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Een Nieuw Groot Verhaal? 
Over de ideologie van lpf en pvv

Koen Vossen

Sinds het einde van de negentiende eeuw hebben drie politieke ideologieën de Nederlandse 
politiek bepaald, het liberalisme, de christendemocratie en de sociaaldemocratie. In de loop 
der tijd kwamen weliswaar nieuwe stromingen op, maar zij bleven ofwel betrekkelijk mar-
ginaal (zoals het communisme, het fascisme, het ecologisme) of zij leidden niet tot aparte 
partijvorming (zoals het feminisme of neoconservatisme).1 In de eenentwintigste eeuw is de 
vanzelfsprekende machtspositie van de partijpolitieke vertegenwoordigers van deze ideologi-
sche driehoek – de sociaaldemocratische pvda, het christendemocratische cda en de liberale 
partijen vvd en d66 – sterk aangetast door de electorale opkomst van een aantal nieuwe 
partijen, zoals het in 1990 gevormde GroenLinks, de in de jaren negentig doorgebroken Soci-
alistische Partij, de christelijke fusiepartij Christenunie en vooral de Lijst Pim Fortuyn (lpf) 
en de Partij voor de Vrijheid (pvv). 

Van deze partijen lijken de meeste in meerdere (sp, cu) of mindere (GroenLinks) mate 
in te delen in een van de oude ideologische stromingen. In het geval van de lpf en de pvv 
is plaatsing ingewikkelder. Weliswaar heeft zowel Wilders als Fortuyn zichzelf in de liberale 
stroming geplaatst, maar de meeste commentatoren gaan daar niet in mee. Verschillende 
etiketten zijn reeds gebruikt om hun programma en optreden te duiden zoals populisme, 
neoconservatisme, nationalisme, rechts-extremisme en zelfs fascisme.2 In de meeste gevallen 
worden die etiketten echter niet zozeer gebruikt als een neutrale ideologische categorie, maar 
als een waardeoordeel, dikwijls voorafgegaan door adjectieven als goedkoop, plat of naargees-
tig. Sommige commentators betwijfelen of in het geval van de lpf en de pvv überhaupt van 
een samenhangende ideologie kan worden gesproken. De socioloog en columnist J.A.A. van 
Doorn betitelde het gedachtegoed van Fortuyn bijvoorbeeld als een ‘reusachtig borreltafelver-
haal, maar geen politieke doctrine’, terwijl pvda-politica Jet Bussemaker Fortuyn typeerde als 
een politieke postmodernist voor wie ideologieën er niet meer toe doen.3 Anderen twijfelen 
aan de waarachtigheid van de ideeën van Fortuyn en Wilders. In een veelbesproken pamflet 
stelt Nexus-oprichter Rob Riemen bijvoorbeeld dat Geert Wilders een fascistisch politicus is, 
wiens woorden weinig waard zijn omdat hij wordt gedreven door een cynische machtswil.4 

In deze bijdrage zal een analyse worden gemaakt van de ideeën van de lpf en de pvv. 
Welke verschillen en overeenkomsten zijn er aan te wijzen tussen lpf en pvv? uit welke bronnen 
putten beide partijen? In hoeverre kan gesproken worden van een samenhangende ideologie, 
een coherente set ideeën? En zo ja, is dan sprake van een nieuwe ideologische categorie of van 
een variant op een van de al bestaande ideologische hoofdstromingen in Nederland? 

Om de ideeën van beide partijen te bestuderen, vormen de verkiezingsprogramma’s van-
zelfsprekend de eerstaangewezen bron. uitgebreider en toegelicht vindt men het gedachte-
goed van beide partijen echter terug in meer politiek filosofisch getinte publicaties, zoals For-
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tuyns boeken (onder meer De puinhopen van acht jaar Paars en De verweesde samenleving), 
het pvv-pamflet Een Nieuw-realistische visie, geschreven door Wilders en zijn toenmalige 
sparringpartner Bart-Jan Spruyt en het door de pvv’er Martin Bosma geschreven boek De 
schijn-élite van de valse munters. 

De ideologie van zowel lpf als pvv wordt in dit verhaal serieus genomen en niet slechts 
beschouwd als retorisch instrument dat bedoeld is om geheel andere doelen te verhullen. 
We kunnen natuurlijk niet onomstotelijk vaststellen of beide partijen werkelijk menen wat 
zij zeggen en schrijven, maar in wezen geldt dat natuurlijk evenzeer voor andere partijen en 
politici. In navolging van Andrew Heywood zien we een ideologie daarbij als een min of meer 
coherente set ideeën die de basis vormen voor georganiseerde actie, die is bedoeld om de 
bestaande orde te behouden, te hervormen of omver te werpen. Enerzijds biedt een ideologie 
dan ook een analyse van de bestaande orde en van de recente geschiedenis, anderzijds heeft 
zij een visie op een betere maatschappij en hoe deze kan worden bereikt.5 De definitie van 
Heywood zal tevens als structuur dienen voor dit artikel, dat wil zeggen dat allereerst beider 
analyses van de bestaande orde zal worden behandeld, waarop vervolgens de toekomstvisie en 
de meer concrete strategie aan de orde zullen worden gesteld. 

