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Waarom Pim nog leeft

Willem Trommel*

In de jongste editie van de hippe glossy Maarten legt Maarten van Rossem het nog
één keer uit. ‘Baarlijke nonsens’, dat was wat Pim Fortuyn in zijn politieke hoofd-
werk – ‘een sprookjesboek’ – bij uitstek had verkondigd. Leugenachtige praatjes
die moesten suggereren dat de Paarse coalitie er een puinhoop van had gemaakt,
terwijl de feiten toch echt heel anders uitwezen. Paars was bijzonder succesvol
geweest. De welvaart gestegen, de werkloosheid gedaald, de verzorgingsstaat her-
vormd, wat wil een burger nog meer?
Als Van Rossem gelijk heeft – en wie waagt dat nou te betwijfelen –, dan blijft hij
nog wel met een raadsel zitten. Want hoe kan het dan dat er bij zoveel Paarse
voorspoed toch een heuse Fortuyn-revolte heeft plaatsgevonden? In de Maarten
lost hij dit raadsel niet op. Maar er bestaat een mooie verklaring, ooit aangedra-
gen door Alexis de Tocqueville. Revolutionair potentieel ontstaat juist na een lan-
gere periode van statelijk succes. Fraaie overheidsprestaties jagen de verwachtin-
gen van burgers naar alsmaar grotere hoogten, tot het punt wordt bereikt waarop
de verwachtingen de werkelijke prestaties overtreffen. Dan wordt het hommeles.
Zo zou alsnog begrepen kunnen worden dat de Paarse succesformatie met pek en
veren werd afgevoerd door een horde boze fortuynisten.
Aardig, maar toch nog niet helemaal bevredigend, want ondertussen duurt die
revolte nu wel erg lang. Nieuwe verklaringsvraag: waarom is de politieke markt
voor populisme nog altijd zo in trek? Het mechanisme van De Tocqueville biedt
hier geen soelaas. Het kan niet anders of Pim heeft in zijn werk toch een diepere
waarheid weten te openbaren, een waarheid die er nog altijd toe doet. Sorry,
Maarten. Die waarheid gaat helemaal niet over prestaties, maar over pathos.
Paars was een ijskoude bestuursmachine geworden, met voorop premier Kok, ont-
daan van de allerlaatste ideologische veren, en in zijn kielzog de neoliberale finan-
ciële baas Zalm, die met eurotekens in zijn ogen de miljoenennota placht te pre-
senteren. Dit koele Paars had geen verhaal over de veranderende wereld, geen
enkele inspirerende boodschap. Enig en zaligmakend adagium: werk, werk, werk.
Dit is waarom Pim nog leeft. Nog steeds hebben we te maken met politici die met
open mond staan te kijken naar wat er toch allemaal aan de hand is met ons
wereldje. Geen wijze woorden over globalisering en crisis, geen inspirerende
woorden over hoe de nieuwe technieken de wereld beter kunnen maken, en geen
bezieling te bekennen, nergens niet. En dus, dus is er nog altijd ruimte voor een
paljas die roept dat de keizer naakt over straat gaat.
Ik stel het volgende amendement voor op de formule van De Tocqueville. De
gewone formule geldt in omstandigheden dat we met z’n allen ongeveer wel
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weten welke publieke prestaties belangrijk zijn en waar we de politiek op zouden
moeten afrekenen. In ingewikkelde overgangstijden, zoals de onze, treedt een
ander mechanisme in werking. Omdat burgers werkelijk geen idee meer hebben
waar het heen moet, zouden politici juist nu spiritueel leidend moeten zijn. Maar
helaas, tegelijkertijd nemen hun vermogens op dit vlak af, mogelijk tot beneden
het niveau waarop de verwachtingen van burgers inmiddels zijn komen te liggen.
Ziedaar: explosief revolutionair potentieel.
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