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li ll  De Leefbaren 

Mett pijn in het hart moest Jan Nagel in 1993 na 36 jaar zijn lidmaatschap van 
dee Partij van de Arbeid opzeggen. Op het congres van 1965 was de toen vijf-
entwintigjarigee Nagel gekozen tot lid van het partijbestuur. Hij was daarmee 
dee jongste bestuurder die de partij ooit had gehad. De oudste was niemand 
minderr dan erelid en oud-premier Willem Drees {79), die volgens Nagel 'in 
vollee heftigheid' aan de discussies in het bestuur deelnam.53 

Nagell  was een jaar later de eerste Nieuw Linkser in het bestuur. Op 6 
septemberr 1966 publiceerde hij de brochure Ha, die PvdA, waarin hij pleitte 
voorr een gekozen burgemeester, het heffen van belastingen op de inkomsten 
vann de vorstin, het treffen van een overgangsregeling naar de republiek en 
hett verwijderen van het fascistische Portugal uit de NAVO (zij eruit of wij 
eruit!).. De Volkskrant reageerde welwillend in haar commentaar: 'Het is een 
rebelss geschrift, een steen in de vijver. En niet enkel in de socialistische vij-
ver.. Nagel gaat er terecht van uit dat ons partijstelsel een crisis doormaakt 
enn aan vernieuwing toe is. Ook heeft hij beslist gelijk als hij vaststelt, dat de 
politiekk nog veel te weinig op de jongeren is afgestemd.'54 

Nagell  bleef dertig jaar lang actiefin de PvdA. Hij was langdurig partijbe-
stuurslidd en bracht het als vrijetijdspoliticus tot lid van de Eerste Kamer. 
Voorr de VARA maakte hij veelbesproken programma's als het politiek café 
InIn de Rooie Haan. Nagel was in 2000 nog eindredacteur van het tv-pro-
grammaa Het Zwarte Schaap, waarin een Bekende Nederlander (van Willem 
Aantjess tot Theo van Gogh) de kans kreeg zijn slechte reputatie op te vijze-
lenn in een debat met voor- en tegenstanders. 

Inn 1993 liet Nagel zich door schaakvriend Ton Roeten (ex-CDA) overhalen 
inn Hilversum een lokale partij op te richten. Hilversum was als gevolg van 
financieell  wanbeleid de duurste gemeente van Nederland, de verkeerschaos 
inn de omroepstad was ongekend en de verloedering sloeg toe in de eens zo 
mooiee tuinstad, meenden de schakers. Nagel sloeg een aanbod van zijn 
eigenn partij zich voor de gemeenteraad kandidaat te stellen af en stelde zich 
beschikbaarr voor de nieuwe formatie Leefbaar Hilversum. Aan voorzitter 
Felixx Rottenberg van de PvdA schreef Nagel dat hij landelijk graag lid wens-
tee te blijven, maar plaatselijk voor een andere lijst had gekozen. Volgens de 
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reglementenn van de PvdA was dat niet mogelijk, temeer daar de PvdA zelf 
meedeedd in Hilversum. Nagel legde zich daar noodgedwongen bij neer en 
zouu herhaaldelijk pleiten voor de mogelijkheid landelijk en plaatselijk lid te 
zijnn van verschillende politieke groeperingen." 

Naa een harde verkiezingsstrijd won Leefbaar Hilversum met 20 procent 
vann de stemmen en acht zetels de verkiezingen. De inschakeling van beken-
dee Hilversummers als Willem van Kooten (ooit begonnen als Veronica's 
diskjockeyy Joost den Draaier) en schaker/tv-maker Hans Böhm had daarbij 
zekerr geholpen. Onmiddellijk verklaarden de gevestigde partijen dat Leef-
baarr Hilversum niet in het college van burgemeester en wethouders mocht 
komen.. Vier jaar lang profileerden Nagel en zijn kompanen zich in de oppo-
sitiee met onderwerpen als de aanleg van een tunnel van het Mediapark naar 
rijkswegg Ai , het gemanipuleer met burgemeesterskandidaten door politiek 
Denn Haag en het afkeuren van de gemeentebegroting door de provincie 
Noord-Hollandd wegens een gat van 56 miljoen gulden - ondanks een verho-
gingg van de woonlasten met 10 procent. 

