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'Onevenwichtigheid rond kabinet'

Gerrit Voerman: Zwakte PvdA belemmert coalitie

Het tweede kabinet van minister-president Rutte, een coalitie-

kabinet van VVD en PvdA, kampt halverwege de regeringsperiode

met 'structurele onevenwichtigheden'.

Vanuit het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

(DNPP) in Groningen signaleert Gerrit Voerman dat 'de opvallende

electorale zwakte van de PvdA steeds meer een levensbedreigend

probleem dreigt te worden'.

De Provinciale Statenverkiezingen in de eerste maanden van 2015,

een indirecte verkiezing voor de Eerste Kamer, worden 'erg

spannend', voorspelt Voerman, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit

van Groningen. 'Het wordt – niet voor het eerst na

statenverkiezingen - een testcase voor de coalitie.'

Een constructieve oppositiepartij als D66 profiteert 'opvallend goed'

van die ontwikkelingen. Dat geldt veel minder voor de harde

oppositie vanaf links (SP), vanaf rechts (PVV) en door het centrum

(CDA).
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De Koning komt eraan...

Foto: Kevin Bergenhenegouwen

Al meer dan tweehonderd jaar hoort Den Haag wanneer de

(Gouden) Koets zich in beweging zet. Op het moment dat het

staatshoofd op weg gaat naar de Ridderzaal om de Troonrede voor

te lezen worden op het Malieveld saluutschoten gelost. Dat gebeurt

sinds koning Willem II (1840-1849) door de zogenaamde Gele

Rijders in ceremonieel tenue.

De traditie is veel ouder. Voor het eerst onder raadspensionaris

Rutger Jan Schimmelpenninck, in het begin van de negentiende

eeuw een jaar lang feitelijk 'president' van Nederland, was op wat

later Prinsjesdag is geworden al een saluutbatterij opgesteld.

  
Partners

 

Agenda

1 oktober 2014, Den Haag 

'Oude politiek en nieuwe media'

Debat in Nieuwspoort.

16 oktober, Den Haag

Erich Salomon en het ideale

parlement

Boekpresentatie.

28 oktober 2014, Den Haag

Europe in the World: Peace and

Security

De Europalezing.

Uitgebreide agenda >

 

Cartoon

 

Waar ons volksbestaan
eischt, dat de
buitenlandsche handel,
voor zoover de
omstandigheden
toelaten, doorgaat,
behoort ieder handelaar
zich bewust te zijn, dat
zelfs de schijn behoort
vermeden te worden als
zou in en door den
Nederlandschen handel
partij worden getrokken
voor één der
oorlogvoerende
Mogendheden boven
andere.

De Troonrede van 15 september

 

Plaat van de maand



Prinsjesdag heeft, anders gezegd, een langere voorgeschiedenis.
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De Troonrede is juist van deze tijd

 
Wytze van der Woude, Universiteit Utrecht

In maart 1914 promoveerde Vincent Anne Six op

een ‘staatsrechtelijk’ proefschrift over het toen

honderd jaar oude instituut van de Troonrede. De

aanhalingstekens om het woord staatsrechtelijk

zijn niet bedoeld om af te doen aan de prestatie

van Six.

Het is, weer eens honderd jaar na dato, nog

steeds een alleszins lezenswaardig boek. Dat komt vooral omdat

Six zich niet uitsluitend verliest in diepgravend staatsrechtelijk

getheoretiseer, maar juist veel aandacht besteedt aan de

parlementaire geschiedenis, de stijl en vooral aan de politieke

inhoud van dit jaarlijks door de Koning uitgesproken betoog. Aardig

is bovendien dat hij de lezer in bijlagen voorziet van een aantal

memorabele Troonredes. 
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Unie & lidstaten: Groot-Brittannië

'Er is altijd wat met die Europeanen...'

Waarom zijn de Britten toch zo Eurosceptisch?

Een bericht over de andere kant van de

Noordzee. 
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Waar blijven belastinghervormingen?

