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'Deugdelijke peilingen?'

Partners

Onderzoek Leiden na 'Trump' en 'Brexit'
Ook op Nederlandse peilingen valt geen staat te maken. Dat
betoogt Jelke Bethlehem, onderzoeker bij het Instituut voor
Politieke Wetenschap, verbonden aan de Universiteit Leiden.
Aanleiding voor zijn beschouwing over de 'deugdelijkheid van
peilingen' zijn de missers die 'pollsters' zowel bij de Amerikaanse
presidentsverkiezingen als bij het Britse referendum over de
Europese Unie hebben gemaakt.
'De kwaliteit van de steekproef staat of valt met de kwaliteit van
het online panel', schrijft Bethlehem. 'Sommige panels - zoals
dat van Maurice de Hond - zijn niet aselect. Anderen zijn er
minder transparant over. Het is niet duidelijk hoe hun panels zijn
opgebouwd. Daardoor valt weinig te zeggen over de
deugdelijkheid van de peilingen.'

Agenda
30 november 2016, Den Haag
De toekomst van de EU
Jongerendebat
7 december 2016, Den Haag
Handelsverdragen: kans van
slagen?
Democratie in debat
13 december 2016, Den Haag

Lees verder >

'In den zak…'

Sylvana Simons over racisme
Politiek café

Plaat van de maand

Uitgebreide agenda >

Cartoon

Het referendummonster volgens
Arend van Dam
Bekijk grote versie >

Toen Sinterklaas nog een kinderfeest was… In 1926, negentig
jaar geleden, kwam Sint-Nicolaas ook op het Binnenhof langs.
De Katholieke Illustratie, een veelgelezen rooms-katholiek
familieblad (1867-1967), liet er een foto van maken: de Sint die
statig de Ridderzaal verlaat, vergezeld door (onbekende)
hoogwaardigheidsbekleders. 'Er gingen (!) een aantal
volksvertegenwoordigers in den zak’, zo weet het tijdschrift te
melden. Maar Zwarte Piet is in geen velden of wegen te zien.

'Ga lekker naar Turkije'
Louis Bontes, lid van de Tweede
Kamer voor de Groep Bontes/Van
Klaveren, valt op 15 november uit
tegen zijn mede-parlementariër
Selcuk Öztürk - van de Groep
Kuzu/Öztürk.
Lees verder >

De Oranjes & wij

Column
Uw mening
Kamerleden als Ton Elias zijn

Jan Schinkelshoek, directeur
communicatiebureau, oud-lid van de
Tweede Kamer

een sieraad voor het
parlement.

Wat is er toch met de Oranjes?
Afgaande op de kritische vragen, luidruchtige
commentaren en venijnige debatten in de
Tweede Kamer rolt de monarchie in Nederland
- ogenschijnlijk onaantastbaar - van het ene
incident in de andere affaire.
Het opkalefateren van de Groene Draeck, de opknapbeurt van
paleizen, de vliegreis van en naar Australië, het inkomen van de
kroonprinses, een Griekse aanlegsteiger, de restauratie van de
Gouden Koets, de verkoop van schilderijen uit een nalatenschap,
de belastingvrijdom en de al dan niet stiekem geregelde
compensatie voor de vermogensbelasting: stuk voor stuk zijn
het kleinigheden, maar bij elkaar opgeteld veroorzaakt het
zoveel rumoer dat de glans van Willem-Alexanders koningschap
verbleekt.

De staat van een
parlementariër

Lees verder >
Jacques Monasch

Unie & Lidstaten
>
>
>
>

Europa

Brexit (1) - nieuw scenario?
Brexit (2) - 'it will take longer'
Spanje - terugkeer van het labyrinth
Oostenrijk - nieuwe verkiezingen, nieuwe
procedures?

Op weg naar verkiezingen 2017 (1)

Lees verder >

15 maart 2017

> Nieuw met stip (2): VNL
> Verkiezingsagenda

Op weg naar verkiezingen 2017 (2)
>
>
>
>

15 maart 2017

Verkiezingsprogramma's
...over het politieke bestel - Tien Punten
...over de arbeidsmarkt - Hete Aardappel
Lang, langer, langst...

