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E
d Nijpels is 61 jaar, maar niet ge-
tekend door de jaren in de poli-
tiek. Bij een douanepost is hij al
eens uit de rij getrokken, omdat
de beambte de geboortedatum in
zijn paspoort niet geloofde. Hij
zorgt goed voor zichzelf. De ‘gra-
tis’ gehakballetjes in het café in
Hilversum laat hij op één na on-

aangeroerd. Voor het kopje thee heeft
Nijpels zelf een half zoetje meegenomen.
,,Ik heb nog negentien jaar te gaan tot
mijn pensioen,” grapt de oud-VVD-leider,
die nu onder andere werkt voor
brancheorganisatie van Nederlandse In-
genieurs en webwinkelbedrijven. ,,Ei-
genlijk wil ik nooit met pensioen.”
Nijpels heeft bijna alle functies be-

kleed die er toedoen in de Nederlandse
politiek: burgemeester (Breda), Tweede
Kamerlid, tweemaal lijsttrekker, minis-
ter (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieu) en commissaris van de
koningin (Friesland). Nu is hij gewoon
‘het VVD-lid uit Dijken’, maar dat belet
hem niet om stevige kritiek te uiten op
zijn eigen partij. ,,Maar wél blijmoedig,”
voegt hij daar zelf aan toe.
,,Ik heb het één en ander gedaan voor

de VVD en geef gewoon mijn oordeel.
Als ik iets onzinnig vind, dan blijf ik dat
zeggen. Maar ik doe dat wel met een op-
gewekt gemoed. Met een vrij grote groep
mensen vind ik dat we te ver opschuiven

in de richting van de PVV. We moeten
ons afvragen waar onze eigen grenzen
liggen en hoever we die kunnen oprek-
ken. Over zaken als 130 kilometer per
uur rijden - hoe dwaas ook - kun je com-
promissen sluiten. Maar er zijn een aan-
tal dingen waar je geen compromissen
over moet sluiten.”

Zoals?
,,De invoering van minimumstraffen
vind ik bijvoorbeeld pure symboolwetge-
ving.”

Voor gedoogpartner PVV is dat
juist een belangrijke reden om het
kabinet te steunen.
,,De PVV doet graag aan symboolwetge-
ving, maar dan kan het nog wel onzin
zijn. Wat ik echt kwalijk vind, is dat de
indruk wordt gewekt dat de rechters het
niet goed doen. Je spreekt wantrouwen

uit in de rechterlijke macht. Dat moet je
niet doen als je de liberale rechtsstaat
wil verdedigen. Dat is heel principieel.
,,Het is ook een onzinmaatregel,

omdat bijna niemand een lichte straf
krijgt als hij voor de tweede keer een
zwaar misdrijf begaat. Dat haalt een
rechter alleen in zijn hoofd als er iets
heel bijzonders aan de hand is. In de
nieuwe wet houden rechters ook een
ontsnappingsclausule. Er verandert ei-
genlijk niets. Ondertussen wekken we
bij burgers de indruk dat we een pro-
bleem oplossen, dat Nederland veiliger
wordt. Maar Nederland wordt er hele-
maal niet veiliger van.”

VVD-minister Opstelten zal het
niet gaan veranderen.
,,Nee. Hij heeft niks te maken met Ed
Nijpels. Hij heeft te maken met Geert
Wilders. Dat is andere koek. Maar ik
durf mijn hoofd er om te verwedden dat
Opstelten het eigenlijk met me eens is.
Daar kennen we elkaar lang genoeg
voor. Hij is een liberaal pur sang. In een
andere hoedanigheid zal hij op de barri-
cades staan voor de rechtsstaat.’’

Deze wetgeving is dus een goed-
makertje voor de PVV?
,,Ja. Net als dat voorstel om de dubbele
nationaliteit te ontmoedigen. Daar gaan
we nog veel lol aan beleven. We hebben

1.121.000 inwoners met een dubbel pas-
poort. Er is nooit enig aantoonbaar pro-
bleem geweest. Niemand heeft er last
van, maar nu komt er wel wetgeving.
,,Veel mensen kunnen hun tweede na-

tionaliteit niet eens opgeven, omdat het
land van oorsprong dat verbiedt. En het
Nederlandse bedrijfsleven heeft er alleen
maar last van, want het gaat ook om
Amerikanen en West-Europeanen. Het
blad The Economist heeft zich laatst nog
afgevraagd: ‘hoe komen ze er op in Ne-
derland? Waarom wordt er een pro-
bleem van gemaakt?’. Het schaadt de in-
ternationale positie van Nederland.”

Is die maatregel nog tegen te hou-
den?
,,Soms moet je tot de conclusie komen
dat er buiten Geert Wilders geen zinnig
mens het eens is met eenmaatregel. Dan
moet je ermee stoppen. Er moet geen
straf staan op voortschrijdend inzicht.
Natuurlijk moeten er compromissen
worden gesloten, maar dat betekent niet
dat je het verstand op nul moet zetten.
,,Het zou goed zijn als de VVD-fracties

in Tweede en Eerste Kamer het debat
durven aan te gaan. Het parlement is
geen stempelmachine. Het kan toch niet
zo zijn dat we steeds alle negatieve ad-
viezen van de Raad van State linea recta
door de papiershredder halen? Dat ge-
beurt. Bij de minimumstraffen, bij het
boerkaverbod. En bij de dubbele pas-
poorten gaat dat ook gebeuren.”

Het kabinet komt toch in gevaar
als de VVDmoeilijk gaat doen?
,,Dat is nog maar de vraag. Er komen de
komende maanden wel meer zaken aan
de orde die moeilijk liggen. Ik heb het
bovendien vooral over thema’s die geen
geld kosten, al ben ik ook tegen de ver-
hoging van de griffierechten, wat wel

OUD-PARTIJLEIDER EDNIJPELS: DE VVD SCHUIFT

Oud-partijleider Ed Nijpels waarschuwt dat de VVD te veel op-
schuif- richting PVV. De onvrede binnen de partij groeit, maar
bijna niemand durf- de kritiek openlijk te uiten. Nijpels trot-
seert de ‘afdeling bang’ binnen de VVD. ‘We moeten niet het
verstand op nul zetten.’
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‘Als ik iets
onzinnig
vind, dan blijf
ik dat zeggen’


