Bubbels
De laatste tijd hebben we er weer een begrip bij in onze Nederlandse
taal. In een bubbel leven. Volgens de Grote Van Dale betekent dit begrip:
“weinig of geen contact met de buitenwereld of met anders denkenden
hebben, erg op zichzelf zijn”. Dit is trouwens een wereldwijd begrip.
Overal heb je bubbels, zoals elite bubbels, media bubbels, politieke bubbels enz. Over een van de laatste genoemde bubbel wil ik het hebben.
De Haagse bubbel. Daar hebben de afgelopen dagen weer veel over kunnen lezen, horen en zien. Afgelopen derde dinsdag in september was het
weer Prinsjesdag. De koning sprak de troonrede uit, waarin de regering
aan geeft wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar. Gisteren vond in de Tweede Kamer de eerste dag van de algemene beschouwingen plaats. De fractievoorzitters konden hun zegje doen over het
voorgenomen beleid en reageren op de Rijksbegroting. Tien uur lang waren de fractievoorzitters bezig elkaar de vlooien af te vangen en ruzie
met elkaar te maken. Zo waren de oppositie partijen, zowel op links als
op rechts, vooral bezig met hun eigen partij bubbel. Hoe kom ik zo goed
mogelijk zelf met mijn partij voor de dag, dan gezamenlijk oppositie te
voeren tegen een aantal controverse regeringsvoorstellen. De coalitie
partijen zaten weer in hun eigen bubbels. In plaats gezamenlijk te werken aan een zo goed mogelijk beleid voor het komend jaar. Morgen komt
de minister-president aan het woord. Hij komt dan met de reactie uit de
regeringsbubbel. Hierna komen de fractievoorzitters weer aan het woord
en kunnen de moties worden ingediend, waarop de minister-president
hierop kan reageren en het standpunt van de kabinetsbubbel op deze
moties kenbaar msken. De uitkomst is nu al bekend. Oftewel ze deden
in deze Haagse bubbel een plas en het beleid blijft zoals het was. Dat de
tweede kamer bubbel en de regeringsbubbel elkaar aan het werk houden, blijkt wel uit een krantenkop van vandaag: “Honderden vragen kamer over hulp Syrië”. Er zijn 382 vragen door de Kamerleden bedacht,
over de hulp aan gewapende groepen in Syrië. Het lijkt wel bubbel gum.
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