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Terug bij twee
weken geleden:
op naar rechts
Tjeenk Willink brengt eindverslag uit aan koningin Beatrix
Opstelten opnieuw benoemd tot informateur VVD, CDA
en PVV weer om tafel onder leiding van Ivo Opstelten
ROBIN UTRECHT/ANP

Trekkingsuitslag 13 september 2010
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Ivo Opstelten mag na zijn bezoek aan de koningin verder als informateur.

De gesprekken om tot een rechts
kabinet van VVD, CDA en PVV te
komen, zijn weer begonnen.
Begin september trok Geert Wilders de stekker uit de onderhandelingen, nadat Ab Klink van het
CDA in een uitgelekte brief vraagtekens zette bij de integriteit van
de PVV-leider. Ab Klink stapte op
en dat was voor Wilders genoeg
reden om verder te flirten met
zijn rechtse collega’s. Omdat de
formatie echter officieel spaak
was gelopen moest er weer een
nieuwe formatieronde gehouden
worden. De koningin kroonde
Herman Tjeenk Willink tot informateur. Gisterochtend presenteerde hij zijn eindverslag, eerst
op Paleis Huis ten Bosch, later in

“Dan is er geen reden
om te zeggen: doe het
maar niet.”
TJEENK WILLINK

het openbaar. Hij acht de kansen
op een succesvolle afronding van
de formatie redelijk groot. ”Ik
heb de kansen en risico’s geprobeerd systematisch in beeld te
brengen. We hebben dat besproken en hoe zij er tegenaan kijken.

De conclusie is, naar hun eigen
oordeel: er is een redelijke mate
van zekerheid, met slagen om de
arm die er altijd zijn.” Ivo Opstelten, die tot de breuk met Ab Klink
twee weken geleden ook al de formatieonderhandelingen begeleidde, is opnieuw informateur. Ook
hij was positief gestemd. “VVD,
PVV en CDA hebben de vastberadenheid om eruit te komen. We
gaan het zo snel mogelijk doen
als het zorgvuldig kan”, aldus
Opstelten. Vandaag praten Rutte,
Verhagen en Wilders verder over
een VVD-CDA kabinet met
gedoogsteun van de PVV.
LAURA
ROMANILLOS
LAURA.ROMANILLOS@METRONIEUWS.NL
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Elke week kans op meer dan 100.000 prijzen
Alle geldprijzen worden, waar van toepassing, onder inhouding van kansspelbelasting uitgekeerd. Vanaf de eerste
dinsdag na de week waarin de trekking plaatsvindt kunnen gewonnen geldprijzen worden geïnd. De aanspraak op de
geldprijzen vervalt een jaar na de trekkingsdatum van de betreffende loterij. Spelers die via bank- of girorekening
deelnemen krijgen de gewonnen geldprijzen automatisch op hun rekening bijgeschreven. Het deelnemersreglement
staat op www.dayzers.nl en is opvraagbaar via 0900-777 0 777 (€ 0,10 p.m.). Druk- en zetfouten voorbehouden.

Koop snel je loten voor de volgende trekking!
Dat kan t/m 19-9-2010 bij je Dayzers WinWin Winkel of ga naar
www.dayzers.nl.

Analyse

RIDDERLIJKE POLITIEK
In zijn eindverslag stelt Tjeenk
Willink dat alle partijen, behalve die van de onderhandelaars
natuurlijk, twee bedenkingen
hebben bij de voortzetting van
de formatie: of er wel kamermeerderheden zullen komen bij
voorstellen van het beoogde
minderheidskabinet en of dat
kabinet niet tot ‘polarisatie’ zal
leiden.
Polarisatie - die term keert
steeds terug in de formatie.
Vroeger refereerde polarisatie
aan (grote) maatschappelijke
spanningen over bepaalde issues. Nu, in de context van de
formatie, wordt de term verengd

tot het tegen elkaar opzetten
van groepen in de samenleving.
Met het herhalen van die
zware interpretatie van polarisatie neutraliseren de tegenstanders van het rechtse kabinet
zichzelf. Als dat inderdaad de
dreiging is, waarom gebeurt er
dan zo weinig aan die andere
kant van het politieke spectrum? De nadruk leggen op fatsoen en hoffelijkheid, zoals Cohen stelt, is zeker een ridderlijke geste. Maar daarmee wordt
wel die andere ridderlijke eigenschap weggemoffeld, namelijk:
moedig de handschoen opnemen.
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