De Lijst Pim Fortuyn als grondlegger

Op 14 februari 2002 richtte Pim Fortuyn met enkele medestanders de lpf op nadat hij uit 
Leefbaar Nederland was gestapt. Een maand later verscheen De puinhopen van acht jaar Paars, 
gevolgd door het partijprogramma getiteld Zakelijk met een hart. Al vanaf begin jaren negen-
tig gaf Fortuyn in columns en boeken zijn mening over de internationale en vooral nationale 
politiek. Hoewel Fortuyn over de meest uiteenlopende onderwerpen heeft geschreven, zijn 
drie thema’s dominant: de noodzakelijke modernisering van overheid en samenleving, het 
gebrek aan leiderschap op alle niveaus en de verdediging van de westerse cultuur.6 

Modernisering van de overheid en de samenleving was volgens Fortuyn noodzakelijk ge-
worden door de maatschappelijke ontwikkelingen van de voorgaande jaren. De wereldwijde 
technologische revolutie had een geheel ander soort bedrijvigheid opgeleverd, terwijl de Ne-
derlandse burger een calculerende individualist geworden was. De overheid en samenleving 
werden echter nog steeds gedomineerd door allerlei uit de verzuiling stammende instituties 
en praktijken, zoals een wirwar aan regels en een tapijt van logge en fijn vertakte instituties, 
een stroperige overlegeconomie, en een bestuurscultuur waarbij het zoeken naar consensus 
vooropstond. Het democratisch gehalte van dit corporatieve, bureaucratische bestel achtte hij 
gering: allerlei verzuilde belangengroepen mogen meepraten, terwijl de individuele burger 
buitenspel staat. De Nederlandse democratie werd in zijn ogen dan ook beheerst door een 
kleine klasse regenten, door hem als Ons Soort Mensen (osm) aangeduid. ‘Het is een gesloten 
wereld met autistische trekjes, met een geheel eigen kijk op de wereld en de werkelijkheid 
en zelfs met een geheel eigen jargon dat voor buitenstaanders nauwelijks is te volgen’, aldus 
Fortuyn. 7

Het gebrek aan goed leiderschap kan als tweede grote thema in Fortuyns analyse van de 
bestaande orde worden beschouwd. Dit gebrek aan leiderschap bespeurde Fortuyn op ver-
schillende niveaus van de samenleving: in de politiek, in het bedrijfsleven, in de collectieve 
sector, maar ook in het publieke debat en in het onderwijs. In Fortuyns visie dient een elite 
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de burgers op een gepassioneerde wijze te inspireren, te motiveren en te onderwijzen, on-
der meer door een heldere en aantrekkelijke visie op verleden, heden en toekomst aan te 
bieden. Politici, journalisten, vakbondsleiders en omroepbestuurders zijn in zijn ogen echter 
verworden tot een klasse van in zichzelf gekeerde professionals en technocraten, op scholen 
is de onderwijzer vervangen door de ‘procesbegeleider’, op straat durft de politie niet meer 
haar gezag te laten gelden, terwijl in tal van instellingen de leidinggevenden zich in aparte 
gebouwen schuilhouden in plaats van tussen hun werknemers in te gaan staan. Verantwoor-
delijk voor deze leiderschapscrisis is volgens Fortuyn de babyboomgeneratie waartoe hij zelf 
ook behoort. Deze generatie heeft in de jaren zestig en zeventig met succes de toenmalige 
verzuilde elites uitgedaagd, maar heeft vervolgens geweigerd om zelf elite te worden met alle 
daarbij behorende verantwoordelijkheden, zoals het uitdragen en handhaven van de normen 
en waarden van een samenleving, het verheffen van het volk en het bieden van een verge-
zicht.8 Politiek-inhoudelijk hangen de leden van de elite, ondanks enkele cosmetische ver-
schillen, volgens Fortuyn in wezen hetzelfde progressieve geloof aan (‘de Linkse Kerk’) dat 
gekenmerkt door een streven naar solidariteit, nivellering en draagvlak, een naïef vertrouwen 
in de goedheid van de mens en een afkeer van alles wat maar enigszins naar conservatisme, 
nationalisme, moralisme en westers superioriteitsdenken riekt. In de ban van een progres-
sief ‘cultuurrelativisme’ heeft deze elite verzuimd om moreel leiding te geven aan de burgers, 
waardoor de samenleving in de woorden van Fortuyn ‘verweesd’ is geraakt, stuurloos, deca-
dent en identiteitsloos. 

