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'Oneliners over Europa'

De verkiezingscampagne is te veel blijven te steken in te veel 'retoriek',
'snelle statements' en 'pakkende oneliners’ over Europa.
Terugblikkend op de - aflopende - campagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen, maakt Aalt Willem Heringa, staatsrechthoogleraar in
Maastricht, een eerste balans op.

'Politieke partijen spreken realistischer en deels met meer compassie over de
Europese Unie', signaleert Heringa, directeur van het Montesquieu Instituut in
Maastricht. 'Als de verkiezingen al een referendum over Europa zijn, dan lijkt
er een ruime pro-Europa meerderheid te zijn'.

Maar die meerderheid heeft nagelaten in diezelfde verkiezingscampagne aan
te geven dat overdracht van meer bevoegdheden van ‘Den Haag’ naar
‘Brussel’ gepaard moet gaan met meer Europese effectiviteit, legitimiteit en
controle.
Heringa: ‘De vraag is of de discussie niet te veel als retoriek wordt
aangevlogen vanuit de soevereiniteitsdiscussie, in plaats vanuit het
perspectief van effectiviteit, democratische legitimatie en parlementaire
controle en toezicht op internationale financiële regimes. Maar dan moeten
we de eenvoudige one-liners verlaten en dat trekt bij een
verkiezingscampagne nu eenmaal geen stemmen.’

Lees verder >
 

Feiten, feiten, feiten…

Boterzachte fact checkers? Arco Timmermans, onderzoeksdirecteur van het
Montesquieu Instituut, zet vraagtekens bij die opeens populaire
feitencontroles tijdens verkiezingscampagnes.

Lees verder >
 

Op verkiezingstournee

  
Partners

 

'U hebt bewondering voor
elkaar en u geeft precies
dezelfde oplossingen. Dat
wordt een goed kabinet.'

Gespreksleider Twan Huys
gisteren in Nieuwsuur tegen de
VVD-lijsttrekker Mark Rutte en
PvdA-lijsttrekker Diederik
Samsom.

 

Weg als politiek leider na
Tweede Kamerverkiezingen

- Jan Terlouw (D66) - 1982
- Ed Nijpels (VVD) - 1986
- Ina Brouwer (GroenLinks) -

1994
- Ad Melkert (PvdA) - 2002
- Hans Dijkstal (VVD) - 2002
- Jan Peter Balkenende (CDA) -

2010
 

Jongste Kamerlid in nieuw
gekozen Tweede Kamer

- Sharon Dijksma  (PvdA)
1994: 23 jaar

- Camiel Eurlings  (CDA)
1998: 24 jaar

- Camiel Eurlings (CDA)
2002: 28 jaar

- Tofik Dibi  (GroenLinks)
2006: 26 jaar

- Farshad Bashir  (SP)
2010: 22 jaar

 

Oudste Kamerlid in nieuw
gekozen Tweede Kamer

Cartoon



lees verder >

Zou Sybrand van Haersma Buma er van dromen? Dertig jaar geleden, in de
nazomer van 1982, was er een verkiezingscampagne waarin partijen als
VVD en D66 onverholen dongen naar de hand van Dries van Agt, leider van
het CDA. Een centrum-links experiment, het kabinet-Van Agt/Den Uyl, was
eerder dat jaar jammerlijk mislukt. De VVD rook de kans om weer mee te
doen. En D66 had tijdens de kabinetscrisis de kant van het CDA gekozen.

In De Volkskrant van 21 augustus 1982 snierde Opland over 'lakei Ed'
(Nijpels) en 'lakei Jan' (Terlouw) die Dries van Agt als een moderne
Zonnekoning behandelden. Het resultaat? Na de verkiezingen van 8
september 1982 kreeg Nederland een kabinet van CDA en VVD, aangevoerd
door premier Lubbers - door Opland nog als het hondje van Van Agt
afgeschilderd.

 

De Hofvijver op verkiezingstournee

Dit is het vijfde verkiezingsnummer van De Hofvijver. Op 13 september, de
dag na de verkiezingen, zal het laatste korte, actuele 'verkiezingsnummer'
verschijnen.

Lees verder >
 

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

- Bertus Leerkes  (Unie 55+)
1994: 77 jaar

- Wouter Gortzak (PvdA)
1998: 67 jaar

- Jan van Ruiten  (LPF)
2002: 71 jaar

- Niny van Oerle-van der Horst
 (CDA)
2003: 68 jaar

- Remi Poppe  (SP)
2006: 68 jaar

- Jan de Wit  (SP)
2010: 65 jaar

 

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.
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