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vinn De onthoofde opstand 

Dee aanslag op Pim Fortuyn, die op 6 mei 2002 op de parkeerplaats van het 
Mediaparkk in Hilversum rond zes uur 's avonds werd gepleegd door Volkert 
vann der G., was een politieke moord. De aanslag had tot doel het uit de weg 
ruimenn van de belangrijkste uitdager van de gevestigde politiek aan de voor-
avondd van de verkiezingen van de Tweede Kamer. De daad was dus gericht 
opp beïnvloeding van de democratische gang van zaken. Een korte weergave 
vann het proces tegen Van der G. maakt dat duidelijk. 

Moeilijkerr is het een taxatie te maken van het effect van de moord op 
Fortuynn op de verkiezingen van 15 mei en op de beweging die Fortuyn in 
driee maanden had weten te mobiliseren. Aan de hand van een peiling van 
hett NIPO op 1 mei en een enquête van het Telepanel van het NIPO in het 
weekendd van 4 en 5 mei kunnen enkele beredeneerde speculaties worden 
gedaann over de vervorming van de verkiezingen van 15 mei. De PvdA en 
GroenLinkss werden het zwaarst getroffen en het CDA boekte in negen dagen 
tijdd grote winst. 

Dee verkiezingen waren een afrekening met Paars; de opstand van een 
groott deel van de kiezers ging voort. Meer dan anderhalf miljoen kiezers 
hielpenn de onthoofde Lijst Pim Fortuyn aan een unieke entree in de Tweede 
Kamerr met een ongeëvenaarde 26 zetels. De prille beweging was enerzijds 
eenn factor die bij de kabinetsformatie niet genegeerd kon worden, maar 
anderzijdss - als onberekenbare partner in een centrumrechtse regering -
eenn enorm risico. 

EenEen politieke moord 

Dee moordenaar van Pim Fortuyn, de Harderwijker Volkert van der Graaf, 
gedroegg zich van meet af aan als een politieke terrorist. Na zijn arrestatie 
beriepp hij zich een halfjaar op zijn zwijgrecht. Pas toen het Openbaar Minis-
teriee met onomstotelijke bewijzen kwam, begon hij te praten. Zijn verdedi-
gingg was 'functioneel', gericht op het beperken van de schade voor hemzelf 
enn medestanders uit de milieubeweging. Van der G. schreef op 21 juli 2002 
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aann zijn vriendin Petra Lievense: 'Mocht ik ooit nog eens een verklaring afge-
venn aan de rechterlijke macht of in de media, dan hoeft dat natuurlijk niet 
noodzakelijkerwijss de waarheid te zijn. Voor de buitenwereld is de waarheid 
niett belangrijk - het hoeft slechts functioneel te zijn.'"2 Hij koos voor de 
advocatenn Stijn Franken en Britta Böhler, die gespecialiseerd zijn in het ver-
dedigenn van politieke delinquenten. Zij zorgden ervoor dat getuigen uit de 
omgevingg van Van der G. zich onthielden van het verstrekken van informa-
tie.. Van der G. voerde door middel van een hongerstaking actie tegen het 
hemm opgelegde regime. Hij kreeg zijn zin, de observatie door camera's in zijn 
cell  werd beëindigd. 

Vann der G. werd op 9 juli 1969 geboren in Middelburg, waar hij met ach-
tenn en negens in 1987 slaagde voor het examen vwo. Als scholier verzette 
Volkertt van der G. zich al tegen het zetten van muizenvallen, als inbreuk op 
hett welzijn van dieren. Roofvogels in opvang mochten van hem geen mui-
zenn eten. Sinds zijn studententijd in Wageningen, waar hij zijn studie 
milieuhygiënee na een jaar afbrak, was Van der G. een militante milieuacti-
vist.. Hij behoorde tot een kleine kern van beroepsactivisten die deel uit-
maaktee van de anarchistische kraakbeweging. In dienst van de door hemzelf 
medee opgerichte Vereniging Milieu Offensief procedeerde Van der G. met 
success tegen nertsenfokkerijen, varkenshouders en andere veeboeren. In 
19966 werd Van der G. verbaal bedreigd door gedupeerde jonge boeren in 
Harderwijk.. Tot twee keer toe werd zijn auto beschadigd, waarvan Van der 
G.. aangifte deed. Rond die tijd, eind 1996 of begin 1997, heeft Van der G. het 
pistooll  gekocht waarmee hij Fortuyn van het leven zou beroven. Zijn omge-
vingg reageerde verbaasd toen de eenzame Van der G. in 2001 ging samen-
wonenn met een vriendin, die hij leerde kennen in de actiegroep Lekker Dier 
enn met wie hij in december van dat jaar een dochter kreeg.2" 

Dee officier van justitie J. Plooy heeft geen aanwijzingen kunnen vinden 
diee duiden op bekendheid met of medeplichtigheid van anderen aan zijn 
plannenn tot het liquideren van Pim Fortuyn. Het ontbreken van aanwijzin-
genn van een complot deed geen afbreuk aan het politieke karakter van de 
moord.. Als professioneel activist was Van der G. een gesloten eenling, die 
zijnn activiteiten ook tijdens het proces zoveel mogelijk verborgen hield. Zo 
verklaardee hij aanvankelijk dat hij bij de aankoop van zijn wapen (voor 
20000 gulden) in een Turks café te Ede ook munitie had aangeschaft. Pas 
toenn bleek dat de munitie uit verschillende patronen bestond, bekende hij in 
Denn Haag aanvullende patronen voor zijn pistool te hebben gekocht. 
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Vann der G. liet tijdens het proces in het midden of hij het pistool op zon-
dagg 5 mei of op maandagochtend 6 mei uit een koffer op zolder had 
gehaald.. Hij zei dat hij het niet meer wist, wat Plooy uiteraard zeer onwaar-
schijnlijkk vond. Plooy sloot geenszins uit dat Van der G. in de nacht van 5 op 
66 mei een verkenning van het Mediapark in Hilversum heeft uitgevoerd, 
maarr heeft niet boven water kunnen halen wat Van der G. de laatste 24 uur 
voorr de moord heeft gedaan. Zijn vriendin heeft geen enkele inhoudelijke 
verklaringg afgelegd. 

Inn de koffer waar Van der G. zijn vuurwapen bewaarde, had hij ook anar-
chistischee handleidingen voor het voeren van gewelddadige acties liggen, 
'Verzett is mogelijk, handboek voor aktievoerders', 'Gramschap, vuur & 
vlammen',, 'Spelen met vuur, tientallen avontuurlijke proeven met vuur, 
rook,, stank, vergif, agressieve stoffen, knaleffecten en zelfgemaakt vuur-
werk',, 'Het anarchistisch kookboek' (Nederlandse en Engelse versie), 
'Modernee handvuurwapens', 'Pistolen en revolvers encyclopedie', 'Hand-
boekk tegen de smeris', 'Verhoormethoden'. 

