Tekstuele uitingen in relatie tot de moord op Pim Fortuyn
Hieronder staat een aantal teksten van brieven en kaartjes die in de week na de dood van Pim
Fortuyn op 6 mei 2002 voor zijn huis zijn neergelegd. Ze zijn eind 2002- eerste helft 2003
uitgeselecteerd, getranscribeerd en ingevoerd door Jolanda Fortuyn (de echtgenote van Simon
Fortuyn).
Het lag in de bedoeling om tot een boekuitgave van deze teksten te komen. Vanwege het
teruglopende animo daarvoor in de loop van 2003 heeft de familie Fortuyn daar van afgezien
en het bestand aan het Meertens Instituut ter beschikking gesteld.
De individuele teksten zijn van elkaar te onderscheiden door de aangebrachte streepjes (-------). Dit digitale bestand is verder niet gecollationeerd of gecontroleerd aan de hand van de
oorspronkelijke tekstdocumenten.
Peter Jan Margry, Amsterdam, 14 april 2005.

__________________________________________________________________________
Bedankt dat je er voor gezorgd hebt dat alle overige politici weer naar de burger zijn gaan
luisteren, helaas kun je er niet meer op toezien of ze hun beloftes waar maken. Het was een
heel knap stuk werk.
---------Nederland verdient u NIET u was een zeer wijs en eerlijk man een mooi mens.
---------So Precious!
All your love, more than enough.
So Precious!
When you were still with us
Oh Pim now,
Now that your gone
You know, you took
Along the biggest
Part of us.
And now we feel so alone!!!
(See you again)
XXX Faith Locroix.
---------Lieve meneer Fortuyn
U gaf het volk weer hoop en sprak onze taal.
U was geen racist maar een realist
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Uw ideologie zal voortleven in de mensen die u achterlaat & daarom zal u nooit helemaal
weg zijn.
---------Nederland is ziek en de dokter is vermoord.
Tineke Drion.
---------Lieve Pim,
Net als deze tulp zal je nooit vergaan!!!
---------Lieve Pim,
Het leven loopt altijd anders dan je denkt. Je was voor mij de “President”.
---------Wij hadden hier gewoon zin aan!
God Looked around his garden and saw an empty place then. He saw your tired face, he took
you in his arms, and liftup you to rest Gods’s garden must be beautifull, couse he only takes
the Best!
AT YOUR SERVICE
---------Respect voor jouw mens zijn.
W.
---------Waar is onze Democratie.
We zijn geschokt en zullen proberen je levenswerk voort te zetten. Je gaf ons hoop in dit
verziekte land. Rust zacht.
Loek, Lia, Roos, Nancy.
---------Je was nog lang niet klaar.
Jammer dat je je werk niet waardig af mocht maken.
Het is goed dat je je gedachtengoed achterlaat in je boeken, maar veel liever hadden we je
nog volop in de campagne gezien en misschien in het kabinet.
Wij zijn zeer verdrietig aan al het onrecht dat je is aangedaan, Pim.
Stefanie.
---------Pim,
Jouw ideaal werd je dood. Je hebt het grootst mogelijke offer gebracht.
Rust zacht,
Suus & Edwin.
---------Pim for President
De ongekroonde koning, de absolute No. 1 …
Gelukkig ben je niet kapot te krijgen, nog niet met duizend laffe kogels!!!
Vanaf nu ben je onsterfelijk …
Ik en nog miljoenen met mij treuren rouwen en zullen voor je vechten voor alles waar je voor
stond!!! (staat).
p.s. was ik maar je bodyguard geweest … (voor niks)
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Jurien Kwaaitaal
Respect
---------Pim, We hopen dat je vanuit de geest de juiste mensen,
de juiste ingevingen van jou ontvangen,
zodat wat jij voor ons alle wenste toch in vervulling zal gaan.
---------Pim,
Whisper … the sound of silence …
Miranda Verhaar
---------Wie zegt er nu
Wat hij denkt
En Doet wat hij
Zegt?
---------Je zal elke dag gemist worden!
---------Triest Pim dat je niet voor je mening mocht uitkomen,
Over discriminatie gesproken!
---------Ministerie van Justitie
Wij zagen geen enkele aanleiding u te beschermen!
---------Lieve Pim,
Er was er meer een op wie wij vertrouwde,
Maar helaas is die van ons weg genomen.
Pim wij houden van jou.
Hans, Thea en Simone S., Veenendaal.
---------Op 6 Mei 2002 hoorde wij om 18.06 uur een ontzettend bericht.
Er had een gek jou dood geschoten in Hilversum.
Een groot verdriet in ons gezin kwam naar boven.
Mijn man en zoon van bijna 16 jaar en ik konden maar niet geloven dat dit gebeurd was.
Maar helaas is dan de bevestiging dat jij gelijk had over de Veiligheid in Nederland op deze
manier aangetoond.
Een grove schande is het in dit land dat wanneer je eerlijk bent je leven niet meer zeker bent.
Wij leefden zo enorm toe naar de dag van 15 mei omdat we er echt zeker van waren dat jij
onze premier zou worden.
Maar op de 15 mei zullen mijn man en ik toch nog op jou komen stemmen. En mijn zoon
wordt op 14 mei 16 jaar maar als hij zou mogen stemmen dan deed hij dat ook op jou.
De reactie van onze zoon was na het bericht dat jij overleden was, nou daar gaat mijn
toekomst dan in Nederland nou kan ik het helemaal wel vergeten in Nederland.
Wij hopen dat het recht zal zege vieren en dat deze dader levenslang zal krijgen.
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Waarbij het wat betreft de zorg, onderwijs, veiligheid en asielbeleid over sprak klopte in zijn
geheel.
Het grootbrengen van een puber in dit land is een zeer zware taak voor de ouders van nu.
De uitgaansgelegenheden het geweld je kunt ze niet alleen op pad sturen of er gebeurt wel
wat raars.
Als ouders van deze pubers zit je constant in de stress en te wachten waar hij is en waar hij
blijft, en of het wel goed met hem gaat. Wij blijven achter jou staan Pim voor altijd.
Fam. B., Arnhem.
---------Beste Pim,
Je was niet alleen een Politicus, maar je was de stem van het Volk in elke laag van de
Bevolking.
Jou ideeën waren eerlijk en oprecht omdat het kwam van een man met een doel. (een
levensmissie) zoals je het zelf altijd al zei.
Helaas hebben wij je nooit beter mogen leren kennen en jou in actie mogen zien naast
wereldleiders.
Veel van jou kennis is nu verloren gegaan maar het grootste verlies dragen wij in onze
harten.
Wij zullen je altijd blijven missen
Fa. H.-S.
---------Heej Pim!
Ik mis je vrolijkheid nu al! De gedachte aan wat jouw moeder altijd zei, helpt me: “Wat komt
dat komt”… Heej veel geluk!
Vrede, Liefde, Licht en Respect!
Wouter.
---------Pim,
Nu we jou hebben verloren zijn we onze woorden kwijt
Ankje, Daphne
---------Weer de linkse “maffia” Nederland wordt wakker
Lieve Pim,
Zoveel blijmoedigheid ondanks alle terreur.
Je bent een fenomeen en hebt niet voor niets geleefd.
Als een held in het harnas gestorven.
Jouw dood is weerzinwekkend.
---------Pim,
Waarom jij, nu wij je nodig hadden. We zullen je nooit vergeten.
Rust zacht.
Van John.
---------Pim,
Jij hebt uitgesproken wat menig Nederlander al jaren fluisterde…

