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De Bentley en de fiets 
Waarom vinden mensen het zo mooi of leuk of fascinerend, dat Herman 
Heinsbroek in een Bentley rijdt? Zelfbetaald natuurlijk, niet over de rug 
van de belastingbetaler. Dit vergaapmobiel met een prijs waarvoor de 
gewone man een knappe woning kan scoren, staat regelmatig bij te dragen 
aan de toeristische aantrekkelijkheid van het Binnenhof 
De donderse klap waarmee de LPF zich heeft genesteld in het panorama 
van de Nederlandse politiek trilt nog lang na. Het electorale succes van 
deze partij heeft geleid tot een stroom van beschouwingen over het waarom 
van de drastische ommezwaai in de voorkeur van de kiezers. De meest 
gekoesterde uitleg is, dat de 'gevestigde politieke partijen' (scheldwoord) de 
aansluiting bij de gewone burger hebben gemist en daarmee de boot van het 
politieke succes. Zij hebben geen oog gehad voor de werkelijke noden in de 
samenleving. Arme Roger van Boxtel. 
Het volk heeft dus gekozen voor de club die zegt wat de gewone man denkt. 
Daarmee wordt die gewone man een intrigerend persoon. Kennelijk geen 
D66'er en dat is heel verklaarbaar. D66 heeft nog nooit gehoord van 
gewoon. Ieder individu is immers uniek en moet in de gelegenheid worden 
gesteld zijn of haar (die toevoeging nooit vergeten!) hoogst persoonlijke 
opvatting over de eigen situatie op een zelf gekozen manier te uiten tegen
over het immer luisterend oor van de ideale volksvertegenwoordiger. Voor 
de oprechte D66'er is 'normaal' geen begrip van betekenis. 
En nu zwaait op Economische Zaken een minister de scepter die, met een 
vertoon van rijkdom dat hem in sommige kringen het predikaat 'patjepeeër' 
oplevert, de modale werknemer verbiedt een broodje te eten op de stoep van 
het ministerie. Die een pleidooi houdt voor herstel van gezag van artsen, 
leraren en ouderen. De oorvijg terug in de klas. Als leraren mogen slaan, 
wat mogen artsen dan wel niet? Deze boodschap houdt hij voor aan de zak
kenvullers en baantjesjagers die het parlement en de regering bevolken 
zolang er nog andere politieke partijen bestaan. 
Een vriendin die het weten kan vertelde me, dat zij zich ooit als actieve 
CPN'er had gemengd onder om hoger loon stakende arbeiders. Diezelfde 
mensen lieten een foto zien van de riante villa waar hun baas in woonde. 
In tegenstelling tot wat mijn vriendin veronderstelde, waren zij vervuld 
van bewondering voor dat huis. Kon je zien voor wat een prima, succesrijk 
bedrijf zij werkten. Zo is het ook een beetje met de LPF. De "man-in-de
straat", de niet-stemmer, de on.begrepen kankeraar op de politiek wordt 
bediend door een partij die is opgericht door een bekakte valse nicht met een 
nogal gortige levenswandel en een levenseinde op zijn Italiaans. In het 
zadel gezet door onroerendgoedbaronnen, die zich overmatig hebben ver
rijkt aan de woningnood. Dit alles in een land waar roddelbladen floreren 
bij berichtgeving over het burgerlijke liefdeleven van BN'ers en Peter R. de 
Vries als summum van huiskamervermaak een heuse onderwereldfiguur 
interviewt. Waar 'doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg' het nationale 
motto is. 
De gevestigde politiek, met haar krampachtig vertoon van eenvoud, vader
tje Drees indachtig, is omvergelopen door een ander slag mensen. 
Schaamteloos en zuur, trots op eigen onbenul en vooral gekenmerkt door 
een niet te relativeren dédain voor de Haagse werkwijze. Op punten verto
nen die mensen overeenkomsten met de provo's van indertijd, ware het niet 
dat hun vrome dodelijke ernst de vergelijking met dat speelse clubje onder
uithaalt. Het CDA is wat dat betreft een betere partner. 
Laat D66 bij elkaar blijven. Laat dat clubje intelligente, fatsoenlijke fiet
sers met bourgondische inslag zich niet, zoals zo veel andere partijen, con
formeren aan de nieuwe bestuursstijL Laten we als kleine minderheid niet 
integreren, maar de links-liberale cultuur koesteren en oppoetsen. Wij vin
den dat gek, Thom in een Ferrari. + 

25 
IDEE- SEPTEMBER 2002 