Leefbaarr Hilversum, met Nagel als lijsttrekker, vergaarde 14 zetels (35 
procentt van de stemmen) bij de raadsverkiezingen van 4 maart 1998 en ver-
pletterdee de concurrentie (PvdA en VVD, elk 6 zetels; CDA en GroenLinks, 
elkk 4 zetels). Het dagblad De Gooi- en Eemlander schreef in zijn commentaar 
datt 'Nagel en de zijnen op papier nog wel buiten het college kunnen worden 
gehouden.. Maar dat zou een ongehoorde miskenning van de verkiezingsuit-
spraakk zijn.'56 

Ookk Leefbaar Oegstgeest bleef bij de verkiezingen van 1998 de grootste 
partij,, maar de aandacht ging vooral uit naar Leefbaar Utrecht, LU was opge-
richtt door Henk Westbroek naar het model van VARA-collega Nagel. De 
nieuwee partij haalde in één klap 9 zetels, evenveel als GroenLinks en de 
PvdA.. Net als in Hilversum was dit succes in de verste verte niet voorspeld. 
Nagelss 'goede vriend', de opiniepeiler Maurice de Hond, concludeerde uit 
dezee uitslagen dat zijn collega's de fout maken de kiezers die nog geen keus 
haddenn gemaakt (zo'n veertig procent) naar rato over de gevestigde partijen 
tee verdelen. Hierdoor ontstond een onderschatting van de lokale partijen en 
anderee nieuwkomers.57 

Ookk in Utrecht had het recept van Nagel - veel stennis maken in de loka-
lee pers met behulp van Bekende Stadsgenoten en je profileren als beweging 
tegenn het plaatselijke regentendom - gewerkt. Een bekende lijsttrekker, zan-
gerr en radiomaker Henk Westbroek, en een even bekende lijstduwer, schrij-
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verr Ronald Giphart, zetten zich af tegen de introverte coalitiepolitiek van de 
gevestigdee partijen. Zij politiseerden lokale knelpunten als de inrichting van 
hett stadscentrum (Hoog Catharijne), de overlast van junks en dealers en de 
aanlegg van een busbaan dwars door de stad. Op 8 november 2000 won 
Leefbaarr Utrecht de tussentijdse verkiezingen die nodig waren vanwege de 
annexatiee van de gemeente Vleuten-De Meern, met 14 zetels (28,5 procent). 
GroenLinkss werd tweede met 8 zetels, de PvdA derde met 7 zetels. Leefbaar 
Utrechtt verklaarde zich een dag later tegen herbenoeming van burgemees-
terr Brouwer (PvdA). De partij pleitte voor een open sollicitatie en droeg 
Westbroekk voor als kandidaat. Deze actie leverde niets op, maar LU reali-
seerdee wel het beloofde referendum over de herinrichting van Hoog Catha-
rijnee en het stationsgebied. De partij rondde de collegebesprekingen met 
success af en leverde drie wethouders. 

Hett percentage stemmen op lokale lijsten steeg tussen 1990 en 1998 
spectaculair.. De lokale confessionele groeperingen gingen van 2,5 procent 
naarr 3,5 procent, de lokale progressieven van 2,1 naar 2,6 procent en de loka-
lee onafhankelijke groeperingen van 12,9 naar 18,3 procent. Op provinciaal 
niveauu steeg het percentage 'overigen' van 2,6 naar 4,6 procent (exclusief de 
ouderenpartijen,, die bij de Statenverkiezingen van 1995 5,1 en in 1999 1,5 
procentt scoorden).58 

