
‘E
en zwakke plek in de
Nederlandse politiek’,
zo noemde Drens, mi-
nister-president in de
jaren vijftig, de kabi-

netsformatie al. Volgens hem kon
een formatie zelfs uitmonden in
‘een bijna onontwarbaar kluwen’.
Niet zo verwonderlijk dus datmen
heeft geprobeerd, met name vanaf
eind jaren zestig, om dat proces van
kabinetsvorming te verbeteren. Die
pogingen zijn echter op niets uitge-
lopen. Tot op heden verloopt de ka-
binetsformatie in essentie op dezelf-
demanier als in de tijd van Drens.
Alleen op het terrein van de open-
baarheid is er een en ander veran-
derd: meer stukken komen eerder in
de publiciteit en er kunnen Kamer-
debattenmet (in)formateurs plaats-
vinden.
De Nederlandse kabinetsformatie

heeft drie wezenlijke kenmerken.
Ten eerste: als gevolg van ons kies-
stelsel begint het formeren als regel
pas nadat de uitslag van verkiezin-
gen bekend is geworden. Voor die
tijd bestrijden de partijen elkaar te
vuur en te zwaard en tonen zij voor-
al waarin zij zich onderscheiden van
de andere. De verkiezingscampagne
laat dus nauwelijks ruimte voor het
alvast investeren in een (mogelijke)
samenwerking in de toekomst.
Ten tweede: het zijn altijd de be-

langrijkste parlementariërs, met na-
me de fractievoorzitters van de
grootste partijen, die bepalen welk
kabinet er komt. Achter gesloten
deuren worden zij het – uiteindelijk
– eens over programma, postenver-
deling en bewindspersonen.
En ten derde zorgen ‘procesbege-

leiders’ ervoor dat dit ingewikkelde
spel om demacht – preciezer: deze
machtsstrijd – in goede banenwordt
geleid. Ook dit gebeurt achter geslo-
ten deuren. De belangrijkste per-
soon hierbij is het staatshoofd, de
koningin dus, bijgestaan door een
aantal adviseurs. Deze adviseurs on-
derscheiden zich door langjarige be-
stuurlijke ervaring en een positie op
enige afstand van de politiek. Wat
doet de koningin precies? Zij laat
zich door alle fractievoorzitters in-
formeren over de verkiezingsuitslag
en geeft, na het inwinnen van advie-
zen, opdrachten aan (in)formateurs.
Dezen nemen vervolgens de leiding
in bepaalde fase in het proces.
Opnieuw liggen er nu voorstellen

(van PvdA en PVV) om dat formatie-
proces te verbeteren. Het is van be-
lang daar goed naar te kijken want
er lijkt op dit moment werkelijk – en
dat is bijzonder – een politiekemeer-
derheid voor te bestaan. Wat behel-
zen de voorstellen? Het is bekend:
de koninginmoet uit het formatie-
proces. Met andere woorden: de Ka-

mermoet zelf een kabinet forme-
ren. Dikwijls wordt overigens ge-
zegd: maar dat is al mogelijk sinds
in 1971 demotie-Kolfschoten werd
aangenomen! Dit berust echter op
eenmisverstand. Kolfschoten (KVP)
had namelijk geenszins de bedoe-
ling de koningin uit het formatie-
proces te verwijderen, maar alleen
omde eerste formateur door de
Tweede Kamer te laten voordragen.
Daarna zou het formatieproces zijn
gewone loop hernemen: benoeming
door de koningin, verslag uitbren-
gen ten paleize, enz. En als die eerste
formatiepoging zoumislukken zou
de Kamer het proces verder ‘ge-
woon’ in handen laten van de konin-
gin. Niet voor niets sneerden de pro-
gressieve partijen van toen (PvdA,
D66 en PPR) dat die helemotie-Kolf-
schoten niets voorstelde.

