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'Links kleiner en verdeelder'

Partners

Gerrit Voerman maakt tussenbalans op
Het voormalige linkse blok in de Tweede Kamer wordt kleiner en
verdeelder. 'Partijenkenner' Gerrit Voerman, directeur van het
Documentatiecentrum voor Nederlandse Politieke Partijen,
signaleert dat links 'in meer dan één opzicht' in de lappenmand zit.
'Links heeft de wind tegen', analyseert Voerman, hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit van Groningen. 'Aan de randen van het linkse blok
lekt het weg: de SP kampt met kiezers die overstappen naar
Wilders' PVV, D66 kun je alleen nog maar met de nodige moeite tot
links rekenen. En binnen links worden de onderlinge verschillen
alleen maar groter. Neem alleen al Europa. De afstand tussen SP
en D66 is hemelsbreed.'
Binnen links kampt de PvdA volgens Voerman met een 'structurele
neergang'. 'De partij ziet kiezers naar twee kanten weglopen - naar
de SP en naar D66.'
Lees verder >

Meest linkse kabinet

Agenda
4 februari 2015, Den Haag
'Provinciale verkiezingen,
landelijke strijd'
Democratie in Debat.
10 februari 2015, Den Haag
'Rusland, Oekraïne & VS: hoe nu
verder?'
Politiek café.
23 februari 2015, Den Haag
'Het militaire Rusland - NAVO
college'
Haagsch College.
Uitgebreide agenda >

Plaat van de maand
Cartoon

Bekijk grote versie >

Het is het meest linkse kabinet uit de Nederlandse geschiedenis –
dat onder leiding van Joop den Uyl. Het heette ‘een rood kabinet
met een witte rand’ – het had een kern aan ministers uit
‘progressieve’ hoek (PvdA, D’66 en PPR), aangevuld met enkele
ministers van 'confessionele' afkomst (KVP en ARP). Het was half
parlementair, half extra parlementair. En het bleek een
vechtkabinet. Na een lange, moeizame kabinetsformatie trad het
kabinet-Den Uyl aan in mei 1973 en hield het toch bijna vier jaar
vol: tot maart 1977. Het tweede kabinet-Den Uyl is er nooit
gekomen.

Staat van links

Column

'Deelname van de PvdA
aan het kabinet-Den Uyl
zou wel eens een
historische vergissing
kunnen blijken.'
Hans Kombrink op de 1
mei-bijeenkomst in Den Haag in
1973.

Uw mening
Het wordt tijd dat de PvdA en
SP fuseren.

Menno Hurenkamp, hoofdredacteur 'Socialisme
& Democratie', wetenschappelijk tijdschrift
PvdA
Omdat de linkse partijen het de laatste tijd niet
goed doen in de peilingen, is het een journalistiek
interessant thema om te reflecteren op het
verdwijnen van links of van de linkse kiezer. Van
de Amerikaanse schrijver en grootleverancier van
bon mots Mark Twain (1835-1910) komen in dit verband maar
liefst twee relevante en terecht nogal platgeciteerde uitspraken.
'Het bericht over mijn dood is een overdrijving', schreef hij aan een
vriend. En elders schreef hij: 'alle generalisaties zijn fout, inclusief
deze'.
Lees verder >

Toch een Grexit?

Europa en lidstaten

> Wat betekent de Griekse verkiezingsuitslag
voor Europa?
> Hoe reëel is een Grieks vertrek uit de
Eurozone?
> Hoe kan Griekenland eruit worden gezet?

Dilemma voor de PvdA

Achtergronden

Had de PvdA anders gekund? Hoe dan wel?
Analyse uit 'Den Haag' bij een ogenschijnlijke
onvermijdelijke verkiezingsnederlaag.

Lees verder >

Waar blijft GroenLinks?
Waarom GroenLinks nauwelijks profiteert van
de terugval van de PvdA. Observaties
uit 'Groningen'.

Lees verder >

SP tussen Samsom en Wilders
De SP van Emile Roemer raakt steeds meer
vast tussen PvdA en PVV. Een winst- en
verliesrekening aan de vooravond van
provinciale verkiezingen.

Lees verder >

Hoe links is D66?