4

Agnes de Boer.
---------Pim,
’n Rots in de branding, je bent nu van ons allemaal.
Bedankt Lieve Pim.
---------Pim,
Ik was het niet altijd met je eens maar dit is niet eerlijk geweest. Jij hebt heel! Nederland
wakker geschud.
Rust zacht, Suzanne.
---------Geen racist, geen fascist gewoon Pim die hardop zei wat wij niet durfde maar wel dachten.
Je blijft altijd onder ons.
Rust zacht.
Mien v.d. V.
---------Jij werd wreed vermoord, maar jouw gedachtengoed leeft voor altijd in ons voort!!!
Bedankt Pim! Je bent een Kanjer!
Samuel, Tabitha, Joel en Mark.
---------Pim,
Zinloos geweld, velde een geweldig mens. Je hebt ons een mooie tijd bezorgd, veel mensen
wakker geschud, ook al heeft het Binnenhof je niet begrepen, wij wel!
Met respect, Vaarwel.
Anja.
---------Lieve Pim,
Ik was het met veel ideeën van je eens, weliswaar niet et al je ideeën, maar wat vast staat is
dat ik je een hele moedige man vond, jij durfde te zeggen wat andere mensen alleen maar
durfde te denken jij hebt de boel wakker geschud. Je had een ontzettende charisma, jouw
humor was kostelijk, jouw moed groots, je was kleurrijk en uniek door jou keek ik graag naar
de politiek.
Ik zal je missen en ik ben bang dat we zo’n man als jij nooit meer terug zullen krijgen. Ik heb
van je genoten.
Liefs Elise.
---------een gedicht
Pim Fortuyn is dood
Met een schoot
Met zes kogels en zes schoten
Eerst zijn moeder en vader dat waren doden
En nu Pim Fortuyn hoe moet dat nu
Pim is nu bij zijn familie maar het blijft Pim Fortuyn
De dader komt nader en nader waarom Pim Fortuyn
Nu is die dood of mank een schotwond in de hoofd in de hals en in de borst.
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---------Ik was niet voor je hoor, maar dit vind ik niet kunnen
Ik zong laatst in een koor met mijn vriendinnen
Ik zou je graag dat uitje gunnen als dat nog zou kunnen
Maar nu is het te laat niet meer niks gepraat
Waarom moest dit gebeuren in geweren en kleuren
Alleen als je een eigen stem heb geef hem gewoon een mep
Als je geen eens je mening mag geven dit wil ik niet beleven
Dit vind ik niet leuk wie ligt er in een deuk?
Die mag heel zijn leven straf beleven
Ik wil niet doodgespoten worden in een vredig land
Waarin iedereen zijn eigen mening geven mag.
Veel liefs Diewertje.
---------Het leven komt zoals het komt,
Ik word wel 87 jaar (Pim Fortuyn)
De Democratie Is Vermoord
Je bent een Kennedy…..Ridder van het vaderland
9 dagen voor de verkiezingen een fles wijn in je hand
De grond begont te schudden, heb je het gehoord
Een kanlt van een gek, de Democratie is vermoord.
Er ligt een Fortuyn aan prachtige bloemen
De stilte is voorbij aan het zomen
Vijf keer geraakt, geraakt door ongelijk
Woorden nu zijn niets meer dan gezeik.
Je kan elkaar bestrijden met woorden
Een mening mag je nooit vermoorden
Het woord is getroffen, de mond is gesnoerd
Door wakker te schudden op de grond gevloerd.
Hoog boven het maïsveld geheven
Woorden brengen de politiek weer tot leven
Politiek die hem geen veiligheid beidt
Stuurt je met een kluitje in het riet.
Je kan elkaar bestrijden met woorden
Een mening mag je nooit vermoorden
Het woord is getroffen, de mond is gesnoerd
Door wakker te schudden op de grond gevloerd.
Tegen de dader kan ik nu verbijsterd zeggen
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Iemand haat jou beslissing en wil je omleggen
Je maakt jezelf blind met gefrustreerde haat
Een gecreëerde dreiging die jezelf schaad
Er ligt een Fortuyn aan prachtige bloemen
De stilte is voorbij aan het zoemen
Vijf keer geraakt, geraakt door ongelijk
Woorden nu zijn niets meer dan gezeik.
Je kan elkaar bestrijden met woorden
Een mening mag je nooit vermoorden
Het woord is getroffen, de mond is gesnoerd
Door wakker te schudden op de grond gevloerd.
Beste Pim Fortuyn,
Respect voor ook jou mening en de democratische groeten ……….
W. Pr.
----------Ik stond achter Pim,
Pim deed wat vele mensen dachten,
Zo’n man krijg je nooit meer terug.
Misschien warenniet al zijn plannen goed,
Maar hij wilde als eerst man in Nederland verandering aanbrengen,
Hij was de man die inzag dat het zo verder niet kon,
Ik hoop dat de lijst Pim Fortuyn veel stemmen krijgt,
En dat zijn collega’s binnen de lijst Fortuyn zijn plannen gaan opvolgen.
Zoals zij wel weten hoe Pim over bepaalde dingen dacht,
En ook in zijn boek “De puinhopen van acht jaar paars” staat,
Maar zo zal dit verder in de geschiedenis staan:
4 mei: dodenherdenking
5 mei: bevrijdingsdag
6 mei: einde der democratie.
Pim we zullen je nooit vergeten, JIJ was diegene die de politiek wakker schudde!
Wij gaan door! Onthoud dat!
Fabiënne D. 12 jaar.
---------Lieve Pim,
We waren in de Ardennen toe je (u) werd doodgeschoten.
Ik geloofde het niet, m’n vriendin ook niet en zelfs mijn ouders geloofde het niet.
Maar, het is zo, het is belachelijk, stom en gek, gek dat iemand zoiets doet!
Ik woonde bij u in de straat (ik woon er nog steeds), ik fietste zo’n beetje iedere dag langs uw
huis.
En dacht “zou die thuis zijn, zou Pim thuis zijn”, ik keek naar de oranje schemerlamp.
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Nu zal ik het antwoord altijd weten: Nee, Pim is niet thuis en zal ook nooit meer thuis komen.
Ik heb twee brieven naar u gestuurd, waarom heeft u nooit geantwoord? Dat wilde ik zo
graag, maar nee jammer dan, het maakt nij ook niet uit.
Deze straat zal nooit meer hetzelfde zijn, wij op de Essenburgsingel en het G.W. Burgerplein
zullen altijd aan u blijven denken, ook al was u nooit bij buurtvergaderingen en buurtfeesten.
U, was ook een lid van deze buurt en een hele bijzondere.
Ik zal u nooit vergeten!
XXX-jes Dean 12 jaar.
---------Lieve Pim,
Waarom moest nou net jij, die unieke, vrolijke persoonlijkheid, vermoord worden? Zo’n
bijzondere persoon als jij komt er nooit meer. Dit idee doet me zo’n pijn. De politiek was zo
veel leuker en interessanter geworden door jouw komst. En nu ben je alweer verdewnen.
Onbegrijpelijk, ik kan het nu nog niet geloven maar het is waar. Nu echt vaarwel Pim, ik zal
je ontzettend missen!
Rust zacht, Daphne.
---------Lieve Pim,
Als de wereld van papier was. En de zee van inkt zal heel de wereld weten hoe lief ik je vind.
Jammer genoeg ben je er niet meer. Je bent voor ons een toffe heer. Je zei wat niemand
durfde te zeggen. En wilden voor ons volk vechten. Dus nu uit onze eer stemmen we op jou en
leggen bloemen voor je neer.
Veel liefs Dominique en Angelique. We verheugen op Woensdag Pim Fortuyn.
---------Ik hoop dat ze daarboven wel je mening zullen respecteren.
Amber.
---------Lieve Pim,
Jij durfde te zeggen wat iedereen dacht, toen gebeurde er iets wat niemand had verwacht.
Een lafaard schoot je neer, en nu leggen wij als eer bloemen voor je neer.
Waarom jij, waren ze jaloers?! Iemand neerschieten is dat iets stoers.
Al ben je er niet meer wij herinneren je keer op keer.
Liefs door Samantha 12 jaar, Den Haag.
---------Beste Pim,
We zullen je grote bek missen!
Nick.
---------Beste Pim,
We zullen je missen. Rust in vrede!
Daniel.
---------Een tragedie en een gemiste kans.
Marie.
----------
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Pim,
Als de graankorrel in de aarde valt en sterft brengt hij veel vrucht voort.
R.I.P.
---------Lieve Pim,
JIJ was een echte man
JIJ had charisma, humor en een duidelijk plan
JIJ zei wat je dacht en waar je voor stond
JIJ hield NIET jouw mond
Ben erg verdrietig nu je er niet meer bent
JIJ was voor mij de president.
Ik zal je missen en zeker niet vergeten!!!
Liefs Margriet.
---------Voor Pim xxxxxxx
U bent van ons Heen gegaan,
Maar u zal altijd in ons leesplantkje
Blijven bestaan!!!
Aap, Noot, Mies, PIM!!!
Djervana.
---------Pim,
De laatste minuten voor het einde
Dan wordt die grote wereld klein,
Is plotseling alles onbeduidend
Tot aan het laatste beetje pijn,
Wat wij zo indrukwekkend vonden
Verliest zijn glans, verliest zijn zin,
Maar achter de gesloten ogen
Glanst een heel groot nieuw begin.
Pim de ongedroonde koning van ons land
Jouw kaars zal noooit uit gaan…
Ellen en Willem.
---------Pim,
Olijk manneke
Jip zonder Janneke
Sprak de taal
Van allemaal
Tolk
Van ’t volk
Geen bombarie, retoriek
Gewone mensen politiek
Terug normen, waarden
Gewoonheid die opzien baarde
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Politiek correct, flauwe kul
Gevestigde orde grote nul
Den Haag beefde
Toen je leefde.
Tot de blinde haat van een milieufanaat.
Indrukwekkend zwijgen
Zonder woorden gelijk te krijgen
Niets zeggen duidelijk gehoord
PIM, je gedachtengoed leeft voort.
Voor altijd at YOUR service!
A. en R. van der B., Oostvoorne.
---------At your service
Pim, uw naam is zo bekend, dat het staat geschreven in Gods handen.
Namens: N.N., Dordrecht.
---------Lieve Pim,
Er werd in onze politiek niet goed geluisterd. Nu jij weg bent, wordt er ook niet meer goed
gesproken!
g.h.j.z.
---------Een heer van stand die durfde te zeggen wat hij dacht, en te doen wat hij zei.
At your service, dat is wat IK nu zeg.
---------Voor ons is Pim Fortuyn niet rasitisch maar Idealistisch, vrijheid, gelijkheid met vindingrijke
geest.
Hij heeft discipline en zekerheid in zijn werk. Hij zal erg zijn best doen om zijn positieve
karaktertrekken te ontwikkelen. Hij is zeer realistisch en geeft niets om mooie fantasieen en
verwachtingen.
Hij is hartelijk, hij houd zich aan erkende regels en *methoden en verwacht dat degenen die
met hem samenwerken hetzelfde doen.
Hij zou zich te veel met de praktische kan van het leven kunnen bezighouden. Opgewekt en
veelzijdig, hij heeft behoefte aan afwisseling en vrijheid bij alles wat hij doet.
Hij is minder hebzuchtig en hecht meer waarde aan mensen gewapend met een scherpe
opmerkingsgave.
Men kan hem zijn onbestendige buiten vergeven, omdat hij goede zaken aanhangt en andere
ten dienst staat zonder daar iets voor terug te verwachten. Zo’n man kan voor zijn vaderland
goed dienen, als hij niet dood geweest was.
Ethiopische-Nederlandse Elizabeth Megabi en Maarten Suidman.
---------Pim Fortuyn,
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Geschokt door het overlijden van jou…opeens weggerukt op een brute en laffe manier!
Mag je niet zeggen wat je denkt, ook al is het niet altijd dezelfde gedachte? Ik schaam me
voor dit land een democratie???
Je werd aangevallen door de media en de politiek omdat jij duidelijke taal sprak misschien
soms wat te harde uitspraken maar ja dat ZOU Nederland moeten zijn…je kunnen uiten maar
DAT is te veel gevraagd.
Pim ik heb je niet gekend maar volgde je vaak op TV en raakte onder de indruk van je…recht
voor zijn raap en zonder nonsens!
Ik hoop dat iemand jouw fakkel zal overnemen want Nederland Moet veranderen. Ik stem nog
steeds op je want op iemand anders zou Ik niet weten!!
Vai Con Dio, Petra M.
---------Voor een lieve man die niemand kwaad deed
Lieve Pim,
Vorige week was je er nog maar nu niet meer…..
De lafhartige aanslag op jouw leven is het overduidelijke en ultieme bewijs van jouw gelijk.
Onze maatschappij is ziek, heel er ziek. Jarenlang waarschuwde je daar al voor maar van de
gevestigde politieke partijen mocht je daar niet over spreken. In plaats van te luisteren en je
te steunen vond men het nodig om je te verketteren en te demoniseren. Dat verdiende je niet
want al wat je deed was gewoon zeggen waar het op staat! Niet om er zelf beter van te
worden maar gewoon omdat je dat zag als de roepin in jouw leven. Jij wilde onze
maatschappij weer op het goede spoor zetten en daarbij was geen berg je te hoog. Je
gebruikte slechts woorden en nimmer geweld. Het was ongelooflijk hoe jij in zo’n korte tijd
een groot deel van de bevolking van dit land weer hoop wist te geven. Die hoop laten wij ons
niet afpakken. Ook nu je er niet meer bent zullen je ideeën voortleven.
Op 15 mei zullen de kiezers die wel in je geloofden en achter je gestaan hebben,
autotochtonen en allochtonen, daar voor zorgen, let maar op!
Het is wrang dat uitgerekend jij niet meer kunt meemaken welke omwenteling je teweeg hebt
gebracht, maar voor ons blijf jij een groot mens, een lieve man en een mega-inspirator.
Dank je wel, we zullen je nooit vergeten ……..
---------Maandagavond werden wij opgeschrikt
Door een vreselijk bericht
Pim Fortuyn was neergeschoten
En de dader ingesloten
Het is werkelijk niet te geloven
Om iemand zo van het leven te beroven
Een laffe moord op een bewogen mens
Was dit nu de dader zijn wens?
Natuurlijk had Pim een uitgesproken mening
Maar hij kende wel het woord vergeving
Respect voor ieder zijn mening/religie is juist zo waardevol
En daarom is Nederland misschien wel zo vol
Pim we zullen je bevlogenheid, enthousiasme
En standvastigheid moeten missen
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Maar je gedachtengoed zullen we niet
Vergeten daarin zullen we ons niet vergissen
Wij leggen hier nu bloemen
Om te laten zien wat we voelen
Twee mannen en een vrouw
Tonen zo hun rouw.
OOOOOOOOOO
---------Pim,
Haalde ons uit een grijze cocon
en gaf onze vleugels kleuren,
Gaf ons een horizon
waar wij, uitgevlogen nu
op eigen kracht
Tezamen worden verwacht.
Anton Molenaar, LPF lidnummer 2670, Rotterdam.
---------Een mens, zoals een mens bedoeld is.
Uit Tilburg GrØblid. Coen, Fiona, Rachel, François, Carolijn.
---------Dit is geen democratie. Jij hebt ons laten zien hoe het ook kan.
Dank je.
---------Pim,
Tegen zo’n laffe, smerige daad kon jij niet op.
---------Lieve Pim!
Jou stem liet ons geloven in een nieuwe toekomst.
Liefst Gaby.
---------Pim we zullen je ontzettend missen met jou lieve woorden bedoelde je veel goeds. Ik en mijn
vriend zijn diep ontroerd. In ons hart ben je eeuwig bij ons en Nederland. Wij houden echt
van je.
Albert en Tom v.d. P. (Turks).
---------In Memoriam
Pim (1948 – 2002)
Jij sprak voor de vele mensen die niet hun mening durfden te uiten. Jij was de hoop voor vele
mensen, de hoop op een verandering in hun kleine landje. Jij was er voor het volk.
Onbegrijpelijk dat jij het leven hebt moeten laten door het toedoen van een psychisch
gestoorde man. Door een gek die het niet eens was met je politieke uitingen. Dit is geen
democratische daad. Dit is criminaliteit. Je had schijnbaar gelijk betreft onveiligheid op
straat.
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Je zal de geschiedenis in gaan als een politieke held. Maar we hadden je liever gezien als een
politieke leider, onze man die politiek verandert. Een man die er voor het volk is. Dat kan nu
niet meer …
Rust zacht Pim,
We zullen je missen,
Iedereen zal je missen,
We zullen je nooit vergeten.
Rust in vrede lieve Pim.
Van Michael Sleurink en Joëlle van E..
---------Lieve Pim,
Dank je voor al wat je het land hebt geleerd en gegeven!
Dank je voor je liefde voor mij en alles dat je me geleerd hebt.
Het ga je goed in je verdere reis!
Heel veel liefs en kusje. R.J.
---------Heer Pim Fortuyn,
Mijn moeder zei altijd: onthoud een persoon zoals diegene was, een beeld van een overledene
blijft je altijd bij … Ik was even bang om afscheid te gaan nemen van u … Nu zit ik in de trein,
geheel onder het motto “wie niet waagt, wie niet wint” want zojuist is verkondigt dat de rij bij
de Kathedraal gesloten wordt. Dat zien we dan wel weer … Ironisch, u wilde een legende
worden … dat werd u sneller dan u dacht. Dit was kennelijk nodig om Nederland echt wakker
te schudden, een schande! Waarom doet het mij zoveel? U had iets magisch, u intrigeerde
mij. Droevig ben ik dat ik u levend nooit heb mogen ontmoeten. Vele politici heb ik van
dichtbij meegemaakt, maar niemand boeide mij zoals u dat deed. Een gentlemen met klasse en
stijl, die ook het volk begreep. U bent ons ontnomen door een of andere malloot die het niet
snapt of wilde snappen… De meerderheid snapte u wel en net deze persoon komt op uw pad.
Alles gebeurt om een reden, zegt men … waar dit goed voor is geweest zullen we
waarschijnlijk nog wel leren … Een revolutie…
Jeruzalem stad van God, wees voor de mensen een veilig huis, Jeruzalem stad van vrede
breng ons weer thuis.
Een lied wat nooit uit mijn hoofd zal gaan, geleerd op koor, gezonden voor dierbare
overledene … ik zing het vanavond voor u opdat het het enige is wat ik voor u nog kan doen.
Rust en lach zacht over wat er in Nederland dankzij u gebeurt. U zit op de voorste rij en zal
niet lastig gevallen worden. Premier Fortuyn u zal er niet zijn om de show te leiden, maar de
show must o on “and will go on”. Op weg naar de goede weg!
Rust zacht,
Veel liefs, Jacqueline.
---------Niemand, helemaal niemand verdient het om vermoord te worden omdat hij zegt wat hij
denkt! Nederland zal nooit meer hetzelfde zijn!
Dank je wel! Denise
---------Afschuw en Verbijstering
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Je wilde herinnerd worden als een lastige man die voor zijn zaak staat.
Veel respect.
---------Beste Pim,
Je bekijkt het nu van boven en je zult het misschien niet geloven een hele hoop mensen vonden
je toch lief. Op die ene na dat was je levens DIEF.
S.G. B.G. R.G.
---------Lieve Pim Fortuyn,
Bedankt voor alles wat u gedaan hebt! We zullen u erg missen, U bracht zoveel menselijkheid
en warmte en eerlijkheid op het politiek toneel. Als geen ander signaleerde u de werkelijkheid
die door vele anderen ontkend werd en u hiervoor verguisden. Wij hebben u in ons hart
gesloten.
Fam. S.van S. (Grieks).
---------Jij hebt durven zeggen, wat veel mensen denken. Jij bent daarmee vogelvrij verklaard.
---------Oh My God
Nederland huilt uit al haar wonden
Al weer is ons humaan bestaan geschonden.
Een lieve man en schepsel van God is plots niet meer
Het noodlot velde hem voor altijd neer.
Maar ….. geloof schiet niemand kapot
Ook niet door een dodelijk schot.
De Martelaar Jezus, ging hem als martelaar voor,
Dat besef: sta stil Nederland, luister en hoor.
Kijk naar boven,
Niemand kan Gods liefde voor de wereld doven.
Wanneer is dit in Gods Naam nu eens voorbij?
Nooit, pas als Jezus komt, zijn we echt VRIJ.
Ik hou van je, Pim.
---------Beste Pim Fortuyn,
Ik vind het heel erg wat er met u is gebeurt, een halve zool die het zo voor u verpest (ik vind
dat die man daar zwaar voor gestraft moet worden). Ik ben bijna 13 en heb u niet lang mogen
kennen maar ik was er van overtuigd dat u het beste wenste voor iedere burger in ons land. Ik
weet zeker dat u de grootste partij zou worden, maar ik begrijp niet veel van de politiek maar
alles wat ik snapte daarin deed uw gedachten aan de mijne denken. Toen ik het op de avond
hoorde schrok ik erg, ik en mijn moeder hebben voor u geduimd maar dat was niet van
resultaat (jammer genoeg.) Als ik nu een documentaire over u zie dan denk ik “was hij er nog
maar dan zal er veel veranderen”. Deze brief aan u kan ik u helaas niet zelf brengen dus mijn
tante wil dat voor mij doen.
“Pim Fortuyn rust zacht”.
Jeroen op het V., Apeldoorn.
----------
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Lieve Pim,
Zoveel mensen lopen maar in de schoenen van de norm gedragen zich op een manier die
kennelijk horen voor de vorm. Zij laten zich door anderen zeggen wat te doen of laten en
vervallen daarom almaar weer in ’t verbloemen van hun hiaten. Omdat je in deze wereld
kennelijk niet vreemd of anders mag ogen geen eigen toon zetten mag maar door ieder moet
worden gemogen. Jij wist de kansen te keren! Door jouw ik te ontluiken we kunnen in deze
massamaatschappij wel veel meer eerlijke en eigen individuen zoals jij gebruiken.
Bedankt Pim !!! Ays Lea!
---------Zou je moeder dit voorzien hebben toe ze zei “Jongen, ga niet in de politiek”. De mensheid is
rot, daarom o.a. hou ik veel van de natuur en de dieren. Je was een krachtig mens, je uiterlijk
net zo eerlijk, lief en krachtig als je woorden en daden. Je was een persoonlijkheid.
Onvervangbaar: bij mij leef je voort, anderen vallen in het niets bij jou, betekenen ook niets.
Je was de mooiste man. Ik heb je lief: vergeet je nooit meer. Nu hebt je rust Pim, weg van de
ellende. Rust vredig en zacht.
Tot ziens, Marja J.
---------Lieve Pim,
Ik zal je missen. Voor mij was je de stem van het volk en je gaf me weer hoop in de politiek.
Helaas nemen wij nu afscheid. Maar je gedachtengoed zal blijven bestaan.
Rust Zacht, Puck Steenbergen, Arnhem.
Rara temporum felicitas ubi sentire quae velis et quae sentias dicere ucet.
Zeldzaam zijn de gelukkige tijden, waarin men mag menen wat men wil en zeggen wat men
meent.
---------Voor Pim,
Ze hadden met je moeten praten in plaats van schieten. Doei Pim rust zacht in de hemel.
Van Aylaf uit Breda.
---------Hand in Hand Pim. You ‘ll never walk alone.
Vak S.
---------Lieve Pim,
Ik zal je nooit vergeten. Jij heb heel veel mensen wakker geschud en nu ben je niet meer bij
ons. Maar de engelen zijn voor jou gekomen en die nemen je veilig, Pim bedankt voor je durf,
eerlijkheid en je grote moed om de waarheid te spreken. Je bent een voorbeeld voor de jeugd.
Ik zal je missen, Natalia.
---------5 mei: vrijheid
6 mei: moord
Hoezo democratie?
Rust zacht Pim… Philip, John en Annemarie.
---------Lieve Pim,
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Een mooi mens zoals jij vertrekt altijd te vroeg. We zullen met veel genoegen aan je
terugdenken.
Liefs, Jan 2x, Coen, Gerda.
---------“Ik zeg wat ik denk, en ik doe wat ik zeg”. Een laffe moord maakte daar een einde aan. Maar
Pim, uw gedachtengoed blijft altijd bestaan.
---------Geachte heer, mevrouw
Gecondoleerd. Om met Pim te spreken “Tt’s a bloody shame”. Dat dit heeft kunnen
gebeuren.
Ik wens u allen sterkte met het verwerken van het grote verlies.
Ik wens u allen sterkte met het recapituleren het opkrabbelen en met gerechte rus de strijd
tegen de puinhopen van Paars voort te zetten.
Laat deze tragische gebeurtenis u niet van uw doel afbrengen. De Nederlandse bevolking een
steun te geven. Want als de Lijst Pim Fortuyn op houdt met bestaan dan … dan is de opzet
van deze brute gruweldaad geslaagd. Namelijk de ware oppositie monddood maken.
Als ik in de geest van “onze” Pim mee mag helpen om zijn idealen en de idealen van de Lijst
voort te zetten dan ben ik direct & belangeloos.
At your service! Edgar de H., Rotterdam.
---------Beste Pim,
De politiek schilderde je af als een extreem rechtse politicus en probeerde je in een hokje te
duwen. Dat lukte hen duidelijk niet. Maar dank zij de politiek en de pers werd er wel met rode
verf een schietschijf geschilderd op je achterhoofd.
En toen er een gek opstond en jou dromen vermorzelde rouwde Paars om iets wat zij hadden
kunnen voorkomen. Jou ideeën zijn mijn ideeën, ook ik zal altijd mijn mening blijven geven.
Rust zacht Pim. Jou herinnering blijft.
Stefan C.
---------Nooit Gedacht toch Gekomen. Lieve Pim je bent van ons weggenomen. Je bent de held van
Rotterdam. Want jij had er zin an! Jij gaf aan wat er speelt keer op keer. Lieve we vergeten je
nooit meer! In ons hart gesloten.
Brian & Melanie.
---------Lieve Pim,
Ook al mag ik nog niet stemmen op een politieke partij. Maar dan mag ik toch wel zeggen:
Pim sprak de waarheid in de ogen van mij.
Kyra S., Wassenaar.
---------Pimmie.
Waarom???
Omdat je de waarheid zei??? De fucking keiharde waarheid. Jij was de toekomst voor mijn
vijf jarig zoontje!!! Al die jaren had ik nog nooit gestemd dit jaar was het voor het eerst. In al
die jaren was het nog nooit iemand gelukt waar ik van YES zei daar ga ik op stemmen. Jij was
eerlijk jij zei waar het op stond. Ik stond achter je en nog steeds. Maar wie maakt het nu
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waar?? Waar jij voor stond? BAM!!! Alles weg, zo voel ik me nu ook!! Je was zoals een
mens hoort te zijn, eerlijk, oprecht, lief. Maar helaas wordt dat niet gewaardeerd.
We zullen je missen!!!
Mireille D.
---------Vrijheid van meningsuiting kost in Nederland een Fortuyn!!
Lieve Pim, bedankt! We vergeten je nooit!
---------WAAROM??
Onze verbijstering is groot. Het is niet te beseffen. Wij waren het niet met al je ideeën eens,
maar je was een eerlijk, oprecht mens met hart op de juiste plek. Jij hebt gedurfd wat andere
na lieten en dit heb je met de dood dienen te bekopen. Is dit democratie? De schuld van dit
drama ligt naar ons idee deels bij de huidige politiek. Zij hebben jou bestempeld en
bekritiseerd en in een hoek gedreven, waarin jij niet thuis hoorde. Pim ik wil mijn/onze
medeleven tonen aan jou familie/nabestaanden en vrienden.
We will never forget you.
Fam. K., Ridderkerk.
---------Pim,
Je zei wat je dacht, en je deed wat je zei. Je koerste recht door zee, trotseerde storm en
golven, alleen je had de wind niet mee.
Soms is er zoveel wat we voelen maar zo weinig wat we kunnen zeggen. Belangrijk is niet
alleen de weg die je gaat maar ook de sporen die je achter laat.
Wij wensen je familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
---------Pim,
Jij hebt je leven moeten geven, Omdat je ons in een wereld met veiligheid wilde laten leven.
Je ideeën waren dezelfde als menig ander, en verandering die kwam er.
Paars wist niet wat ze deden, en riep daarom loze kreten.
Een Mussolini of een Vlaams Blok, kwam uit de mond van ook jouw minister president Wim
Kok.
Maar wat jij wilde was normaal, politiek correct en sociaal.
Je wilde mensen een veilig gevoel geven, en dat kost jouw je leven.
Een kiezer.
---------Vrij en eerlijk zeggen wat je denkt is NIET extreem.
Andre, Ricardo, Brigitte, Letty.
---------Pim een nieuwe legende ……..
Een lieve, goede, eerlijke en oprechte man met karakter, die stond voor waar hij in geloofde.
Je werk niet begrepen maar wij deden dat wel en vele met ons. Je was een aanwinst voor onze
samenleving, jong en oud, groot en klein, blank en gekleurd, dik en dun, je was er voor
iedereen. Je had het beste met ons voor maar je heb dat helaas niet kunnen bewijzen ……..
Je was en blijft een kanjer, onze stam had je en hou je.
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Het zal zonder jou nooit meer hetzelfde worden. Je overlijden is een groot verlies. Dit heb je
absoluut niet!!!!!!verdient. We zullen je enorm missen, een gemis wat nooit te compenseren
zal zijn. We zullen je nooit vergeten!!!!!! Want ondanks dat je niet meer onder ons bent blijf je
tocht “onsterfelijk”.
Lieve Pim bedankt!!!!!!!!
Rust zacht ……..
Heel veel liefs van ons. XXX
---------Lieve Pim,
Als ik jouw zag en hoorde, voelde ik de zon schijnen.
Je glimlach, je uitstraling, je mens zijn kon niemand evenaren.
Je boodschap en je warmte zal ik altijd in mijn hart bewaren.
Je mening, en je bedoeling, om ons allen te bekoren, gaat zelfs nu je er niet meer bent, nooit
meer verloren.
Geniet lieve Pim van alle liefde daarboven, zo hemelsblauw, waar echt iedereen onbegrensd
van je houd.
Veel liefs een enorme bewonderaarster, Viola Desiree.
---------Lieve Pim,
Het had zo mooi kunnen zijn! Nu een hart vol pijn. Je had echt wat op met dit land, helaas
heeft “links” weer de overhand. Alles wat wij volgens onze normen en waarden niet mogen,
wordt telkens weer gedogen. Jouw moordenaar loopt straks in “de Polder” weer vrij rond. Jij
voor eeuwig onder de grond. We willen het anders! We zullen je partij blijven steunen, we
hebben van je genoten en wat zullen we je missen!
We zullen je nooit vergeten, Veel liefs,
Cora en Edward.
---------Een sterke schouder om op te huilen, een vriend bij wie je altijd kan schuilen…..
….. en wensen zoals “sterkte”, “kop op” en “het slijt” verzachten wat van de pijn in deze
droeve tijd.
Veel licht puntjes geweest in de duisternis. Sterkte bij ’t verwerken van dit groot gemis! Pim
dit had je niet verdiend! We zullen je vreselijk missen.
Ans Meijer & Aline S..
---------Pim,
Kus de sterren voor me … Bedankt voor wie je was …
Aura.
---------Lieve Pim,
Wat een onrecht! Dit heb je zeker niet verdiend!! Wat een hoop is er weggeslagen!
Liefs Judith & Mark.
---------Zo ver weg maar toch zo dichtbij.
Vaarwel Pim.
----------
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Geen hoop meer, Geen keus, Geen “STEM”!
Danielle.
---------“Gij zult niet doden, maar respect voor een eerlijke mening hebben”. Het spijt ons dat het zo
niet mocht zijn voor jou, maar wij gaan door … onze stem heb je!
Liefs Wes & Joop.
---------In de taal die zo velen voor het eerst in hun leven begrepen, zorgde je voor een politieke
aardverschuiving. Nu is het stil, Waarom? We zullen je nooit vergeten Pim.
---------Lieve Pim,
Laat de vrede en jouw boodschap in onze harten en daden doorleven. Laat de angst en de
agressie en geweld nooit zegevieren. Laat de democratie zegevieren en de mensen niet uit
angst hun mening voor zich houden door dit zinloos geweld. Ik wil me niet machteloos voelen.
Blijf bij ons, je hebt je hart en ziel gegeven aan dit land. Ga in Gods armen en
barmhartigheid, maar blijf ook bij ons. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. Hansje, Marianne en Jacob.
---------Je hebt je stem altijd op een eigen wijze laten horen. Al waren wij vaak niet eens. Dat was
goed voor democratische land en samenleving.
Bestuur T.C.C.R.
---------It’s a bloody shame!
Pim, we hadden door U weer goede hoop voor ons land. En met U een open en begrijpbare
regering. Dit mag nu niet voorbij zijn.
Rust zacht.
---------Lieve Pim,
Je bent een lieve man … en nu ook een legende. Ik zal je niet vergeten.
xxx Kim.
---------Pim, we denken aqn je en oortaan zeg ik alles wat ik wil en waar ik voor sta.
Leo, Marja en Jeroen K., Hellevoetsluis.
Beste familie Fortuyn,
Ik hoop dat u deze kaart nog eens tegen komt. Wat er gebeurt is, is onbegrijpelijk en hard.
± vijf jaar geleden was ik ernstig ziek. Borstkanker maar ik heb het overleefd maar ik had
liever hier aan doodgegaan, dan zo’n laffe moord.
---------4 mei – 5 mei – 6 mei
Lieve Pim,
We hadden je graag op het bordes gezien, maar staat nu op een hoger plan.
Je was geniaal!
Bedankt, Berry D. & Ferdinand G.
----------
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Blijf bij mij Heer, want d’avond is nabij ….
Marianne K., Bodegraven.
---------Pim, Je kon verwoordden wat wij dachte, Jouw persoon raakt nooit uit onze gedachten.
Rust zacht, Gijs en Syreeta, Spijkenisse.
---------Lieve Pim,
Wie niet leeft is al dood voor hij sterft. Jij leefde en dat werd je dood. Welk een droefenis.
---------Pim,
Je hebt op mij en vele anderen een enorme indruk gemaakt. We zullen je ontzettend missen. Je
zei bij Ivo Niehe dat je er nog geen zin an had om het leven te laten, maar als je zou gaan, zou
je leven wel prachtig geweest zijn.
Van Kennedy’s dood zei je: “Prachtig! Daar schrijf je geschiedenis mee”.
Nou Pim, dat heb jij ook zeker gedaan. Jouw gedachte zal altijd voortbesstaan in die van ons.
Pim, Ciao, Gracias, Liefs Joke (21, Utr.).
Einde
De laatste minuten voor het eind, dan wordt de grote wereld klein, is plotseling alles
onbeduidend, tot aan het laatste beetje pijn.
Wat wij zo indrukwekkend vonden, verliest zijn glans, verliest zijn zin, maar achter de
gesloten ogen, schuilt een gigantisch groot begin.
Lieve Pim, jij zou zeggen: “Het is goed zo, ik ben gelukkig”.
---------Lieve Pim,
Jij stond als een buffer voor mij. Voor ons. Mij kon niets gebeuren zolang jij voor me stond.
Achter jouw rug kon ik me verschuilen. Als een baken ook, die licht geeft in de duisternis.
Nu jij ons door moordenaarshand bent ontvallen is het alsof de bodem onder mijn bestaan is
weggeslagen. Mijn idealen zijn met jou vermoord. Niets zal meer hetzelfde zijn.
Ik zal proberen door te leven in jouw ideologie. Puttend uit de rijke menselijke en politieke
erfenis die jij ons nalaat.Als ik dit niet zou doen, zou dat een BLOODY SHAME zijn. Ik
omarm je, en hoop dat God zich om zijn nieuwe Engel ontfermt.
At your service, Lieve Pim, Marianne, Bodegraven.
Lieve Pim,
Door 5 kogels werd een einde aan jouw leven gemaakt. Jij kan je stem niet meer laten horen.
Helaas.
Ik leef. Ik laat mij m’n mond niet snoeren. Niet zolang ik leef. Ik spreek. Door 4 dagen mijn
vlag halfstok te hangen. Niemand durft het. Dat is laf.
Maar zoals jij je nek voor ons uit stak, doe ik dit nu voor jou en je idealen.
Ik vlag .
Halfstok .
Helaas .
----------

