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'At your service'

Wat is de betekenis van Pim? Wordt de invloed van Fortuyn overschat?
Is de snelle opkomst en nog snellere ondergang van de 'fortuynisten' niets 
meer dan een rimpeling in de Hofvijver? Wat beklijft na tien jaar eigenlijk?

Tien jaar later lopen de opinies nog evenzeer uiteen als vlak na de moord op 
Pim Fortuyn - op 6 mei 2002. Voormalige LPF'ers roepen om het hardst dat 
er niets is veranderd. Sommigen zien hem bijna nog dagelijks door de 
Tweede Kamer spoken. En weer anderen signaleren hoe zijn erfenis 
gemeengoed is geworden binnen het politieke establishment.

Sinds 'Fortuyn' wordt - dat is wel zeker - kritisch naar 'Den Haag' gekeken, 
extra kritisch misschien wel. Hij heeft de politiek gedwongen zich meer, beter 
te verantwoorden. Het Binnenhof moest zichzelf als het ware opnieuw 
uitvinden.

'At your service' werd het motto van een nieuw politiek tijdperk.
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Lege plek in de 
Kamerbankjes

Foto: Paul Dijkstra

'Vandaag had een feestdag moeten zijn...' Zo begon Kamervoorzitter Jeltje 
van Nieuwenhoven de eerste vergadering van de nieuwe Tweede Kamer op 
23 mei 2002, een vergadering die in het teken stond van de grote afwezige: 
Pim Fortuyn. 'Wij kunnen ons allemaal de licht ironische glimlach voorstellen 
waarmee hij hier [..] zijn entree had gemaakt.'
Zelden zal een lege plek in de Kamerbankjes - gemarkeerd door een vaantje 

Partners

Agenda

6 mei 2012,
Rotterdam 
'De verweesde samenleving' - Pim 
Fortuyn tien jaar later -
symposium 

6 mei 2012,
Amsterdam 
'De verweesde erfenis van 
Fortuyn' - debat 

Uitgebreide agenda >

Cartoon

Pim nu - is een spotprent van 
cartoonist Bert Witte gepubliceerd 
in De Telegraaf op 14 mei 2002, 
een dag voor de verkiezingen. 
Zittend op een wolk durft Fortuyn 
niet te kijken naar de 
verkiezingsuitslag.

'Ik zou u nu als ervaren 
politicus eens willen 
vragen wat de 
mogelijkheden in 't 
algemeen in de politiek 
zijn en wat in het 
bijzonder de 
mogelijkheden in uw partij 
zijn.'

Brief van de 19-jarige Pim Fortuyn 
aan Norbert Schmelzer.

Plaat van de maand
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- zo veelzeggend zijn geweest. Zelden zal een afwezige zo aanwezig zijn 
geweest. Al tien jaar lang zweeft de geest van Pim door de Tweede Kamer.

Handelingen Tweede Kamer 23 mei 2002 (pdf) >

'Fortuyn was 
geen voorloper'

Fortuyn was eerder een katalysator 
dan een initiator. Ook in Europees 
verband. Sarah de Lange 
(Amsterdam) maakt de balans op. 

'Zonder solide partij 
gaat het niet'

Zonder deugdelijke partij kan de 
politiek niet. Ook een les van 
'Fortuyn', volgens Gerrit Voerman 
(Groningen). 
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'Tweelingzusje 
van populisme'

Fortuyn stond aan de oorsprong van 
het 'mediapopulisme', een zusje van 
het politieke populisme. Een analyse 
van Jan Schinkelshoek (Den Haag). 

'Geen eurohater, 
wel eurosceptisch'

Fortuyn was geen eurohater, hij was 
wel eurosceptisch. Wytze van der 
Woude (MI Maastricht) over Fortuyns 
visie op 'Europa'. 
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Iedereen een 
fortuynist

Tegenwoordig is iedereen aan het Binnenhof een fortuynist.

Mat Herben (oud-fractievoorzitter LPF) en Arie Slob (fractievoorzitter 
ChristenUnie) zijn het oneens.

