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“De slachtofferjas!”
 
Vandaag is het zover! U mag uw stem uitbren-
gen op de persoon/partij die volgens u in de 
Provinciale Staten en in het Waterschap uw 
belangen het beste zal behartigen. Mogelijk 
heeft u vanochtend uw stem al uitgebracht of  
bent u van plan dit in de loop van de avond 
nog te gaan doen. Ik adviseer u uw stem te 
laten horen, want  ook deze uitslag speelt in 
het landelijke machtsspel wel degelijk een be-
langrijke rol.  De uitslag wordt vertaald naar 
de Haagse politieke barometer en  bovendien 
wordt de Eerste Kamer, een machtsfactor van 
betekenis,  gekozen door de  door u te kiezen 
leden van de Provinciale Staten.

Degenen die denken dat politiek maar een 
saaie aangelegenheid is, verwijs ik naar de 
briljante tv-series “House of  Cards”  en het 
Deense “Borgen”. Maar ook de Nederlandse 
variant “De Fractie” mag er zijn. Allemaal 
series waarin het politieke spel het onderwerp 
vormt en waar de onderlinge strijd om macht 
en de daarbij behorende politieke spelletjes, 
centraal staan.  

De politieke realiteit is mogelijk nog spannen-
der. Denk bijvoorbeeld aan de soap rondom 
de  politicus Jos van Rey; de afgelopen jaren 
onophoudelijk in het nieuws. 

De  afgelopen dagen domineerden twee 
andere  namen het politieke nieuws. Ik heb 
het natuurlijk over de inmiddels opgestapte 
Minister van Justitie Ivo Opstelten en staatsse-
cretaris Fred Teeven. Ze zijn gestruikeld over 
een lang geleden gemaakte miljoenendeal met 
topcrimineel Cees H., waarbij een bankaf-
schrift eerst zoek was en later toch opdook.  
De politieke strop werd daardoor aangehaald.

Maar ook meer lokaal werden politici ‘pootje 
gelicht’. Ik doe een greep.  
Denk aan de provinciaal  bestuurder Mark 
Verheijden die voor duizenden euro’s aan 
‘foute’ declaraties zou hebben ingediend. En 
in de Gelderse Provinciale Staten zou PVV-
fractievoorzitter Marjolein Faber zich schuldig 
hebben gemaakt aan belangenverstrengeling 
door voor partijwerkzaamheden een bedrijf  
in te huren waarvan haar zoon mede-eigenaar 
was.  Wethouder Satijn uit Venlo kwam ook 

in opspraak. Hij zou vele taxiritjes te royaal van 
gemeenschapsgeld hebben laten betalen.  

Boze tongen beweren dat juist in de aanloop 
naar verkiezingen, of  die nu landelijk of  lokaal 
zijn, beerputten worden opengetrokken om zo 
politieke tegenstanders in het hemd te zetten. 
Minister Schippers sprak afgelopen zondag 
in het programma Buitenhof  over het vertrek 
van Opstelten en Teeven. Zij suggereerde een 
doelbewuste beschadigingsactie. Hoewel zij 
niemand expliciet  beschuldigde noemde zij 
achtereenvolgens ‘de onderwereld’, ‘krachten 
bij justitie’ of  ‘krachten uit de advocatuur’. Er 
moest volgens haar maar een onafhankelijk 
onderzoek komen.

Dat gespeculeerd wordt dat “de advocatuur” 
verantwoordelijk is voor het oprakelen van de 
kwestie Cees H.  en daarmee de  aftocht van 
Opstelten en Teeven heeft bewerkstelligd is 
natuurlijk te gek voor woorden. Ik voel me aan-
gesproken en ook dit is een beschadigingsactie! 
Het koppel was voor de advocatuur - gelet op 
de rigoureuze bezuinigingsmaatregelen -  wel-
iswaar bepaald onvriendelijk, maar ik kan u 
bezweren dat Dronkers & Dronkers advocaten 
geen bonnetjes subtiel hebben laten slingeren.

Minister Schippers toont zich hier een sluwe 
politicus en handelt misschien wel als  een 
behendig advocaat: een verdachte die in zijn 
hemd staat krijgt de slachtofferjas aangeme-
ten. In mijn praktijk blijkt dat dit  een soms 
verdraaid handige en effectieve tactiek is. 

Politici en advocaten lijken kennelijk  meer op 
elkaar dan we zouden wensen!
 
Mr. G.G.J. Geerlings


