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Nederland naar de stembus.

Op 15 maart zal Nederland naar de stembus gaan, en daarmee is Nederland het land dat de spits aijt in 2017.
Frankrijk zal nog volgen, evenals Duitsland. Het lijkt wel of er meer op het spel staat dan normaal. Het populisme
lijkt in Europa in opkomst en de populisten, die een appel doen op het onderbuikgevoel van hun electoraat, zijn niet
voor de EU noch voor de Euro.

Als de peilingen van vandaag, hoe onzeker ook, maatgevend zijn voor de uitslag op 15 maart, dan zal de nek-aannek race tussen de VVD en de PVV worden gewonnen door de VVD. Een uiterst belangrijk signaal voor Europa.

De forma.e van een nieuw kabinet zal een moeizaam maar boeiend proces worden. Want laten we er even van
uitgaan dat par.jen hun verkiezingsbelo0en gestand doen en niet met de heer Wilders in een coali.e willen zi1en.
Een linkse coali.e zal sowieso geen meerderheid kunnen verkrijgen. Een rechtse coali.e evenmin.

Een centrumlinkse coali.e, met het CDA, D’66, GL, SP en PvdA is mogelijk en behaalt 79 zetels. Een centrumrechtse
coali.e, met de VVD, CDA en D’66 levert slechts 63 zetels. Een poldermodel coali.e, met het CDA in het midden en
VVD, PvdA, en D’66 daarom heen, levert precies 75 zetels en zal dus nog addi.onele gedoogsteun behoeven.

VVD, CDA, D’66 met GL kan weer wel, met
79 zetels. Maar hier zullen de coali.ebesprekingen onmenselijk zwaar zijn, in het
licht van de tegenstellingen VVD—GL.

Het lijkt verleidelijk strategisch te gaan
stemmen. In ieder geval ondervinden de
Bri1en nu aan den lijve wat de Brexit hen
daadwerkelijk zal kosten en alleen al om
die reden zou het ﬁjn zijn als Nederland
een voorbeeld stelt voor wat er nog verder
in Europa zal volgen.