Hett succes van de Leefbaren duidde op mogelijkheden voor politieke 
ondernemerss buiten de gevestigde partijen om gaten in de politieke markt te 
exploiteren.. De mannen van Leefbaar Hilversum en Leefbaar Utrecht waren 
professionalss in het bespelen van het volk via radio en televisie. Vanwege 
hunn zakelijke achtergrond waren ze zich bovendien bewust van de franchi-
semogelijkhedenn van het merk Leefbaar. Het etiket riep positieve associaties 
opp (menselijke maat, natuurbehoud, saamhorigheid, prettige omgangsvor-
men),, maar was tegelijkertijd zo algemeen dat linkse noch rechtse kiezers 
werdenn afgestoten. 

Dee gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 bevestigden deze veron-
derstellingen.. Leefbaar Amsterdam, dat geen aansprekende lijsttrekker had, 
scoordee slechts 5,1 procent (2 zetels). Leefbaar Rotterdam haalde met lijsttrek-
kerr Pim Fortuyn niet minder dan 37,4 procent van de stemmen (17 zetels), ten 
kostee van PvdA (van 15 naar n zetels) en VVD (van 9 naar 4 zetels). 

Leefbaarr Den Haag kwam niet verder dan 8,1 procent (4 zetels), maar het 
enfantt terrible Ad Pastoor (een bekende WD-dissident) werd met Leefbaar 
Eindhovenn - met 19,2 procent van de stemmen - de grootste partij. Pastoor 
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moestt niets van Pim Fortuyn hebben. Hij was in 1994 fractievoorzitter in de 
raadd voor de VVD, maar ging in 1996 als eenmansfractie verder. Hij noemde 
zijnn partij, waarop Bekende Eindhovenaren stonden (onder wie de grootva-
derr van zwemkampioen Pieter van den Hoogenband), alleen maar Leefbaar 
Eindhovenn omdat de naam Leefbaar het in andere steden zo goed deed. Pas-
toorr verklaarde landelijk de VVD trouw te blijven.59 

Leefbaarr Oegstgeest consolideerde haar 6 zetels, maar Leefbaar Hilver-
summ zakte van 14 naar 9 zetels {beide partijen bleven de grootste). Op een 
enkelee uitzondering (Schiedam, Landgraaf) na kwamen de Leefbaren in elke 
gemeentee waar ze meededen in de raad. Ze werden de grootste partij in 
Almere,, Nieuwegein, Haarlemmermeer, Purmerend, Krimpen aan den IJssel 
enn Ridderkerk, en de tweede partij in Apeldoorn, Haarlem, Tynaarlo, Dron-
ten,, Maarssen, Zeist, Sliedrecht en Delft (waar zich achter het label Leefbaar 
voorall  sp'ers bevonden).60 

Dee Leefbaren waren de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezin-
genn van 6 maart 2002. De lokale confessionele partijen scoorden 1,6 pro-
cent,, de lokale progressieven 2,8 procent en de lokale onafhankelijken (het 
CBSS splitst niet uit naar het etiket Leefbaar) 25 procent. Deze categorie was 
daarmeee de grootste, het CDA volgt op 20,5 procent, de PvdA op 16 procent 
enn de VVD 15,8 procent. GroenLinks behaalde op 6 maart 6,1 van de stem-
men,, D66 4,2 en de SP 2,8. 

Hett CDA leverde 473 wethouders. De lokale lijsten (inclusief de Leefba-
ren)) leverden 463 wethouders. De weg naar het college bleek dus voor de 
Leefbarenn goed begaanbaar, al was er sprake van ondervertegenwoordi-
ging.61 1 

Dee stormloop van de Leefbaren tegen de gevestigde partijen werd vooral 
mett succes bekroond als de lijsttrekker een plaatselijke held was. Niet zelden 
stondd die held bekend als provocateur met een groot gevoel voor publiciteit 
(Nagel,, Westbroek, Fortuyn, Pastoor). Als de programma's al een gemeen-
schappelijkee noemer hadden, dan was het democratisering door gekozen 
burgemeesters,, referenda, wijkraden en maximale openbaarheid. 