20

Lieve Pim,
Je was een prachtig mens, een met heldere gedachten.
Je was een prachtig mens, een met bijzondere krachten.
Je was een prachtig mens, je gaf hoop in bange dagen.
Je was een prachtig mens, dat is wat wij in je zagen.
Je was een prachtig mens, zomaar in ons leven gekomen.
Je was een prachtig mens, nu ben je van ons weggenomen.
Je was een prachtig mens, nu ben je in de hemel boven.
Je was een prachtig mens, wij blijven altijd in je geloven.
Lieve Pim, rust zacht.
---------Lieve Pim,
Ik ben hier nu in Rotterdam en had liever gehad dat dat om een andere reden was. Politiek ik
wist niet wat het was. Jij hebt me laten zien wat het inhoud en dat je voor jezelf op kan komen.
Je mening durven te geven dat is waar je voor stond en ook altijd voor zal staan.
Je blijft in mijn gedachten als een man met een grote mond en een klein hartje. Iemand waar
ik heel veel respect voor heb. Het heeft me geschokt. Hoe kan dit nou gebeuren. Ik snap het
niet. Zal het nooit begrijpen en ga het ook niet proberen want het antwoord zal ik nooit
krijgen.
Pim bedankt voor alles door jou heb ik mijn ogen echt geopend.
Kus, Marjolein K..
---------Nederland wordt wakker!
Sprookjes van de BVD voor Nederland BV
Spiegeltje spiegeltje aan de wond: Wie zijn de machtigen in ons land?
Spiegeltje spiegeltje, zeg en kies:
Wie heeft de grootste angst voor machtsverlies?
Spiegeltje spiegeltje, zegt het ons niks?
“PIM KONINGIN” – wat doet (dat met) Beatrix?
Speigeltje spiegeltje, laat ons toch zien:
Wie snoert onze mond en gaat helemaal clean?
Spiegeltje spiegeltje, spiegel onze toekomst:
Door “de idealist” ’s volks idealen
Laten vermorden,
Is dat hoe Neerlands hart bonst?
STEM OP PIM ╬ AT OUR SERVICE
* Bijzonder Vindingrijke Dagen.
---------Pim je had goede en je had slechte kanten. Maar iedereen mag zijn mening geven. Daarvoor
hoef je nog niet uit je leven geschoten te worden.
Onze laatste groet.
----------
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Jij,
Jij bracht alles onder woorden, wat veel Nederlanders als stemmen in hun hoofd hoorden.
Jij bracht weer sfeer in het politieke leven, en volgens de peilingen van vandaag zou je
iedereen voorbij streven.
Jij zou de stem zijn van de mensen, het allerbeste wat ze zich konden wensen.
Helaas verdraaiden je tegenstanders en de media je ideeën, waardoor je in een kwaad
daglicht kwam te staan. De meeste doorzagen dit, maar er was er een die vond dat het jouw
tijd was om te gaan. Eens te meer blijkt dat er een hoop moet veranderen in “ons” vrije land,
waar we inmiddels moeten vrezen voor ons eigen bestaan, omdat nu blijkt dat je als
autochtone Nederlander niet meer voor je mening mag uitkomen. Hopelijk hebben je ideeën
voldoende mensen geïnspireerd die het ingeslagen pad verder willen ingaan.
Bedankt voor alles Pim. Ik zal je nooit vergeten.
Rust zacht, Olivier B..
---------Lieve Pim,
Totaal onverwacht, ben jij om het leven gebracht.
Het leven is je ontnomen door een gek zonder normen.
Iemand die zomaar het recht nam, jou je leven ontnam.
Waarom, waarom, oh waarom, Wat heb je gedaan.
Waarmee je het met de dood moest bekopen. Je hebt toch geen misdaad begaan.
En ik maar hopen, dat je het nog zou redden. Na die vreselijke schoten.
Maar God nam je mee naar de hemel, waar je nu mag rusten tot in de eeuwigheid.
En geen een Nederlander zal jou vergeten. Zelfs niet tot in eeuwigheid.
Pim, ik zal je nooit vergeten. Liefs, Suzanne D..
---------Enkel voor jezelf zorgen is zo enkelvoudig,
Door rekening te houden met anderen, leef je meervoudig.
Pim bedankt. Weert (L.).
---------Lieve Pim,
Jij altijd op je fiets rijden door de stad, op uitgaanspad.
Met een sigaar in je mond eventjes de stad rond.
Overal eventjes kijken, ja een aparte mooie man was jij.
We zullen je missen in de stad, want wat jij hebt gedaan dat was nog al wat.
Ja, de aanstoot gegeven, ter heugenis van zovelen.
We hadden je lang door willen zien gaan, met wat je van plan was op de lange baan.
Daar kwam abrupt een einde aan.
De hele stad liet een traan.
Van afschuw en van woede Pim moge God je behoeden.
Pim misschien is het raar, maar we denken jij waakt over ons daar.
Pim waar je ook zit wij zullen je missen.
That’s It.
At your service ……………………….
Veel liefs, Pieter, Marielle, Ali en Heico.
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---------Lieve Pim,
Hoge bomen vangen veel wind … bij jou was die wind fataal. Jij wordt nooit vergeten!
Rust zacht, Lieverd.
xxx Welmoet
---------Lieve Pim,
Als ik het kon, zou ik de tijd terugdraaien.
Liefs van Albert & Lucia.
---------Een dag van rouw, een dag die Nederland nooit meer vergeet. Niet alleen is mijn toekomst
van mij/ons afgenomen maar ook ons recht om te stemmen.
Pim je zal altijd bij ons blijven.
C. H. / IJ. H. & C.W. H..
---------Vermoord om je woord, niet zoals het hoort.
Jij bent ons afgenomen, omdat je voor je mening durfde uit te komen.
Democratie, Vrijheid maar ook gerechtigheid en dat zal komen.
---------Door jou zijn ogen geopend, die misschien anders dicht waren gebleven, helaas zijn jouw
ogen voor altijd dicht gegaan.
Uit het oog is zeker niet uit het hart. We zullen je heel erg missen.
At your service! Sabine, Dave & Babs.
---------Pim,
Onze hoop op een beter Nederland is vervlogen. We zullen je blijven herinneren als volksheld
no. 1.
Andreas & Bas.
---------Oprechtheid, Moed, Kracht, Doorzettingsvermogen, Gevoel, Smaak en Succes zijn jouw niet
vreemd en wilde jij gaan delen met de rest van Nederland. Helaas is het je niet gegund.
Force Fortuyn.
---------Voor Pim,
Jammer dat je niet had gezien dat Feyenoord had gewonnen.
---------To: Familie Fortuyn
We see what happen what to say!!
He is not (dead). He is God Place! We wish yuou love and what is the rest will come!
From all somaalia in Holland. We are sorry!
---------“ik zeg wat ik denk, ik zou hebben gedaan wat ik zei”.
---------Lieve Pim,
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Een schok dat een authentiek mens ons is ontnomen door een hypocriete gek. In heel je
levenswijze liet je zien hoe belangrijk vrijheid en democtratie zijn. Mooie, wijze man, je hebt
zoveel laten zien. We nemen het mee in ons hart.
Daphne, Maarten & Tomasz.
Lieve Pim,
Je hebt gezegd wat je denkt, en wordt nu meer gehoord dan ooit!
Paul.
---------Pim,
Wat gij niet wil dat U geschied, doet dan ook een ander niet.
Dit begrepen we van jouw, je hield van het leven en de mensen, net zoals wij.
Onvergefelijk en bijna ondraagelijk dat er mensen zijn die dat iet zien of zagen bij jouw.
Fam. S., Scheveningen.
---------Vlaggen voor Pim Fortuyn
Een oproep aan een ieder hang op vrijdag 10 mei 2002/03 de Nederlandse vlag halfstok.
Dit uit respect voor Pim Fortuyn en het behoud van onze democratie.
vlaggenvoorpimfortuyn@hotmail.com
---------Werd het net een beetje leuk, krijgen we dit! Laten we hopen dat we in de toekomst in staat
zijn om zonder politieke hokjes en stemmingmakerij, problemen op te lossen!
Frank.
Ook al deel ik je ideeën niet, dit is een slag voor de democratie! Zo gaan we blijkbaar om met
vernieuwing.
Frank & Marieke.
---------Beste Pim,
Jij en ik
Wij, zij aan zij
Wie ben jij
Wie ben ik
\Ben ik jij of ben ik, ik?
Jij bent jij
Ik ben ik
Ben jij mij of ik?
Weet jij nog wie of wat je bent
Ik weet wel wie of wat ik ben
Ik weet ook wie jij bent.
p.s. een Fortuyn heb je niet, een Fortuyn is wat je achter laat.
Michiel de G., Den Haag.
---------Beste Pim,
Een bloemetje, een briefje …
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Elkaar nooit ontmoet, maar zo verwant. Als zielsbroeders, zelfde gedachten, zelfde wens, een
ideaal. Het mag niet – de waarheid – het noodlot van de non-conformist!
Een tragedie, zo diep …! We missen je en treuren, voor jou en het land.
---------Onze Pim,
Je was onze Pim
Je bent onze Pim
Je blijft onze Pim
Voor altijd in ons Hartje,
Mama, Herman & Dinky.
---------Lieve Pim,
Veel te vroeg ben jij gegaan. Zo’n uniek persoon en nog zoveel te doen. Wij hebben je gekend
en van je genoten, je gesprekken, opmerkingen en humor en je visie op de dingen die nog
moesten gebeuren in dit land! Wij hopen dat dit afgemaakt wordt door een 2e Pim
(onmogelijk zo’n 2e persoon). En dat onze kinderen daar nog mee van mogen profiteren. Pim
jij zal ook bij onze kinderen de Geschiedenis in gaan. Namens onze ouders bedankt voor wat
jij al gedaan hebt.
Rust in Vrede, Gino & Jill v.d. V..
---------Op 6 mei is Nederland veranderd, heel erg veranderd. Een mening die niet paste binnen het
huidige bestel werd met alle middelen bestreden, een ongelijke stand. Een man die alleen
opstond om zijn ideeën onder de aandacht te brengen is ten onder gegaan in de toenemende
agressie en stemmingmakerij in Nederland. Wij zijn voor vrijheid en democratie, de mooiste
en zuiverste vorm van overheidsbestuur! De heer Fortuyn was hier een speler, hij is niet meer
... en de democratie?
---------Lieve Pim,
Het is nu zes dagen geleden dat je stierf. Via TV worden er psychologen bijgehaald om dit
massale gevoel voor jou te verklaren. Ons gedrag nou on-Nederlands zijn, icoon en of heilige
zouden we je zien, of van je maken. Maar Pim, ook zij hebben het niet begrepen! Nog nooit
stierf er in Nederland iemand zoals jij, die in de politiek zo opkwam voor ons. Dat er een
bijzonder mens was als jij die zich uitdeelde aan iedereen. Jij die een ieder zo tot het hart
raakte, dat nu zo’n pijn doet omdat je er niet meer bent.
Niets is menselijker dan dat!
Vaarwel lieve vriend! Maria K.
---------Ra Ra
Milieu activisten
Anti facisten groep Kafka
Lekker Dier?
Politiek correct Nederland
Drambo’s worden Rambo’s.
Let op!! De genoemde groeperingen zijn ook kostbare mensen, voer daarom de strijd met de
rede!!!!
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Maak niet dezelfde fout als deze mensen, schilder ze niet af als beesten, maar laat ze hun
fouten zien!!!
Laten we 6 mei herdenken als zijnde bevrijding van de mond!
Weg Pleisters !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------4 – 5 mei herdenking en viering.
6 mei ’02
De heer Fortuyn was een gevaar voor de democratie. De heer Fortuyn was een gevaarlijke
man. De heer Fortuyn was een rechts extremist. De heer Fortuyn was een neonazi !!!
Tegen nazis is verzet legitiem zie 4-5 mei.
Pim was vogelvrij verklaard !!!!!
Zie hier de verklaring hoe het zover heeft kunnen komen !
??! Bedankt politiek correct Nederland !!!
of zegt u: Wir habe das nicht gewusst.
Over de muur, over het ijzeren gordijn …… Waar je bang en voorzichtig met je mening moet
omgaan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------Lieve Pim,
Ik heb zoveel moeite mee, dat u er niet meer bent. Slaap slecht, huilen en maar denken aan u,
u was/bent voor mij een idool, het grootste fan, eindelijk iemand die het zelfde taal sprak.
Zodra u op TV was belde mijn familie op en zeggen Pimmetje is op TV. En genieten, hoe u
sprak en hoe u gekleed was, perfect gewoon.
Totdat ik hoorde dat u op 6 mei werd vermoord, ik wou het eerst niet geloven ik zei nog dat
het een mop was. Tot dat ik de TV aan zette, ging de wereld onder mijn voeten schuiven,
kreeg rillingen over me heen en duimen dat u gered zou worden.
Dat lukte niet, ik was zo boos en verdrietig ik ging maar hardlopen om mijn agressie te uiten.
Ik kon niks doen, en schreeuwen waarom !! Waarom mijn Pimmetje. Ik heb u na uw dood
alles op de TV gevolgd omdat ik niet naar Rotterdam kon komen, omdat mijn vriend veel
werkt. En iedere dag op de internet gezeten om alles te volgen.
Eindelijk kon ik komen 11 mei om 02.00 uur. Ik wist niet wat ik zag, zoveel bloemen,
geschenken en gedichten. Ik zakte in en keek hopeloos om me heen het is werkelijkheid. Waar
ik zat, de plek daar had u op 1 mei een interview afgelegd en de honden liepen hier over het
gras.
En wat gaat er met u lieve, schattige hondjes gebeuren, zo zit ik de hele dag aan te denken,
want ik heb zelf ook honden. (een hond kan niet zonder baasje, en een hondenliefhebber kan
niet zonder een hond).Nou ben ik weer hier, ik kan u niet los laten, daarom ga ik van de week
ook naar Driehuis, om u persoonlijk afscheid te nemen, dat moet ik doen voor mijn gevoel,
dan kan ik het ook beter verwerken.
Lieve Pim, ik heb het nu van me af geschreven, dat voelt iets beter aan. Maar u vergeten doe
ik niet. NOOIT. Ik blijf achter u staan, wat ik daar voor ook deed. Ik heb nu een foto van u
aan de muur, als ik het moeilijk krijg, dat ik u trouwe gezicht kan zien.
U was een man, naar me hart. Het gaat u goed.
En dat de slechte die dit heeft veroorzaakt zijn eigen tegen komen. En ze moeten vooral MIJ
niet TEGEN KOMEN.
Rust zacht,
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Ik ga u echt missen, trouwe ogen. Lach en karakter.
xxx-jes Wandy K.
---------Haat wint nooit, Liefde altijd.
---------Lieve Pim,
Jij mocht er zijn!
Rust zacht, Charlotte.
---------Dit is een auto, hij is heel lang omdat jouw kist erin lag en dat vind ik niet leuk, want ik vond
het zielig dat je dood bent! Dat had die meneer niet mogen doen! Ik hoop dat je het fijn hebt
in de hemel en dat ze lief voor je zijn!
♥♥♥♥♥hartjes van Vincent 8 jaar.
---------Politiek
Politiek is handjes drukken, dreigen, sjoemelen of bukken.
Katten uit de bomen kijken, overreden over-lijken.
Schipperen of schaakmat zetten, lange speeches, korte metten.
Witte voetjes, pan uit vegen, passen, meten, wikken, wegen.
Lachjes, dansjes, judas-kusjes, loeren draaien, dooie musjes.
Veel beloven, vleien, paaien, de kunst om, om iets heen te draaien.
D’r is geen liefde, regelrecht, en daar is alles mee gezegd.
Toon Hermans
Eensgezind besloot dit clubje tot een niets ontziende karaktermoord op iemand die hierin
verandering wilde brengen.
Een bewonderaar en stemmer op lijst 15.
---------Cultuurrelativisme ??????
Cultureel erfgoed !!!!!!
Zowel materieel als
Immaterieel !!!!!!
Vader des vaderlands ??? De GEEST is uit de fles.
---------Pim Fortuyn
Bedankt!
You made it happen
Ons medeleven met alle medelanders
Pim, jou krijgen wij niet terug
Maar wat je gegeven hebt raken we nooit meer kwijt
Daarom is 15 mei een geschenk
Om jouw drive en gedachten uit te bouwen
Held en vriend van ons allen
Het ga je goed boven ons
Dank voor je moed
Wij gaan door!
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Bob, marjan en lente van Pareren.
---------Lieve Pim,
Jouw dood doet zoveel zeer
We weten soms niet meer
Hoe deze pijn te uiten
Hoe ons verdriet te stuiten.
We missen je stem en zij zijn
Het doet intens veel pijn
Jouw wijsheid niet meer te horen
In onze aardse oren.
Jouw dood lijkt zo overbodig
Maar de hemel had vast een engel nodig
Om ons hier bij te staan
Wij, die op aarde verder gaan.
En vanaf waar jij nu bent
Lieve trouwe president,
Zul jij ons zeker blijven leiden
Tot in eeuwig tijden.
Want jouw dood zal geen einde zijn
Maar een begin van een vaste lijn
Een lijn van oprecht- en eerlijkheid
Voor eeuwig en altijd!!
Onze grote dank alvast hiervoor
En al zal een ieders oor
Jouw stem nu moeten laten zakken
Hij is nooit meer af te pakken.
Want hij zal klinken in hart en ziel
Omdat jij daar neer viel
Toen je je aardse ogen sloot
En verder ging na de dood…
Verder dan je ooit kon gaan
Tijdens een aards bestaan
Je krijgt nu van God de vrije hand
Om te letten op ons land.
En wij die jou meedragen
Zullen tot in lengtedagen
Luisteren naar jouw stem
Want je deelt hem nu met Hem…
Liefs van ons, Sophia, Caro, Rob, Francis & Sander.
---------Lieve Pim,
Jij eerlijk mens in hart en ziel
Jij, die voor ons land neerviel
Gaf je leven voor een doel
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Jij gaf ons veiligheidsgevoel
En dat was wat jij, mijn vriend
Dubbel en dwars ook had verdiend!
Helaas was eer een man
Die niets zag in joiuw plan
En zo vreselijk laf
Onze hoop opgaf
Nu wacht ons de zware taak
Om niet her den der lukraak
Onze woede nu te uiten
Maar ons verdriet te stuiten
Zodat wij in jouw denken
Oprechtheid kunnen schenken
Aan ons verdere bestaan
Wij zullen nu doorgaan
Met jou in ons hart en ziel
Zodat jij niet voor niets neerviel…
p.s.
Blijf je wel een beetje op ons letten
Om af en toe iets recht te zetten!?
Tot ziens! S.C.
---------Lieve Pim,
We hebben je nooit ontmoet
Daarom helaas deze laatste groet
Toen we hoorden wat er was gebeurd
Werd ons hart open gescheurd
16 maanden geleden verloren wij onze
jongste zoon Rene, 37 jaar oud
Het was in ons gevoel of we weer
Een zoon kwijt raakten.
Waarom!!! Ouders Rene
Rust zacht.
---------Reddeloos –
Redeloos Radeloos …
Pim, jij was onze hoop,
Wat moeten we zonder jou?
---------Jouw woord, was ons woord
Een vergeten volk
Jij kwam daar voor op
Jouw woord in bloed gesmoord
Jouw ziel leeft in ons voort!
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Lieve Pim, rust zacht.
F.R., Heemskerk.
---------Pim Fortuyn,
Je had goede mentaliteit
Je was niet tegen mileubeweging
Je was tegen onderdrukking van de vrouw en –
Nu besef ook heel goed jij was goed mens
Ik ben een allochtone vrouw
Ook internationale vrouw
Jij heb dit eind niet verdiend…..
Rust & Vrede. Hűlya…..
---------Lieve Pim,
Ik hoop op een andere toekomst voor m’n kinderen.
Jouw dood, maakt duidelijk dat we ’t vooral zelf moeten doen:
De verantwoordelijkheid ligt bij ons!
Alies
Familie: veel, veel sterkte.
---------Lieve Pim,
Jij bent wat iedereen zou willen zijn;
Jij hebt iets krachtigs in je zitten, dat krijgen
Anderen niet klein
Jij hebt een stem dat door het kart klinkt; Pim jij bent het die voor mijn uitblinkt
Wat jij hebt laten horen is waar wij op hebben
Zitten wachten
Wat jij hebt durven uiten, doet niemand je na;
Laat ze maar smachten
Pim Fortuyn ook al zul je hier op aarde niet meer
Aanwezig zijn
Er is een ander die je nodig had op zijn terrein
Jij weet dat dit terrein de hemel is
En dat je er nu niet meer bent is voor ons een
Groot gemis
Maar met de lieve God aan jou zijde, moet ons
Hart zolang wij hier nog zijn, met deze gedachte
In stilte verblijden
Want Pim Fortuyn jou missie hier op aarde zat er
Helaas op
Alleen diegene die “Geloven” weten dat wat ik nu
Schrijf buitengewoon klopt!!!
Rust zacht, Patrick en Germaine.
---------Pim,
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Je maakte me aan het lachen met je gezichtsuitdrukkingen als
Melkert weer bezig was jou fel aan te vallen op jouw standpunten
En zich als een klein kind gedroeg;
Je stelde me gerust doordat je precies de woorden zei die ik en het
Gehele volk wilde horen. Je draaide er niet omheen als je jouw
Mening vertelde zoals vele anderen dat deden;
En daarom ben je vermoord. Zonder gevoel, zonder na te denken
En vooral zonder een goed verstand heeft deze persoon kogels op
Jou afgevuurd.
Ik ben er kapot van …
Ik zal je nooit vergeten
Lieve Pim, rust zacht.
---------Pim,
Dit was toch allemaal niet nodig geweest he!
Ons land is nu niets meer waard. Zonder jouw.
Gegroet, Ans uit Hoorn.
---------Een dagje in de hemel
Nu jij niet meer op deze werld bent
Vraag ik me af hoe jou vergaat
Hoe is het leven in de hemel
Ik neem maar aan dat deze bestaat.
Kun je daar je zelf ontplooien
Ben je daar gelukkig en vrijdag heb je vrienden en vriendinnen
Ben je daar nu ook zo blij?
Wij die achterblijven
Zoeken een oplossing
Voor die vraag
Konden we je maar
Eens opzoeken
O, wat willen we dat graag.
---------Waarom zou ik nog in God geloven
Zou God nog in de mensheid geloven!
Ik geloofde in jou!
Liefs Bianca.
---------In de Naam van de Barmharige de Genadevolle
Beste Pim,
Respect voor jou inzet voor Nederland. Ik zelf heb Islam anders opgevat: als het bindmiddel
tot integratie.
Daarom ben ik het niet eens met jouw standpunt. Toch had jij een belangrijk punt.
De zorg die hieruit spreekt zullen we meenemen, als Nederlanders, als Moslims.
Met vriendelijke vredesgroeten,
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Noei Dien Teekens.
---------Pim Fortuyn,
Je kon het niet meer aan zien je nam de moeilijke beslissing maar je deed het, je stal meteen
de harten van vele mensen ook dat van mij het deed me pijn als je weer verkeerd werd
geciteerd en voor alles en nog wat werd uitgemaakt, en zelfs door de minister-president werd
beschuldigd van het creëren van een tweespalt in onze samenleving. Wij mochten ons laten
uitmaken voor honden en varkens die vertrapt mochten worden en dat homoseksualiteit een
besmettelijke ziekte is. Maar Pim mocht geen mening uiten daardoor vond hij artikel 1 van de
grondwet in deze context belachelijk.
Ze denken nog steeds dat we don zijn, maar mensen die zelf op onderzoek uitgingen wisten
beter. De mensen die zich lieten misleiden door de partijen en de media konden alleen zeggen
dat is toch een racist, zo zijn ook de buitenlandse kranten aan hun kennis gekomen. Zie de
teksten na zijn dood.
Pim ik zal je nooit vergeten.
J. W., Amsterdam.
Mensen oordeel niet te snel.
Domheid is een gave van God maar misbruik het niet.
Kennis is macht maar misbruik die macht niet.
De waarheid duurt het langst.
---------Pim, the King van de kabinet.
We love you
We will miss you.
Angela, Ruud, Robin & Dominic.
---------Wie het baasje van Carla en Kenneth vermoord heeft, is geen dierenvriend!!!
Pim Fortuyn rust zacht.
Sheila en Deborah B.
---------Lieve Pim,
Vrijheid van meningsuiting luistert nauw
…. Maar sterft bij ongepast geweld!
Wij gaan door voor jou!
Onno & Jacqueline.
---------Iemand die er niet meer is,
Is er nog wel
Zoveel vragen nagelaten
Je wilt zwijgen, je wilt praten
Je wilt vluchten, je wilt blijven
Over alle golven drijven
Terug naar hoe ’t was
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Je wilt niet zien, je wilt niet horen
Voel je machteloos verloren
Houd je groot
Denkt, dood is dood
Een eeuwig, zinloos pel
Tot je begrijpt,
Iemand die er niet meer is,
Is er eigenlijk nog wel.
Zal altijd bij je zijn.
---------Alleen op deze manier kon iemand jou het zwijgen opleggen, Pim.
Want wat je vond, dat zei je …
Je vertolkte de mening van het volk, hoe nog nooit iemand dat eerder deed.
Met volledige overtuiging en inzet, een wijze, waar menig mens een voorbeeld aan kan
nemen.
Nu zullen wij voor jou staan, zoals jij dat ook voor ons en ons land deed …
En ik hoor nog steeds jouw stem:
“Ik zeg, wat ik vind en ik doe, wat ik zeg!”
Bedankt Pim… Ik zal je niet vergeten.
---------Pim,
6 mei was zwart als de nacht
Niemand had dit verwacht
Het is verschrikkelijk en ongehoord
Ze hebben jou lieve PIM, vermoord
We verliezen in jou de enige democraat
Die tegen zijn wil, ons verlaat
Het volk is radeloos, boos en aangedaan
Democratie zonder jou
Hoe kan dat nou bestaan
Het volk is plots mondig
Ik hoop dat alles verandert, grondig
Jou ogen zijn nu gesloten
Maar niet bij je landgenoten
De onze zijn door jou weer open
Hoe zal het nu zonder jou lopen
Ook al was je geen premier
Je was het toch, je maakte een grootse entree
Ik weet je bent boven niet alleen
Je hebt je ouders om je heen
Lieve PIM, je hebt niet voor niets geleefd
Ik hoop dat je als een engel
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Boven onze democratie zweeft
Jou stem zal voortleven in onze harten
Groot verdriet speelt ons nu parten
Toch ben je onze hoop
Ondanks je korte levensloop
We hadden het niet verwacht
We hadden het niet gedacht
Lieve PIM, God zij met jou, Rust zacht.
---------Lieve Pim,
Volg de weg naar het goede en het licht. Waar uw moeder en vader zijn, en Kennedy
misschien?
Rust in vrede.
Het heeft zo moeten zijn, maar wij rouwen … ik weet zeker dat alles ten goede keert, jouw
taak is volbracht hier op aarde, werk aan het goede in het Hiernamaals.
In liefde, Linda.
---------Jouw stem zal altijd in onze hoofden blijven zitten. Jouw lach zal altijd op ons netvlies blijven
staan. Jouw woorden zullen wij nooit vergeten. Blijf over ons waken alleen nu vanaf een