Dit gebrek aan leiderschap en de daarmee samenhangende identiteitscrisis komt slecht 
uit, want volgens Fortuyn staat de wereld aan de vooravond van een grote confrontatie met 
een cultuur die wel zelfbewust en vitaal is, namelijk de cultuur van de islam. De islamitische 
cultuur, door hem als een vrijwel homogene eenheid beschouwd, staat haaks op de westerse 
cultuur door haar collectivisme, haar afwijzing van de scheiding van kerk en staat en haar 
discriminatie van vrouwen en homo’s. Door de immigratie van veel moslims en het uitblijven 
van een op westerse waarden gebaseerd integratiebeleid heeft deze cultuur ook in Nederland 
kunnen wortelen. Aldus dreigt Nederland eveneens het strijdtoneel te worden van een botsing 
van beschavingen, waarbij de verzwakte Nederlandse beschaving wel eens het onderspit zou 
kunnen delven.9 

Daartegenover stelt Fortuyn het ideaal van een levendige democratie van en voor burgers 
máár met een visionaire elite, een monoculturele gemeenschap gebaseerd op westerse waar-
den waaraan iedereen zich aanpast, een contractmaatschappij, waarin burgers ‘ondernemers 
van eigen arbeid’ worden en aldus gestimuleerd worden om het maximale uit zichzelf te ha-
len. In deze gemoderniseerde maatschappij kunnen burgers verschillende rollen spelen: die 
van moderne calculerende individualist die zich richt op de eigen winstmaximalisatie, die 
van de gemeenschapsmens die zich met zijn landgenoten verbonden voelt door een gedeelde 
nationale cultuur en waardepatroon, maar ook die van de loyale volgeling en leerling van een 
visionaire elite die de weg wijst. 

Om deze situatie te bereiken heeft Fortuyn in zijn boek De puinhopen van acht jaar Paars 
een hele serie aanbevelingen gedaan, die in partijprogramma Zakelijk met een hart verder zijn 
uitgewerkt. Veel voorstellen betreffen de modernisering van de overheid, waarbij Fortuyn veel 
verwacht van schaalverkleining, deregulering, marktwerking, afslanking van het managemen-
tapparaat en ‘slimme oplossingen’, zoals inzet van nieuwe technologie. Voorts wil hij drasti-
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sche hervormingen in de verzorgingsstaat: individuele verantwoordelijkheid en prikkels tot 
werken zouden voortaan centraal moeten staan. De democratiseringsagenda van Fortuyn is 
betrekkelijk gematigd: hij wil een directe verkiezing van enkele politieke bestuurders, maar is 
weer geen voorstander van drastische verandering van het kiesstelsel of van de invoering van 
het bindende referendum. Wel pleit hij voor een verandering van enkele ongeschreven poli-
tieke regels, zoals de vorming van een zakenkabinet in plaats van een coalitieregering, meer 
dualistische verhoudingen, meer transparantie en meer direct contact tussen volksvertegen-
woordiger en kiezer. Om de nationale identiteit te behouden en te versterken acht Fortuyn 
het vooral nodig om de immigratie stevig te beperken, het asielbeleid aan te scherpen en een 
krachtiger integratiebeleid te voeren, waarin aanpassing aan de Nederlandse normen en waar-
den centraal moet komen te staan. Daarnaast heeft Fortuyn in interviews en columns op dit 
terrein enkele voorstellen gedaan die echter niet in het partijprogramma zijn beland, zoals het 
nauwgezet controleren van de islamitische geloofsgemeenschap, onder andere door infiltratie, 
het sluiten van de grenzen voor islamieten (‘als dat juridisch zou kunnen’) en, kort voor zijn 
dramatische overlijden, het verlenen van een beperkt generaal pardon.10 

De Partij voor de Vrijheid als erfgenaam 

Hoewel de in februari 2006 opgerichte Partij voor de Vrijheid steeds heeft benadrukt dat zij 
geen tweede lpf is, wordt zij toch regelmatig als directe erfgenaam beschouwd. Op het niveau 
van het electoraat valt daar veel voor te zeggen; veel van de pvv-kiezers hebben eerder op de 
lpf gestemd.11 In het kader van de pvv bevinden zich daarentegen betrekkelijk weinig figuren 
uit de lpf: de pvv wil niet te veel geassocieerd worden met de vooral met elkaar ruziënde 
Fortuyn-volgelingen. Waarschijnlijk is het slechte imago van de lpf ook de reden dat Wilders 
en andere pvv’ers betrekkelijk weinig naar Fortuyn als ideologische voorloper verwijzen. In 
hun boeken besteedt zowel Wilders als Bosma bijvoorbeeld meer aandacht aan Nederlandse 
voorbeelden als Frits Bolkestein, Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh dan aan Pim Fortuyn.12 
Dat is opvallend, want in hun analyses en standpunten bestaan vrij veel overeenkomsten tus-
sen lpf en pvv. De thema’s die Fortuyn aanroerde – modernisering van de overheid en ver-
zorgingsstaat, de leiderschapscrisis en de verdediging van het Westen tegen de islam – zien we 
alle terug bij Wilders, zij het wel met wat andere accenten. 