Opp het moment van de doorbraak van de Leefbaren bij de gemeente-
raadsverkiezingenn was Leefbaar Nederland zijn boegbeeld Fortuyn al kwijt-
geraakt.. In de peiling van het NIPO in de tweede week van maart 2002 stond 
LNN op 6 Kamerzetels. De Lijst Pim Fortuyn stond op 29, net als het CDA. De 
PvdA,, de grote verliezer van de gemeenteraadsverkiezingen, stond op 30 
Kamerzetels,, de VVD op 25, D66 op 6, de SP op 7 en GroenLinks op 14." 
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'Nu'Nu  nog landelijk!' 

Dee beweging van de Leefbaren is een netwerk van autonome lokale partijen. 
Hett kader van die partijen is samengesteld uit mensen van uiteenlopende 
herkomst,, van VVD tot en met SP (Centrum-Democraten en andere rechts-
extremistenn werden geweerd). De Leefbaren vertonen belangrijke kenmer-
kenn van het populisme. Ze pretenderen 'het volk' beter te vertegenwoordi-
genn dan de gevestigde partijen dat doen. Ze willen de verziekte politieke 
atmosfeerr zuiveren door de stem van het volk in de raadszaal ongedempt te 
latenn klinken. De charismatische leiders zien zichzelf als vertolkers van het 
miskendee volk. Personen zijn belangrijker dan de partijprogramma's. Die 
leiderss presenteren zich als buitenstaanders die een hekel hebben aan het 
smoezeligee politieke handwerk in de 'achterkamertjes'. 

Datt populistische karakter gold ook Leefbaar Nederland, een initiatief 
vann radiomaker Willem van Kooten, Jan Nagel en Henk Westbroek. In zijn 
memoiress presenteerde Jan Nagel de oprichting van de partij als een uit de 
handd gelopen grap. Elke keer als Nagel Willem van Kooten tegenkwam, riep 
deze:: 'Nu nog landelijk!' Nagel hield de boot steeds af. 

Maarr de dag na de Provinciale-Statenverkiezingen van 3 maart 1999 
wondd Nagel zich enorm op over de arrogantie van de verliezende partijen, 
diee in Zeeland de nieuwkomer buitensloten bij het vormen van het college 
vann Gedeputeerde Staten. De Partij voor Zeeland had uit het niets vier zetels 
inn de Staten behaald. Nagel: 'De verliezende partijen wordt om commentaar 
gevraagdd en hun conclusie is roerend eensluidend: de uitslag maakt het 
mogelijkk dat de huidige coalitie doorgaat, aan de nieuwkomer hebben ze 
geenn boodschap. Ik voel mijn bloeddruk stijgen bij zoveel arrogantie, ook in 
Zeelandd maakt het kennelijk niet veel uit wat de kiezers vinden.'65 

Nagell  sprak dezelfde donderdag Henk Westbroek na afloop van diens 
radio-uitzendingg Denk aan Henk. 'We zijn het er spoedig over eens, we moe-
tenn ze maar eens flink schrik aanjagen door te dreigen met de oprichting 
vann een landelijke partij.' Westbroek zou zondag 7 maart aanwezig zijn op 
hett lustrumfeest van Leefbaar Hilversum. Nagel werd de dag ervoor gebeld 
doorr de redactie van het PvdA-Vlugschrift dat elke zaterdag via de fax of inter-
netnet naar de abonnees en de media werd verspreid. Nagel vertelde de redac-
teurr over zijn woede naar aanleiding van de Zeeuwse arrogantie en uitte zijn 
dreigement.. Op zondagochtend meldde het PvdA-Vlugschrift met een vette 
kop:: 'Leefbaar Nederland in oprichting'. Opiniepeiler Maurice de Hond, om 
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commentaarr gevraagd, stelde: 'Veel ruimte voor nieuwe politieke partij.'64 

Toenn Nagel en Westbroek om één uur Grand Café Gooiland in Hilver-
summ betraden, wisten ze niet wat ze zagen. Vier cameraploegen, fotografen, 
radioverslaggeverss en diverse krantenjournalisten hadden na lezing van het 
VlugschriftVlugschrift onmiddellijk koers gezet naar Gooiland. Westbroek en Nagel 
kondenn niet meer terug, al onderstreepten ze dat ze niet namens hun partij, 
maarr op persoonlijke titel spraken. 

