
Of ik weet wat ik deed toen ik het bericht hoorde? Ja zeker, weet ik dat. Telefoneren met m’n
moeder, die het nieuwtje vertelde. Meteen al niet iets om nog tegenover je kindskinderen over
op te scheppen. In zoverre is Pim Fortuyns dood voor mij persoonlijk zonder bijzondere bete-
kenis en een duidelijk geval van zinloos geweld.

Ik was wel geschokt. Zeer geschokt. Was ik gefilmd en gerecorded, dan had dat een beeld van
onthutsing opgeleverd zoals op de foto van die PS mensen toen ze zagen dat Le Pen hun Lionel
Jospin voorbijgestreefde, en een eerste commentaar even schor en verbijsterd als dat van Kok.
Maar ik kwam er over heen. 

Wie, zoals ik, al eens de eigen pleitnota voor een cruciaal pleidooi tevoren opstuurde naar
de raadsman voor de wederpartij in plaats van naar de cliënt – met leeswijzer voor de leugens
en achtergehouden informatie en al – en een keer pleitte in een zaak die niet aan de orde was
en daar door de rechter op moest worden gewezen, die heeft of al lang het eeuwige opgezocht
of een flink incasseringsvermogen ontwikkeld. 

En op hem stemmen had ik niet gedaan. Hij was mij net iets te glad met die maatpakken
en dat flemende stemmetje. Bij Baliegenoten heb ik die uitmonstering en spraak leren wan-
trouwen, ongeacht wat ze verdedigden en uitkraamden. Zo, dat is dan ook maar even gezegd,
als tegenwicht voor de wat geëxalteerde dithyrambe en de kaarsenwalm die ons laagland door-
galmt en omwolkt.

Nee, ik was er snel overheen. De volgende ochtend jammerde ik weliswaar duchtig mee met de
goed betalende cliëntèle die, met een kaarsje in de hand als het ware, het eerste uur van de
bespreking zijn uit televisiecommentaar samengestelde mening ten beste gaf, welke ik met een
bloemlezing van radiocommentaren bijviel. Maar koel van hoofd en louter mercantiel. Met een
schuin oog op het klokje dat tikte zoals ‘ie alleen op kantoor tikt, namelijk met een gouden
klank. De on- en minvermogenden snoerde ik de mond zodra ik de ‘p’ hoorde.

Zij die menen dat Nederland een nieuwe fase is ingegaan hebben gelijk. Maar de werkelijke
omvang van de verandering is nog niet tot iedereen doorgedrongen.

Het politieke bedrijf zal voortaan spannend zijn, meer Midden-Amerikaans, met schiet -
partijen, overvallen en bomaanslagen. De grijze hap van middelbare leeftijd die nu aan het roer
staat kan inderdaad beter inpakken. Een ‘good shot’ zullen Hans, Ad, Thom e.d. nooit meer
worden. En zigzaggend wegrennen voor een kogelregen zie ik ze ook niet doen. Nederlands
politicus wordt een metier voor ex commando’s, jongens van de sportschool en van die kei-
harde en onverschillige meiden wier enkele oogopslag zelfs de loop van een Smith&Wesson’s
doet neigen. Daarmee is Pims missie de politiek dichter bij de burger te brengen trouwens
meteen vervuld.

Maar eerst en vooral wordt de Nederlandse politiek Russisch, zij het ook Russisch zoals in
de tijd van de USSR. Russischer zelfs dan de USSR politiek ooit was. Liet men daar een kli-
nisch dode regeringsleider gewoon nog een paar weken door regeren, wij gaan een overledene
tot minister-president kiezen, voor vier jaar. Dat hebben ze in het Kremlin nooit aangedurfd!

Hier wil ik trouwens een waarschuwing doen klinken voor de Balie. Naar wat ik zo nu en
dan lees in de rubriek ‘Disciplinaire Beslissingen’ kun je je volgens de regels van het advocaten
tuchtrecht als pleiter heel wat verbaal geweld permitteren tegenover wederpartij en tegenpleiter.
Wordt dat evenwel voortaan als norm onthaald op blauwe bonen, dan gaan er nog heel wat
kaarsjes aangestoken worden, tenzij we wijselijk tijdig wijken en onze taal matigen.
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