Mijn stelling is dat de huidige voor-
stellen omhet staatshoofd uit de
formatie te verwijderen niet tot ver-
beteringen in het formatieproces
zullen leiden.
Volgens de PvdA is het doel van de

vernieuwing ‘het formatieproces
transparanter en toegankelijker te
maken en vlotter te laten verlopen’.
Maar om dat te bereiken zoumen de
werkelijke oorzaken van het stroeve
verloop van de Nederlandse kabi-
netsformatiemoeten aanpakken. En
die betreffen niet de rol van het
staatshoofdmaar de wijze waarop
wij onze volksvertegenwoordigers
kiezen. Dat kiesstelsel van evenredi-
ge vertegenwoordiging, gekoppeld
aan het ontbreken van een kies-
drempel, werkt een partijpolitieke
versplintering in de hand die de
werkelijke oorzaak vormt van de
moeizame kabinetsformaties hier te
lande. Zo kwamen er in 2010maar
liefst tien – alleen kleine enmiddel-
grote – partijen in de Kamer waar-
van er geen enkele bij voorbaat was
uitgesloten van deelname aan een
regeringscoalitie. En naar goed Ne-
derlands gebruik werden de uiteen-
lopende coalitiemogelijkheden ook
stuk voor stuk beproefd. Men hoeft

zich dus niet te verbazen over de uit-
komst van internationaal vergelij-
kend onderzoek waarbij Nederland
in de topdrie staat van Europese lan-
denmet de ingewikkeldste kabinets-
formaties.
Wat gebeurt er numet de hierbo-

ven geschetste drie wezenlijke ken-
merken van de formatie als de rol
van de koningin daarin is uitge-
speeld? Het eerste kenmerk, dat de
formatiebesprekingen pas beginnen
na de verkiezingsuitslag, verandert
niet, want daarvoor zou het kiesstel-
sel zelf moeten veranderen.
Het tweede kenmerk, dat de be-

langrijkste parlementariërs na veel
vijven en zessen in beslotenheid be-
palen welk kabinet er komt, zal
evenmin veranderen. In de nieuwe
voorstellen staat weliswaar heel
vroom dat het geheim van het paleis
zal worden vervangen door een
openbaar Kamerdebat over de ge-
wenste coalitie en bijbehorende for-
mateur, maar uiteraard is dat vooral
een praatje voor de bühne. Het is im-
mers nauwelijks geloofwaardig dat
tien fractievoorzitters in de volle
schijnwerpers van een openbaar de-
bat, omringd door 140 collega’s en
permanent gadegeslagen door de
nationale pers, in een transparante
en oprechte afweging genoemde be-
langrijke beslissingen zullen kun-
nen nemen.
Alsmen er, zo kort na de verkiezin-

gen, al in zou slagen een informa-
teur aan te wijzen om een bepaalde
coalitie ‘uit te testen’, dan zal dat –
net als voorheen – het resultaat zijn
van overleg achter gesloten deuren.
Oftewel: het geheim van het paleis
zal worden vervangen door het ge-
heim van het Binnenhof. De tegen-
standers van demotie-Kolfschoten
voorzagen dat in 1971 al.
Het derde kenmerk, ten slotte, zal

wél drastisch veranderen. De ‘pro-
cesbegeleiding’ bij de formatie lijkt
geheel te verdwijnen als de nieuwe
voorstellen worden ingevoerd. De
rol van de koningin zal zijn uitge-
speeld en daarmee verdwijnt ook
het ‘rustmoment’ in het paleis,
waarbij in stille afzondering advie-
zen tegen elkaar worden afgewogen,
stoomwordt afgeblazen en nieuwe
fasen na rijp beraad in gang gezet
worden. Daarmee wil niet gezegd
zijn dat iemand anders deze rol niet
zou kunnen overnemen,maar daar-
over wordt in de voorstellen, merk-
waardig genoeg, met geen woord
gerept. Er is slechts in algemene ter-
men sprake van ‘de Tweede Kamer’
die het initiatief naar zich toetrekt.
In het PvdA-voorstel staat bijvoor-
beeld: ‘De Kamer houdt de controle
over het verloop van de formatie.’
Maar wie/welke personen betreft