'Zo spoedig mogelijk ...'
Er komt 'zo spoedig mogelijk' een wet om
over het lot van een weggestemde wet te
beslissen, schrijft de referendumwet voor.
Over manoeuvres na het
Oekraïnereferendum.
Lees verder >

Dwarse Eerste Kamer?
Gaat een aantal CDA'ers in de Eerste Kamer
naar aanleiding van het Oekraïnereferendum tegen de partijlijn in? Over

Het lid van de Tweede Kamer dat
zich afscheidde van de PvdA en,
als zoveelste, voor zichzelf
begon..

Tweede Kamerlid met
bugemeesterschap als
nevenfunctie

- Cas van Beek (KVP)
Reusel 1964-1971
- Molly Geertsema (VVD)
Wassenaar 1959-1971
- Theo de Graaf (KVP)
Lisse 1950-1968
- Eric Kolfschoten (KVP)
Alkemade 1959-1965 en
Leidschendam 1965-1971
- Wim de Kort (KVP)
Nieuw-Ginniken 1960-1966
- Pieter Oud (VVD)
Rotterdam 1948-1952
- Govert Ritmeester (VVD)
Den Helder 1948-1950
- Maarten Schakel (ARP)
Hoornaar, Hoogblokland
en Noordeloos 1946-1981
- Adri Schipper (PvdA)
Kruiningen 1968-1970
- Jan Nico Scholten (ARP)
Andel, Giessen en
Rijswijk 1970-1973
- Ep Verkerk (ARP)
Boskoop 1946-1963

Fracties in 2012-2016
betrokken bij
initiatiefvoorstellen

- PvdA - 18
- VVD - 14

fractiediscipline in de Senaat.
Lees verder >

'Meer dan een spiegelgevecht'
Hoe kunstmatig zijn de lijsttrekkersverkiezingen binnen de PvdA tussen
Diederik Samsom en Lodewijk Asscher?
Over iets dat 'meer dan een spiegelgevecht'
is.

-

D66 - 11
SP - 8
CDA - 7
GL - 6
CU - 5
GBK - 4
PVV - 3
SGP - 2
Klein - 2
vVliet - 1
50PLUS - 1

Lees verder >
Politici bekend uit 'andere'
sectoren

'Normale' ambtenaren
De rechtspositie van ambtenaren wordt na
jaren van parlementaire discussie
'genormaliseerd'. Over een ondoordachte,
overbodige en slecht uitvoerbare wet.
Lees verder >

Gekijf in de Tweede Kamer
'Smerige benden, dompers ben jullie!' Het
taalgebruik in de Tweede Kamer is al wat
langer soms ruw. Over 'grootkapitalisten',
'scharrelaars' en 'miezerige mannetjes'.

- Joop Atsma (CDA)
wielerbestuurder
- Britta Böhler (GL)
advocaat
- Pia Dijkstra (D66)
presentatrice
- Anja Meulenbelt (SP)
schrijfster
- Jan Nagel (PvdA)
programmamaker
- Mieke Sterk (PvdA)
atlete
- Erica Terpstra (VVD)
zwemster

Lees verder >
Subsidiegevers

'Pijnlijke kandidaatstelling'
Gemeente Maastricht
Tweede Kamerleden die zich als oud vuil
aan de straat gezet voelen: kandidaatstelling binnen politieke partijen als pijnlijk
proces. Over Ton Elias en anderen.

Provincie Limburg

Colofon

Lees verder >

En verder

Nieuws

Toen en nu - minister-president Mark Rutte is niet de
eerste premier op de kansel.
Lees verder >
Ter vergelijking - hoeveel parlementaire ervaring zal er
in de 'nieuwe' Tweede Kamer overblijven?
Lees verder >
Ter lezing - het nieuwe parlementaire jaarboek over
'zonden' en andere integriteitskwesties.
Lees verder >
Ter herinnering - bundel over de gezamenlijke
Grondwet (1815) naar premiers van Nederland en
Vlaanderen.
Lees verder >
Ter inspiratie - in Den Haag kwam een Europees
jongerenparlement uit heel West-Europa bijeen.
Lees verder >
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Lees verder >
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