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‘Nieuwe wijn in oude zakken’
Prognose PDC over ‘nieuwe’ Tweede Kamer
De ‘nieuwe’ Tweede Kamer zal als twee druppels water lijken op de ‘oude’. Op basis van
onderzoek naar de kandidatenlijsten voorspelt het Parlementair Documentatie Centrum
[PDC] in Den Haag dat de dwarsdoorsnede van de Tweede Kamer - na de verkiezingen
van 17 maart - ‘nauwelijks’ zal veranderen.
‘Hoewel er minstens 43 van de zittende Kamerleden niet terugkeren, zullen hun
opvolgers geen ander profiel laten zien’, schrijven Bert van den Braak en Edgar
Hoedemaker. ‘Het is vooral nieuwe wijn in oude zakken.’
De voorspelling is dat er nauwelijks meer vrouwelijke Kamerleden zullen komen. Het
aantal Kamerleden met een bestuurlijke of politieke achtergrond blijft onverminderd
hoog. Het gemiddelde Kamerlid zal niet veel jonger zijn. Anders dan vaak wordt gedacht
zijn veel nieuwe Kamerleden afkomstig uit het bedrijfsleven.
Lees verder ›

‘Plakken, jongens’

Hij heeft nog verkiezingsposters geplakt… Dat was volgens verhalen uit de oude doos
het begin van een veelbelovende politieke carrière. Wie raadslid of zelfs Kamerlid wilde
worden, moest ooit campagnewerk voor z’n partij hebben gedaan: langs de deuren,
folders uitdelen, affiches plakken. Tegen de concurrentie in. Ook die partijpolitieke
romantiek [‘Plakken, jongens’] verbleekt. Al helemaal in coronatijd. In 1933 was het
dringen om het plakkaat van je partij op een goede, zichtbare manier te plakken. In dat
jaar, midden in de economische crisis, deden 54 partijen mee aan de verkiezingen voor
de Tweede Kamer, zeventien meer dan dit jaar.

‘Te laat, te vroeg, niet gecoördineerd?’
Roel Bekker, hoogleraar Universiteit Leiden, oud-secretaris-generaal
‘Te gemakkelijke kritiek op VWS’
‘…Een veel groter probleem is dat de centrale leiding van VWS - de
minister en zijn ambtelijke top - weinig ruimte wordt gegund en dat
het parlement graag tot in de details en van dag tot dag meebestuurt.
Bovendien gaat in de aanloop naar de verkiezingen de volumeknop
nog extra ver open. [..] Dat kost niet alleen onevenredig veel tijd,
maar leidt ook tot verwarring, tot maatschappelijke onrust, tot
politieke spelletjes. En doet afbreuk aan het gezag van de minister.
Meer controle op afstand, minder meesturen, het wordt ook in ander
verband wel eens verzucht als het om het parlement gaat.…’

Column

Lees de column ›

Europese Commissie

Unie & Lidstaten

Leert Von der Leyen van haar fouten?
Lees verder ›

Italië
Naar een sterker Italië onder premier Draghi?
Lees verder ›

Duitsland
Opvolger van Angela Merkel moet grote schoenen hebben.
Lees verder ›

Agenda

3 maart 2021, Den Haag
Actualiteitendebat: Sociale media en de Tweede
Kamerverkiezingen
Democratie in Debat
19 april 2021
Hebben we een nieuwe Grondwet nodig? Debat over de
toekomstbestendigheid van de Nederlandse Grondwet
Andere activiteiten
› Uitgebreide agenda

‘Grote Hervorming’

Artikelen

De nog uit 1848 stammende organisatie van regering en
parlement verdient na de verkiezingen een ‘Great Reset’.
Een pleidooi.
› Lees verder

Toch een referendum?
Het zou er best wel eens van kunnen komen. Juist door een
hoge drempel maakt het voorstel om een referendum in te
voeren een kans. Een overzicht.
› Lees verder

Naar Venetië
Ook de Nederlandse democratie en rechtsstaat laten zich Europees toetsen door een
commissie die op Italiaans initiatief is ontstaan. Een toelichting.

› Lees verder

‘Waardigheid van de Kamer’
De aantijgingen tegen het PVV-kamerlid Dion Graus zijn te
ernstig om achteloos weg te wuiven – door de
Kamervoorzitter, het Presidium of de Kamer zelf. Een
inventarisatie.
› Lees verder

Onderzoekende Senaat
De Eerste Kamer zet zich voor de tweede keer aan een
parlementair onderzoek. Dat kan best zinvol zijn. Een
onderzoek.
› Lees verder

Behoorlijk bestuur
Komen we waar we wezen willen? Niet alleen dat de
rechter de wet toepast, maar ook dat de wetgever
rechterlijke bezwaren over een wet serieus neemt? Een
beschouwing.
› Lees verder

Europese versplintering
Hoe steeds meer eurosceptische of quasi-eurosceptische
Europarlementariërs uiterst flexibel met hun mandaat
omgaan. Een kritiek.
› Lees verder

Op weg naar 17 maart
Nederland gaat op verkiezingstournee. Op 15-17 maart
worden verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden.
Maandelijks analyseert het Montesquieu Instituut één
verkiezingsthema en plaatst het één artikel met ‘Facts &
Figures’.

Verkiezingsthema: migratie

‘De gepolariseerde verzameling aan standpunten in het migratiedebat belooft wederom
een moeizame discussie in de komende kabinetsperiode. Daar komt nog bij dat men het
ook oneens is over de vraag hoe groot de rol van de Europese Unie moet zijn.’
Lees verder ›

Facts & figures: corona & stembus
‘Als de stembussen gesloten zijn, start er een uitgebreide procedure om te bepalen wie
het doel van een Kamerzetel daadwerkelijk bereiken. Die procedure is ingewikkelder dan
op het eerste oog lijkt.’
Lees verder ›

‘Je kunt niet van een ander vragen om in de spiegel te kijken als je
zelf niet bereid bent dat te doen.’
Tweede Kamerlid Chris van Dam [CDA], voormalig voorzitter van de commissie die
onderzoek deed naar de kindertoeslagaffaire, over de parlementaire enquête die ook de
rol van de Kamer in diezelfde affaire onder de loep zal nemen.

En verder

Nieuws

Vijftig jaar. Een halve eeuw geleden startte in Nijmegen het Centrum voor
Parlementaire Geschiedenis. Een terugblik.
Lees verder ›
Huiswerk overdoen. Het voorstel voor een nieuwe verdeling van de gelden uit
het Gemeentefonds is onvoldragen. Een opinie.
Lees verder ›
‘Niet stoffig, toch?’ Een (eerste) terugblik op Mark Rutte’s derde kabinet. Een
bundel.
Lees verder ›

Rijksrecherge en de Haagse politiek
Visfraude/AID (1990)
Lek ministerie landbouw over vertouwelijke informatie (1991)
Affaire-Bosio (1991)
Verhoudingen politiekorpsen/IRT (1994)
Interne verhoudingen bij Justitie (1998)
Catshuisbrand (2008)
Lek uit ministerraad (2009)
DSB-affaire (2013)
ICT-fraude defensie (2014)
AIVD/Plasterk - commissie stiekem (2015)
WODC-onderzoeken (2019)

Ledental politieke partijen per 1 januari
CDA: 37.375
Christenunie: 25.495
D66: 27.121
DENK: 2.938
FVD: 45.322
GroenLinks: 32.685
PvdA: 40.953
PvdD: 19.173
SGP: 29.345
SP: 31.960
VVD: 25.035
50PLUS: 3.659
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