andere plaats.
Rust zacht lieve man, lieve Pim we missen je.
---------Lieve Pim,
Na het taarten-incident had jij onmiddellijk bescherming moeten krijgen. Maar dat vond men
overbodig. Ze vonden het zelfs niet nodig de daders aan te houden.
De mede-verantwoordelijken voor jouw dood zaten vooraan in de Kathedraal, maar ze
kwamen binnen via de achterdeur.
Nu roepen ze om het hardst om de kalmte te bewaren.
Misschien zullen we dat ooit doen, als jouw dood volledig opgehelderd is, en jouw
moordenaar berecht is!
Lieve Pim, R.I.P.
---------We hebben dijken om Nederland te beschermen en jij was onze Dijk Pim.
---------Maandagavond zevenuur. Zo net nog opgewekt over hem gesproken. Iemand vertelt mij het
gruwelijke nieuws. Ongeloof, Nee, dit kan niet!!!
Dan de beelden, het is echt waar. Verdriet, tranen, waarom Hij?? Zo’n lieve man, een politiek
vernieuwer. De nacht, ik kan niet slapen, denk aan hem. Ik kan het nog steeds niet bevatten.
Het is opeens zou koud in Nederland.
---------Pim Fortuyn: de drie oerbronnen van de moderniteit te weten: het Jodendom, het
Christendom en de Verlichting. Annex het Humanisme. Blz. 153.
Zeg niet Links, zeg niet Rechts,
Maar: Zeg realiteit, zeg ideaal(en).
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Definitie van Martelaar volgens van Dale:
Van het Gr. Martus…2. Iemand die veel lijdt voor een Edele Zaak of die het slachtoffer wordt
van zijn Beroep(ing) of bezigheden: Een Martelaar voor de vrijheid (van meningsuiting).
Logos= De Rede die zich uit het Het Woord Het Zwaard Der Rede.
Geloof in de logos niet in het Zwaard !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bedankt Pim!!!
---------Beste Pim,
Vorig jaar stierf mijn vader, abrupt uit mijn leven gerukt.
Nog steeds ga ik onder verdriet gebukt.
Nu weer iemand waar ik tegenop keek en ik in geloofde.
Geloofde in dingen die jij beloofde.
Jouw ideeën spraken heel Nederland aan.
Waarom moest ook jij heen gaan?
Misschien wel een complot,
Maar jou ideeën stoppen we niet in de doofpot.
Pim bedankt voor alles wat je al voor ons deed.
Marc.
---------Lieve Pim,
Je had er zin aan, we willen het niet en toch moeten we je laten gaan.
Tranen zullen er vloeien maar in onze harten zal jouw vlam blijven gloeien.
Een fan.
---------Hoor!!!!!!!!
Pim een verlichte grote geest.
Vermoord door een kleine geest die de vernieuwing niet aan kon. Aangespoord door het
klimaat van minachting en haat dat geschapen was door media en politiek.
Libera Me.
Bevrijd me.
---------Democratie kost ons een Fortuyn.
Klaas van D.
---------Beste Pim,
Per telefoon heb ik je indertijd laten weten, dat ik volledig achter je stond. Met een kaart heb
ik je gefeliciteerd met je overwinning bij de Gemeenteraadsverkiezing. Met een kaart heb ik je
gecondoleerd met het overlijden van je Vader. Met een kaart moet ik nu afscheid van je
nemen en ik voel me triest.
G. v. Nimwegen.
----------Bloemen verwelken, papier vergaan. Maar Pim Fortuyn blijft ALTIJD bestaan!
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---------De DADER trof heel Nederland.
Pim rust zacht.
---------Je zegt wat je denkt
Maar je mocht niet doen wat je zei…
Je hebt in een heel korte tijd een heel land op z’n kop gezet, omdat je wist wat er onder de
bevolking leefde en omdat je dat als enige hardop durfde uit te spreken in een taal die is te
begrijpen.
Je werd vergeleken met allerlei rechtse gekken, omdat men je uit frustratie eruit wilde
werken. Ondertussen is het een extreem linkse die je het leven heeft ontnomen. Ja, nu laten ze
pas echt zien wie je was en komt de waarheid boven tafel, nu ze gefaald hebben, zowel de
politiek als de media. Je standpunten waren helder en duidelijk en absoluut niet extreem
rechts, maar het is duidelijk dat er iets moet gebeuren in dit bureaucratische en soms te
tolerant druk land.
Ik vind het een bloody shame dat dit heeft kunnen gebeuren en zal het niet te accepteren
vinden als wij als volk hier niets mee doen. We zijn dankzij jou nog nooit zo dichtbij geweest
als het gaat om zaken waar velen achter staan. Jouw erfgoed mag niet verloren gaan. Wij
vinden je een held en je had zeker premier geworden. Mijn stem had je en krijg je en ik hoop
dat je van bovenaf kunt volgen of je standpunten uitgevoerd gaan worden. Wat ons betreft
wel.
Wilma en Lyonne.
---------Je mag wel zeggen dat een homo minder dan een varken is…..
Maar je mag niet van je land houden …
Stop 15 mei de linkse Politieke correctheid….
---------Lieve Pim,
Ik vond jouw ideeen verfrissend maar twijfelde wat je ervan waar had kunnen maken. We
zullen het nooit weten …
Kennelijk waren de verwachtingen zeer hoog want anders had jij niet vermoord hoeven
worden. Het is walgelijk en het stinkt aan alle kanten.
Ik vond jou geweldig. Bedankt voor alles!
Rust zacht, Annemieke.
---------Je bent in de hemel.
Je hebt het daar fijn.
Maar jouw dood,
Had niet mogen zijn.
Hans & Mirjam de W., Wim, Susan, Karin, Linda, Simone & Eva R..
---------Wij zouden nooit kleur gekozen hebben.
Maar zeker wel voor PIM!!!
Mettie & Martin.
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---------Heel Nederland is diep geschokt, hoe heeft dit ooit zover kunnen komen? Jij hebt het al die
tijd gezegd Pim, Nederland is een puinhoop aan het worden… Wat een hoop mensen alleen
maar durfden te denken, durfde jij ook te zeggen en daar heb ik wel een diep respect voor. Zo
anders dan die grote lafaard die jou het leven ontnam, alleen omdat hij bepaalde uitspraken
van jou niet kon verdragen. Hij heeft niet alleen jou het leven ontnomen, maar ook alle
Nederlanders hun stemrecht. Een hoop mensen zouden stemmen om Pim Fortuyn, de man die
de mensen hoop gaf op een betere toekomst van ons land. Dankzij jou kregen een enorme
hoeveelheid mensen interesse in de politiek, het was duidelijke taal voor het volk. Zo anders
dan dat stel in Den Haag die altijd een hoop weten te zeggen, maar je toch eigenlijk helemaal
niet vertellen. Toch kunnen we nog steeds jouw naam indrukken volgende week en ik ga dat
zeker ook doen! At your service!
Pim, laten we hopen dat er tenminste nog iets goeds mag voortkomen uit dit grote drama, laat
dit de ommekeer voor Nederland zijn, anders vrees ik het ergste…
Rust in vrede.
Mijn medeleven gaat uit naar alle familieleden en vrienden van Pim Fortuyn en ik wens hen
dan ook veel sterkte toe met het dragen van dit grote verlies.
Veel liefs, Janet H.
---------Lieve Pim,
Wij vinden je heel gers. We zullen je nooit vergeten.
Rust zacht, At your service: Barbara en Danny.
---------Nee Pim, je liet geen vrouw en kind achter, maar een heel volk.
---------Pim, had ik maar in jouw plaats mogen sterven.
Mark, Eindhoven.
---------Pim,
Ik stikte bijna. jij gaf lucht. Ik hou m’n adem weer in!
---------Achter elke traan die blinkt, schuilt een glimlach van herinnering.
---------Pim,
Uw stem komt boven allen uit. De gedachten waren sterk en Rotterdam i u dankbaar, heel
Nederland houdt het in herinnering. Uw leven is niet meer bij ons, maar dat maakt u
onsterfelijk. Die glimlach verdwijnt niet, en het geloven in u ook niet. Uw ziel blijft hier, waar
u thuis hoort.
Rust zacht lieve Pim,
16 jaar, en trots want u wordt altijd herinnert.
---------Onze Pim,
Pim, zo mogen we je noemen
De “gewone” man uit Rotterdam, voor iedereen
Je droom was premier worden van dit “democratische” land.
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Je ging ervoor en werd door velen gesteund
Ik had graag (nogmaals) op je willen stemmen
Die kans heb ik en met mij velen niet gekregen
Een idioot vond nodig om over jouw leven te beslissen
Je hebt niet kunnen laten zien wat je kon met dit land
Want dat je het had gekund, ben ik van overtuigd
Of men nu `voor’ of `tegen’ je politieke ideeën was
Dit had nooit mogen gebeuren, dat vinden we allemaal.
Je hebt je droom niet mogen waarmaken
Die man uit Rotterdam, blijven we herinneren, iedereen
Pim Fortuyn is die man, “Onze Pim”, zo mogen/zullen we je gedenken.
Liefs, Irena P., Antonia V. & Thierry L..
---------Moederdag 12 mei
Ik krijg cadeautjes van mijn kindjes maar ik ben niet blij
Want er is iets een beetje dood in mij.
We willen jou Pim, we willen jou
Jou hebben we nodig in deze verziekte maatschappij.
Je kwam als redder in de hoogste nood
Maar dat mocht niet, jij moest dood!
Jij hebt het volk weer op de been gebracht
Rust nu maar uit, het is volbracht.
We missen je zo. Lieve schat!
---------Lieve Pim,
Ze noemde jou een flikker, voor mij was je een gewone pret kikker.
Ze noemde jou een racist, voor mij was je een gewone realist!!!
Ik ben net 2 weken 18 jaar en mag voor de eerste keer stemmen, mijn stem was voor jou en
blijft ook voor jou.
Ik hoop dat je daarboven je rust kan vinden, en als er wat fout gaat in Den Haag dan moet je
ff lachten want ze redden het niet zonder jou onze PIM…
Pim Bedankt voor alles, rust zacht!
En voor de familie heel veel sterkte met dit verlies!!!
R.I.P. Pim Fortuyn 1948 – 2002
Bedankt Pim, Stefanie.
---------Zoals jij je standpunten kon uitleggen en de problemen in dit land kon benoemen is
ongeëvenaard. Op een enkel punt was ik het niet met je eens maar voor 95% kwamen onze
visies toch overeen. Niet voor niets was je een tijdje “mijn” lijsttrekker.
Iedere linkse politicus nam de problemen zoals jij ze benoemde met een korrel zout.
Ongelooflijk dat je moest sterven om zulke mensen te overtuigen.
Pim, jij was voor mij de reden om de politiek in te gaan en toch wel mijn grote voorbeeld. De
laffe moord op jouw persoon heeft mij, en ik hoop een boel mensen, overtuigd dat er iets goed
mis is in dit land. Dit land zal moeten veranderen!
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B. Pastoor (kandidaat Kamerlid L.N.)
---------Pim, jij was onze tijger.
Jij beet je ergens in vast waar anderen geen trek in hadden.
Jij kon zorgen voor een goede toekomst voor onze kinderen.
Wees daarboven ons zonnestraaltje …..
Rust zacht, Ron, Marina, Wesley en Carlo.
---------Lieve Pim,
Je begreep je volkomen.
Je stond voor wat je zei.
Je was een man naar mijn hart en dat zal je altijd blijven.
Je was vernieuwend en eerlijk.
Jij was de enige ECHTE.
Ik hoop dat er mensen zijn die jouw en mijn idealen voort kunnen zetten,
En dat wij niet afhankelijk zijn van losers zoals een Rősemuller, Melkert etc.
Pim, I will punish him. At your service !!!!
Liefs Ivo.
---------Pim,
Bedankt voor je strijd voor een rechtvaardig Nederland!!
---------1972……patent nr. 1789666 verstrekt aan links Nederland: alles wat met democratie en
sociaal (gevoel) te maken heeft………
De rest is voor (extreem) rechts.
Was John F. Kennedy een man met een visie (en ideeën) of was het een boekhouder??????
---------Pim,
Voltaire (en ook Pim): “Al is uw mening nog zo abject, ik zal er alles aan doen u deze mening
te laten verkondingen”.
Godfried Bomans: “Facisme is het gevoel dat ik krijg in een zaal vol linkse mensen”.
Partir c’est morir un peu.
6 mei 2002 is Pim vermoord. Ik realiseer me nu pas wat jij voor de democratie betekende.
Tous les Neerlandaises (au moins les normals) ont mori un peu, et le democratie beaucoup
quand pas tout. Pim, in wat een leegte, wat een land laat je ons achter. God, wat zal ik je
missen man. Things will never be the same without you. But you gave us the spirit and we got
the taste and we have to continue the struggle in your name.
HGTMC.
---------Lieve Pim,
It’s a bloody shame! Jij durft ons Nederland te veranderen; jij had kloten.
Nederland zal nooit meer het zelfden zijn. Wij zetten nu voort om jou te achtervolgen.
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Bedankt voor je geduld.
Rust zacht, Anita & Sergio.
---------Beste Pim,
Ik ben Nick en ben 14 jaar en verstandelijk gehandicapt. Ik vind het heel erg wat er met je is
gebeurd. Wie kende jou nu niet van TV. Ik kende je niet persoonlijk, maar ik wil je toch iets
persoonlijks geven: een steen, speksteen dat ik al heel lang heb. Voor jou niet meer tastbaar,
maar mijn betekenis ervoor wil ik aan jou schenken.
Rust in vrede, Nick.
---------Hallo Pim,
Daarboven in de hemel, stuur alsjeblieft een engel naar ons toe. Wat jij hebt losgemaakt in
Nederland in ongekend. Mensen beginnen hopelijk weer elkaar aan te spreken op elkaars
verantwoordelijkheid. “De samenleving dat ben je zelf!” Verander de wereld begin bij jezelf.
Vindt eindelijk weer gehoor. Verder terug Montesqeieu. Diegene die niet bereidt is voor een
democratie te sterven is niet waar erin te leven. Met jou als ultieme voorbeeld, die hopelijk
daadwerkelijke veranderingen te weeg brengt, het begin van dragen van eigen
verantwoordelijkheid groet ik, (gelukkig) vanuit het aardse.
Muriel.
---------Lieve Pim,
Wij stemmen dit jaar niet, want dit is geen democratie meer.
Zwarte nevel boven het koninkrijk der Nederlanden.
Nooit meer een borreltje in Rotterdam!
Wij schamen ons!!!
XXX BjŐrn & Youri.
---------Lieve Pim,
Gezocht de moordenaar van president Pim. Lijst 15 nr. 1.
Extreem links nou je zin.
Wat is vrije meningsuiting!!!!
Schande, schande, schande,
Verdriet, ontzetting, angst.
Leve onze Pim voor altijd.
---------Lieve Pim,
Altijd als ik jou hoorde en zag op TV had ik zoiets van: “Die zou ik wel op de koffie uit willen
nodigen voor een babbeltje. Je eerlijkheid, je ideeën die zo verkeerd begrepen werden. Ik
vond je een scheet, een leuke vent. Volgens mij kan je lachten met jou! Ik mocht je zeer fijne
beschaafde aristocratische voorkomen en handelen maar ook je eenvoud! Je ging waarvoor je
stond! Je ging voor een LEEFbaar Nederland! Je hebt het met de DOOD moeten bekopen. Je
was een pionier op eenzame hoogte! Je bent vermoord door een zieke paranoïde figuur, uit
machtswellust. Rust in vrede lieve Pim, ik weet dat je niet dood bent maar voort zal leven. En
ik zeg: “See you later Pim!” in heaven!
Bye, C. van D., Rotterdam.
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---------’n Moslim met ’n mening valt onder geloofsovertuiging.
’n Nederlander met ’n mening is een racist, …
en wordt vermoord!
Nederland 2002, Den Haag bedankt!!)
---------123 Een bedevaartslied. Ik kijk omhoog naar mijn God, die in de hemel woont.
Zoals knechten wachten op het bevel van hun meester en een dienstmeisje wacht op het teken
van haar meesteres, richten wij onze ogen op de Here, onze God, en verwachten van Hem
genade.
Geeft U ons genade, Here, en helpt U ons. Want wij hebben al te veel minachting ontmoet.
Wij werden overladen met spot van ongelovigen en trotse mensen hebben ons verachelijk
bejegend. Meer kunnen wij niet verdragen.
M.A. Miranda.
---------Beste heer Fortuyn,
Dit had u niet echt verwacht. U had alleen de beste bedoelingen met Nederland. Uw dood is
een beetje dood gaan voor veel mensen.
Iemand met uw persoonlijkheid zal nooit meer voor ons zo opkomen.
Een zeer groot verlies voor het land. Gek maar we hebben het er moeilijk mee, we zullen u
missen.
Wil, Truus, Karen & Edwin.
---------Dappere Pim,
Helaas kunnen we niet mee maken
Wat jij voor ons land had kunnen doen.
Het is heel treurig en maakt mij bang voor
Onze toekomst.
Rust zacht.
---------De kinderen uit Marokko, Sint Maarten, Portugal, Rusland, Pakistan laten zien dat de
multiculturele klas kan bestaan. Zij zijn de toekomst en hen leer ik respect voor elkaar te
hebben zodat hen nooit overkomt wat Pim overkwam – gedood worden om je ideeën.
---------Beste Pim,
Waarom geloofden ze je niet eerder? Komen respect en steun altijd te laat?
Jij was niet de enige, die deze dreiging voelde!
Politiek Den Haag en de media hebben jouw bewust – en zo onterecht – tot een ‘outlaw’
gemaakt! Zodra mijn kinderen groot genoeg zijn, zal ik zo over jouw vertellen en over deze
laffe en grove misdaad!
Hoe moet het verder zonder jouw? Ik ben er kapot van, heb er geen woorden voor!
Je was en blijft een held!
Rust zacht en wees gelukkig je hebt het meer als verdiend!
Debby.
----------
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Pim,
Ik bewonderde je,
Jij bent een symbool
Geworden voor mij.
Jij verdiend een
Stambeeld.
John P..
---------Pin,
Jij voelde, wat wij wilden
Jij zei het, wat wij dachten
Totdat die lafaard met zijn kogels,
Alles om jouw heen verstelde.
Lieve Pim, rust zacht,
Riek C., Horn
---------4 mei John F. Kennedy
5 mei Martin Luther King
6 mei Pim Fortuyn
? mei ?
We zullen je missen en je geest nog heel lang nodig hebben,
Rust zacht en kijk niet naar benenden.
Frans & Ingeborg.
---------Lieve Pim,
Wij hebben gezwegen,
Via jou hebben we weer een
Stem gekregen.
Jij bent van ons heen gegaan,
Maar wij laten je stem in
Ons voortbestaan.
Rene B..
---------Jij zei het duidelijk: laten we naar het resultaat kijken, naar de realiteit.
Je kwam met goede ideeën en van een groot deel van Nederland kreeg je het vertrouwen om
met jouw ideeën aan de slag te gaan. Je boeken en interviews zullen ons blijven inspireren en
we moeten vandaag de fakkel van je overnemen.
---------Door jouw optreden is Nederland
Wakker geworden, ontwakend uit een diepe slaap.
Nu is er de nachtmerrie…….
Jouw ideeën zijn echter niet dood en
Zullen voortleven in jouw partij.
We gaan er voor zorgen dat de Lijst Pim
Fortuyn trots de Tweede Kamer instapt
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Na 15 mei. Dat is jouw verdienste.
Geef vanaf je wolkje daarboven je
Mensen de kracht in jouw geest voort te
Gaan…..
Vaya Con Dios, Pim, …… for always
Our president!
Anton & Joyce.
---------Nederland is nu LEEG.
En vol met draaiende hypocrieten.
U zou geworden zijn:
Premier Fortuyn.
Geliquideerd door een huurmoordenaar.
Onze hoop was op u gevestigd.
Wij en velen! Konden door de
zwartmakerij heenkijken.
U zou het voorbeeld stellen: niet alleen in Nederland,
Maar voor heel West-Europa.
Diep respect voor u.
Wij bidden voor u.
Monique L..
---------Pim,
Bedankt voor je verfrissende politieke ideeën, enthousiasme, humor, moed, openheid en inzet.
Moge je gedachtengoed nu versterkt doorgevoerd worden en alle zwevende kiezers Lijst
Fortuyn stemmen.
En moge de ophitsers en linkse potentaten, zoals Rosenmoller en Melkert, maar ook de
vlerken Bolkestein en Van Dam zwaar het onderspit delven.
We zullen doorgaan.
G. de W., Brasschaat, België.
---------Raad van Kerken Schiedam
Bestuur Muradije Moskee Schiedam
Ter gelegenheid van de dood van de heer Pim Fortuyn.
Een kostbaar kwetsbaar mens – vermoord,
Onbestaanbaar.
Voor zijn familie, voor zijn politiekie vrienden,
Voor allen die de democratie een goed hart toedragen
Is dit een zwarte dag.
Wij geloven in het Woord,
Hoe verschillend wij dat ook
In onze tradities hebben gehoord.
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In de botsing van de meningen,
Door elkaar met woorden te bestrijden en te bevestigen
Zoeken wij naar momenten van waarheid,
Tekent zich een weg van toekomst af.
Waar kogels vallen in plaats van woorden,
Wordt de menselijkheid geweld aangedaan,
Een heilloze weg.
Wat ook ons politiek inzicht is,
Welke onze geloofsovertuiging,
Samen dienen we ons land leefbaar te houden
Voor ons aller toekomst.
Mehet B., Hans M. & Willem van W..
---------Illusie
Paradijsvogel…
Springend uit de band…
Een knuppel in het hoenderhok…
Oprecht en eerlijk…
Uitgesproken en direct…
Eigenzinnig, intelligent en charismatisch…
Met humor en een sympathieke lach…
Meesterlijk inzicht met gedreven passie…
Scherp, idealistisch en baanbrekend…
Patriot…
Overtuigd van eigen geloof…
Bracht de waarheid van ’t licht…
Inspiratie en hoop voor velen…
’t Mocht niet in Nederland…
Een volk… tolerant en humaan…
Sociaal en democratisch…
Gelovig, nuchter en vrij…
Verdraagzaam en dynamisch…
’t Was een illusie… Nederland is niet meer…
Joris R..
----------
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ZELFS de eeuwigheid kan het verlies van Pim niet herstellen.
Fam. Van der V., Vlaardingen.
---------Lieve Pim,
Vermoord door paars.
We missen je heeeel erg.
Wat nu te doen zonder jou.
Nederland is in rouw.
In ons hart blijven we je trouw.
Pim is weg, de democratie is weg.
---------De angst regeert in Nederland. Angst voor de waarheid. Pim heeft zijn waarheid, openheid,
eerlijkheid met de dood moeten bekopen. Pim is dood omdat hij voor verandering was en
anders was en deed. Sta open voor verandering!! Hij vertegenwoordigde veel van mij en
daarom ben ik ook een beetje gestorven.
Ruth C..
---------Rotterdam huilt, waar het eens heeft gelachen en zegevierde over het hele land, waar dromen
ontstonden voor regeren, waar dromen bijna werkelijkheid werden. Hilversum huilt, want
daar moesten wij bruut afscheid nemen van onze hoop in bange dagen. Eindelijk iemand die
begreep wat wij denken. Moge jouw erfenis onze toekomst zijn.
Rust zacht.
---------Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?
Als wij niet meer vertrouwen op houen van
Wie dan wel?
Als wij niet meer proberen
Om van fouten wat te leren
Als wij ’t getij niet keren
Wie dan wel?
Als wij niet meer zeggen hoe het moet
Wie dan wel?
Als wij niet meer weten wat er toe doet
Wie dan wel?
Als wij er niet in slagen
De ideeen aan te dragen
Voor een kans op betere dagen
Wie dan wel?
Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?
Als wij niet komen met een plan
Wie dan wel?
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Als wij er niet voor zorgen
Dat de toekomst is geborgen
Voor de kinderen var morgen
Wie dan wel?
Als wij onszelf niet dwingen
Een gat in de lucht te zingen
Waar zij in kunnen springen
Wie dan wel?
Gedicht geschreven door Paul van Vliet.
---------Pim,
We bewonderderden je moed en kracht om door te gaan ondanks alle mentale agressie tegen
je persoon. Voor ons ben je een symbool voor de “vrijheid van meningsuiting” geworden.
Annelies, Bas, Amsterdam.
---------Lieve Pim,
De politiek was jou niet waard …
We zullen je nooit vergeten.
---------Hoe kwetsbaar is een kostbaar mens.
Urban, Vera & Kim.
---------Pim,
Wij rouwen om jou, ook de allochtonen.
Rust zacht, Julia.
---------Rust zacht en ik hoop dat je van ‘boven’ verder regeert.
Danielle.
---------“Iemand moet het zeggen’ Dag Pim.
---------… Is een gedacht aan de ondermijning van de Nederlandse democratie die gisteren begon.
Dit had nooit mogen gebeuren! Alle sterkte gaat uit naar jouw nabestaanden en hoop op een
democratie van evenwicht en argumenten in plaats van geweld.
Vrielink, Rotterdam.
---------We hebben twee zielen maar een gedachte (Bedankt voor deze gedachte).
Robbie.
---------Omdat u uw mening uitsprak en daarom bent u voor eeuwig het zwijgen opgelegd.
D.L.
---------Als eerlijkheid mensen ‘de das’ omdoet …
Pim, jij was, bent en blijft voor altijd een voorbeeld.
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Dave & Rianne
---------Pim,
In het Dijkzigt waar ik werk zullen de chirurgen het ook zonder je moeten stellen.
De wachtlijsten worden langer. Je hebt dit niet verdiend. We zullen je missen.
Jacqueline S., Hoogvliet.
---------Als geen ander weten wij, zwarte schapen zijn niet welkom in deze maatschappij.
Wij zijn onze grote “broer” kwijt.
Rust zacht lieve Pim.
Stefan en Constance de L., Zandvoort.
---------Lieve Pim,
Eindelijk was er iemand
Met een eigen mening …..
Jij was trots, eigenwijs
En je stond voor je idealen …..
Je was een moeilijk mens,
Net als ik …..
Maar moeilijke mensen
Veranderen de wereld voor altijd!
Rust zacht!!
---------Rouw niet om mij maar om dit land, dit waren jou woorden.
Rust in vrede.
---------Lieve Pim,
Laat jouw moed ons tot voorbeeld zijn.
Els.
---------U liet uw hart spreken wat anderen niet durven.
Liefs Sharon Winter.
---------Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach en Bewonder hem.
Liefs heel veel liefs Lieve Pim.
---------Beste Pim,
Jij verwoordde in ’t kort waar het hem aan schort.
Christian & Rie.
---------Pim,
Voor dit mistige land
