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Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch) 
 
 
Pim Fortuyn: de evolutie van een mediafenomeen 
 
Dit proefschrift gaat over de opkomst van Pim Fortuyn in de aanloop naar de parlementaire 
verkiezingen in mei 2002. Fortuyn kondigde in augustus 2001 aan dat hij de politiek in wilde 
gaan en werd vervolgens leider van de nieuwe partij Leefbaar Nederland (LN). Toen hij in 
februari 2002 moest opstappen als partijleider, richtte hij zijn eigen partij op: Lijst Pim Fortuyn 
(LPF). Deze partij veroorzaakte een politieke aardverschuiving door vanuit het niets 17 procent 
van de stemmen in de wacht te slepen. Niet eerder in de parlementaire geschiedenis lukte het 
een partij om zo’n spectaculaire entree te maken. Sindsdien is de aanwezigheid van een rechts-
populistische partij als factor van belang niet meer weg te denken uit het Nederlandse politiek 
landschap.  

Ondanks het feit dat Fortuyn een nieuwkomer was in de politiek, slaagde hij er in de 
aanloop naar de verkiezingen van 2002 in om binnen een relatief korte periode een opvallende 
hoeveelheid media aandacht en electorale steun te verwerven. De tweeledige vraag van dit 
proefschrift is ten eerste: hoe Fortuyn erin slaagde om zo plotseling en binnen zo’n korte tijd zo 
veel aandacht en steun te mobiliseren en ten tweede: waarom een succesvolle rechts-
populistische doorbraak juist op dat moment plaatsvond. 

Verklaringen voor de successen van rechts-populistische partijen in West-Europa 
worden besproken in hoofdstuk 2. Onderzoekers gebruiken vaak de marktmetafoor uit de 
economie om twee perspectieven te onderscheiden. Het vraagzijde-perspectief is gericht op de 
wensen en grieven van de bevolking. Onderzoekers die daarentegen het belang van de 
aanbodzijde benadrukken wijzen op externe politieke omgevingsfactoren en interne 
partijkenmerken. Als partijen succesvol willen opereren op de electorale markt moeten ze niet 
alleen een product aanbieden dat aan de behoeften van een groep potentiële klanten voldoet, 
maar ook aantrekkelijker zijn dan hun rivalen en concurrenten. 

De veelgehoorde, op common sense gebaseerde charisma-verklaring schiet ernstig 
tekort omdat deze berust op een cirkelredenering. Juist omdat Fortuyn zulke spectaculaire 
successen wist te boeken waren mensen geneigd om hem uitzonderlijke persoonlijke gaven en 
een welhaast Messiaanse status toe te dichten. De ervaring leert dat iemands charismatische 
uitstraling bij tegenslagen en tegenvallende resultaten in een rap tempo verdwijnt. 

Er bestaat inmiddels een brede wetenschappelijke consensus over de voornaamste 
reden dat kiezers zich tot de LPF aangetrokken voelden: dit was de partij waar zij het meeste 
mee eens waren over kwesties die zij erg belangrijk vonden: immigratie en integratie. Kortom, 
Fortuyn verwoordde standpunten waar een grote groep kiezers het al sinds lange tijd mee eens 
was, maar die niet of nauwelijks door andere politici naar voren werden gebracht. Men kan 
blijven twisten over de vraag of etiketten zoals ‘rechts-radicaal’ of ‘extreem-rechts’ van 
toepassing waren op de LPF of niet, maar het is wel duidelijk geworden dat Fortuyns partij in 
elk geval beschouwd kan worden als een ‘functioneel equivalent’ van andere rechts-
populistische partijen elders in Europa. Het aangeboden product voorzag inhoudelijk gezien in 
min of meer dezelfde electorale behoeften. 
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Hoewel de voedingsbodem die aan de Fortuyn-revolte ten grondslag lag uitgebreid in 
kaart is gebracht, is de vraag waarom hij op zo’n abrupte en verrassende manier tot stand 
kwam, nog grotendeels onbeantwoord gebleven. De rechts-populistische doorbraak was 
achteraf bezien misschien begrijpelijk of zelfs onvermijdelijk, toch zagen opvallend weinig 
mensen de politieke aardverschuiving aankomen. Daarom staat in dit proefschrift de dynamiek 
van de snelle opkomst centraal. Geïnspireerd door een evolutionair perspectief op de 
verspreiding van innovaties op economische markten draag ik twee factoren aan die tot voor 
kort onderbelicht zijn gebleven in wetenschappelijke verklaringen voor de successen van 
rechts-populistische uitdagers: de rol van het publieke debat en de rol van adaptief gedrag. 
 
