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Take control   >  word luchtverkeersleider.nl

Heb en houd jij altijd het overzicht en blijf je ‘in control’? Neem dan je  

verantwoordelijkheid en krijg het voor het zeggen in het Nederlandse  

luchtruim. Maak kennis met ons werk op luchtverkeersleider.nl.
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De laatste dag

Dag 3006 van zijn premierschap

was gisteren de op een na laat-

ste. Na acht bewogen jaren geeft

hij vandaag het stokje over. 

Afscheid. Medewerkers en CDA-

vrienden namen gisteren alvast 

afscheid van de CDA-premier.

Autorit. Balkenende werd gister-

ochtend verrast met een autoritje

in een snelle Mercedes. Hij zat zelf

achter het stuur tijdens de rit naar

het Binnenhof.

Bedankt. In een dankwoordje 

benadrukte Balkenende het be-

lang van “je nooit van de wijs

laten brengen”.

Toewensen. Premier Rutte wenst

hij het volgende toe: “Je moet al-

tijd koersvast blijven, dan kom je

een heel eind.”

Weemoed. Balkenende gaf toe

“met weemoed” weg te gaan.

Natuurlijk heeft Rita Verdonk
Mark Rutte gefeliciteerd. Zonder
tandenknarsen. Het gaat eigenlijk
ronduit “uitstekend” met Rita Ver-
 donk. Maandag, op haar 55e ver-
jaardag, maakt ze bij de notaris
een begin met haar bedrijf: Rita
Verdonk BV, een adviesbureau
voor veiligheidszaken. “Na tuur-
lijk. Ik heb wat teleurstellingen te
verwerken gekregen.” Verdonk
haalde bij de Kamerverkiezingen
in 2006 een recordaantal van
620.000 voorkeursstemmen, werd
bijna politiek leider van de VVD,
maar op het nippertje ging toch
rivaal Rutte er met de buit van-
door. Vervolgens werd ze uit de
partij gezet. Met Trots op Ne der-
land haalde ze geen Kamerzetels.
Deze dagen hoort Verdonk

vaak: ‘Daar had u moeten staan,
en niet Rutte.’ “Het had gekund.
Maar dat was toen. Zeg nooit
nooit, al ben ik nu vooral blij dat

er een kabinet zit zonder de PvdA,
en dat mijn beleid op ge bied van
terugkeer en inburgering weer
wordt voortgezet. Ik heb wel zo
mijn zorgen. Over Op stelten op
Veiligheid bijvoorbeeld - geen goe-
de keus. Ik ben ook ongerust over
de instabiele basis in de Tweede
Kamer. Want al ben ik het niet
met die CDA-dissidenten eens, ik
heb respect voor men sen die hun
rug recht houden. Als ze een beet-
je op mij lijken, wordt het een las-
tige kluif.” NIELS RIGTER
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SCHRIJFT ELKE DAG IN

METRO OVER DE FORMATIE

Kabinet-Rutte is een feit. Na
een bizarre formatie is dat een
prestatie van formaat. En wat
je er ook van mag vinden, na
Paars en Balkenende was het
tijd voor iets nieuws. Het kabi-
net mag bewijzen dat het de
tijd aan zijn zijde heeft, de
oppositie dat het hierin
ongelijk heeft.
Ik wens kabinet en Kamer

veel succes. Geen slappe praat-
jes, geen machogedrag. De bur-
ger verlangt naar verbeelding,
maar wel met realiteitszin. Te
lang is politiek wereldvreemd
geweest.
Daarom ben ik fan van Mas-

terchef. In dit BBC-programma
moeten chefkoks hun kunnen
demonstreren. Dat is niet een-
voudig. Ze beginnen met een
simpel gerecht, bijvoorbeeld
een soufflé of een omelet. Repu-
tatie en routine tellen niet, al-
leen de creatie vanuit de basis.
Masterchef toont de passie

voor het vak. Door te proeven
weet de jury wie ze voor zich
heeft. En het grote wonder is,
dat je haar als kijker meteen ge-
looft. Je raakt ontroert zonder
zelf te kunnen proeven. Dat zou
politiek ook moeten doen.

Gerard Drosterij is verbonden aan de 

Universiteit van Tilburg.

ROBERT JUNG

“Ik ben ik nu vooral blij
dat er een kabinet zit
zonder de PvdA en dat
mijn beleid op ge bied
van terugkeer en inbur -
gering weer wordt
voortgezet.”
RITA VERDONK

VVD-leider die ’t
nooit werd straks
Rita Verdonk BV

Rita Verdonk.

ROBERT VOS/ANP


