
'leest u zijn boeken maar' 

• 
voor aars lS 
Op de golven van de burgerlijke 
boosheid - we zijn rijker dan 
ooit, en toch loopt het gierend 
uit de klauwen in zieken- en 
verpleeghuizen, op scholen en 
in volksbuurten - vaart Pim 
Fortuyn nu juli speed mee. 
Ongekend is zijn aanhang in 
peilingen, en dat niet alleen: in 
zijn eentje zorgde hij voor een 
Rotterdamse Revolutie. Hij kan 
daar nu de baas gaan spelen, iets 
wat hij naar eigen zeggen al van 
kindsbeen af wilde (zie zijn 
autobiografie 'Babyboomers'). 
Fortuyn is hot, kiezers lopen 
met hem weg. Vraag is : waar 
naartoe? Zijn boeken geven het 
antwoord. 'De puinhopen van 
acht jaar Paars' is een beknopte 
samenvatting van wat hij aan 
gedachtegoed de afgelopen vijf
tien jaar ontwikkeld heeft. Wie, 
zoals ik, de moeite neemt om 
dat te lezen en te analyseren, 
constateert zonder twijfel dat de 
antwoorden van Fortuyn op de 
door Paars veroorzaakte proble
men pimpelpaars zijn. Laten we 
stoppen met het betitelen van 
Fortuyn als opportunist, popu-
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list en zo meer. Hij is dat wel
licht óók maar bovenal is hij 
pimpelpaars: ultra liberaal. Zijn 
oplossing voor de door een 
rechts kabinet veroorzaakte pro
blemen is: een nog rechtse poli
tiek. Dát is wat al zijn boeken en 
columns ons vertellen. De voor
malig marxist heeft al zijn ver
trouwen in linkse oplossingen 
verloren en kiest voor radicale 
en vaak rabiate rechtse maat
regelen. Dát is ook precies de 
spagaat van Pim: hij wil mee 
met het volk dat zich van Paars 
afwendt, maar hij moet ze lei
den naar een samenleving die 
nog paarser wordt. Bekijk zijn 
voorstellen op alle wezenlijke 
terreinen maar. De problemen in 
de zorg moeten worden aan
gepakt- maar Fortuyns medicijn 
is een opgelegde anorexia: geen 
cent erbij in de eerste twee jaar, 
schrijft hij in zijn 'Paarse puin
hopen' . De bureaucratie moet 
worden aangepakt en de mana
gers. Helemaal mee eens. Wij 
lieten al veel eerder becijferen 
dat je daarmee pakweg 200 
miljoen euro kunt bezuinigen. 

Da's veel geld - maar daarmee 
kunnen we de problemen zoals 
Fortuyn ze ook signaleert (bij 
zijn eigen vader die onvoldoen
de verzorgd wordt en daarom 
maar zijn behoefte in zijn luier 
moet doen- inderdaad: wat een 
paarse puinhoop in de zorg) niet 
oplossen. Om zijn vader en al 
die andere honderdduizenden 
van zorg afhankelijke burgers 
weer fatsoenlijk te helpen heb
ben we niet enkele honderd mil
joen maar enkele miljarden euro 
nodig. Zie daar het levensgrote 
gezondheidsgat van Pim, open 
en bloot. Zonder voldoende geld 
kómt er niet voldoende zorg. 
Daar hoef je geen professor voor 
te zijn om dat te begrijpen. 
Fortuyns antwoord: laat in alle 
sectoren van de zorg daarom het 
pmticulier initiatief en het onder
nemerschap ('het zuurdesem van 

de samenleving') toe. Waartoe 
dat leidt is ook eenvoudig te 
bekijken, bijvoorbeeld in Ameri
ka waar deze Fortuyniaanse 
droom al werkelijkheid is gewor
den: miljoenen onverzekerden 
die de particuliere premies niet 
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kunnen opbrengen en een volsla
gen overconsumptie van gezond
heidszorg door degenen die wél 
het geld hebben om zorgeloos 
rond te lopen op de zorgmarkt 
Ieder zijn eigen therapeut en 
zijn overvolle huisapotheek 
(zorg wel altijd de creditcard op 
zak te hebben - anders kom je 
het 'ondernemende' ziekenhuis 
niet in, Pim!) 
De overwerkte onderwijzers en 
docenten op scholen zullen er 
ook niet vrolijker van worden 
als ze Fortuyns remedie lezen: 
gewoon doorwerken, niet zeu
ren om extra geld - er komt niks 
bij, meneer! - en boetes voor de 
school als de leerkracht ziek 
wordt en het niet meer ziet zit
ten. De WAO is een probleem. 
Te weinig mensen komen aan de 
slag. Daar is iedereen het over 
eens. ledereen erkent ook dat 