Van wolken en water
Van kruipende winden
Vol grote woorden en
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Loze beloften betaalde jij
De hoogste prijs!!
Rust nu in vrede. Met alle respect,
Jeanette.
---------Lieve Pim,
Jouw mening werd niet door iedereen geaccepteerd maar eentje ging te ver.
Pim R.I.P.
---------Om wat jij durfde te zeggen wat jij dacht.
Ben jij op gruwelijke wijze om het leven gebracht.
Rust zacht Pim, Fam. Leffers.
---------Bedankt,
We hopen dat jouw dood niet zinloos zal zijn!!
Hillie, Desiree & Farah.
---------Lieve Pim,
Je gaf ons de hoop, die we zo nodig hadden. Iemand die als een rots in de branding stond, en
van geen wijken wou horen, Lieve Pim, we zullen jou missen.
Ad your service, Toonya.
---------Lieve Pim,
De strijd/jouw strijd gaat door ondanks alle kogels.
Rust zacht,
Ton van B..
----------Beste Pim,
Respect voor jouw inzicht,
Respect voor jouw moed,
Een eenzaam voorbeeld…..
Peter, Henny, Rob, Inex, Kiki, Beer, Dave, Petra, Ben, Jim & Rik.
---------Een Amsterdammer zei eens, wij willen ook wel een Pimmetje, maar onze Pim is nu ook
weggehaald uit ons midden.
Een Rotterdammer.
---------Lieve Pim,
Ik heb je altijd nog een willen ontmoeten, maar daarvoor is het nu te laat …
Dankzij jouw spontaniteit, enthousiasme en aanstekelijke lach werd ik vaak weer een beetje
vrolijk. Sinds maandag ben ik niet bang meer voor de dood en jouw filosofische uitspraken
over dat onderwerp zullen me zeker helpen om die vreselijke angsten te verminderen. Pim, in
gedachten zul je voor mij voortleven en ook al hebben we elkaar nooit gezien, je bent een
bijzonder mens en ik hou van je!!!
Hartverwarmende groeten van Loes.
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---------Voor mij was je een mens Pim.
Majore.
---------Beste Pim,
Beter zijn dan je medemens word in Nederland gezien als een misdrijf.
Rust zacht fijne kerel. At your service!
J.M. L..
---------En als ik dood ben,
Treur dan niet.
Ik ben niet echt doo,
Moet je weten.
Het is slechts mijn lichaam
Dat ik achterliet.
Dood ben ik pas
Als jij mij bent vergeten.
Rust in vrede, Krystle.
---------Wij hopen, dat u zich nu bevindt op een veel mooiere planeet, dan die u hebt achtergelaten.
U hebt uw allerbeste best gadaan.
Onze oprechte dank!
---------Gij was geen politicus maar een realist.
Gij was mijn idool.
Ge hebt de dood gekregen die je graag wilde.
Rust in vrede…
Groetjes Maarten F..
---------Politiek is oorlog zonder bloedvergieten.
---------Lieve Pim,
Blijf astublieft aan de overkant, voor rechtvaardigheid en de waarheid strijden!
En ook wij hier, moeten blijven strijden en ontwaken.
Tot dat met Gods genade, het Uur van de waarheid aanbreekt.
En de wis en waarachtige de rust en de vrede, harmonie en persoonlijkheid staat waar het
hoort te staan!!!!
Monique, John & Nikki.
---------Het spijt me zo, dat deze verschrikkelijke daad gebeurd is. Het spijt me zo dat er mensen
bestaan die zulke krankzinnige dingen doen. Ik was zo blij dat jij er was, en het spijt me zo dat
jij werd weggerukt uit ons midden, Pim bedankt voor al je inzet en je moed.
Nederland is beroofd van zijn meest historische politicus en mens en gebeurtenis.
Rust in vrede, Anja.
----------
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Pim Fortuyn,
Een mens die
mens was
helder was
in lichaam en geest
Groot was
los van de aarde
met al z’n getuigenissen
van diepe onwaarheden
Zijn liefde
voelbaar was
Zomaar
zonder woorden.
---------Ik wil mijn leven voor je geven als dat je zou terughalen.
Bedankt en rust zacht lieve Pim.
Astrid de V..
---------Je bent wie je bent en dat pakt niemand je af, je geest blijft voortleven.
---------Lieve Pim Fortuyn,
Het lichaam is slechts het omhulsel voor een bepaalde tijd.
Je bent nu naar hoger leven en kijkt nu toe.
Je zult zeker terug komen en dan nog sterker.
De beste kwaliteiten van jou worden weer herbruikt
En de mindere gecorrigeerd, geëvalueerd.
Na lijden komt verlossing.
---------Hoe kon dit gebeuren
Je had een andere mening
Dan hoef je nog niet dood.
Dit past niet in de democratie!
Hoe kon dit gebeuren.
Beetje opschudding in de politiek is goed
Ze zijn eindelijk wakker en nu ben je dood
Nu gaan ze weer slapen.
Maaike.
---------Melkert, Dijkstal en Fortuyn zitten in een vliegtuig. Ze kijken naar beneden en ineens zegt
Dijkstal als ik nou 10 briefjes van 500 euro naar beneden gooi dan maak ik 10 mensen heel
gelukkig. Nou, zegt Melkert als ik nou 100 briefjes van 50 euro naar beneden gooi, dan maak
ik geen 10 maar wel 100 mensen blij!! Dat is wat socialer, is’t niet? Zegt Fortuyn, als ik jullie
tweeën naar beneden gooi, dan maak ik 16 miljoen mensen blij.
---------Lieve Pim,
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Ik was een van je aller eerste fans!
Ik genoot altijd al van je bij Bussnesclass
En heb je sindsdien altijd gevolgd!
Vanaf nu is alles anders!
Wat moeten we nu zonder jou???
Ik wil je zo graag weer tot leven brengen,
MAAR HOE??
Ik (en vele andere) zouden desnoods
Weel voor de kogels gesprongen willen zijn!
Jij bent een te groot verlies voor ons allemaal!
We hadden je nog zo hard nodig!
Jij had dit land nog kunnen redden!
Nu rest ons alleen nog maar de ondergang …
Ik wil niet meer in dit land wonen,
Want ik kan het niet meer aanzien …
Laat ze het maar allemaal bekijken en in
Hun eigen vet gaarkoken!
I ♥ you, see you in heaven.
XXX-jes Rossella de R..
---------Pim,
Laten we hopen dat die slaapkoppen in Den Haag nu eindelijk wakker worden!
Bedankt dat je onze gedachten en gevoelens hebt willen verwoorden.
Gegroet Lieve Pim,
Aad & Chantal.
---------In Memoriam aan Martelaar Pim Fortuyn
Martelaar: alleen omdat hij zijn mening gaf en hiervoor op brute wijze is vermoord.
We zullen aan je denken. We zullen je erg missen.
---------Pimmetje,
Wat HAD ik graag je hand eens willen schudden!
Je was mijn hoop in hele bange dagen.
Maak je geen zorgen,
Nederland zal nooit meer hetzelfde zijn,
Helaas heb jij daarvoor de hoogste prijs moeten betalen.
Rust zacht,
Ralf, Amsterdam.
---------Beste Pim,
Een schokgolf van emoties ging door me heen toen ik hoorde van het tragische feit.
Je bent een bewonderenswaardige en charismatische man met een geweldig gevoel voor
humor.
Een man die durft te zeggen waar het op staat en waar ik veel respect voor heb.
Rotterdam heeft je nodig,
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Nederland heeft je nodig,
De democratie heft je nodig.
Lat jouw werk niet voor niets zijn geweest.
Je zal een groot gemis zijn.
Je bent mijn held, ik zal je missen.
A.Y.S. Marco.
---------Paars schaam je dood!
---------Lieve Pim,
Je had iets van een Messias in je optreden. Jouw woorden waren een bevrijding voor
Nederland. Het Nederland waarin al zoveel jaren een beklemmende sfeer heerste. Waar
bepaalde discussies niet ter sprake gebracht moeten worden. Een groot deel van de bevolking
durfde niets te zeggen over de grote ontevredenheid die ze voelde, bang om een etiket
opgeplakt te krijgen, bang om voor iets verschrikkelijks uitgemaakt te worden. Het drukte
jaren als een zware last op onze schouders. Want wat is erger dan als erover dingen niet
gepraat mag worden. Dan creëer je een sfeer van onderdrukking. Jij was het die de dingen
open op tafel legde. Je was de bevrijder van het onbesproken woord. Het woord wat
gesproken mag worden. Je legde alle maar dan ook alle discussies open, waar zoveel mensen
naar hunkerde. Wat een verdienste! Wat een bevrijding! En je ziet nu al wat voor grootse
daad je hebt verricht. Vele mensen stappen over hun angst heen en komen weer voor hun
mening op, zijn weer geïnteresseerd in politiek, zijn weer geïnteresseerd in de toekomst van
het land. Maar tegelijkertijd is het een enorme klap dat je nu niet meer bij ons bent. Onze
voorvechter, nu moeten we door zonder jou. Jij hebt ons voorgedaan hoe het moet. Laten we
verder gaan in je voetsporen. Laten we de kracht hebben, deze openheid om te zeggen wat we
denken, vast te houden.
Als we alles eerlijk en open ter discussie stellen kunnen we elkaar inzicht geven en pas dan
kunnen we weten hoe we verder moeten gaan.
“Wanneer inzicht een einde heeft gemaakt aan onwetendheid, treedt het Zelf aan den dag. Het
is als de opgaande zond die de duisternis doorbreekt en zo een nieuwe dag laat aanbreken.”
“Ik ben onverwoestbaar, ik ben onvergankelijk, ik ben het bewustzijn van het innerlijke Zelf.
Ik ben vervuld van opperste gelukzaligheid, ik ben het hoogste Zelf, ik ben oneindig.”
Lieve Pim, we zullen je missen.
Anja Z.-van V., Balk.
---------Politiek correct?
Alsof dat wat oplost?
---------You can put a bullet in his head,
But you can’t kill a word he said!!!!
Murdered but nog forgotten.
XXX E.C.M.S.
---------De dood komt altijd onverwachts en onterecht …
Het is onbeschrijfelijk hoe erg ik dit vind, voor ons land, maar vooral voor u!!
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Rest in peace! Roxanne.
---------Als een ster die is gevallen maar waar het licht nog lang van schijnt.
---------Pim Fortuyn maakte gebruik van zijn en ons recht op vrijheid van meningsuiting.
Jaarlijks vieren wij op 5 mei de vrijheid. De afschaffing van gewapend terreur in ons land.
We vieren dat we mogen leven in een democratie. We vieren dat we leven in een vrij land, een
land waarin we van mening mogen verschillen. Dat je weet dat je hier anders kunt zijn zonder
dat je daarom wordt vermoord.
Op 4 mei herdenken wij jaarlijks de mensen die zijn gestorven voor onze vrijheid. We
herdenken de mensen die zijn gestorven in de tweede wereldoorlog, maar we herdenken ook
de mensen die daarna zijn omgekomen. Mensen die, waar ook ter wereld, zijn gestorven
vanwege hun overtuiging voor de democratie. Op 4 mei gedenken wij ook de mensen die leven
in angst of onder terreur.
Met de aanslag op Pim Fortuyn is ook een aanslag gepleegd op ons gevoel voor
rechtvaardigheid en veiligheid. De democratie huilt.
De dood van Pim Fortuyn vertelt ons dat we waakzaam moeten zijn, en moeten blijven
opkomen voor de vrijheid van meningsuiting. Het herdenken van 4 mei en het vieren van 5
mei is daarmee niet alleen iets van vroeger, maar vooral ook van het nu en morgen. Deze
gebeurtenis zal ons daaraan blijven herinneren.
---------Stop all the clocks, cut off the telephone,
Prevent the dog from barking with a juicy bone,
Silence the pianos and with muffled drum
Bring out the coffin, let the mourners come.
Let aeroplanes circle moaning overhead
Scribbling on the sky the message He is Dead,
Put crêpe bows round the white necks of the public doves,
Let the traffic policemen wear black cotton gloves.
He was my North, my South, my East and West,
My working week and my Sunday rest,
My noon, my midnight, my talk, my song;
I thought that he would last for ever: I was wrong.
The stars are not wanted now: put out every one;
Pack up the moon and dismantle the sun;
Pour away the ocean and sweep up the wood.
For nothing now can ever come to any good.
Een gedicht van W.H. Auden.
Willeke & Juriaan.
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---------Verbijsterd, geschokt en intens verdrietig zijn wij dat onze Pim is VERMOORD.
Verbijsterd dat het de linkse partijen gelukt is Pim te slachtofferen t.b.v. hun eigen idealen.
Verbijsterd dat links middels een haat campagne hun eigen falen wilden afwentelen op Pim
met het huidige absurde resultaat.
Verdrietig dat wij een man die met een open vizier de Nederlanders wilde vertegenwoordigen
niet mogen zien finishen.
Geschokt over het valse en misplaatste medeleven van zijn politieke tegenstanders, nu kan
beveiliging blijkbaar wel, zie alle maatregelen rondom de huidige politici.
In alle eerlijkheid moet ik zeggen dat in ons beleven Pim de LPF was en omgekeerd. Door het
wegvallen van Pim is o.i. ook de bezieling van de LPF weggevalen, als de LPF blijft bestaan
zal de partij nooit meer met zoveel bevlogenheid geleid kunnen worden als Pim wel deed, toch
roep ik jullie op om twee dingen te doen.
Als de LPF blijft bestaan ijver er dan voor om bij de verkiezingen alle huidige Pim stemmers
en zwevende kiezers op jullie hand te krijgen en te houden.
Als de LPF opgeheven wordt zorg er dan voor dat alle LPF stemmers en zwevende kiezers,
als protest tegen de moordaanslag op Pim, hun stem deze keer verloren laten gaan, massaal
niet stemmen is ook een protest tegen.
Wij wensen alle nabestaanden, vrienden en medewerkers van Pim wijsheid en bovenal willen
wij jullie laten weten dat wij meeleven en hopen dat jullie beseffen dat, hoe macaber het ook
klinkt, door zijn door Pim, onbedoeld, is verworden tot een politieke martelaar.
Sterkte, R. P. & S. S., Rotterdam.
---------Hij kwam, zag en overwon.
Bedankt lieve Pim voor je inzet.
Rust zacht. God heeft jou tot zich geroepen.
Jeanne & Henk Gouwens, Groenendaal.
---------Lieve Pim,
Je bent voor ons vaderland gestorven, je was een held, onze enige redding voor de toekomst,
we hielden van je en waren trots op je want we hadden je zo nodig. Al onze hoop is nu
vervlogen, Lieve Pim, rust zacht we zullen je nooit vergeten.
Leo, Anneke, Denise, Barry, Eus, Nathalie, Gabriella, Tess, Heleen, Jack & Oma.
---------Wij zullen jouw ideeën proberen uit te dragen Pim. Wij hebben er zin an!
At your service.
Geen rechts extremist maar een eerlijke man.
Dat jouw ziel rusten mag in vrede.
---------Lieve Pim,
Dit is een tekening van mijn kleine zusje Eva.
Ze lag in bed, en toen zei ze ineens: Ik ben voor Pim Fortuyn! (Ze zegt Portuyn). Altijd als je
langskwam op de TV riep ze jouw naam. He, dat is Pim Portuyn! Ze mist je wel een beetje,
ook al is ze pas drie. Wij vinden het heel erg dat je er niet meer bent.
Pim, je bent een stoere gast!
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Veel liefs, Eva (3 jaar) en Linda (11 jaar) R..
---------Hoop deed leven.
---------Stijlvol, Oprecht, Humoristisch, Relativerend en Duidelijk.
Pim Fortuyn je bent pas dood … als je vergeten bent!
Bedankt, Sylvia & Irene.
---------Pim, Queen wilde je joren
Queen wilde je worden
Jouw motief werd je fataal
Getuige van het schotenkabaal
Een idealist is wie je was
Naast me gestorven in je harnas.
Rust zacht, At Your Service,
Jeroen Kijk in de Vegte, Sander de Heer, Merel van Dijk, Ilja Maintz, Arjan Penders, Thomas
Rouw en Ruud de Wild.
---------Lieve Pim,
Je was een lichtpunt in de politieke duisternis, nu heeft iemand dat weggenomen … En dat is
een heel groot gemis.
---------Kan dit gebeuren in ons land?
Een mening, eerlijk en oprecht en iedereen staat in brand,
Iedereen is vrij om te zeggen wat hij wil,
Nu ben ik heel stil,
Een homo lager als een varken noemen mag in dit land,
Maar toen Pim wat zei was het trammelant.
Iedereen is nodig en ook Pim,
Zijn geest zal voortleven zorg daarvoor het heeft zin,
Links, rechts, zwart, wit, dik, dun
Dit is iets wat ik niemand gun.
Laat iedereen in zijn waarde iedereen is thuis in dit land,
We moeten het samen doen hand in hand,
Pim je hebt ons wakker geschut, jammer dat je het niet af mocht maken. We zullen je missen.
Bedankt voor alles. Rust in vrede.
Gegroet, Laurens.
---------Lieve Pim Fortuyn,
Je werd vernederd, bespot, bedreigd, aangevallen, uitgelachten, voor facist uitgemaakt en
tenslotte nog vermoord ook.
Volgens de huidige regering zou Nederland een pleefiguur slaan als jij Premier zou worden.
Volgens ons sloeg Nederland laatst nog een gigantisch pleefiguur toen Wim Kok op de fiets
naar Engeland vertrok inzake de 11 september aanslagen, omdat deze gewoon niet was
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uitgenodigd. En volgens ons sloeg Nederland geen pleefiguur, maar een rioolfiguur bij de
moord op 7000 moslims in Sebrenica.
Wat de huidige zetelende ministers verdienen is enkel geld, door ons betaald. Wat Pim
verdiende is veel, heel veel respect. Pim had bijna alles, intelligentie, stijl, klase, humor en
charisma. In Den Haag heeft wat mij betreft niemand deze eigenschappen. Arrogant en
eigengeil zijn zij wel. Erger nog, proberen deze partijen zelfs sommige ideen van Pim nu te
gebruiken ten behoeve van hun eigen verkiezingsuitslag. Ik meen dat plagiaat strafbaar is.
Dan nog even dit, als een Moslim een mening heeft, dan noemen ze dat “geloofsovertuiging”.
Als een Nederlander een mening heeft dan noemen ze het een “racist”. Wie zet nu wie tegen
wie op!?
Denk aan de woorden van Pim, indien mij iets overkomt is Premier Kok de schuldige. Wat
zou hiermee precies bedoeld worden dan?
Ik vraag u om 15 mei op Pim te stemmen, anders zou hij nog voor niets zijn gestorven ook.
Gezamenlijk moeten wij er op toezien dat Pim Fortuyn zijn idealen nagestreeft dienen te
worden door de huidige lijst Fortuyn.
Pim wij houden van jou, en de dader/daders zullen hun straf zeker niet ontgaan!
Indien iemand mij ook wil straffen voor mijn/deze mening, mijn naam is:
Ronald, Roberto, Eric, Jaque, Marcello van B., Rotterdam.
---------Pim,
Je was er zo ineens,
Duidelijke taal, een eigen mening
Maar zeker GEEN extremist!
Je was er zo ineens
Niet meer,
Door die duidelijke taal en
Die eigen mening …..
Dat is pas extreem!
Wendy, Nicky, Rogier, Randy, Jeff, Johan & Danny.
---------Wakker in een vreemde wereld!
Moet hebben gedroomd
Moet hebben geslapen
Moet hebben gewandeld
In een droom dat ik sliep
En alles was simpel
En iedereen aardig
Moet hebben geslapen
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Tot iemand me riep.
Opstaan en snel!
Geen tijd te verliezen
Een foute beweging
Is mogelijk fataal
Het is hard tegen hard
Tanden of kiezen
Dood aan het middel
Of dood aan de kwaal
En ik werd
Wakker in een vreemde wereld
Wat gebeurt hier allemaal?
Wakker in een vreemde wereld
Met vrouwen van ijzer
En mannen van staal
Dit komt nooit meer goed
Dit komt nooit meer in orde
De verwarring is groot
En de wortel ziet diep
Moet hebben gedroomd
Zal nooit meer zo worden
Zal nooit meer zo zijn
Als ’n die droom dat ik sliep
En ik werd
Wakker in een vreemde wereld
Wat gebeurt hier allemaal?
Wakker in een vreemde wereld
Met vrouwen van ijzer
En mannen van staal
H. van der Lubbe
---------Attentie
Bedankt heren en dames politici
Bedankt media en andere verantwoordelijken!
Een groot man is van ons heengegaan
Triest Nederland waar zult u eindigen
Gods oordeel zal niet uitblijven
U allen zijt verantwoordelijk
‘Vele groten zijn zo aan hun einde gekomen’
Dit is het resultaat
Als voorbeeld stelling aan het gehele volk
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Eerlijkheid, openheid, rechtvaardigheid God staat Centraal
Ere aan Pim!
---------Zo mag vrije meningsuiting nooit eindigen.
Ger, Ria & Silvia.
---------… beter dan duizend nutteloze woorden is een enkel woord dat vrede schenkt.
---------Pim bedankt,
“Als ziener geboren,
tot uitkijk verplicht,
getrouw aan mijn toren,
verheugt mij het zicht.
Ik tuur langs de hemel,
Ik kijk naar benee:
Het sterrengewemel,
Het woud en het ree.
Zo zie ik in alles
De eeuwige tooi,
De scheppig bevalt me,
Mijn leven is mooi.
O ogen, zich lavend
Aan wat zich onthult,
Steeds blijkt deze wereld
Van schoonheid vervuld!”
Faust II, Een tragedie.
Johann Wolfgang, Goethe.
---------Lieve Pim,
Jij bent en blijft onze grootste schat.
Zelden zijn schatten onder handbereik.
Meestal onbereikbaar.
Wij hadden jouw liefde en idealen voor ons,
Alle Nederlanders, zo voor ’t grijpen.
Nu kunnen we nog slechts van jou dromen.
Wij weten allen, jij en wij, dat we elkaar
Nimmer meer zullen vergeten.
Dank voor wat je ons geschonken hebt.
Hopelijk tot ziens.
Joep.
Because the Lord is your Shephard, you have now everything you need.
---------Waarom??!
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Waarom zijn mensen die zeggen wat zij denken
En denken wat zij zeggen in deze maatschappij
Altijd het slachtoffer.
Ik heb bewondering voor Pim voor zijn lef en moed
alhoewel ik het op vele punten niet met hem eens ben.
Zonder mensen als Pim is het maar een suffe samenleving.
Pim rust in vrede
Jean N., Eindhoven.
---------Lieve Pim,
Jij was onze held!
Nu onze Engel?
Veel liefs, Iris & Liselot.
---------Wakker geschud,
Een pak en een das, meest roze getint,
Een sigaar en een glas, zodat je je even bezint.
Een eenzaam bestaan in je eigen gevecht,
Je zegt wat je denkt en doet wat je zegt.
Geen woorden maar daden, het is zo bekend,
En geliefd in de stad die massaal op je stemt.
Maar dan uit het niets, wordt het land opgeschrikt,
Als de radio spreekt is de samenleving ontwricht.
Geliefd of gevreesd, het is bijna voorbij,
Het doek van jouw stuk, valt pas op 15 mei.
Je verwoordde het volk, zonder eigen gewin,
Je hebt ons wakker geschud en daarvoor dank ik je Pim.
Gerard H., Rotterdam.
---------HOOP
Gehoopt te overwinnen.
GELOOF
Ik geloofde er zo in.
LIEFDE
Dat was niet aanwezig.
Daarom had de oorlog
Ook geen zin.
Droes.
---------Hij had de lef om te zeggen wat anderen niet durfden.
Was door sommige gehaat, door anderen gevreesd en
door vele geliefd, maar door iedereen gerespecteerd!
Wij betreuren zijn dood, maar wij hopen dat zijn ideeën zullen doorleven!
Wij zullen hem heel erg missen.
Met respect, Elsa.
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---------Dinsdag 7 mei 2002. Voor Pim Fortuyn
Een mens die ik hoogacht(te).
Een verlies voor de Nederlandse
Democratie en een voorvechter voor
De Multiculturele samenleving.
Marja, Gorinchem.
---------Beste Pim,
U heeft uw leven gegeven in een poging onze normen en waarden overeind te houden in ons
land. Daar bedank ik U oprecht voor!
Het ga U goed …
Jan, Erik, Elseline (9).
---------Lieve Pim & nabestaanden,
Als iemand in zo’n kort tijdsbestek kans ziet om mijn hart te veroveren met zijn visie en
voorkomen, dan ben je “spekkoper”, zoals ze zeggen.
Pim heeft voor altijd mijn hart veroverd, en zal daar blijven.
Ik wens u allen heel veel sterkte met dit grote verlies.
Rust zacht, lieve Pim.
Michel S., Rotterdam.
---------Lieve Pim,
Jij was tenminste altijd eerlijk.
Ik zal jou nooit vergeten.
6 mei, mijn geboortedag,
jouw sterfdag.
Liefs, Mirella.
---------Lieve Pim,
Jij leefde voor het volk.
Jouw liefde voor het volk,
Dat werd jouw ondergang.
Jouw leven ontnomen.
Treur niet, wij zullen
Jouw droom uit laten komen.
Dan kun jij rusten in vrede.
In onze harten en gedachten.
Daar zult gij voortleven.
Door jou te laten bloeden,
Is Nederland op zijn hoede.
Pim bedankt we zullen je missen.
---------art. 7 lid 3 Grondwet,
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Voor het openbaren van gedachten of gevoelens heeft niemand voorafgaand verlof nodig
wegens de inhoud daarvan. Of toch wel?
Maarten van A. & Frank van H., Maarssen.
---------Beste Pim,
Jij ze wat wij dachten,
Je blijft voor altijd in onze gedachten!!
Frederique, Sjoerd, Eva, Kasper, Bas Yvette & Frans.
---------Voor Pim,
Jij was het boegbeeld van Nederland.
Dat het zo moest eindigen.
We blijven achter je staan!
Michael & Alexe.
---------Lieve Pim,
Niemand heeft het recht om iemand van z’n leven te ontnemen.
Alleen God
God geeft je het leven en God ontneemt weer het leven.
Zoals bij alle geloven en bijbel staat geschreven:
U zult niet doden, maar u naaste lief hebben.
Rust nu maar in vrede want ik zal Pim Fortuyn nooit vergeten.
---------Verbazing, ongeloof, angst, pijn, onbegrip, stilte, democratie???
---------Pimmetje,
Wat jou project doelbewust opleverde is hetzelfde was Gorbatsjov deed; het volk weer
zelfvertrouwen geven. Ik ben blij en jammer toch was het jouw dood waard.
Ik zag een vrouw op TV zeggen De Wereld is gek geworden voor mij was de wereld gek en
begint een beetje af te kicken van de totalitaire afpersingsregimes wereldwijd De Wereld
begint normaal te worden
SAMEN: De democratie heeft geen slag, schaduw of klap gehad, er is wereldwijd nog nooit