Verderr bewaarde Van der G. adressen van groothandels van chemicaliën, 
eenn lijst met boeken over vuurwapens, explosieven en pyrotechniek, twee 
portofoonss (afgesteld op politiefrequenties), een scanner en twee bivakmut-
sen.. Een boodschappenlijstje voor het maken van het explosief TNT comple-
teerdee de uitrusting van de gewelddadige actievoerder. In de garage had Van 
derr G. een grote hoeveelheid chemicaliën die hij onder een valse naam had 
gekocht.. Daaronder 35 condooms, door Van der G. gevuld met een mengsel 
vann kaliumchloraat en suiker, dat in samenhang met het eveneens aange-
troffenn zwavelzuur door Plooy werd aangemerkt als bezit van verboden 
wapenss in de zin van de Wet wapens en munitie. De rechtbank sprak Van 
derr G. hiervan vrij.234 

Opp de computer van Van der G. werd op 22 maart 2002 voor het eerst 
gezochtt op de naam van Pim Fortuyn, op de site pim-fortuyn.nl. Twee 
dagenn later is gezocht naar Fortuyns adres in Rotterdam, op 21 april naar 
'fortuynn + agenda', een week later naar 'ontbijt + tv' en op 30 april heeft Van 
derr G. een print gemaakt van de mededeling dat Fortuyn op 8 mei te gast 
zouu zijn in KRO'S Ontbijt TV. Van der G. had prints van het Mediapark en 
omgeving,, maar beschikte ook over plattegronden van het Kurhaus en de 
woonomgevingg van twee andere LPF'ers. 

Hoewell  Van der G. aan de vooravond van de aanslag bestanden van zijn 
computerr gewist heeft - en iemand anders op 6 mei 2002 na tien uur 's avonds 
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ookk nog bestanden heeft gewist - was duidelijk dat hij al weken bezig was met 
zijnn plan. Hij wist precies waar Fortuyn op 6 mei zou optreden. 

OpOp de ochtend van de moord was Van der G. van 10 tot 12.30 uur aan het 
werkk op het kantoor van de Vereniging Milieu Offensief. Tegen vier uur 
kwamm hij aan bij het Mediapark in Hilversum, waar hij door niemand is 
gezien.. Na een verkenning verschool hij zich in de buurt van het 3FM-
gebouww tussen de struiken, waar hij de tas met zijn pistool in de grond 
begroef.. Van der G. kon via een luidspreker flarden van de uitzending van 
programmamakerr Ruud de Wild van BNN en Fortuyn horen. Kort voor zes 
uurr groef Van der G. zijn wapen, gehuld in een plastic zak, op en ging naast 
eenn auto liggen, met zijn gezicht in de richting van de uitgang van het 3FM-
gebouw.. Hij hoorde dat de uitzending was afgelopen en zag Fortuyn naar 
buitenn komen met enkele andere mensen. Van der G., met zonnebril en 
baseballpett op en het pistool in de plastic zak in zijn rechterjaszak, stond op 
enn liep rustig op het gezelschap toe. 

Hijj  liep met een boogje om Fortuyn heen om hem van achteren te kun-
nenn neerschieten. Hij had tevoren bedacht dat hij Fortuyn van zeer dichtbij, 
vann achteren zou neerschieten, want dat, verklaarde Van der G., 'zou de 
minstee problemen opleveren. Hij zou dan niet wegduiken, wat dan weer 
gevaarr voor anderen zou hebben opgeleverd. Van achteren zou ik hem 
directt dodelijk kunnen verwonden.' 

Hoewell  Fortuyn enkele mensen dicht bij zich had staan, aarzelde Van 
derr G. niet en schoot hij van 50 tot 150 centimeter afstand vijf keer van ach-
terenn op het bovenlichaam en hoofd van Fortuyn, dwars door de plastic zak 
heen.. Het was een liquidatie. Van der G. verklaarde: 'Ik heb hem wel ineen 
zienn zakken en heb toen nog schoten afgevuurd. Ik heb toen doelbewust op 
zijnn hoofd gericht en geschoten.' Van der G. aanvaardde het risico dat ande-
renn geraakt zouden worden. De naast Fortuyn staande Ruud de Wild hield 
eenn tas voor zijn hoofd, waarin later een kogelgat werd aangetroffen. Van 
derr G. bedreigde ook Hans Smolders, de chauffeur van Fortuyn, die deson-
dankss de achtervolging inzette en ook nog de politie via zijn mobiele tele-
foonn op de hoogte hield, zodat Van der G. binnen tien minuten gepakt kon 
wordenn door eveneens zeer snel aanwezige agenten.235 

Vann der G. heeft verklaard dat hij Fortuyn heeft vermoord omdat hij, 
doorr Fortuyn op deze wijze te stoppen, kon opkomen voor de zwakkere, 
kwetsbaree groepen in de maatschappij, zoals hij altijd heeft gedaan. Een van 
zijnn advocaten noteerde op 6 mei op het politiebureau in Hilversum: 'Motief? 
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Politiekk - minister Zalm vindt hem een gevaarlijk man. Dat vind ik ook. Hij 
criminaliseerdee bepaalde groepen mensen, omdat hij weet dat hij daarmee 
scoort.. Hij drijft op onvrede die er heerst maar probeert mijns inziens niet 
echtee oplossingen aan te dragen. Wat dat betreft is er een parallel met de 
jarenn dertig uit de vorige eeuw. Met hem maakt de politiek een ruk naar 
rechts;; zodat mijns inziens een sociale samenleving, waar we nu al ver vanaf 
staan,, nog verder uit zicht komt.'236 

Vann der G. verklaarde dezelfde avond tegenover politiemensen dat, wan-
neerr hij ongezien zou zijn weggekomen, hij op geen enkele manier de 
moordd politiek zou hebben geclaimd. Het was een berekende actie, waarbij 
Vann der G. elke associatie met de activisten in zijn omgeving wilde vermij-
denn - waarin hij ook geslaagd is. Onverzettelijkheid, berekening, een verab-
soluteringg van het leed van dieren, gepaard gaande met een relativering van 
hett menselijk leven en welzijn waren volgens de psychiaters en psychologen 
vann het Pieter Baan Centrum kenmerkend voor de persoonlijkheid en het 
optredenn van Van der G. Zij verklaarden Van der G., 'emotioneel geremd, 
behalvee in zijn strijdlust', volledig toerekeningsvatbaar. In de beleving van 
Vann der G. was, volgens deze deskundigen, Fortuyn de belichaming van een 
aantall  moreel verwerpelijke eigenschappen: opportunisme, ijdelheid, 
gebrekk aan opofferingsgezindheid, macht als doel. Van der G. had respect 
voorr een eigenschap die hijzelf miste: verbale kracht. Van der G. zag in For-
tuynn een naderend grootschalig onheil en was niet gevoelig voor relative-
rendee tegenwerpingen van de psychologen. Van berouw was geen sprake, 
éénn van de psychologen merkte op dat aan het voornemen dodelijk geweld 
tee gebruiken bij Van der G. geen morele worsteling of conflict vooraf ging. 
Vann der G. vond weliswaar dat geweld zoveel mogelijk voorkomen moest 
worden,, maar achtte het gebruik van geweld gerechtvaardigd als daardoor 
meerr leed werd voorkomen dan erdoor werd aangericht.237 

