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‘Wolligste Troonrede ooit’
Leids onderzoek signaleert ‘communicatief vermijdingsgedrag’
Het was de wolligste Troonrede sinds mensenheugenis.
Uit onderzoek van de Universiteit van Leiden blijkt hoezeer het derde kabinet rond
premier Mark Rutte z’n toevlucht neemt tot ‘communicatief vermijdingsgedrag’, zoals de
onderzoekers Arco Timmermans [hoogleraar public affairs] en Gerard Breeman [docent
beleidsvorming] het noemen.
‘De kabinetten-Rutte scoorden de afgelopen jaren gemiddeld al hoog op wolligheid,
maar de door de Majesteit uitgesproken zinnen van dit jaar zullen waarschijnlijk niet
meer worden overtroffen in vaagheid en symboliek’, schrijven beide onderzoekers. De
Troonrede scoorde bijna 75 procent op de wolligheidsindex, ‘nooit eerder vertoond sinds
1945’. ‘De regering hield het bij maatschappelijke beschouwingen.’
Dat in een tijd van professionele woordvoerders en spindoctors de politieke
boodschappen namens het hele kabinet ‘vaag en niet erg overtuigend’ klinken, is
volgens Timmermans en Breeman ‘opvallend’. ‘Het kabinet lijkt schuw te zijn voor de
publieke tribune.’
Lees verder ›

De Honderdste

Het is de honderdste. Ruim acht-en-een-half jaar geleden - op 2 maart 2011 verscheen de eerste aflevering van De Hofvijver, de maandelijkse uitgave van het
Montesquieu Instituut. In een vast tempo [elf keer per jaar] is het zo doorgegaan.
Steeds zijn vanuit de invalshoek van het MI, op het kruispunt van democratie, politiek,
parlement en bestuur, actuele ontwikkelingen in zowel Den Haag als Brussel

geanalyseerd, becommentarieerd, bekritiseerd. Tot vandaag: de honderdste. Eigenlijk
zijn het er meer. Tussendoor, voorafgaande aan Tweede Kamerverkiezingen, zijn extra
‘Hofvijvertjes’ gemaakt. Wie die verkiezingsnummers meetelt, komt uit op 111.
Lees verder >

Kaf en koren

Column

Jan Schinkelshoek, hoofdredacteur van De Hofvijver
Ter gelegenheid van het honderste nummer
‘…Al honderd nummers lang bespreken, becommentariëren en
begeleiden we vanuit het Montesquieu Instituut ontwikkelingen op het
snijvlak van democratie, politiek en parlement - zowel in Den Haag als
in Brussel. Nieuws wordt geduid, gebeurtenissen worden ontleed,
voorvallen worden in een kader geplaatst, beweringen worden tegen
het licht gehouden en besluiten worden geanalyseerd.
Nee, we maken ons niet groter dan we zijn. Het is [..] een
bescheiden, maar serieuze poging om de bomen in het bos te laten
zien - vanuit de overtuiging dat de democratie, politiek en parlement
te belangrijk zijn om aan politici over te laten.
Eén ding staat voor mij, als voormalig krantenjongen, vast: de overproductie aan
nieuws, het scheiden van kaf en koren, vraagt om een ordening met papier en inkt,
sinds ettelijke jaren ook digitaal…’
Lees de column ›

Brexit

Unie & Lidstaten

‘Brexit is geen Brexit naar geldend Brits staatsrecht’
Lees verder ›

Italië
Postpopulistische doorbraken in Rome
Lees verder ›

Frankrijk
Het mijnenveld van Macron
Lees verder ›

Polen
Kan de oppositie de macht overnemen?
Lees verder ›

Europese Commissie
Meer vrouwen, meer variatie in de Commissie-von der Leyen
Lees verder ›

Agenda

2 oktober 2019, Den Haag
Debat: Weer een begrotingsoverschot: bulkt Nederland
van het geld?
Democratie in Debat

17 oktober 2019, Den Haag
Film & Debat: Sorry we missed you
Democratie in Debat
› Uitgebreide agenda

Tussen twee verkiezingen

Artikelen

Aan het Binnenhof is een behoedzaam positiespel gaande –
aftastend middenspel na de openingszetten en op weg naar
het eindspel. Een interview.
› Lees verder

‘Een zootje ongeregeld’
‘May I just ask my colleagues [..] to treat each other as
opponents and not as enemies?’ Over het belang van
parlementaire consensus. Een vergelijking.
› Lees verder

Verbouwd Binnenhof
Wint populistische angst voor de kiezer door het besef dat
herstel van een complex met zo veel historische betekenis
veel geld kost? Twee columns.
› Lees verder

Papieren wet
Is de omstreden wet over gezichtsbedekkende kleding
['boerkawet'] toch geen tandeloze tijger? Een column.
› Lees verder

Parlementair vacuüm?
Les uit de oorlogsjaren: er is in Nederland altijd een
parlement. Anders dan aan de overkant van de Noordzee.
Een uitleg.
› Lees verder

Overheid & ICT
Waarom het steeds fout gaat. Hoe het beter kan. Met name door het toezicht beter te
structuren – op afstand. Een beschouwing.
› Lees verder

Grondwettelijke reparaties
Er zijn een paar reparaties aan de Grondwet in de maak.
Iedereen kan er over meepraten. Een voorbeschouwing.
› Lees verder

‘Het is voor een ondernemer bijna onmogelijk om
volksvertegenwoordiger te zijn.’
VVD’er Wybren van Haga nadat hij uit de Tweede Kamerfractie was gezet [24
september].

En verder

Nieuws

Van Biesheuvel tot Rutte. De 100e van Jan Werts over 45 jaar Europese
Raden. Een analyse.
Lees verder ›
Gelijke kansen na honderd jaar vrouwenkiesrecht? Een lezing.
Lees verder ›
Een gewaarschuwd man... Politieke boeken in 2019. Een juryverslag.
Lees verder ›

Rode vrouwen
Nel Barendregt
Jeltje van Nieuwenhoven
Hedy d'Ancona
Sharon Dijksma
Lilianne Ploumen
Marijke Wuthrich-van der Vlist
Tineke Schilthuis
Carry Pothuis-Smit
Suze Groeneweg

Nederlandse Eurocommissarissen
Frans Timmermans
Neelie Kroes
Frits Bolkestein
Hans van den Broek
Frans Andriessen
Henk Vredeling
Pierre Lardinois
Maan Sassen
Sicco Mansholt

Partners

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

› Eerder verschenen nummers
› Contact met de redactie
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