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Helft vrouwen? Nog niet
Monique Leyenaar over voorstel GroenLinks
Het nieuw aantredende kabinet zal niet voor de helft uit vrouwen bestaan.
Dat voorstel van GroenLinks-leider Jesse Klaver zal 'niet direct praktijk' worden,
verwacht Monique Leyenaar, hoogleraar politicologie aan de Radboud Universiteit
Nijmegen.
Er zijn 'geen obstakels' en de 'norm schuift op richting helft'. Maar het benoemen van
vrouwelijke ministers blijkt te vaak een 'sluitpost', schrijft ze.
Bij vrouwen zit veel meer aarzeling dan bij mannen. 'Als ik aan mannen vraag: wil je in
de regering, dan vragen zij niet eens om welk ministerie het gaat. En als ik het aan
vrouwen vraag, dan moeten zij er nog drie keer over nadenken en overleg voeren met
weet-ik-wie-niet-allemaal', citeert zij oud-minister Zalm.
Lees verder ›

Honderd jaar geleden

Honderd jaar geleden werd de weg vrijgemaakt voor verkiezingen zoals Nederland die
op 15 maart weer gaat meemaken: een Tweede Kamer die wordt gekozen met behulp
van algemeen kiesrecht op basis van evenredige vertegenwoordiging.
In 1917 was het nog beperkt tot mannenkiesrecht, vanaf 1919 kregen ook vrouwen
kiesrecht. De districtsgewijze verkiezing van de Kamer werd ingeruild voor een systeem
waarbij alle uitgebrachte stemmen gelijkelijk meetellen, het evenredigheidsstelsel. Zo
viel de pudding in 1917 uit en zo is het - ondanks een heleboel discussies - nog steeds.
Lees verder ›

Peloton van potentiele premiers

Column

Gerrit Voerman, directeur Documentatiecentrum Nederlandse Politieke
Partijen, Rijksuniversiteit Groningen
‘…De lijsttrekkers van de middelgrote partijen achten zich nog niet
uitgeschakeld voor het Torentje. Dat heeft te maken met de
afwezigheid van een duidelijk gevecht tussen twee partijen om de
hoofdprijs - de grootste partij van het land, met het daaraan
verbonden initiatief in de formatie en mogelijk het premierschap. Van
de electorale dynamiek die zo’n tweestrijd doorgaans creëert met
haar aanzuigende werking op een deel van de kiezers is nauwelijks
sprake. Dat verklaart ook het gebrek aan focus in de campagne: er
zijn geen dominante partijen die de inhoudelijke agenda kunnen bepalen…’
Lees de column ›

Peilingen, de bomen en het bos
Welke opiniepeiling is goed? En welke niet? Hoe scheid je
het kaf van het koren? Een kritische beschouwing over de
over-elkaar-rollende-peilingen die ook nog eens van elkaar
verschillen. Waarom gebruiken de peilers elkaars
vragenlijsten niet?
› Lees verder

'Cordon sanitaire'
Moet er toch een 'cordon sanitaire' rondom Geert Wilders’
PVV worden gelegd? Of bestaat het al? Wordt het niet
zorgvuldig onderhouden door Wilders zelf?
› Lees verder

Koninklijke stemmen
Koningen en koninginnen in Nederland plegen geen gebruik
te maken van het kiesrecht. Pas na een troonsafstand gaan
ze af en toe naar de stembus. Zoals koningin Emma deed
in 1933.
› Lees verder

In het buitenland, altijd moeizaam
Kan het stemmen in het buitenland nou echt niet wat
praktischer worden ingericht? Waarom gaat het altijd zo
moeizaam? Kanttekeningen bij een rechtszaak tegen de
Staat der Nederlanden en de gemeente Den Haag.
› Lees verder

Citaat

Ik vergeef Lodewijk alles wat hij tegen me zegt.
Jesse Klaver, lijsttrekker van GroenLinks, over PvdA-collega Lodewijk Asscher in het
Carré-debat van zondag 5 maart.

Nieuwe Nederlanders hoog op de lijst
- Dilan Yesilgöz (VVD) 19
- Zohar el-Yassini (VVD) 26
- Richard Moti (PvdA) 15
- Emine Bozkurt (PvdA) 18
- Cem Lacin (SP) 10
- Mahir Alkaya (SP) 16
- Achraf Bouali (D66) 16
- Don Ceder (CU) 7
- Zihni Özdil (GL) 8

Grootste winnaars bij verkiezingen
- LPF (2002): 26
- PvdA (2003): 19
- SP (2006): 16
- PVV (2010): 15
- D66 (1994): 12
- VVD (2012): 10
- VVD (1982): 10
- PvdA (1977): 10

De Hofvijver op verkiezingstournee
Dit is het tweede verkiezingsnummer van De Hofvijver. Tot en met 16 maart, de dag na
de verkiezingen, zullen een paar keer per week korte, actuele 'verkiezingsnummers'
verschijnen.
› Lees verder

Partners

Colofon
De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners. Lees verder ›
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