Vann der G. ontkende dat haatgevoelens of jaloezie een rol hadden 
gespeeld.. Hij antwoordde de rechter-commissaris: 'U vraagt mij of ik For-
tuynn haatte. Nee, ik haatte hem niet. Ik vond hem alleen gevaarlijk.' Hij ver-
volgde:: 'Ik schiet niet iemand overhoop omdat ik iemand niet mag. Het ging 
mijj  meer om de combinatie van de persoon, zijn ideeën, de manier waarop 
hijj  de ideeën naar voren bracht en de macht die hij zou krijgen. (...) Of ik 
voorr mijzelf een voorbeeld in de geschiedenis zie? Het gaat niet om mij. Ik 
benn geen martelaar. Ik heb het gedaan voor de goede zaak, de bescherming 
vann de zwakke groepen in de samenleving.'238 
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Dezee moraal is typerend voor politieke extremisten bij wie politieke 
strijdd een levensvervulling is. Officier van justitie Plooy betoogde dan ook 
datdat Van der G. zich schuldig heeft gemaakt aan een uitzonderlijke politieke 
moordd op een politieke leider die op het punt stond 'een zeer belangrijke rol 
inn het hart van het politieke krachtenveld en het democratische proces te 
gaann vervullen'. Plooy: 'Wie de uitzonderlijke daad begaat dat hij het hart 
vann het democratisch proces op criminele wijze en onherstelbaar door-
boort,, behoort ook uitzonderlijk gestraft te worden. Na de moord op For-
tuynn is de samenleving in meerdere opzichten aanzienlijk ontwricht: het 
politiekee klimaat is ernstig veranderd doordat persoonsbeveiliging voor 
politicii  en hun gezinnen noodzakelijk werd, en veel burgers hebben lange 
tijdd het angstige gevoel gehad dat het uitkomen voor een meer uitgesproken 
meningg of opvatting geweld zou kunnen oproepen. Kortom, door deze 
moordd is de rechtsorde in uitzonderlijk ernstige mate geschokt.' 

Plooyy motiveerde zijn eis, levenslange gevangenisstraf, met algemene 
preventie:: 'In mijn eis breng ik tot uitdrukking dat niemand het zich ooit in 
hett hoofd moet halen om het voorbeeld van Volkert van der G. te volgen, 
omm zo het democratisch proces in ons land op criminele en ondemocrati-
schee wijze te frustreren.'"9 

Dee advocaten van Van der G., Franken en Böhler, verklaarden in hun 
pleitnotaa dat 'de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het is 
begaan,, de persoon van Volkert van der G. en zijn persoonlijke omstandig-
heden,, naar ons oordeel geen overtuigende argumenten bieden om tot een 
langeree gevangenisstraf te komen dan gebruikelijk is. Alleen in het feit dat 
hett Volkert van der G. ook kan worden aangerekend dat hij de verkiezingen 
vann 15 mei 2002 heeft verstoord, kan een omstandigheid worden gezien die 
eenn strafopdrijvend effect heeft omdat het de ernst van het eerste feit 
inkleurt.. Wij menen dat ook die omstandigheid binnen de marges van het 
gebruikelijkee kan worden opgevangen, vooral ook omdat het niet de bedoe-
lingg van Volkert van der G. was de democratie duurzaam te ontwrichten.' 
Dee verdediging achtte een gevangenisstraf van 12 tot 16 jaar op zijn plaats.240 

Dee rechtbank veroordeelde op 15 april 2003 Van der G. tot 18 jaar gevan-
genisstraf.. De strafkamer meende dat de aanslag geen gevaar heeft opgele-
verdd voor het voortbestaan van de democratie, maar dat de moord 'ontegen-
zeggelijkk inbreuk heeft gemaakt op een zo belangrijk democratisch proces 
alss de verkiezingen van 15 mei 2002. Anders dan de officier van justitie 
meentt heeft verdachte door zijn handelen het verkiezingsproces als zodanig 
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niett onherstelbaar beschadigd. De moord op het slachtoffer heeft wel 
invloedd op dat proces gehad, met name bij de verkiezingen van 15 mei 2002, 
maarr de omvang en aard daarvan zijn in het kader van dit strafproces niet te 
bepalen.. Evenmin is in dit proces vast te stellen of en zo ja welke de gevol-
genn voor de politieke partij Lijst Pim Fortuyn zijn geweest door de moord 
opp haar politiek leider.' 

Dee rechters achtten het niet aannemelijk dat Van der G. zich opnieuw 
aann een soortgelijk strafbaar feit schuldig zou maken, zodat de vrees voor 
herhalingg voor hen geen reden was een terugkeer van Van der G. in de maat-
schappijj  onmogelijk te maken. De rechters volgden in hun beoordeling van 
dee ernst van de zaak in hoofdlijnen de verdediging. Dit gold ook ten aanzien 
vann het aandringen op vrijspraak van Van der G. met betrekking tot de zelf-
gemaaktee brandbommen.241 

Politiekk terrorisme, waarvan de moord op een politiek leider de zwaarste 
vormm is, heeft grote invloed op het democratisch proces. De moord op For-
tuynn leidde tot verharding van de politieke verhoudingen en tot bedreigin-
genn en intimidatie van politici en kiezers. Na de gewelddadige dood dreigde 
dee onvrede van burgers te radicaliseren in uitbarstingen van volkswoede. 
Medee door het optreden van premier Kok, die gehoor gaf aan de wensen van 
dee erven Fortuyn inzake het doorgaan van de verkiezingen op 15 mei en van 
burgemeesterr Opstelten van Rotterdam, die voorging in een ordelijke ver-
werkingg van de rouw na de moord, bleef het bij enkele kleine incidenten. De 
lijsttrekkerss van de politieke partijen besloten dat de verkiezingscampagne 
zouu worden stilgelegd. 

Hett spontane rouwbeklag na de dood van Pim Fortuyn ontwikkelde zich 
tott een dagenlange demonstratie van boosheid en verdriet. Verslaggever 
Gertjann van Schoonhoven van Elsevier sprak van een 'politieke demonstratie 
inn essentie, zich uitend in stille en luide tochten, condoléanceregisters, mas-
saall  grafbezoek, spreekkoren, bloemenmonumenten, geschreven teksten en 
veell  verontwaardiging in de lange, lange rijen'. Het was een 'brede coalitie 
vann wat rechtser uitgevallen gewone Nederlanders die de straat opging'. 

