
     
‘VVD onder groeiende druk’

Concurrentie op rechts, roep om nieuw gezicht

De VVD, sinds jaar en dag de grootste regeringspartij, staat onder groeiende
druk. De partij heeft te maken met serieuze concurrentie op rechts, de roep
om een ander dan Mark Rutte als partijleider groeit.  

‘Het einde van het tijdperk-Rutte lijkt in zicht’, analyseert Gerrit Voerman,
hoogleraar in Groningen. ‘Hij heeft zijn partij de grootste van het land
gemaakt, maar intern groeit de onvrede. Zijn greep op zijn partij verslapt,
terwijl de VVD electoraal last heeft van grote, serieuze concurrentie op rechts:
JA21 [immigratie], BBB [stikstof]. Ruttes recepten raken uitgewerkt. Binnen de
VVD groeit het besef dat ze niet tot 2029 met hem doorkunnen - als hij dat zelf
al zou willen.’  

De partijtop lijkt zelf al voor te sorteren op een opvolging. De manier waarop
kort geleden oud-minister Edith Schippers werd gelanceerd als lijsttrekker
voor de Eerste Kamerverkiezingen illustreert volgens Voerman dat zij is
voorbestemd voor ‘grotere dingen dan fractievoorzitter in de Senaat’.

Lees verder ›
 

Hoor wie klopt daar, kinderen?

‘Vol verwachting klopt ons hart.’ Al jarenlang is Sinterklaas een geliefd
onderwerp van politieke spotprenten. De pakjes uitdelende goedheiligman en
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Column

Unie & lidstaten

zijn Pieten inspireerden vele tekenaars. Het waren niet altijd even aardige
cadeautjes: tegen het einde van het jaar waren er altijd wel tegenvallers die
moesten worden opgevangen of belastingen die omhoog gingen. Meer dan
vijftig jaar geleden’, in 1970, liepen de spanningen op over het afkondigen van
een ‘loonpauze’- om de in�atie te beteugelen.’ Minister-president ‘Piet’ de Jong
wordt klem gezet tussen ruziënde, als Sinterklaas verklede ministers, tekende
Opland in De Volkskrant.

Lees verder ›
 

Qatar - voorbij de ophef
Paul Reef 
Promovendus Sport & Politiek, Radboud Universiteit Nijmegen

‘...De politiek moet het momentum rond Qatar benutten om
werk te maken van de aanpak van mensenrechten schendingen
en andere misstanden rond internationale sportevenementen.
Dit betekent dat Den Haag moet afdwingen dat sportbonden en
andere betrokken partijen juridische verantwoordelijkheid
dragen voor mensenrechten schendingen bij de organisatie van
een sporttoernooi...’

Lees de column ›
 

Nederland
Chris Aalberts

Als je de Europese Unie niet wilt begrijpen…

Lees verder ›
 

Europese Unie
Marijn van der Sluis

Er stond geen drie procentregel in het Verdrag van Maastricht.

Lees verder ›
 

Slovenië
Maaike Jongema

Nieuwe president: ambitie voor Grondwet en Balkan.

Lees verder ›
 

 

9 december 2022, Den Haag 
Symposium | Om de lokale democratie:
presentatie bundel 20 

Agenda
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Artikelen

› Overzicht activiteiten

 

Drama in Tweede Kamer
Joop van den Berg

Twee voorzitters en een gri�er: een drama in drie
bedrijven. Een ‘recensie’.

Lees verder ›

 

De Griffier
Bert van den Braak

De Gri�er van de Tweede Kamer, de man of vrouw
naast de Voorzitter, is al twee eeuwen een Ambt met
een Hoofdletter. Een beschouwing.

Lees verder ›

 

Samen over de Grondwet?
Hansko Broeksteeg

De Verenigde Vergadering, de gecombineerde
vergadering van eerst en Tweede Kamer, is niet
bedoeld voor grondwetsherziening. Een standpunt.

Lees verder ›

 

Nederlandse Radikalen
Hans Krabbendam

Buiten de geschiedenisles lijkt niemand meer
gehoord te hebben van de PPR, de Politieke Partij
Radikalen, opgericht in 1968. Een publicatie.

Lees verder ›

 

Van WOB naar WOO
Annemarie Drahmann & Louis Honée

Na de wettelijke openbaarheid kwam de al even
wettelijke openheid. Maar er is veel te zeggen voor
een verbeterde versie van de WOO. Een opinie.

Lees verder ›
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Nieuws

Griffiers Tweede Kamer 
Simone Roos (2018) 
Frans van Dijk (2017) 
Renata Voss (2015) 
Jacqueline Biesheuvel (2004) 
Willem-Hendrik de Beaufort (1993) 
Ton Kerkhofs (1986) 
Wolter Koops (1973) 
Pim Schepel (1945)

 

Rechters in de Kamer
Bert van den Braak

Interpellatie van het Kamerlid Ha�mans: of de
minister kon uitleggen waarom kantonrechter
Ha�mans niet was herbenoemd. Een overzicht.

Lees verder ›

 

‘Wij willen wel meer dieren, maar meer vlinders, bijen,
bodemdiertjes, vogels, vissen en kikkers in de sloot.’

Plaatsvervangend fractievoorzitter Christine Teunissen op het partijcongres
van de Partij voor de Dieren [19 november 2022]

 

En verder

Rechtsstaat en stikstof. Een beschouwing.
Lees verder ›

Het belang van een hogere kiesdrempel. Een column.
Lees verder ›

Verband tussen de uitrusting van de politie en de moed van
ministers. Een opinie.

Lees verder ›

Leren van Thorbecke? Een lezing.
Lees verder ›

 
 

Kiesdrempels in EU-landen 
Nederland (0,67%) 
België (5%) 
Denemarken (2%) 
Duitsland (5%) 
Griekenland (3%) 
Polen (5%) 
Spanje (3%) 
Zweden (4%)
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