In het eerste deel van deze studie (hoofdstukken 3 en 4) wordt de impact van het publieke 
debat empirisch onderzocht. Net als elk ander nieuw product in een markt heeft een nieuwe 
politieke beweging kanalen nodig, waarlangs haar bekendheid zich kan verspreiden onder de 
bevolking. Omdat nieuwkomers vaak over weinig organisatorische en financiële middelen 
beschikken, ligt het voor de hand dat juist zij van mediaberichtgeving afhankelijk zijn om hun 
standpunten bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Ik beargumenteer daarom dat 
het noodzakelijk is om niet alleen de aandacht te richten op het verklaren van fluctuaties in 
electorale populariteit, maar ook te verklaren waarom sommige actoren zich meer toegang tot 
de media weten te verschaffen dan anderen.  

Aansluitend bij dit uitgangspunt vormen theorieën over hoe de kenmerken van het 
publieke debat openingen bieden voor, of juist beperkingen opleggen aan, de mobilisatie van 
politieke partijen en bewegingen (aangeduid met het begrip ‘discursieve gelegenheden’) het 
eerste theoretische bouwsteen van dit onderzoek. De kans op een succesvolle mobilisatie van 
stemmers en het verkrijgen van een stem in de media, zo is de gedachte, wordt voor een 
belangrijk deel gegenereerd binnen het publieke discours. Drie factoren zijn hierbij van belang: 
(1) de mate waarin actoren er in slagen om hun boodschappen op een prominente manier in 
media weten te krijgen (zichtbaarheid), (2) de mate waarin deze boodschappen reacties 
oproepen (resonantie), en (3) de aard van deze publieke reacties; actoren en hun boodschappen 
kunnen door anderen publiek ondersteund worden (consonantie) maar ook afkeuring oproepen 
(dissonantie). 

Bovengenoemde discursieve variabelen zijn met behulp van een inhoudsanalyse van 
mediaberichtgeving empirisch in kaart gebracht: een zogenoemde ‘politieke claims analyse’. 
Claims zijn alle communicatieve handelingen in de publieke sfeer, zoals toespraken, 
interviews, persverklaringen, statements en oproepen. De belangrijkste dataset die in dit 
proefschrift wordt gebruikt is gebaseerd op een codering van claims in de Telegraaf en NRC 
Handelsblad.  

De bevindingen in hoofdstuk 3 laten zien dat het publieke debat een belangrijke rol 
heeft gespeeld in de opkomst van Fortuyn. De reacties van andere politieke actoren aan het 
adres van Fortuyn  beïnvloedden de mate waarin hij de gelegenheid kreeg om met zijn 
politieke boodschap in de media door te dringen. Door ondersteunende reacties namen 
Fortuyns mogelijkheden voor het maken van claims toe, terwijl dissonantie dit ondermijnde. 
Meer ruimte in de media voor statements van Fortuyn werd ook veroorzaakt door harde taal 
van anderen over immigratie- en integratiethema’s. Wanneer gevestigde actoren vaker 



NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING 

203 
 

negatieve publieke claims maken over deze kwesties, neemt het belang van deze onderwerpen 
in de ogen van journalisten kennelijk toe. Derhalve ook de mate waarin rechtspopulisten in 
staat worden gesteld om hun politieke agenda voor het voetlicht te brengen. Tot slot blijkt dat 
electorale steun ook een positieve impact heeft gehad op Fortuyns media carrière. Hoe 
gunstiger hij er voorstond in de peilingen, des te vaker kwam hij vervolgens aan het woord. 

