
Stijn Franken heeft de ondankbare taak aanvaard Volkert van der G. te verdedigen.
Publiciteitsbeluste collega’s zouden er – spreekwoordelijk natuurlijk – een moord voor
doen, mij lijkt het een crime. Het bewijs tegen Van der G. is overweldigend, iedereen
becommentarieert alles wat je als advocaat zegt en doet, en veel aanknopingspunten voor
de verdediging zijn er op het eerste gezicht niet. Zolang het Openbaar Ministerie geen
vormfout maakt, lijkt een (levens)lange gevangenisstraf onontkoombaar.

Wat het toch interessant kan maken voor Franken is dat hij op dit moment mogelijk de
enige in Nederland is die weet wat Van der G. bezield heeft. Ik ga ervan uit dat Van der G.
wel met zijn advocaat spreekt, en aangezien het motief een argument voor strafverminde-
ring kan opleveren, zal Franken er zeker naar hebben gevraagd. Nu Van der G. op advies
van Franken in de rechtszaal tot nu toe heeft gezwegen, zal Franken de laatste zijn om in
het openbaar kond te doen van het motief. We zijn natuurlijk verzot op raadsels, dus
eigenlijk kan het proces tegen Van der G. niet lang genoeg duren. Als Van der G. gevoel
voor drama heeft, bewaart hij de onthulling van het motief tot zijn laatste woord. 

Toch kost het mij weinig moeite om me voor te stellen wat Van der G.’s motief kán
zijn geweest. Van der G. komt uit verschillende krantenpublicaties over als een extreem
rechtlijnige activist. Hij procedeerde onvermoeibaar tegen boeren en lagere overheden en
wist regelmatig succes te boeken met een precieze toepassing van de Meststoffenwet en
andere milieuwetgeving. Zijn wereld was die van de letter van de wet. Ook nu in voorar-
rest schijnt Van der G. de Penitentiaire Beginselenwet en verschillende gevangenisregle-
menten strak en zonder uitzonderingen toegepast te willen zien. Zo heeft hij één uur extra
frisse lucht geëist nadat hij door het – op zijn eigen verzoek – vervangen van gewone
camera’s door infraroodcamera’s één keer een uurtje luchten had gemist. 

Fortuyn stond aan het andere einde van het spectrum. Hij was bij uitstek een populist.
Volgens familie, vrienden en andere intimi niet extreem rechts, al deed hij zelf met zijn
anti-immigrantenstandpunten verrassend weinig moeite om niet met Jörg Haider en Filip
de Winter te worden vergeleken. Zijn populisme zat in het zonder veel consistentie doen
van uitspraken die konden rekenen op brede steun onder de kiezers. Het vreemdste was
echter dat ook kiezers die weinig goeds van hem te verwachten hadden, zoals arbeidsonge-
schikten, werklozen en minimumloners, in groten getale achter hem aanliepen. Hij wekte
een irrationalisme op waar de andere politieke partijen maar geen antwoord op wisten te
vinden. Dit irrationalisme is de achilleshiel van de democratie. Populisten kunnen onweer-
staanbare melodieën voortbrengen waar weinigen weerstand aan kunnen bieden.

Wat ligt er nu meer voor de hand dan dat Volkert van der G. rechtlijnig en consequent
heeft willen ingrijpen voordat het te laat zou zijn? Voordat Fortuyn een meerderheid ach-
ter zich zou hebben geschaard en premier zou zijn geworden? Voordat hij de kans zou heb-
ben gehad de Grondwet te veranderen? Voordat hij het politieke bestel zou kunnen ont-
wrichten? Het vermoorden van Fortuyn was voor de rechtlijnige Van der G. waarschijnlijk
de enig mogelijke consequentie om een onheil dat volgens hem Nederland bedreigde, te
voorkomen. 

Van der G.’s rechtlijnigheid blijkt levensgevaarlijk. Goethe heeft al gezegd: Jede Konsequenz
führt zum Teufel.
Ik wens Stijn Franken veel succes als advocaat van de duivel. ■
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Volkerts drang tot consequentie