dat? Anders gezegd: wie wordt
scheidsrechter in eigen huis? De Ka-
mervoorzitter? Dat zou een voor de
hand liggendemogelijkheid zijn (in
Zweden is dat bijvoorbeeld het ge-
val), maar wel dient dan te worden
bedacht dat een Kamervoorzitter,
ondanks zijn/haar bovenpartijdige
functie, niettemin een politiek pro-
fiel heeft. En bovendien kan zich de
situatie voordoenwaarin een Ka-
mervoorzitter net nieuw is gekozen
en dus de broodnodige ervaring en
kennismist. Kortom: het lijkt mij al-
leszins aan te bevelen eerst grondig
na te denken over deze kwestie van
‘procesbegeleiding’ alvorens het
staatshoofd definitief uit de zo com-
plexe Nederlandse kabinetsformatie
te verwijderen.
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STEKEL NORMAAL

‘Schandpaalmethode’

Niet zonderhoesje
D66wijst premier Rutte vaak op schendingen van zijn prin-
cipes. Niet altijd hebben de Democraten een sterk punt.

D
66 laat geen gelegenheid onbenut omhet premier Rutte
in te wrijven als het kabinet weer eens een liberaal princi-
pe overboord gooit om de SGP te vriend te houden. Dat is

begrijpelijk, want waar het gaat om de gunst van progressief-li-
beraal Nederland vissen Pechtold en Rutte in dezelfde vijver.

Pechtold vaart wel bij zijn zelfbenoemde status als ‘de enige
echte liberaal’ en hij treft in Rutte eenmakkelijk doelwit. De pre-
mier heeft nou eenmaal veel over voor zijnmeerderheden in het
parlement. De uitbreiding van de koopzondagen en het schrap-
pen van het verbod op godslastering? Horen we voorlopig niets
meer van. Maatregelen om te voorkomen dat scholen leraren
weigeren wegens hun homoseksualiteit? Het kabinet laat het
zitten. De SGP in de banwegens het omstreden vrouwenstand-
punt? De VVD kijkt even de andere kant op.
Deze week had Pechtold weer iets ontdekt: al dan niet toeval-

lig na schriftelijke vragen van de SGP besloot het kabinet on-
langs dat de nieuwe spotjes van de veilig-vrijencampagne niet
meer vóór acht uur ’s avonds worden uitgezonden. Voor D66 is
het duidelijk: het kabinet buigt voor de preutsheid van de SGP.

Maarmisschien is dat dit keer niet zo’n sterk punt. Als het
waar is dat het kabinet pas ná klachten van de SGP in de gaten
kreeg dat er ietsmis is met de campagne, heeft hij gelijk. Te ho-
pen valt echter dat het kabinet na het zien van de eerste spotjes
gewoon zelf tot de conclusie is gekomen dat een campagnemet
de slogan ik ga niet zonder hoesje in jouw poesje sowieso eenmis-
lukte poging is om de doelgroep in eigen jargon aan te spreken.
Dat hoeft niet voor 8 uur op tv.
En daarna trouwens ook niet.

Raoul du Pré

Het tonen van foto’s van verdachten is te billijken – bij een
gegrond vermoeden van schuld.