Paars finaal gefaald heeft om de 
instroom te verkleinen en de uit
stroom te bevorderen. Maar wat 
is Fortuyns oplossing: mensen 
die ziek en arbeidsongeschikt 
zijn, toch botweg de toegang 
weigeren tot wat ooit het pronk-



stuk van de Nederlandse sociale 
zekerheid was. Kanker, aids, 
een noodlottig auto-ongeluk: 
helaas pindakaas, u komt er niet 
in. Voorstellen over verbetering 
van de werkomstandigheden, 
verlaging van de werkdruk 
(hoofdoorzaak van de grote 
WAO-instroom) of voorstellen 
om ondernemers te verplichten 
eindelijk eens mensen met een 
vlekje aan te nemen en gebruik 
te maken van hun vaak grote 
restcapaciteit in plaats van het 
gezonde personeel nog meer op 
te jagen - onderweg naar de 
WAO - je hoeft er bij Fortuyn 
niet om te komen. Teveel men
sen in de bijstand? Bijstand 
omlaag, kijk eens hoe snel ze 
ergens een baantje zullen vin
den. Laat al die alleenstaande 
moeders maar 'een dienstje ' als 
werkster nemen, of tuinen gaan 
onderhouden ('Je kunt niet aan 
een tuinman komen, meneer! '). 
En trouwens: waarom hebben 
ze kinderen als ze geen werk 
hebben - ze wisten toch dat de 
pil bestond? (zie Het Parool , 8 
september 200 I). 

aars 
De bakken van de sociale zeker
heid moeten worden leeg
geruimd, zegt Fortuyn. Hele
maal mee eens. Wie kan werken 
moet werken, een socialist kan 
daar geen enkel ethisch bezwaar 
tegen bedenken. Maar onder 
welke omstandigheden? Op
nieuw zie je dan het geweldige 
kleurversebi I tussen rood en 
pimpelpaars. Ik zeg: investeer 
in je personeel , maak ze betrok
ken , betaal ze naar behoren, 
zorg voor ze, geef ze prettige 
en veilige werkomstandig
heden, pers ze niet uit, verbruik 
ze niet, maar gebruik ze tot 
wederzijds voordeel. Fortuyn 
zegt: Schaf de bijstand af, schaf 
de WAO af, maak een week 
wachtdagen bij ziekte, breek de 
WW af. Dat móeten ze wel 
gaan werken . En schaf dan ook 
het minimumloon af, de alge
meen verbindendverklaring van 
CAO's - als het kan zelfs de 
hele collectieve arbeidsover
eenkomst en daarmee ook de 
vakbonden. Schaf de dienst
betrekking voor onbepaalde 
tijdaf - na vijf jaar iedereen op 

straat, tenzij hij of zij zijn baas 
voldoende weet te plezieren 
om nog eens - voor bepaalde 
tijd - te mogen blijven. Schaf 
de laatste restanten van ar
beidstijd- en arbeidsduur
bescherming af. Wie Fortuyns 
boeken leest zal het met mij 
eens moeten zijn dat het een 
beangstigend ijle jubelzang op 
het ultraliberalisme is en de 
volledig flexibele economie. 
Fortuyn schaft, als hij de baas 
wordt, de samenleving af. Hij 
houdt niet voor niets van 
mensen zoals de J8dc_eeuwse 
Overijsselse edelman Van der 
Capellen tot de Pol , die het land 
ook al als ' vereniging van indi
viduen ' zag. Het klinkt mooi 
maar in eenvoudig Nederlands 
is dat toch niet meer dan het 
gierige ' ieder voor zich'. Mar

garel Thatcher zal trots zijn op 
Rotterdamse Pim in zijn Palaz
zo di Pietro waar hij ook los 
van de andere - met name 
allochtone- individuën in zijn 
buurt leeft. 
Paars heeft een probleem, Paars 
îs een probleem. Daarover ver-
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schillen Fortuyn en ik niet van 
mening. Precies daarom is het te 
hopen dat wij samen de degens 
kunnen kruisen en kunnen 
debatteren over wat de voorkeur 
moet hebben als het om een 
koerswij ziging gaat. Wordt het 
paars in de vijfde versnelling, 
pimpelpaars - of is de eerste 
weg links, richting rood , een 
beter alternatief voor een 
samenleving in verwarring? Ik 
zie ernaar uit naar het debat. 
Wees gerust: ik schrik niet van 
Fortuyn, ik walg ook niet van 
hem. Ik zie hem als een op
ponent in de politieke arena 
tegen wie ik het graag wil op
nemen - om de kiezer meer 
keus te geven. Ik zal fair zijn, 
niet schimpen en schelden of 
wegkruipen - ik zal me nfet 
gedragen als een konijn in een 
stroperslichtbak-een beeld dat 
heel sterk opkwam op de avond 
van de 6dc maart 2002. Zonder 
onbescheiden te zijn: ik kan ' m 
wel aan . Maar daar mag Pim 
gerust anders over denken - we 
zien het wel in de ring. 

At your service! • 
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