Volgenss Van Schoonhoven werd de menigte niet alleen steeds groter, 
maarr ook steeds gevarieerder. 'De mannen in trainingspak krijgen gezel-
schapp van de mannen in maatpak, de bejaarden met rollator worden 
gevolgdd door jongeren met paarsgeverfd haar. De stedelingen met gegroef-
de,, bezorgde gezichten worden aangevuld met welvarende bewoners van 
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groenn suburbia. Feijenoordsupporters staan naast golfers, witte Nederlan-
derss delen verdriet en boosheid met opvallend veel gekleurde Nederlanders.' 

Dee gesprekken in de rijen gingen over zijn auto, zijn pakken, zijn hond-
jess en zijn liefdesleven, maar ook over de angst om in het donker geld te pin-
nen,, inbraken en straatroof, buitenlandse buren die hun vuil op straat smij-
tenn en multi-etnische vervreemding. Van Schoonhoven: 'Fortuyns oplossin-
genn werden in de rijen niet overdreven hoog aangeslagen. Maar dat er zich 
inn de politiek eindelijk iemand aandiende die er iets herkenbaars over zei, 
diee bovendien als enige van alle lijsttrekkers niet in veilig suburbia woonde 
maarr in de grote stad, dat was de vonk die oversloeg.'242 

Volkstribuunn Pim Fortuyn was de enige bondgenoot in de politiek voor 
ruimm anderhalf miljoen mensen die zich stoorden aan de wachtlijsten, aan 
dee onveiligheid op straat, aan multiculturele spanningen, maar ook aan de 
vriendjespolitiekk van een gesloten politieke klasse. Elseviers Gerry van der 
Listt ontkende niet dat Fortuyn zelf medeverantwoordelijk was voor de ver-
ruwingg van de politieke omgangsvormen. Volgens hem mocht 'de' journa-
listiekk niet verantwoordelijk gesteld worden voor de aanslag van 6 mei. 
'Waarr zij wel mede verantwoordelijk voor is, is een onderschatting van de 
betekeniss van Fortuyn en van de ernst van de problemen die hij signaleerde. 
(...)) De kloof tussen burger en politiek, waarover iedereen nu spreekt, is dus 
ookk een kloof tussen burger en media. Als journalisten hun werk beter had-
denn gedaan, was de opkomst en ondergang van Pim Fortuyn niet nodig 
geweestt om politici wakker te schudden.'243 

'De'De kogel kwam van links' 

LPF-voorzitterr Peter Langendam weigerde zich te distantiëren van leuzen als 
'Melkert'Melkert moordenaar', 'Wim, heb je nu je zin?' en van beschuldigingen als 
zoudenn Partij van de Arbeid en GroenLinks medeschuldig zijn aan de 
moordd op Fortuyn. In Het Parool van 13 mei riep Langendam Melkert en 
Rosenmöllerr op te erkennen dat zij hadden aangezet tot haat tegen Fortuyn. 
Langendam:: 'Rosenmöller heeft hem voor racist uitgemaakt. Melkert kwam 
mett de vergelijking met Le Pen. Kok zei dat Fortuyn tweedracht zaaide. Dat 
iss niets anders dan een sfeer scheppen waarin idioten zich kunnen recht-
vaardigen,, kunnen denken dat het goed was. De kogel kwam van links, niet 
vann rechts.'244 
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Hett sentiment waaraan de voorzitter van de LPF uiting gaf, werd volop 
ondersteundd door tienduizenden mensen die de straat op gingen om blijk te 
gevenn van aanhankelijkheid aan Fortuyn en afschuw over de moord. De LPF 
profiteerdee van het feit dat de politieke partijen hadden besloten de verkie-
zingscampagnee stil te leggen. Melkert en Rosenmöller kregen te maken met 
ernstigee bedreigingen - de lijsttrekker van de PvdA kreeg zelfs een doorgela-
denn pistool toegestuurd - die hen in hun bewegingsvrijheid belemmerden. 
Ookk LPF-kopstukken als Mat Herben moesten worden beveiligd. 

Dee onverdraagzaamheid jegens Fortuyn was geen exclusief linkse aange-
legenheid.. Dijkstal en Zalm gingen niet vrijuit in het bestempelen van For-
tuynn als een gevaar en in het leggen van verbanden tussen Fortuyn en de 
Tweedee Wereldoorlog. Dit laatste gebeurde ook in een hoofdartikel van NRC 
HandelsbladHandelsblad over de nationale bevrijdingsdag dat op de dag van de moord 
verscheen.. De gewraakte tekst luidde: 'Staat straks Fortuyn als premier met 
eenn krans op de Dam, de man die de islam "achterlijk" vindt en mensen uit 
Marokkoo en Turkije niet vindt behoren tot "de moderniteit"? (...) Het is de 
trotss van Nederland dat we hier juist niet de ene cultuur beter vinden dan de 
andere.. Dat we hier mensen gelijk behandelen in een open samenleving. Dat 
wee ons hier de xenofoben en racisten van het lij f wensen te houden. Het is 
eenn grote schande dat we zestig jaar na dato een politicus in ons midden 
daaraann moeten herinneren.' 

Dee redactie van de krant werd door de advocaten Spong en Hammer-
stein,, die postuum in opdracht van Fortuyn handelden, aangeklaagd wegens 
hett aanzetten tot haat, een misdrijf als bedoeld in artikel i37d van het Wet-
boekk van Strafrecht. De advocaten van Fortuyn dienden dezelfde aanklacht 
inn tegen lijsttrekker De Graaf van D66 vanwege 'een rechtstreekse vereenzel-
vigingg van het gedachtegoed van cliënt Fortuyn met dat van het nazi-regi-
me'.. Ook tegen voorzitter Bas Eenhoorn van de VVD, Rob Oudkerk (PvdA, 
vergeleekk Fortuyn met Mussert bij de herdenking van de Februaristaking), 
Peterr Storm (De Socialist, noemde Fortuyn fascist), Matty Verkamman 
(Trouw,(Trouw, vergeleek Fortuyn met Hitler en Himmler) en tegen televisiemaker 
Marcell  van Dam (VARA, columnist van de Volkskrant, noemde Fortuyn bui-
tengewoonn minderwaardig en Untermensch) deden de advocaten aangifte 
wegenss het aanzetten tot haat. Spong en Hammerstein onderstreepten dat 
zijj  degenen tot wie de aangifte zich richtte, niet beschouwden als de uitlok-
kerss van de moord op Fortuyn. De advocaten werd stemmingmakerij en 
'contemptt of court' (misbruik van de rechtbank in een niet pleitbare zaak) 
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verweten.. De deken van de Amsterdamse advocaten stelde Spong en Ham-
mersteinn in het gelijk. Zij deden met succes een beroep op de politicoloog 
Fennema,, die aanvoerde dat Fortuyn het opnam voor monddood gemaakte 
mensenn die voor racistisch werden uitgemaakt zodra ze zich verzetten tegen 
hett opnemen van nog meer vluchtelingen of de multiculturele samenleving. 
Marokkaansee demonstranten die op 13 april 2002 antisemitische leuzen 
scandeerden,, werden niet vervolgd - hetgeen Spong en Hammerstein als 
selectievee verontwaardiging van de 'antiracisten' beschouwden.245 

Hett effect van de moord 

Hett effect van de moord op Fortuyn van 6 mei 2002 op de verkiezingen 
negenn dagen later kan worden geïllustreerd door een vergelijking van de 
NIPO-peilingg van 5 mei 2002 met de uitslag van 15 mei 2002. 

