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‘Troonrede steeds wolliger’
Onderzoek Universiteit Leiden: Rutte vager dan voorgangers
De Troonrede wordt steeds wolliger. Het vierpartijenkabinet van premier Mark Rutte is
het wolligste tot nog toe, wolliger dan die van voorgangers onder Ruud Lubbers, Wim
Kok en Jan Peter Balkenende. Arco Timmermans en Gerard Breeman, als hoogleraar en
docent verbonden aan de Universiteit Leiden, signaleren een stijgende lijn op de
‘wolligheidsindex’, zoals ze het noemen. Sinds jaar en dag houden de onderzoekers
Troonredes tegen het licht.
‘Troonredes zijn beschouwender geworden’, schrijven Timmermans en Breeman. ‘Er
worden dingen in genoemd die uit het leven gegrepen zijn van het kabinet en de
luisteraar op Prinsjesdag. Er staan royaal vage en bezwerende uitspraken in. Maar
steeds minder echte plannen.’
Onder de kabinetten Rutte (vanaf 2010) wordt het steeds wolliger. Lagen de scoren
tijdens Rutte I nog op 50% wolligheid, bij Rutte II nam dit toe tot 60% en Rutte III koos
tot dusver gemiddeld voor 67% wolligheid. Onder voorgaande kabinetten schommelde
de wolligheidsindex rond 40%.
Lees verder ›

Coronacratie

Hoe vatbaar is de Nederlandse democratie voor corona? Onder regie van het
Montesquieu Instituut is een bundel met beschouwingen, analyses en opinies van
waarnemers, wetenschappers en deskundigen over ‘rechtsstaat en democratie in tijden
van crisis’ verschenen: Coronacratie. Het is een ‘eerste balans’, zoals de ondertitel
aangeeft. En die valt tamelijk positief uit. Democratie en rechtsstaat hebben in de
coronacrisis hun werk gedaan, maar er blijft genoeg om kritisch over te zijn. Om een
tweede golf goed te doorstaan, is wel wat meer nodig.

Lees verder ›

‘Een groote opoffering’

Column

Jan Schinkelshoek, voormalig lid van de Tweede Kamer
‘…Het is altijd een groote opoffering om een mooie carrière te breken
voor een ambt waarbij men zich - voor een zeer karig loon nog wel moet laten uitschelden door Jan en Alleman (..) zonder dat men af en
toe eens met een karwats kan antwoorden.’
Nee, het gaat niet om mijzelf. Het is een bloemrijke uitspraak van de
latere minister-president Colijn [..]. Meer dan honderd jaar geleden
had hij al niet zo’n hoge dunk van de politiek. Op verzoeken om zich
kandidaat voor de Tweede Kamer te stellen reageerde hij nogal
minzaam…’
Lees de column ›

Brexit

Unie & Lidstaten

Wat bezielt Boris Johnson toch?
Lees verder ›

België
Angst voor de eigen achterban lijkt in de politiek geslopen.
Lees verder ›

Polen
Salamitactiek, terug van weggeweest.
Lees verder ›

Europese Unie
Je kunt er tegen zijn, maar je houdt het niet tegen.
Lees verder ›

Agenda

7 oktober 2020, Den Haag
Actualiteitendebat: Diversiteit en inclusie op de kieslijst
Democratie in Debat
4 november 2020, Den Haag
Actualiteitendebat november
Democratie in Debat
› Uitgebreide agenda

Anders dan anders
Waarom de Algemene Politieke Beschouwingen in de
Tweede Kamer, de debatten volgend op Prinsjesdag, toch
niet de start van de verkiezingscampagne werden. Een
analyse.
› Lees verder

Artikelen

Gepiepeld parlement
‘Het Nationaal Groeifonds is een illustratie dat het
parlement wordt geacht geen knip voor de neus waard te
zijn.’ Een opinie.
› Lees verder

‘Goed om te hebben, hopelijk niet nodig’
Na de stemming in de Tweede Kamer is er weer zicht op
een correctief referendum - als nuttige noodrem op
parlementaire politiek. Een opinie.
› Lees verder

Vooraf gehoord?
‘Benoemingen van ministers in achterkamertjes zijn niet
meer van deze tijd.’ Een opinie.
› Lees verder

Ambtenaren in de wind
De gegroeide felheid over de ambtenarij - zie de
Belastingdienst - maakt het werken de overheid niet
aantrekkelijker. Een onderzoek.
› Lees verder

‘Laffe rechters’
Wilders’ steeds terugkerende kritiek op de rechterlijke
macht en de rechtsstaat past naadloos in de populistische
logica. Een analyse.
› Lees verder

‘Tijd voor een links verhaal’
‘Nog is links niet verloren.’ Waarom het hoog tijd is dat een
nieuwe generatie binnen politieke partijen ter linkerzijde
het initiatief tot meer samenwerking neemt. Een oproep.
› Lees verder

Veertig jaar CDA

Veertig jaar geleden, op 10 oktober 1980, fuseerden drie
christelijke partijen KVP, ARP en CHU tot een CDA. Hoe is
het de christendemocratie vergaan? Drie beschouwingen.
› Lees verder

‘De parlementaire klucht waarin het soevereine volk de niet meer
soevereine vorst als eerste ambtenaar van de staat opwacht in het
paleis van zijn gekozenen, is ook dit jaar weer in de residentie
opgevoerd.’
De latere minister-president Abraham Kuyper [1837-1920] was als journalist kritisch
over Prinsjesdag & Troonrede, zoals blijkt uit zijn commentaar in De Standaard op 17
september 1872.

En verder

Nieuws

Prinsjesdag, embargo’s en vrije nieuwsgaring. Een terugblik.
Lees verder ›
Nederlandse nederlagenstrategie in Europa. Een column.
Lees verder ›
Drie, vier of vijf keer? Kamerleden houden soms vol. Een beschouwing.
Lees verder ›

Tot gevangenisstraf veroordeelde Kamerleden
P.J. Troelstra (1899, belediging )
F.W.N. Hugenholtz (1903, opruiing)
R.Effendi (1933, opruiing)
E Brongersma (1950, ontucht)
J.H. Hermans (1950, onderdak deserteur)
O.M. Boetes (1967, uitlokken desertie)
J.T. Mellema (1968, rijden onder invloed)
H Janmaat (1997, aanzet discriminatie)
Zittingsduur van Belgische federale regeringen
Verhofdstadt III (90 dagen, 2007-2008)
Leterme I (285 dagen, 2008-2008)
Van Rompuy (330 dagen, 2008-2009)
Leterme II (741 dagen, 2009-2011)
Di Rupo (1040 dagen, 2011-2014)
Michel I (1520 dagen, 2014-2018)
Michel II (322 dagen, 2018-2019)
Wilmès I (141 dagen, 2019-2020)
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