Mat Herben > Arie Slob >

Fortuyn tien jaar 
later

J.Th.J van den Berg

Het blijft wonderlijk: in het voorjaar van 2001 kende, behalve 
het vaste lezerspubliek van Elsevier, nog vrijwel niemand Pim 
Fortuyn. Of men moest al rechtstreeks met hem te maken 
hebben gehad. Dat gold voor een kleine kring van mensen in 
de universitaire en ambtelijke wereld. Toen hij in de zomer zijn 
ambities blijk gaf, werd dat door velen nauwelijks serieus genomen. Toen al 

Uw mening

Fortuyn is nog steeds de 
grootste Nederlander aller 
tijden.

In november 2004 werd Fortuyn 
uit een lijst van 200 kandidaten 
gekozen tot de grootste 
Nederlander aller tijden.

Op weg naar de top

In de aanloop naar de 
verkiezingen hield Nederland de 
adem in. Zou de partij van Pim 
Fortuyn, de LPF, in een klap de 
grootste worden? De 
opiniepeilingen lieten een forse 
stijging zien. Zeker na de moord 
op Fortuyn (6 mei). Joop van 
Holsteyn (Leiden) over Fortuyn in 
de peiling.

Gemeenteraden met in 2012 
nog een LPF-fractie

- Eindhoven
- Westland
- Spijkenisse

LFP-bewindslieden

- Herman Heinsbroek (minister 
van Economische Zaken)

- Hilbrand Nawijn (minister van 
Vreemdelingenzaken en 
Integratie)

- Eduard Bomhoff (minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport)

- Roelf de Boer (minister van 
Verkeer en Waterstaat)

- Jan Odink (staatssecretaris 
Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij)

-

Partners in beeld

Voor en tegen

Column
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liet hij blijken wel voor 'Leefbaar Nederland' te willen optreden, maar alleen 
als het hem zou volgen. Pretentieus was hij dus ook.

Politiek links werd er niet zenuwachtig van. In de opiniepeilingen kwam hij 
namelijk wel snel omhoog maar voornamelijk ten koste van de VVD. Ik 
herinner mij een aantal partijvrienden te hebben gewaarschuwd: het begint bij 
de VVD, maar zodra kiezers zich realiseren dat Kok er niet meer is, slaat hij 
toe bij de PvdA. Ik werd niet geloofd, wat vaker gebeurt. Tot 6 maart 2002, 
toen de PvdA dramatisch verloor, vooral in haar vaste burcht, Rotterdam.
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En verder

Zonder Fortuyn geen succes voor Wilders. Paul Lucardie 
(Groningen) trekt de lijnen door.
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Fortuyns LPF was niet de eerste gelukzoeker in de Tweede 
Kamer. Charlotte Brand (Nijmegen) dook de geschiedenis in.
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Pim in Prenten - Fortuyn als doelwit van politieke tekenaars. Een 
onderzoek van Annemarie Walter en Joop van Holsteyn.
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Opkomst en ondergang van de LPF, in kaart gebracht door het 
PDC.
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De erfenis van Fortuyn is kleiner dan gedacht. Verslag van een 
Haags debat in het perscentrum Nieuwspoort.
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Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

Cees van Leeuwen 
(staatssecretaris Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen)

- Khee Liang Phoa 
(staatssecretaris Emancipatie 
en Gezinszaken)

- Rob Hessing (staatssecretaris 
Openbare orde en Veiligheid)

- Steven van Eijck 
(staatssecretaris Financiën)

LPF'ers die er niet kwamen

- Fiona de Vilder (geen 
staatssecretaris)

- Mickey Huibregtsen 
(geen minister)

- Bob Smalhout (geen senator)
- Winny de Jong (geen 

fractievoorzitter)
- Jim Janssen van Raaij (geen 

Kamervoorzitter)

Subsidiegevers

Ministerie Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap

Maastricht Universiteit

Gemeente Maastricht

Provincie Limburg

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van 
het Montesquieu Instituut en zijn 
partners.
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Hierkunt u zich aanmelden voor 
deze nieuwsbrief

Deze brief niet meer ontvangen?U 
kunt zich hier afmelden

Bekijk de online versie
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