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IVV Pirn Fortuyn: de missie van een 
babyboomer r 

Dee performer, provocateur en politicus zonder partij Pim Fortuyn gaf, een 
halff  jaar voor zijn besluit de landelijke politiek in te gaan, in het tv-pro-
grammaa Het Zwarte Schaap een prachtig zelfportret. Deze uitzending bevatte 
inn een notendop de persoonlijkheid, de ambities en het programma van het 
politiekee eenmansorkest Pim Fortuyn, maar ook de verwarring en heftige 
verontwaardigingg waarmee zijn getergde gesprekspartners op de ontwape-
nendee provocateur plachten te reageren. De uitzending verried ten slotte 
onmiddellijkk dat Fortuyn een geniale acteur en debater was, die het gesprek 
enn zijn publiek met veel flair en (zelf)spot naar zijn hand kon zetten. 

Naa deze ouverture bevat dit hoofdstuk een biografische schets van de 
bezieldee wetenschapper, ondernemer en spreker, die keer op keer de deur 
werdd gewezen — en van de weeromstuit zichzelf begon te zien als een prins 
diee was voorbestemd het land te redden van de ondergang. Het programma 
vann Fortuyn was ondergeschikt aan deze persoonlijke missie. Hij wilde van 
alless worden: als jongetje paus, als student voorzitter van de studenten-
bond,, burgemeester van Haarlem, presentator van een talkshow en minis-
ter-president.. Hij ging de partijen langs: van CPN, via PvdA naar CDA en 
WD.. Zijn programma sloot perfect aan bij de waan van de dag; zijn helden 
warenn Kennedy in de jaren zestig, Mao in de jaren zeventig, gevolgd door 
Joopp den Uyl, Ruud Lubbers, Frits Bolkestein en uiteindelijk Silvio Berlus-
coni. . 

Consistentt waren zijn ideeën niet, uitvoerbaar lang niet altijd. Maar als 
eenn rasechte populist had hij - net als zijn historische voorbeeld Joan Derk 
vann der Capellen - een fijne neus voor onder de oppervlakte sluimerende 
maatschappelijkee en politieke controversen. Uit een reconstructie van zijn 
opvattingenn over migranten blijkt dat hij in 1992 nog links van PvdA-staats-
secretariss Aad Kosto van asielbeleid stond. Pas in 1997 was Nederland wat 
Fortuynn betrof vol; zijn etnocentrische opvattingen heeft hij zich pas eigen 
gemaaktt als columnist van Elsevier. Fortuyn had zich in dat stadium ontwik-
keldd tot een volkstribuun met een unieke stijl, maar toch passend in de 
Europesee familie van populistische bewegingen. 

62 2 



'Koningin'Koningin wil ik worden' 

Opp 2 februari 2001 zond de VARA een aflevering van Het Zwarte Schaap uit, 
hett tv-programma van eindredacteur Jan Nagel. Het schaap was die avond 
Pimm Fortuyn, gewezen professor in de arbeidsverhoudingen, columnist van 
Elsevier,Elsevier, spreker en vaste gast in het praatprogramma Business Class van Har-
ryy Mens. Het programma opende met korte stellingen van enkele bekenden 
vann Fortuyn. De Wet van Pim werd geformuleerd door zijn studievriend 
Tonn Kee: 'Waar Pim komt, komt ruzie.' Ex-collega aan de Rijksuniversiteit 
Groningenn Jos van der Werf verklaarde: 'Als ik Pim zie, zie ik 54 jaar een-
zaamheid.. Pim heeft een weerzin tegen vreemdelingen, omdat hij zelf 
vreemdelingg is.' Zijn vriend Roel in 't Veld, hoogleraar bestuurskunde, 
memoreerdee de confronterende directheid van Fortuyns omgang met zijn 
intimi:: 'Hij schrijft brieven aan mij met als eerste zin: "Lul, waarom ver-
waarlooss je mij?" Pim heeft een grote behoefte aan liefde en dat bepaalt zijn 
maatschappelijkk optreden.' José Smits, Tweede-Kamerlid voor de PvdA: 
'Fortuynn is een aantal partijen langs geweest, CPN, PvdA, CDA. Als mensen 
verschillendee partijen proberen, gaat het hen om zelfbevestiging, niet om de 
ideeën.'' Journalist Willem Oltmans: 'Hij begint steeds over zijn homoseksu-
aliteit.. Dat is niet relevant en oninteressant. Als hij denkt dat Suriname weer 
eenn Nederlandse provincie moet worden, dan denk ik: laat de GGD maar 
komen,, die man is gek.' 

Presentatricee Inge Diepman: 'Meneer Fortuyn, waarom bewonderde u 
Joopp den Uyl?' 

Fortuyn:: 'Net als Kennedy had hij charisma, begeestering, emotie. Inte-
geree emotie, niet gespeeld.' 

Diepman:: 'Den Uyl wees u de deur.' 
Fortuyn:: 'Dat had hij geweldig goed gezien, dat de PvdA niks voor mij 

was.' ' 
Diepman:: 'Net als Tineke Lodders, voorzitter van het CDA.' 
Fortuyn:: 'Laat ik die anekdote eens uit de doeken doen. In 1995 publi-

ceerdee ik het boek De verweesde samenleving. Het CDA was een partij in ver-
warring,, na die enorme nederlaag in 1994. Ik werd uitgenodigd op een 
kaderbijeenkomst.. Ik heb daar een rede gehouden waarin ik het CDA een 
programmaa aanreikte. Toen vroeg Tineke Lodders: wil je wat voor ons 
doen?? Ik zei: ik wil wel voorzitter worden. Dan ga ik in de afdelingen cam-
pagnee voeren voor mijn kandidatuur. Toen zei Lodders: u moet eerst maar 
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eenss gaan folderen. Ik antwoordde: dat lijk t me mijn positie niet.' 
Diepman:: 'Wie van deze drie is uw politicus van het jaar 2000: Netelen-

bos,, Borst of Kok?' 
Fortuyn:: 'Clinton. Nederland kent op dit ogenblik geen politici, het spijt 

mee wel. Het is totaal vertechnocratiseerd. Politiek vereist natuurlijk wel dat 
jee het vak kent, maar dat is niet genoeg. Iets moet daarboven zijn: visie, cha-
risma,, gevoel. Ik kan niemand aanwijzen die dat maar enigszins heeft.' 

Diepman:: 'Kok is heel populair.' 
Fortuyn:: 'Dat is heel jammer voor dit land.' 
Diepman:: 'Netelenbos?' 
Fortuyn:: 'Een onderwijzeres.' 
Diepman:: 'Borst?' 
Fortuyn:: 'Zes jaar daar gezeten, en dan nog wegkomen met zo'n verhaal 

vann ja, ze hebben het me zo moeilijk gemaakt, onvoldoende geld gegeven. 
Hett grote probleem in de collectieve sector is niet het geld, maar de manier 
vann werken. Aanbodsgericht in plaats van vraaggericht. Dat moet je eerst 
veranderen,, dan kijken of je geld nodig hebt.' 

Bijj  wijze van intermezzo werden enkele fragmenten van debatten 
getoondd waarin Fortuyn zijn tegenstanders tot razernij wist te brengen. In 
HetHet Lagerhuis schuimbekte Marcel van Dam tegen Fortuyn: 'U bent niet 
alleenn een leugenaar, u bent een ophitser. Een populist die potentiële ang-
stenn bij het Nederlandse volk exploiteert om boekjes, waarin trouwens voor 
geenn cent informatie staat, te verkopen. U bent een buitengewoon minder-
waardigg mens.' 

Diepman:: 'Roept u dergelijke reacties op?' 
Fortuyn:: 'Het was een afschuwelijke gebeurtenis. Zoals ik er in dit frag-

mentt uitzie, was anders dan ik het beleefd heb. Ik was woedend, ik kookte. 
Hijj  had het boek niet gelezen. Een heel vooropgezet gedoe om mij in de 
hoekk te drukken van xenofobie en rassenhaat en noem het allemaal maar 
op.. Het was geënsceneerd. Of ik dat oproep? Als je een helder standpunt 
heiderr kunt formuleren en je kunt het ook nog goed over de bühne brengen, 
datt roept irritatie op.' 

Tonn Kee: 'Je bent een opportunist.' 
Fortuyn:: 'Een constante in mijn leven tot nu toe is dat ik gevoel heb 

voor:: waar gaat het ongeveer naar toe. Die man is een opportunist, die ziet 
inn dat je de bakens tijdig kunt verzetten, zo kun je 't zien. Maar dat is 
natuurlijkk niet zo.' 
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Kee:: 'Je bent geen goeie opportunist, want je bent niet in het centrum 
vann de macht gekomen.' 

Fortuyn:: 'Omdat ik daar niet onder alle omstandigheden naar streef. Dat 
blijk tt uit mijn boeken. Ik weet heel goed dat ik aan de zijlij n sta en ik weet 
heell  goed hoe dat komt. Als ik niet aan de zijlij n wil staan, moet ik een prijs 
betalenn die ik niet wil en niet kan betalen. In de huidige politiek fractievoor-
zitterr zijn van de VVD of het CDA, wat maakt het uit, of minister: ik zou daar 
absoluutt verkommeren. Ik vind dat een omgeving waar ik niet wil zijn.' 

Roell  in 't Veld: 'Op het moment dat hij, per ongeluk, in het centrum van 
dee macht verzeild zou raken, zou hij er zich vol walging vann afkeren.' 

Fortuyn:: 'Dat klopt!' 
Diepman:: 'Nederland is vol. Er moet een quotum komen.' 
Fortuyn:: 'Die grens moet dicht.' 
Joséé Smits: 'Je suggereert daar iets mee. Allemaal onder de noemer 

"Nederlandd is vol". Dan speel je een vies, provocerend spelletje.' 
Fortuyn:: 'Dat is niet het geval. Heel lang was het absoluut niet te bedis-

cussiëren.. In het land merk ik dat niet, hoor - ik heb een uitgebreide lezin-
genpraktijk,, dus zo marginaal ben ik nou ook weer niet - dan hoor ik die 
mensen.. Die mensen herkennen zich in de wijze waarop ik dat formuleer. 
Diee realiseren zich dat we eens in de vijfjaar, door migratie en vervolgmi-
gratie,, een stad van de omvang van Deventer aan het binnenhalen zijn. En, 
zegg ik dan, wij hebben in dit land niet de capaciteit om die mensen, met wie 
vaakk wat is, in voldoende mate en in voldoende tempo, te integreren.' 

