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vuu De doorbraak van Fortuyn

Pimm Fortuyn was de katalysator van de nationale onvrede over het consensusbeheerr van een gesloten politieke kaste die niet meer bij machte was de
maatschappelijkee agenda te beheersen. De geest was begin 2002 uit de fles;
dee omslag in de publieke opinie ten nadele van Paars was niet meer ongedaan
tee maken. De stemming was steeds sterker tegen het politieke establishment
gerichtt - en Fortuyn wist die stemming overtuigend te politiseren. Zijn voornaamstee programmapunt, 'Nederland is vol', werd overigens slechts door een
kleinee minderheid van de kiezers (minder dan 20 procent)) gedeeld. De weerzinn tegen het wegmoffelen van de migrantenproblematiek was groter.
Zoalss we in het vorige hoofdstuk zagen, haakte alleen het CDA in op
dezee verandering in de publieke opinie. Balkenende wees in januari de multiculturelee samenleving af en eiste van migranten 'vereenzelviging met de
Nederlandsee waarden'. Er was regelmatig informeel contact tussen Balkenende,, zijn woordvoerder Jack de Vries en Pim Fortuyn en zijn zegsman Mat
Herben.. De afspraak tussen CDA en LPF om elkaar niet te bestrijden werd
effectieff nageleefd. Balkenende onthield zich als enige lijsttrekker van commentaarr op het Volkskrant-interview. Hij prees de analyse van Fortuyn in De
puinhopenpuinhopen van acht jaar Paars als 'goed werk' en publiceerde enkele weken later
zelff zijn boek Anders en beter. Een coalitie met de LPF was 'denkbaar', meende
Balkenendee half april, want 'Fortuyn heeft in Rotterdam laten zien dat hij
goedd kan samenwerken'. Balkenende had wel grote aarzelingen over de
'groep-Fortuyn':: 'Hoe stabiel is zo'n groep. Het zijn allemaal onervaren
mensen.. Dat vind ik moeilijk.'202
Dee onder vrijwel alle politici levende opvatting dat een open maatschappelijkk debat over de kwestie van de gebrekkige integratie van migranten tot
ongewenstee maatschappelijke spanningen zou leiden, werd in het voorjaar
vann 2002 gelogenstraft. Zoals Raymond van den Boogaard in NRC Handelsbladblad schreef: 'Sociale groepen die sinds jaar en dag de aansluiting tot politiekee discussie hadden verloren, zagen plots in Fortuyn hun politieke leidsman.. Er ontstond helemaal geen pogrom-achtige atmosfeer - eerder een
algemenee opgetogenheid over het feit dat taboes aan de orde werden gesteld.
Dee Haagse politiek werd in het gedepolitiseerde Nederland plotseling weer
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eenn onderwerp van alle dag, op elk feestje, aan iedere borreltafel. En altijd
draaidee de discussie daar om Fortuyn, zijn persoon en zijn ideeën - ook bij
verklaardee tegenstanders.'203
Daarbijj stond nog allerminst vast of Leefbaar Nederland en Fortuyn hun
opmarss in de peilingen zouden kunnen kapitaliseren. De breuk tussen Leefbaarr Nederland en Pim Fortuyn in de nacht van 9 op 10 februari was de ontladingg van een oplopende, voor iedereen zichtbare, spanning tussen de partijj en de leider. Het vervolg pakte heel anders uit dan de politieke insiders
verwachtten.. In plaats van roemloos ten onder te gaan, maakte Fortuyn een
bliksemsnellee comeback. Hij ontleende zijn charisma aan een mengeling
vann persoonlijk melodrama, het belachelijk maken van zijn politieke tegenstanderss en een uitzonderlijke presentatie van zijn politiek via de televisie,
tijdenss spreekbeurten en in debatten met tegenstanders.
Dee aanpak van Fortuyn en zijn medebestuurders De Booij, Dost en Langendamm van de LPF was, om het in één woord te zeggen, improvisatie. Uitgangspuntt was een doorbraak op 15 mei, waarbij Fortuyn in februari nog
griff getekend zou hebben voor een zetel of 15. Hij wilde regeren, als het even
konn als minister-president, anders als fractieleider in de Tweede Kamer. In
zijnn ideale kabinet was plaats voor krachtige en zakelijke bestuurders, waarbijj partijpolitieke achtergrond van ondergeschikt belang was. Zo kon ministerr Vermeend (PvdA) van Sociale Zaken gewoon blijven zitten.204
Vann een LPF-strategie op langere termijn was geen sprake.205 Albert de
Booijj trad op als begeleider van Fortuyn bij zijn dagelijkse optredens tijdenss bijeenkomsten en in de media. Tot de gemeenteraadsverkiezingen van
66 maart richtte Fortuyn zich op zijn lijsttrekkerschap van Leefbaar Rotterdam.. Peter Langendam hield zich bezig met de samenstelling van de kieslijstenn van de LPF en John Dost runde het partijkantoor.
Dee gevestigde politieke partijen konden Fortuyn na het interview met de
Volkskrantt niet langer negeren. De meeste partijen slaagden er niet in een
adequaatt antwoord op de uitdaging van Fortuyn te vinden. Zowel in de VVD
alss in de PvdA ontstond in de campagneteams grote onenigheid over de
strategie,, vooral na het falen van de lijsttrekkers in het televisiedebat na de
gemeenteraadsverkiezingen.. De omslag van de stemming onder de kiezers
kreegg zijn weerslag in de media; de berichtgeving over Paars na de gemeenteraadsverkiezingenn was kritischer dan daarvoor.
Aann het slot van dit hoofdstuk wordt een indruk gegeven van de berichtgevingg in de internationale pers over de opmars van Fortuyn.
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FortuynFortuyn zonder ballast
Hett interview met Pim Fortuyn in de Volkskrant van zaterdag 9 februari 2002
wass een mooie illustratie van het totaal verschillende effect van een publicatiee in een landelijke krant op enerzijds het politieke bedrijf en anderzijds het
publiek.2066 Het effect op de politiek was direct en groot; de kiezers reageerdenn volstrekt anders dan de politieke insiders hadden verwacht.