H
et winkelend publiek in de Rotterdamse binnenstad zal
vandaag kennis kunnen nemen van een novum in Neder-
land: elektronische billboardsmet foto’s vanmannen die

worden verdacht van prominente betrokkenheid bij de geweld-
dadigheden rondomhet Maasgebouw, vorige week zaterdag. De
semantische finesse van het woord ‘verdachte’ zal demeeste
passanten ontgaan. Mannen die zijn gefotografeerd op de plaats
en de tijd van het delict, zullen nog voor hun voorgeleiding en
eventuele veroordeling als daders worden gezien.
Toch is de (nog) onorthodoxe opsporingsmethode, waarmee

de Rotterdamse gemeentraad donderdag instemde, alleszins
verdedigbaar. Vanwege de ernst van de delicten, die de aanwezi-
ge politiemensen dwong tot het trekken van hun dienstwapen.
Vanwege de schok die de beelden van de confrontatie hebben te-
weggebracht. En omdat al die bewakingscamera’s er nu een-
maal staan. Laten politie en justitie er dusmaar verstandig ge-
bruik vanmaken, zoals dat ook in Groot-Brittannië na de onge-
regeldheden in augustus is gebeurd. In Rotterdamwas de aan-
kondiging van de nieuwe opsporingsmethode voor een van de
verdachten al een reden om zich bij de politie temelden.
Uiteraard is bij de inzet van dit middel enige behoedzaamheid

geboden. Hetmonopolie van het gebruik van foto’s voor de op-
sporing van verdachtenmoet bij politie en justitie berusten.
Hoe invoelbaar de frustratie over de geringe pakkans van crimi-
nelen ook is, in handen van particulieren zal de opsporingsme-
thode verworden tot een vorm van eigenrichting. Aan het pu-
bliekelijk vertoon van een foto – dat al een bestraffing op zich
vormt –moet op zijnminst een gegrond vermoeden van schuld
ten grondslag liggen. Alleen politie en justitie zijn bevoegd dat
vermoeden te toetsen.
Het zoumooi zijn als zou kunnenworden afgezien van de

‘schandpaalmethode’ die in Rotterdamhaar Nederlandse pri-
meur beleeft. Maar helaas leven we niet in zo’nmaatschappij.

Sander van Walsum

‘Doe ’s normaal man.’ Zelden

was er zo’n commotie over

zo’n gewoon zinnetje. Dat Wil-

ders het gebruikte, alla, van

hem wordt niet anders ver-

wacht, maar dat Rutte in

dezelfde termen ant-

woordde, dat kon na-

tuurlijk niet. De pre-

mier! Verlies aan deco-

rum! Niet alleen de

christenen konden er niet

over uit, ook links was ten ein-

de raad. Mooi om Jan Mulder,

expert in grofheid, te horen

roepen: dit kán toch niet. Links,

dat veertig jaar lang alle deco-

rum heeft weggehoond, roept

wanhopig om decorum. Links

heeft zijn doel bereikt: de ge-

wone man doet volop en zelf-

bewust mee aan de demo-

cratie. Maar niet zoals

links zich dat had voor-

gesteld. De gewone

man stemt rechts. En

links heeft heimwee naar

vroeger, toen het ons nog

kon wijsmaken dat het beter

wist wat goed voor ons was

dan wijzelf. Links moet ’s nor-

maal doen. (Chris Rutenfrans)

Exit koningin geen
panacee formatie

In 2010 konden
liefst 10 kleine en
middelgrote
partijen in de
coalitie komen

KABINETSFORMATIE

Ons kiesstelsel van evenredige
vertegenwoordiging zonder
kiesdrempel is echte oorzaak van
stroeve kabinetsformatie.
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G
erdi Verbeet, de voorzitter van
de Tweede Kamer, greep bij
aanvang van de Algemene Po-

litieke Beschouwingenmeer dan
eens in. Als hoedster van de voort-
gang van de beraadslagingen riep
zij menig fractievoorzitter, maar
vooral Jolande Sap van GroenLinks,
ter verantwoording. En dat was hard
nodig, want een aantal volksverte-
genwoordigers bezondigden zich
bij herhaling aan een ongeschreven,
maar nietminder fundamentele
omgangsregel.
De goede gewoonte schrijft name-