Smits:: 'Ik wil praten, maar dan wel zakelijk. Op partijbijeenkomsten 
horenn we ook dat soort sentimenten. Maar voor wie is Nederland te vol? 
Wiee stuur je weg en wie niet? Wie stuur je weg? Marokkanen? Turken? 
Homo's?' ' 

Fortuyn:: 'Wat mij betreft gaat die grens helemaal dicht, want er komen 
err nog genoeg illegaal binnen. Maar wat maken julli e nou klaar? Je maakt 
eenn nieuwe Vreemdelingenwet, op papier restrictief. Het eindstuk laat je 
weg,, je maakt geen uitzettingsbeleid. Dat is toch volstrekt ongeloofwaardig? 
Ondankss je Koppelingswet laat je illegalen via lagere overheden deelnemen 
aann voorzieningen. Dan denk ik: laat het dan maar zitten, gooi de deur maar 
open.' ' 

Inn 't Veld: 'Een kanttekening over het karakter van dit gesprek. Pim wis-
seltt in één minuut drie rollen af. Intellectueel, columnist, politicus, gelovi-
ge,, ideeënmachine. Vijf ! Daar kan niemand tegen. Op het moment dat je 
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mett Pirn in de ene rol gaat debatteren, heeft hij al een andere rol, zodat je 
eenn ander debat moet voeren. Daar word je dus razend over. Om met Pim 
eenn zindelijke discussie te voeren, moet je een overeenkomst sluiten dat hij 
eenn tijdje één rol speelt. En hem daar aan houden, met een zweep. Alleen 
eenn terroristische bejegening van Pim leidt tot vriendschappelijke verhou-
dingen.' ' 

Willemm Oltmans: 'Columnisten hebben de neiging over alles wat los en 
vastt zit te schrijven. Ik schrijf over zaken waar ik me al 46 jaar mee bezig-
houd:: Indonesië, Zuid-Afrika, Suriname. Dat Suriname een provincie van 
Nederlandd moet worden, terwijl Nederland al vol is...' 

Fortuyn:: 'Juist daarom!' 
Oltmans:: 'Ja, dat zeiden de NSB'ers in de oorlog ook.' 
Fortuyn:: 'In 1982, na de Decembermoorden, had Lubbers gewoon een 

militairee inval moeten doen, en dan orde op zaken stellen.' 
Oltmans:: 'Dat is fascisme!' 
Fortuyn:: 'Geen fascisme. De helft van de Surinamers heeft met de voe-

tenn gestemd en woont nu in Nederland. Niet voor niks, dat komt door het 
cliëntelismee daar. Jij hebt geen oog voor het lijden van de bevolking daar.' 

Diepman:: 'Wat brengt de toekomst?' 
Fortuyn:: 'Wat de toekomst brengen moge, is in 's Heren hand. Daar ga ik 

niett over. Het klopt, er zit een eenzame kant aan die man. Je bent zoals je 
bent.. All e creativiteit komt uit frustratie, uit tegen grenzen aanlopen. Als ik 
honderdd procent gelukkig was, zou ik een luilak zijn. Met m'n vriend op het 
strandd wandelen, een beetje beleggen, dat kan ik ook.' 

Diepman:: 'Wat wilt u worden? Paus? President van de Verenigde Staten? 
Premierr van Nederland?' 

Fortuyn:: 'Koningin. Dan kan ik in die mooie paleizen wonen en in de 
goudenn koets rijden.'" 

EenEen geboren leider? 

Dee republikein Fortuyn (geboren op 19 februari 1948 in Velsen) bleek dol op 
dee oranjefranje. In zijn autobiografie, geschreven ter gelegenheid van zijn 
vijftigstee verjaardag, lezen we: 'Ik ben een romantisch en religieus jongetje, 
hetgeenn iets anders is dan een gelovig en godsdienstig jongetje, en ik ben dat 
nogg steeds. Al die roomse verkleedpartijen en riten zijn aan mij welbesteed. 
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Ikk kan er geen genoeg van krijgen.'74 Na zich te hebben beklaagd over het 
'kwezelbestuurr van de pastoor' dat zijn moeder, actief in het Katholiek 
Vrouwengilde,, dwars zat, geeft Fortuyn twee pagina's later een verslag van 
eenn optreden van de bisschoppen bij het honderdjarige bestaan van de 
parochiekerk.. 'Ik kijk het allemaal aan met diep ontzag en wil later ook bis-
schopp worden, of kardinaal, of beter nog, paus.'75 Na zijn examen hbs B, in 
1967,, zwoer hij het katholieke geloof af.76 Wel gaf hij, bij zijn installatie als 
lidd van de gemeenteraad van Rotterdam in 2002, de voorkeur aan de eed 'Zo 
waarlijkk helpe mij God Almachtig' boven het agnostische 'Dat beloof ik'. In 
zijnn officiële curriculum vitae stond bij zijn levensbeschouwing: rooms-
katholiek.77 7 

Fortuynn schreef Norbert Schmelzer, fractievoorzitter van de KVP, dat hij 
graagg burgemeester wilde worden of de politiek in wilde gaan. Wat zou hij 
dann het beste kunnen gaan studeren? Schmelzer adviseerde te kiezen uit 
politicologie,, sociologie of economie. Fortuyn koos sociologie. Hij ruilde na 
tweee maanden de Universiteit van Amsterdam in voor de kleinschaliger 
Vrij ee Universiteit. Hij had een kamer boven de winkel van modekoning 
Edgarr Vos, op de PC Hooftstraat.78 

Fortuynn gaf hoog op over zijn eigen kwaliteiten. Hij noemde zichzelf'bij 
tijdenn een briljante student' en 'een geboren leider en voorzitter'. Hij eiste 
eenn hoofdrol op in de studentenbeweging aan de vu. 'Mijn kleding, achter-
grondd en opvoeding maken mij van nature geschikt de contacten met de 
autoriteitenn te onderhouden.'79 Ton Kee relativeerde deze voorstelling van 
zaken.. Volgens Kee, die zelf wel in de leiding van de Studentenraad Vrije 
Universiteitt zat en vergaderingen van soms wel duizend studenten voorzat, 
wass Fortuyn 'géén leider'. 'Hij stelde zich te autoritair op en dat pikten ze 
niet.'' De bewering van Fortuyn dat hij 'verreweg de jongste' deelnemer was 
aann het kandidaatsexamen, dat hij mondeling in jacquet aflegde, klopte vol-
genss Kee ook niet. 'Ik was anderhalf jaar jonger dan hij. Het was geen mon-
delingg examen, maar een schriftelijk. Het werd niet in jacquet afgelegd.'80 

Datt Fortuyn zich opvallend kleedde, namelijk in driedelig grijs of blauw 
pak,, wordt wel bevestigd door tijdgenoten. Zijn gezin van herkomst noem-
dee hij met een eufemisme voor vermogend 'niet onbemiddeld', maar hij was 
dee zoon van een handelsagent voor Enveloppenfabriek Vlaar in Krom-
menie81.. Hij was de eerste in de familie die naar de universiteit ging. Zijn 
vaderr keek tegen hem op, in plaats van omgekeerd. 'Dat is dus afschuwelijk,' 
meendee Fortuyn. 'Hetzelfde gold voor mijn oudste broer Marten. Die jon-
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genn kon intellectueel absoluut niet tegen mij op; ik redeneerde hem altijd 
onderr tafel. Hij compenseerde dat dan door mij bont en blauw te slaan.'82 Hij 
gingg niet op vakantie naar het buitenland, aan cultuur werd weinig gedaan. 
Fortuynn kreeg van zijn vader een ruime toelage van zevenhonderd gulden 
perr maand, exclusief kleding en boeken. 'Ik mocht mijn pakken kopen bij 
Neww England, tegenover de universiteitsbibliotheek. Drie kostuums per jaar. 
Datt betaalde mijn vader; alles gewoon op rekening.'83 

Hijj  studeerde snel af, in 1971. De reden daarvoor was dat de hoogleraren 
vann de vu wraak wilden nemen op activistische studenten, door ze te schor-
sen,, hun scripties af te keuren of te laten zakken voor het doctoraalexamen. 
Fortuynn had in 1993 diepgaande gesprekken met Jan Brands over zijn jaren 
inn de studentenbeweging. 'Op de een of andere manier had ik in de gaten: 
"Di tt alles duurt niet lang. En als het eenmaal over is pakken ze ons; ze gaan 
onss dit betaald zetten. Vóórdat het zover is, moet ik de buit binnen hebben." 
Nou,, dat klopte precies (...) Ik denk altijd in termen van macht. Ik vraag me 
voortdurendd af hoe macht werkt en ik weet dat de meeste mensen hun 
machtt ook feitelijk gebruiken. Soms houd ik daar rekening mee, en soms 
interesseertt me dat gewoon geen zak. Maar dan weet ik wél dat de ober 
langskomtt met "wil t u even betalen".' 

Sindss zijn betrokkenheid bij het studentenprotest is Fortuyn 'persoonlijk 
behoorlijkk gegroeid'. Maar de kern is hetzelfde gebleven: 'een loner die zich 
niett encanailleert met de gevestigde orde en geïnteresseerd is in verande-
ring,, in vitaliteit. Dat is wat mij beweegt.' 

Fortuynn keert zich niet af van de gewone man, integendeel. 'Ik heb juist 
compassiee met die mensen', vertrouwt hij Brands toe. 'Ik ken ze ook beter 
dann al die lui in Den Haag, dan zo'n Kok die daar maar wat staat te ouwe-
hoeren.. Hij weet niet waar hij het over heeft. Ik bemoei me met die mensen, 
ikk vrij er ook mee. Ik ben dan wel een prins, maar ook een ordinaire man. 
Wantt wat is de essentie van het ordinaire? Dat is de onafhankelijkheid!'84 

EenEen zwoele nacht 

Dee ontdekking van zijn homoseksualiteit dateerde Pim Fortuyn in 1970. Hij 
wass toen 22. In zijn autobiografie Babyboomers uit 1998 lezen we: 'Op een 
zwoelee nacht, vroeg in het late voorjaar, word ik met de kloten voor het blok 
geplaatst.. Ik heb sedert enige tijd een min of meer vaste relatie met een 
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meisjee van de zustervereniging van Thomas. We zijn naar een galabal in 
Delftt geweest en laat weer teruggekeerd naar haar kamer op de Apollolaan. 
(...)) Ze trekt een fles goede cognac open en ja, dan moet het gebeuren. Een 
grotee angst bevangt mij: Nee, alsjeblieft, dit niet, en ik wring mij in allerlei 
bochten,, tot en met het verhaaltje van dat het mooier is om dat voor ons 
huwelijkk te bewaren aan toe. Mijn vriendin is diep teleurgesteld (...) en zegt: 
"Pim,, weet je wat het is, ik geloof dat je geen hetero bent, maar een flikker." 
Ikk sta even als aan de grond genageld en hoor mezelf daarna zachtjes zeg-
gen:: "Ik geloof dat je gelijk hebt." (...) Eindelijk is het kwartje gevallen en in 
dee daarop volgende uren worden veel situaties in mijn leven die ik eerst niet 
begreep,, helder.'85 

Dee moeder van Fortuyn accepteerde zijn homoseksualiteit, zijn vader 
niet.. Fortuyn was zeer open over zijn seksuele voorkeur. Hij mat zijn 
geaardheidd breed uit in een interview ter gelegenheid van zijn aanstelling als 
wetenschappelijkk medewerker sociologie aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen,, in 1972. Dat getuigde zeker van persoonlijke moed, maar Fortuyn zelf 
vondd dat die bekentenis nog het gemakkelijkste was. Na zijn coming out 
hadd hij nog jaren nodig om zijn identiteit te ontwikkelen. Hij bracht zijn 
homoseksualiteitt in verband met bindingsangst en eenzaamheid. 'Dat nar-
cismee is bijna natuurlijk. Als homo word je verliefd op je eigen geslacht, in 
zekeree zin op je eigen lichaam. Ondertussen kan dit natuurlijke narcisme de 
liefdevollee belangstelling voor de ander in de weg staan. Homo's zijn er 
meesterss in slechts hun kant van de medaille in een relatie te zien en te bele-
ven.'86 6 

Nett als andere homoseksuelen van zijn generatie, ging Fortuyn in psy-
choanalyse.. Op aanraden van hoogleraar psychiatrie Rudi van den Hoofd-
akkerr meldde Fortuyn zich bij dr. Rens Hoekstra. Deze waarschuwde hem 
datt hij zijn homoseksualiteit zou kunnen kwijtraken tijdens de analyse. For-
tuynn antwoordde dat het hem niets kon schelen, als hij maar gelukkig zou 
worden.. Dat laatste was te veel gevraagd, zijn homoseksualiteit bleef hij 
trouw,, maar hij genas wel van zijn darmkolieken. 

