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Daar ben ik het
niet mee eens!

8 acht

Intro: een discussie

Ik denk dat de monarchie aan afschaffing toe is.
Je kunt het die mensen niet langer aandoen om
zo’n uitzonderingspositie in te nemen binnen de
maatschappij. z

Daar ga ik helemaal mee akkoord! De monarchie
is een achterhaald systeem dat niet meer past
in onze tijd. z
Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens: De
koningin runt de tent uitstekend. Van mij mag ze
doorgaan. Het Huis van Oranje hoort bij Neder-
land. Ik heb op het moment geen behoefte aan
verandering. z

Da’s waar: We leven niet meer in de middel-
eeuwen! Wonend in het buitenland kan je toch
niet meer aankomen met een koningin die nog in
een gouden koets rondrijdt. z

Nou, ik zou de monarchie ook niet willen afschaf-
fen. Ik denk dat we de rol van het koningshuis
niet moeten onderschatten, het hoort bij 
Nederland en brengt ook veel tradities met zich
mee die ik persoonlijk graag in stand zou willen
houden. Echter denk ik wel dat de rol van de
monarchie binnen onze democratie aan veran-
dering toe is. Sowieso vind ik dat de huidige rol
‘transparanter’ zou moeten zijn. z
Ach, het is allemaal historisch misgroeid, maar
ik heb er vrede mee. ’t Kost een paar centen, ik
vind de symboolfunctie echter nog steeds erg
belangrijk. z

Dat vind ik ook; de invloed van de monarchie op de
democratie moet glashelder worden gemaakt en
tot nul worden beperkt, maar ik twijfel of dat
mogelijk is. z1
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2 Onderstreep onbekende woorden en uitdrukkingen.

Bespreek ze dan met een medecursist.

21.05 Het Lagerhuis. Discussie:

Is de monarchie aan vernieuwing toe?

22.00 (NOS) Journaal

22.15 (VARA/NPS) Nova. Actualiteiten

1 Welke uitspraak volgt op de andere?
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voorstander van de monarchietegenstander van de monarchie
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Luisteren: een discussie

3 Luister. ©

U gaat naar een discussie luisteren. Lees de volgende vragen, luister naar de discussie en
geef dan antwoord op de vragen.

Over welke stelling wordt hier gedebatteerd?
Wie is het met de stelling eens, meneer Rehwinkel of meneer Mourik?
Hoe is de toon van deze discussie vergeleken met die van de discussie op pagina 00?

4 Waar of niet waar?

1. Het Koninkrijk der Nederlanden is een constitutionele monarchie.
2. De Koning speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van kabinetten.
3. De Koning is deel van de regering, maar alleen de ministers zijn verantwoordelijk.
4. De Troonrede is een aankondiging van de beleidsvoornemens van de Koning voor het komende jaar.

5 Wie zegt wat? Kruis aan.

Wie zegt dat …? Rehwinkel Mourik
1. in andere landen om Nederland heen de koning geen deel uitmaakt z z

van de regering

2. je moed moet hebben om een discussie over het onderwerp te beginnen z z
3. er geen spraakverbod mag zijn over het onderwerp z z
4. de voorlichting rond het koningschap anders moet z z
5. de Nederlandse monarchie niet te rijmen is met een modere parlementaire 

democratie z z
6. het onverdraaglijk is dat de koning in staat is invloed uit te oefenen op het 

regeringsbeleid z z
6 Hoe is volgens u de houding van de deelnemers?

Bespreek uw antwoord met een medecursist.
H Ik zou de houding van meneer Rehwinkel willen omschrijven als …  Wat vindt u/vind jij?

– Nou, hij is in ieder geval een … van de monarchie, maar ik vind zijn houding eerder …