Dee moord op Pim Fortuyn betekende dus een enorme klap voor dee PvdA en 
GroenLinkss en een geweldige winst voor het CDA. Een centrumrechtse 
coalitiee van CDA, LPF en VVD kon ineens rekenen op 93 zetels in de Tweede 
Kamer.. Het was een verkiezingsuitslag die duidelijk door de moord op For-

Tabell  vm. 1 De NIPO-peiling op 1 mei en de uitslag van 15 mei 2002 (in Kamerzetels) 

PvdA A 

CDA A 

LPF F 

W D D 

GroenLinks s 

D 6 6 6 

SP P 

ChristenUnie e 

SGP P 

Leefbaarr Nederland 

imei i 

30 0 

29 9 

26 6 

24 4 

15 5 

7 7 

7 7 

6 6 

2 2 

4 4 

155 mei 

23 3 

43 3 
26 6 

24 4 

10 0 

7 7 

9 9 

4 4 
2 2 

2 2 

verschil l 

-7 7 

+14 4 

0 0 

0 0 

-5 5 
0 0 

++ 2 

- 2 2 

0 0 

- 2 2 

Bron:: Ni PO en CBS 
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tuynn was vervormd. Of de vermoorde politicus op 15 mei de sprong had 
kunnenn maken naar het Catshuis, was niet uitgesloten, maar evenmin waar-
schijnlijk. . 

Ditt bleek uit de laatste meting voor de verkiezingen die in opdracht van 
dede Volkskrant door de Universiteit van Amsterdam en het NIPO in het week-
endd van 4, 5 en 6 mei werd gedaan onder het Telepanel van het NIPO. Terwijl 
inn oktober nog slechts 40 procent meende dat het tijd werd voor een andere 
coalitie,, vond een halfjaar later slechts n procent dat Paars kon blijven zit-
ten.. Wat betreft 54 procent moest het CDA terugkeren in de regering {in 
februarii  was dat nog 44 procent). Hieruit blijkt indirect dat Balkenende, die 
persoonlijkk in aanzien sterk was gestegen, een effectieve campagne had 
gevoerd,, die zich evenwel niet had uitbetaald in zetelwinst in de peilingen. 
GroenLinkss was welkom in de regering bij 38 procent en Pim Fortuyn bij 27 
procent.. De stelling 'ik vind het terecht dat het CDA samenwerking met de 
lijstt Fortuyn niet uitsluit' werd door 39 procent onderschreven {en door 52 
procentt van de CDA-kiezers). De in de verkiezingscampagne buiten schot 
geblevenn Gerrit Zalm oogstte het meeste vertrouwen als minister-president, 
namelijkk bij 55 procent van de ondervraagden. Hans Dijkstal had bij de helft 
vertrouwen,, onmiddellijk gevolgd door Jan Peter Balkenende met 48 pro-
centt {was in februari 33 procent). Paul Rosenmöller {36 procent), Thom de 
Graaff  (35) en Jeltje van Nieuwenhoven (34) bleven Ad Melkert (33 procent) 
voor.. In Jan Marij nissen als premier had 27 procent van het panel vertrou-
wen,, in Pim Fortuyn slechts 15 procent. Met andere woorden: buiten zijn 
eigenn aanhang zag niemand Pim Fortuyn als de nieuwe premier van Neder-
land.. De LPF had weliswaar een kleine kans de grootste partij te worden, 
waarschijnlijkerr was dat PvdA en CDA zouden hebben gestreden om de eer-
stee plaats als Fortuyn was blijven leven. 

Uitt tabel vin.2 blijkt dat Balkenende profiteerde van de ontstane situatie 
naa de moord op Fortuyn en dat de volkswoede zich vooral keerde tegen 
Rosenmöller.. De levende Fortuyn stond buitengewoon laag in de ranglijst, 
maarr won postuum enorm aan populariteit. 

Gevraagdd naar de eerste keus voor een beleidsterrein dat de landelijke poli-
tiekk met voorrang zou moeten aanpakken, scoorde 'criminaliteit en onvei-
ligheidd bestrijden' 32 procent, 'kwaliteit gezondheidszorg verhogen' 19 pro-
cent,, 'normen en waarden herstellen' 12 procent en 'strenger toelatingsbeleid 
asielzoekers'' 10 procent. Hiermee werd nog eens bevestigd dat de agenda van 
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Tabell  vm.2 Sympathie voor politiek leider in april 2002 en vlak na 15 mei 2002 
(inn procenten)246 

Wimm Kok (PvdA, premier) 

Add Melkert (PvdA, lijsttrekker) 

Jann Peter Balkenende (CDA) 

Hanss Dijkstal (VVD) 

Thomm de Graaf (D6 6) 

Paull  Rosenmöller (GL) 

Pimm Fortuyn 

Voorr de moord 

73 3 

47 7 

59 9 

59 9 
56 6 

61 1 

33 3 

Naa de moord en 

de e verkiezingen n 

71 1 
46 6 

66 6 

54 4 

54 4 

55 5 

54 4 

Bron:: Nationaal Kiezersonderzoek 2002 

dee kiezers een agenda was van hoofdzakelijk immateriële eisen. 'Opkomen 
voorr sociaal zwakkeren' was slechts voor 5 procent van de ondervraagden 
dee eerste prioriteit.247 

DeDe Tweede-Kamerverkiezingen van 15 mei 2002 

Dee opkomst bij de verkiezingen, 79,1 procent, was 5,8 procent hoger dan die 
vann 1998, een trendbreuk.248 De Lijst Pim Fortuyn kwam met 26 zetels van-
uitt het niets de Tweede Kamer binnen als tweede partij van het land. For-
tuynn was er in drie maanden in geslaagd de klassieke populistische tegen-
stellingg tussen het buitengesloten volk en de gesloten politieke elite tot het 
belangrijkstee politieke strijdpunt te maken. De winst van de LPF, dus van de 
politiekee buitenstaanders, kwam niet uit de lucht vallen. Bij de gemeente-
raadsverkiezingenn van 6 maart hadden immers de Leefbaren, de progressie-
vee tak van het Hollandse populisme, de lokale politieke verhoudingen op 
hunn kop gezet. 