Fortuynn bleek manische met depressieve periodes af te wisselen. 'In de 
depressievee stemmingen houden mijn vrienden het meest van mij, ben ik 
niett bedreigend en zeer invoelend. Net als met het weer komt er dan weer 
eenn fase van bijna hyperactiviteit en dan ben ik vrolijk, daadkrachtig en 
actief,, maar voor mijn omgeving veel minder te genieten. Dan eis ik de aan-
dachtt op, houd grote schoonmaak op allerhande terreinen, met name in 
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mijnn emotionele huishouding. Dat vergt van mijn vriendenkring sterke 
knieënn en veel gevoel van eigenwaarde ten opzichte van zichzelf en ten 
opzichtee van mij. Ik heb dan ook niet veel vrienden, wel heel veel kennis-
sen.' ' 

Conclusiee van Fortuyn: 'Hoe dan ook, het leven wordt in essentie alleen 
geleefd.'87 7 

EenEen lijdensweg 

Pimm Fortuyn doceerde marxistische sociologie; volgens eigen zeggen voor-
zagg hij daarmee in 'een schreeuwende behoefte'88. Hij wilde lid worden van 
dee communistische partij, maar werd niet geaccepteerd. In 1973 werd For-
tuynn lid van de PvdA. Hij beklaagde zich over de 'stalinistische terreur', tus-
senn 1973 en 1978 uitgeoefend door de Groninger Studentenbond (waarin 
ledenn van de CPN domineerden), maar hij stond op goede voet met de plaat-
selijkee CPN-Ieider Fré Meis. Fortuyn was hecht bevriend met Ton Regtien, 
gewezenn studentenleider en communist. Volgens Fortuyn dwong de CPN 
Regtienn die vriendschap op te zeggen.89 

Mett zijn promotor Ger Harmsen (ex-communist) had Fortuyn een zeer 
moeizamee verhouding. Aanvankelijk zag hij in de historicus Harmsen, 
hoogleraarr dialectische filosofie (marxisme), een 'beschermheer'. Maar dat 
viell  tegen. 'Ik heb mijn Judas gevonden,' meldde Fortuyn, toen bleek dat 
Harmsenn een eerste versie van zijn dissertatie over sociaal-economische 
politiekk in Nederland tussen 1945 en 1949 naar de prullenbak verwees. 

Harmsenn was op zijn beurt slecht te spreken over Fortuyn, die zich te 
buitenn ging aan 'linkse fraseologie' en eigenlijk niet in vaste dienst zou moe-
tenn worden aangenomen. Harmsen schreef in zijn autobiografie: 'Zijn 
onderwijss was me een doorn in het oog. Een uitgebreide literatuurlijst van 
188 september 1972 geeft een indruk van de door hem opgegeven examenstof. 
Zevenn teksten van Mao Tse Tung, familiair aangeduid als Mao, naast zes van 
Lenin:: verder nauwelijks iets. De haren rezen me te berge. Hier had ik te 
makenn met iemand die het historisch materialisme belachelijk ging 
maken.'90 0 

Harmsenn gaf onder druk van vertegenwoordigers van de Groninger Stu-
dentenbondd en de CPN, die bij hem thuis in De Knipe de zaak van Fortuyn 
kwamenn bepleiten, zijn verzet tegen een vaste aanstelling op. 'Pim zat vol 

70 0 



tegenstrijdigheden,'' herinnerde Harmsen zich. 'Hij kon uitermate bot en 
groff  zijn, maar hij had ook aardige en vertederende kanten (...) Hij droeg 
veell  bij tot de bloei van de vakgroep, haalde belangrijke geleerden naar Gro-
ningen,, organiseerde symposia die landelijk de aandacht trokken, maar ver-
sneldee ook de ondergang ervan.'91 

Dee totstandkoming van het proefschrift was voor beiden een lijdensweg. 
Harmsen:: 'Pim was in eerste instantie niet echt wetenschappelijk geïnteres-
seerd:: "Het gaat me om de eer, niet om de wetenschap," kreeg ik te horen. 
Hett promotiediner hield hem meer bezig dan zijn dissertatie.'92 Pim Fortuyn 
promoveerdee op 12 december 1980. 

Ondernemer Ondernemer 

Inn 1988 begon Fortuyn een nieuw leven. Zijn vakgroep was opgeheven na 
hett vertrek van professor Harmsen. Fortuyn stemde in met beëindiging van 
zijnn dienstverband (tegen een afkoopsom van zijn wachtgeldrechten van 
180.0000 gulden93) met de Rijksuniversiteit Groningen en vestigde zich in 
Rotterdamm als zelfstandig beleidsadviseur voor de publieke sector. Enkele 
maandenn later was hij directeur van de ov-Studentenkaart bv, een kleine 
organisatiee die met grote zakenpartners uit zowel de publieke als de private 
sectorr het openbaarvervoerbewijs voor studenten uit de grond moest stam-
pen.. Volgens bij dit project betrokkenen beleefde Fortuyn toen zijn finest 
hour.. Hij inspireerde jonge mensen tot dag en nacht werken, nam de Neder-
landsee Spoorwegen, de Informatiseringsbank en het ministerie van Verkeer 
enn Waterstaat in een houdgreep en etaleerde zijn analytisch vermogen, zijn 
koopmansgeestt en vooral zijn bezieling. Maar ook hier vertoonde hij 'het 
nukkigee gedrag van een prima ballerina', herinnerde Wim van Sluis, zijn 
toenmaligee accountant en vriend, zich. In zijn vaart naar het bereiken van 
zijnn doel was Pim vaak 'bikkelhard'. Van Sluis: 'Zijn manie om altijd vol-
strektt eerlijk te zijn, werkte vaak tegen hem. Zijn analyses en conclusies 
kwamenn bedreigend over voor "de gevestigde orde". Zijn gevoel voor eigen-
waardee en hang naar waardering maakten dat hij zich daartegen afzette.'94 

Inn 1989 zegde Fortuyn zijn lidmaatschap van de PvdA op. Partijleider 
Joopp den Uyl had voor zijn dood in 1987 tegen hem gezegd: 'Pim, je past niet 
binnenn de cultuur van deze partij. Ik zie heel goed je talenten, maar binnen 
dezee club zal het nooit iets met je worden.'95 
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Fortuynn realiseerde zich dat hij veel te lang lid was gebleven van een club 
diee hem keer op keer had duidelijk gemaakt hem niet te willen. Hij was het 
hartgrondigg oneens met de verkiezingsleuzen van 1989: 'Handen af van de 
WAO'' en 'Herstel van de koppelingen', die hij 'uitermate hypocriet' noemde, 
omdatt lijsttrekker Kok wel wist dat de eisen onhaalbaar en ook economisch 
schadelijkk waren. Fortuyn meldde dat hij 'tientallen keren' door functiona-
rissenn van de PvdA is gedwarsboomd, omdat zij hem geen opdrachten zou-
denn gunnen. In 1993 kreeg hij een variant op Den Uyls advies van zijn 
vriendd de liberaal Henk Vonhoff: 'Pim, word geen lid van een andere politie-
kee partij. Ga onafhankelijk verder, als interessante buitenstaander heb je 
veell  meer invloed.' Fortuyn noemde dit 'het best denkbare advies', maar hij 
iss korte tijd lid van de W D geweest. De door hem bewonderde leider Frits 
Bolkesteinn zag echter niets in Fortuyn.96 

Tegenoverr interviewer Jan Brands boog Fortuyn in hetzelfde jaar 1993 
Vonhoffss advies om tot een credo: 'Voortaan doe ik alleen nog maar dingen 
waarvoorr ik kan staan. Het was a hell of a job om zover te komen. Eigenlijk is 
mijnn hele leven een worstelpartij geweest, maar nu voel ik me een sterke, 
vitalee man. Politici en bewindslieden betonen zich in mijn nabijheid doods-
benauwd.. En dat is natuurlijk niet angst voor mijn macht, want wat heb ik te 
vertellen?? Maar zij voelen: "Die man, daar heb ik geen greep op." Dat klopt, 
wantt daar heeft niemand greep op.'97 

Dee vitaliteit, de bezieling en de liefde voor het leven die Pim Fortuyn op 
zijnn omgeving wist over te brengen, had hij van kindsbeen af. Fortuyn liet 
zichh niet disciplineren. Hij ging met iedereen die op zijn weg kwam het 
gevechtt aan om te kunnen zijn wie hij wilde zijn. De prijs die hij daarvoor 
moestt betalen, was dat hij steeds werd buitengesloten. Hij wilde erbij horen, 
bijj  degenen die in zijn omgeving de dienst uitmaakten - maar wel op zijn 
voorwaarden.. Dat is hem niet gelukt. Fortuyn werd steeds gepasseerd. Zo 
werdd hij geen voorzitter van de Studentenraad Vrije Universiteit of het CDA, 
geenn hoogleraar sociologie in Groningen, geen burgemeester van Haarlem 
enn kreeg hij van de VARA geen talkshow. Zijn vrienden van de Socialistische 
Uitgeverijj  Nijmegen weigerden zijn boeken uit te geven.98 

Vann de weeromstuit begon hij zichzelf te zien als niets minder dan een 
prinss die was voorbestemd om het land te redden van de ondergang. Zijn 
levenslustt verklaart misschien ook waarom de mensen, na zijn grote door-
braakk in de politiek, van hem gingen houden. Zoals hij zelfwas, constateert 
biograaff  Jan Brands terecht, sprak hij de Nederlanders ook aan: als vitale, 
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creatievee burgers die zélf hun bijdrage moesten leveren om Nederland weer 
opp de kaart te zetten. Dat was het grote verschil met de gevestigde politiek, 
dee PvdA voorop, die de kiezers vooralsnog bleef zien als passieve objecten 
vann staatszorg." 

