
s &.o 7/8 1999 

Het zomerraadsel waarvoor Paars IJ ons stelt is: hoe slaagt een regering 
erin zo'n aftandse indruk te maken, terwijl voor het eerst sinds 30 jaar 
weer gesproken kan worden van volledige werkgelegenheid en begro
tingsevenwicht? 

Hebben de spin doctors gefaald oflijdt het volk aan het valse bewust
zijn? Hoe komt het toch dat de blijde boodschap van de economie over
schaduwd wordt door dagelijkse incidenten? 

Eén antwoord lijkt mij in elk geval mogelijk: de incidenten vullen de 
ideologische leegte. Waar inhoudelijke tegenstellingen overbrugd zijn, 
verplaatst de aandacht zich naar beheer en uitvoering, vaak tot in de 
kleinste details . Vandaar dat de ministeriële verantwoordelijkheid tot 
wekelijkse discussies leidt. Het reces is de enige werkzame remedie 
tegen het controlitis-virus. 

Maar het probleem is niet het parlement. Het kabinet zelf heeft ge
kozen voor het beeld van bestuurders. De PvdA-ers lopen daarin 
voorop. Het is alsof zij nu nog penitentie moeten doen voor hun hemel
bestormende jeugd. Maar intussen is zelfs de meest reactionaire Tele
araciflezer overtuigd van hun gezapigheid . 

In dat kielzog is de PvdA geleidelijk een echte bestuurderspartij ge
worden. Met welk een genoegen zullen de regenten van de jaren' so dit 
vanuit hun metafysisch verblijf gadeslaan . En met welk gevoel van her
kenning zullen de CDA-vernieuwers parallellen ontwaren met hun 
Lubbers-tijdperk. 

Ad Melkert heeft voor het reces een dappere poging gedaan om het 
kabinet op een ambitieuzer spoor te brengen. Enige dankbaarheid heeft 
hij wel verdiend voor zijn tomeloze inzet om te lijmen en om bewinds
lieden te beschermen. Bovendien bieden meevallers extra-ruimte voor 
wensen. Maar het zou mooi zijn als die wensen pasten binnen een sa
menhangende visie op de maatschappelijke ontwikkeling. 

De arbeidsmarkt vraagt om herpositionering van onderwijs en zorg 
om tekorten te voorkomen. De veranderde arbeidsmarkt maakt het 
ook mogelijk om het sociaal minimum structureel te verhogen. De 
congestie en onroerend-goed-inflatie in de Randstad vragen om een 
nieuw spreidings- en grondbeleid. De veranderde kapitaalmarkt 
schreeuwt om een rechtvaardiger vermogensaanwasdeling. De Euro
pese Unie vraagt om initiatieven om een minimale rechtvaardigheid te 
redden in belastingen en sociale zekerheid tegenover Europese beleids
concurrentie. Een evaluatie van de privatiseringsoperaties lijkt langza
merhand nuttig. 

Dat alles is zomaar een greep uit de voorraad klassiek sociaal -demo
cratische thema's. Voldoende om de PvdA weer zichtbaar te maken. En 
de spannende vraag te doen herleven, welke coalitie het best past bij 
deze thema's. 

Snakken naar het reces is begrijpelijk. Maar onze kiezers snakken 
naar politiek. 
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