Dee steun voor de LPF en de grote winst van het CDA drukten het verlan-
genn uit naar een nieuw politiek programma, waarvan het verbeteren van de 
publiekee dienstverlening, de bestrijding van criminaliteit, afscheid van het 
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gedoogbeleidd en herstel van normen en waarden de belangrijkste onderde-
lenn waren. Verscherping van het beleid ten aanzien van migranten was het 
handelsmerkk van de LPF en de belangrijkste reden om op de fortuynisten te 
stemmen. . 

CDA-leiderr Balkenende was degene tot wie zwevende kiezers na de 
moordd hun toevlucht zochten. Balkenende had tijdens zijn verkiezingscam-
pagnee effectief ingespeeld op de omslag van het politieke klimaat rond de 
jaarwisseling.. Terwijl Fortuyn als breekijzer optrad, met zijn aanval op de 
'puinhopen'' van Paars en op de islam, volgde Balkenende met 'de wederop-
bouww na Paars' en een afwijzing van het idee van de multiculturele samenle-
ving.. Balkenende liet als nieuwe leider van het CDA eindelijk zien dat de 
christen-democratenn oppositie konden voeren. Tegelijkertijd was hij geloof-
waardigg als potentieel regeringsleider. Daarom werd hij de grote winnaar 
vann de verkiezingen van 15 mei 2002. 

Dee uitslag was een ondubbelzinnig wegsturen van de paarse coalitie van 
PvdAA (-22 zetels), VVD (-14) en D66 (-6). Links leed een grote nederlaag, 
alleenn de SP boekte 4 zetels winst. 

Add Melkert en Hans Dijkstal waren de grote verliezers, die meteen hun 
verantwoordelijkheidd namen en aftraden. Waar Melkert en Rosenmöller 
nogg konden aanvoeren slachtoffers te zijn van de stemming na de moord op 
Fortuyn,, was dat bij Dijkstal niet het geval. De W D had de slag om het pre-
mierschapp én om de hegemonie op rechts al in maart verloren. 

Onthoofdd en ontzield moest de Lijst Pim Fortuyn na 6 mei verder. Van uit-
stell  van de verkiezingen hadden de erven Fortuyn niet willen weten. Het 
wass die eerste dagen na de moord alsof ze de ramp die hun was overkomen, 
wildenn bezweren door hem te ontkennen. Sommige medestanders van For-
tuyn,, zoals makelaar en televisiemaker Harry Mens en zijn impresario 
Albertt de Booij, zagen weinig in voortzetting van het politieke avontuur van 
dee fortuynisten. Een populistische kiesbeweging als de LPF was zonder zijn 
charismatischee leider veel kwetsbaarder dan een gevestigde politieke partij. 
Dee LPF bestond bovendien nog maar drie maanden. De partij werd gefinan-
cierdd door enkele zakenlieden, waarvan vastgoedmagnaat Ed Maas de 
belangrijkstee was. Zij hadden gereageerd op een bedelcampagne van For-
tuynn en zijn medebestuurders Albert de Booij, Peter Langendam en John 
Dost. . 

Dee kandidatenlijst voor de Tweede Kamer bevatte nauwelijks mensen 
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mett politieke ervaring. Alleen Jim Janssen van Raaij (ex-CDA) beschikte over 
parlementairee ervaring, terwijl Ferry Hoogendijk als gewezen hoofdredac-
teurr van Elsevier op het Binnenhof geen onbekende was. 

Dee volksvertegenwoordigers van de LPF waren opvallend vaak actief als 
zelfstandigee ondernemer, hetzij als medisch specialist, consultant of kunst-
handelaar,, hetzij als exploitant van pornosites, uitgever van motorbladen of 
schoonheidsspecialiste.. In de parkeergarage voor Kamerleden onder het 
Pleinn was de nieuwe partij prominent aanwezig met Mercedessen, Porsches, 
Alfa-Romeo'ss en BMW'S (de Bentley van LPF-minister Heinsbroek stond op 
dee stoep naast de ingang van de Kamer). 

Matt Herben, een voorlichtingsambtenaar van Defensie en in de LPF actief 
alss woordvoerder van Fortuyn, trad naar voren als nieuwe leider van de LPF. 
Hoogendijkk werd vice-voorzitter van de fractie. Herben en Hoogendijk 
gavenn onmiddellijk blijk van affiniteit met de andere winnaar, het CDA. In de 
geestt van de overleden Fortuyn opteerde de LPF voor deelname aan een 
regeringg met CDA en VVD, de coalitie die ook in de gemeenteraad van Rot-
terdamm de macht had overgenomen. 

Dee winst van het CDA onder leiding van Jan Peter Balkenende illustreerde 
datdat volkspartijen, mits zij erin slagen verschillende groepen en klassen te 
bindenn aan een samenhangend politiek programma, in de eenentwintigste 
eeuww nog wel degelijk reden van bestaan hadden. Volkspartijen hebben van 
oudsherr weliswaar een basis in een bepaald segment van het volk, hetzij in 
levensbeschouwelijk,, hetzij in sociaal opzicht, maar ambiëren een veel gro-
terr deel van het electoraat te organiseren. Afhankelijk van het kiesstelsel is 
hett maximale bereik van de volkspartij de meerderheid (bijvoorbeeld in 
Engeland),, veertig procent (Frankrijk, Duitsland) of dertig procent (Neder-
land). . 

Mett het afbrokkelen van de traditionele achterban neemt het aantal kie-
zerss zonder vanzelfsprekende loyaliteit aan partijen steeds sterker toe. 
Volkspartijenn zijn dan ook gedwongen 'los te komen' uit hun historisch 
gegroeide,, sociaal-culturele context. Een terugkeer naar een stabiele aan-
hangg onder de kiezers is niet te verwachten. Daarmee komen volkspartijen, 
zoalss de Duitse politicoloog Hans-Joachim Veen het formuleert, 'voor hun 
eigenlijkee vuurproef te staan: zij dienen telkens weer hun integratief vermo-
genn aan te spreken; kiezers te overtuigen hun vorige keuze trouw te blijven. 
Dee volkspartijen moeten derhalve een existentiële spagaat maken: vaste 
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groepenn kiezers behouden én nieuwe, sociaal en levensbeschouwelijke plu-
ralistische,, ongebonden kiezers voor zich winnen.'249 

Hett kernelectoraat van het CDA bestond uit een sterk vergrijzend, over-
wegendd behoudend, christelijk kiezersvolk dat ondervertegenwoordigd was 
inn de verstedelijkte Randstad. Door de campagnemensen van het CDA werd 
dezee 'bodem' in het kiezersbestand geschat op zo'n 17 procent, dat wil zeg-
genn 25 zetels. De achttien zetels die Balkenende naast deze basis wist binnen 
tee slepen, maakten van het CDA een brede volkspartij. 

