
De les van Fortuyn 
Op het moment dat ik dit schrijf lijkt de mogelijk-
heid dat Leefbaar Nederland, met Pim Fortuyn als
lijsttrekker, bij de komende verkiezingen een groot
aantal zetels haalt verdwenen. Hoe positief dat ook
mag zijn, aan deze ontwikkeling kleeft één groot
gevaar: dat de gevestigde partijen, inclusief de
PvdA, opgelucht ademhalen en overgaan tot de or-
de van de dag. Het feit dat een protestpartij 20 tot
22 zetels zou kunnen halen zou voor iedere politie-
ke partij reden moeten zijn voor grondig zelfonder-
zoek. Waar komt het verzet, de weerzin, tegen de
gevestigde partijen vandaan? 

Het lijkt me te gemakkelijk om de oorzaak te
zoeken in het onuitgesproken racisme of de vreem-
delingenhaat, waaraan Fortuyn zou appelleren. De
overgrote meerderheid van de Nederlanders is (ge-
lukkig) nog steeds bereid de aanwezigheid èn de
komst van ‘nieuwe Nederlanders’ ruimhartig tege-
moet te treden. De aantrekkingskracht van Fortuyn
ligt volgens mij veel meer in het vermogen om te
zeggen waar het (wat hem betreft) op staat en ver-
volgens niet weg te lopen voor de consequenties.
In dat opzicht was de manier waarop hij in Netwerk
verantwoording aflegde een verademing. Er was nu
eens niet verkeerd begrepen of geciteerd. Fortuyn
stond voor wat hij gezegd had. Wat men ook van de
opvattingen van Fortuyn vindt, van de wijze waarop
hij (tot nu toe) verantwoordelijkheid neemt voor
zijn daden en uitspraken kunnen de gevestigde
partijen en andere maatschappelijk verantwoorde-
lijken nog een hoop leren. 

Laat ik als voorbeeld de bouwfraude nemen.
De minister van Justitie zag geen mogelijkheid om
de schikking van de Nederlandse overheid met
frauderende bouwbedrijven ongedaan te maken.
De Tweede Kamer legde zich daar met tegenzin bij
neer. Voor veel mensen is dat in strijd met hun
rechtsgevoel. Dat werd nog verergerd door de sug-
gestie dat er een deal was gesloten tussen PvdA en

vvd (wij sparen Korthals, jullie sparen Melkert in
de esf-affaire). Maar de klap op de vuurpijl was
(voor mij althans) de uitspraak van een hoge ver-
tegenwoordiger van Justitie. Hij meldde in de krant
dat de commotie over de schikkingen eigenlijk
overdreven was: het woord ‘boete’ zou terechter
zijn en minder aanleiding geven tot verontwaardi-
ging. Dit lijkt me nu een schoolvoorbeeld van recht
praten wat krom is. Het bedrag van de schikking
(of boete, zo u wilt) die met de drie frauderende
bouwbedrijven is getroffen bedraagt ƒ 1 miljoen
per bedrijf. Uit onderzoek van KPMG is gebleken
(en door de bouwbedrijven toegegeven) dat voor
ƒ 29 miljoen gefraudeerd is. De schikking voorziet
niet alleen in het verder afzien van nader onder-
zoek, maar ook in een aardige bonus voor de be-
trokken bedrijven. Na aftrek van de ƒ 23 miljoen
die de bedrijven aan ns moeten terugbetalen hou-
den de drie bedrijven samen ƒ 6 miljoen over. Netto
opbrengst na aftrek van de boete: ƒ 1 miljoen per
bedrijf. Zo wil ik ook wel een boete. 

Laten we toch eens gewoon erkennen dat er
misstanden zijn en daar de verantwoordelijkheid
voor nemen. Dat lijkt me een vruchtbaarder reactie
op de opkomst van Leefbaar Nederland (of andere
protestpartijen) dan het zoeken van excuses of het
bagatelliseren van de misstanden. 

marijke linthorst
Redacteur S&D

De monarchie als
parlementair probleem
Het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima
Zorreguieta was een mooi en eigenlijk ook wel ont-
roerend feest  – maar heeft de argumenten voor
een republiek natuurlijk niet ontkracht. Sterker: al
die verstokte republikeinen die half vertederd, half
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mokkend voor hun televisietoestel hebben geze-
ten, kunnen aan de manier waarop de trouwplech-
tigheid in Nederland ‘ontvangen’ is een argument
extra ontlenen om te zijner tijd toch maar voor een
andere staatsvorm te kiezen.    