Journalistiekk gesproken lag de nadruk op de verificatie van uitlatingen
vann de columnist Fortuyn in zijn nieuwe hoedanigheid als lijsttrekker van
Leefbaarr Nederland. Nieuw was zijn pleidooi tot afschaffing van het verbod
opp discriminatie. Fortuyns motivering voor zijn kruistocht tegen de islam
wass persoonlijk. Hij had 'geen zin de emancipatie van vrouwen en homoseksuelenn nog eens over te doen. Op middelbare scholen zijn tal van homoseksuelee leraren die vanwege Turkse en Marokkaanse jongens in de klas niet
durvenn uitkomen voor hun identiteit. Dat vind ik een schande. (...) In welk
landd zou een lijsttrekker van een zo grote beweging als de mijne openlijk
homoseksueell kunnen zijn? Wat fantastisch dat dat hier kan. Daar mag je
trotss op zijn. En dat wil ik graag effe zo houden.'207
Dee reacties lieten niet lang op zich wachten. Op zaterdagochtend zegde
Henkk Westbroek, leider van Leefbaar Utrecht en medeoprichter van Leefbaarr Nederland, 'meneer Fortuyn' al de wacht aan. In de nacht van zaterdag
opp zondag vergaderde het bestuur van Leefbaar Nederland met Pim Fortuyn
enn perschef Kay van der Linde, hetgeen resulteerde in het afzetten van Pim
Fortuynn als lijsttrekker door het voltallige bestuur. Uit een documentaire
vann de TROS werd duidelijk dat Fortuyn met een emotioneel beroep op het
bestuurr had verklaard 'niet anders te kunnen'. Het was 'vijf voor twaalf',
niett alleen in Nederland, maar in heel Europa. Onze westerse cultuur werd
doorr de islam bedreigd. 'Jullie laten over je heen lopen.' Turkse en Marokkaansee boefjes beroofden nooit hun eigen volk, maar autochtonen en weerlozee bejaarden. 'Daarom haal ik die zetels binnen. Omdat ik degene ben die
zegtt wat niet gezegd mag worden.' Jan Nagel verklaarde dat het gescheiden
optrekkenn van Leefbaar Nederland en Fortuyn de beste manier was om
Paarss van de troon te stoten. 'Gescheiden halen we meer zetels dan wanneer
wee bij elkaar blijven.' Uitvechten van het meningsverschil voor een congres
achttee Nagel politieke zelfmoord.208
Dee politieke concurrentie van Leefbaar Nederland gooide op deze zaterdagg het roer om. Tot dan toe hadden de gevestigde partijen Fortuyn en zijn
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partijj genegeerd, alleen Thom de Graaf van D66 had - vergeefs - geprobeerd
dee lijsttrekker van LN tot een debat te verleiden. Maar nu achtten de leiders
hett tijdstip gekomen Fortuyn buiten de politieke orde te plaatsen. Alleen Jan
Peterr Balkenende, de lijsttrekker van het CDA, onthield zich van commentaarr op de uitspraken van Fortuyn in de Volkskrant.
Dezee uitspraken logen er niet om. Als het aan Fortuyn lag, kwam er geen
asielzoekerr Nederland meer binnen. 'Ik vind 16 miljoen Nederlanders wel
genoeg.. Nederland is een vol land.' Met deze uitspraak brak Fortuyn de
beloftee aan partijvoorzitter Nagel dat hij dergelijke opmerkingen niet meer
zouu maken. 'Daar moest ik me maar eens niet zoveel meer van aantrekken,'
liett de lijsttrekker noteren. Fortuyn wilde niemand zijn burgerrechten ontnemen.. 'Iedereen die hier binnen is, blijft binnen.' Maar Antilliaanse jongerenn moesten 'hup, terug', want zij, meende Fortuyn ten onrechte, waren hier
illegaall binnengekomen. Tegen buitenlanders als groep had Fortuyn niets,
hett ging hem vooral om islamieten. 'Als ik het juridisch rond zou kunnen
krijgen,, dan zou ik gewoon zeggen: d'r komt geen islamiet meer binnen.' De
islamm noemde Fortuyn 'een achterlijke cultuur'. 'Overal waar de islam de
baass is, is het gewoon verschrikkelijk.' Fortuyn liet weten het artikel in de
Grondwet,, waarin het verbod op discriminatie is vastgelegd, te willen
afschaffen,, omdat het te veel inbreuk zou maken op de vrijheid van meningsuiting.209 9
Datt laatste werd door voorzitter Nagel van Leefbaar Nederland als voornaamstee argument om Fortuyn buiten de deur te zetten naar voren
gebracht.. Andere betrokkenen, onder wie bestuurslid Broos Schnetz, legden
dee nadruk op het niet nakomen van afspraken door Fortuyn. De hoofdpersoonn zelf geloofde die nacht nog in het lijmen van de breuk tussen hem en
hett bestuur. Strijdlustig verklaarde Fortuyn bij zijn vertrek uit Hilversum,
waarr het spoedberaad van de top van Leefbaar Nederland had plaatsgevonden,, dat hij de nieuwe minister-president van Nederland zou worden. Hij
gingg er - niet ten onrechte - van uit dat Leefbaar Nederland zijn doelstelling,, het behalen van minstens tien zetels bij de verkiezingen van 15 mei,
zonderr hem niet zou kunnen halen.