Inn tegenstelling tot Ruud Lubbers in de jaren tachtig, was Balkenende 
eenn politieke ondernemer van het ideologische type, zoals Bolkestein tien 
jaarr eerder. Het CDA heeft de acht jaren van de oppositie gebruikt om zich te 
ontdoenn van opportunisten en om aflossing van de wacht te bewerkstelli-
gen.. Balkenende was de representant van een nieuwe generatie christen-
democratischee politici voor wie besturen geen doel op zichzelf, maar een 
middell  was om een op drift geraakte 'toegeeflijke samenleving' bij te sturen. 

Dezee ambitie zullen we terugvinden in het Strategisch Akkoord dat het 
fundamentt van het nieuwe kabinet zou worden. Immigratie, gezinswaar-
den,, criminaliteit en de publieke moraal, vier ankerpunten van conservatie-
vee politiek, zijn gemakkelijk terug te vinden in het regeerakkoord van 2002. 
Hett CDA van Balkenende illustreerde, meer dan de VVD van Dijkstal, dat na 
19899 de maatschappijkritiek niet alleen van links, maar ook van rechts 
kwam.250 0 

Dee heroriëntatie van de VVD was een snelle verbouwing terwijl de zaken 
gewoonn doorgingen. Onontbeerlijk als partner in een nieuwe centrum-
rechtsee coalitie, was er voor de liberalen weinig tijd voor bezinning. De VVD 
moestt rechts durven zijn, afscheid nemen van de sociaal-liberale midden-
koerss en leren van Pim Fortuyns bekommernis met de boze en bange burge-
rij ,, meende zowat iedereen in de partij. 

WD-ideoloogg Uri Rosenthal, aanvoerder van een informele '15 mei groep' 
vann liberalen die zo snel mogelijk met de middenkoers van Dijkstal wilde 
afrekenen,, vond dat de burgers geen greep meer hadden op wat zich buiten 
henn om in de wereld afspeelde. Ze waren onzeker, voelden zich niet veilig en 
zee misten perspectief. Hij zag twee 'megatrends': het verlies aan vertrouwen 
inn de spelers op de internationale kapitaal- en vermogensmarkten en de 
mondialee migratie. Volgens Rosenthal leidden deze megatrends tot 'micro-
narigheid'' bij 'de gewone man'. Die zag zijn financiële situatie verslechteren 
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enn kwam in de problemen met zijn verhoogde hypotheek. Migratie stond 
voorr hem gelijk aan problemen met asielzoekers en illegalen. Rosenthal: 'De 
gewonee man lijdt onder de gevolgen van een onevenredig zwaar beroep op 
dee grootstedelijke collectieve voorzieningen door allochtonen. Hij kan niet 
meerr gewoon over straat omdat allochtone drugshandelaren en -gebruikers, 
enn vaak illegale dak- en thuislozen hem voor de voeten lopen.' 

Dee nationale elite bevestigde deze gewone man in zijn belevingswereld 
doorr er voortdurend op te wijzen dat Nederland nu eenmaal geen invloed 
heeftt op de internationale conjunctuur en zich heeft te houden aan interna-
tionalee verdragen. Rosenthal: 'Fortuyn attaqueerde al die krachten waarte-
genn de burger zich machteloos voelt: de islamisering, de kartels, de grote 
financiëlefinanciële instellingen, het old boys network, de bureaucratie, de grote 
accountancy-- en adviesbureaus, het establishment.'251 

Voorr populisme was duidelijk geen plaats in de nieuwe VVD. Gerrit 
Zalm,, de opvolger van Dijkstal als leider van de liberalen, wilde evenmin 
meegaann met het nieuwe moralisme van het CDA. Toch klonk binnen de 
VVDD de roep om een actieve rol in het normen- en waardendebat dat Bal-
kenendee had afgekondigd. Edwin van de Haar en Joshua Livestro pleitten in 
hunn manifest Helder liberaal duidelijk rechts voor herwaardering van het gezin: 
'eenn kerninstelling die bij de VVD de afgelopen dertig jaar ten onrechte in 
hett verdomhoekje heeft gezeten'. Het duo wilde een vlaktaks met één vast 
tarieff  van 25 procent van het gehele belastbare inkomen, afschaffing van de 
hypotheekrenteaftrek,, rekeningrijden, afschaffing van alle subsidies aan het 
bedrijfslevenn en invoering van een basisstelsel in de sociale zekerheid. Dit 
warenn programmapunten die het in de VVD nooit hadden gehaald.252 

Inn de campagne was de nadruk gevallen op de prestaties op financieel 
gebied,, waarvoor de VVD echter in 1998 al door de kiezer was beloond. De 
liberalenn beriepen zich op de bijzondere omstandigheden waaronder de ver-
kiezingenn hadden plaatsgehad. Zoals boven beschreven, werd de VVD al in 
januarii  te kijk gezet als een partij die niet in staat was effectief tegen drugs-
smokkell  op te treden. De partij werd afgerekend op het zwakke tweede 
kabinet-Kok,, waarin vele kwesties, zoals de WAO, de hervorming van het 
zorgstelsell  en de inburgering, door gebrek aan eenheid en daadkracht voor-
uitt waren geschoven. 

D666 had in 1998 al 10 zetels moeten inleveren. Vier jaar later gingen er nog 
eenss 7 af, zodat de democraten door het regeren waren gedecimeerd van 24 
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zetelss in 1994 tot 7 in 2002. D66 behoorde tot de verdedigers van de multi-
culturelee samenleving, het asielbeleid en het gedoogbeleid. De partij had 
veell  aanhang onder de rechterlijke macht, die door de fortuynisten een te 
grotee toegeeflijkheid werd aangewreven. Thom de Graaf was in het parle-
mentt de felste bestrijder van Fortuyn geweest. De positie van Roger van 
Boxtel,, als minister van 'grotestedenbeleid' verantwoordelijk voor de inbur-
gering,, was onduidelijk. Aanvankelijk wilde Van Boxtel, na de publicatie van 
Paull  Scheffers 'multiculturele drama' in januari 2000, het vraagstuk relati-
veren,, maar gaandeweg zijn ambtstermijn werd hem de ernst van deze 
nieuwee sociale kwestie steeds duidelijker. Van Boxtel maakte na de neder-
laagg van zijn partij zijn afscheid uit de politiek bekend. De overige ministers 
vann D66, Borst (Volksgezondheid) en Brinkhorst (Landbouw) spraken even-
minn tot de verbeelding van de kiezers. 

D666 had acht jaar lang verzuimd de vernieuwing van het kiesstelsel, toch 
dee reden van haar bestaan, tot politieke speerpunt te maken. In 1994 en in 
19988 opteerden de Democraten niet voor het ministerie van Binnenlandse 
Zaken.. Daardoor konden thema's als de gekozen burgemeester, de gekozen 
formateurr of minister-president, het referendum en het districtenstelsel 
wordenn 'gekaapt' door de Leefbaren en de fortuynisten. 

