
Nationale coalitie nodig 

 

Met een dubbele klap zijn we, al wankel ter been, door elkaar geschud. Het zware 

treinongeluk bij Amsterdam confronteert ons hardhandig met de puinhoop in het door 

marktwerking van zijn ankers losgeslagen publieke domein: de klap van de systeemcrisis. De 

val van het kabinet stort datzelfde publieke domein in een ongekend diep financieel gat dat 

dwingt tot acuut ingrijpen: de klap van de eurocrisis. Een dubbele dreun in een verscheurd 

en ontwricht land, politiek versplinterd en tot op het bot verdeeld, met een woedende en 

kansarme onderklasse die elk geloof in een rechtvaardige en veiligheid biedende overheid 

verloren heeft: 10 jaar na Fortuyn, de sluimerende sociale crisis.  

De Haagsche politiek staat voor een bijzonder complexe opgave. Landelijke verkiezingen zijn 

pas op zijn vroegst in september mogelijk (de lange termijn), maar Brussel en de financiële 

markten moet binnen luttele dagen worden bediend met een ingrijpend bezuinigingspakket 

waarvoor kamerbrede steun nodig is, de contouren van de Miljoenennota van 2013 (de 

korte termijn). Eerst moet de Tweede Kamer een formidabele sprint trekken, daarna wacht 

een loodzware marathon.  

Nu Wilders zichzelf voor de korte termijn buitenspel heeft gezet zullen de politieke fracties 

het razendsnel eens moeten zien te worden over een politiek acceptabel bezuinigingspakket 

dat voldoet aan twee voorwaarden: het moet substantieel zijn (16 miljard is niet direct 

nodig, maar het wel overtuigend zijn) en het moet een hervormingspakket zijn. Aan deze 

voorwaarden zou moeten kunnen worden voldaan, omdat er kamermeerderheden zijn voor 

verhoging van de AOW-leeftijd en verlaging van de  hypotheekrenteaftrek. Wellicht ook voor 

een bevriezing van salarissen. Den Haag zou voor Brussel die sprint moeten kunnen trekken.   

Als Koninginnedag gehaald is kunnen de teugels even gevierd voor een verkiezingsstrijd 

waarvan nu al zeker is dat die historisch gaat worden. Maar terwijl de indringende 

problemen van ons land om een weldoordacht politiek debat vragen dreigt een ruw en 

polariserend debat over eigen volk eerst of de EU als verlosser.  

Er is nu partijpolitiek overstijgend leiderschap nodig, want het gaat echt om de toekomst van 

Nederland. Kunnen wij nog de saamhorigheid opbrengen om er werkelijk met zijn allen wat 

van te maken? Dat lukt alleen als de politieke leiders de komende maanden het goede 

voorbeeld geven – Wilders kunnen ze voortaan missen als kiespijn. Een nationale consensus 

is denkbaar, na de verkiezingen. Het begint met de erkenning dat het eigenlijk niet om het 

huishoudboekje van de overheid gaat, de vraag hoe hoog de schuld mag zijn en hoe snel die 

moet worden afgelost. De essentie is dat de overheid de randvoorwaarden moet scheppen 

voor duurzame economische ontwikkeling, zoals het invoeren van een groen belastingstelsel 

en duurzame subsidieregelingen. Het programma van duurzame wederopbouw moet 

voortborduren op de ingeslagen weg. De overheid is in alle opzichten 



voorwaardenscheppend, want op de internationale conjunctuur heeft de regering geen 

invloed. Het politieke bestuur heeft zelf de morele- en de systeemcrisis gecreëerd die nu 

zullen moeten worden opgelost. De regering zal duidelijk moeten maken wat publieke taken 

zijn en wat niet. Dit maakt een grondige afslanking en kwaliteitsverbetering van de overheid 

mogelijk, waardoor zo’n 10 miljard per jaar bespaard kan gaan worden (plus 3 miljard voor 

kwaliteitsimpulsen). Er moet een oplossing komen voor de onbeheersbare groei van de 

gezondheidszorg. Nederland zal beter moeten worden ingebed in Europa en de democratie 

moet versterkt. De lasten moeten eerlijk verdeeld en de ‘zwakkeren’, de slachtoffers van de 

globalisering, zullen ontzien moeten worden. Waardoor de voedingsbodem onder het 

populisme kan verdwijnen. Een gezaghebbende regering is wat wij nodig hebben.  

Over de uitslag van de verkiezingen valt nog weinig te zeggen, maar het is duidelijk dat een 

werkelijk brede kamermeerderheid een regering van nationale eenheid zal moeten vormen. 

Want er moet de komende jaren echt geregeerd gaan worden.  
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