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ONGEBONDEN COLUMNS

What if …

Hans Boutellier*

Lange tijd was het een soort gezelschapsspel. Wat zou er gebeurd zijn als Fortuyn
niet was vermoord? Vele scenario’s deden de ronde, maar ze zijn voor zover ik
weet nooit uitgeschreven. Thomas Ross schreef wel een roman vol wilde specula-
ties over de aanloop tot de moordaanslag (De zesde mei), maar waagde zich niet
aan what if history. En Dick Pels schreef een serieuze analyse van de betekenis van
Fortuyn – hij won er zelfs de Socrates wisselbeker mee – maar kon van daaruit
niets voorspellen. Ik stel me tien jaar na dato de vraag wat er zou kunnen zijn
gebeurd.
Daarvoor neus ik wat rond op internet en bekijk ik de filmpjes op Youtube. Het
blijft een fascinerend gezicht: de ‘goddelijke kale’ (een typering van Theo van
Gogh) orakelend over de puinhopen van Paars op het moment dat alle meters nog
positief uitsloegen. Fortuyn liet een bijzondere combinatie zien van maatschappe-
lijke sensitiviteit en self fullfilling prophecy. Hij articuleerde een onderhuidse stem-
ming tot werkelijkheid. Beklemmend om te zien is zijn tirade over de vijfde
colonne van moslims, ook al gezien zijn gejuich over de dark rooms waar hij met de
jongsten van hen verkeerde.
In zijn autobiografische Babyboomers (1998) toont Fortuyn zich een ambivalente
man, die zich niet schaamt voor zijn depressieve en manische buien – ze horen
erbij als het weer, zo leerde hem zijn psychoanalyse door dr. Rens. Zijn licht psy-
chotische trekken kwamen het sterkst tot uitdrukking in zijn visioen van het pre-
mierschap. Hij zou de eerste minister van het land worden – niet uit ambitie,
maar als roeping. Hij ervoer gaandeweg een heilige opdracht om het land te red-
den van ‘de verdommenis’ (bekijk het interview dat Theo van Gogh met hem
maakte1). Dat is nogal wat, en dat vond hijzelf ook.
Fortuyn zou ervoor teruggeschrokken zijn. Een weinig opgemerkt feit is dat Hans
Wiegel die rol op zich zou nemen. Deze heeft dat in 2011 nog eens in HP/De Tijd
bevestigd. Fortuyn ging er toen nog van uit dat de VVD de grootste zou worden.
Hoe dat ook zij, een kabinet van LPF, VVD en CDA was hoe dan ook geen lang
leven beschoren geweest. Fortuyn vond de LPF-fractie ook zelf ‘een zooitje onge-
regeld’. Ook de combinatie Wiegel-Fortuyn had de rust in de tent niet kunnen
bewaren. Het is de vraag of Fortuyn überhaupt had kunnen volharden in zijn poli-
tieke rol. Daarvoor was hij – getuige zijn autobiografische bespiegelingen – te
ongedurig en te onevenwichtig.
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What if …

Fortuyn was een moedige figuur, de ideale provocateur om het ingedutte politiek
correcte, postideologische, neoliberale Nederland wakker te schudden uit zijn
pragmatische slaap. Maar premier was hij niet geworden. Hij had het waarschijn-
lijk niet aangedurfd. Fortuyn was toch vooral een vreemde man, die als een Icarus
de hoogte zocht. Hij had zoveel explosieve ambiguïteit in zijn persoon dat hij zich-
zelf op kon blazen. Maar een ander was hem voor. Hij werd omgelegd voordat hij
uit zichzelf naar beneden tuimelde. Fortuyn tekende hoe dan ook voor een van de
meest bizarre politieke jaren.

Noot

1 www.youtube.com/watch?v=1s89t4aRT_8.
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