Jaargang 8, nummer 89, 24 september 2018

‘Troonrede met veel oubolligheid’
Leids onderzoek: veel verborgen achter wollige taal
De eerste Troonrede van het derde kabinet onder voorzitterschap van premier Mark
Rutte ‘verborg’ veel achter wollige, zelfs oubollige taal. Leids onderzoek laat zien dat wat
koning Willem-Alexander vorige week namens de regering uitsprak vooral veel woorden
waren.
Arco Timmermans en Gerard Breeman, hoogleraar en universitair docent aan de
Universiteit Leiden, doen jaarlijks onderzoek naar de troonrede. Hoe concreet zijn ze?
Wat krijgt aandacht?
De conclusie: ‘Behalve dat er uitgesproken is vastgehouden aan het omstreden
voornemen over de afschaffing van de dividendbelasting, heeft dit nieuwe kabinet zich
in soms wel heel oubollige taal weinig in de kaart willen laten kijken. Daarmee is er
indirect een toon gezet, maar niet bepaald een waar veel muziek uit klinkt.’
Lees verder ›

Uit de oude doos

Prinsjesdag is niet meer wat het geweest is. Ogenschijnlijk is er weinig veranderd aan
het oude ritueel waarmee al meer dan tweehonderd jaar het parlementaire seizoen in
Den Haag wordt geopend. Maar wie in de oude doos bladert, kijkt verrast op. Je ziet
premier Mark Rutte toch niet de voorzitter van de Verenigde Vergadering begroeten
zoals zijn verre voorganger Hendrik Colijn in 1935? Toch heeft zo'n ambtskostuum wel
iets.
Lees verder ›

Hoogste woord voor de oppositie

Column

Carla Hoetink - universitair docent bij de afdeling Geschiedenis van de
Radboud universiteit, Nijmegen
'..Sinds [de jaren '70] is de aandrang van de oppositie om met groots vertoon het bal te

openen er niet minder om geworden. Lang niet altijd oogt dat even
fraai. De alsmaar groter gegroeide media-aandacht voor de algemene
beschouwingen nodigen uit tot gewichtigdoenerij en theatraliteit,
compleet met visual props (denk aan de stekker van Jolande Sap). En
toch: prijs de parlementaire democratie waarin de oppositie in het
belangrijkste debat van het parlementaire jaar het hoogste woord
mag voeren. Dat mag, na alle pracht en praal van Prinsjesdag, ook
best met wat bombarie...'

Lees de column ›

Duitsland

Unie & Lidstaten

Hoe het eens zo stabiele politieke systeem achter de oostgrens versplintert.
Lees verder ›

Zweden na de verkiezingen
Gaan de populisten meeregeren in het land dat ooit het toonbeeld van de sociaaldemocratie was?
Lees verder ›

Mikpunt: Polen
Waar komt het Poolse ongemak vandaan? Over de terugslag van het compromis.
Lees verder ›

Hongarije
Europa, Artikel 7 en verder.
Lees verder ›

Agenda

25 september 2018, Den Haag
Politiek Café: Algemene Politieke Nabeschouwingen
Democratie in Debat
3 oktober 2018, Den Haag
Debat: Eén jaar Rutte III - Resultaten, uitdagingen en
verwachtingen
Democratie in Debat
› Uitgebreide agenda

Het eenzame Rutte III

Artikelen

Het vierpartijenkabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie
blijkt vooral op zichzelf teruggeworpen. Een analyse.
› Lees verder

De Troonrede
De Koning sprak weer tot de Staten-Generaal namens de Regering. Wat viel op aan de

Troonrede? Een analyse.
› Lees verder

Eerbied voor de Eerste Kamer?
Belastingwetten in een groot pakket om de overkant-vanhet-Binnenhof voor het blok te zetten? Een overzicht.
› Lees verder

Tweede Kamer of Europees Parlement?
Is het ene parlement 'leuker' dan het andere? Waar zitten
verschillen in parlementaire cultuur? Een bespiegeling.
› Lees verder

Over vrijheid
Geert Wilders, de PVV, Mohammed, cartoons,
groepsbelediging en grondrechten. Een beschouwing.
› Lees verder

"Zo - en nu kan de Kijkwijzer weer terug naar 'alle leeftijden'."
Na een serie harde, grove en ook persoonlijke verwijten tussen Wilders, Kuzu en
Pechtold begint VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in zijn bijdrage aan de algemene
politieke beschouwingen in de Tweede Kamer [19 september] met een grap.

En verder

Nieuws

Prinsjesdag in perspectief - parlementair historisch overzicht
Lees verder ›
Thorbecke wil het - verslag van de jury van de boekenprijs
Lees verder ›
Parlement.com vernieuwd – klik naar een website in een nieuw jasje.
Lees verder ›
Digitale democratie en bankencrisis - twee verslagen
Lees verder ›

Nederlandse VN-functionarissen
Van Heuven Goedhart - hoge commissaris voor de vluchtelingen
Lubbers - hoge commissaris voor de vluchtelingen
Koenders - ondersecretaris-generaal, hoofd VN-missie Mali
Melkert - speciaal VN-gezant voor Irak
Alders - directeur Europese vestiging VN-Milieuprogramma
Pronk - speciaal VN-gezant in Soedan
Kaag - speciaal VN-coördinator voor Libanon
Recent verschenen biografieën
Ed van Thijn. Leven als opdracht - Willem van Bennekom
Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman - Remieg Aerts
Liberaal zwaargewicht. Henk Vonhoff - Diederick Slijkerman
Alleen omdat ik een Van Hall ben. Gijs van Hall - Dirk Wolhekker
De stille diplomaat. Max van der Stoel - Anet Bleich
Dwarsligger van beroep, Ridder van Rappard - Klaas Tammes
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