Zo is de elitekritiek van de pvv vrijwel identiek aan die van de lpf, inclusief het gebruik 
van typisch fortuynistische termen als Linkse Kerk, cultuurrelativisme, subsidiesocialisten, 
oude politiek en achterkamertjespolitiek. Volgens de pvv zou een progressieve elite (door 
haar doorgaans ook als ‘Linkse Kerk’ aangeduid) door een strategie van het stelselmatig 
depolitiseren van iedere kwestie, het subsidiëren van instrumenten voor een progressieve 
meningsvorming (onder meer door ‘de ellendige linkse staatsomroep’) en het negeren en 
zelfs demoniseren van tegengeluiden het land ‘geschaakt’ en de democratie ‘gekaapt’ hebben. 
Het gevolg hiervan was, volgens de analyse in het van cultuurpessimisme doortrokken mani-
fest Een Nieuw-realistische visie uit 2006, een opeenhoping van onopgeloste problemen en 
een geest van verslapping en verruwing onder de bevolking. In latere analyses blijft de kritiek 
op de Nederlandse burger achterwege, maar wordt de als links aangeduide elite als geheel 
verantwoordelijk gesteld voor het dreigende uiteenvallen van de natie. In zijn bijdrage aan 
de Algemene Beschouwingen van 2009 onderscheidde Wilders bijvoorbeeld ‘een koninkrijk 

Carla van Baalen e.a. (red.) 
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011, pp. 77-87 www.ru.nl/cpg



81

EEN NIEuW GROOT VERHAAL? 

van twee Nederlanden’: ‘de linkse grachtengordel en zijn kleffe vriendjes’, die aan ‘het belas-
tinggeldinfuus’ liggen, tegenover ‘de mensen die de rekening moeten betalen. Letterlijk en 
figuurlijk. Die beroofd en bedreigd worden. Die zuchten onder de overlast van de straatter-
roristen, die zuchten onder de hoge belastingen en verlangen naar een sociaal Nederland.’13 
De oorzaak voor de leiderschapscrisis zoekt de pvv net als de lpf in de jaren zestig. Vanaf 
dat moment zijn de Nederlandse elites ‘losgeslagen van de werkelijkheid’ en zijn ze ‘op eigen 
houtje dingen gaan doen waar gewone mensen niet beter van worden.’ Meer concreet wijst 
Martin Bosma in zijn boek De schijn-élite van de valse munters naar de ‘linkse opstandelin-
gen van 1968’. Deze zouden in de jaren zeventig op allerlei strategisch belangrijke plekken de 
macht hebben overgenomen om hun progressieve geloof aan het land op te dringen met als 
gevolg: uitholling van het gezag, een ‘bizar hoge’ ontwikkelingshulp, een uitdijende verzor-
gingsstaat, slecht onderwijs, gebrek aan nationaal besef, een softe rechtspraak. 14 

Het meest rampzalige gevolg van het jarenzestigdenken is echter wat de pvv aanduidt 
als de ‘massa-immigratie’ van vooral moslims. Met betrekking tot de islam heeft de pvv een 
radicalisering doorgezet die al bij de lpf zichtbaar was geworden. Hoewel Fortuyn het thema 
reeds in zijn in 1997 verschenen pamflet Tegen de islamisering van onze cultuur agendeerde 
en in de verkiezingscampagne van 2001/2002 al opzien baarde met harde uitspraken over de 
islam (‘een achterlijke cultuur’ waar tegen een ‘koude oorlog’ nodig was), besteedde hij uit-
eindelijk zowel in De puinhopen van acht jaar Paars als in het verkiezingsprogramma Zakelijk 
met een hart relatief weinig aandacht aan het vraagstuk.15 Na Fortuyns dood hebben veel van 
zijn volgelingen de strijd tegen de islam echter tot een van de speerpunten van het fortuynis-
tisch gedachtegoed gemaakt. Zo diende de lpf-fractie in maart 2004 een motie in om het dra-

vvd-Kamerlid Geert Wilders licht zijn besluit toe om de fractie te verlaten, 2 september 2004
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gen van hoofddoekjes door ambtenaren in functie te verbieden. En in februari 2006 organi-
seerde het wetenschappelijk bureau van de lpf – de W.S.P. Fortuyn-Stichting – een conferen-
tie over de islam, waaruit een bundel is voortgekomen met de onheilspellende titel Eindstrijd. 
De finale clash tussen het liberale Westen en een traditionele Islam.

