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Wie is Lodewijk Asscher
Door: 

Politieke Nieuwsquiz

Door onze readcteuren: Melle,
Khie, Hidde, Senne, Siebe (en
Wikipedia)

Lodewijk Frans Asscher (37) is
een Nederlands politicus. Na
een carrière in de
Amsterdamse politiek is hij
sinds 2012 Minister van
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en
vicepremier in het
kabinet-Rutte II.
Asscher is lid van de Partij van
de Arbeid. Hij promoveerde in
2002 aan de Universiteit van
Amsterdam en werd in
datzelfde jaar lid van de
gemeenteraad van
Amsterdam. In 2006 verruilde
hij het raadslidmaatschap voor
het wethouderschap in de
hoofdstad. 

Lodewijk Asscher over de
Zwarte Piet discussie:

Asscher: Het sinterklaasfeest
is een feest voor het volk,
maar het zou mooi zijn als het
een feest is waar iedereen van
kan genieten en waar niemand
zich gekwetst voelt.

Dat heeft vicepremier en
minister van Integratie
Lodewijk Asscher vrijdagavond
gezegd in een gesprek met de
minister-president bij de NOS. 

Asscher haalde de woorden
aan van de burgemeester van
Amsterdam, Eberhard van der
Laan.

Die heeft gezegd dat het feest
langzaamaan kan veranderen.
Asscher ziet wel wat in die
langzame evolutie. Hij haalde
als voorbeeld aan dat kinderen
die in de zak naar Spanje
moeten als ze stout zijn
geweest ook al jaren niet meer
wordt gebruikt als dreigement. 

Vorige week was er kritiek dat
politici zich niet willen of
durven uitlaten over de Zwarte
Piet-discussie. Mark Rutte liet
vorige maand nog weten dat
Zwarte Piet zwart is en dat hij
daar niets aan kon
veranderen. Maar nu Lodewijk
Asscher vrijdag heeft gezegd
te hopen dat het feest zal
evolueren, is dit toch het begin
van een koerswijziging.

Door onze redacteuren Annika en Senna.

1. Wie is de assistent van Jeroen Dijsselbloem?
a. Dik Marker
b. Sherlo Esajas
c. Stef Hofman

2. Wat is het Binnenhof van Den Haag?
a. Ridderzaal
b. Politiek centrum
c. Euromast

3. Hoe komt Den Haag aan zijn naam?
a. Het was een omheind terrein
b. Door de graaf van Holland
c. door niks

Voor de volgende vragen zie onder aan de pagina

Deel 2: Vijf Vrijdagen
Het kwam die les niet meer
goed. De Brauw verliet
twijfelend de school. Had dit
project wel zin? 
Waren deze kinderen wel te
interesseren voor de politiek?
Ze besloot het nog een kans
te geven. De week erop
verdeelde ze de leerlingen in
groepjes. Ze kregen de
opdracht partij programma's te
schrijven en een leider te
kiezen. aan het einde zou de
leider van de grootste partij tot
leider gekozen worden. 
De Brauw liep tijdens de
'partijvergaderingen rond en
was totaal overrompeld. Wat
een idealen stonden daar op
papier! 

Vijf Vrijdagen op de Weidevogel. Deel 1

Een verslag van een beproeving

Op Prinsjesdag waagde
ex-journalste en
jeugdboekenschrijfetr Jacobine
de Brauw zich voor het eerst op
de bovenverdieping van de
Weidevogel; het domein van
groep zeven en acht. Ze zouden
de troonrede kijken en daarna
zou ze wat vertellen over het
project politiek wat ze met hen
ging doen.

ging doen. Al tijdens de eerste
vijf minuten van de troonrede
werden ze rumoerig. De televisie
werd snel uitgezet. 54 ogen
staarde de Brauw verveeld aan.
'Wat volnden jullie ervan,' vroeg
de Brauw.
'Saai,' antwoordde iemand.
'Oninteressant en onbegrijpelijk,'
oordeelde iemand anders. 'Ik
snapte er niets van,' zei een
derde.

De Brauw begon licht te zweten.
De leerlingen begonnen steeds
harder door haar heen te praten.
''Weten jullie wat het Binnenhof
is?' probeerde ze. Niemand
reageerde. 'weten jullie hoe je in
de Tweede Kamer komt?' gilde
ze om boven het rumoer uit te
komen. Een jongen op de
voorste rij keek haar spottend
aan. 'Door de deur,' zei hij. 

Deel drie: Vijf Vrijdagen
Groep 7 en 8 bedankt!

Zetelverdeling Tweede Kamer
welke partij heeft hoeveel zetels?

Hoe zijn de zetels verdeeld in de
Tweede Kamer?

De Tweede Kamer (TK) bestaat
uit 150 zetels. De 150
Kamerleden zijn verdeeld over
verschillende fracties. Een fractie
bestaat uit één of meer
Kamerleden die behoren tot een
politieke partij. Een
fractievoorzitter is de leider van
een groep Kamerleden van
dezelfde partij. Hij voert het
woord bij belangrijke debatten,
zoals over de regeringsverklaring
en bij de algemene
beschouwingen over de
rijksbegroting.

Voorzitter en leden Tweede
Kamer

De leden van de TK kozen op 25
september 2012 mevrouw
Anouchka van Miltenburg (VVD)
als Kamervoorzitter.

Zetelverdeling Tweede Kamer

Op woensdag 12 september
2012 zijn de Tweede
Kamerverkiezingen gehouden.
Op maandag 17 september 2012
maakte de Kiesraad de officiële
uitslag bekend. De
zetelverdeling in de TK is:

    VVD 41 
    Partij van de Arbeid 38 
    PVV 15 
    SP 15
    CDA 13
    D66 12 
    ChristenUnie 5
    Groen Links 4 
    SGP 3 
    Partij voor de Dieren 2
    50PLUS 2

En wat werd er professioneel gestemd om
leiders te kiezen! De presentaties waren goed
en zelfs het stemmen verliep (bijna)
probleemloos. De Brauw kon wel huilen van
opluchting. Dit werd leuk. Dit werd zelfs heel
leuk. Wat er vervolgens gebeurde staat te
lezen in deze krant. Groep 7 en 8 het was een
eer om met jullie te werken en de politiek
samen met jullie opnieuw te beleven.

4. Hoe heet het boek van Jacobine de Brauw?
a. Ontvoerd
b. Lek
c. Politiek
5. Hoeveel zetels heeft de Eerste Kamer?
a. 150
b.75
c. 1000
6. Hoeveel zetels heeft de Tweede Kamer?
a. 150
b. 5
c. 50
7. Van welk ministerie is Lodewijk Asscher de baas?
a. Sociale zaken
b. Algemene zaken
c. Onderwijs
8. Hoe oud was Frits Wester toen hij politiek actief werd?
a. 15 jaar
b.16 jaar
c. 17 jaar
9. Hoe heet de fractievoorzitter van de VVD?
a. Mark Rutte
b. Halbe Zijlstra
c. Ernst Manuels
10. Wanneer zijn de volgende verkiezingen?
a. maart 2017
b maart 2016
c. Dat hangt ervan af. 
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