Ronaldd Sörensen, de oprichter van Leefbaar Rotterdam, liet weten dat
Fortuynn lijsttrekker van zijn partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van
66 maart 2002 zou blijven. Fortuyn speelde al op zondag 10 februari openlijk
mett de gedachte aan de verkiezingen van de Tweede Kamer mee te doen met
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eenn eigen lijst. Hieruit bleek dat hij de mogelijkheid van een breuk met Leefbaarr Nederland had ingecalculeerd. Nadat het bestuur van LN het voorstel
vann Fortuyn de breuk te lijmen op n februari had afgewezen, kondigde hij
zijnn nieuwe Lijst Pim Fortuyn aan.210
Hett effect van het interview op het gedrag van Leefbaar Nederland was
directt en groot. Hetzelfde gold voor het effect van de publicatie op de andere
politiekee spelers. Zij veranderden hun tactiek ten aanzien van Fortuyn en
zijnn partij. Die werden niet langer genegeerd, maar gediskwalificeerd. De
retoriekk van het 'antifascisme' speelde daarbij een voorname rol, met als
opvallendstee voorbeeld het citeren door Thom de Graaf uit het dagboek van
Annee Frank op een partijbijeenkomst van D66 op zaterdagmiddag 9 februari. .
Hett effect van het interview op de lezers van de Volkskrant en van de
berichtgevingg over het interview op het publiek was heel wat minder eenduidigg dan de reactie van de politici. De deelnemers aan het verkiezingsspel
dee Politieke Aandelenmarkt van de Volkskrant boden dezelfde zaterdag al
massaall aandelen Leefbaar Nederland aan. In het weekeinde zakte LN op de
politiekee aandelenmarkt (die was gebaseerd op het idee dat speculeren in
politiekee partijen een met opiniepeilingen vergelijkbare indicatie van kiezersvoorkeurenn te zien gaf) van 17 naar 9 zetels. Opvallend genoeg hielden
dee deelnemers aan het beleggingsspel er meteen al rekening mee dat Fortuynn een nieuwe partij zou oprichten. Het aandeel 'Tweede Kamer overige'
(kleinee en nieuwe partijen) steeg naar 5 procent (7 zetels). Het aandeel VVD
wonn 1 procent, het aandeel D66 een half procent.211
Dee reacties van het publiek liepen uiteen van afschuw over de uitspraken
vann Fortuyn tot de verzuchting dat eindelijk iemand zei wat je in Nederland
vann de 'linkse kerk', respectievelijk de gevestigde politiek, niet mocht zeggen.. Velen voorspelden dat het met Fortuyn snel afgelopen zou zijn. Hieruit
bleekk het onvoorspelbare karakter van het effect van nieuws op het publiek.
Fortuynn en zijn aanhang kregen namelijk juist de wind in de zeilen. Eind
februarii stond de Lijst Pim Fortuyn in de peilingen op 26 zetels, Leefbaar
Nederlandd was gezakt naar 6 zetels. Fortuyn bleek in zijn eentje, bevrijd van
dee progressieve ballast uit Leefbaar Nederland, dus een veel aantrekkelijker
propositiee voor de kiezers te zijn.
Hett effect van het interview op het publiek werd versterkt door de publiciteitt rond Fortuyns uitlatingen op radio en televisie. De woorden van
mediasocioloogg Michael Schudson waren ook dit keer van toepassing: de tv-
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rubriekenn bleken de 'parasieten' van de krant. Kranten zijn niet langer in
directee zin de eerste nieuwsbron voor de meeste mensen, observeerde
Schudson,, maar indirect blijven ze de belangrijkste bron omdat ze het
nieuwss aan de televisie verschaffen. 'Een televisiejournalist pikt zelden een
verhaall op waar de kranten en nieuwsmagazines niet al bovenop zitten.
Televisiee bevestigt het nieuws, wrijft het de kijkers in en dramatiseert het, en
alss het gebeurtenissen live verslaat, treedt de televisie als getuige op. Maar
televisiee ontdekt zelden nieuws. Dat blijft bijna geheel de taak van de
gedruktee pers.'212 De dag van elke radio- en tv-journalist begint met de ochtendkranten.213 3
Hett interview met Fortuyn betekende een breuk in de verkiezingscampagne,, waarin tot dan toe de tweestrijd tussen PvdA en W D centraal had
gestaan.. De politicus Fortuyn, maar ook de thema's waarmee hij zich profileerde,, kwamen vanaf 9 februari in het brandpunt van de verkiezingsstrijd
tee staan.
Volgenss specialist in politieke communicatie Jan Kleinnijenhuis van de Vrije
Universiteitt heeft het publiceren en uitzenden van veel feitelijk nieuws dat
alss slecht wordt ervaren, een negatieve waardering van het zittende kabinet
tott gevolg. Zo had het kabinet-Lubbers in 1994 veel te lijden van publicaties
overr de snel oplopende werkloosheid.
Criminaliteitt overheerste het feitelijke nieuws in 2002 al vanaf de eerste
weken,, waarbij drugskoeriers, cellentekorten en de bouwfraude, met ministerr Korthals als gebeten hond, de voorpagina's vulden. Ander slecht nieuws
wass de daling van winsten van bedrijven, onder welke KPN, de files, de stilstaandee treinen, de wachtlijsten in de zorg, de onenigheid over de aanpak
vann de WAO en problemen rond migranten. Vergeleken met 'misdaadjaar'
1998,, toen het 'zinloze geweld' waarvan Meindert Tjoelker het slachtoffer
werdd het nieuws beheerste, was het opmerkelijk dat in 2002 de criminaliteit
driee keer zoveel in het nieuws kwam als in 1998 (23 tegen 8 procent). De
aandachtt voor migrantenvraagstukken was nauwelijks hoger (9 procent in
20022 tegen 8 in 1998), maar wel veel negatiever (-0,36 tegen -0,17 op een
schaall van -1 tot +1).