Nagel:: 'Het gaat om een volstrekt nieuwe landelijke partij en niet om het 
bundelenn van al bestaande partijen. Wij willen alleen individuele leden die 
hett met ons eens zijn dat de landelijke partijen het in de gemeenteraad maar 
omm één ding gaat: de macht en de baantjes. Ook om die reden is Nederland 
hett enige land in Europa dat geen gekozen burgemeester heeft. Wij wijzen 
eropp dat de lokale partijen bij elkaar opgeteld meer raadszetels en kiezers 
hebbenn dan de meeste landelijke partijen, maar omdat die hardnekkig blij-
venn weigeren het dubbellidmaatschap in te voeren, kunnen vele lokale poli-
ticii  niet op andere niveaus meepraten en meedenken. Leden van landelijke 
partijenn die actief worden in de lokale partijen worden nog steeds geroyeerd. 
Alleenn partijen die uit de Middeleeuwen komen, geloven dat deze aderlatin-
genn gezond zijn.'65 

Err kwam een lawine van publiciteit over Nagel en Westbroek heen. Het 
regendee aanmeldingen voor de nieuwe partij, die nog niet eens was opge-
richt.. Dat gebeurde op 25 maart 1999. Nagel, Westbroek, Van Kooten 'de 
aanstichter,, de uitlokker - hij mag zijn plek in het bestuur niet ontlopen', 
Brooss Schnetz, voorzitter van Leefbaar Utrecht en Ton Luiting, secretaris 
vann Leefbaar Hilversum, meldden zich bij de notaris. Net op tijd, herinnerde 
Nagell  zich, want een aantal Groenen bleek al enige tijd plannen te hebben 
dee naam Leefbaar Nederland te claimen.66 

Langee tijd hoorde de buitenwereld niets van de nieuwe partij. Het oprich-
tingscongress werd uitgesteld tot 10 juni 2001. Op de website leefbaar-neder-
land.nll  stond alleen een pamflet 'Leefbaar Nederland in de 2ie eeuw. Het 
moett anders en het kan anders! De volgende keer valt er weer echt iets te 
kiezen:: tussen oud en nieuw.' De taal was opruiend: 'De oude politieke par-
tijenn zijn failliet. Het vertrouwen in de politiek is zoek (...) Als de kiezers bij 
gemeenteraadsverkiezingenn duidelijk aangeven dat ze verandering willen, 
dann zorgen de oude traditionele (verliezende) partijen ervoor dat de win-
nendee lokalen buiten de colleges worden gehouden.'67 
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Dee centrale thema's van Leefbaar Nederland waren: 
-- de politiek weer dichter naar de kiezers terugbrengen 
-- de veiligheid van de mensen echt prioriteit geven 
-- inspelen op de moderne technologische ontwikkelingen van de nieu-

wee eeuw en daarin investeren 
-- een duidelijk sociaal en welzijnsbeleid 
-- behoud en uitbreiding van de natuur 
-- steun aan jonge mensen die als ondernemer aan hun toekomst wer-

ken.68 8 

Hett pamflet telde 25 programmapunten, waarvan er veel ontleend waren 
aann het programma van D66. Typisch populistisch was, afgezien van de 
directee democratie, vooral de suggestie dat de meeste problemen simpel 
kondenn worden opgelost wanneer beter naar het volk zou worden geluis-
terd.. Ook het wegsturen van een kwart van alle ambtenaren was populis-
tisch,, temeer daar LN tegelijkertijd privatiseringen wilde terugdraaien en 
wildee investeren in onderwijs en zorg. LN was geen rechtse partij, maar 
beschiktee over een rotsvast geloof in de mogelijkheden tot vernieuwing van 
hett politieke bestel. 