Meer dan bij de lpf is de strijd tegen ‘islamisering’ bij de pvv echter het allesoverheer-
sende thema geworden, dat tal van vraagstukken met elkaar verbindt. Of zoals Wilders zelf 
in de inleiding van het verkiezingsprogramma van 2010 stelt: ‘Wie denkt dat islamisering een 
kwestie is van one issue kan niet tellen. De massa-immigratie heeft enorme gevolgen voor 
alle facetten van onze samenleving. Het is economisch gezien een ramp, het tast de kwali-
teit van ons onderwijs aan, vergroot de onveiligheid op straat, leidt tot een uittocht uit onze 
steden, verdrijft joden en homo’s en spoelt decennia vrouwenemancipatie door de wc.’16 De 
voornaamste feiten uit Wilders’ politieke carrière – zijn uittreden uit de vvd, het uitbrengen 
van de film Fitna, de staat van permanente beveiliging sinds november 2004, de tegen hem 
gevoerde rechtszaak – houden alle ook direct verband met zijn ‘gevecht met de islam’. In de 
loop der tijd zijn zijn analyse en toon duidelijk radicaler geworden. Keerde hij zich aanvan-
kelijk slechts tegen de radicale, politieke islam en nam hij afstand van Fortuyns ‘verwerpelijk’ 
geachte oproep tot een ‘Koude Oorlog tegen de islam’, in 2004 pleitte hij samen met Ayaan 
Hirsi Ali al voor een ‘liberale jihad’ tegen de islam, waarbij zij aantasting van elementaire 
rechten, zoals religieuze vrijheden, noodzakelijk achtten.

Gaandeweg is Wilders de islam tout court als een kwaadaardige totalitaire ideologie gaan 
beschouwen, die op het punt staat Europa te onderwerpen. In navolging van de ‘Eurabië’-
theorie van historica Bat Ye’or zinspelen Wilders en zijn ideologische rechterhand Martin 
Bosma er meermalen op dat de massale immigratie van islamitische gastarbeiders onderdeel 
zou zijn van een bewuste strategie van kolonisatie en onderwerping (een strategie die zou ver-
wijzen naar het islamitische leerstuk al Hijra). Allerlei problemen – van criminaliteit onder 
Marokkaanse jongeren tot importbruiden en van ondeugdelijk islamitisch onderwijs tot de 
cartoonrellen en de rellen in Franse voorsteden – worden daarvoor als bewijs opgevoerd. 
Tegelijkertijd uitten beide pvv’ers hun twijfels over de waarachtigheid van ogenschijnlijk 
goed geïntegreerde moslims: volgens het islamitische leerstuk van de Taqqiya zouden mos-
lims die in een niet-moslimland wonen hun ware aard tijdelijk mogen verbergen in afwach-
ting van de demografische vermeerdering.17 

Als het roer niet drastisch en snel omgaat, voorziet de pvv dan ook een inktzwarte toe-
komst: Nederland zal veranderen in ‘hollandistan’, een provincie van ‘Eurabië’, waar de islam 
heerst en de westerlingen als tweederangs burgers (dhimmi’s) leven. Aangezien de elites in 
de ban zijn van ‘multiculturalisme en cultuurrelativisme’, kan, in de woorden van Bosma, 
‘alleen de goedheid en taaiheid van onze burgers nog (…) voor een ommekeer zorgen’.18 
Deze goedheid en taaiheid van het Nederlandse volk beschouwt de partij als transhistori-
sche krachten die onder meer tot uitdrukking zijn gekomen in de Opstand, de Gouden Eeuw 
en de Jaren Vijftig. In deze periodes herkent de partij de eigenschappen die zij kenmerkend 
acht voor het Nederlandse volk: vrijheidsdrang en moed (de Opstand), ondernemingszin en 
zelfbewustzijn (Gouden Eeuw) en een grote onderlinge solidariteit en een sterk arbeidsethos 
(Jaren Vijftig).19 Door haar eigen verkiezingsdeelname als een beweging van ‘gewone burgers’ 
maar ook door de invoering van een meer directe democratie hoopt de pvv dat deze transhis-
torische krachten weer leidend zullen worden in het landsbestuur. Daarnaast heeft de pvv als 
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voorschot op de eindstrijd met de islam tal van maatregelen voorgesteld die moeten leiden tot 
een volledig afsterven van de islam in Nederland. Deze voorstellen variëren van een immigra-
tiestop voor moslims, het sluiten van islamitische scholen en een bouwstop voor moskeeën 
tot een verbod op de ‘fascistische’ Koran en de invoering van een belasting op het dragen van 
hoofddoekjes (de zogeheten kopvoddentaks).