democratie geweest. P.R. Democratie, holle kretologie, schijnvertoning.
De volgende fase, nog meer en dieper saamhorigheid wereldwijd zonder eerst een ramp.
Pim, may you stay forever young.
---------Dat tedere gevoel
Ik heb dat tedere gevoel
Voor elke zot, en elke dwaas
Die buiten rond daast zonder doel
Die niemands knecht is, niemands baas.
Ik heb dat tedere gevoel
Voor ieder die zich luidkeels uit
Die elk gebaar ervaart als koel
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Voor wie zich elke kudde sluit.
Ik heb dat tedere gevoel
Voor wie zich in een droom verwart
En waar die droom de waarheid tart
Klinkt soms zijn lach net iets te hard.
Ik heb dat tedere gevoel
Voor elke vrouw, voor elke man
Die in volkomen weerloosheid
Een ander mens beminnen kan.
He Pim, met deze woorden schreef H. van Veen de waarheid, die nu voor eeuwig geldt.
Je had al een plek in mijn hart. Ik hou van je! Ik ben een BROER kwijt!
---------Confiteor Deo
Omnipotenti
Beatae Mariae semper
Virgini
Beato Michaeli
Archengelo
Sanctis apostis
Omnibus sanctis.
---------Pim Fortuyn,
De verweesde samenleving.
Zesde gebod:
Gij zult niet doden, maar respect voor een eerlijke mening hebben!
----------Lieve Pim,
Marcel van Dam noemde je “UNTERMENSCH’!
Voor ons was je de hoop op vernieuwing,
De hoop op een andere weg.
We zullen je missen!
Rust in vrede, Karola, Johan, Roemon, Ede.
---------Aan Pim Fortuyn,
“Hoge bomen vangen veel wind”.
Met dankbaarheid – voor uw bijzondere inzet jegens de maatschappelijke vernieuwingen –
zullen wij u blijven gedenken, en met grote bewondering en diep respect zullen wij de
herinnering aan u levend houden…..
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Rust in vrede!
Josephine van S.-H, Rotterdam.
----------Vraag voor Den Haag!!!
Ik houd van Holland,
Maar niet van kaas.
Ik houd niet van “Arabië”,
Maar wel van shoarma.
Ben ik dan een:
1. racist
2. populist
3. iemand met een mening
??????
---------Lieve Pim,
Een groot man was je voor velen en mij
We stonden vanaf het begin aan je zij
Eerlijk en onomwonden,
Voor mij en velen, door God gezonden
Dat kon je zien aan de blik in je ogen
Jij keek ze recht aan tijdens je betogen
Jij verwoorde met humor, kracht en zwier
Alle onmacht van de mensen hier
Het was bijzonder om op de TV naar je te kijken
Zo wel voor jongeren, armen, middenklassers en rijken
Artikel 1, Pim wat had je gelijk
Zij misbruikten hem zelf, toen ze jouw en ons haalden
Door het slijk
Discrimineren en onzinnige vuilspuiterij
En trokken de meest walgelijke voorbeelden daarbij
Eindelijk toonden ze voor mij hun ware aard
Voor mij was dit kabinet toen helemaal niets meer waard
Jij moest het met de dood bekopen
Jammer dat dit in jouw leven zo moest lopen
We blijven achter je staan door dik en dun en in de dood
Want voor ons blijf jij Groot
Vanuit mijn hart deel ik je dit mede
Pim, Rust zacht en in vrede.
Heel veel dank en liefs.
Monika.
---------Kok, Melkert Rosenmöller & De Graaf
Hebben de voeding geleverd
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Tot de laffe moord op onze held!
Woorden als “haatzaaien”, “tweedracht”
en “slecht voor de samenleving”
hebben de dader aangezet tot moord!
15 mei afrekenen met deze mensen …
Pim, we houden van je!
---------Pim,
Woorden schieten te kort om te zeggen wat ik wilde zeggen. Het zal ongetwijfeld door velen al
gezegd zijn. Hoe en waarom dit is gebeurd neemt niet weg dat het nooit had mogen gebeuren.
De schaduwverkiezingen op onze school had je al gewonnen….
Luister hoe dan ook naar je moeder …
Viktor M., Rotterdam(Oost).
---------De nachtegalen
Denkend aan de dood kan ik niet slapen
En niet slapend denk ik aan de dood
Het leven vliedt gelijk het vlood
En elk zijn is tot niet zijn geschapen.
J.C. Bloem.
---------Liefde is sterker dan de dood.
Edwin Fortuyn, Krimpen a/d IJssel
---------Lieve Pim,
Waarom moest jou dit nu overkomen
Dat zo een gestoord iemand jou je
Leven afnam. Je hield zo van het leven
Genoot met volle teugen, onrechtvaardig
Zinloos, wij zijn je kwijt, afgenomen.
Onze hoop de grond ingeboord.
Voor het eerst in mijn leven begon ik
Me voor politiek te interesseren dankzij jou
Zagen we de toekomst weer wat
Rooskleurig in. Nu is alles anders.
Maar wij blijven achter je staan.
En zullen je blijven steunen zodat jou
Werk niet voor niets is geweest.
Je persoonlijkheid en ongelooflijke uitstraling
Zullen we nooit vergeten.
Rust zacht Lieve Pim.
Marina.
---------Pim,
Rust zacht
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We zullen je niet vergeten
Wat je voor ons hebt gedaan
Je mond open gedaan
Wij waren bang.
Tot ziens.
----------Dit kan niet waar zijn Pim:
Jij hebt mijn hart veroverd.
Rust Zacht.
---------Lieve Pim,
Je was bij leven al een legende.
Zo zul je ook in onze herinnering blijven.
Blijf ons in de gaten houden van boven.
Rust in vrede.
---------Pim Fortuyn,
Als een groot opkomende
Politicus in een veranderlijk Nederland;
Je zal gemist worden.
Rust in vrede, J.T.
---------Pim,
Je was groots en meeslepend
En net als de grote politieke leiders zoals
Lincoln en Kennedy heb jij de dood
Gevonden in een regen van kogels
Je was voor mij een verslaving,
Gekluisterd aan de TV
Altijd benieuwd wat jij zou zeggen
Altijd verassende me jouw reactie
Altijd vechtend
Nooit verloren
Pim, ik genoot van jou
Ik hoop dat je dood niet voor niets is geweest
Op mijn manier, in mijn wereld zal ik proberen
De weg die jij hebt ingeslagen voort te zetten.
Ik zal je missen.
Marjolijn.
---------Beste Pim,
Met jou dood, is de stem
Van het Nederlands volk gesnoerd!!
Sienwert.
-----------
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You Never Walk Alone.
Je woorden waren ook Daden.
Fam. B., Schiedam.
---------Pim,
Nu al een legende.
Rust zacht.
Lisette.
---------De Heer Fortuyn,
Een Markant Man, Een Heer, Stijlvol met Klasse,
Nederland heeft geen Redder meer!
Rust Zacht.
Fam. Schinkels.
---------Lijst 15
Een jaar geleden dong hij naar mijn stem;
Hij zei dat hij mij nodig had en ik – ik had
Wel wat met hem. Ik vond zijn ogen lief,
Ondeugend en brutaal. Zijn stijl vond ik
Opwindend, radicaal. Hij was het eigenlijk
helemaal voor mij. En als ik twijfelde dan
was het niet om hem, maar om wat
anderen van hem zeiden: dat ik hem beter
maar kon mijden: hij deugde niet en was
een Querulant. Maar zij die ’t zeiden
brachten me aan ‘gapen. Ik vond ze saai
en ingeslapen; hem daarentegen vond ik
heel begeerlijk, flamboyant!
Een jaar geleden dong hij naar mijn hand.
En ik – ik kon niet weigeren: ik vond het
Zo charmant!
Ria en Ton Z., Haarlem.
---------Gedachten zweven in een wereld, die niet bestaat
Gevoelens sterven, als de weg er naar toe nooit opengaat.
Dit wilde ik u alen laten weten, zodat wij dit nooit vergeten.
Jij bent mijn mooiste herinnering er is niets dat dit ooit evenaart.
Denk ik aan jou, dan zie ik een ding, jij was zo de moeite waard.
Rust zacht lieve Pim,
Gusta, Wesley, Bryan, Dylan & Henk.
---------In een ongelijke strijd heb je het leven gelaten.
----------
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Pim,
Vergruisd, Vermoord, Aanbeden.
Je moet eerst sterven voordat men echt naar je ging luisteren!
Leve de hypocriete democratie.
---------6 mei,
Een zwarte dag in de geschiedenis,
Een zwarte dag voor Nederland,
Een zwarte dag voor onze democratie,
Een zwarte dag v oor de mensen die van je houden,
Dus een zwarte dag voor mij.
Lieve Pim, ik zal je nooit vergeten …
---------Lieve Pim,
Je glinsterende ogen
Je stralende lach
Wat zal ik dat missen.
Astrid Hoogduyn.
---------Vervlogen, ontnomen, weggegaan.
Jij om te sterven, wij om verder te leven.
Wie van ons een beter lot wacht, is niemand duidelijk.
Behalve God ……….
Rick.
---------Pimmetje,
Je was maar even in ons leven,
Maar toch zoveel aan ons gegeven,
Voor altijd in ons hart,
Je deelde onze smart,
Jij hebt wat men dacht,
Naar Buiten gebracht,
Een man van woord en daad,
Zo onbegrijpelijk,
Zo abrubt bij ons weggehaald.
Rust Zacht lieve Pim.
Alex & Gea.
---------Midden in ’t leven,
Nog zoveel te geven.
Idee en plannen te over,
In een keer voorbij.
Pim, voor ons was je een kei
Enig in je soort,
Wij zetten ons leven
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In jouw nagedachtenis voort.
Walter & Astrid, Volendam.
---------Pim,
Voor mij ben je een echte Vader Des Vaderlands.
Ben.
---------Pim,
Jij was zeker weten degene geweest die je politieke doel had gehaald.
Wij hebben er nog steeds ZIN AAN, en zullen er met z’n allen voor moeten zorgen dat jouw
dood niet ZINLOOS zal blijven!
Je bent een Kanjer.
Conny.
---------Lieve Pim,
4 mei: herdenken we de slachoffers
5 mei: vieren we onze vrijheid
6 mei 18.10: beseffen we dat er geen vrijheid is…
Hoe heeft het kunnen gebeuren?!?
Jij was de stem van het volk, wat jij open
En eerlijk zei, dachten zoveel mensen! Jij schudde
Iedereen wakker! Ik hoop dat iedereen wakker blijft. Je was GEWELDIG!
Ik zal je missen!
Dikke zoenen, Ramona.
---------Lieve Pim,
Hetgene waar jij voor streed,
Veiligheid, is jou fataal
Geworden. Dit had nooit mogen
Gebeuren! Ook al kende ik je niet
Persoonlijk, zo voelde het wel!
Ik zal je nooit vergeten!
XXX Sietske.
---------Pim,
In jouw geval waren woorden goud!!
Is dit nu democatie, het is een bloody shame!!
In diepe droefenis, Monique & Frank.
---------Lieve Pim,
Jij durfde te zeggen waar het op stond
Toen schoot een gek met kogels in het rond
Het is toch niet te geloven,
Dat iemand jou op deze manier van je leven durft te beroven.
Hoe moet dat nu verder, waar gaat dit heen?
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Een paar dagen geleden was het nog de zon die voor je scheen.
Ik hoop dat je niet veel hebt geleden,
Met jou zijn al onze gebeden …..
Pim, rust zacht. We zullen je nooit vergeten!
Arnoud, Ingrid, Aad & Sonja.
---------Pim Fortuyn,
De bedenker is vermoord!
Maar zijn ideeën leven voort!
Rust in Vrede!
Hans & Arnout van B..
---------Pim Fortuyn,
U bent een groots man.
U heeft zowel politiek
Als persoonlijk Nederland
Voor altijd veranderd.
Het leven voor en na 6 mei 2002.
U zei wat u dacht…
Wij staan hier nu door wat
U zei…
We vergeten u nooit!
Gerda & Daniëlle.
---------Pim,
Ik had het volste vertrouwen in je. Je was een steun voor mij en je had mijn toekomst mooi
kunnen maken! Rust zacht en in vrede!
Ik zal je missen!
Daisy (18 jaar) ik mocht de 1x keer stemmen!
---------Lieve Pim,
Vermoordt door paart. We missen je heeeel erg.
Wat nu te doen zonder jou.
Nederland is in rouw.
In ons hart blijven we je trouw.
Pim is weg, de democratie is weg.
---------Nooit zal er een tweede Pim zijn,
Want zoals jij was er maar 1.
Hopelijk zal er iemand opstaan,
Net zo moedig en dapper als jij,
Die kan en wil afmaken
Waar jij ooit aan begonnen bent.
Rust zacht!
Marco & Jose.
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---------Lief Pimmetje,
Wat heb ik van je genoten.
Van die vlijmscherpe woorden,
Door velen vaak verkeerd begrepen,
Moedwillig of niet.
Zij hoorden je aan, maar luisterden
Niet naar wat je nou echt zei.
Meer nog zal ik je als persoon missen.
Jouw humor, stijl, charmisma en
Menselijkheid, maar vooral die
Twinkel in je ogen.
Die twinkel is er niet meer, maar jouw
Woorden nog wel. Nederland is
Wakker geschud, en jouw volk zal er
Voor zorgen dat ons land niet weer
Indut.
Ik hoop dat je de afgelopen week op
Een of andere manier mee hebt
Kunnen kijken; dan was je trots
Geweest op jouw volk, zoals wij
Trots zijn op jou.
Hopelijk heb je nu de rust die je verdient.
“True heroes never really die!!”
Karin.
---------De een zijn dood,
Is de ander zijn brood.
Wat zullen Ad en Paul lekker eten,
Want paars heeft dit op zijn geweten.
De haat die rond jouw persoon werd gemaakt,
Heeft nu de democratie gekraakt.
Mensen zijn nu wakker,
Helaas ook die ene stakker.
Door die idioot,
Is de democratie verkloot.
De man die durfde op te staan,
Is nu van ons heen gegaan.
Pim, Rust Zacht.
---------Ik zal doen wat jij zei,
Want ik denk wat jij dacht.
Rust zacht. Jij blijft in mijn gedachten.
XXX Stefanie.
----------
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Lieve Pim en de familie,
Ik denk dat op deze manier een familielid
Kwijt raken heel erg vervelend is!
Ik vind het ook heel erg.
Ik heb nu al 3 brieven geschreven.
Ik hoop dat een familielid in het kuis komt
Wonen of dat het een museumpje word.
Hij (Pim) was zo’n beetje m’n buurman
En ik zal hem issen.
Dean.
---------Als je zegt waar je voor staat.
Word je neergekanld op straat.
Mijn stem is voor jou Pim.
Hopelijk was het dan niet voor niets.
---------Lieve Pim,
Wat is het toch dom en onwetend van diegene die
Denken jou vermoord te hebben, blijkbaar zijn zij
Zich niet bewust van het eeuwig leven. Jij leeft. Je
Aanwezigheid is voelbaar en je woorden zullen
Doorklinken en begrepen worden! Jouw verandering
Is die van ons. Jouw liefde is de onze.
Bedankt dat jij in ons jezelf hebt gezien.
Maarten & Els.
---------Lieve Pim,
Jij zorgde voor een frisse wind
Jij werd niet door iedereen bemind
Jij zei wat je dacht
Jij bent niet wat men verwacht
Jij werd veroordeeld door de politiek
Jij en vele anderen vonden dat ziek
Jij zei wat Nederland dacht
Jij had een visie die de politiek niet had verwacht
Jij bent omgekomen door een laffe daad
Jij kwam met je ideeën gelukkig niet te laat
Jij hebt Nederland wakker gemaakt
Jij kwam met woorden die je raakt
Jij kwam toen in nood
Jij … jij bent nu dood.
---------Lieve Pim,
Met jou had Nederland weer
Geworden wat het moet zijn.
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Door jouw gewelddadige dood
Is ons dit ontnomen.
---------Pim,
Pim hield van Nederland,
Het mooie Nederland.
Hij zag, en velen met hem, dat Nederland
Veranderde, teveel en te snel.
Pim, een prachtige man.
Eerlijk, straight, forward en open.
Precies de man die de politiek nodig had.
De man die Nederland nodig had.
Hij had nog zoveel in zijn mars.
Pim wilde nog zoveel mooie dingen doen.
Zijn tegenstanders waren mensen die niet
Luisterden, niet wilden luisteren.
Bang voor verandering, kortzichtig en
Bevooroordeeld.
Bang voor de mooie man die hij was.
Onbegrijpelijk, niet te bevatten, onbeschrijfelijk.
Maandag en Dinsdag pure onmacht en
Ongeloof, dit kon niet waar zijn.
Vanaf Woensdag het besef, het verdriet.
Onze Pim is niet meer.
Alsof een familielid is overleden.
Eva, Amsterdam.
---------Lieve Pim,
In de korte tijd dat ik met jou kennis
Heb mogen maken heb je mij ontroerd,
Aan het lachten gemaakt, geïnspireerd,
Onderwezen, waarden en normen bijgebracht,
Idealen en principes fundamenteel
Verscherpt en versterkt en dat alles en
Meer meteen geweldige nuance en
Intensiteit dat jij mij altijd, onvoorwaardelijk,
eeuwig bij zal blijven!
In het donkerste uur ben jij, een lichtpunt.
Niet te modelleren, onvervangbaar en
Ondoofbaar!
Pim, Ik zal je nooit en te nimmer vergeten.
Je was een groot man van wie
Ik ben gaan houden!
At your service, Lee van Diest.
----------
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Een tong is scherper dan wapens,
Voor jou ging dat niet op.
Rust zacht, Lieve Pim.
---------Lieve Pim,
Waar moet het heen zonder jou!!!!!!!!!!!
Door paars staan we weer in de kou.
President Pim.
Lijst 15 nummer 1.
Veel liefs, Stefan, Wendy & Marco, Vlissingen.
---------De regen kan bladeren bevochtigen
En de zon hen doen opdrogen
Maar de ideeën die je had
Om je land te verzoenen
Zullen altijd in de gedachten blijven
Van hen die je begrepen.
Zonder iets te verbergen!
Een waarnemer!
----------Jij was toen, jij bent nu
Je zit in een luchtbel.
Jij was daar en je bent hier.
En die luchtbel zweeft
Ver weg,
Maar houdt je levend!
---------Ok! Soms was je wel wat scherp,
Maar je maakt wel indruk Pim.
Meer als anderen lijsttrekkers
En “vooral” op jongeren denk ik!
Dat geld ook voor mezelf!
En als ik naar jou portret keek
Zag ik een intelligente man met een
Geweldige uitstraling en een
Paar lieve ogen!
A. uit Brabant.
---------Lieve Minister President in Spé,
Verpletterend wat jij zowel voor als na
Je dood teweeg hebt gebracht!
Wij zagen ineens weer collectiviteit
Onder de Nederlandse bevolking.
Nooit gedacht dat iemand dat nog voor
Elkaar zou krijgen…
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We hebben van je genoten Pim!
Goede reist, het gaat je goed!
XXX Ronald & Rivka.
---------Dit lot verdient niemand.
Laten we in vredesnaam de democratie levend houden.
Simone.
---------Lieve Pim,
Jou levensopdracht heb je niet uit kunnen voeren,
Het pad/de weg die jij bewandelde eindigde
‘te vroeg’! Ja zo zag je dat zei je!
Je ging zelfs maandagmiddag in “Breda” nog iets
Dieper in op jou religieuze mening!
Want dan kon wel hier ‘beneden de rivieren’ zei je!
Pim! Ook hier beneden de rivieren is iedereen
‘geschokt’ van deze ‘gruwelijke’ aanslag op jou!
We zullen je mooie uitdrukkingen en uitlatingen
Er missen!
At your service!
Pim … Rest in Peace!
---------DE WAARHEID
De waarheid staat buiten alle geloof, alle politiek.
De waarheid is er voor iedereen, ze is de ruggengraat
Van ons bestaan, kent geen grenzen.
Ook wij in België hadden respect voor de
Persoon Mr. P. Fortuyn, jij gaf mensen
Weer hoop op de WAARHEID.
Nu ben je er niet meer, maar jij zal bij heel wat
Mensen achter laten dat het loont voor de
WAARHEID te streven zelfs te sterven.
Iedereen moet blijven vechten voor die
WAARHEID waar ook ter wereld.
Samen moeten wij of zwart of wit, rijk of arm
Vechten voor een menswaardige wereld waar we
Elkaar recht in de ogen durven kijken en blijven
Streven voor de WAARHEID onze DEMOCRATIE
Het recht om je mening te uiten!.
---------Beste Mr. Pim Fortuyn & Naasten,
U was bedoeld om te schitteren, zoals kinderen doen.
U was geboren om de glorie van ‘eerlijkheid & zuiverheid’ te manifesteren die in U zat.
Die is niet slechts in enkelen van ons, die is er ……. In Iedereen!
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En wanneer we ons licht laten schijnen, geven we bewust of onbewust aan andere mensen
toestemming om hetzelfde te doen.
Aangezien we nu bevrijd zijn van onze angsten, zal onze aanwezigheid automatisch anderen
bevrijden!
Beste Mr. Pim Fortuyn & Naasten, zoals U ziet, U heeft reeds iets veranderd!
Waar U nu ook mocht zijn, wat U nu ook doet, weet dit ……….,
U hebt in mijn hart iets bevrijd.
Bedankt & rust zacht.
Een bewonderaar.
---------Pim,
Je zei waar je voor stond,
Je zei wat je vond.
Recht voor zijn raap, als ons doorgeefluik,
Anderen maakten daarvan misbruik.
In de media werd en wordt veel verdraaid,
En haat tegen je kwam aangewaaid.
Dit had allemaal nooit mogen gebeuren,
En dan had Nederland niet hoeven treuren.
Graag had ik je aan het werk gezien,
Met oprechtheid en inspiratie bovendien.
Helaas zal het nooit meer zo zijn
En dat doet velen van ons heel veel pijn.
Op 6 mei ging Nederland in de min,
Niet ‘verlies van onschuld’ of dat soort onzin,
Maar door de dood van een man,
Een strijder voor nieuw elan,
Iemand die ons aansprak,
Omdat hij het politiek-correctheid verbrak
Iemand met normen en waarden, geen draaikont,
Oprechtheid kwam uit zijn mond.
Zijn ideeën spraken ons aan,
Hij heeft de wereld verrijkt met zijn bestaan’.
Hij was tegen haat en voor broederschap
En dan raakt ons deze harde, harde klap
Je bent ons ten dienst geweest,
Dat het voort mag leven, jouw geest.
Sterkte aan iedereen die bij Pim betrokken was of zich erbij betrokken voelde, laten we doen
wat jij bedoelde,
Marc B..
---------Een open brief
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Vandaag een dag na het begraven van Pim Fortuyn staat de Lijst Pim Fortuyn al in het
nieuws over verdeeldheid in de partij.
Matt Herben en John Dost bestrijden elkaar in NOVA over het leiderschap van de LPF. Wie
was de leider? Is er al een nieuwe Leider opgestaan?……….
Zit er wel een Leider in de Partij die het volk inspireert en hun in voor hun duidelijke taal kan
verwoorden wat Pim Fortuyn bedoelde.
Naar mijn mening is Pim’s boek en zijn gedachten over de uitwerking daarvan de Leider c.q.
de Leidraad van de Partij!!! Een nieuwe leider zal zich vanzelf profileren. Zoeken naar een
tijdelijk leider is voor de partij de beste oplossing.
Het noemen van namen van bekende bedrijven “dokters” zoals Joep van den Nieuwenhuizen
en Roel Pieper lijkt fantastisch. Maar als je denkt aan de in het verleden gepasseerde zaken
moeten we deze namen als leiders maar snel vergeten. Herinneringen aan beurs schandalen,
verwantschap met families die het niet zo nauw nemen met de regels, de tientallen huidige
participaties en voor wat Pieper betreft de “onzalige” Mobi-miles waarin hij samen met
Netelenbos een duur plan smeedde om de burger nog meer geld te laten betalen voor het
gebruik van wegen. Dr. Ferry Hoogendijk (nr. 5) verklaarde in Villa BvD dat hij direct
opstapt als van den Nieuwenhuizen ten tonele zal verschijnen. Te veel gevestigde orde, te veel
verwant met het huidige Haagse toneel van huichelaars en zakkenvullers.
Een postume STEM aan Pim Fortuyn betekend een stem aan het gedachtegoed van hem.
Daarna zal iedere Nederlander die op LPF stemt de partij moeten houden aan het uitvoeren
van deze lijn.
Pim stond ten dienste aan ons, wij als stemmers moeten nu bewaken dat Nederland de
komende tijd niet weer in slaapt wordt gewiegd door mensen die Pim Fortuyn hebben
verketterd! Dit geldt ook voor de gevestigde orde die macht ruikt!!!
Stem op Pim Fortuyn
En bewaak zijn gedachtengoed!!!
“At Pims Service”.
Ruud B..
---------To Pim,
Some said you are a threat to Democracy
But your loss is the real threat as everybody would agree on
Including your opponents, like me,
A Kurdish socialist.
Sleep in peace.
---------1 man haalde de trekker over
Velen kunnen hun handen niet in onschuld wassen
Pim heeft voor de camera gezegd dat als hem ooit iets zou overkomen het ALLES te maken
heeft met die demonisering…..
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Ontkenning maakt fouten nooit goed.
---------Geen angst meer,
veilig daar,
maar toch,
waarom?
Dag Pim,
Dag meningsvrijheid,
Nederland treurt,
is bang,
ongeloof!
---------Pim Fortuyn
Wat jij zei, is wat wij dachten…
Lieve Pim, rust zacht,
Mariska.
---------Pim,
Door jouw plotselinge dood gisteren en door de manier
Waarop dat gebeurde, werd nog eens onderstreept
Dat in Nederland in het geheel geen sprake is van
Werkelijke democratie.
Je vocht voor de rechten van de burger en hebt dat,
Helaas, met de dood moeten bekopen omdat in Nederland
Alles getolereerd wordt behalve het horen van de waarheid!
Pim, je was en blijft ons grote voorbeeld. We zullen je node missen.
Familie M. F., Joure.
---------Eindelijk……
Was er dan iemand die zei wat wij (gewone mensen) dachten.
Al een hele tijd wisten we dat het niet goed gaat met de BV Nederland. Onze regering is
onverantwoord omgesprongen met onze belastingcenten wat heeft geleid tot wachtlijsten in de
gezondheidzorg, een totaal uit de hand gelopen asielbeleid, enorme files, veel te logge en
oncontroleerbare managementteams zowel in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en binnen
onze bestuursorganen. Onze volksvertegenwoordigers hadden een houding naar de burger
toe van: “betaal jij maar lekker belasting en hou verder je mond; daar zijn wij voor”.
Waarom deed nooit een enkele volksvertegenwoordiger wat wij burgers wilden. Ja, voor de
verkiezingen gouden bergen beloven, maar als men dan eenmaal op het pluche zat, ho maar!
Jij wist dit op een onnavolgbare wijze te verwoorden en binnen know time over te brengen op
ons burgers. Hierdoor kregen we weer vertrouwen. Dat is op 6 mei 2002 weer volledig de
grond ingeslagen.
Waarom?
Moest een gek een einde aan jou leven maken. Je had nog zo veel te bieden. De schuld van jou
dood ligt zeker niet bij een man alleen. De tolerantie in Nederland is doorgeschoten. Jazeker,