Media-aandacht blijkt cruciaal voor de mobilisatie van kiezers. De reacties op Fortuyn 
van alle deelnemers aan het debat, zoals commentatoren, journalisten, opiniemakers en politici, 
hebben ervoor gezorgd dat hij erin slaagde kiezers voor zich te winnen. Zichtbaarheid en 
positieve reacties hadden namelijk een gunstig effect op de opiniepeilingen. Hoe prominenter 
journalisten Fortuyns uitspraken in de media weergaven en hoe vaker andere actoren in het 
debat blijk gaven van ondersteuning, des sterker groeide de populariteit van Fortuyn. 

Deze bevindingen tezamen leiden tot de conclusie dat er sprake was van een 
opwaartse spiraal van populariteit en publiciteit. Dit zelfversterkend effect verklaart waarom 
Fortuyn en zijn partij in zo’n kort tijdsbestek zoveel media-aandacht en kiezers wisten te 
mobiliseren. In het algemeen gesproken verklaart dit mechanisme van positieve terugkoppeling 
hoe een ogenschijnlijk stabiele politieke status quo in korte tijd uit evenwicht kan raken. Deze 
bevindingen geven ook aan dat het voor de verklaring van het verschijnsel Fortuyn niet alleen 
(misschien zelfs niet in de eerste plaats) belangrijk is om te kijken naar het karakter of de acties 
van Fortuyn zelf, maar dat we vooral moeten nagaan op welke manier andere actoren op hem 
reageerden.  

De vraag is echter waarom een succesvolle populistische doorbraak in Europees 
perspectief bezien in Nederland relatief laat plaatsvond. Er was immers genoeg ‘vraag’ naar 
een rechts-populistische partij en deze partij was er ook al: de extreemrechtse 
Centrumdemocraten (CD) onder leiding van Hans Janmaat. Deze partij slaagde er gedurende 
de jaren ’90 echter niet in om uit haar marginale positie te breken en verdween uiteindelijk in 
1998 roemloos van het politieke toneel. 

De resultaten in hoofdstuk 4 wijzen uit dat stijgende opiniepeilingen tot meer publieke 
claims van de CD leidden. Ook afkeurende publieke reacties pakten wat het vergroten van 
media-aandacht betreft gunstig uit voor de partij: het gevolg hiervan was dat Janmaat vaker 
toegang kreeg tot het publieke debat. Deze bevinding ondersteunt de stelling dat het 
contraproductief is om politieke tegenstanders te bekritiseren, indien het doel is om te 
verhinderen dat zij in staat zijn om hun standpunten voor het voetlicht te brengen.  

Opvallend is echter, dat de CD niet in staat bleek om haar electorale aanhang te 
vergroten wanneer zij als sprekers meer prominent in het debat aanwezig waren. Er is in de 
analyse rekening gehouden met interne twisten; zelfs indien dat soort uitspraken buiten 
beschouwing worden gelaten, dan nog leverden media statements geen grotere aanhang op. 
Negatieve berichtgeving over de partij en haar leider had daarentegen wel een enorme 
negatieve  impact. Hoe meer publieke afkeuring, des te steviger ging de CD er vervolgens in de 
peilingen op achteruit. Omdat uitspraken van de CD gemiddeld genomen gepaard gingen met 
een grotere hoeveelheid kritiek, concludeer ik dat een stem in de massamedia in feite nadelig 
uitpakte voor het vergaren van electorale steun. In tegenstelling tot Fortuyn bleek de CD 
lijsttrekker Janmaat in een discursieve greep van negatieve terugkoppeling en stagnatie. 
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In het tweede deel van dit proefschrift (hoofdstukken 5 en 6) verschuift de aandacht naar de rol 
van adaptief gedrag. Al vaker is het idee naar voren gebracht dat politieke uitdagers, willen ze 
een overlevingskans hebben in de strijd om de zetels, een zogenoemd ‘gat in de electorale 
markt’ moeten vinden en exploiteren. Er is in de literatuur echter vooralsnog geen overtuigend 
en goed uitgewerkt antwoord op de vraag waarom sommige politieke uitdagers wat betreft 
deze zoektocht erg succesvol blijken, terwijl veel anderen het onderspit moeten delven. De op 
de neoklassieke economie gebaseerde aanname dat individuen in staat zijn te anticiperen en 
opties kiezen die hun doelen maximaliseren (de rationele keuze theorie) schiet duidelijk tekort 
om deze vraag te beantwoorden. Uitgaande van dit perspectief wordt elke kans of gelegenheid 
op voordeel namelijk door iemand benut en verzilverd. Electorale markten zouden in dit 
perspectief in principe stabiel moeten zijn omdat vraag en aanbod steeds onmiddellijk op 
elkaar afgestemd worden. Dit is in de politieke werkelijkheid duidelijk niet het geval.  

