
ca. 25 miljard euro. Daarmee zijn we dan wel de
braafsten in euroland. Maar ook als het minder
kan, bijvoorbeeld ca. 15 mld., spreken we over
een uiterst pijnlijke operatie. De prioriteiten van
zorg, onderwijs en veiligheid vinden hun verta-
ling in minder minder, maar zij ontkomen niet
aan inleveren.

Er is economisch en politiek slechts één uit-
weg. Dat is een meerjarig sociaal akkoord, dat de
inkomens voor enkele jaren bevriest (met ont-
zien van de koopkracht van de laagste inko-
mens). Dat verbetert onze concurrentiepositie
met behoud van de collectieve prioriteiten. De
noodzaak van zo’n akkoord zou op zichzelf al een
goede reden zijn voor de coalitie cda-PvdA.

Toch zou het goed zijn, als de coalitie een mis-
sie formuleerde. Paars was daartoe niet in staat.
De missie van een cda-PvdA-coalitie is al groten-
deels geformuleerd. Neem het cda-verkiezings-
programma van 1998. Ik heb dat een ‘communi-
taristisch manifest’ genoemd, een groot pleidooi
voor gemeenschapszin. ‘Communitarisme’ is de
Amerikaanse naam voor het Europese model van
een corporatistische democratie. Dat model is
in na-oorlogs Europa opgebouwd door christen-
democraten en sociaal-democraten, zeg maar
door rooms-rood.

Daarin ligt wellicht de belangrijkste opgave
van een nieuw kabinet: behoren wij bij het ‘oude’
of ‘nieuwe’ Europa volgens de definitie van de
Amerikaanse administratie? Mijn vaderlands-
lievendheid zou tot ongekende hoogten stijgen,
als de komende Nederlandse regering onom-
wonden kiest voor een Europees Europa, dat
‘oud Europa’ als geuzennaam in zijn vaandel
draagt.
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De verkiezingsuitslag van januari heeft iets
ouderwets: op naar rooms-rood. De uitslag ont-
hult dan ook een element van na-oorlogse stabi-
liteit. De Links-Rechts-verhouding is still alive
and kicking. Het zijn niet zozeer de kiezers, die in
de afgelopen decennia deze stabiele relatie wil-
den doorbreken. Het zijn veel meer de partijen
geweest, die zijn gaan zweven. Het scp consta-
teert al jaren een relatief vaste verdeling van po-
litieke opvattingen bij onze burgers. De partijen
verbleekten echter hun kleur om het midden te
veroveren. Dat creëerde links en rechts ruimte
(sp en lpf).

De PvdA mag Balkenende dankbaar zijn voor
zijn onverhulde keuze voor Rechts in de cam-
pagne. Daardoor kon de PvdA uitgroeien tot het
enige regeerbare alternatief van Links. Wouter
Bos heeft die kans volledig benut door op geloof-
waardige wijze afstand te nemen van regentesk
Paars. Daarmee plaatste hij de PvdA weer links
van het midden. Dat was ook nodig, omdat de
peilingen hebben laten zien, hoe breed het po-
tentieel voor Old Labour (de virtuele sp) in ons
land is.

Dat maakt de komende verkiezing voor de
Provinciale Staten zo belangrijk. De PvdA moet
die verkiezing tot nationale verkiezing van de
Eerste Kamer uitroepen. Het past bij de nieuwe
bescheidenheid om je regeeropdracht nog een
keer door de kiezer te laten bevestigen.

Deze extra-legitimatie raakt ook het cda.
Balkenende zal de stabiliteit van een nieuwe coa-
litie ook afmeten aan het draagvlak in de senaat.
Herinneren wij ons, dat Paars ii bijna was ge-
sneuveld op de stem van de toenmalige senator
Wiegel. Zal Balkenende het aandurven om in de
Staten-campagne te werven voor cda-PvdA?

Intussen tellen topambtenaren de noodzake-
lijke bezuinigingen op tot het recordbedrag van
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