Bij verschillende andere onderwerpen zien we bij lpf en pvv wel eenzelfde tendens, maar 
een verschil in radicaliteit in zowel de oplossingen als de toon. Zo staan beide partijen kri-
tisch tegenover Europese integratie, vredesoperaties, het klimaatbeleid, ontwikkelingssamen-
werking en de band met de Antillen, maar in alle gevallen gaat de pvv stappen verder dan 
de lpf. Andere thema’s heeft de pvv sterker uitgewerkt en een prominentere plaats gegeven. 
In het bijzonder geldt dit de criminaliteitsbestrijding en ordehandhaving, waar de pvv een 
Amerikaans aandoend zero tolerance-beleid voorstaat. Een wezenlijk andere koers volgt de 
pvv met betrekking tot sociaaleconomische onderwerpen. Aanvankelijk was Wilders net als 
Fortuyn een voorstander van afslanking van de verzorgingsstaat, belastingverlaging en meer 
marktwerking. In de loop der jaren heeft de pvv haar koers echter vrij drastisch verlegd. In 
het verkiezingsprogramma van 2010 pleit de pvv weliswaar nog steeds voor belastingverla-
ging en een kleinere slagvaardiger overheid, maar tegelijk profileert zij zich als beschermer 
van de ‘met veel moeite opgebouwde verzorgingsstaat’ tegen (islamitische) gelukzoekers en 
fraudeurs. De pvv is daarom tegen aantasting van verworvenheden als de pensioenleeftijd, 
het geldende ontslagrecht, het niveau van de minimumlonen, de hypotheekrenteaftrek, de 
studiebeurs en de hoogte van de uitkeringen, terwijl zij zich sterk maakt voor investeringen 
in de zorg en ouderdomsverzieningen. De kosten die daaraan verbonden zijn, hoopt de partij 
te verdienen door het terugdringen van de immigratie en bezuinigingen op wat zij aanduidt 
als linkse hobbies: ontwikkelingssamenwerking, klimaatbeleid en kunst en cultuur.20 

Een Nieuw Groot Verhaal?

De uiteenlopende visie op de toekomst van de verzorgingsstaat is het grootste inhoudelijke 
punt van verschil tussen pvv en lpf. Bij veel andere standpunten – zoals die ten aanzien van 
immigratie, integratie, Europa en islam – is de tendens hetzelfde, maar is de pvv zowel in 
bewoordingen als oplossingen vele malen radicaler (of ‘steviger’ zo men wil) dan de lpf ooit 
is geweest. Daarbij dient wel bedacht te worden dat het algehele discours met betrekking tot 
deze thema’s sinds 2002 algeheel sterk is veranderd. Het lpf-geluid dat anno 2001/2002 nog 
door velen als shockerend werd ervaren, klinkt daardoor met terugwerkende kracht gematig-
der in de oren, zoals Elvis Presley na de Rolling Stones ook veel onschuldiger is gaan klinken. 

Beide partijen onderbouwen hun standpunten met een grofweg zelfde analyse van de 
bestaande orde, zij het dat Fortuyn zich in zijn analyse wat sterker richt op het functioneren 
van de overheid en de overlegeconomie. Beiden beschouwen de jaren zestig/zeventig als de 
periode waarin de maatschappelijke orde in Nederland verstoord is geraakt als gevolg van 
een verandering aan de top. Sindsdien zit Nederland opgescheept met een verkeerde elite die 
enerzijds haar progressieve en multiculturele geloof wil opdringen, maar die anderzijds wei-
gert om de door de bevolking gevraagde leiding en inspiratie te bieden. Fortuyn en Wilders 
zijn bepaald niet de eersten die deze elitetheorie hebben verkondigd. Amerikaanse neocon-
servatieve intellectuelen als Christopher Lasch, Irving Kristol en Daniel Bell wezen in de jaren 
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zeventig al op het falen van de progressieve elite om de waarden en behoeften van het gewone 
volk te representeren.21 In aangepaste vorm heeft deze elitetheorie vanaf de jaren negentig 
ook in Nederland steeds meer ingang gevonden bij verschillende intellectuelen (onder meer 
Hendrik Jan Schoo, Herman Vuijsje, Paul Scheffer en de Edmund Burke Stichting) maar 
ook bij ideologische tegenpolen als Frits Bolkestein en Jan Marijnissen.22 Fortuyn en Wilders 
hebben deze elitetheorie echter een bijzonder explosieve lading gegeven door haar te kop-
pelen aan de clash of civilizations-theorie van de Amerikaanse politicoloog Samuel Hunting-
ton. In 1993 voorspelde Huntington als reactie op het einde der geschiedenisoptimisme van 
Francis Fukuyama een toekomst waarin verschillende beschavingen met elkaar in conflict 
zouden komen. Afgaande op analyses van de oriëntalist Bernard Lewis achtte Huntington 
de kans daarbij groot dat de liberale westerse beschaving en de agressieve en vitale islamiti-
sche beschaving zouden gaan botsen.23 Cultuur, en niet economie of ideologie, werd daarmee 
tot motor van de geschiedenis benoemd en de taak van de politiek was om deze motor te 
beschermen en van voldoende brandstof te voorzien: de eigen cultuur moest kortom gekoes-
terd en gevoed worden, maar ook beschermd tegen decadentie en schadelijke invloeden. 