Van Den Haag naar de
provincie
- Willibrord van Beek (VVD)
Tweede Kamer - nu CvdK
- Marianne Besselink (PvdA)
Tweede Kamer - nu GS
- Jan-Jacob van Dijk (CDA)
Tweede Kamer - nu GS
- Ruud van Heugten (CDA)
Tweede Kamer - nu GS
- Eddy van Hijum (CDA)
Tweede Kamer - nu lijsttrekker
PS
- Rik Janssen (SP)
Tweede Kamer - nu GS
- Ger Koopmans (CDA)
Tweede Kamer - nu GS
- Sander de Rouwe (CDA)
Tweede Kamer - nu lijsttrekker
PS
- Liesbeth Spies (CDA)
Tweede Kamer- later GS
- Theo Rietkerk (CDA)
Tweede Kamer - later GS

Van de provincie naar Den
Haag
- Henk Bleker (CDA)
GS - later staatssecretaris
- Margreeth de Boer (PvdA)
CvdK - later minister
- Pieter van Geel (CDA)
GS - later
staatssecretaris, Tweede
Kamer
- Aranka Goyert (CDA)
GS - nu Eerste Kamer
- Peter van Heemst (PvdA)
GS - later Tweede Kamer
- Jan Hendrikx (CDA)
CvdK - later Eerste Kamer
- Helmi Huijbregts (VVD)
GS - nu Eerste Kamer
- Wilma Mansveld (PvdA)
GS - nu staatssecretaris
- Cor van Nieuwenhuizen (VVD)
GS - later Tweeede Kamer,
nu Eerste Kamer
- Johan Remkes (VVD)
GS - later Tweede Kamer,
minister
- Liesbeth Spies (CDA)
GS - later minister
- Co Verdaas (PvdA)
GS - later staatssecretaris
- Mark Verheijen (VVD)
GS - nu Tweede Kamer
- Jannie Vlietstra (PvdA)
GS - nu Eerste Kamer
- Geertje de Vries-Leggedoor
CDA; GS - nu Eerste Kamer
- Wouter van Zandbrink (PvdA)
GS - nu Eerste Kamer

Is D66 nog wel een linkse partij? Of is de
partij stap voor stap ver naar het midden
opgeschoven? Onderzoek in 'Groningen'.

Weg als politiek leider na
nederlaag

Lees verder >

Links verlies en winst in Europa
Europees links staat niet op verlies. Tegenover verlies van centrumlinks staat winst voor
'klassiek links'. Analyse uit 'Groningen'.

-

Jan Terlouw (D66) 1982
Ina rouwer (GL) 1994
Ad Melkert (PvdA) 2002
Hans Dijkstal (VVD) 2002
Kars Veling (CU) 2002
Thom de Graaf (D66) 2003
Jozias van Aartsen (VVD) 2006
Agnes Kant (SP) 2010
Jan Peter Balkenende (CDA)
2010

'Zusterpartijen' van Syriza

Lees verder >

En verder

Nieuws

De Europese Unie worstelt met het mensenrechtenverdrag. Juridische kanttekeningen uit MI Maastricht.
Lees verder >
Hoe burgers per gemeenten meer te betrekken zijn bij
bestuur en politiek. Leids pleidooi voor 'burgertops'.
Lees verder >
Constitutionele toetsing: doet het parlement een stapje
terug voor de rechter? Beschouwing uit 'Utrecht'.
Lees verder >
De PvdA kent een lange geschiedenis met ook veel
dieptepunten. PDC Den Haag dook in de archieven.
Lees verder >
'Deconstitutionalisering' van burgemeestersbenoemingen
struikelde eerder. PDC Den Haag over de Paascrisis.
Lees verder >

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

- Die Linke (Duitsland)
- Socialistik Folkeparti
(Denemarken)
- SP (Nederland)
- Vasemmistoliitto (Finland)
- Bloco de Esquerda (Portugal)
- Vansterpartiet (Zweden)
- Podemos (Spanje)

Subsidiegevers
Gemeente Maastricht
Provincie Limburg

Colofon
De Hofvijver is een uitgave van
het Montesquieu Instituut en zijn
partners.
Lees verder >
Eerder verschenen nummers >
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