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Ikeet laaten licht.Gelooft
nooit iemand. Ik sport veel.
Gelooftooknooit iemand

lukte de stroom te stoppen, geen
enkele maatregel zou worden uit-
gesloten. Daar hadden we in de
fractie lang over gesproken, dat is
nogal wat. Na dat debat hoor ik in
Nieuwspoort twee serieuze jour-
nalisten van het NOS-journaal te-
gen elkaar zeggen: er gebeurde
niet zoveel, want Wilders was zo
rustig. Ongelooflijk!’’

Wat zou u Kamerleden willen
meegeven die in de hitte van het
debat terechtkomen?
,,Ik vind dat je niet moet schreeu-
wen, niet zo plat moet worden.
PVV-Kamerlid Dion Graus wenste
mij eens toe dat ik zelf getroffen
zou worden door een explode-
rende koffer. Dat vind ik niet zo op
niveau, dat hoort hier niet in Ne-
derland. Ik ben toch heel rustig ge-
bleven.’’

deren en dat gaat ten koste van ons
aanzien. Er wordt maar wat ge-
schreeuwd. Dat gaat ten koste van
de inhoud. Veel journalisten letten
ook alleen maar op dat getetter. Fei-
ten doen er niet meer toe, er wordt
maar wat geroepen. En als dat door-
werkt in de journalistiek…
,,Omdat het er vaak inhoudelijk zo
mager aan toegaat, zitten Kamer-
leden op basis van hun ge-
schreeuw vaak bij Pauw. Ze bepa-
len daarmee het aanzien van de
politiek. Wie zaten daar het
vaakst? Types als Tofik Dibi, Hero
Brinkman. Dat zijn strovuurpoli-
tici! De geschiedenis zal het leren,
je hebt daar niets aan. Het maakt
alleen maar lawaai in die talk-
shows.
,,Eind februari zei Halbe Zijlstra in
de Tweede Kamer tijdens het
vluchtelingendebat dat als het niet

Hoe kijkt u naar de meester van
de parlementaire zweepslagen,
Geert Wilders?
,,Dat is effectbejag. Die zit ’s och-
tends met fractiesecretaris Martin
Bosma te bedenken wat ze nu
weer zullen doen. Ik vind het ge-
vaarlijk. Het is een vorm van op-
hitserij via het parlement. De PVV
gebruikt het parlement louter en
alleen als electoraal platform. Ze
denken niet meer mee over hoe
een wet zou moeten werken.’’

U kunt ook stevig uit de hoek
komen.
,,Noem het de paradox van de
goede sfeer. Omdat het er af en toe
zo bot aan toegaat met dat ge-
schreeuw, is het normale politieke
debat waarbij je af en toe stevig at-
taqueert uit den boze. ‘Doe eens
gezellig!’ zeggen ze dan. Maar het
is geen bejaardensociëteit!’’

Waar stoort u zich nog meer
aan?
,,Aan die enorme hoeveelheid nut-
teloze moties. Ik dien er heel wei-
nig in, misschien maar vijftien
sinds ik Kamerlid ben. Door de
stortvloed aan moties dreigen die
van mij ook niet serieus te worden
genomen. Politieke wetenschap-
pers werken er ook nog eens aan
mee. De waanzin dat ze moties
zitten te turven! Alsof je een goed
Kamerlid bent als je maar heel veel
moties indient! Zo’n Carla Dik-Fa-

ber staat op de voorpagina van Vrij
Nederland omdat ze de meeste mo-
ties heeft ingediend. En het ergste
is – daarom aarzel ik ook om het te
zeggen – dat als je dat aan de orde
stelt, dan lijkt het alsof je jaloers
bent en zelf niet in staat om me-
dia-aandacht te creëren. Dat is niet
zo. Ik ken alle trucs en kan ze zó
toepassen. Ik heb de Nederlandse
belastingbetaler bijna 1 miljard be-
spaard met mijn werk. 980 mil-
joen, om precies te zijn. Al die zin-
loze moties niet.’’

Kunt u dat uitsplitsen?
,,Ja, en het wordt nog veel meer
dan een miljard. Die ICT-commis-
sie die ik heb geleid, heeft ervoor
gezorgd dat ICT-projecten op De-
fensie en de PGB niet zijn doorge-
gaan. Dat scheelt honderden mil-
joenen. De afschaffing van de
BAPO (Bevordering Arbeidsparti-
cipatie Ouderen) is ook een mooie.
De regeling komt erop neer dat je
vanaf je 54e in ruil voor tien pro-
cent salaris twee dagen in de week
kon gaan vissen, om de andere da-

gen gemotiveerd te kunnen blij-
ven voor de klas. Die waanzin
kostte 650 miljoen per jaar. Daar
heb ik met veel moeite 77 Kamer-
zetels tegen verzameld.’’

Hoe doet u dat, onthaasten van
het gekkenhuis dat ‘Binnenhof’
heet?
,,Ik lees, sport, zeil en ik kook. Ik ga
regelmatig uit eten met mijn
vrouw. Het is heerlijk dat zij een
eigen wereld heeft, ze is directeur
van een headhuntersbureau. Ook
als ik ’s nachts om kwart voor drie
thuiskom, praten we.
,,Ik ben een van de zeven mannen
in de VVD-fractie wiens vrouw
meer verdient. Mijn vrouw gelooft
niet in het glazen plafond, ze zegt
dat vrouwen het allemaal zelf
doen. Het is ook waar, als je kijkt
naar Heel Holland Bakt dan zegt
een kerel: ‘Dit is de beste taart die
er bestaat’. Een vrouw presenteert
de taart met de tekst: ‘Ik weet niet
of-ie in het midden helemaal goed
is gelukt’. Tja, dan kom je er
nooit!’’