De vervanging van de van de samenleving losgezongen multiculturele elite wordt daarmee 
voor de lpf en pvv een zaak van levensbelang. Beide partijen tilden de politieke strijd daarmee 
als het ware op een ander niveau dan wat Nederland in de voorgaande jaren gewend was. Waar 
de gevestigde partijen politiek vooral opvatten als een serie overbrugbare meningsverschillen 
over de verdeling van publieke middelen, heeft politiek bij de lpf en de pvv veel meer de status 
gekregen van een grote, manicheïstische strijd tussen helden en schurken waarin de toekomst 
van het land op het spel staat en waarin andere oplossingen en methodes gevraagd worden. Het 
ideale Nederland van Fortuyn (een dynamische, monoculturele stadsstaat van individualisten) 
verschilt op belangrijke punten weliswaar van dat van Wilders (een veilige, solidaire, mono-
culturele natie van gewone burgers) maar in beide gevallen is de ‘botsing van beschavingen’ 
niet uitgelopen op een compromis of wapenstilstand, maar op de volledige overwinning van de 
eigen beschaving. Nederland is na de grote beproeving weer Nederland geworden; een soeverei-
ne democratie met één dominante en eeuwenoude cultuur die elite en volk met elkaar verbindt. 

Men kan kortom stellen dat beide partijen in hun analyse van het heden en visie op de 
toekomst grofweg een zelfde Nieuw Groot Verhaal delen. Dat Verhaal vormt het cement dat 
de verschillende onderdelen samenhoudt en is het kompas voor het politiek-praktische han-
delen. In de politieke praktijk zijn beide partijen in staat gebleken om concessies te doen aan 
en samen te werken met de door hen verguisde partijen. De lpf was hierin na het wegval-
len van haar leider weinig succesvol, maar de pvv heeft in ruil voor enkele concessies een 
belangrijke invloed gekregen op beleidsterreinen zoals immigratie, integratie en veiligheid, 
alle thema’s die nauw aansluiten bij haar Nieuwe Grote Verhaal. Met betrekking tot de islam 
heeft zij vooralsnog alleen een ‘agreement to disagree’ kunnen afdwingen.24

Ideologische etikettering

Welk ideologisch etiket kan nu aan deze partijen worden gehecht? Bieden zij een variant op 
een van de drie grote stromingen in Nederland – liberalisme, christendemocratie en socialis-
me – of is sprake van iets geheel nieuws? Zoals gezegd heeft zowel Wilders als Fortuyn zichzelf 
in de liberale stroming geplaatst. Liberalisme zien zij daarbij als synoniem van een westerse 
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cultuur die wordt gestut door de waarden van christendom, jodendom en de Verlichting, 
waarin individuele verantwoordelijkheid, scheiding van kerk en staat en gelijkheid van man 
en vrouw centraal staan. In wezen beschouwen beide partijen zichzelf dan ook als de enige 
liberalen die werkelijk bereid zijn de door liberale waarden gedragen Nederlandse cultuur 
te verdedigen tegen een aan die waarden vijandige cultuur als de islam. Politicologe Tsjitske 
Akkermans gebruikt eveneens het etiket liberalisme in haar ideologische plaatsbepaling van 
de lpf, zij het dat het daarbij om een nationalistisch gekleurd liberalisme gaat, dat zij karak-
teriseert als ‘liberalism of fear’.25 Dit type liberalisme, dat in Nederland geen grote traditie 
kent, neemt afstand van het universalisme en vooruitgangsoptimisme van veel klassieke libe-
ralen en beschouwt bescherming van de eigen liberale cultuur en rechtsstaat als voornaamste 
doel. Vooral in tijden van gepercipieerde crisis kan de balans daarbij doorslaan naar een meer 
natio nalistische nadruk op het collectief ten koste van liberale waarden, zoals de rechten van 
het individu, de scheiding der machten en vrijheid van godsdienst en vereniging. De pvv is 
daarbij inmiddels beduidend verder gegaan dan de lpf getuige onder meer haar pleidooien 
voor een verbod op de Koran en tijdelijke benoemingen van rechters. 