HetHet programma van Fortuyn 

Inn 1992 verscheen bij uitgeverij Bruna van de hand van 'een zoon van het 
Volkk van Nederland', Wilhelmus S.P. Fortuyn, het pamflet Aan het Volk van 
Nederland.Nederland. De titel was ontleend aan het beroemde historische voorbeeld van 
Joann Derk baron van der Capellen tot den Pol, die in de nacht van 25 op 26 
septemberr 1781 zijn patriotse programma liet verspreiden in alle grote ste-
denn van de Republiek. Het anonieme pamflet (pas in 1886 werd Van der 
Capellenn geïdentificeerd als de voornaamste schrijver en in 1903 als enige 
schrijver100)) was een felle aanklacht tegen de persoon van stadhouder Wil-
lemlem v. Het is niet bekend of Fortuyn de omschrijving heeft gelezen die de 
Britsee historicus Simon Schama gaf van zijn grote voorbeeld. Het zou een 
feestt der herkenning geweest zijn: 

'Vann der Capellen was een politicus zonder partij - een stier die de kudde 
wass ontsnapt. Hij had, zoals elke geboren demagoog, een neus voor gesode-
mieter.. Hij buitte de problemen waarmee de Republiek in de jaren 1770 mee 
kampte,, met verve uit. Van der Capellen was geen opportunist, maar een 
egoïst.. Er zat iets in zijn bezeten en onmatige karakter dat hem verleidde tot 
politiekee provocatie, ja, zelfs martelaarschap.'101 

Hett was Van der Capellen niet gegeven zijn volk uit de slavernij naar de 
vrijheidd te leiden, hij stierf in 1784 op 43-jarige leeftijd. Maar zijn pamflet 
werdd een overdonderend succes bij wat Van der Capellen als zijn achterban 
zag:: de derde stand van kleine handelaren, boeren, ambachtslieden, kooplui, 
winkeliers,, die zichzelf zou gaan omschrijven als 'de burgerij'. Van der 
Capellenn riep zijn landgenoten op zelf het heft in handen te nemen. Het land 
behoordee immers aan hen, de afstammelingen van de vrije Batavieren, rijk 
enn arm. Zij hadden het recht te bepalen hoe en door wie ze zouden worden 
geregeerd. . 

Pimm Fortuyn nam bewust Van der Capellens metafoor van het contract 
tussenn handelsmaatschappijen over om te onderstrepen dat de verhouding 
tussenn burgerij en overheid er één moest worden van een zakelijke overeen-
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komstt tussen gelijkwaardige partijen. Net als dat van zijn grote voorganger, 
wass het traktaat van Fortuyn een succes bij het publiek. Binnen zeven 
maandenn waren er 20.000 exemplaren van verkocht, iets wat de socioloog 
Fortuynn zelf helemaal niet gewend was met zijn wetenschappelijke publica-
ties.. Fortuyn: 'In dat boek Aan het Volk van Nederland zit passie, en ook seks. 
Daarr zit iets ordinairs in. Dat pakt de mensen; dat is de reden dat ze het 
lezen.. Daarom valt iedereen in slaap als dat pratende hoofd, Lubbers, weer 
opp de televisie is.'102 

AanAan het Volk van Nederland is in programmatisch opzicht Fortuyns beslis-
sendee boek. Zijn diagnose en programma zouden in latere jaren nog radica-
liseringg ondergaan, maar de kernboodschap van Fortuyn dateert van 1992. 
Alss columnist in Elsevier (vanaf 1994) richtte hij zich wekelijks tot een mas-
sapubliek.. Eveneens met succes: een kwart van de lezersbrieven bij het 
weekbladd bestond uit fanmail voor Fortuyn. Via Elsevier kreeg hij uitnodi-
gingenn om te spreken voor mariniers, middenstanders, detaillisten en ande-
ree self made ondernemers.103 Fortuyn ontwikkelde zijn programma in wis-
selwerkingg met zijn toehoorders in de uithoeken van Nederland. Hij ging 
zichzelff  zien als een Bekende Nederlander. 'Ik stel me bij een voordracht ten 
doell  ten minste twee keer door de luikjes van de harten naar binnen te klim-
men.. Als het lukt is de beloning van de zaal ovationeel. Lukt het je niet, dan 
voell  je je een fontein die in de woestijn staat te spuiten.'104 

AanAan het Volk van Nederland was een aanklacht en een oproep tegelijk. For-
tuyn: : 

'Err is een gebrek aan goede ideeën, aan goede en aansprekende mensen 
enn aan politieke regie van het noodzakelijke debat met de bevolking. Nie-
mandd geeft aan de publieke zaak nog enige leiding. Politici willen daar ook 
niett meer op worden aangesproken. Op zijn best wordt er op de winkel 
gepastt en wij worden geacht dat goed te vinden. Niets is echter minder 
waar!!  De tekenen van ongenoegen en onbehagen zijn voor wie ze wil zien 
opp alle levensterreinen waar te nemen. We kunnen wachten op verder afglij-
den,, maar ook de hand aan de ploeg slaan. Dat laatste lijk t me beter en ik 
benn er van overtuigd dat de meesten van u daaraan ook verre de voorkeur 
geven.. Dus aan het werk mét Den Haag, maar desnoods zonder!'105 

Typerendd voor de stijl van Fortuyn was dat schrijven voor hem vanaf 
19922 spreken voor een publiek was geworden. Hij was zich daar zelf zeer 
vann bewust.106 Duidelijk blijkt uit dit citaat de tegenstelling tussen 'wij' , het 
Volk,, en 'zij', Den Haag. 
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Dee politici en de ambtenaren bevoogdden en betuttelden de bevolking, 
duwdenn het volk grootschalige hervormingen door de strot (zoals de scho-
lengemeenschappen,, de gemeentelijke herindeling). Ze deden de 'menselijke 
maat'' geweld aan, weigerden over te gaan op vraagsturing (in de zorg), ver-
lorenn zich in eindeloos overleg met belanghebbenden (vakbonden en werk-
gevers)) die van hun achterban vervreemd waren, speelden elkaar de bal, de 
baantjess en de subsidies toe en wantrouwden het vakmanschap van de 
gewonee onderwijzer, verpleegster en politieagent. De problemen waren een-
voudigg op te lossen, namelijk wanneer de overheid op dezelfde manier zou 
gaann werken als de zelfstandige ondernemer. Fortuyn zag veel in kleine 
businesss units die samen een netwerk moesten vormen. 

Eenn zakenkabinet van 'heldere, creatieve en moedige' mensen die hun 
sporenn in de praktijk hadden verdiend, zou orde op zaken gaan stellen. Van 
dee 150 000 ambtenaren die het rijk in dienst had, moesten er binnen twee 
jaarr 50 000 worden ontslagen. Ze zouden geen wachtgeld krijgen, want ze 
moestenn hun dienstverlening nu als kleine zelfstandigen op de markt gaan 
slijtenn aan de burgers. Een departement omvatte in de visie van Fortuyn niet 
meerr dan 300 hooggekwalificeerde ambtenaren. De provincies moesten 
wordenn afgeschaft, gemeenten mochten maximaal 20 000 inwoners tellen. 

Fortuynn pleitte voor vijf krachtige 'Euregio's', met vergaande bevoegdhe-
den,, een rechtstreeks gekozen vertegenwoordigend orgaan en een eigen 
belastinggebied.. De voorzitter van het dagelijks bestuur van de Euregio zou 
rechtstreekss door de bevolking worden gekozen en de titel van gouverneur 
dragen.. De Euregio's konden kleinere regio's instellen. Ook hier werd het 
vertegenwoordigendd orgaan rechtstreeks gekozen. Hetzelfde gold voor de 
voorzitterr van het dagelijks bestuur van de regio, die Fortuyn stadhouder 
noemde. . 

Dee gemeente moest klein zijn, om rechtstreeks contact met de bevolking 
tee waarborgen. Partijpolitiek moest op dit niveau worden uitgebannen. Het 
dagelijkss bestuur van de gemeente en de burgemeester werden rechtstreeks 
gekozen.. Zij kregen een onkostenvergoeding die het noodzakelijk maakte in 
hett dagelijks leven nog een andere betrekking te vervullen, zodat zij part-
timee bestuurders zouden zijn. Zo bleven zij op natuurlijke wijze verbonden 
mett de samenleving. 

Dee Eerste Kamer werd in de visie van Fortuyn samengesteld uit alle gou-
verneurs,, stadhouders en een selectie van burgemeesters. Zij vertegenwoor-
digdee daarmee het lokale bestuur. De traditionele politieke partij had 'in 
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onzee geëmancipeerde samenleving, waarin het individu een grote rol speelt, 
echtt haar langste tijd gehad.' Fortuyn eiste dat de kandidaten op de lijst niet 
tott de Tweede Kamer werden toegelaten op grond van de {door de partij 
vastgestelde)) rangorde op de lijst, maar op grond van het aantal stemmen 
datdat ze als persoon hadden binnengehaald (de meeste stemmen golden). 
Daarmeee werd zonder ingewikkelde wetswijzigingen de band tussen kiezer 
enn gekozenen aangehaald en kregen partijen er belang bij populaire mensen 
mett een eigen achterban op de lijst te plaatsen. Deze mochten zelf bepalen 
hoee ze hun mandaat wilden binnenhalen: als vertegenwoordiger van een 
regio,, als publiek persoon of als vertegenwoordiger van een specifieke groep 
kiezers.107 7 

Dee voormalige marxist Fortuyn verwelkomde nu 'de zegetocht van het 
westersee kapitalisme' dat een eerste hoogtepunt beleefde met de ontdekking 
vann Amerika door Columbus (in 1492) en een voorlopig laatste hoogtepunt 
inn 1989 met de val van de Berlijnse Muur. Fortuyn was niet kritiekloos, als 
dieptepuntenn vermeldde hij 'de gewelddadige onderwerping van de oor-
spronkelijkee Amerikaanse bevolking' en 'de levering van wapens en ander 
geavanceerdd moordtuig aan de niets en niemand ontziende dictator Saddam 
Hoesseinn van Irak.'108 

Fortuynn deelde de kritiek van de Amerikaanse econoom Galbraith (The 
CultureCulture of Contentment) op de zelfgenoegzaamheid van de Amerikaanse mid-
denklassee van burgers die de publieke zaak in de steek lieten. In 1992 wees 
hijj  de roep om meer politie, zwaardere straffen en meer cellen nog af. For-
tuynn bestempelde als 'uitwassen van het liberale kapitalisme': normverva-
ging,, toename van de criminaliteit, werkloosheid, gettovorming, drugspro-
blemen,, belastingontduiking, zelfverrijking, 'een spilziek en verslavend con-
sumentisme'' en 'casinokapitalisme in de vorm van koop en verkoop van 
bedrijven,, toch ook gemeenschappen van mensen'.109 

Fortuynn hekelde in Aan het Volk van Nederland de Atlantische oriëntatie 
vann minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken. In plaats van achter de 
Amerikanenn en het 'zieltogende Verenigd Koninkrijk' aan te lopen, moest 
Nederlandd de Frans-Duitse as krachtig steunen. Europa moest zich ontwik-
kelenn tot een politiek en economisch tegenwicht van de vs. Het was in de 
ogenn van Fortuyn een 'gemiste kans' van premier Lubbers om niet mee te 
doenn aan het Frans-Duitse legerkorps, dat de basis zou kunnen vormen 
voorr een zelfstandige Europese krijgsmacht. De NAVO diende uit twee gelijk-
waardigee zuilen te bestaan. 
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Zonderr blikken of blozen hekelde bekeerling Fortuyn 'de progressieve 
intellectueleintellectuele elite' van de jaren tachtig, die het 'denken over dit soort vraag-
stukken'' heeft gemonopoliseerd. 

