
net in 2002, en de uitgesproken voorkeur van het
cda voor voortzetting van een dergelijke coalitie
(in januari nog beloond met enkele zetels winst)
zijn daar de uitdrukking van. Een coalitie van cda
en PvdA kan dus allerminst als vanzelfsprekend
worden beschouwd. Dat dat toch op grote schaal
gebeurt (‘nu snel aan de slag’) getuigt eerder van
een behoefte om het traumatische jaar 2002 snel te
vergeten dan van inzicht in de politieke en maat-
schappelijke verhoudingen in ons land.

Bij dat inzicht hoort ook het besef dat regerings-
deelname van sociaal-democraten in Nederland
doorgaans alleen gedoogd wordt als ze niet te veel
noten op hun zang hebben (een houding die de
PvdA zich na de ‘dreun’ van 2002 minder dan ooit
kan permitteren) en/of als een centrum-rechts ka-
binet geen meerderheid in de Tweede Kamer heeft.
Die meerderheid is er wel, ook al moet ze sinds ja-
nuari moeizaam bij elkaar gesprokkeld worden.
Dat alles maakt regeringsdeelname van de PvdA,
als ze al tot stand komt, tot een uiterst moeizame
aangelegenheid. En de Provinciale Staten-verkie-
zingen hebben in dat opzicht ook niet echt gehol-
pen: op het moment van schrijven tekent zich een
(nipte) meerderheid van vvd en cda in de Eerste
Kamer af.

Met andere woorden: de verkiezingsuitslag van
22 januari mag cda en PvdA, zoals voortdurend
wordt gezegd, tot elkaar veroordeeld hebben, maar
het is wel het type samenwerking van ‘twee op één
cel’. Met alle kansen van dien op verslechtering van
de atmosfeer, op verminderde mogelijkheden voor
resocialisatie en op toenemende agressie tussen de
delinquenten onderling. Het bewakingspersoneel
houdt zijn hart vast.

paul kalma
Directeur Wiardi Beckman Stichting

De uitslag van de Provinciale Staten-verkiezingen
van 11 maart bevestigt nog eens wat zich bij de ver-
kiezingen voor de Tweede Kamer van 22 januari zo
duidelijk aftekende: cda en PvdA zijn weer verre-
weg de grootste partijen van ons land. De PvdA
werd in 5 provincies de grootste partij (Groningen,
Drenthe, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Hol-
land); het cda in 7 (de overige provincies). De vvd
verloor haar leidende positie, vier jaar geleden nog
geïnterpreteerd als teken dat deze partij ook lande-
lijk verder zou doorstoten, in maar liefst vijf provin-
cies (Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Hol-
land, Zeeland).

Landelijk gezien leidt de uitslag tot een ruime
meerderheid voor cda en PvdA in de binnenkort
samen te stellen Eerste Kamer. Is daarmee een ka-
binet van deze twee partijen een stuk dichterbij ge-
komen? Dat is nog maar de vraag. De komende
aanvalsoorlog van de VS op Irak moet haast wel tot
een breuk tussen cda en PvdA leiden. Maar ook
zonder ‘Irak’ is het al moeilijk genoeg. Regeren
komt voor de PvdA, ook al kan ze dat zelf moeilijk
toegeven, eigenlijk te vroeg. Ze is, dankzij Wouter
Bos, electoraal hersteld, maar in programmatisch
opzicht nog allerminst. Verder zet de noodzaak
voor het nieuwe kabinet om, jawel, fors te bezuini-
gen de samenwerking tussen confessionelen en so-
ciaal-democraten bij voorbaat onder zware druk.

En dan is er, last but not least, de politieke koers
die het cda de afgelopen jaren is gaan varen. Ze
heeft haar electorale herstel voor een aanzienlijk
deel te danken aan haar zorgvuldig opgebouwde
imago van een stabiele, maar ook nadrukkelijk
naar rechts overhangende partij. De harde kritiek
op ‘paars’, de snelle vorming van een rechts kabi-
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