77

achteraf steggelen over hoe het zover heeft kunnen komen en of men misschien toch tot
bewaking had moeten overgaan is makkelijk.
Daar schieten jij en wij niets meer mee op. We kunnen alleen maar dromen over hoe het
geweest zou zijn met Minister Fortuyn aan het roer.
Pim, rust zacht hier en straks in Italië. Je krijgt een waardige rustplaats.
You were ones in a lifetime!
Hanneke B.-B. (en verdere familie)
---------Voor Professor W.S.P. Fortuyn
Als sneeuw
Je leven je kunt het niet bewaren.
Troost is dat je er was,
Uren, maanden, jaren.
Linda D..
---------Mijn dochter van 8 jaar vroeg mij vanmorgen: “Papa gaan we vandaag ergens naar toe waar
het veilig is, ik ben gang”.
Pim vaarwel.
---------Ik wil hardop schreeuwen
Om de pijn te kunnen verdrijven,
De pijn om het gemis van jou.
Ik wil doodse stilte
Om toch je stem te horen,
Die rondwaard in mijn hoofd.
Maar ik zal zwijgen
En beleef de rumoer van alle dag,
Want jij zal nimmer wederkeren.
Hella van E..
---------6 mei 2002
“Pim Fortuyn is een aanhanger, een fan van Mussolini, Haider en Le Pen”.
No sir,
U hebt het mis;
Hij is Rodins’ Le Pen-seur.
At your service!
Diederique, Huizen.
---------Engelen voor Pim,
Engelen, lieve Pim zijn nu overal om je heen,
Zij houden eeuwig van je, geven liefde en steun als je ween,
Ze omringen je, roep ze, dat kan met je gedachten,
Ze zijn er direct, het zijn intense liefdevolle krachten,
Deze Engelen wijzen je de weg, door de misten en wolken heen,
Je voelt hun liefde, je bent nooit meer eenzaam en alleen,
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De liefde van de engelen, werkt als een zuivere lens,
Magnifieke details openbaren zich, bofkont, dat kan
Niet gebeuren als aardmens,
Ze begeleiden je naar hogere dimensies en sferen.
Volg hen, van hen kan je alle wijsheid van het Universum leren,
Jij was en bent mijn Engel, je was zo zuiver, mooi en puur,
Je leeft verder bij je geliefden, in de prachtigste natuur,
Lieve Pim bedankt, ik mis je, ik heb zoveel van je mogen leren,
Jij bent de engel in mijn huis en hart, ik zal je altijd eren,
Er zijn geen grenzen, afstand of tijd,
Wij, voor altijd verbonden, door liefde in de eeuwigheid.
Namens Vrienden van Fortuyn, geschreven door Mia.
---------En telkens zal ik je weer ontmoeten,
Zeg nooit het is voorbij,
Alleen je lichaam is weggenomen,
Niet wie je was en
Ook niet wat je zei…
Dag lieve Pim,
Was het maar nooit gebeurd, deze
Brute moord. Zoveel verdriet!
Het is afgrijzelijk.
Nooit meer jouw stem te zullen horen,
Jouw lacht …
Ik mis je; je blijft voor altijd mijn Premier.
God Bless You.
Carolien M., Alpen a/d Rijn.
---------Het verschil …
Het verschil tussen denken en doen ..
Het verschil tussen zwijgen en spreken ..
Het verschil tussen voor zichzelf en de ander ..
Het verschil tussen VOOR NEDERLAND en het eigen ik ..
Het verschil tussen de media en het voor zichzelf bedenken ..
Het verschil tussen een doel hebben en het laten gebeuren ..
Het verschil tussen een ideaal en het lege ..
Het verschil maken en het verschillend oplossen ..
Het verschil zijn en onverschillig zijn ..
Het verschil tussen democratie invullen en het voorgezegd te worden ..
Het verschil ideeën te hebben en ze niet te hebben ..
Het verschil bezig te zijn en leeg op de stoel te zitten ..
HET verschil van jij ..
Nu jij er niet meer bent weten wij het verschil!!
---------Het volk van Aruba leeft mee met Nederland. Dit heb je niet verdient.
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---------Pim Fortuyn, mijn toekomstige minister-president.
Hommage
Zomaar vermoord op klaarlichte dag
Omdat een bruut daar brood in zag
U smeedde ons volk opnieuw tot één band.
Het ging immers niet goed met Nederland
Opgericht heeft u leefbaar Rotterdam
Met kansen voor ieders boterham
Die appelen vaart, die appelen eet
Het lijkt wel of ieder van ons dat vergeet.
Uit uw mond mochten wij wederom horen:
‘Cultuurgerichtheid zal ons leven verstoren’
want wereldburgers die daarvoor kiezen
zijn overal bezig hun leven te verliezen.
Bewaar die dus voor binnenshuis
Want werk, dus groei-economie biedt werk en een thuis.
Zo waarlijk helpe ons God Almachtig
Tot blijvend uw gedachtengoed
Als zijnde eendrachtig.
Kuijper-Frank.
---------Vermoord voor de democratie
Leef voort in harten van mensen en rust bij de Grote Liefde
Dallas
Memphis
Hilversum
(foto)
(foto)
(foto)
1963
1968
2002
Lieve Pim,
Jij zocht de grote liefde en was uitverkoren om te veranderen met het WOORD als WAPEN.
Je bent uitgehoond, bespot en vernederd, vergeleken met untermenschen als dank voor je
oprechtheid. Onze Hemelse Vader vond het genoeg en heeft zijn kind thuisgebracht. Jouw
beloning is de GROTE LIEFDE waar je steeds naar zocht, maar op de verkeerde planeet.
Nu heb je GODSLIEFDE, de enige onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde. Hier zocht
je naar en je hebt gevonden.
Beppie B., Ede.
---------At Your Service!
Als een storm kwam je op
Links Nederland stond op z’n kop.
Het grote gevaar zeiden “ze” dat was jij
De waarheid was het enige wat je zei.
Hoop is wat jij Nederland gaf
Maar dat namen ze ons snel af.
Met 5 schoten snoerde hij je mond
Volkert van der Graaf die laffe linkse hond.

80

---------Pim Fortuyn,
In de opgaande zon
Groet je ons met een zonnestraal
En toon je ons de kracht
Van je schoonheid.
Als we de aarde bespeuren onder onze voeten
Beleven wij hoe je was.
Je Koninklijke lach verbergt
Het geheim.
Kunstig uitgedrukt door je zijn
Jij was in ruisende stroom
Een Hoogheid
Van je macht en grootte
De bron aan de weg
Was jij!
Een scheppend medemens
Met een boodschap genoemt:
Een Messias.
Bedankt namens allen “die jouw lief hadden”.
---------Mijn held.
De politiek kon mij nooit bekoren,
Tot jij in me leven kwam,
Mijn HELD was geboren.
Jij dacht bij jezelf waar ben ik aan begonnen, maar in no time had je het volk voor gewonnen.
Je wijze woorden, je charisma, je onvergetelijke charme, het volk was voor je gevallen en
nam je in hun armen.
In februari ging het even mis, jij hoorde er niet bij,
Maar je kwam meedogenloos terug ………. Met je eigen partij.
Het gevolg, een aardverschuiving in Rotterdam in maart,
Jij veegde in je eentje de PvdA van de kaart.
Nu Nederland nog was je gedachte, wij geloofden erin, het CATSHUIS dat wachtte.
Van alles probeerden ze om jou te laten zwijgen,
Want waren ze bang dat je in het hele land de GROOTSTE zou krijgen.
Het zou ze lukken, het mocht er niet van komen,
Je missie te volbrengen het vervullen van onze dromen
Een kogelregen maakten een einde aan jou leven.
En een einde aan de hoop die jij me had gegeven.
De tranen die vloeien nog elke dag,
Lieve, lieve Pim wat mis ik je toch, je wijze woorden je betoverende lach.
Lieve Pim voor mij ben je een kanjer, een toffe vent
Maar vooral mijn verlosser, mijn held ……….
Mijn MINISTER PRESIDENT.
ALWAYS ON MY MIND AND HART FOREVER!!!!
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Namens Vrienden van Fortuyn, geschreven door Danielle.
---------Lieve Carla en Kenneth,
Jullie rouwen om je baasje,
Wij om de toen nog toekomstige baas van ons land.
Heel veel liefs en pootjes
“Amor”
(Bouvier).
---------Facisme is het gevoel dat ik krijg in een zaal vol linkse mensen ….
Godfried Bomans.
---------Lieve Pim,
Bedankt dat je mijn ogen hebt geopend. Ik wou dat ik dat nu ook bij jou kon doen.
Rust zacht,
Petra B..
---------Jou woorden sloegen in als een bom.
Het is heel triest dat jij je niet tegen die
Kogels hebt kunnen verweren.
Er blijft nu een grote vraag open,
Had jij het allemaal waar kunnen maken?
Maar dan nog, wel of niet,
Het is verschrikkelijk dat het over jou lijk
Heeft moeten gebeuren om de mensen wakker
Te maken.
Het is te hopen dat er iets mee gedaan wordt.
Want een tweede Pim krijgen wij nooit meer.
Pim bedankt.
Fam. G. uit Rijsbergen.
---------Pim,
Wat kun je je verdrietig voelen
Als alles dof en donker is.
Gedachten blijven in je woelen,
Waarom ging plots’ling alles mis?
En ja, je wilt het wel vergeten,
Gewoon je werk doen, als altijd
Je tegenslag breed uit te meten
Dat helpt toch niet, je zorg en spijt
Die duw je weg, vertel je niemand,
maar als haast alles tegen zit,
Bedenk dan maar, toch is er iemand
die van me houdt en voor me bid.
Mei 2002, O’hout (N.B.).
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---------In de hemel heb je geen politiek,
Maar wel zetels en liefde, heel veel liefde.
Beste Pym, het ga je goed!
Jan.
---------Pim Fortuyn
1948 – 2002
Zijn plaats is leeg
Zijn stem is stil
Door een linkse schoft zijn wil
Toch blijft hij de HOEKSTEEN
Van onze samenleving!!!
Hij rust nu in vrede!!!
Wim & Jaap van der K..
---------Lieve Pim,
Misschien heb ik helemaal het recht niet om je zo te noemen maar mijn hart zegt me dit nu
eenmaal. Dat ze jou weg hebben genomen van je familie en vrienden is niet onder woorden te
brengen. Ikzelf was zeer verdrietig terwijl ik je helemaal niet kende. De woorden die jij sprak
…. Soms was het alsof ik mezelf hoorde praten. Natuurlijk was ik het niet met alles wat je zei
eens, maar grotendeels wel! Je familie was bevoorrecht om jou als broer te hebben (ik zou
willen dat ik je als broer had gehad, of als goede vriend de eer had mogen hebben).
Mijn zoon is 28 mei op bijna dezelfde manier afgemaakt als … ja, hoe moet je dat onder
woorden brengen … als een beest. Hij liep even een Grond Café uit in Den Haag om z’n
moeder te bellen, je wee … vaders en moeders zijn bezorgd! Hij zou de andere dag weer
vroeg naar zijn werk zijn gegaan. Hij was fietskoerier waar hij heel tevreden mee was. Het
was maandagavond 23.43 uur toen hij naar buiten liep om even te bellen. Een paar minuten
of slechts seconden daarna is hij door zijn hoofd geschoten. Zomaar!! Had hij langer
gesproken dan had mijn man het schot kunnen horen. Daarna heeft de dader zijn pistool
zomaar op hem leeggeschoten. De recherche kwam bij ons aan de deur. De rest hoef ik niet te
vertellen, het is te afschuwelijk voor woorden. Hij is gestorven om ongeveer 05.30 uur. We
waren erg God Zij Dank bij en hebben hem gesmeekt het leven los te laten, zo erg was hij
eraan toe. “Laat je maar gaan, ik let wel op je broertje en je vader, ga nu maar …”.
Ik hoop dat jij, Pim, hem boven ontmoet en een beetje op hem let. Het was een jongen met het
hart op de goede plek, verstandig en een fan van jou. Ik wist dat hij hier beneden veel
vrienden had maar zoveel, dat wist ik niet. Ik hoop dat jullie nu de rust en al het goede krijgen
wat jullie verdienen. Ju8llie waren heel bijzondere mensen!
Ik wens jullie heel veel rust en vrede toe,
Liefs, de moeder van Jantje Hertogs uit Den Haag. Hij werd 20 jaar.
---------• Wie heeft belang bij Pim’s dood? En wat was dat voor belang?
• Wie gaf de dader een pistool en leerde hem er professioneel mee om te gaan?
• Waarom wilde men ons doen geloven dat het om maar 1 gek ging in een 1-malige actie?
• Is milieuactivisme alléén de reden voor ’n goed voorbereide en helaas geslaagde moord?
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Wie geeft ons ooit de echte antwoorden?
----------Ik ben in de kathedraal geweest.
Ik moest je zien.
Ik dacht zien is geloven.
Maar geloven kan
Ik het nog steeds niet!!!
Nederland mist je.
----------Pim,
Ik ben trots dat ik op je mocht stemmen.
At Your Service.
---------Lieve Pim,
Het is nu een week geleden dat jou het leven werd ontnomen.
Al jou mooie idealen zijn voor ons nu toekomstdromen.
Je was boeiend, fascinerend ik was zeer op je gesteld.
Maar een ander dacht er anders …….. weer zinloos geweld.
Je sprak duidelijke taal, jou ogen maakte heel wat bij me los.
Maar een ‘gek’ is genoeg voor een politieke chaos.
Velen waren immers toch voor jou gezwicht.
Jou passie was een maatschappij met een ander gezicht.
Je was een eenzaam man in de politiek.
Pim, … je had gelijk paars was moe paars was ziek.
Ik heb je bewonderd en aanbeden.
Maar jij hebt als martelaar je strijd gestreden.
Waarom was dit het lot waar je niet aan ontkwam?
Pim, zeg daarboven tegen God “ik heb er zin an”.
Rust Zacht,
Marlies, Moergestel (N.-Br.)
---------There must be more to life than
Killing a better way for us to
Survive, what good is life if in Hel end we all must die.
There must be more to life than this
Why is this world sofull of hate
People dying every where
And we destroy what we create
People fighting for their human rights
But we just go on saying cést la vie.
Text: Freddie Mercury
Dedicated to: Premier Pim
Afzender: Lucy v.d. R., Oosterhout.
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---------Pim For President
Ik heb er zin an
De man van het vrij woord
Zijn lichaam is niet meer
Maar zijn gedachten leven voor altijd voort.
Hij zei wat hij dacht
En deed wat hij zei
Er kwam een einde aan zijn leven
Was hij maar nooit gekomen, die 6de mei.
5 kogels makte een einde aan zijn droom
Ik hoor zijn woorden nog
Ik word minister president
En al word ik het niet dan ben ik het toch.
Jij zal voor altijd onze minister president zijn
Wij weten dat je het kunt
Maar onze droom is niet meer
Maar je rust is je gegund.
Een regenboog zal je uitgeleide doen
Een laatste vlucht over jouw stad
Onze dank is groot
We hebben een schitterende tijd met jou gehad.
Hij is een fortuynlijk man
De man die hem heeft gekend
De man van het vrije woord
Sleep tight minister president.
Namens Vrienden van Fortuyn, geschreven door Thea Croese.
---------19 februari 1948 – 6 mei 2002.
Pim,
Jouw plaats is leeg
Jouw stem is stil
Omdat Volkert dat wil
Hij heeft zes schoten op jou gelost
Dat heeft onze democratie een FORTUYN gekost
Pim, jij bent helaas vermoord
Jouw visie wordt nooit in de kiem gesmoord
Niemand kan jou temmen
Jij kreeg onlangs heel veel stemmen
Door de massale verdiende steun
Gaf jij PAARS, zelfs na jouw dood, een flinke dreun
Wat jouw tegenstanders niet kunnen verteren
Dat de Lijst Pim Fortuyn gaat meeregeren
Jouw lijst is de tweede grootste partij
Dat is bevestigd op 15 mei.
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Pim, het gaat je goed.
At Your Service!!!
Jouw trouwe aanhang: Wim & Jaap van der K..
---------Pim “the Renaissance” Fortuyn,
The love of God is incomplete without the love of ones Fellow men.
Pim “charismatisch” Fortuyn.
“At God’s Service”.
Pim you left a deep void within my heart! I still can’t get over your Sudden death!
Kennedy, King, Gandi, Fortuyn.
“At God’s Service”!
---------Mijn Geliefd Kind,
Ik houd van jou!
Ik heb Mijn eigen bloed voor jou vergoten om je rein te maken.
Je bent nieuw, geloof dat dat waar is!
Je bent lieflijk in Mijn ogen en Ik schiep je zoals je bent.
Bekritiseer jezelf niet en raak niet ontmoedigd,
Omdat je niet volmaakt bent in je eigen ogen.
Dit leidt enkel tot frustratie.
Ik wil dat je Mij vertrouwt,
Iedere dag weer, stap voor stap.
Blijf in Mijn kracht en mijn liefde.
En wees vrij – wee jezelf!
Sta niet toe dat andere mensen je opjagen.
Ik zal je leiden als je het Mij toestaat.
Wees je Mijn aanwezigheid bewust.
Ik geef geduld, vreugde en vrede.
Verwacht de antwoorden van Mij.
Ik ben je Herder en ik zal je leiden.
Volg Mij alleen.
Wees niet bezorgd over jezelf,
Je bent Mijn verantwoordelijkheid.
Ik zal je veranderen zonder dat je het eigenlijk door hebt.
Het jezelf lief en heb anderen lief omdat ik je liefheb.
Wees niet op jezelf gericht, wees op Mij gericht!
Ik leid, Ik verander, maar niet wanneer je het zelf probeert.
Want ik wil jouw krachtsinspanningen niet bevechten.
Je bent van Mij.
Geef Mij vreugde je gelijkvormig aan Christus te maken.
Je enige opdracht is op Mij gericht te zijn en op Mij alleen!
Worstel niet zo, maar ontspan je in Mijn liefde.
Ik wil de vrijheid om je vrijuit lief te kunnen hebben!
Houd ermee op in eigenkracht te willen doen,