'Hierr wreekt zich dat de claque van intellectuelen en journalisten met de 
ineenstortingg van de Sovjet-Unie in het defensiefis geraakt. In het verlengde 
daarvann heeft ook de sociaal-democratie als mens- en wereldbeschouwing 
afgedaan.. Het succes van de emancipatie van vrouwen en andere eenvoudi-
gee mensen (sic) heeft geleid tot een samenleving van zelfbewuste mensen 
diee hun lot in eigen handen nemen.' 

Dee spraakmakende gemeente van intellectuelen en journalisten moest 
zichh dit aantrekken. Zij moest 'de wet van de remmende voorsprong in haar 
voordeell  ombuigen door een vreedzaam bombardement van ideeën op de 
ingesukkeldee politieke elite te lanceren. In het besef dat de mens tot het 
kwadee geneigd is, maar met een beetje hulp eieren voor zijn geld kiest. Weg 
duss met een van de realiteit losgezongen antimilitarisme.'110 

Fortuynn bezong het Huis van Europa als een 'huis voor gewone mensen 
alss u en ik. Het is dus zeker geen huis voor technocraten en bureaucraten. 
Hett is een huis voor heel de mens.' De vervreemding tussen burgers en staat 
zagg Fortuyn als het centrale politieke probleem. Burgers verlaten de staat, 
analyseerdee hij, en dat was problematisch voor een staat die in een zwakke 
positiee verkeerde en slecht gelegitimeerd was. 'Als we niet uitkijken,' waar-
schuwdee de Rotterdamse publicist, 'wordt de staat alleen nog bewoond door 
bureaucratenn en verambtelijkte politici. Een huiveringwekkende gedachte.' 

Fortuynn vervolgt, we schrijven nog steeds 1992: 
'Alss ik aan nieuw fascisme denk, dan denk ik niet zozeer aan Le Pen, 

Schönhuber,, het Vlaams Blok of ten onzent aan Janmaat, met hun uit de 
handd lopende, primitieve vreemdelingenhaat. De moderne mens is wellicht 
eenn paar keer bereid om een mevrouw of meneer op een balkon toe te jui-
chenn die vreemde gebaren maakt met zijn of haar rechterarm, maar na de 
vierdee keer heeft hij het wel gezien. De consumptiemaatschappij brengt met 
zichh mee dat mensen steeds wat nieuws willen. Neen, als ik aan nieuw fas-
cismee denk, dan denk ik aan de ijverig doorwerkende bureaucraten, die ons 
eenn puntenrijbewijs opleggen, die onze vuilniszakken openmaken om vast 
tee stellen of wij milieu-aanwijzingen overtreden, die filosoferen over de 
mogelijkhedenn die de informatica biedt bij controle op het gedrag van de 
burger,, aan PTT'ers die de telefoon gebruiken - ook als die op de haak ligt -
alss afluisterapparatuur, aan techneuten die allerlei informatiebestanden aan 
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elkaarr willen koppelen voor goede doelen zoals het tegengaan van belas-
ting-- en steunfraude en van het illegaal in het land verkeren, aan commissa-
rissenn van politie die elke gelegenheid aangrijpen om te roepen om meer 
bevoegdhedenn en cellen, aan mariniers die niet meer begrijpen dat eigen-
richtingg door de zwaarddrager der overheid binnen een parlementaire 
democratiee een doodzonde is en aan het hele corporatieve bouwwerk van 
verzekerings-,, welzijns- en verzorgingsarrangementen dat over ons, maar 
tevenss zonder ons beslist. Het nieuwe fascisme zal binnensluipen op kou-
senvoeten,, op golven van technologische mogelijkheden en zal de gedaante 
hebbenn van een anonieme bureaucratie geleid door even anonieme bureau-
cratenn en verambtelijkte politici.'111 

Dezee laatste categorie, door Fortuyn bestempeld als Ons Soort Mensen, 
zijnn de werkelijke vijanden van het Volk van Nederland. OSM, wist Fortuyn 
uitt de eerste hand, werden door burgemeester Peper van Rotterdam kern-
achtigg omschreven als 'mensen die ertoe doen'. 'U begrijpt het al,' fulmi-
neerdee Fortuyn, 'in dit mensbeeld zijn er heel weinig mensen die ertoe doen. 
UU en ik behoren daar zeker niet toe. Ons soort mensen bestuurt het land in 
all  zijn geledingen.' De pamflettist vervolgde: 

'Opp het moment dat de bestuurder zich komt verantwoorden, heeft hij 
dee feiten al zo gerangschikt dat eruit komt wat hij beoogt. Zelden komt er 
eenn oplossing uit de bus die anders is dan de bestuurder had verwacht. Ons 
soortt mensen is bijzonder stoelvast, ook nadat hun feilen breed zijn uitge-
meten.. In de beste tradities van plooien en gladstrijken wordt een hapsnap-
beleidd gevoerd, waarin allerlei personen uit de factie van ons soort mensen 
inn de gelegenheid worden gesteld om persoonlijke belangen na te jagen en 
datt onder de ontroerende dekmantel van het algemeen belang. (...) Ze heb-
benn dikwijl s een afstandelijke, maar hechte verbinding met de politieke 
macht,, met name met het CDA. Functionarissen van de Partij van de Arbeid 
doenn erg hun best om bij ons soort mensen te mogen behoren.'112 

Dee maatschappelijke sturing, een erfenis uit de verzuiling en het denken 
inn 'collectiva' in piaats van individuen, paste niet meer op de maatschappe-
lijk ee werkelijkheid - in één woord: de 'moderniteit', luidde Fortuyns diagno-
se.. Hij kwam op de proppen met 'de calculerende burger', die 'iets terug 
zegtt en iets vindt van de hem omringende werkelijkheid'. We zijn op weg 
vann 'een zorgmaatschappij waarin alles van de wieg tot het graf voor ons en 
zonderr ons is geregeld', naar 'een contractmaatschappij, waarin we in toene-
mendee mate zélf kiezen, beslissen en verantwoordelijk zijn. In de contract-
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maatschappijj  dient de geëmancipeerde calculerende burger consequent tot 
uitgangspuntt te worden gekozen voor de sturing van onze samenleving.' 

Fortuynn legde een direct verband tussen de gemaakte keuze en de conse-
quentiess daarvan in financieel of ander opzicht. De burger was niet langer 
minderjarig,, maar in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn keu-
zen.. Fortuyn zag de overheid als vangnet, niet langer als 'stevige sokkel voor 
dee collectivistisch ingestelde burger.'113 Bijkomend voordeel was dat die bur-
gerr bewuster zou omgaan met het aanbod van publieke diensten. Dit zou de 
dienstverlenerr scherp houden. Wie zich niet afdoende verzekerde tegen 
arbeidsongeschiktheid,, zou genoegen moeten nemen met een sociaal mini-
mumm als basisvoorziening. Het bedrijf dat gesubsidieerd werd, kreeg bij For-
tuynn te maken met verhoogde winstbelasting. Pensioenen werden het bezit 
vann de pensioengerechtigden, en niet langer van de vertegenwoordigers van 
werkgeverss en werknemers. 

Hett van bovenaf opleggen van onderwijsvormen als de basisvorming, 
zouu tot het verleden behoren. De basisvorming, 'dit conservatieve product 
uitt de oude sociaal-democratische doos', maakte bij Fortuyn plaats voor 
onderwijss a la carte. Hetzelfde gold voor de zorg: geen standaardpakket, 
maarr keuzevrijheid en individuele verantwoordelijkheid. Fortuyn pleitte in 
dezee lijn voor afschaffing van alle arrangementen waarbij niet de gebrui-
kers,, maar de vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers de dienst 
uitmaakten.. De arbeidsvoorziening, de uitvoering van de WAO, en de 
publiekrechtelijkee bedrijfsorganisatie zouden worden vervangen door pri-
vaatrechtelijkee contracten tussen verstrekkers en gebruikers. Het primaat 
vann de politiek moest radicaal worden hersteld, ten koste van de sociale 
partners.. Fortuyn wilde hun contractvrijheid drastisch beperken, door het 
afschaffenn van de mogelijkheid tot het verbindend verklaren van onderne-
mers-- en arbeidsovereenkomsten, maar ook door het opdoeken van de over-
legeconomie.114 4 

Fortuynn wilde het verstrekken van uitkeringen verbieden aan iedereen 
onderr de 65 die gezond van lij f en leden was, zonder dat daar verplichtingen 
tegenoverr stonden. De besturen en directies van de uitvoeringsorganen van 
dee WAO werden door Fortuyn persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het 
meewerkenn aan het dumpen van gezonde werknemers in saneringssectoren 
inn de WAO. De band tussen uitkering en uitkeringsgerechtigde, tussen de 
arbeidsorganisatiess en de keuringsinstanties moest worden hersteld door 
hett straffen van fraude en nalatigheid en het belonen van initiatief en zorg-
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zaamheid.. Besturen als de Ziekenfondsraad moesten worden gekozen door 
dee cliënten. Fortuyn wilde huurders in de sociale woningbouw in staat stel-
lenn hun huizen te kopen, om zo verpaupering van buurten te bestrijden.115 

Fortuynn zag de collectieve sector als een samenzwering van verstrek-
kers,, bureaucraten, sociale partners en politici tegen de gebruikers, belas-
ting-- en premiebetalers en kiezers. Premier Lubbers en vice-premier Kok 
verweett hij gebrek aan daadkracht, 'gemiste kansen' en hypocrisie. Want de 
bevolkingg was in de ogen van Fortuyn anno 1992 allang rijp voor een harde 
saneringg van de verzorgingsstaat, een omschakeling van aanbodsturing 
naarr vraagsturing, directe democratie, afschaffen van corporatisme en par-
tijj  enpolitiek en het ontmantelen van de bureaucratie. 