Err zat geen financiële onderbouwing bij het 25-puntenplan. De verstrek-
tee garantie dat de staatsschuld niet zou oplopen, zou Leefbaar Nederland 
mett dit plan dan ook moeilijk hebben kunnen waarmaken. Over asielzoe-
kers,, migranten, inburgering of de multiculturele samenleving stond in het 
pamflett geen woord. Wat dat betreft werd door LN bewust niet geluisterd 
naarr de stem des volks. Racisme en discriminatie dienden zelfs bestraft te 
wordenn met het ontnemen van het kiesrecht.69 

Voorr onderhandelingen met andere partijen was het programma onge-
schikt.. Voorzitter Nagel was tegenstander van regeringsdeelname. Hij meen-
dee dat Leefbaar Nederland 'onvoldoende was uitgekristalliseerd, intern en 
extern,, om kabinetsverantwoordelijkheid te kunnen dragen. Als Leefbaar 
Nederlandd na vier jaar een stevige electorale basis blijkt te hebben, kan rege-
ringsdeelnamee een goede ontwikkeling zijn.'70 

Dee oprichters van Leefbaar Nederland wilden bij de verkiezingen van 15 
meii  2002 ten minste 10 zetels halen. Zo niet, dan zouden zij aftreden (dat is 
ookk gebeurd), want ze stelden zich niet tevreden met een marginale rol in de 
politiek.. De bestuurders/zakenlieden Van Kooten, Westbroek en Schnetz 
financierdenfinancierden Leefbaar Nederland. Van Kooten stelde Kay van der Linde, die 
inn New York betrokken was bij politieke campagnes, aan als campagnelei-
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der.. Vooral Willem van Kooten wilde van het begin af aan een mediagenie-
ke,, charismatische aanvoerder. Voorzitter Nagel kwam daarom in de ogen 
vann zijn medebestuurders niet in aanmerking voor het lijsttrekkerschap. 

Westbroekk liet de beker aan zich voorbijgaan. Allerlei namen passeerden 
dee revue: van Pieter Winsemius (oud-minister van milieu, WD), via Hans 
Wijerss (oud-minister van Economische Zaken, D66), tot Klaas Wilting 
(woordvoerderr Amsterdamse politie). Het gesprek met Hans Wiegel, erelid 
vann de VVD, liep stuk op de kwestie van de staatsrechtelijke vernieuwing, 
waarr Wiegel niets in zag. Eduard Bomhoff, hoogleraar economie op Nijen-
rode,, columnist van NRC Handelsblad en lid van de PvdA, werd door Nagel 
tweee keer vergeefs benaderd.71 

Mett Pim Fortuyn, columnist van Elsevier, medewerker aan Business Class 
(vann makelaar Harry Mens) en veelgevraagd spreker van Speakers Academy 
(vann impresario Albert de Booij) voerde het bestuur van Leefbaar Nederland 
tallozee gesprekken sinds het voorjaar van 2001. Niettemin kwam de aan-
kondigingg van Fortuyn dat hij de politiek in ging, desnoods met een eigen 
lijst,, voor Leefbaar Nederland als een complete verrassing. Met deze 
manoeuvree zette Fortuyn de zaak op scherp. Het bestuur van Leefbaar 
Nederlandd moest kiezen of delen, want het had geen alternatief voor For-
tuyn. . 

