
Pim Fortuyn vindt
samenlevingsopbouw uit

ln de Elsèviér van 22 joni jl, schreèí Pim
Fortuyn ondèrstaande column. De
redactie vond deze dusdanig belaíg-
wekkend èn stimulèrend met het oog
op de toekomsl van ons vakgèbièd, dat
w6 u déze tèkst niet willen onthoudèn,
Stilzwijgend hopen we natuurlijk ook
dat premier Kok zich hiercloor uitge-
daasd voelt om de kans te gnjpen, de
'beleidsaa.rbèvéling' van Fortuyn niet tè
latèn ligqen lol na dè2è kabinètsperio"

de beroerde polrek-econoom Keynes
De samenevng bleek n lroge male
maakbaar te ztn zels hèt ó.mààtschap
pè lke qe2. vè mln oi meer te bescha-
!en. Tegenkant van deze successen rvas
een benauwende maar zeer eÍÍectiele en

sÍnqente socae conÍo e d e a lret alul
kende n de marge dr!kle, àsmede ee.
voisÍekte dóm.a.te vàn een ke.blrge
lke.! tuur De Nedera.dse samene! nq

bestond ut een heeboe lam ies Kok. za

n de oop van de laren z€stg kwam
tegen d€ he€rschappl!àí de kè.blrqe
lke c!11!ur ee. tege.beweg nq op gano

n de gedaa.te lan Provo Een protesrbe-
we! fq va.longeren !i1de middenkasse
die zclr !.rzette legen h€t kooilesvo k en
ziln menta 1et Dt verzet had ee. spees.
n et gevreddàd I karàkter è. bèstond
voórnàme rk u t plb èke same.schoin
gèn b I het Leverdle n Amslerdam waar
gewoon wal aanlekood Írerd De react e

van her qezaq was re g.weddad g, en
meer dan €ens zln deze samens.hó .
qe. waar nets ónoorbaàrs eèbeurde.
.ièt hardè hà.d r teengèdreven Deze
olereacte werd ingeqeven door de angst
dar de zorlvud g opgebolwde orde ut
e€n zou va en W€ klnnen ste en dà1d e
a.gst terechl wàs và. de tóe.mà iqe
ke.burgelrke sàmè. èv.q s qeen spaan
meeí heel. Op Prolo !ogden hel studen-
tenprotesl de tweede feminsls.he gof
ef de vo ed ge rd vdla serlng va. de
sanenev n9 orlerm lde ikeontwkkeln
gén Ír het kàdér !àn de módern se nO

van e.ono. e en maats.happj. De
moderne nlormalie-technologie en de
plalte orqan sate van bedrillen.. nsle
lngen zln ondenkbaar zonder openheid
è. emà.. pàte op ale Íonle.
nd vdlaiserng s waar lk een ge2o.ken
c! luurgoed. Het zln van een ind ! du en
de erbjbeho@nde ontpooing zln geen
prerogaleven meer van e.n dLnne
bovènlaàg líaar emàncipate en nd vd!
àlser.g hèbbe. er rveltoe gèled dat er
naurveltks nog wordl opqevoed, dat
bevrlst colect.Í beeefde normen en
waarden in d skred et ztn qera.kr en dat
+ và. gezag nauwè lks noq sprakè is De
gèlogen ziln er naaí de samen evng veí
gr! zell met as neleneiÍect onmaal
schappeilk gedrag van hooq rol laa!
Waar samenev ngssÍucturen in vetua
zin è. dè.óodzaak ètuàn niel lànqer
vrordt Oevoed e. qevoed lerkèèrt ndv
dlalsme ln egoiltsme. De Nedenandse
e te 2et hel niet meer als haar opdrachl
de wensellke maatschappilén b lpassend

maatschappelllk gedrag vóor te evè..
Vaak s haar gedrag eqocentís.h en
sle.hls gercht op eiqen korte-rermln
beafgen Een po tcls as Heerma d ep
doordrongef van ziln m.atschàppellkè
lerantwóórde lkhed, wórdl wàt àcherg
aloedaa. às ee. noderne Sw eben e,

2o.dèr dat enrand van postuur oot voor
hem opkoml De o.derklasse gaat ziln
e gen, d kw js godde oze gang en de m d
denkasse schlrkt zch zo ang het kàn
behaag rk n edeÍen bankste óp dumè.

Oeze tld stell ons meer dan oo t voor de
opgave om de samenlev ng op te bo!
wen Nets s vanzeÍ gègelen, à es is n

beweg ng We hebbe. . èt 2ózeer èè.
m nsiere.od g voor geznszaken het
gèzin s de eniqe samene! ngsvoro dle
ale stormen 1ol n! loe heelt overleefd
a s we een nrinistere dat z ch bez g

houdt mel samenev ngsopbouw Dan
moeten poltc er na1lur lk we vaí over
tuqd zin dat de sàmè. èv.o maakbaaí s
en ook gemaakl moet worden. Het aard -
ge is dal di1 m n stere er al s. Hel heeÍl
de trlttqe naam m n stere van wezln
Een nre!we naam
echte m nster en het kab net na Kok kan

n een 1ld dàt d t n.der.ód g was da.
|rans vrarén po tc toch drlk n de lreer
met so.a engineering' oJvr'elsamen e

v.qsopbolw. Dl idee was n socaa
democratische krng tildens het nterbe
um aanges age. en werd na de Tvree.le
Weredoorog een na1ónae sport !óor dè

Samène! ngsopbouw ri.hlte zch vooral
op soclaa -zwakke gezinnef en bwrlen
socale sÍlcturen die m n ol meer b!ten
hel bèrek lan de z! len ve en. Wat dae.
gebelrde ko. . e1 vee zaàks ziln. n .le
làre. vlilg g nq de aanda.ht ut naar her

onmaalschappe!lke gezin niel aan dë
heersende b!rgeilkecLtu!raangepaste
gezln.en en leelvorme. Có.íesslóne èn
en socaa demócrate. trokken 2.h hu.
ot eàn en zettei eei beschàv.qsoíe.
sei n. Het m nslere lan ríaatschappeilk
Werk onder de Janeuz. katho ieke po t
ca lÍarqa ( ompé was een tastbaar
resu tààl. Prem èÍ Wi em Drees {P!dA)
had met het nrelwe m n slere n el lee
op nier zozeer vanvr'ege de rverksoort as
van$Eqe de centles d e deze kostle
Onder dè vóódvare.de e d.q vaó lvlàrcà
gehoLpe. .loor hartverwarmende kon nk l
ke belangste nq (kon n! n J! ana
bemoede er zch peEoon ilk en zeer
nrenseÍ mee). werd het n n sterie een
sLc.es. n jn met de ó.twikkeln9 .aakte
hèt werk vàn de samenlévi.!lsopbó!ur
geproiessona seerd en boede het
beroep van ma.tschappellk vrerksler Een
vrolwenberoep: manner voe den z.h er
.iet toe aanqetrokken, d è dedé. de
d ecte lan de nstei nq vraaraa. maat
schappe jk werksters verbonden waren
Het was ook de 1ld dat de po tiek ge ooÍ
de n de maakbaarhed van de samen e

vi.q met recht e. rede.. . èè. pèróde
lar krap 25laar werd een.onrpete ver
zorg fgsstaat ut de qrond geslampl en
een slccesvole economls.he po tek
gèrèalseerd op bàss !àn nzlchten van
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