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Pech voor Dijsselbloem
Het zat minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (PvdA) dit
weekend niet mee in Ierland. Op
weg naar een vergadering met
zijn Europese collega’s in Dublin
deed hij even zijn oude universiteit in Cork aan. Voor een gastcollege en een drankje. Dacht hij.
Want het drankje in de pub waar
hij als student zoveel uren had
doorgebracht ging niet door; de
pub bestaat niet meer. In Dublin
wachtte hem nog een verrassing.
Toen hij als eurogroepvoorzitter
de zaal binnenkwam voor de
persconferentie, zag hij zijn
naam verkeerd gespeld staan op
het bordje: Dijesslbloem. „Het zal
wel Iers zijn”, troostte de Finse
eurocommissaris Olli Rehn hem.

Verkiezing? Niet nodig
Het partijbestuur van de ChristenUnie leek het wel wat: lijsttrekkersverkiezingen. Lekker
veel media-aandacht lijkt met
zulke interne verkiezingen gegarandeerd – denk aan de campagnes bij de PvdA en CDA, vorig
jaar. Daar kregen Diederik
Samsom en Sybrand van
Haersma Buma na avonden van
debatten het mandaat van hun leden. Het congres van de ChristenUnie zag afgelopen zaterdag zo’n
openbare verkiezing niet zitten
en stemde het voorstel weg. De
grap op Twitter was snel gemaakt: „De ChristenUnie heeft
toch Jezus al als leider.”

Objectief antwoord
De man van minister Edith
Schippers (Volksgezondheid,
VVD) is sinds een half jaar in
dienst bij het Slotervaartziekenhuis. Schippers heeft afgelopen
weken herhaaldelijk Kamervragen moeten beantwoorden over
het Amsterdamse ziekenhuis. De
SP ruikt belangenverstrengeling
en is kritisch. Dus gingen er Kamervragen naar premier Rutte:
hoe verzekert hij dat Kamervragen op een onafhankelijke manier worden beantwoord? De minister-president weet er wel raad
mee: „Bewindspersonen zijn er
verantwoordelijk voor dat zij de
uitoefening van hun functie met
vereiste objectiviteit verrichten
en iedere mogelijke schijn vermijden.” Zo dus.

Leve de koningin
Alsof er nog niet genoeg bu zz is
op het Binnenhof, wordt de tuin
van het parlement sinds vandaag
bewoond door een heus bijenvolk. Dierenvriend Dion Graus
(PVV) diende vorig jaar een motie
in om bijen te plaatsen op overheidsgebouwen. Bijen gedijen
beter in de stad, omdat ze daar
minder last hebben van bestrijdingsmiddelen, volgens Graus.
Vandaag komt er een kast met
7.000 bijen in de binnentuin van
het Binnenhof. Volgens imker
Pim Lemmers is het een „niet
agressief bijenvolk”. De eerste
parlementaire honing verwacht
hij over vier maanden. „Koningin
en onderdanen popelen om de
komende maanden op en rondom het Binnenhof te zoemen”,
schreef hij gisteren op Twitter.
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