Waarom blijven belastinghervormingen uit?

Zijn de verschillen tussen PvdA en VVD echt

de oorzaak? 'Groningen' ging op onderzoek.
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Heimwee naar het Prinsjesdag-embargo

Tussen het 'lekken' en 'spinnen' in de aanloop

naar Prinsjesdag, is er ook heimwee naar het

oude embargo. Bericht vanaf het Binnenhof.
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'Zelden zo veel veiligheid in Troonrede'

Zelden heeft de Troonrede zo zeer in het

teken van oorlog, oorlogsdreiging en

veiligheid gestaan. Analyse uit 'Amsterdam'. 

1914

 

Uw mening

Prinsjesdag is verworden tot

een hoedjesparade.

 

 

Schotland is de enige niet...

- Zuid-Tirol, Padania

- Schotland

- Catalonië

- Transnistrië

- Quebec

- Vlaanderen

- Baskenland

 

Commissies voor

belastinghervormingen

- Van den Berge (1948-1953)

- Hofstra (1975-1978)

- Oort (1985-1988)

- Stevens (1990-1991)

- Van Dijkhuizen (2013)

 

Bijzonder soort belastingen

- Zegelbelasting

- Zoutaccijns

- Accijns op het geslacht

- Personeelsbelasting

- Onroerend-goedbelasting

- Rijwielbelasting

- Kaartspelbelasting

 

Nederlandse deelname

militaire missies

- Korea-oorlog 1950-1955

- Antipiraterijmissie 2008-

- UNIFIL - Libanon 1979-1985

- Irak/Koeweit 1990-1991

- UNAMIC/UNTAC - Cambodja

1992-1993

- UNPROFOR, IFOR, SFOR -

voormalig Joegoslavië

1992-2011

- UNFICYP - Cyprus 1998-2001

- KFOR - Kosovo 1999-2000

- UNMEE - Ethiopië, Eritrea

2000-2001

- SFIR - Irak 2003-2004

- Enduring Freedom/ISAF -

Afghanistan 2001-2010

- politiemissie Kunduz -

Afghanistan 2011-2014

- MINUSMA - Mali  2013-

 

Subsidiegevers

Column

EU en de lidstaten
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Over betogen, betogers & burgemeesters

Hoe om te gaan met betogers? Adviezen aan

Van Aartsen en andere burgemeesters -

afkomstig uit 'Groningen'. 
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'Tweede Kamer wijzigt minuscuul'

Wat de Tweede Kamer wijzigt in begrotingen,

is bijna verwaarloosbaar: zelden meer dan 0,1

procent. Onderzoek in 'Den Haag'. 

Lees verder >

 

'Europese begrotingsautoriteit nodig'

De Europese Unie heeft meer dan ooit een

begrotings- en een mededingingsautoriteit

nodig. Pleidooi uit 'Maastricht'. 
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En verder

Een stille lobby in 'Den Haag' is niet meer voldoende.

Oratie van de nieuwe hoogleraar Public Affairs in Leiden.
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Gefascineerd door macht - het CPG (Nijmegen) volgt de

politieke en parlementaire ontwikkelingen op de voet.

Lees verder >

'Het grootste gebrek van Europa is niet het tekort aan

democratie.' Voorbeschouwing op de Europalezing.
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Hoe invloedrijk is het voorzitterschap van de Europese

Unie? Proefschrift van een MI-onderzoeker.
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Middelbare scholieren buigen zich over Europese

vraagstukken. Het Model European Parliament vergadert.
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Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online

versie.

Ministerie van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschap

Gemeente Maastricht

Provincie Limburg

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van

het Montesquieu Instituut en zijn

partners.

 

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor

deze nieuwsbrief.

Deze brief niet meer ontvangen?

U kunt zich hier afmelden.

 

Parlement.com

Kiezers

Europa-Nu.nl

Praktisch Europa

Montesquieu-Instituut.nl

Het instituut

Nieuws
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