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'Wollige Troonrede'

Partners

Analyse 'Leiden': meer State of Union
De Troonredes van het kabinet-Rutte/Asscher scoren hoog op de
'wolligheidsindex'.
Een analyse van de Universiteit van Leiden, uitgevoerd door de
bestuurskundigen Arco Timmermans en Gerard Breeman, laat
zien dat de troonredes onder Rutte II relatief veel 'zinnen zonder
beleidsvoornemens' hadden. Vergeleken met het kabinet-De
Jong (1967-1971) ruim twee keer zo veel. 'Dit jaar was het voor
de vierde keer op rij dat het kabinet meer bestendig terugkeek
dan vooruitkeek.'
De Troonrede verandert volgens Timmermans en Breeman in de
loop der jaren steeds meer van karakter. Het wordt minder een
aankondiging van kabinetsplannen en meer een State of the
Union, een beschouwing over de staat van het land.

Agenda
3 oktober 2017, Groningen
Nieuw Links, 50 jaar later
Symposium
5 oktober 2017, Den Haag
Economisch beleid Rutte II: een
succesverhaal?
Democratie in debat
17 oktober 2017, Den Haag

Lees verder >

Spotten met inkt

EU en overzeese gebiedsdelen
Europe House Lecture

Plaat van de maand

Uitgebreide agenda >

Cartoon

Bekijk grote versie >

De uitslag van het referendum over Oekraïne als toiletpapier
voor premier Rutte? Het is een van de cartoons - afkomstig van
Tom Janssen, afgedrukt in Trouw op 15 april jongstleden - die
meedingt naar de jaarlijkse Inktspotprijs, de prijs voor de beste
politieke spotprent van het afgelopen jaar. Stichting Pers en
Prent maakt morgen tijdens een feestelijke uitreiking in
Nieuwspoort de winnaar bekend. De genomineerden zijn vanaf
vandaag al op de schermen van Nieuwspoort te bewonderen. Na
de bekendmaking van de winnaar van de Inktspotprijs zal er een
boekje verschijnen met alle genomineerden van de Inktspotprijs.
Lees verder >

Slapende reus wordt wakker

Column

'Ik zie de
campagnevoerder Mark
Rutte door het pantser
van de premier
heenbreken.'
PvdA-fractievoorzitter Diederik
Samsom berispt tijdens de
algemene beschouwingen in de
Tweede Kamer de ministerpresident. Aanleiding was Ruttes
verwensing in de van TurksNederlandse jongeren: 'Pleur op'.
Lees verder >

Uw mening

Wytze van de Woude, Universiteit Utrecht
Het budgetrecht is één van de oudste
parlementaire rechten die kan worden ingezet
om de regering te controleren. Het betreft hier
bovendien geen controle achteraf, maar
controle die vooraf kan worden uitgeoefend.
Immers, zonder een van tevoren door de
Tweede en Eerste Kamer goedgekeurde
begroting kan de regering nauwelijks uitgaven doen en komt er
van het verwezenlijken van haar beleidsdoelstellingen weinig
terecht.

Een verkiezingsprogramma
kan niet lang genoeg zijn.

De staat van een
parlementariër

Lees verder >

Unie & lidstaten

Europa

> Europa - State of the Union
> Italië - 'sacrifici' voor Europa?
> Spanje - werkende parlementaire
democratie?
> Hongarije - op weg naar Hexit?
> Engeland - is Brexit Brexit?
> Duitsland - thermometer slaat uit
> Cyprus - op kousenvoeten naar hereniging

Orgaandonatie
tussen Tweede en Eerste Kamer
> Grondwet als piepsysteem?
> Is D66 van geloof gevallen?
> Andere spannende stemmingen

'Budgettaire controle boven
politiek'
De controle kant van het budgetrecht staat
boven de politiek. Stelling uit 'Den Haag',
verdedigd door een parlementariër.
> Lees verder

'Terugblikkende Troonrede'
Een troonrede die vooral terugblikt past bij
een kabinet dat op weg is naar het einde.
Beschouwing uit 'Den Haag'.
> Lees verder

'Ombudsman voedt vooroordelen'
De Nationale Ombudsman voedt
vooroordelen over de overheid. Kritische
kanttekeningen uit 'Leiden' bij een
onderzoek naar bureaucratie.
> Lees verder

Marianne Thieme
De enige vrouwelijke
fractievoorzitter die deelnam aan
de slijtageslag van de Algemene
Beschouwingen in de Tweede
Kamer.
Lees verder >

Prinsjesdag zonder Gouden
Koets

- 1974
gijzeling in Franse
ambassade
- 1946
versoberde Prinsjesdag
- 1945
versoberde Prinsjesdag
- 1923
Glazen Koets
- 1907
Glazen Koets

Minister die na één periode
uit 'Den Haag' verdwenen

- Jacqueline Cramer (PvdA)
2007-2010
- Sybilla Dekker (VVD)
2003-2006
- Eduard Bomhoff (LPF)
2002-2003
- Herman Heinsbroek (LPF)
2002-2003
- Hans Wijers (D66)
1994-1998
- Max Rood (D66)
1982
- Pieter de Geus (CDA)
1980-1981

'Inleidende beschietingen
campagne'
De algemene politieke beschouwingen in de
Tweede Kamer waren inleidende
beschietingen voor de
verkiezingscampagne. 'Groningen' keek op
afstand mee.

- Pieter Beelaerts van
Blokland (CDA)
1977-1981

Nieuwkomers in Tweede
Kamer 2015-2016

-

> Lees verder

'Nieuw Links - na vijftig jaar'
Hoe productief was Nieuw Links, de interne
oppositiebeweging die de PvdA vijftig jaar
geleden opschudde? Beschouwing uit
'Amsterdam'.

Daniël van der Ree (VVD)
Amma Asante (PvdA)
Harm Brouwer (PvdA)
Joyce Vermue (PvdA)
Remco Bosma (VVD)
Mustafa Amhaouch (CDA)
Salima Belhaj (D66)
Judith Swinkels (D66)
Eppo Bruins (CU)
Frank Wassenberg (PvdD)

> Lees verder
Subsidiegevers

En verder

Nieuws

Inkijkjes bij kabinetsformaties tussen 1977 en 2012 CPG (Nijmegen) schrijft verder aan de geschiedenis.
Lees verder >
Het parlement in actie - PDC (Den Haag) vat het
parlementaire jaar 2015-2016 samen.
Lees verder >
Begrotingen, begrotingscyclus, begrotingsbeleid en
begrotingsrecht - PDC (Den Haag) legt uit.
Lees verder >
Wanneer Prinsjesdag voor het eerst Prinsjesdag werd
genoemd - onderzoek van PDC (Den Haag).
Lees verder >

Gemeente Maastricht
Provincie Limburg

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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