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EUROPE’S

BEST AIRLINE**

Partijvoorzitter Henk Bleker wordt belaagd door journalisten.

ANP

Krijgen CDA-dissidenten Ad Kop-
pejan en Kathleen Ferrier meer
fractieleden mee in hun verzet
tegen samenwerking met de PVV?
Die vraag hield alle volgers van
politiek Den Haag gisteren bezig.
Urenlang postten journalisten
voor de deur van het hotel waar de
fractie vergaderde. Interim-partij-
voorzitter Henk Bleker sprak
ondertussen met het partijbestuur.
Bij terugkomst kon hij melden dat
het regeerakkoord en het gedoog-
akkoord door het bestuur positief
waren ontvangen. Naar verwach-
ting komen die akkoorden ook wel
door de fractie, maar de vraag is
met hoeveel tegenstemmen.
PVV en VVD gingen eerder op

de dag al unaniem akkoord met
het regeer- en het gedoogakkoord.
“Het lid van de PVV is unaniem
akkoord”, grapte Femke Halsema
via Twitter. 

De Duitse bondskanselier Ange-
la Merkel betreurt het dat een
akkoord met gedoogsteun van de
PVV tot stand is gekomen, maar
verzekert dat dit geen gevolgen
heeft voor de samenwerking met
Nederland. “Wij moeten binnen
Europa gewoon accepteren dat de
kabinetsformatie van soevereine
landen niet mag leiden tot het
opzeggen van de samenwerking in

Europa.” Ze is principieel tegen
een EU-boycot, zoals gebeurde
tegen Oostenrijk, toen daar de
rechtse FPÖ van Jörg Haider in de
regering kwam. 
Hoewel de akkoorden nog niet

zijn beklonken, liep het Plein in
Den Haag alvast vol met actievoer-
ders. Werknemers uit de publieke
sector en de zorg demonstreerden
in de hofstad tegen de voorgeno-
men bezuinigingen die de nieuwe
regering in petto heeft. Ook het
demissionaire kabinet wil bezuini-
gen op die sectoren. 
De volgende cruciale stap op

weg naar een kabinet van CDA en
VVD moet zaterdag op het CDA-
congres worden gezet. De christen-
democraten beslissen dan over het
lot van het kabinet Rutte I. 

“Kabinetsformatie mag
niet leiden tot opzeg -
gen van samenwerking
in Europa.” ANGELA MERKEL
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MAATREGELMACHINE
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SCHRIJFT ELKE DAG IN

METRO OVER DE FORMATIE

Minder dan 3 procent van de
Nederlanders is lid van een po li-
tieke partij. Niet zo vreemd,
want politiek is geen
persoonlijk onderdeel van het
leven zoals familie of werk.
Toch is politiek op afstand ook
niet al les. Naast vrijheid verlan-
gen we een schets van een goe-

ROBERT JUNG

de samenleving. Een politicus
moet niet alleen stemmen ve r-
overen, maar ook harten raken.
Laatst stond er een artikel in de
Volkskrant over de identiteitscri-
sis van de PvdA. De partij heeft
nog geen idee over haar aanstaan-
de oppositierol. Job Cohen “wil
aan het werk, maar het kan nu
nog niet. Je kan nu hard gaan roe-
pen, maar waartegen? Niemand
kent nog de maatregelen.” Het
misverstand hier is dat politiek
een maatregelmachine zou zijn.
Politiek begint niet met beleid; ze
eindigt er eventueel mee. Daaraan
vooraf gaat een visie op mens en
samenleving en wat dat betekent
voor de overheid. Zo bouw je aan
een relatie met burgers, alsof het
je vrienden zijn. Want daar is ook
geen lidmaatschap voor nodig.

Gerard Drosterij is verbonden aan de 

Universiteit van Tilburg.

Eurlings uit
kritiek op
dissidenten
Demissionair minister van Ver-
keer Camiel Eurlings voelt zich

niet thuis bij partijleden zonder
vertrou wen in Maxime
Verhagen. “Ik ken Maxime Ver-
hagen al heel lang. Hij is heel
sterk en was niet met een
akkoord naar de fractie gegaan
als het niet een heel hoog CDA-
gehalte zou hebben.” ANP

CDA houdt de
spanning erin
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