lijk voor datmen in het debat het
woord niet direct tot elkaar richt,
maar datmen dit via de voorzitter
doet. Het is een gebruik waarmee de
zakelijkheid van het debat gewaar-
borgd wordt. En dat is belangrijk,
want in het parlementmoet het im-
mers over zaken gaan, en niet over
personen. Zodramen bij herhaling
een bewindspersoon of collega-Ka-
merlid in de tweede persoon enkel-
voud aanspreekt en de rol van de Ka-
mervoorzitter buitenspel zet, krijgt
de uitwisseling van ideeënmaar al

te snel een persoonlijk karakter.
Daarmee verdwijnt de distantie en
dus de zakelijkheid. Althans, dat is
de gedachte erachter; de werkelijk-
heid blijkt een stuk weerbarstiger.
Want in de loop van de Algemene

Beschouwingen leek Gerdi Verbeet
meer enmeer te berusten in een
aanspreekvorm die in strijd is met
deze spelregel. Zij liet haar terug-
houdendheid pas weer varen op dag
twee van de beraadslagingen toen
Rutte enWilders elkaar op deman
en het corporale af, de wacht pro-
beerden aan te zeggen.
Daarmee betoonde Verbeet zich

vooral een niet al te consequente
hoedster van de indirecte aan-
spreekvorm die tot voor kort tot de
ingesleten gewoonte van parlemen-
tariërs behoorde. Dat blijkt wel uit
het feit dat Wilders’ vergelijking van
Cohenmet een hond en zijn gelijk-
stelling van de woorden van Pech-
toldmet diarree, zonder repriman-
de van de Kamervoorzitter voorbij
gingen. Hij hield zich toen immers
keurig aan de ‘mores’ van het debat,
terwijl de strekking van die opmer-
kingen veel denigrerender was dan
het studentikoze ‘doe eens normaal
man!’
Hoe onverteerbaar ook, het is in

lijnmet de opmerking van Verbeet,
in een interview op Radio 1 een dag
eerder, dat haar de formelemidde-
len zouden ontbreken om onwelge-
vallig of grof taalgebruik van deel-
nemers aan het debat te corrigeren.
Wat zij echter niet schijnt te besef-

fen, is datmet de komst van populis-
tische partijen in de Kamer – en de
bijbehorende vergroving en verper-
soonlijking van het debat – zelfs de
indirecte aanspreekvorm geen func-
tiemeer heeft. Want de inachtne-
ming van deze vorm die de zakelijk-
heid van gedachtenwisselingen

moet bewaken, vooronderstelt dat
de inhoud ook aan een zekere welle-
vendheid en distantie beantwoordt.
Dat is zogezegd de noodzakelijke
voorwaarde. Ontslaatmen parle-
mentariërs van de plicht tot zorgvul-
dig taalgebruik, dat wil zeggen zake-
lijk en niet kwetsend, dan verliest de
goede vorm eveneens zijn nood-
zaak. Men houdt immers ook niet de
deur voor een dame open omhaar
ondertussen de huid vol te schelden.
Verbeet had zich demoeite van in-
terrupties kunnen besparen.
In de huidige situatie zou: ‘Doe

eens normaal, man!’, haar net zo

koudmoeten laten als: ‘Mevrouw de
voorzitter, ik zeg tegen de heer Rut-
te: doe eens normaal, man!’ Er is
maar één conclusiemogelijk: wil
men naar de eigen beginselen han-
delen, dan is een code die het verba-
le hooliganisme in de Tweede Kamer
uitbant, onontkoombaar. Dat is on-
vermijdelijk nu er een smaldeel in
de Kamerbankjes zit datmet con-
fronterend en op personen gericht
taalgebruik het parlement confron-
teert met de eigen ongerijmdheden.
Dat is misschien wel de belangrijk-
ste les van de Algemene Politieke Be-
schouwingen van 2011.
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Nu laat Inholland zien hoe hetmoet

