep in de samenleving zich 
bewustt wordt van zichzelf en van de omstandigheid dat zij van het centrum 
vann de macht wordt buitengesloten. Het mikpunt van populisten is altijd 
eenn elite die wordt verweten niet naar de 'gewone' mensen te willen luiste-
ren.. De politieke tegenstelling die door populisten wordt geëxploiteerd is 
duss altijd die tussen insiders en outsiders. 

Dee implicatie van deze verklaring van de wantrouwende kiezer is dat het 
'langee jaar 2002' moet worden beschouwd als de uitbarsting van een ver-
trouwensbreukk tussen de politieke elite en grote delen van het kiezersvolk.31 

Alleenn door de agenda van Fortuyn in hoge mate over te nemen, zullen 
gevestigdee partijen er volgens deze zienswijze in slagen zich op de kiezers-
marktt te handhaven. 

Bijj  het toetsen van deze vier hypothesen maak ik gebruik van de resultaten 
vann kiezersonderzoek in de breedste zin van het woord. Maar elk van de 
hypothesenn nodigt uit tot een nadere analyse van vier ontwikkelingen in het 
politiekee bedrijf op de langere termijn. 

1.. De kiezers hebben de laatste vijfti g jaar een spectaculaire emancipa-
tiee doorgemaakt. Hun kiesgedrag was tot op grote hoogte te voor-
spellenn op grond van hun levensbeschouwelijke signatuur en hun 
maatschappelijkee positie. In de jaren zestig kwam daar verandering 
in.. Vanaf de verkiezingen van 1994 is duidelijk dat de ontvoogde kie-
zerss bij elke verkiezing opnieuw de balans opmaken, waarbij pro-
grammatischee voorkeuren (zowel materiële als immateriële) en eva-
luatiee van het optreden van de partijen de doorslag geven. De positie 
vann de politieke partijen is ernstig verzwakt; de 'harde kern' van vas-
tee kiezers slinkt snel. Lijsttrekkers zijn politieke ondernemers gewor-
denn die bij elke verkiezing opnieuw de kiezers aan zich moeten zien 
tee binden. 

2.. Het contact tussen kiezers en gekozenen vindt via politiek ongebon-
denn media, vooral de televisie, plaats. Journalisten zijn niet langer 
gedienstigee rapporteurs van de politieke leiders, maar identificeren 
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zichh met het kiezersvolk. De invloed van de media op de politieke 
spelerss is immens, maar de invloed van de media op de programma-
tischee voorkeuren van de kiezers is veel kleiner. 
Fortuynn maakte gebruik van een uitgekiende mediamix. De wissel-
werkingg met zijn publiek op talloze spreekbeurten en met de lezers 
vann zijn column in Elsevier vormde de politicus Fortuyn en zijn pro-
gramma.. Zijn aanhang verwierf hij door zijn televisieoptredens. In 
dee verkiezingscampagne van 2003 wakkerden de media de 'paarden-
koers'' tussen Balkenende en Bos sterk aan. 

Dee spraakmakende gemeente van progressieve intellectuelen, journa-
listenn en politici oefende vanaf de jaren zeventig een merkwaardige 
voogdijj  uit over het politieke debat. Het taboeïseren van onwelkome 
opvattingenn en ontwikkelingen door de 'linkse kerk' bracht schade toe 
aann het functioneren van de democratie. Het werkte uiteindelijk con-
traproductief,, speelde het populisme in de kaart en verdiepte de ver-
trouwenscrisiss tussen de politieke elite en grote delen van het volk. 
Nederlandd is een schoolvoorbeeld van een corporatieve democratie, 
diee wordt gekenmerkt door een 'consensusmachinerie', waarin cen-
tralee akkoorden tussen sociale partners en regering over de volle 
breedtee van het overheidsbeleid via institutionele kanalen tot stand 
komen.. De legitimiteit van dit corporatieve model van besluitvor-
mingg is structureel afgenomen, als gevolg van de onthechting van de 
kiezerss ten opzichte van de kerken, de vakbonden en de politieke 
partijen.. Juist in de meest uitgesproken corporatieve democratieën 
vann de Europese Unie hebben zich buiten het bestel succesvolle po-
pulistischee bewegingen gemanifesteerd die zich keerden tegen het 
consensusbeheer. . 

Dee vreemde normalisering van de Nederlandse politiek 

Dee succesvolle inbraak van het Hollandse populisme in het politieke bestel 
nooptt tot een beredeneerde beoordeling van de staat van de democratie. Po-
pulismee manifesteert zich immers als er iets mis is met het functioneren van 
hett politieke bedrijf. Juist in de Europese landen waarin de politieke partici-
patiee van burgers en organisaties het grootst is, met talloze overlegcircuits 
vann belanghebbenden en talloze mogelijkheden voor burgers om verzet aan 
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tee tekenen tegen onwelgevallige voornemens of besluiten, bleek het populis-
mee het beste te gedijen. Hier openbaart zich een fundamentele paradox van 
dee rijpe democratie: hoe meer politieke rechten aan mensen worden toege-
kend,, hoe meer hun toegang wordt verleend tot allerlei kanalen van besluit-
vorming,, des te gecompliceerder en ondoorzichtiger het politieke bedrijf 
wordtt en des te minder de kiezers zich ermee kunnen identificeren." 