Rechtsee issues overheersten linkse thema's als sociale zekerheid en werkgelegenheid.. Dit laatste thema was in 1998 nog zeer positief (+0,58) in het
nieuws,, ter meerdere eer en glorie van het eerste paarse kabinet, maar in
20022 (met -0,36) negatief.214
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Dee negatieve berichten over de 'puinhopen' van het tweede kabinet-Kok
beheerstenn het nieuws van 2002, waarbij de publicatie op 14 maart van Fortuynss programma De puinhopen van acht jaar Paars volgens Kleinnijenhuis de
berichtgevingg nog iets negatiever maakte (vóór 14 maart -0,20, erna -0,25;
gemiddeldd over 2002: -0,22). Er was in de pers geen eenstemmigheid over
hett failliet van Paars. De richting van de feitelijke ontwikkelingen in het laatstee jaar van het paarse kabinet werd het meest ongunstig voorgesteld door
dee NOS (-0,43), gevolgd door RT14 (-0,27), SBSÓ en De Telegraaf (elk -0,24).
NRCNRC Handelsblad berichtte iets minder negatief dan het gemiddelde (0,19), de
VolkskrantVolkskrant (0,13) en het Algemeen Dagblad (0,13) waren in hun berichten nog
ietss milder. Trouw (0,07) berichtte het minst negatief over de 'puinhopen'
vann Paars. De in de media gerapporteerde feiten waren sterk in het voordeel
vann de LPF en het CDA.215

DeDe gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart
Opp 27 februari maakte oprichter Ronald Sörensen van Leefbaar Rotterdam
bekendd dat Pim Fortuyn niet langer op straat campagne zou voeren. Sörensenn beschuldigde andere partijen ervan mensen tegen elkaar op te zetten.
'Zee blijven erop hameren dat wij fascisten en racisten zijn en dat we tegen
dee islam zijn. Als je dat lang genoeg doet, geloven mensen dat. Maar onze
tegenstanderss maken daarmee krachten los die zich niet laten beteugelen.'
Bijj de opnamen van een spotje voor TV Rijnmond op metrostation
Maashaven,, één van de meest armoedige en minst veilige plekken van Rotterdam,, bleken voorbijgangers niet gediend van de folders die Fortuyn uitdeelde.. Volgens Sörensen werd de lijsttrekker uitgescholden voor 'kankerhomo',, 'kale flikker', 'fascist', 'racist' en 'nieuwe Hitler', en werd hij bedreigd
mett de dood. Het gezelschap van Leefbaar Rotterdam maakte zich uit de
voeten,, maar deed geen aangifte.216
Premierr Kok beschuldigde aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingenn Pim Fortuyn van het aanzetten tot haat, discriminatie en het zaaienn van tweedracht onder de bevolking. Reagerend op een suggestie van Fortuyn,, gedaan tegenover televisiejournalist Felix Rottenberg, de WAO voortaann alleen toegankelijk te maken voor mensen met beroepsziekten en
bedrijfsongevallen,, noemde Kok de Rotterdamse politicus asociaal. Kok
probeerdee vergeefs Fortuyn in de verdediging te drukken. De vertrouwens-
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breukk tussen kiezers en gekozenen betrof vooral de op verlies staande coalitiepartnerss PvdA, WD en D66, overigens zonder dat de 'gevestigde oppositie'' van CDA en GroenLinks profiteerde van de ontbinding van Paars.217
Illustratieff voor de benarde positie van de VVD was een optreden van
Eurocommissariss Bolkestein op een bijeenkomst in Noordwijk op 4 maart.
Enerzijdss uitte Bolkestein zijn minachting voor de man die hij eigenhandig
dee weg naar de top van de VVD had versperd. Hij noemde Pim Fortuyn 'de
Emilee Ratelband van de Nederlandse politiek', 'de man die belletje trekt' en
'Sjorss van de rebellenclub'. De islam was in de ogen van Bolkestein 'een vredelievendee godsdienst, beslist geen enkel gevaar voor ons: godsdienstig
nochh intellectueel, politiek noch militair'.
Maar,, vervolgde Bolkestein, de instroom van economische migranten
wass te groot. 'Pim heeft ten dele gelijk. Ik wil dat niet verhelen. Maar de heer
Fortuynn biedt verkeerde oplossingen.' Bolkestein achtte de socialisten verantwoordelijkk voor het feit dat over vijftien jaar de meerderheid van de
bevolkingg in de grote steden van buitenlandse herkomst zou zijn. 'De politicii die dat hebben toegelaten, de heer Kok voorop, zijn met hun getalm en
getreuzel,, hun onbegrip en kortzichtigheid medeverantwoordelijk voor de
opkomstt van Pim Fortuyn en de Fortunisten.'218
Dee VVD wist zich geen houding te geven tegenover Fortuyn (schertsfiguur,, maar gevaarlijk) en was ambivalent over moslims (vredelievend, maar
well te veel) en over de samenwerking met de PvdA in Paars. Die samenwerkingg had acht jaar geduurd, tot tevredenheid van de liberalen, zodat Bolkesteinss aanval op Kok gekunsteld overkwam.
Leefbaarr Rotterdam werd met 17 van de 45 zetels in één klap de grootste
partijj in de gemeenteraad. De verzamelde lokale partijen (voor het overgrotee deel Leefbaarlij sten) warenn met 26 procent van de gemeenteraadszetels de
grootstee politieke stroming. Het CDA behaalde 20,5 procent, de VVD 16 procentt en de PvdA was de grootste verliezer met 15 procent van de raadszetels.
Dee meeste aandacht ging uit naar het effect van de verkiezingsuitslag op
dee landelijke politieke verhoudingen. Rond middernacht van 6 op 7 maart
vondd onder leiding van presentator Paul Witteman het traditionele verkiezingsdebatt plaats tussen de lijsttrekkers Melkert (PvdA), Balkenende (CDA),
Dijkstall (VVD), Fortuyn (LPF, Leefbaar Rotterdam), De Graaf (D66) en
Rosenmöllerr (GroenLinks). Een gelaten Melkert kwam te laat, wat hem door
dee presentator werd ingewreven, evenals het feit dat hij Fortuyn negeerde.