Inn zijn programma De puinhopen van acht jaar Paars van maart 2002 ging 
Fortuynn op dezelfde manier tekeer tegen ambtenaren. Hij nam zijn eigen 
ervaringenn op het Mendelcollege van zijn geliefde pater Hutjens OFM en zijn 
frustratiess met verzorgingstehuis Velserduin als uitgangspunt voor zeer 
ingrijpendee plannen. Zo mochten scholen voor voortgezet onderwijs niet 
groterr zijn dan 600 leerlingen en moest het studiehuis worden afgeschaft. 
Fortuyn:: 'We moeten gewoon terug naar het onderwijs van voor de Mam-
moetwet.. Flikker die pc alstublieft de scholen uit, dat leren de kinderen thuis 
wel.'116 6 

Zijnn visioen van het ideale ziekenhuis werd gevoed door een grenzeloos 
vertrouwenn in de zegeningen van de informatietechnologie. Fortuyn: 

'Inn mijn icr-concept ligt het academisch ziekenhuis in een mooi parkje 
mett vijvers waarin vissen, eenden en zwanen rondzwemmen. In dat parkje 
staann her en der mooie paviljoens. In die paviljoens zitten de dokters en 
medischh technologen achter beeldschermen (...) Zo kan het gebeuren dat u 
inn het streekziekenhuis in Sneek neurochirurgisch wordt geopereerd door 
dee plaatselijke neurochirurg, maar dat een topdeskundige vanachter zijn 
beeldschermm meekijkt en desnoods via de digitale lasertechniek mee ope-
reertt en zonodig zijn nog deskundiger en nog ervarener collega van het 
Walterr Reed Hospital in Washington inschakelt om hem bij te staan in deze 
moeilijkee en gecompliceerde operatie.'117 

Inn Fortuyns wereldbeeld staat de 'calculerende burger' centraal. Deze 
rationeell  opererende burger is een autonoom en ondernemend type. Hij of 
zijj  is individualistisch, geëmancipeerd, competent en ingewijd in de gehei-
menn van de informatietechnologie, maar ook verwend, ongeduldig en egoïs-
tisch.. Wat de calculerende burger als consument van de commercie ver-
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wacht,, verwacht hij ook van de politiek. Ik vraag, en julli e draaien. In de 
visiee van Fortuyn, met zijn minachting voor bureaucraten en halfhartige 
politici,, heeftt de calculerende burger in principe altijd gelijk. 

Maarr Fortuyn stelde wel eisen aan zijn calculerende burger. Tegenover 
vrijheidd en optimale dienstverlening staan het accepteren van eigen verant-
woordelijkheid,, het nemen van risico's en het vervullen van burgerplichten. 
Dee sociale zekerheid mag niet verder dan een vangnet op minimumniveau 
zijn,, de rest moet iedereen zelf bijverzekeren. 

IsIs Nederland vol? 

Wee zagen dat Fortuyn in Aan het Volk van Nederland de rechtsstaat zag als een 
bedreigdee vesting. In 1992 was Fortuyn tegen het invoeren van een legitima-
tieplicht,, omdat dat stigmatiserend zou zijn voor buitenlanders. Het asielbe-
leidd van staatssecretaris Kosto (PvdA) wees Fortuyn af als 'uiterst restrictief 
enn 'rücksichtslos'. De Raad van State en de Verenigde Naties werden Kosto 
tenn voorbeeld gesteld.118 

Fortuynn had begrip voor het feit dat gastarbeiders niet terugkeerden 
naarr hun land van herkomst. Het 'humane' beleid maakte gezinshereniging 
inn Nederland mogelijk. Fortuyn: 'De gastarbeider kon zijn stapelbed in een 
overvoll  pension, waar hij dikwijl s op goed Hollandse wijze volledig werd 
uitgebaat,, verlaten om met zijn gezin zijn intrek te nemen in een van de tal-
rijkee saneringswijken in de grote steden."19 

Fortuynn zag wel degelijk de problemen van 'er gekleurd op staan in 
Nederland',, die hij als volgt omschreef: 

'Err is dat grote culturele verschil van niet behoren tot die eeuwenoude 
Europesee cultuurgemeenschap. Er is die achterstand in scholing en vor-
ming,, ook van de tweede en derde generatie. Er is die gettoïsering in stads-
vernieuwingswijken.. Het met elkaar op een kluitje zitten en geen enkele 
positievepositieve prikkel krijgen om je te ontwikkelen, om vooruit te komen in het 
leven.. Het voorbeeld is zover het oog reikt: leven van een uitkering in de 
margee van die rijke Hollandse samenleving. Het is ontzettend moeilijk je 
daarr als jong mens aan te ontworstelen.' 

Maarr er was ook een andere kant: 'De enkele oorspronkelijke bewoner 
diee nog in dergelijke wijken woont, kan het overigens zelf uitzoeken en zijn 
mondd dichthouden. Hem of haar wordt vakkundig de mond gesnoerd als ze 
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proberen,, dikwijl s in wat al te beeldende taal, aandacht te vragen voor hun 
probleemm om als vreemdeling te moeten leven in eigen land. De trouwe Par-
tijj  -van-de-Arbeid-stemmer wordt zonder schroom gedreven in de armen 
vann Janmaat en consorten.' 

Maarr rond 1992 was het tij aan het keren. De WD-politicus Frits Bolke-
steinn heeft het startsein gegeven, constateerde Fortuyn, 'met zijn keurige 
maarr ook onbekommerde praat over het samenleven van, zoals dat in onna-
volgbaarr jargon heet, autochtonen en allochtonen. Mensen mogen weer 
zeggenn wat ze op hun lever hebben, zonder de moralistische censuur van 
organisatiess als de Anne Frank Stichting en het Nederlands Centrum voor 
Buitenlanders.' ' 

Fortuynn concludeerde: 'De medelanders zullen zichzelf moeten inzetten 
omm hun positie te verbeteren. Het voor hen, over hen, maar zonder hen 
dientt voltooid verleden tijd te worden. Dat kost een groot aantal beambten 
enn ambtenaren hun baan. (...) De Nederlandse taal leren spreken, lezen en 
schrijvenn behoort een verplicht nummer te zijn voor iedere ingezetene. 
Daaropp bezuinigen is penny-wise and pound-foolish. Met een krachtdadige aan-
pakk moet het mogelijk zijn dit vuiltje binnen vijfjaar weg te werken. Des-
noodss leren we dat Nederlands gewoon aan elkaar, niet voor elk probleem is 
eenn deskundige nodig!' 

Vermeldenswaardd is nog dat Fortuyn in 1992 niets zag in het opsporen 
vann de 15.000 illegalen in het Westland, zolang de arbeidsvoorziening er 
niett in slaagde Nederlandse werklozen voor dit werk te mobiliseren.120 

Fortuynn had in 1992 heel goed in de gaten dat het vraagstuk van de inte-
gratie,, zowel van arbeidsongeschikten en werklozen als van buitenlanders, 
opp de politieke agenda moest komen. Tien jaar geleden werden zijn stand-
puntenn bepaald niet correct geacht - ook WD-leider Bolkestein werd door 
linkss Nederland verweten 'onderbuikgevoelens' te exploiteren voor electo-
raall  gewin. Fortuyn en Bolkestein behoorden tot de eersten die migranten 
niett neerbuigend als handelingsonbekwame slachtoffers zagen, maar als 
volwassenenn die kunnen worden aangesproken op rechten en plichten in 
hunn nieuwe vaderland. 

Inn De verweesde samenleving uit 1995 erkende Fortuyn dat er iets wezenlijks 
hadd ontbroken aan zijn conceptie van de kille contractmaatschappij. Dit 
boekk is veel neerslachtiger van toon dan Aan het Vblfe van Nederland. Wat ont-
brokenn had, erkende Fortuyn, was het besef dat een gemeenschap niet zon-
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derr een bewust en collectief beleefd stelsel van normen en waarden kan. 
Fortuynn keerde zich tegen het cultuurrelativisme van spraakmakend Neder-
land,, dat 'ons volstrekt weerloos maakt in de benadering van andere cultu-
ren,, ook van uiterst ongewenste cultuuruitingen als het moslimfundamen-
talisme',, dat geen boodschap heeft aan de scheiding van kerk en staat en aan 
dee gelijke behandeling van mannen en vrouwen.121 

Pimm Fortuyn stelde zich de vraag: is Nederland vol? De Nederlandse dis-
cussiee daarover werd vertroebeld. Volgens Fortuyn was Nederland nooit in 
hett reine gekomen met drie episoden uit zijn recente geschiedenis. Het 
gebrekk aan verzet tegen het wegvoeren en vernietigen van 104.000 van de 
140.0000 Nederlandse joden tijdens de Duitse bezetting, de koloniale oorlog 
inn Indonesië van 1945 tot 1949, die vierduizend Nederlanders en 100.000 
Indonesiërss het leven had gekost, en de geforceerde dekolonisatie van Suri-
namee in 1975, met de leegloop van het land als gevolg, vormden volgens 
hemm onverwerkte trauma's van het Nederlandse volk. 

Aann reflectie op de falende inburgering van de gastarbeiders, met name 
diee uit Turkije en Marokko, was Nederland nog niet eens toegekomen. Vol-
genss Fortuyn rukte het moslimfundamentalisme op van het Midden-Oos-
tenn naar Afrika, en zou het ook in Europa en Nederland de kop opsteken. 
Nederlanderss hadden, als gevolg van de ontkerkelijking en de teloorgang 
vann het onderwijs in de chronologie van de vaderlandse geschiedenis, geen 
benull  meer van de 'joods-christelijk-humanistische cultuur' die de grond-
slagg voor de West-Europese en Nederlandse identiteit vormde. Wat onder 
diee multiculturele samenleving moest worden verstaan, bleef in nevelen 
gehuld.. De eerste generatie Turken en Marokkanen werd in de jaren tachtig, 
mett de omschakeling van de industrie op kennisintensieve productie, werk-
looss en, in de woorden van Fortuyn, 'verdreven naar het verzorgingstehuis 
vann het Koninkrijk der Nederlanden'. 

Integratiee was een loos begrip, schreef Fortuyn, wanneer zestig procent 
vann een wijk bestaat uit zestig verschillende nationaliteiten. Gedwongen sprei-
dingg in huisvesting was helaas verboden, of werd door types als Ed van Thijn, 
oud-burgemeesterr van Amsterdam, bestempeld als 'verkapt racisme'.122 

Fortuynn herhaalde zijn vraag: is Nederland vol? Hij bleef het antwoord in 
19955 nog schuldig. Wel meende Fortuyn dat de tweedeling in de samenle-
vingg een empirisch gegeven was geworden. Er was zijns inziens een onder-
klassee ontstaan, die verraden was door de PvdA en daardoor ook verweesd, 
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enn die voor een belangrijk deel bestond uit gastarbeiders, asielzoekers en 
hunn gezinnen. Fortuyn in De verweesde samenleving: 

'Wee zullen vast moeten stellen hoe groot het jaarlijks contingent aan 
vreemdelingenn is, dat wij hier reëel kunnen opvangen, waarbij de culturele 
componentt zeker een rol moet spelen. Een quotumbeleid inzake de opvang 
vann asielzoekers lijk t mij onvermijdelijk. Ook de gezinshereniging dient 
opnieuww tegen het licht te worden gehouden. Het gaat niet aan iemand van 
dee tweede generatie zogenoemde gezinshereniging te gunnen, terwijl hij of 
zijj  niet in staat is te voorzien in de kosten van het eigen levensonderhoud. 
Naarr mijn mening is er alle aanleiding een restrictief vreemdelingenbeleid te 
voeren,, met name ten aanzien van die vreemdelingen die op korte termijn 
geenn bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse economie en samenleving 
enn die een fundamentalistische islamitische achtergrond hebben.'123 