T
egenstanders van het onge-
kend harde ingrijpen van
staatssecretaris Halbe Zijlstra

in het hoger beroepsonderwijs be-
roepen zich er graag op dat het be-
ruchte inspectierapport van vlak
voor de zomer vooral Inholland be-
trof. Met de andere hogescholen zou
op een enkel dubieus afstudeertra-
ject na weinig aan de hand zijn. Dat
verklaartmisschien ook de lauwe re-
actie van de hbo-raad op de kwali-
teitsproblematiek bij hogescholen.
De bestuurders lieten tot nu toe

weinig van zich horen terwijl voor
het herstel van vertrouwen in de on-
derwijskwaliteit juist een daad-
krachtige bestuurlijke reactie nodig
is. Maar ‘wie geschoren wordt,

moet stil zitten’, zullen vermoede-
lijk demeeste van hen hebben ge-
dacht.

De noodzakelijkemaatregelen
omde onderwijskwaliteit in het hbo
te verbeteren kwamen tot nu toe
dan ook niet van de bestuurders
maar van Halbe Zijlstra, die voor zijn
plannen al brede steun kreeg in de
Tweede Kamer. Intensievere studie-
programma’smetmeer contacttijd,
landelijke toetsing van kernvakken,
beter opgeleide docenten en een bo-
nus voor hogescholen die zich kwa-
litatief durven te onderscheiden.
Inmiddels is duidelijk dat Inhol-

land zeer grote schade lijdt als ge-
volg van de geconstateerde proble-
men en de publiciteit daarover.
Maar liefst 30 procentminder in-
stroom van studenten en zo’n
600medewerkers (470 fte) moeten
verdwijnen. Het is een hard gelag
voor dezemedewerkers dat zij de
dupe worden van demisplaatste
ambities van de vorige bestuurders.
Dat Inholland als enige hoge-

school zo wordt getroffen, is extra
wrang omdat demeeste problemen
van Inholland inmeerdere of min-
deremate ook op de andere hoge-
scholen voorkomen.
Maar een crisis kan louterendwer-

ken, en dat effect lijkt zichmomen-
teel te af te tekenen bij Inholland.
Door de ingrijpende reorganisatie
zal grotendeels het niet-onderwij-
zend personeel afvloeien. Van de

2.300 arbeidsplaatsen is de helft
niet-onderwijzend personeel. ‘Die
verhouding is niet gezond’, aldus
bestuursvoorzitter Doekle Terpstra.
Daarom sneuvelen er vooral arbeids-
plaatsen bij de centrale staven.
De VerenigingMedezeggenschap

Hogescholen(VMH) – waarbij alle
grote hogescholen zijn aangeslo-
ten – deed onlangs onderzoek naar
het aantal docenten op een hoge-
school als percentage van het totale
personeelsbestand. Daaruit bleek
dat het personeelsprobleem van In-
holland op vrijwel alle grote hoge-
scholen speelt: gemiddeld hadden
de onderzochte hogescholen 52 pro-
cent docenten in dienst.
Hoewel de VMH heeft besloten de

namen van de hogescholen niet in
de publiciteit te brengen, mag hier
wel worden gezegd dat de score van

Inholland geen afwijking vertoont
van het gemiddelde. Deze schokken-
de cijfers leidden op geen enkele ho-
geschool tot een adequate bestuur-
lijke reactie. Daarop vormt Inhol-
land nu de positieve uitzondering.
Het werkelijke probleem is echter

nog groter. Want van die 52 procent
docenten staat lang niet iedereen
voor de klas. De laatste jaren heeft
onder andere de VMH opmeerdere
hogescholen uitgerekend hoeveel
procent van het budget daadwerke-
lijk naar de directe onderwijsuitvoe-
ring gaat. Dat blijkt steeds slechts
zo’n 25 procent van het hogeschool-
budget te zijn. Deze berekeningen,
die werden bevestigd door een
hoogleraar accountancy van de uni-
versiteit van Tilburg, zijn door de
HBO-raad en de bestuurders stelsel-
matig genegeerd of ontkend.