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Dee onderuitgezakte lijsttrekker van de PvdA werd door zijn plaaggeest Fortuynn bekwaam in de verdediging gedrukt. Fortuyn was de enige die zijn
boodschapp vrij volledig over het voetlicht wist te krijgen. Hij karakteriseerdee 6 maart als de dag van zijn doorbraak, waaraan evenwel tien jaren van
openbaree spreekbeurten en kritiek op de politieke elite vooraf waren
gegaan.. Fortuyn kondigde zijn boek aan, erop wijzend dat hij, met collegahoogleraarr Balkenende, de enige was die überhaupt zijn denkbeelden in
boekvormm presenteerde. De publieke sector diende te worden hervormd,
zonderr dat er één cent extra aan zou worden uitgegeven. Fortuyn memoreerdee de stijging van uitgaven aan de zorg sinds 1994, van 50 tot 85 miljard
gulden,, zonder dat de wachtlijsten waren weggewerkt. Goedlopende ziekenhuizenn moesten tegen hun wil fuseren, het aantal directeuren groeide, maar
hett aantal bedden kromp. Agenten, onderwijzers, verpleegsters en dokters
moestenn centraal staan, niet de bureaucratie. Hij legde een direct verband
tussenn collectieve voorzieningen en sociale zekerheid en overbevolking: 'Als
jee niet wilt dat dat bouwwerk in elkaar stort, moet je zorgen dat er niet nog
meerr vreemdelingen bijkomen. Wie geen papieren heeft, komt er niet meer
in.. Alles wat binnen is, daar wil ik goed voor zorgen.'
Fortuynn en Balkenende speelden elkaar tijdens het debat voortdurend de
ball toe. Fortuyn verdedigde het optreden van het CDA in de jaren tachtig,
waarinn onder leiding van Lubbers de sanering van de overheidsfinanciën ter
handd werd genomen. Balkenende sprak bij herhaling over 'de avond van
Fortuyn'' en maakte onmiddellijk duidelijk dat de LPF geenszins werd uitgeslotenn van samenwerking met het CDA (PvdA, GroenLinks en D66 wezen
samenwerkingg met Fortuyn categorisch af). Hij onderstreepte de kritiek van
dee door hem getutoyeerde Pim op de puinhopen van Paars: extra geld had
niett geholpen. Alleen onder het begrip 'dweilen met de kraan open' bleek
Balkenendee wat anders te verstaan dan Fortuyn. De christen-democraat
doeldee namelijk op het drugsbeleid, niet op het vluchtelingenbeleid. Echte
vluchtelingenn bleven wat Balkenende betreft welkom, al was het migratiebeleidd nog lang niet streng genoeg.
Dijkstall verloor zich in eindeloze uiteenzettingen over het stelsel van
ziektekostenn en speelde tegenover buitenstaander Fortuyn de lichtelijk verveeldee insider van het Binnenhof. Hij wenste nog geen afscheid te nemen
vann Paars, al hield hij alle opties open: 'ik hou van iedereen'. Maar zijn pose
alss boven de partijen staande kandidaat-premier van alle Nederlanders
werktee allang niet meer. Nu het een vechtcampagne was geworden om de
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stemm van de rechtse kiezer, stond Dijkstal op het verkeerde been. Zijn eigen
achterbann wilde Hans Wiegel als kandidaat voor het minister-presidentschapp naar voren schuiven, tot grote pret van Pim Fortuyn.
Eenn gespannen De Graaf bleek opnieuw de felste tegenstander van Fortuyn,, terwijl een ontspannen Rosenmöller juist koos voor een gemeenzame
bejegeningg van Fortuyn. Geen van de gesprekspartners van Fortuyn kwam
toee aan een uiteenzetting van het eigen programma. Maar dat deed er voor
dee kiezers en de kijkers ook niet meer toe. De 'oude politiek' had op 6 maart
eenn enorm pak slaag gekregen en het televisiedebat rond middernacht, bekekenn door zo'n twee miljoen kijkers, was daarvan een treffende illustratie.
Naa het voor Melkert en Dijkstal desastreuze televisiedebat, ontstond in
dee PvdA en in de W D muiterij. De voorzitters van de partijen (Koole en
Eenhoorn)) vielen hun voormannen openlijk af. Van een coherente campagnee was geen sprake meer.
Pimm Fortuyn presenteerde op 14 maart in perscentrum Nieuwspoort in Den
Haagg zijn boek De puinhopen van acht jaar Paars. Vlak voor het begin van de
presentatiee om elf uur krijgt Fortuyn van drie kanten stinkende 'taart' in
zijnn gezicht van actievoerders die zich de Biologische Bakkers Brigade noemen.. Fortuyn uitte daarop het verwijt van 'demonisering' aan het adres van
premierr Kok.
Dee eerste druk van zijn boek was op dat moment al uitverkocht en het
programmaa zou uiteindelijk een betaalde oplage van ruim 200.000 exemplarenn halen. Het was een recycling van columns, speeches en fragmenten
uitt eerder werk. Analyses, anekdotes, frustraties, statistieken, losse flodders
enn gedetailleerde plannen wisselden elkaar in hoog tempo af. Het persoonlijkee en het politieke liepen naadloos in elkaar over. Zo destilleerde Fortuyn
zijnn kritiek op de hedendaagse onderwijsfabrieken uit geromantiseerde herinneringenn aan pater Hutjens, rector van het katholieke Mendelcollege te
Haarlem.. Het hele onderwijs moest wat betreft Fortuyn terug naar de jaren
vijftigg van zijn jeugd, de jaren vóór de Mammoetwet. Het studiehuis, waarin
kinderenn zelfstandig met computers hun werkstukken maken, moest weer
plaatsmakenn voor de leraar die de kinderen met zijn boeiende verhalen in
zijnn ban hield.