Om die reden, maar ook door haar zeker voor Nederlandse begrippen bombastisch 
collectivistisch nationalisme en haar vrij recent opgevatte voorliefde voor de verzorgings-
staat, wordt het echter steeds problematischer om de pvv in de liberale stroming te plaat-
sen. Ondanks de vvd-achtergrond van Wilders en verschillende andere pvv’ers plaatsen veel 
wetenschappers de pvv dan ook in een andere ideologische stroming die in Nederland tot op 
heden betrekkelijk klein is. Deze politieke familie, waartoe in Europa partijen als Front Nati-
onal, Freiheitliche Partei Österreichs en het Vlaams Belang worden gerekend, wordt afwisse-
lend aangeduid als nationaal-populistisch of populistisch-radicaal-rechts. Hoewel achter deze 
verschillende typeringen wel enig wetenschappelijk debat schuilgaat, is het voor dit artikel 
voldoende op te merken dat de essentie van dit nationaal-populisme moet worden gezocht 
in enerzijds het verzet tegen immigratie en supranationale samenwerking vanwege de bedrei-
ging van de nationale identiteit, en anderzijds een weergave van de politiek als een morele 
tegenstelling tussen een corrupte elite en een deugdzaam volk, alsmede de aspiratie om de 
democratie zodanig te hervormen dat de stem van dat volk de leidraad wordt.26 Politicoloog 
Cas Mudde voegt daar nog ‘authoritarianism’ als basiskenmerk aan toe: een geloof in een 
strikt geordende maatschappij, waarbij ondermijning van het gezag streng bestraft wordt.27 
Andere meer perifere kenmerken van deze familie zijn volgens Mudde het verzet tegen de 
economische en culturele globalisering, de voorkeur voor traditionele familiewaarden, een 
neiging tot samenzweringstheorieën, en een zeker opportunisme met betrekking tot sociaal-
economische vraagstukken, die in deze partijen als secundair worden beschouwd. 

Zowel de essentiële als de perifere kenmerken (met uitzondering wellicht van de family va-
lues) zijn zonder meer herkenbaar in de standpunten en retoriek van de pvv. Dat geldt in veel 
mindere mate voor de lpf. Zeker ten tijde van Fortuyn namen sociaaleconomische vraagstuk-
ken een belangrijke plaats in en was de focus minder sterk gericht op law and order. Het po-
pulistische element is bij de lpf ook beduidend zwakker dan bij de pvv. Zeker pleitte Fortuyn 
voor een ‘levendige democratie van en voor gewone mensen’ maar van het ophemelen van een 
deugdzaam geacht volk is nauwelijks sprake, terwijl zijn pleidooien voor directe democratie 
betrekkelijk gematigd waren. De lpf na Fortuyn vertoont op dit vlak duidelijk meer populis-
tische trekken. Directe democratie en volksverheerlijking kwamen aanvankelijk ook niet voor 
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op het repertoire van Wilders, maar na 2006/2007 zijn deze populistische basisingrediënten 
steeds sterker herkenbaar bij de pvv, getuige onder meer de voorkeur voor veel referenda en de 
verheerlijking van Henk en Ingrid als symbool van de hardwerkende, gewone Nederlander.28 

De wellicht verrassende conclusie moet dan ook luiden dat, hoewel lpf en pvv in grove 
lijnen hetzelfde Nieuwe Grote Verhaal delen, zij, afgaande op de politicologische classificatie, 
in verschillende politieke families thuishoren, respectievelijk die van het liberalisme en van 
het nationaal-populisme. De verklaring daarvoor is enerzijds dat het vraagstuk van botsende 
beschavingen niet precies samenvalt met een van de traditionele stromingen, iets wat bij-
voorbeeld ook geldt voor thema’s als duurzaamheid, vrouwenemancipatie en dierenrechten. 
Anderzijds is dit Nieuwe Grote Verhaal in de loop der tijd sterk geradicaliseerd en andere 
thema’s gaan overheersen. Bij Fortuyn ging het thema van botsende beschavingen nog betrek-
kelijk goed samen met liberale waarden, terwijl zijn belangstelling bovendien daarnaast sterk 
uitging naar modernisering van economie en overheid. In de lpf zonder Fortuyn kan tussen 
2002 en 2006 reeds een radicalisering en uitvergroting van het thema worden gezien, iets wat 
in dezelfde periode ook bij Geert Wilders zichtbaar is. De door Wilders in 2006 opgerichte 
pvv heeft deze radicalisering en uitvergroting doorgezet en de liberale uitgangspunten afge-
zwakt. Zij is daardoor in politiek ideologisch opzicht in ander vaarwater gekomen. 
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