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Schatje ..
Mm.
Hoe kan ik het goed maken?
Je kan het niet goed maken. Zulke dingen zijn niet goed te maken.
Natuurlijk wel. Morgen komen Job en Suze eten. Dan kook ik. Heel lekker vlees voor
jou en Job en een vegetarisch hapje voor Suze.
Niet genoeg.
Ik bak een appeltaart voor toe.
Jij kunt helemaal geen appeltaart bakken.
Ik probeer het gewoon.
Het punt is dat het niet uit jezelf komt. Jij wilt alleen maar opeens taarten bakken
omdat ik er wat van gezegd heb dat jij nooit kookt. Jij kunt je niet plotseling
veranderen in een keukenprinses. Dat is ongeloofwaardig.
Ja maar luister, dat is toch niet eerlijk. Als ik niet ga koken krijg ik volgende week een
nieuwe preek en als ik wel probeer om mijn leven te beteren vind je me
ongeloofwaardig. Weet je dat ik nu een beetje ga begrijpen hoe de Partij van de
Arbeid zich voelt?
O god.
Trouwens, niet alleen de PvdA maar ook GroenLinks. Iedereen klaagt erover dat die
partijen zich te soft hebben opgesteld bij kwesties als veiligheid, immigratie en
integratie. Kunnen ze twee dingen doen. Of ze luisteren naar de kritiek, plaatsen de
veiligheid bovenaan hun prioriteitenlijstje en gaan alsnog hard aan de slag om de
multiculturele samenleving leefbaar te maken. Of ze blijven bij hun oude standpunt. In
het eerste geval zegt iedereen dat ze geen eigen verhaal hebben. Dat ze niet authentiek
zijn en populistisch en opportunistisch. In het tweede geval dat ze niet luisteren naar
de mensen om wie het gaat.
Je overdrijft.
Ik overdrijf helemaal niet. Ik vind het ook frappant dat alleen linkse partijen met dat
dilemma geconfronteerd worden.
Ik begrijp je niet. Rechts had op veiligheid, integratie en immigratie achteraf gezien
toch gelijk?
Op die terreinen misschien, maar bijvoorbeeld weer helemaal niet waar het ging om de
privatisering en vermarkting van allerhande publieke diensten. Ik ken geen enkele
privatiserings- of verzelfstandigingsoperatie die achteraf gezien een groot succes kan
worden genoemd. Ik ken eigenlijk vooral verhalen van directeuren en managers van
verzelfstandigde instellingen die opeens de meest krankzinnige salarissen gingen
verdienen omdat dat zogenaamd marktconform was. En ik ben forens, dus ik maak de
gevolgen van de verzelfstandiging van de spoorwegen elke dag mee. Geloof me, het
begrip machteloze woede krijgt een hele diepe betekenis als je opeen gepropt in je
treintje staat omdat de NS een zomerrooster meenden te moeten gaan draaien vanwege
de herfst. En dan in dezelfde week horen dat je treinkaartje een stuk duurder wordt en
dat het bedrijf van plan is te gaan investeren in het buitenland.
Wat is je punt nou, want jij dwaalt altijd af als je op de spoorwegen komt.
Ik vind het raar dat niemand gaat lopen roepen dat de VVD haar standpunt ten aanzien
van marktwerking en privatisering moet gaan herzien omdat dit te gek voor woorden
is. Waarom zegt niemand dat? En waarom komt de VVD zelf niet op dat idee? En
waarom komen ze vervolgens niet in het dilemma van links terecht? Dat ze
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bijvoorbeeld zouden gaan pleiten voor hernationalisering van de NS en dat iedereen
dat dan ongeloofwaardig zou vinden?
Tja. Rechts is zo verstandig om alleen verschrikkelijke dingen te doen met mensen die
niet tot hun achterban horen. Een beetje VVD-er staat echt niet in jouw stoptrein. En
als je alleen nare dingen doet met andermans kiezers hoef je daar geen verantwoording
voor af te leggen en dan hoef je je programma dus ook niet aan te passen. Het is een
harde wereld liefje.
Het treurige is dat links ook op de narigheid van die vermarkting en privatisering
afgerekend wordt. Zij hadden het immers moeten tegenhouden.
Ze hebben ook onvoldoende ruggengraat getoond op dat gebied en hun achterban staat
wel in de trein.
Ja, maar het wordt wel een hele opgave als links enerzijds op tijd moet beseffen op
welke punten rechts eigenlijk gelijk heeft en anderzijds voortdurend alert moet zijn om
waanzinnige voorstellen van datzelfde rechts tegen te houden.
Ik vind jou verdacht mild over de PvdA deze week. Ben je gecharmeerd van de jonge,
frisse nieuwe lijsttrekker?
He flauw.
Ga je echt appeltaart bakken?
Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg.
Denk je eraan om het deeg op de appeltaart royaal te bestrijken met geklutst ei? Dat is
tegen het aanbranden.