All ee bestuursleden waren het hardgrondig oneens met Fortuyns stand-
puntenn over asielzoekers, buitenlanders en islamieten. Zeker na de aansla-
genn van 11 september 2001 zaten zij in het geheel niet te wachten op een 
'koudee oorlog tegen de islam', die Fortuyn wilde voeren. Maar het bestuur 
kooss eieren voor zijn geld. De stemmentrekker was belangrijker dan het 
programma,, hetgeen het populistische karakter van de beweging onder-
streepte.. Leefbaar Nederland en Fortuyn gingen een verstandshuwelijk aan, 
waarbijj  de één de organisatie en de ander de electorale potentie inbracht. 
Tekenendd voor het wankele vertrouwen in de goede afloop van de joint ven-
turee was dat bestuurslid Schnetz verlangde dat de afspraken met Fortuyn in 
eenn contract zouden worden vastgelegd. 

Hett bestuur calculeerde een afsplitsing van de linkervleugel van LN in. 
Nadatt Fortuyn kandidaat-lijsttrekker van Leefbaar Nederland was gewor-
den,, bedankten zes leden. Er kwamen er vijfhonderd bij, zodat Leefbaar 
Nederlandd aan de vooravond van het verkiezingscongres van 25 november 
20011 dertienhonderd leden had.72 
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Dee beweging van de Leefbaren, culminerend in de spectaculaire stembus-
overwinningg van 6 maart 2002, maakte duidelijk dat het partijenbestel in 
Nederlandd bijzonder inbraakgevoelig was geworden. Tot de verbeelding 
sprekendee volkstribunen joegen in het hele land vertegenwoordigers van de 
gevestigdee partijen in de gordijnen. Zij wisten het verambtelijkte lokale 
bestuurr te politiseren en de verantwoordelijke bestuurders in gebreke te 
stellen. . 

Dee populisten van de Leefbaarbeweging werden - anders dan hun bui-
tenlandsee geestverwanten - snel opgenomen in het lokale politieke bestuur. 
Datt was een effectieve strategie van de gevestigde partijen, want de Leefba-
renn voelden zich, als buitenstaanders en nieuwkomers, over het algemeen 
opp het kussen niet op hun gemak. Het Hollandse populisme is, zowel in zijn 
progressievee als in zijn fortuynistische pendant, primair een protestbewe-
gingg tegen de bestaande orde. 

Dee beweging voldoet in hoge mate aan de karakteristiek die in het vorige 
hoofdstukk is gegeven. De Leefbaren achtten de tegenstelling tussen links en 
rechtss achterhaald. De kopstukken van de beweging, Jan Nagel en Henk 
Westbroek,, waren als de dood voor rechts versleten te worden. Ze waren 
tientallenn jaren trouwe PvdA-leden geweest en fungeerden nog steeds als 
boegbeeldenn van de rode omroepvereniging, de VARA. Vanwege de nadruk 
opp democratisering van het staatkundig bestel is de beweging als progressief 
tee kenschetsen. Van etnocentrisme wilden de meeste Leefbaren niets weten, 
dee partij negeerde bewust bij het electoraat levende, etnocentrische opvat-
tingenn over moslims, asielzoekers en migranten. 

Leefbaarr Nederland kwam, mede daardoor, aanvankelijk niet van de 
grond.. Omdat LN er niet in slaagde een charismatische leider te engageren, 
gingg het bestuur uiteindelijk met Pirn Fortuyn in zee. Fortuyn had echter 
eenn heel eigen agenda, zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken. Die agen-
daa verschilde heel wezenlijk van die van de Leefbaar-kopstukken Nagel, 
Schnetz,, Van Kooten en Westbroek. De conflictstof tussen de oorspronkelij-
kee Leefbaren en Fortuyn zat in deze verbintenis ingebakken. Beide facties 
meendenn de beweging naar hun hand te kunnen zetten. Voorzitter Nagel 
vertrouwdee op zijn organisatorische kwaliteiten, kennis van de media en 
politiekee ervaring. Lijsttrekker Fortuyn ontleende zijn vertrouwen aan zijn 
aansprekendee programma en enthousiasmerende presentatie, die hij in zijn 
columnss en spreekbeurten met succes op zijn publiek had getest. 
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