Fortuynn gaf blijk van een onbegrensd vertrouwen in de maakbaarheid
vann de samenleving door een sterke staat. Brussel bestond niet, internationalee verdragen konden eenvoudig worden opgezegd, de Antillen konden
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opnieuww worden gekoloniseerd. Populistisch was zijn recept voor de publiekee sector. Wanneer die nare managers in het onderwijs, de zorg en bij de
politiee zouden worden ontslagen of zelf hun handen zouden laten wapperen,, zou het ziekteverzuim onder onderwijzers, verpleegsters en agenten als
sneeuww voor de zon verdwijnen. Fortuyns programma ademde het ongeduldd van de ontvoogde burger die zijn behoeften onmiddellijk bevredigd wil
zien.. Te betwijfelen viel of diezelfde kiezer ook de prijs die Fortuyn daaraan
verbond,, zou willen betalen: invoering van sociale dienstplicht, disciplineringg van de publieke sector naar militair model en een moraliserende overheidd die zich actief met hen ging bemoeien.219

KokKok in de verdediging
Opp donderdag 21 maart begaven Lidy Nicolasen, chef van de Haagse redactiee van de Volkskrant en ik ons naar het Torentje van premier Kok. Vijf kwartierr lang sprak de minister-president over niets anders dan over Pim Fortuyn.. 'Hij raakt een gevoelige snaar,' erkende Kok. Zijn boek De puinhopen
vanvan acht jaar Paars 'leest als een trein', bekende de premier. Kok beklaagde
zichh wel over de gretigheid van de media: 'Fortuyn is niet sexy, jullie maken
'mm sexy!'
Eenn beter bewijs dat de gevestigde politiek door Fortuyn in de verdedigingg was gedrongen, was moeilijk te bedenken. Kok kwam enigszins terug
opp zijn oordeel dat Fortuyn asociaal was. 'Hij heeft op een belangrijk
momentt in heldere bewoordingen het functioneren van de overheid op de
agendaa gezet. Maar hij maakt een karikatuur van de afgelopen jaren en verleidtt Nederland tot onverantwoorde, onbezonnen avonturen.'
Hett was de premier opgevallen dat Fortuyn minder goed kon incasseren
dann hij kon uitdelen. 'Hij strooit de meest gruwelijke verdachtmakingen
rond.. Lees het boek er maar op na, het is hier en daar ver over de grenzen
vann het aanvaardbare. Op het moment dat iemand maar even in zijn richtingg wijst, is hij op zijn tenen getrapt, voelt hij zich "gedemoniseerd". Dat
noemm ik met twee maten meten.'
Kokk vervolgde: 'Ik wil wat bereikt is niet verdedigen met de mededeling:
aff is af, er staan glanzende bouwwerken. Fortuyn spreekt met een goed
gevoell voor overdrijving over puinhopen, terwijl je beter kunt zeggen dat
hett gebouw aan renovatie toe is. (...) Heel veel mensen ontkomen niet aan de
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verleidingg Den Haag even wakker te schudden. Politiek mag soms wat weinigg inspirerend zijn, het is heel taai werk dat je moet doen. Het is hard werken,, veel overleggen, zoeken naar evenwicht, zoeken naar balans. Dat is
nodig,, heel veel Nederlanders zullen dat begrijpen. De gevolgen van de
ideeënn van Fortuyn zijn sociaal ernstig, omdat de bevolking volledig uit
elkaarr wordt gespeeld.'
Dee aanslagen van n september hebben in Nederland hun tol geëist, wist
Kok,, die zelfde zwarte wijken van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam had
bezocht.. 'De nieuwkomers hebben in een heel hoog tempo met hun andere
cultuur,, andere gewoonten, hele wijken veranderd. Veel Nederlanders voelenn zich daar, om het zacht uit te drukken, ongemakkelijk bij. In dat soort
wijkenn heerst een broos klimaat. Er is slechts een heel klein zaadje nodig om
hett plantje van onverdraagzaamheid te laten groeien, om de mensen tegen
elkaarr op te zetten. Ik ben daar heel erg bezorgd over.'
Vandaarr ook dat Kok gruwde van alle aandacht voor Fortuyn. 'De media
zijnn ge-ob-se-deerd door Fortuyn! Het is ongelofelijk, buiten iedere proportie.. Hij wordt in staat gesteld z'n eigen mediamomenten te kiezen, hij kan de
publiciteitt zoeken via door hem zelf gekozen kanalen. Met de presentatie
vann zijn boek kreeg hij die taart in z'n gezicht. Maar ook daar maakt hij
weerr een nummer van dat ik hem demoniseerde.' Kok kondigde aan zich
actiefinn het campagnegewoel te begeven. 'Ook al ben ik geen kandidaat, het
iss mijn taak me te verantwoorden. Je kunt mij niet kwalijk nemen dat ik ten
strijdee trek als van acht jaar Paars een karikatuur wordt gemaakt.'220 Hoewel
dee campagne van de PvdA in het teken had gestaan van het vermijden van
hett drama van Lubbers en Brinkman uit 1994, waarin de oude en de nieuwe
leiderr tegenover elkaar kwamen te staan, kon Kok uiteindelijk niet de verleidingg weerstaan zich in de strijd te werpen. Het leidde tot voorstellen in de
campagnestaff van de PvdA Kok alsnog als kandidaat-premier naar voren te
schuiven.221 1
Driee weken later was het gedaan met het tweede kabinet-Kok. Op 16
aprill bood de premier het ontslag van zijn kabinet aan naar aanleiding van
hett rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie over
Srebrenica.. Het was niet bedoeld als schuldbekentenis, onderstreepte Kok,
maarr als 'het nemen van verantwoordelijkheid als onderdeel van de internationalee gemeenschap die collectief gefaald heeft'. Zijn opvolger Melkert was
ontstemd,, zag in het NiOD-rapport geen enkele aanleiding voor Kok om af
tee treden en had dit hem ten sterkste afgeraden, omdat het 'chaotiserend' op
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dee campagne zou werken.222 Paars was voorbij, de erfenis van Kok zou door
niemandd meer worden verdedigd.