Dee PvdA kreeg op 15 mei 2002 de zwaarste dreun. Het zelfbeeld van de so-
ciaal-democraten,, als vertegenwoordigers van de sociaal zwakkeren tegen 
dee heerschappij van de rijken en de machtigen, werd door de kiezers onder-
uitt gehaald. Zij zagen de PvdA als integraal onderdeel van de bestuurlijke 
elitee die in Nederland zonder te luisteren naar de 'gewone mensen' de lakens 
uitdeelde. . 

Dee aanhang van de PvdA bestond voor het grootste deel uit mensen die 
afhankelijkk waren van de verzorgingsstaat als ambtenaar, onderwijzer, 
wetenschapper,, trendvolger, kunstenaar, of als ontvanger van subsidies, 
overheidsopdrachtenn of uitkeringen. De socioloog De Swaan heeft in zijn 
boekk over het ontstaan van de verzorgingsstaat, In Care of the State, beschre-
venn hoe een nieuwe middenklasse van experts de noden van hun klanten, de 
zieken,, hulpbehoevenden en ongeschoolden, naar eigen inzicht definieerde 
zonderr dat de patiënten, cliënten en studenten er zelf aan te pas kwamen. 
Voorzoverr zij al georganiseerd waren, fungeerden de objecten van staats-
zorgg als supportersverenigingen voor de alwetende deskundigen.253 Deze 
beleidsmedewerkers,, bestuurders en subsidieverstrekkers hadden de macht 
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inn de PvdA in handen genomen, hetgeen leidde tot een identificatie met het 
managementt van de publieke sector. Gerard van Westerloo heeft de ver-
vreemdingg tussen de PvdA-elite van hoogopgeleide, goedbetaalde ambtena-
renn en de oorspronkelijke achterban van arbeiders en lager overheidsperso-
neell  beeldend in kaart gebracht in zijn journalistieke studie Niet spreken met 
dede bestuurder.2* 4 Met de verkiezingen van 2002 manifesteerde een groot deel 
vann deze traditionele PvdA-achterban zich als een zeer ontevreden klanten-
kringg die de zelfbenoemde experts een gepeperde rekening presenteerde 
voorr het in hun ogen onvoldoende functioneren van de publieke dienstver-
leningg en het verwaarlozen van thema's als veiligheid en integratie. In tegen-
stellingg tot het CDA van Balkenende was de PvdA van Melkert een gehavende 
volkspartijj  die er niet in was geslaagd 'oude' en 'nieuwe' kiezersgroepen te 
integrerenn in een electorale coalitie. 

Naa de moord op Fortuyn schoof het campagneteam van de PvdA Wou-
terr Bos naar voren als woordvoerder van de partij tijdens de stilgelegde ver-
kiezingscampagne.. Bos wilde vooral leren van Pim Fortuyn. Hij wilde niet 
alleenn kleine stapjes, maar ook 'het grote verhaal', de eigen sociaal-democra-
tischee overtuiging, naar voren brengen. Er was zijns inziens behoefte aan 
meerr emotie, kwetsbaarheid en menselijkheid, in plaats van door partijstra-
tegenn 'doodgetrainde' politici.255 Na de verkiezingen van 15 mei trad Jeltje 
vann Nieuwenhoven, nummer twee op de lijst, provisorisch op als fractie-
voorzitter.. De aanwijzing van een nieuwe politieke leider zou later in het 
jaarr door de leden van de PvdA plaatsvinden. 

GroenLinkss stond na de moord op Fortuyn weerloos in de beklaagdenbank. 
Hett volkse socialisme van sp-leider Jan Marijnissen, die zich niets aantrok 
vann het stilleggen van de verkiezingscampagne door de andere partijen, pro-
fiteerdefiteerde van het wegvallen van Rosenmöller. GroenLinks verloor op 13 mei 
hett Kamerlid Ab Harrewijn, die onverwacht stierf aan een hersenbloeding. 
Dee rode dominee Harrewijn symboliseerde vrijwel in z'n eentje de band tus-
senn GroenLinks en de onderkant van de samenleving: de werklozen, daklo-
zenn en bijstandstrekkers. De fractie, waarin de Amsterdamse grachtengor-
dell  sterk oververtegenwoordigd was, versterkte het image van een beweging 
diee zich vooral voor postmateriële vraagstukken inzette. Dat sloot op zich-
zelff  aan bij de inzet van de verkiezingen, die ook postmaterieel was - maar 
preciess in de tegenovergestelde richting: niet libertijns en kosmopolitisch 
zoalss GroenLinks, maar conservatief en nationaal. 
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Dee naschokken van de tien turbulente dagen in mei 2002 waren nog maan-
denn op het Binnenhof voelbaar. Binnen acht maanden zouden ook Kars 
Velingg (ChristenUnie), Mat Herben, Harry Wijnschenk (LPF), Paul 
Rosenmöller,, Fred Teeven (LN) en Thom de Graaf als fractievoorzitters 
aftreden.. Alleen Jan Marijnissen (sp) en Bas van der Vlies (SGP) overleefden 
hett politieke stormtij tussen augustus 2001 en februari 2003. 

Dee Pools/Britse socioloog Zygmunt Bauman ziet als één van de facetten 
vann democratie dat het een anti-institutionele kracht bezit. De democratie 
kann een breuk bewerkstelligen in de 'ononderbroken ijver van gevestigde 
machtenn om verandering tegen te houden en om degenen buiten te sluiten 
diee vanwege hun gemis aan erkende deskundigheid geen deel uitmaken van 
dee regerende elite en haar instituties'.256 In dit opzicht was het succes van de 
bewegingg van Fortuyn bij de verkiezingen van 15 mei 2002 een uitdrukking 
vann de vitaliteit van de Nederlandse democratie. 

Dee Nederlandse kiezer had op hardhandige wijze afgerekend met Paars. 
Fortuynn was er in geslaagd de paarse bestuurders volledig in het defensief te 
drukkenn en daarmee de weg vrij te maken voor een terugkeer van het CDA 
inn het centrum van de macht. De boodschap kon niet worden gemist: de 
behoudendee politieke voorkeuren van de bevolking ten aanzien van migra-
tie,, criminaliteit en de gedoogcultuur zou herkenbaar in het beleid van een 
nieuwee regering gestalte moeten krijgen. Dat zou de enige manier zijn om 
dee verhitte gemoederen tot bedaren te brengen. 

CDA-leiderr Balkenende en zijn mentor Piet Hein Donner, die als forma-
teurr werd aangewezen, waren zich ten volle bewust van de ernst van de situ-
atie;; het geschonden vertrouwen tussen politiek Den Haag en de kiezers 
moestt worden hersteld. Het opnemen van de LPF in de regering, hoe riskant 
datt op zichzelf ook was, leek de snelste manier om recht te doen aan de ver-
kiezingsuitslag.. Alles wees in de richting van een conservatieve coalitie. 
Ookk de gehavende VVD kon niet anders dan haar verantwoordelijkheid 
onderr ogen zien. 
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