
Beste fractiegenoten,  
 
Met deze brief laat ik jullie weten dat ik met onmiddellijke ingang uit de PVV-fractie vertrek. De 
oorzaken voor dit lastige maar welbewuste besluit luiden als volgt. 
 
De uitspraken van Geert Wilders op de verkiezingsavond over “minder Marokkanen” zijn ook mij in 
het verkeerde keelgat geschoten. Ik zou met dergelijke uitspraken echter hebben kunnen leven, als 
ze louter de ongelukkige verwoording van een reeds bekend partijstandpunt zouden zijn: dat van het 
uitzetten van criminelen met dubbele nationaliteit, het inperken van immigratie en bevorderen van 
remigratie. Dat kan ik echter niet geloven om de volgende reden. 
 
Ik heb onze partijleider, op de verkiezingsavond van 19 maart jl., nadat hij zijn toespraak gegeven had 
en de pers te woord had gestaan, tegen lijsttrekker Léon de Jong horen zeggen:  
 
“Als je nou nog uitgenodigd wordt, denk ik dat je niet eens koffie aangeboden krijgt”. 
 
Ik twijfel er niet aan dat Geert Wilders hiermee refereerde aan de informateur, die daags na de 
verkiezingen alle partijen zou uitnodigen voor een gesprek om de mogelijkheden van 
collegedeelname te bespreken. Ik kan dan ook alleen maar concluderen dat de uitspraken van onze 
partijleider een doelbewuste torpedering van eventuele collegedeelname waren.  
 
Zoals jullie weten ben ik sinds begin 2009 actief voor de Partij voor de Vrijheid. Eerst als 
beleidsmedewerker in de Tweede Kamer, daarna als gemeenteraadslid in Den Haag en sinds 2011 als 
Statenlid in Zuid-Holland. Nu blijkt dat de man die de PVV heeft opgericht, er kennelijk niet aan moet 
denken dat diezelfde partij ook maar iets te zeggen krijgt zijn al mijn inspanningen om van Nederland 
een beter land te maken en van Den Haag een betere stad, voor niets geweest. Mijn strijd voor 
vrijheid en veiligheid, voor een kleinere overheid en lagere lasten, de vele debatten en de lange uren, 
het is allemaal tevergeefs geweest. Niet omdat het ontbrak aan mensen die zich vol overgave 
hebben ingezet voor die strijd, maar omdat de man die ons vóór zou moeten gaan in die strijd die 
inspanningen doelbewust saboteert.  
 
Het heeft een paar weken geduurd om dit alles te verwerken en tot deze conclusie te komen. Nu dit 
besef zich echter onontkoombaar aan mij opdringt, is het voor mij onmogelijk om nog langer voor de 
PVV actief te zijn.  
 
Vrienden, ik kan niet leven in een leugen. Ik kan de missie van de PVV onmogelijk rijmen met de 
afschuwelijke gewaarwording dat Geert Wilders van de PVV doelbewust ‘gecontroleerde oppositie’ 
maakt. Zijn opmerking op de verkiezingsavond over het kopje koffie, die ik natuurlijk nooit had 
mogen opvangen, is daarvan voor mij het onweerlegbare bewijs.  
 
De burgers van Nederland, zeker zij die tóch al het gevoel hebben dat de politiek hun zorgen niet 
serieus neemt, verdienen het vertegenwoordigd te worden door constructieve en integere politici 
van partijen die hun programma willen omzetten in beleid. Politici die op zijn minst willen praten 
over compromissen. Ik wil zo’n politicus zijn in de resterende maanden van deze termijn, en daarom 
behoud ik mijn zetel.  
 
Weet dat ik niemand van jullie iets kwalijk neem. Ik wens jullie veel wijsheid toe.  
 
Bart Brands. 