AchterafAchteraf kan worden vastgesteld dat de kaarten na de gemeenteraadsverkiezingenn waren geschud. Tussen 6 maart en 6 mei, de dag waarop Fortuyn
werdd vermoord, zou er in de landelijke peilingen weinig veranderen. De
PvdAA en het CDA hielden elkaar in evenwicht rond de 30 zetels. De Lijst Pim
Fortuynn schommelde rond de 26 zetels, het aantal dat de LPF bij de Kamerverkiezingenn op 15 mei zou binnenslepen. De VVD bleef stationair op 24
zetels,, eveneens het resultaat op 15 mei. GroenLinks stond op 4 zetels winst
enn schommelde rond de 15 zetels. De SP kon rekenen op 1 tot 2 zetels winst,
vann 5 naar 7 op 6 mei. Leefbaar Nederland bewoog zich van 6 zetels naar 4.

FortuynFortuyn in de internationale pers
Naa de doorbraak van Leefbaar Rotterdam werd in België onmiddellijk de
vergelijkingg gemaakt tussen Pim Fortuyn en Filip Dewinter met zijn Vlaams
Blok.. Antwerpen en Rotterdam, havensteden met een laagopgeleide
beroepsbevolking,, veel allochtonen, verloederde buurten, drugs en criminaliteitliteit en inwoners die weinig vertrouwen hadden in hun socialistische stadsbestuurders,, werden in het Brusselse dagblad De Standaard met elkaar vergeleken.. Daarbij werd opgemerkt dat het Blok een tegengestelde beweging
maakte:: het probeerde een 'zindelijk conservatief-rechts imago' op te bouwen,, terwijl Fortuyn juist met de jaren steeds extremer werd.223
Hett recept van Antwerpen, een cordon sanitaire, het buitensluiten van
hett Blok - veruit de grootste partij in de havenstad - van deelname aan het
stadsbestuur,, kwam ter discussie te staan. Beter leek het Nederlandse model,
opnamee van de nieuwe partij in het Rotterdamse college - al was het maar
omm de nieuwkomers te ontmaskeren als charlatans. Opgesloten achter het
cordonn sanitaire groeide het Vlaams Blok in Antwerpen bij elke verkiezing,
tott 33 procent.224
Filipp Dewinter zelf had gemengde gevoelens. Hij bewonderde Fortuyn en
beschouwdee hem als een strijdmakker. Leefbaar Antwerpen: het klonk hem
alss muziek in de oren. Maar Fortuyns homoseksualiteit was een aspect van
zijnn persoonlijkheid dat botste met de sociale codes in de kring van het
Vlaamss Blok. Dewinter: 'Vooral dat ostentatief etaleren van zijn geaardheid
stoortt me. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n excentrieke, openlijk en zelfs
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strijdendd homoseksuele politicus in het conservatieve Vlaanderen zou aanslaan.'' Voor Nederland was Fortuyn de geknipte man om de rechts-radicale
onderstroomm te belichamen. 'Omdat hij jarenlang editorialist is geweest bij
hett fatsoenlijke weekblad Elsevier, en bovendien ex-docent is. Maar ook
omdatt hij zo'n excentrieke seksuele moraal heeft: dat dedouaneert hem
voorr veel Nederlanders, ze beschouwen hem daardoor niet als een verderfelijkee fascist.'
Hoewell het rechtse huis in Europa vele kamers heeft: rechtse populisten,
rechtsee liberalen en 'volksnationalisten zoals wij', ontwaarde Dewinter bij
Fortuyn,, Berlusconi, Fini, Haider, Mégret, Le Pen en de Hamburgse etnocentrischee populist Ronald Schill hetzelfde programma: minder vreemdelingen,
meerr veiligheid, tegen de islam, tegen het gedoogbeleid van linkse regeringen,, tegen drugs en verloedering. Conclusie van Dewinter: 'Fortuyn is een
rechts-libertairee populist die gebruik maakt van het terrein dat de conservatief-liberalee W D na het vertrek van Frits Bolkestein heeft laten liggen. De
WDD heeft zich op sleeptouw laten nemen in een progressieve coalitie. Zeker
inn Amsterdam en Rotterdam zijn de mensen dat beu. Ze zoeken iemand die
ietss aan hun problemen doet: overlast van vreemdelingen, onveiligheid en
verloedering.. Deze doorbraak was onvermijdelijk. In de politiek correcte
dictatuurr mocht over die euvels niet gesproken worden, er kwam overdruk
opp de ketel tot die op ontploffen stond. Fortuyn is nu het ventiel.'225
Ookk in Frankrijk en Duitsland zag men de opkomst van Pim Fortuyn als
eenn onderdeel van een rechts-populistische 'Wende' in Europa. Volgens de
Parijj se krant Liberation was Fortuyn de manifestatie van een 'nieuwe rechtse'
golf,, die geen banden met fascisme, arbeidersbeweging of burgerij heeft. Het
Frontt National en het Vlaams Blok waren met hun bruine verleden uitzonderingenn op een nieuwe Europese praktijk. Etnocentrisme, anti-immigratie,
chauvinistischh verzet tegen de 'topzware, migranten voortrekkende' verzorgingsstaatt en tegen ontwikkelingshulp vormden de kenmerken van dit sterk
tegenn de sociaal-democratie gerichte nieuw rechts, waartoe Liberation ook de
Deensee Volkspartij en de Noorse Vooruitgangspartij rekende. De Franse
krantt wees erop dat vooral centrumrechtse politici, Chirac in Frankrijk, Berlusconii in Italië en Stoiber in Duitsland, garen sponnen bij deze nieuwe ontwikkeling.226 6
Volgenss het Duitse weekblad Der Spiegel was 'de droom van een sociaaldemocratischh Europa voorbij'. Door voorbij te gaan aan de zorgen van het
gewonee volk, zijn de socialisten irrelevant geworden. In plaats van de 'derde
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weg'' van de sociaal-democraten te volgen, sloeg het volk rechtsaf. Het weekbladd wees erop dat Fortuyn te vergelijken was met de Portugees Soares en de
Fransmann Chevènement: allen voormalige socialisten die rechtse nationalistenn waren geworden.227
