Tien hoofdrolspelers maken de balans
op van de erfenis van Fortuyn
Op 6 mei 2012 is het precies 10 jaar geleden dat Pim
Fortuyn op het Hilversumse Mediapark werd vermoord.
In deze bundel komen hoofdrolspelers van destijds aan
het woord, terugblikkend op die bijzondere periode. Wat
hebben we verloren en geleerd?
De geïnterviewden in deze bundel hebben een beeldbepalende rol gespeeld in de periode die we kunnen aanduiden als ‘voor en na de moord’ die Nederland schokte.
Harry Mens – Felix Rottenberg – Lidy Nicolasen –
Wouke van Scherrenburg – Ivo Opstelten – Hans Wiegel –
Paul Schnabel – Marcel van Dam – Herman Heinsbroek –
Marco Pastors – Mat Herben – Marten Fortuyn

Hoofdrolspelers die antwoord geven op vragen als:

Andere Fortuyn-titels verkrijgbaar
als e-book
De puinhopen van acht jaar Paars
- ISBN 978 90 452 0297 6
De islamisering van onze cultuur
- ISBN 978 90 452 0307 2
De verweesde samenleving
- ISBN 978 90 452 0317 1
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Vanaf haar oprichting in 2000 bracht Karakter Uitgevers B.V. ook het
gedachtengoed van Pim Fortuyn op de markt. In korte tijd verkocht de
uitgeverij 270.000 exemplaren van De puinhopen van acht jaar Paars en
zette hiermee niet alleen Fortuyn maar ook zichzelf op de kaart.
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Joost Eerdmans & Martijn van Winkelhof
10 jaar zonder Pim
- Paperback, 14 x 21,5 cm
- Omvang: 128 pag.
- Geïllustreerd met z/w foto’s
- ISBN 978 90 452 0277 8
- NUR 401/754
- Prijs: € 12,95
- Verschijnt: 21 april 2012

Ook verkrijgbaar als e-book
- ISBN 978 90 452 0267 9
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10 jaar zonder Pim is een boek waarin vanuit diverse standpunten en politieke kleuren geanalyseerd wordt hoe tien
jaar na dato Fortuyns gedachtengoed voortleeft.

Joost Eerdmans is o.m. Wethouder in Capelle aan den IJssel
voor Leefbaar Capelle en presentator van WNL’s Avondspits. Hij
kreeg landelijke bekendheid als Tweede Kamerlid voor de Lijst
Pim Fortuyn. Martijn van Winkelhof was als nabije buurtgenoot
van Fortuyn getuige van het fenomeen en de aardschok in het
Rotterdamse van 6 mei 2002. Hij is als ﬁscalist en bedrijfskundige werkzaam in de ﬁnanciële sector.
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• Welke lessen heeft de politiek na ‘2002’ volgens u
ter harte genomen?
• Is Geert Wilders de erfgenaam van Pim Fortuyn?
• Pim Fortuyn: een politieke aardschok of een
storm in een glas water?
• Hebben de media geleerd van de moord op Pim
Fortuyn?
• Over een jaar komt Volkert weer op vrije voeten.
Wat vindt u daarvan?
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