Hett onbedoelde gevolg van het fortuynisme en de reactie daarop van de 
gevestigdee partijen is gelegen in een veelomvattende normalisering. De ves-
tigingg van de soevereiniteit van de kiezers heeft een einde gemaakt aan het 
paternalismee van de politieke elite. Het fortuynisme politiseerde belangrij-
ke,, in de maatschappij levende vraagstukken en maakte daardoor een einde 
aann een ongewone 'onderkoeling' van de politieke verhoudingen. Het op de 
Nederlandsee politieke agenda verschijnen van thema's als de gebrekkige 
integratiee van migranten, onveiligheid en de verhouding tussen nationale 
soevereiniteitt en Europese eenwording wijst erop dat Nederland zich voegt 
inn een West-Europees patroon. Nederland is als het ware een doorsnee pro-
vinciee van Euroland. Het geflatteerde zelfbeeld van Nederland als nuchter, 
tolerantt en open gidsland werd na n september 2001 gelogenstraft. Voor 
morelee zelfverheffing ten opzichte van de rest van de wereld is geen enkele 
rechtvaardigingg meer. De politieke moord op Fortuyn en de daaropvolgen-
dee oververhitting van de politieke gemoederen wijzen op een verruwing van 
dee - vergeleken met het buitenland traditioneel nogal omzichtige - politieke 
omgangsvormen. . 

Perr saldo was het belangrijkste succes van het Hollandse populisme dat 
hett de betrokkenheid van de kiezers bij het politieke bedrijf heeft vergroot. 
Dee machtsontplooiing van de kiezers ten opzichte van de gekozenen en hun 
partijenn heeft de legitimiteit van de democratie versterkt. De Leefbaren en 
dee fortuynisten hebben de inbraakgevoeligheid van het Nederlandse politie-
kee bestel overtuigend aangetoond. 

Mij nn werkwijze is een combinatie van contemporaine geschiedschrijving en 
hett toepassen van inzichten uit (voornamelijk) de politieke wetenschap. Op 
basiss van eigen journalistieke waarneming, tientallen gesprekken met 
betrokkenenn en deskundigen, schriftelijke bronnen (waaronder kranten en 
tijdschriftenn uit binnen- en buitenland) en registraties van tv-uitzendingen 
hebb ik het 'lange jaar 2002' gereconstrueerd (een chronologie is als bijlage 3 
toegevoegd). . 
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Dee nadruk ligt bij die reconstructie op Leefbaar Nederland en Pim For-
tuynn als uitdagers van Paars. De opmars van Jan Peter Balkenende en het 
CDA,, uiteindelijk de grote winnaars na het fortuynistische intermezzo, krijgt 
daardoorr slechts beperkte aandacht. 

Dee typering van het verschijnsel populisme ontleen ik grotendeels aan 
hett handboek Populism van Ghita Ionescu en Ernest Gellner uit 1969 en aan 
recentee artikelen van Margaret Canovan en Reinhard Heinisch. De opmars 
vann rechts-populistische stromingen in Europa wordt beschreven op basis 
vann recente overzichtswerken en artikelen. De beschrijving van de Leefbaar-
bewegingg en het leven en werk van Pim Fortuyn is gebaseerd op primaire 
bronnen,, gesprekken met betrokkenen en studies van anderen. 

Ikk heb, afgezien van een korte beschouwing over het optreden van de 
Centrum-Democratenn van Janmaat, geen historische vergelijkingen gemaakt 
mett populistische stromingen in de Nederlandse geschiedenis. Het Europese 
populismee wordt vaak vergeleken met het fascisme en het nationaal-socialis-
me.. Ik acht dat niet verhelderend. Het cruciale onderscheid tussen fascisme 
enn populisme is dat het fascisme geweld cultiveert, ongelijkheid verheerlijkt, 
godsdienstt verwerpt en absolute gehoorzaamheid aan de leider verlangt. 
Populismee is revolutionair noch antidemocratisch. Als student van de histo-
ricuss Hermann von der Dunk heb ik geleerd dat het begrip fascisme het beste 
gereserveerdd kan blijven voor verschijnselen tussen 1918 en 1945. 

Hett gedrag van de kiezers heb ik niet zelf onderzocht. Ik baseer mij op 
opinieonderzoekk van het NIPO, officiële verkiezingsuitslagen en onderzoek 
vann de politicologen Rudy Andeweg, Wouter van der Brug, Joop van Hol-
steyn,, Galen Irwin, Jan Kleinnijenhuis en Philip van Praag. Het denkwerk 
vann Frank Ankersmit, Jos de Beus, Mark Elchardus, Ronald Inglehart, Ber-
nardd Manin, Jacques Thomassen, Piet de Rooy en Harold Wilensky heb ik 
benutt als theoretische bouwstenen voor mijn analyse van de structurele ver-
anderingenn in het politieke bedrijf. 

Hett referentiekader voor mijn uiteenzetting over de invloed van de 
mediaa op de politiek is grotendeels afkomstig uit de Verenigde Staten. Ik heb 
gebruikk gemaakt van werk van onder anderen Herbert Gans, Pippa Norris 
enn Michael Schudson, alsmede van de Britse mediahistorici Asa Briggs en 
Peterr Burke. Het hoofdstuk over taboes in de 'linkse kerk' is geïnspireerd 
doorr studies van Meindert Fennema en Herman Vuijsje. 
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