Het belangrijkste bezwaar tegen de monarchie
is bekend. Erfopvolging is geen goed democratisch
principe. Je staatshoofd moet je niet opgedrongen
krijgen, maar zelf kunnen kiezen. Daar wordt
tegenwoordig door republikeinen vaak aan toege-
voegd dat de monarchie  in strijd is met de men-
senrechten; je kunt het betrokkenen eigenlijk niet
meer aandoen om hun leven lang protocollair inge-
snoerd te zitten en niet verantwoordelijk te zijn
voor hun eigen daden.

Maar er is nog een ander argument, waarbij de
aandacht verschuift naar degenen die voor ge-
noemde daden wel verantwoordelijk zijn: regering
en parlement. Een PvdA-Kamerlid vroeg zich (tij-
dens een informele discussie over de monarchie,
twee jaar geleden) af of het echte probleem in onze
monarchie niet het parlement is. Staan parlemen-
tariërs, als het er op aankomt, sterk genoeg in hun
schoenen om een koningshuis dat brede steun in
de bevolking geniet en zoveel royalty-emoties los-
maakt, afdoend te controleren? 

Het is een interessante gedachte, die enig hou-
vast vindt in de reacties van een aantal Kamerleden
op het jl. koninklijk huwelijk. De meeste fracties in
de Kamer, zo meldde NRC-Handelsblad op de maan-
dag na het grote feest, zijn van mening dat op de
komst van Maxima’s vader naar Nederland voor-
taan ‘niet krampachtig gereageerd moet worden’.
PvdA-Kamerlid Peter Rehwinkel is van oordeel dat
Maxima, die ‘toch al in een gouden kooi terecht
komt, de banden met haar familie ook in Neder-
land (moet) kunnen onderhouden’

vvd’er Te Veldhuis gaat nog een stuk verder.
‘We moeten onszelf ’, zo zegt hij, ‘een spiegel voor-
houden en ons afvragen hoe hardvochtig we mo-
gen zijn tegenover de prinses’. ‘De vader was fysiek
afwezig, maar psychisch was hij er, in de toespra-
ken, in de tranen. Er is een enorm persoonlijk offer
gedaan door de prinses’. Volgen soortgelijke reac-
ties van het cda (‘wij stonden er altijd al wat soepe-
ler tegenover’), Leefbaar Nederland (‘wat doen we

haar aan?’) en de Christen-Unie (‘niet blijven sto-
ken in het huwelijk’).

Maar waar ging het nu ook alweer om? Om de
afspraak om vader Zorreguieta, die nauwe banden
met een moorddadig militair regime heeft onder-
houden en daarover nooit spijt heeft betuigd, pu-
bliekelijk op afstand van ons koninklijk huis te hou-
den. Niemand zal het  echtpaar het privé-recht be-
twisten om hun (schoon)ouders te ontmoeten.
Maar het ligt voor de hand om Zorreguieta sr. ook
in de toekomst niet als publiek persoon in Neder-
land welkom te heten. Daar hebben de tranen van
Maxima in ieder geval helemaal niets mee te ma-
ken.

‘Volkswil brengt politici tot zwijgen’, zo luidde
de kop waaronder nrc Handelsblad op genoemde
maandag verslag deed van de feestelijkheden zelf.
Dat is precies waar het om gaat. In ons monarchaal
bestel is misschien niet de monarchie de zwakste
schakel en zijn het vooral regering en parlement
die een republiek nodig hebben. Op z’n minst iets
om over na te denken – de tijd hebben we daar nog
wel even voor.  

paul kalma
Directeur van de Wiardi Beckman Stichting; 
redacteur van S&D

enron & de markt-
waarde van de politiek
De schokgolven van de enron-affaire hebben Eu-
ropa inmiddels bereikt. Ook de Britse politiek blijkt
allerminst immuun voor de cash-and-carry strategie
van de Amerikaanse energiegigant. Lord Wakeham,
voormalig staatssecretaris voor energie, is gedaagd
door de Amerikaanse Senaat en Labour’s eigen Pe-
ter Mandelson blijkt ook in dit moeras een schoen
te hebben verloren.

Het beeld van de interactie tussen enron en de
politiek is ongemeen pijnlijk. Individuele politici lij-
ken te koop, net als politieke partijen. Minstens zo
verontrustend is echter dat het institutionele

11

cursief

S&D feb. 2002 binnenwerk def  16-09-2002  12:37  Pagina 11