Dee Engelsen namen de moeite naar Rotterdam te komen om zich met het
fenomeenn Fortuyn te verstaan. John Simpson van de BBC joeg Fortuyn op de
kastt met de suggestie dat diens veroordeling van moslims hem racistisch in
dee oren klonk en dat Fortuyn hem dezelfde antwoorden gaf als Le Pen. 'Het
enigee verschil tussen de twee is hun houding ten opzichte van de Holocaust,
eenn historisch feit waaraan meneer Le Pen geneigd is te twijfelen. Meneer
Fortuynn neemt boos het tegenovergestelde standpunt in, en verklaart pal
achterr Israël te staan. Meneer Le Pen is evenmin tegen Israël; tenslotte zijn
dee moslims zijn grootste vijanden. (...) In een rustig, doordeweeks land is
meneerr Fortuyn geweldig theater. Elk televisieprogramma waar hij zich laat
zien,, kan rekenen op verdubbeling van het aantal kijkers. Zijn stijl en nichtenglamourr verblinden de Nederlanders. Zoiets hebben de brave burgers
nogg nooit gezien.'228
Volgenss het weekblad The Observer was de politiek van 'gay Mr. Right'
Pimm Fortuyn veel subtieler en complexer dan die van rechtse populisten van
dee categorie Jörg Haider. Fortuyn was tegen immigratie omdat moslims een
bedreigingg waren voor de 'ultraliberale', tolerante samenleving, waar homoseksualiteitt op dezelfde wijze werd bejegend als heteroseksualiteit. Het credoo van Fortuyn voor de Britse lezers luidde: 'Christendom en jodendom zijn
doorr de wasmachine van het humanisme en de Verlichting gegaan, maar de
islamm niet. De moderne samenleving legt de nadruk op individuele verantwoordelijkheid,, terwijl de islam het accent legt op collectieve verantwoordelijkheidd en het gezin. We hebben een scheiding van kerk en staat. De wetten
vann dit land zijn niet ondergeschikt aan de Koran. In de westerse maatschappijj zijn mannen en vrouwen gelijk, terwijl in de moslimcultuur de
vrouww aan de man ondergeschikt is.'
Fortuynn voegde eraan toe dat hij graag het handtasje van Margaret
Thatcherr wilde lenen, om in Brussel op tafel te slaan en te zeggen dat hij zijn
geldd terug wilde. In het land van de saaie consensuspolitiek, concludeerde
verslaggeverr Andrew Osborn, was de flamboyante, opgewekt glimlachende
Fortuynn met zijn nichtenhumor, zijn soundbites en zijn felblauwe ogen een
geschenkk uit de hemel.229
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Hett weekblad The Economist zag in het optreden van Pim Fortuyn, 'a Rotterdamm rottweiler', en Jean-Marie Ie Pen, die in de eerste ronde van de Franse
presidentsverkiezingenn de socialist Jospin had verslagen, een 'populistisch
ongenoegenn met de gevestigde politieke leiders, die te veel houden van de
oudee vertrouwde politiek, te bang zijn sociale en economische problemen
aann te pakken en te ver weg staan van de zorgen van de kiezers. De opkomst
vann uiterst rechts moet gezien worden als een waarschuwing: een gezellige
consensuss is niet genoeg.'230
Dee buitenlandse waarnemers hadden gelijk met hun constatering dat de
opkomstt van het populisme een Europees verschijnsel was. De doorbraak
vann de Leefbaren op 6 maart 2002 en van de fortuynisten op 15 mei 2002
pastee in het Europese patroon. Tegelijkertijd zette Pim Fortuyn de buitenlandsee waarnemers voor een raadsel. Zijn populisme was immers wel
rechts,, maar zeker niet extreem, laat staan neofascistisch. Fortuyn dwong
mett zijn doorbraak buitenlandse waarnemers tot een nieuwe appreciatie
vann de populistische golf die in de jaren negentig aan politieke betekenis
begonn te winnen. De grote nadruk van de commentatoren, journalisten en
politicologenn op het etnocentrische element in de programma's van veel
vann deze partijen (dat als xenofobisch en racistisch werd gekwalificeerd)
hadd geleid tot onderbelichting van het populistische karakter van deze nieuwee Europese beweging, concludeerde de Duitse politicoloog Reinhard Heinisch.231 1
Wanneerr het gaat om de inhoud van de partijprogramma's, tonen alle
Europesee populistische partijen een grote flexibiliteit. Etnocentrisme appelleerdee aan grote groepen kiezers die niet door bestaande partijen werden
bediend.. Dus pasten de anti-belastingpartijen in Scandinavië, de Lega Nord
inn Italië en Pim Fortuyn in Nederland hun politieke product in etnocentrischee zin aan.
Diee aanpassing gold in omgekeerde richting voor de van origine uiterst
rechtsee partijen. De neofascisten van Fini's MSI veranderden hun naam in
Alleanzaa Nationale en traden toe tot de Italiaanse regering van Berlusconi.
Ookk de Lega Nord van Bossi schoof aan. Daarmee verloochende Bossi overigenss zijn oorspronkelijke missie, een status aparte voor Lombardije en het
noordenn van Italië.
Haiderr presenteerde zich met succes als breekijzer in de volgens velen
vastgeroestee Oostenrijkse cliëntelistische achterkamertjespolitiek van so-
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ciaal-democratenn en christen-democraten. Het bracht zijn FPÖ in 1998 in de
regeringg met de conservatieve confessionelen van de ÖVP. Voor Berlusconi
goldd hetzelfde. Wegens het ontbreken van een geloofwaardig alternatief, is
Italiëë het eerste land met een honderd procent populistisch bewind. Filip
Dewinterr ten slotte zocht respectabiliteit door aan te pappen met de Nederlandsee fortuynisten.
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