Het evolutionaire antwoord op deze lacune is vrij eenvoudig: partijleiders verschuiven 
hun handelingsrepertoire door middel van trial and error. Wanneer bepaalde eigenschappen 
van groepen of individuen voordelig zijn in de competitie om schaarse goederen (zoals zetels 
of media aandacht) en gunstige eigenschappen zich sterker voortplanten dan ongunstige 
eigenschappen, dan zal het karakter van een groep of individu onder invloed van deze selectie 
geleidelijk gaan veranderen (het evolutionisme). Dus door opties die mislukkingen opleveren 
weg te gooien en opties die wel werken te reproduceren, kunnen bedrijven of organisaties stap 
voor stap een gunstigere handelswijze ontwikkelen. Toegepast op de snelle opmars van 
Fortuyn is de onderzoeksvraag in hoofdstuk 5 in hoeverre zijn politieke carrière kan worden 
begrepen als een resultaat van een voortdurende aanpassing van zijn politieke boodschap aan 
de wensen van het publiek en aan de selectiemechanismen in het debat.  

Ik concludeer echter dat er geen empirische aanwijzingen zijn voor de opvatting dat 
Fortuyn tijdens de verkiezingscampagne van 2002 zijn boodschap aanpaste aan de wensen van 
het publiek. Hij heeft zijn standpunten in elk geval niet verschoven onder invloed van de 
opiniepeilingen. Schommelingen in de hoeveelheid en aard van de media-aandacht leidden 
evenmin tot verschuivingen in zijn standpunt. Deze bevinding is grotendeels in lijn met eerder 
onderzoek naar de flexibiliteit van partijleiders. De algemene tendens is dat zij overwegend 
ideologisch rigide zijn. In die zin kan Fortuyn worden beschouwd als een ‘normale’ 
partijleider. Op het moment dat hij het politieke toneel betrad, had hij blijkbaar al een 
potentieel winnend partijprogramma op zak.  
Hoofdstuk 5 laat ook zien hoe Fortuyn terecht kon komen bij deze gunstige uitgangspositie. 
Voor de periode dat Fortuyn als columnist  bij het weekblad Elsevier werkte (1994-2001) 
verschilt de conclusie over zijn strategische aanpassing namelijk. De resultaten tonen aan dat 
hoe meer zijn uitspraken over immigratie- en integratievraagstukken negatieve publieke 
reacties uitlokten, des te vaker hij deze onderwerpen in zijn columns opnieuw aan bod liet 
komen. Wanneer media aandacht nog allesbehalve vanzelfsprekend is, is alle resonantie 
blijkbaar welkom. 

Gezien zijn onophoudelijke successen tijdens de verkiezingscampagne had Fortuyn 
weinig redenen om zijn programma  te veranderen (‘never change a winning team’). Uiteraard 
is het helaas niet mogelijk om de geschiedenis terug te draaien en te analyseren wat er gebeurd 
zou zijn indien dat wel het geval zou zijn geweest. Daarom worden in hoofdstuk 6 gedachte-
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experimenten uitgevoerd met agent-gebaseerde modellen. In tegenstelling tot de meeste andere 
simulatie-onderzoekers vergelijk ik de verschillende scenario’s die het model genereert ook 
systematisch met de feitelijke ontwikkelingen.  

