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Het is tijd voor de ontmaskering

Carnaval is voorbij!

Zelden ben ik het zo eens geweest met premier Rutte als toen hij de verkiezingscampagne van de VVD voor de Provinciale Staten opende met de woorden:
‘Dit zijn landelijke verkiezingen. Die raken ook het kabinet!’ En zelden heb ik
verkiezingen zo belangrijk gevonden als de aanstaande op 18 maart.
Reacties op mijn columns lopen de laatste tijd nogal uiteen van ‘te mild’ tot ‘te
negatief ’. Nu ben ik niet iemand die toeschrijft naar wat de gemiddelde lezer wil
lezen. Evenmin probeer ik te voldoen aan een gewenst imago, niet dat van de
criticus, noch dat van de positivist. Op mijn leeftijd probeer ik realistisch – en
dat is altijd subjectief – te kijken naar wat er gebeurt in ons land, in de wereld en
dan kan ik voor mezelf niet anders concluderen dan dat we voortsnellen in de
verkeerde richting. Me beperkend tot ons land doel ik dan op de ontwikkelingen
in de zorg, de pensioenen, de AOW, het rechtsstelsel, de financiële sector, de
huursector. Er is een grote afbraak gaande van datgene wat we met elkaar hebben
opgebouwd in de tweede helft van de 20e eeuw. Wat ervoor in de plaats komt is een
samenleving waarin marktwerking domineert, waarin het recht van de sterkste geldt
en waarin voorzieningen steeds meer gebaseerd worden op individueel belang in
plaats van op solidariteit. Onze neoliberale regering probeert ons te dwingen een
participatiesamenleving vorm te geven, maar geeft zelf keer op keer de beroerdste
voorbeelden door kwetsbare mensen door het ijs te laten zakken. De Tweede Kamer
is een tussenstation in carrièreplanningen geworden, maar waar zijn de idealen
gebleven?
In elk geval niet in het huidige kabinet van VVD en PvdA en ook niet bij de
gedoogpartijen D66, SGP en ChristenUnie. Gezamenlijk hebben ze de afbraak
van Nederland ingezet. De twee regeringspartijen moeten daar weldra zelf de
wrange vruchten van plukken, getuige hun positie in de peilingen. De andere drie
partijen lijken echter niet afgerekend te worden op hun loyale steun aan het huidige
regeringsbeleid. D66 groeit als kool en trekt ontevreden VVD-ers en PvdA-ers naar
zich toe. Hoe is dat mogelijk, vraag ik me dan af.
We hebben nog nooit een stemadvies uitgebracht. Wel helpen we u nu extra goed
bij het uitbrengen van uw stem op 18 maart a.s. door in deze Ons de meest relevante
wetten van het kabinet Rutte II in kaart te brengen en daarbij steeds aan te geven
aan wie u die te danken heeft. Ik besluit met een dringende oproep en een belofte: u
gebruikt uw stemrecht op 18 maart en ik schrijf volgende keer een gezellige column.
Frans Slangen, voorzitter KBO-Brabant
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