86

Want Ik in jou wil doen!
Mijn wil is volmaakt, Mijn liefde is voldoende.
Ik zal in al jouw behoefte voorzien, want ik heb je lief!
Je Hemsels Vader.
Daar kan niemand jou ooit meer pijn doen of je demoniseren.
God gebruikte je en nu ben je daar.
Els I., Emmeloord.
---------Hommage aan een dissident
Beste Pim,
Het Vrije Woord, gewetensvol tot ons gekomen,
wees ons de Weg, in Waarheid en in Leven
op 6 mei werd jij ons zo plots ontnomen
Die ons een inzicht méér en wijzer hebt gegeven:
wéér een Praagse Lente sloeg abrupt toe, nu in ’t Westen;
maar toch: de paarse lakmoesproef bekende kleurenfranje
gedrieën één mag U, het volk, de stropdas testen:
Blauw-groen, blauw-geel en blauw-oranje.
Dat ons de Zorg voorwaar een zorg mag wezen,
Geen wrodt zal zijn, om Toekomst vrij te banen;
Gedragen in jouw geest volharen en niet vrezen
In wat voor wereld wij ons morgen mogen wanen
Door eenheid en saamhorige verscheidenheid in ’t Licht te wand’len
Steeds zoekend naar de Weg in onderling vertrouwen
Daadkrachtig samen sterk en vol respect te hand’len
Voor de medemens en ons een tempel mogen bouwen!
Europa Rouwt
(foto)?
Dank aan God
Tot ziens, vriend!
Een medescholier van je HBS, Mendelcollege, Haarlem
Jan ten H., Nijmegen.
---------“I Have a Dream”
I have a dream.
That one day the sons of former slaves and the sons
Of former slaveowners will be able to sit down
Together at the table of broterhood.
I have a dream that my four little children will one
Day live in a nation where they will not be judged by
The color of their skin byut by the content of their
Character.
I have a dream today.
I have a dream that one day little black boys and
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Black girls will be able to join hands with little white
Boys and white girls and walk together as sisters and
Brothers.
I have a dream today.
Let freedom ring.
Let it ring from every village and every hamlet, from
Every stat and every city, we will be able to speed up
That day when all of God’s children, black men and white men, Jews and Gentiles,
Protestants and
Catholics, will be able to join hands and sing in the
Words of that old Negro spiritual, “Free at last! Free
At last! Thank God almighty, we are free at last!”
Martin Luther King 1929-1968.
August 28, 1963
Washington, D.C.
F.L. Italy.
---------Ter nagedachtenis aan Pim Fortuyn, het fenomeen.
Om het gemis van Pim Fortuyn en zijn werk en wensen,
Stel ik me garant om vanuit achter de schermen mij
Dienstbaar te maken voor zijn Realisme onder het behoud
Van het Goede.
Allereerst moeten zijn trouwelingen,
Zijn werk niet verloren laten gaan, anders is zijn dood
Niet waardig geweest.
Na een eervolle afscheid,
Kan eventueel iemand als Frits Wester in zijn plaats zijn
Waardige gedachtengoed verbaliseren,
Die eventueel als nodig door mij zullen worden
Onderzocht, bedacht en uitgevoerd.
Wat Pim Fortuyn heeft willen nastreven, heb ik op mijn
Manier gedeeltelijk ook gedaan met als
Intensiveringsdatum 06-03-02.
Mijn ervaringen en bevindingen zijn op basis van
Eerlijkheid en waarheid.
De behandeling die hij gehad heeft in de vorm van
Tegenwerking, heb ik aan den lijve ondervonden.
Indien alles normaal doorgaat, zou ik medelevend
Nederland verzoeken om een raamkaarsje te plaatsen.
D. Sitaram, Den Haag.
---------Je begrafenis zal pas je geboorte zijn!
Marten, Michiel & Joost.
----------

88

We weten niet, we zullen het nooit begrijpen
Waarom een mensenleven wordt bekort
Waarom de ene bloem tot vrucht mag rijpen
De ander reeds in de knop verdort.
---------Een dapper, intelligent
En creatief man
Werd slachtoffer
Van lafheid, domheid
En onbenul
Laten we hopen voor dit
Zieke land dat dit
Zware offer niet voor
Niets geweest is.
---------Hij was de eerste
Hij was de beste
Hij was de enige
Hij is niet meer
Een schande voor
Nederland.
De strijd is gestreden.
Jaap & Lenny Van V., Rotterdam.
---------Een prachtmens is heen gegaan
Een echt mens en een echte
Nederlander die om z’n land gaf
Een politicus met lef en niet
Laf zoals de rest.
Hij gaf zichzelf en zijn leven
Is ons ontnomen.
---------Lieve dappere Pim,
Je gaf oprecht je mening;
Genoot met volle teugen
Totdat je laf werd neergehaald,
Regeert dan zelfs in jouw geliefde land
Echt alleen de leugen?
Dini.
---------Pim,
Jouw woorden waren niet onze ideeën,
Maar dit schendt de rechten van een mensenleven.
With love, 2 studenten.
----------
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Voor Pim,
Die we hebben leren kennen
Als een charmante en fatsoenlijke vent.
Die zijn mening niet onder stoelen of
Banken stak.
Je glijk omtrent veiligheid is nu
Op tragische wijze bewezen.
We zullen je missen!
Fam. S., Vlaardingen.
---------Pim,
Waar was U, God?
Als in een droom
Zie ik het strand
Langs de eindeloze zee.
In het zand
Een dubbel voetspoor:
Het spoor van mijn leven
En de voetsteppen van
De Heer, die in de steeds
Wisselende situaties
Dicht bij me is.
Tot het begin
Van die donkere tijd,
Toen mijn werld scheen
In te storten.
Dan blijft slechts
Een spoor over …
Heer, waar was U,
Toen ik U zo nodig had?
Waarom liet U me
Toen in de steek?
Kijk eens goed.
Die voetstappen
Zijn de jouwe niet.
In die moeilijke tijd
Was Ik het die jou droeg …
Dag aan dag draagt Hij ons.
J.L. Saarloos-de Bijl
---------Pim,
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Het kwam zo onverwacht
Wie had dat gedacht.
Ook al was je niet mijn vriend
Geen mens die dit verdient.
Wie was er zo laf
Jou levenwerk is niet af.
Wie weet hoe het nu verder gaat
Nu jij er niet meer ‘voor staat’.
En wie durft het nu nog aan
Om hiermee verder te gaan.
Wie heeft het geduld
Zodat jou wensen worden vervuld.
---------Pim,
De regering heeft z’n zin.
Jij bent uit hun gezicht;
Zij voelen dat als hun plicht.
Maar veel Nederlanders komen voor je op;
Het “Paars” krijgt definitief ’n rot schop.
Je werd door de Nederlanders op handen gedragen;
Maar wij kunnen ‘nooit’ meer wat aan jouw vragen.
Jij wordt hier nooit vergeten;
Dat zal ‘Paars’ duidelijk moeten weten.
Jij bent als ‘mens’ in de politiek gekomen;
Daar kunnen die zuurpruimen alleen maar van dromen.
Door die laffe moord is er een groot gat gevallen;
Nu kunnen de politieke partijen nog meer verknallen.
Je had een eigen persoonlijkheid;
Dat zijn we in een klap allemaal kwijt.
Voor jou is er geen vervanger;
Dat geldt voor nu en voor langer.
God heeft gezien dat Nederland huilt;
Je heb je boodschap van beneden naar boven geruild.
“AT YOUR SERVICE”
----------Pim,
Wij stonden niet achter jou “achterlijke” ideeën,
Maar eerlijk is eerlijk, dat geven wij toe.
U was ’n politicus in hart en nieren, die zijn
doelen nastreefde in ’n land dat zo tolerant
hoort te zijn. Wie had ooit gedacht dat in Nederland
zo iets afschuwelijks en ongelooflijks zou gebeuren.
Door deze laffe moordaanslag zal Nederland nooit
’t zelfde meer zijn. De democratie waar wij ooit zo
trots op waren, is samen met U in 1 klap verdwenen.
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Het vermoorden van “achterlijke” ideeën, is het
vermoorden van Vrijheid en Democratie.
Leonilda, Edilson, Gentil & Daisy.
---------Onze diepste angst is niet dat we ergens niet toe in staat zijn.
Onze diepste angst is dat we grenzeloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis, dat ons de meeste angst aanjaagt.
We vragen ons af, wie ben ik om briljant, aantrekkelijk, getalenteerd, geweldig te zijn?
Eigenlijk moeten we ons afvragen, waarom zou ik dat iet zijn?
Je ent een kind van God. Niemand heeft er baat bij als je je bescheiden opstelt. Er is niets
verlichtends aan om je terughoudend op te stellen, zodat mensen zich bij jou niet op hun
gemak voelen. Het is de bedoeling dat we stralen, zoals kinderen doen.
We zijn geboren om het goddelijke uit te stralen, dat in ons aanwezig is. Niet in een beperkt
aantal mensen, maar in iedereen!
En als we ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust de mogelijkheid hetzelfde te
doen.
Als we bevrijd zijn van onze eigen angst, zal onze aanwezigheid automatisch anderen
bevrijden.
Nelson Mandela, 1994.
---------Beste Pim,
Jouw belangrijkste boodschap voor mij is het besef dat onze democratie en vrijheid illusies
zijn en de les hoe we deze terug kunnen winnen. Je liet ons zien dat we gewoon onszelf kunnen
zijn omdat dit is wat we eigenlijk allemaal willen. Maar het kan een hoge prijs hebben. Jij
was bereid om jet jouw leven te betalen, want je bleef jezelf ondanks de dreigementen.
De democratie werd niet vermoord samen met jou, door kogels. Het kan alleen sterven als we
bang zijn en zwijgen en jouw voorbeeld laten voor wat het is. Wij zijn met ons allen de
democratie. Wij kunnen daarvoor kiezen door oprecht onszelf te zijn, naar elkaar te luistern
en elkaar te respecteren. Een volk kan vastgehouden worden in de greep van de angst, maar
niemand kan een heel volk neerschieten.
Dank je wel en rust in vrede,
Margriet.
---------Lieve Pim,
Wat jij teweeg hebt gebracht in Nederland, zal nooit meer gebeuren.
Je was een uniek persoon!!!
Als jij op televisie kwam, verdween mijn moeheid en klaarde ik weer op.
Wat mis ik je.
Pim, jij gaf de zwijgende meerderheid in Nederland een stem!!!
De glans is weg door jouw heengaan, maar ik zal strijden dat jouw ideeën nooit verloren zal
gaan.
Lieve Pim, bedankt voor alles wat je hebt gedaan, voor altijd zal je in mijn hart zijn.
Voortaan gaat bij mij thuis op 6 mei de vlag halfstok.
Rust in Gods armen. Gusta de L..

92

---------Beste Pim,
Jouw oprechte gedachtegoed dat het anders moet
vond een heel breed ontvangst en ontaarde in politieke angst.
Je hebt je voor een passie moeten geven.
Want andersdenkende ontnamen je het leven.
Pim in tijd was het tekort.
Met ongekende passie bestormde jij het politieke fort.
Dit maakt niemand af, waar jij je leven voor gaf.
Bedankt,
Mariska & Ed.
---------Lijst Pim Fortuyn:
Na zoveel jaren puin?
Zag ik toekomst in Pim Fortuyn!
Een toekomst voor mijzelf
En ook voor velen,
Die dit diepe leed met mij zullen delen.
De democcratie is beschoten
En de toekomst om gestoten.
Men beschilderde je van Rechterhand
Maar je was strijder en vocht
Voor mij en je land.
En als rechts dan zo gevaarlijk is??
Waarom schoot die Linker-klootzak
Dan niet mis?
Rust zacht maar geef ons kracht
Om te volbrengen wat je bracht.
Met Pim had het zin.
---------O Maria, wij komen tot U met al onze
Noden en zorgen.
U bent zo’n machtige voorspreekster
Bij Jezus uw Zoon.
En een kind kan toch aan zijn lieve
Moeder niets weigeren.
Daarom bidden wij tot U met een groot
Vertrouwen.
Maria, wij leggen onze noden
In uw moederhanden.
Bij U zijn ze veilig.
Wij hoeven ons niet meer overbezorgd
Te maken, waar U onze zorg overneemt.
Geef ons ook door het water uit de bron
De lichamelijke en geestelijke
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Genezing die we nodig hebben.
Maria, we danken U voor uw moderLiefde en door U danken we Jezus, uw
Zoon, nu en tot in de eeuwen der
Eeuwen. Amen.
Druk: Drukkerij Uitkijkpost B.V. Heiloo.
---------Lieve Pim,
Ik ben vandaag in Rotterdam aanwezig om m’n protest te laten zien tegen de zinloze moord
op jou. Je zat diep in m’n gevoel; ik ben behoorlijk aangeslagen. Ik zal je missen en ik bedank
je voor je aanwezigheid. Hier een “Catharsis” voor iedereen die dit ziet. Ik heb het ooit
gemaakt om met m’n verdriet om te kunnen gaan. Nu geef ik het aan jou. Rust Zacht Pim!
Roy.
Foto
---------Lieve Pim,
Sterk, lastig, krachtig, eenzaam, niet bang om te zeggen wat je denkt,
Je grote ego had je nodig om je diepe onzekerheid te beschermen en je
Angst om gekwetst te raken te verkleinen./
Je hebt veel gedaan.
Gedaan wat je kon, om mensen inzicht te geven in hun eigen kracht.
De enige die iets kan veranderen in je leven dat ben jezelf.
Dat heb jij laten zien en mensen gegeven.
Petje af. Ik bewonder je.
Niet om je overtuigingen, maar om je onafhankelijkheid.
Je bent een mooi mens. Nog steeds.
Steeds komt dit gedicht van Peter Handke bij me op
Als ik aan je denk n.a.v. de televisiebeelden waar ik elke keer stil van wordt.
En niet begrijp. Dit gedicht past bij je. Vind ik.
Durf goed te kijken.
Breng je werk in gevaar.
Zoek de confrontatie.
Maar doe het onopzettelijk.
Wees niet de hoofdpersoon.
Vermijd bijbedoelingen.
Verzwijg niet.
Wees week en sterk.
Wees slim, steek je nek uit en
Veracht de overwinning.
Kijk niet toe, bewijs niets,
Maar blijf met alle vertegenwoordigheid
Van geest open voor anderen.
Laat je ogen zien, laat de anderen
Erin kijken, zorg voor ruimte en
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Beschouw ieder in zijn eigen perspectief.
Beslis alleen met hartstocht.
Misluk rustig.
Neem vooral de tijd en bewandel zijpaden.
Laat je afleiden.
Neem om het zo te zeggen vakantie.
Trek je terug in jezelf als je daar
Zin in hebt en gun je de zon.
Neem je eigen kleur aan.
Ben wie je bent.
Ik volg je.
(vrij vertaald uit gedicht van Peter Handke)
Velen volgen je op hun manier.
Yolanda E..
---------Open brief aan de politiek
Geachte Politici,
Nederland is veranderd en ik zal U zeggen niet op een goede manier.
Er is geen democratie, alle illegalen mensen kunnen zo naar binnen,
De grenzen gingen open en staan nog open.
Dus even kort samengevoegd: een ramp.
En dat dankzij Paart, het CDA en Groen Links.
Maar ineens, eigenlijk niet ineens, want hij was al ongeveer 10 jaar in de politiek,
Kwam Pim Fortuyn. Nederland werd wakker geschud.
Hij offerde zich op voor Nederland, omdat het met Nederland zo slecht gaat. Ook met
Het onderwijs en ik kan het weten, want ik “geniet” zelf nog ‘onderwijs”.
Ook in de ziekenhuizen gaat het slecht (ook uit eigen ervaring).
Pim werd Lijsttrekker van Leefbaar Nederland en die nieuwe partij kreeg veel aanhangers.
En weet U waarom?
Omdat ze genoeg hadden van alle ‘belovende’ politieke partijen.
Eindelijk zei er eens iemand de waarheid.
Hij was een man van democratie, een man die voor het volk was.
En ja, dat kan ik van U niet zeggen.
Wat ik zeg, is niet wat ik alleen vind, maar is voor heel veel burgers in Nederland het geval.
Pim Fortuyn werd uit Leefbaar Nederland gezet, maar Pim ging door. Pim had een goed
karakter.
Hij zie: “Ik heb gezegd tegen mijn kiezers, dat ze op mij kunnen stemmen, dus ga ik zelf een
Lijst opzetten”.
Pim Fortuyn had een lijst gemaakt: Lijst Pim Fortuyn.
U was aan het zweten, straks komt hij aan de macht dachten jullie
Pim Fortuyn was slim, gewoon veel te slim voor Nederland.
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Ineens werd hij vermoord. Een individuele gek noemde U de dader.
Ik wil een ding zeggen. De dader heeft het echt niet in zijn eentje gedaan en
Ten tweede U (de politiek) en de media hebben hem eigenlijk vermoord, want U heeft het
klimaat geschapen.
Dat heeft Pim Fortuyn ook gezegd. Bij zijn leven voelde hij dat er een aanslag op hem
gepeegd zou worden.
Maar U als politici hebben nog meer schuld.
Want Pim Fortuyn had geen eigen lijst opgezet als het niet slecht ging met Nederland.
En dan was hij ook niet vermoord.
Wat ik U wil zeggen, gebruik de ideeën van Pim Fortuyn, want dan komt Nederland er
Misschien weer bovenop.
En oh ja, U moest U schamen, de media en de politiek. Als U nog steeds durft te zeggen dat
Nederland een democratie is, dan heeft U dat goed mis.
U heeft Pim Fortuyn een rechts-extremist genoemd, alleen omdat hij de gevestigde orde
Aanviel en zag en vertelde wat er mis was in Nederland.
Hij zal nooit meer iets kunnen zeggen. Maar zijn ideeën zitten in de burgers.
Mag ik nog wel wat zeggen??
Met vriendelijke groet,
Sulvia van der S. (15 jaar)
(aanhangster Lijst Pim Fortuyn).
---------“Waarom”
Lieve Pim,
Waarom heeft hij dat gedaan
Waarom moest jij henegaan
Waarom heeft hij nu geschoten
Waarom werd jij soms uitgefloten
Waarom blijft jij in mijn gedachten
Waarom na zoveel nachten
Waarom kan ik je niet vergeten
Waarom, jij mens met een geweten
Waarom kwam jij voor ons op de bres
Waarom had jij zo’n succes
Waarom dacht jij aan gewone mensen
Waarom had jij zoveel mensen
Waarom, ik weet het niet
Waarom heb ik zo’n verdriet
Waarom hoor ik steeds maar zeggen
Waarom, wil ik wel uit gaan leggen
Waarom, jij was de enige die dat kon
Daarom was het waar het allemaal om begon.
Bep (geb. 30-12-1924).
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