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Gerard Drosterij, politicoloog

De dierentuin van de koning
Geplaatst op mei 23, 2011 | Plaats een reactie

Vandaag in Metro: de dierentuin van de koning
In het begin van de negentiende eeuw werd de Eerste Kamer ‘Le menagerie du Roi’ genoemd: de dierentuin van de Koning. De
Eerste Kamer bestond toen uit hoge adellijke heren die door de koning waren benoemd en hem door dik en dun steunden.
Vandaag wordt bekend of de Eerste Kamer wederom het maatje van de macht gaat worden, namelijk: of een meerderheid kabinetRutte zal steunen. Er zijn drie mogelijkheden. VVD, CDA en PVV behalen een meerderheid (38 stemmen), zodat Rutte op rozen
komt te zitten. Dan kan hij zijn forse bezuinigingen op sectoren als kunst, onderwijs en sociale zekerheid doorvoeren. Lukt dat niet,
dan beschikt de oppositie plotseling over een troefkaart: zij kan wetsvoorstellen van het kabinet blokkeren. Een laatste scenario is
dat er weliswaar geen meerderheid komt, maar dat senatoren van andere partijen, zoals de SGP, voor bepaalde wetsvoorstellen
hun steun willen verlenen. Koning Rutte zal zich dan in rare bochten moeten wringen om meerderheden voor zijn beleid te krijgen.
Zie, hoe de geschiedenis zich herhaalt: vriendjespolitiek in een modern jasje.
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