In lijn met mijn eerdere bevindingen genereert de aanname dat het publieke debat 
sommige partijen benadeelt en andere profijt oplevert (die in het model werd geïmplementeerd 
door de gepercipieerde ideologische afstand tussen  kiezers en partijen te manipuleren) 
uitkomsten die duidelijk meer overeenstemmen met de empirie. Met andere woorden: 
scenario’s die rekening houden met de rol van de media komen sterker  overeen met de 
opiniepeilingen en verkiezingsuitslagen dan scenario’s zonder deze aanname. Zo zijn de 
verschillen in mediaberichtgeving tussen de partijen al voldoende om de slechte 
verkiezingsuitslag voor de CD in 1998 te verklaren (de partij behaalde geen enkele zetel en 
verdween uit het parlement).   

De simulatie-uitkomsten onderschrijven de stelling dat naast publiciteit ook de inhoud 
van Fortuyns boodschap telde. De aanvankelijke ideologische positie van Leefbaar Nederland 
is duidelijk niet de optimale positie in het politieke speelveld. Indien LN zou hebben 
‘geluisterd naar het volk’ en haar standpunten tijdens de campagne voortdurend zou hebben 
aangepast aan de mening van haar aanhang, had de partij moeten schuiven, namelijk richting 
hardere uitspraken over immigratie en integratie dan alle gevestigde partijen. Zelfs zonder 
noemenswaardige media-aandacht omvatte deze niche al ongeveer 9 procent van de stemmen 
(14 zetels). Met andere woorden: als we de geschiedenis vanaf 2001 zouden herhalen, zou elke 
flexibele, adaptieve nieuwkomer hoogstwaarschijnlijk beland zijn bij een Fortuynistisch 
partijprogramma. 
 
Samenvattend stel ik in hoofdstuk 7 vast dat er in deze studie twee mechanismen zijn 
geïdentificeerd die inzichtelijk maken waarom politieke veranderingen zich niet op een 
geleidelijke, maar sprongsgewijze manier voltrekken. Door de politieke aardschok in 2002 kan 
men vaststellen dat Nederland op een abrupte wijze ‘genormaliseerd’ raakte. Dat wil zeggen, 
dat de politieke situatie in een opvallend kort tijdsbestek in overeenstemming werd gebracht 
met de situatie in de meeste andere West-Europese landen. Die hadden immers al veel eerder 
en langer te maken gehad met florerende rechts-populistische partijen. 

Ten eerste verklaart de positieve wederzijdse invloed tussen successen in het 
mediadebat en successen in de peilingen hoe in Nederland zo’n ‘acceleratie van de 
geschiedenis’ kon plaatsvinden. Het verklaart waarom er, ondanks dat het aantal kiezers dat 
vatbaar is voor een rechts-nationalistische boodschap door de tijd behoorlijk stabiel is, toch 
opeens een onverwachte golf van succes gegenereerd kan worden. Een electoraal potentieel dat 
lange tijd braak lag kon plotseling volledig worden gemobiliseerd door een nieuwkomer omdat 
de beslissingen van mensen om een innovatie te omarmen sterk afhankelijk van elkaar zijn. 
Wanneer journalisten en kiezers niet zelfstandig en los van anderen bepalen welke politieke 
partij nieuwswaardig is en welke een stem verdient (of niet) maar in sterke mate hun keuzes 
van elkaar imiteren en versterken, kan men zelfs spreken van een zichzelf waarmakende 
voorspelling (self-fulfilling prophecy). 

Ten tweede moeten we vaststellen dat plotselinge, relatief ingrijpende veranderingen 
uitgesloten zouden zijn indien politieke partijen adaptief zijn. Continue, geleidelijke aanpassing 
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van standpunten door partijleiders zou, vanwege het inherente zelfcorrigerende karakter ervan, 
leiden tot meer stabiliteit. Indien partijleiders echter in hun opvattingen niet responsief zijn en 
het vermogen of de bereidheid missen om zich aan te passen aan veranderende 
omgevingsfactoren, kan een adaptive upgrading van het politieke systeem alleen middels meer 
radicale aanpassingen plaatsvinden. Als belangrijkste drijvende kracht achter het afstemmen 
van de aanbodzijde aan de behoeften van de kiezers blijft dan alleen over: het vervangen van 
partijleiders, of het verdwijnen en oprichten van politieke partijen als geheel.  
 
 
 
 
 
 