Inn 1997 kwam Fortuyn uiteindelijk met het bevestigende antwoord op 
zijnn vraag: Nederland is vol.124 De asielzoekers waren geen vluchtelingen 
meer,, maar kapitaalkrachtige, calculerende vreemdelingen die gebruik 
maaktenn van een nieuwe, internationale, illegale en florerende bedrijfstak: 
dee vluchtelingenindustrie.125 De scheiding van kerk en staat zou wat betreft 
Fortuynn artikel 1 van de Grondwet moeten worden. Artikel 2 zou dan het 
verbodd op discriminatie zijn, beter nog, 'het aanmoedigen van het begrip 
voorr het afwijkende'.126 

Fortuynn verweet Nederlandse feministen zich niet te bekommeren om 
hett lot van de islamitische vrouw, die 'wordt gezien als bezit van de echtge-
noott en geen recht heeft op seksuele ontplooiing'. De moslimman onder-
wierpp zijn vrouw aan vergaande gedragsbeperkingen die voor hem niet gel-
den.. Hij mocht wel seksueel experimenteren, met mannen van de eigen 
stamm en met vrouwen, als deze maar niet tot de eigen stam behoorden. 
Homoseksualiteitt kwam bij moslims heel veel voor, wist Fortuyn, maar was 
'eenn soort initiatierite naar volwassenheid: de oudere man leert de jongere 
man.. Het is een vorm van gelegenheidsseksualiteit die samenhangt met de 
zeerr beperkte beschikbaarheid van de vrouw. Daardoor kan homoseksuali-
teitt zich niet ontwikkelen tot een zelfstandige vorm van seksualiteit, liefde 
enn omgang.' U7 

Dee radicalisering van zijn standpunten ten aanzien van migratie was in 
19977 nagenoeg voltooid. Het milieu van het Elsevier van hoofdredacteuren 
HJ.. Schoo en Arendo Joustra - dat veel aandacht besteedde aan Nederland 
alss 'verwarde natie' die geen raad wist met zijn identiteit, aan de criminali-
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teitt onder allochtonen en hun mislukte integratie en aan het voor het week-
bladd vaststaande feit dat Nederland vol was - heeft Fortuyn beïnvloed. Ook 
zijnn lezers en toehoorders reageerden enthousiast: hier sprak een man die 
buitenn het correcte boekje van weldenkend Nederland durfde te gaan.!2g 

Fortuynn onderscheidde zich van etnocentrische stromingen in het bui-
tenland.. Hij was tegen de principiële ongelijkheid van het Vlaams Blok of 
hett Front National die - onder de leus 'eigen volk eerst' - migranten minder 
rechtenn toekennen dan autochtone ingezetenen. Fortuyn onderstreepte juist 
dee verworvenheden van de Verlichting, door hem kortheidshalve omschre-
venn als 'de moderniteit'. Hij doelde daarbij vooral op de scheiding van kerk 
enn staat, gelijkheid van mannen en vrouwen en van homo's en hetero's en 
vrijheidd van meningsuiting. 

Fortuynn maakte geen onderscheid tussen gematigde moslims en radicale 
moslims.. Zijn redenering was dat de moslims in Nederland door hun 
gebrekk aan scholing, hun herkomst uit Anatolië en het Rifgebergte en hun 
godsdienstt achterlijk waren en in Nederland in een marginale, geïsoleerde 
positiee waren terechtgekomen. Omdat ze geen enkel perspectief zouden 
hebbenn op lotsverbetering en zelf niet wilden integreren, redeneerde For-
tuyn,, restten de moslims slechts twee uitwegen: een bekering tot militant 
fundamentalistt of een criminele carrière. Fortuyn was doodsbenauwd voor 
uitbarstingenn van etnisch geweld zoals die in de jaren tachtig en negentig in 
Engelandd en Duitsland plaatsvonden.129 

Individuelee assimilatie - het lossnijden van de banden met het geloof, de 
familiee en het land van herkomst - was volgens Fortuyn de enige manier om 
tee ontsnappen aan de pathologie van de geïsoleerde moslim. Voor dit stand-
puntt was geen enkele andere politicus te porren, maar een flink deel van de 
bevolkingg was het met Fortuyn eens (zie tabel IV.I) . 

Inn De puinhopen van acht jaar Paars pleitte Fortuyn voor een migratiestop. Het 
principee van opvang in de regio betekende dat alleen politieke vluchtelingen 
uitt Frankrijk, Engeland, Duitsland en Denemarken (België noemde Fortuyn 
niet)) in Nederland konden worden toegelaten. Het Verdrag van Schengen 
moestt worden opgezegd en de controle aan de grens moest worden her-
steld.. All e containers die Nederland binnenkwamen, zouden door de doua-
nee op drugs en verstekelingen gecontroleerd moeten worden. Het vluchte-
lingenverdragg van de Verenigde Naties moest worden herzien of anders 
wordenn opgezegd. Gezinsvorming werd verboden, alleen echtgenoten en 
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Tabell  IV.I 'Etnische minderheden moeten hun eigen cultuur opgeven' 

(inn procenten) 

Meee eens Oneens 

Denemarken n 

België ë 

Frankrijk k 

Duitsland d 

Nederland d 

EUU totaal 

25 5 

36 6 

28 8 

24 4 

29 9 

22 2 

Bron:: European Monitoring Centre 2001130 

kinderenn van de migrant mochten onder strenge voorwaarden worden toe-

gelaten.. Uitgeprocedeerde asielzoekers werden door Fortuyn tot hun ver-

trekk naar een gesloten inrichting gestuurd. 

Fortuynn wilde desnoods met dwang een einde maken aan segregatie in 

stadswijkenn en aan zwarte scholen. De overheid moest moslimvrouwen 

doorr middel van een niet nader gespecificeerd emancipatiebeleid genezen 

vann 'die achterlijke islamitische opvatting over de positie van de vrouw'.131 

Voorr het vraagstuk van de migratie geldt, net als bij zijn andere beleids-

voorstellen,, dat Fortuyns plannen moeilijk uitvoerbaar waren. Wel sloten ze 

aann bij de opvattingen van een steeds grotere groep kiezers, zoals blijk t uit 

opinieonderzoekk van het European Monitoring Centre on Racism and 

Xenophobiaa uit 2001 (zie ook tabel iv.2). 

Opp de stelling 'etnische minderheden maken misbruik van het stelsel 

vann sociale voorzieningen' antwoordde in 200148 procent van de Nederlan-

derss instemmend en 35 procent afwijzend. Het gemiddelde van alle 15 lidsta-

tenn week daar weinig van af: 52 procent was het met de stelling eens en 32 

procentt oneens.132 

Opp de stelling: 'alle (ook legale) migranten moeten worden teruggestuurd 

naarr het land van herkomst zodra ze werkloos worden' antwoordde 36 pro-

centt van de Nederlanders instemmend en 54 procent afwijzend (het gemid-

deldee van de EU lag op 39 procent eens, respectievelijk 47 procent oneens).134 
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Tabell  iv.2 'Aanwezigheid van etnische minderheden is een bron van onveiligheid' 

19977 mee eens 1997 oneens 2000 mee eens 2000 oneens 

Denemarken n 
België ë 
Frankrijk k 
Duitsland d 
Nederland d 
EUU totaal 

Bron:: EUMC 20011" 

DeDe schuldvraag 

Pimm Fortuyn was zich zeer bewust van de Werdegang van zijn generatie, de 
naoorlogsee babyboomers. Hij stelde die generatie verantwoordelijk voor de 
verloederingg van Nederland. Aan het eind van de jaren zestig schreef deze 
generatiee (geboren tussen 1946 en 1954) geschiedenis met de 'onttroning van 
hett patriarchale gezag'. Fortuyn was een bewonderaar van met name de 
vrouwenn van de tweede feministische golf. De babyboomers hadden korte 
mettenn gemaakt met de regentenmentaliteit en de gesloten bestuurscultuur 
inn instellingen en ondernemingen. Zij 'bevochten de moderniteit' op hun 
ouderss en schiepen hun eigen werkgelegenheid in de al maar uitdijende col-
lectievee sector. Het was een bevoorrechte generatie, wist Fortuyn, die uitein-
delijkk de weelde niet had kunnen dragen. Fortuyn, in zijn autobiografie 
Babyboomers:Babyboomers: 'De babyboomers zijn geboren met een gouden lepel in hun 
mond.. Zij profiteerden als eersten van de door hen ingezette democratise-
ringg van het huizenbezit en het vliegverkeer. Zij genoten als eersten van de 
seksuelee vrijheden en van de emancipatie van vrouwen en homoseksuelen. 
Zee genieten straks de goede pensioenen. (...) In alle opzichten heeft het hen 
meegezetenn in het leven en zij zijn waarschijnlijk de laatste generatie die het 
collectieff  gezien beter heeft dan hun ouders en dat over de gehele linie. Door 
ditt alles zijn de babyboomers niet alleen een beeldbepalende generatie, maar 
ookk een verwende generatie met blasé trekjes.' 

60 0 

59 9 
46 6 

41 1 

34 4 

37 7 

33 3 

31 1 

45 5 

37 7 

59 9 

47 7 

60 0 

56 6 

51 1 
46 6 

45 5 

42 2 

33 3 

35 5 

41 1 

34 4 

44 4 

43 3 
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Dee babyboomers hadden in de jaren negentig de touwtjes stevig in han-
denn genomen. Fortuyn constateerde bitter: 'De gesloten regentencultuur is 
terugg van weggeweest. De babyboomers zijn bovenal een egoïstische gene-
ratie,, die goed voor zichzelf zorgt en pas dan bereid is om na te denken over 
dee toekomst van anderen. (...) Het is niet teveel gezegd dat de babyboomers 
voorall  een laffe generatie zijn. Zij vullen hun zakken in stilte en ontlopen op 
grotee schaal hun verantwoordelijkheden. De schuld en oorzaak zoeken bij 
zichzelff  komt in het gemiddelde babyboomershoofd niet op.' 

'Dee babyboomers hebben verzuimd "vader" te worden,' concludeerde 
Fortuynn in zijn autobiografie. 'Het moederlijke is door hen wel gekoesterd, 
maarr de stellers van de Wet hebben zij uitgebannen. Een samenleving die 
datdat doet, ontspoort op den duur. Het wordt tijd dat de babyboomers hun 
verantwoordelijkheidd nemen en zelf volwassen worden, dat wil zeggen uit 
overtuigingg "vader" worden.'135 

Dezee opdracht aan een hele generatie, het uitwissen van de uitwassen 
vann de jaren zeventig tot en met negentig, zou Pim Fortuyn, de meest pathe-
tische,, maar ook de meest reflexieve babyboomer van allemaal, hoogstper-
soonlijkk op zijn schouders nemen. 

HetfortuynismeHetfortuynisme als Hollands populisme 

Dee betekenis van Fortuyn ligt niet in zijn gedachtegoed of intellectuele pres-
taties,, noch in de subtiliteit van zijn beleidsvoorstellen. Hij was geen begin-
selpoll  iticus of originele denker, maar een volkstribuun met een authentieke 
persoonlijkheid.. Zijn enorme gedrevenheid werd gevoed door zijn overtui-
gingg dat de samenleving maakbaar en kneedbaar was. 