Gelukkig hebben de Tweede Ka-
mer en de staatssecretaris deze pro-
blematiek wel erkend en is opdracht
gegeven aan de Onderwijsinspectie
om hogescholen voortaan openbaar
te latenmakenwelk deel van hun
budget ze aan het onderwijs beste-
den. Willen demaatregelen van de
staatssecretaris echt succes hebben,
dan zullen hogescholen forsmeer
docentenmoeten inzetten en zullen
die docenten ook goedmoeten wor-
den gefaciliteerd. Want als je slechts
een kwart van je budget inzet voor
de directe onderwijsverzorging
door docenten, wordt ook duidelijk
hoe hoog de werkdruk voor hen is.
Begrijpelijk dat velen zich inmiddels
steedsminder in het klaslokaal op-
houden en een plaats in de luwte
hebben gezocht. Als adviseur, kwali-
teitszorgmedewerker, coördinator,
functionaris, commissielid of mid-
denmanager.
Ook hier lijkt Terpstra de eerste be-

stuurder die hardop durft te zeggen
wat ermoet gebeuren: ‘We gaan
weg van de façade. De baten van de
hogeschool die naar de taken van
docenten en de onderwijsuitvoering
gaan, moeten omhoog. We verschui-
ven daarom van indirecte naarmeer
directe uitgaven voor de onderwijs-
processen.’
Als de andere hogescholen deze

problematiek blijven ontkennen, zal
Inholland straks het lichtend voor-
beeld voor de anderen zijn.

Docent zocht
plaats in de luwte
als adviseur,
kwaliteitszorger
of coördinator

HBO

Alle tekortkomingen waren
zichtbaar bij Inholland. Nu gaat
deze hogeschool voor in het
herstel van de kwaliteit.
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ANDER COMMENTAAR

‘Natuurlijk mogen politici plechtstatig

taalgebruik vervangen door meer ge-

wone spreektaal, maar Wilders gaat

veel verder: zijn teksten zitten op de

grens van ORDINAIR SCHELDEN. De

oppositie heeft de afgelopen tijd niets

gepresteerd, maar het VVD/CDA-kabi-

net wordt wel bedreigd door de eigen

gedoogpartij PVV die een keiharde con-

frontatie met het kabinet heeft gezocht.

Wilders moet de brokken die hij heeft

gemaakt lijmen, want de ondergang

van dit kabinet is slecht voor het land.’

‘De overtreffende trap is per definitie

eindig, maar niet bij WILDERS. Donder-

dag was het absolute dieptepunt toen

hij Rutte toebeet toch eens normaal te

doen. Wilders slaagde er helaas volledig

in met zijn brute, respectloze optreden

de aandacht af te leiden van de precaire

positie waarin zijn partij door de ge-

doogverantwoordelijkheid is geraakt.

Van het verkiezingsprogramma is een

zeer groot deel ingeleverd om mee te

kunnen doen. Zijn vlucht naar voren was

vooral een teken van zwakte.’

‘Wilders ergert zich aan de hypocriete

verontwaardiging over ‘DE BEDRIJFS-

POEDEL’, het meest keurige brave on-

gevaarlijke woord ooit in de plenaire

zaal uitgesproken. Een schitterend neo-

logisme met nu al dikke hits op de

Google, en dankbare inspiratiebron. Vol-

gens de PVV-leider kunnen al die jere-

miërende zeikmensen die zich zo druk

maken over de toon van het debat ‘de

boom in’. En neem een stuk touw mee,

zouden wij er aan toe willen voegen.’

Code tegen verbale hooligans

Pogingen omhet
hbo te verbeteren
kwamen niet van
de bestuurders
maar van Zijlstra

DOE ’S NORMAAL

De indirecte aanspreekvorm in
de Tweede Kamer heeft zijn
functie verloren door de
vergroving van het debat.

HANS

SCHNITZLER

is publicist en

filosoof

Rutte en Wilders schudden donderdag handen na hun aanvaring tijdens de Al-

gemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Foto ANP


