
Den Haag, 19 oktober 2017 

Open Brief aan Cor Bosman 

Beste Cor, 

Zoals ik reeds via mijn advocaat, de heer Geertjan van Oosten heb laten weten, heb ik jouw brief via 
de Limburger ontvangen en met veel begrip gelezen. 
Ik merk uit jouw brief op, dat er nog veel frustratie en ongeloof bestaat, over datgene dat er op 
vrijdag 13 januari 2012 is gebeurd. 
Dit ongenoegen heb je de afgelopen jaren veelvuldig getoond en geventileerd in diverse interviews 
en ook in de notulen van Provinciale Statenvergaderingen uit de periode 2012-2015 is dit vaak naar 
voren gekomen. 
 
Overigens wil ik wel kort vermelden dat het vergelijk met Claus Schenk von Stauffenberg erg 
ongelukkig door jou is gekozen. Deze man heeft geprobeerd Nazi-Duitsland te bevrijden van Adolf 
Hitler door een mislukte aanslag te plegen, een heldendaad die hij met zijn leven heeft moeten 
bekopen. Maar dat terzijde.  
 
Ook ik denk met veel plezier terug aan onze “pionierstijd” in 2011 tijdens het opzetten van de PVV in 
Limburg. We hebben gezamenlijk ontzettend hard gewerkt en een ongelooflijke leuke tijd gehad 
samen. Er is een heuse vriendschap ontstaan in deze tijd, waar helaas abrupt een einde aan is 
gekomen. 
 
Echter ligt hetgeen jij suggereert wat er op en rond 13 januari 2012 is gebeurd iets genuanceerder. Je 
doet net alsof ik als een dictator jou persoonlijk uit de weg heb geruimd. Dit is zeker niet het geval 
geweest. 
Ik herinner me deze dag nog heel goed. De avond ervoor hadden we samen met Laurence Stassen (zij 
was destijds nog fractievoorzitter) en haar man “ crisisoverleg” omdat we wisten dat Harm Uringa 
een e-mail had gelekt en dit de volgende dag voorpaginanieuws zou worden. We hebben inderdaad 
diverse opties besproken hoe hiermee om te gaan.  
 
Uiteindelijk heb jij diezelfde avond Paul Bots (toenmalig politiek verslaggever bij de Limburger) aan 
de telefoon gesproken, waar Laurence en ik bij waren. In plaats van damage-control, wat 
oorspronkelijk de bedoeling was, had jij nog extra olie op het vuur gegooid om in je telefonische 
reactie Uringa een “ narcistische zak” te noemen.  Toen we samen wegreden, kreeg ik via mijn 
telefoon het verzoek van Laurence om naar haar terug te komen.  
 
We hebben toen nogmaals gesproken over alles wat er op PVV Limburg af zou komen. Ik durf met 
zekerheid te zeggen dat  zij instructies van bovenaf heeft gehad (lees Geert Wilders) om de zaak zo 
snel mogelijk in de kiem te smoren en proberen de schade voor de PVV in het algemeen zoveel 
mogelijk te beperken.  
 
Het was een feit geworden dat Laurence en ik alle fractieleden ervan moesten overtuigen om jouw 
uit de fractie te zetten. Iets dat uiteindelijk ook unaniem is gebeurd. Dit kan je dus niet alleen mij in 
de schoenen schuiven, iets dat je wel doet in je brief. 
 
Heb ik een keuze gehad zoals jij schreef? Ja, natuurlijk. Maar zoals je weet heb ik mij te allen tijde 
loyaal gevoeld ten opzichte van de PVV en Geert Wilders. Net zoals jij overigens in die tijd.  
 



Desalniettemin was ik er kapot van. Dit heb ik ook vorig jaar al aangegeven in het Volkskrant 
interview. Dat jij dat niet verdiend hebt. Mede door het gedwongen uitzetten van jou uit de fractie 
heb ik voor de eerste keer bewust aan den lijve ondervonden hoe gemeen en vuil politiek kan zijn. 
 
De absolute loyaliteit aan de PVV en Geert Wilders heeft me uiteindelijk gebracht in de situatie 
waarin ik mij nu bevind. Ik ben jarenlang ver boven mijn grenzen uitgegaan en heb hierdoor  
verkeerde keuzes gemaakt. Ik heb zaken gedaan waar ik onwijs veel spijt van heb. Iets waarmee ik 
dagelijks nog mee worstel en met de consequenties geconfronteerd word.  
 
Ik hoop dat ik je iets meer duidelijkheid heb kunnen verschaffen en wens je alle goeds toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Michael Heemels 
 
 
 
 