Wee zien in het programma van Fortuyn tal van klassieke populistische 
stijlfigurenn en elementen terug. Dat geldt in de eerste plaats zijn kritiek op 
hett in zijn ogen gedegenereerde Amerikaanse kapitalisme. De vervreem-
dingg tussen burgers en de door bureaucraten gekaapte staat, zag Fortuyn als 
hett grootste politieke probleem. Het recept is typerend voor de zich als po-
pulistt ontpoppende Fortuyn: directe democratie, weg met de partijenpoli-
tiekk en een zakenkabinet van vooraanstaande burgers. 

Heimweee naar de 'menselijke maat', 'gewone' mensen uit de praktijk die 
bovenn het politieke gekissebis stonden en wilde hervormingsplannen vorm-
denn de ingrediënten van de paardenmiddelen die Fortuyn bij wijze van 
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shocktherapiee de natie wilde opleggen. Duidelijk is voorts dat Fortuyn geen 
revolutiee wilde, maar wel een grote schoonmaak om het politieke bedrijf te 
regenereren.. De luiken moesten open, de bestuurders moesten met de billen 
bloott en 'het land' moest worden 'teruggegeven aan de burger'. 

Zoalss elke populist cultiveerde Fortuyn zijn volksvijanden: in zijn geval 
Onss Soort Mensen, de insiders die elkaar de baantjes toespelen en zich wei-
gerenn te verantwoorden tegenover de kiezers. Zijn tirade tegen OSM is klas-
siekk populistisch, zij worden, om een uitdrukking van hem te lenen, 'gede-
moniseerd'.. Pas in een laat stadium, in 1997, voerde Fortuyn de moslims als 
volksvijandenn ten tonele en pleitte hij voor stopzetting van alle migratie. 
Doorr dit standpunt, dat na het uiteenvallen van de Centrum-Democraten in 
dee verste verte niet door andere partijen werd verkondigd, werd Fortuyn een 
politiekee propositie voor een aanzienlijk segment van het Nederlandse elec-
toraat. . 

Eenn politieke persoonlijkheid van enige allure praat zijn publiek niet 
ongeclausuleerdd naar de mond, maar stuurt het naar huis met de opdracht 
alss verantwoordelijk lid van de nationale gemeenschap het goede voorbeeld 
tee geven. Dat gold ook voor Fortuyn. Als de school niet voldoet, moet de 
ouderr zich inzetten in het schoolbestuur. Als je buurvrouw slecht Neder-
landss spreekt, moet jij haar helpen met het leren van de taal, daar hebben we 
geenn dure cursussen voor nodig. Studenten moeten niet zeuren over een 
lagee beurs, maar geld lenen of een baantje nemen. Dit appèl aan het betere 
ikk van de calculerende burger, kwam de aantrekkingskracht van Fortuyns 
politiekee programma ten goede. 

Dee kracht van Fortuyns populistische filippica over de 'puinhopen van 
Paars'' in 2002 ligt niet in de uitvoerbaarheid van zijn voorstellen. Fortuyn 
gingg gemakshalve uit van de illusie van de schone lei: gooi de bureaucraten 
eruitt en laat de 'mensen van de praktijk', zonder tussenkomst van belang-
hebbenden,, de Augiasstal uitmesten - uiteraard niet met een bezem, maar 
mett een computergestuurde hogedrukspuit. 

Bovengenoemdee stijlfiguren zijn in wat gematigder vorm ook terug te 
vindenn in het Leefbaar-populisme van Nagel en Westbroek. Het begrip Leef-
baarr verwijst onmiskenbaar naar een idylle van de gemeenschap van bur-
gerss die elkaar begrijpen. De 'menselijke maat' wordt in de plaats van de 
anoniemee bureaucratie gesteld. De verstandhouding tussen leiders en kie-
zer?? is Hi> van een samenzwering tegen de gevestigde orde van zelfzuchtige 
baantjesjagers.. Demagogie - volgens het principe 'eerst de man, dan de bal' 
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-- was Fortuyn, Westbroek noch Nagel vreemd. De Leefbaren wilden graag 
mett Fortuyn in zee, maar niet tot de prijs van het etnocentrisme - wat op 
landelijkk niveau nu juist het gat in de politieke markt zou blijken. 

Vanwegee zijn opvattingen over migratie en de islam maakte Fortuyn 
zonderr meer deel uit van de Europese rechts-populistische familie. Hij wilde 
zelff  alleen met Berlusconi geassocieerd worden — een liefde die werd beant-
woord,, zij het postuum. Maar ook Jörg Haider en Filip De winter zagen For-
tuynn als een partijgenoot. 

Hett belangrijkste verschil met zijn buitenlandse kameraden was Pim 
Fortuynn zelf. Hij was een homo sui generis. Vandaar dat Filip Dewinter, lei-
derr van het Vlaams Blok, niet goed raad wist met die rare spotvogel uit Rot-
terdam.. Dewinters etnocentrisme was gebaseerd op ongelijkheid en 'de oud-
stee rechten': 'eigen volk eerst'. Fortuyn daarentegen herleidde zijn etnocen-
trismee uit de idealen van de Franse Revolutie: alle mensen zijn gelijk, dus 
moetenn die achterlijke moslims zich aan onze moderne opvattingen confor-
meren.. Hij bleef een kind van de jaren zestig en zeventig, de jaren van femi-
nismee en homobevrijding - geen zaken waarmee Filip Dewinter in Vlaande-
renn zijn kiezers onder ogen kon komen. 

EenEen politiek eenmansorkest 

Dee persoonlijkheid van Fortuyn was zo gecompliceerd dat hij er zelf een 
halvee eeuw over deed om erachter te komen wie hij werkelijk was. Zijn 
autobiografie,, die hij liet verschijnen als cadeau aan het volk van Nederland 
terr gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag in 1998, was bovendien een 
bewustee dramatisering van zijn levensgeschiedenis - het was een standbeeld 
datt Fortuyn voor zichzelf en voor de wereld had opgetrokken. 

Pimm Fortuyn was ervan overtuigd een missie te hebben. Hij zou het 
Nederlandsee volk redden van de duistere krachten die het bedreigde (de ach-
terlijkee islam, de verwaande elite van 'ons soort mensen') en leiden naar het 
beloofdee land van 'de moderniteit'. De laatste woorden van zijn boek De ver-
weesdeweesde samenleving luiden: i k ben gereed. U ook? Op weg naar het beloofde 
land!' ' 

Fortuynn vergeleek zichzelf met Mozes, die tot de Israëlieten sprak: 
'Neemm alle vermanende woorden die ik julli e vandaag gezegd heb ter 

hartee en draag je kinderen op alle bepalingen van dit wetboek zorgvuldig in 

9 0 0 



praktijkk te brengen. Het zijn geen woorden zonder zin, ze zijn voor julli e 
vann levensbelang. Door er gehoor aan te geven zullen julli e heel lang wonen 
inn het land dat je in bezit gaat nemen, daar aan de overzijde van de 
Jordaan.'1366 Zo probeerde Fortuyn betekenis te geven aan het noodlot (net 
alss Mozes zijn broer Aaron verloor, stierf Joos, de jongste broer van Fortuyn 
eenn vroege dood) en aan de afwijzingen die hem in zijn strijd naar erken-
ningg ten deel vielen.137 

Alss katholiek jongetje wilde hij paus worden, als student voorzitter van 
dee studentenvakbond aan de Vrije Universiteit, als bestuurder burgemeester 
vann Haarlem, als journalist presentator van een talkshow, als partijganger 
voorzitterr van het CDA, als relnicht koningin van Nederland en als lijsttrek-
kerr minister-president. 

Fortuynn volgde daarbij de mode van de dag. In de jaren zestig was presi-
dentt Kennedy zijn held, in de jaren zeventig voorzitter Mao. In de jaren 
tachtigg bekeerde Fortuyn zich achtereenvolgens tot de bevlogen sociaal-
democraatt Joop den Uyl en tot de roomse manager Ruud Lubbers. In de 
jarenn negentig stal de dwarse patriciër Frits Bolkestein het hart van Fortuyn, 
maarr die liefde kwam slechts van één kant. Ten slotte werd de mediamag-
naat,, volksheld (van Forza Milan tot Forza Italia138) en premier Silvio Berlus-
conii  het ultieme idool voor Fortuyn. 

Inn zijn kijk op de wereld wisselde hij het marxisme af met een lofzang op 
dee calculerende burger en de zelfstandige ondernemer. Op de redactie van 
ElsevierElsevier maakte hij zich de kritiek van het blad op het gedogen, het lakse vei-
ligheidsbeleidd en de mislukte inburgering van migranten eigen. Tijdens zijn 
spreekbeurtenn burgerde hij zelf in bij het midden- en kleinbedrijf. In wissel-
werkingwerking met de zaal en zijn lezers ontwikkelde Fortuyn uiteindelijk zijn 
laatstee programma: De puinhopen van acht jaar Paars. 

Hijj  was een kind van de jaren zestig, de jaren waarin het persoonlijke 
politiekk werd. Zijn exhibitionisme kende geen grenzen: alles moesten we 
vann Fortuyn weten. Zijn boeken werden opgefleurd met grote foto's van de 
auteurr op het omslag. In die boeken werden persoonlijke ervaringen politie-
kee programmapunten. De knusse jongensschool van pater Hutjens in Haar-
lemm stond model voor 'de menselijke maat' die hij in het onderwijs wilde 
terugbrengen.. Hij was tegen de islam omdat hij als homo 'de emancipatie 
niett nog eens over wilde doen'. 

Fortuynn was bij dit alles uiterst reflexief, hij spaarde zichzelf niet. 
Homo'ss waren pathologische narcisten die alleen maar op zichzelf verliefd 
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warenn en babyboomers vormden een generatie van verwende kinderen die 
weigerdenn volwassen te worden. 

Hoee gecompliceerd Fortuyn ook in elkaar zat, hij was zichzelf en stond 
voorr zijn standpunten. Hij was een begenadigd spreker, debater en provoca-
teur.. Zijn tegenstanders maakte hij belachelijk en zijn medestanders char-
meerdee hij met zelfspot. Zo wist hij uiteindelijk een samenzwering tot stand 
tee brengen tussen 'wij', het volk van gewone hardwerkende mensen, en 'zij', 
dee elite van 'ons soort mensen' en de 'linkse kerk'. Hij had charisma, lef, 
talentt en bezieling. Hij was geknipt voor de rol van de populistische buiten-
staanderr die het gevestigde bestel op de proef zou kunnen stellen. 

Aann het begin van dit hoofdstuk omschreef ik Fortuyn als 'politiek een-
mansorkest'.. We zullen hem nog tegenkomen als aanvoerder van Leefbaar 
Rotterdamm en lijsttrekker van de Lijst Pim Fortuyn. In feite waren deze orga-
nisatiess niet meer dan supporterscomités in dienst van de leider. Fortuyn 
wass het fortuynisme, de beweging en de persoon vielen volledig samen. 
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