
    
‘Tenminste houdbaar tot 2021’
Johan van Merriënboer over de slijtage van premier Rutte

Minister-president Mark Rutte is tenminste houdbaar tot 2021. 
Johan van Merriënboer, politiek biograaf van premiers De Jong en Lubbers, signaleert bij
de man die al sinds 2010 in het Torentje zit weinig slijtage. 

Hij is niet te oud, zijn electorale aantrekkingskracht boet nauwelijks in, er is geen
alternatief, er is geen onrust in eigen huis, geen kroonprinsen die trappelen van
ongeduld en ogenschijnlijk geen Europese ambities, signaleert Van Merriënboer,
onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen, halverwege
Rutte III. 

‘Is de lol eraf omdat je het allemaal wel gezien hebt of omdat je het idee hebt over je
hoogtepunt heen te zijn? Zo ja, dan heeft de premier dat [tot nu toe] goed weten te
camoufleren.’

Lees verder ›
 

Eerste Kamer van boven

Je waant je er het middelpunt van de wereld. Wie in de Eerste Kamer zit, weet zich
bekeken. Het kleurrijke plafond van de voormalige vergaderzaal van de Staten van
Holland [17e eeuw] kent verschillende doorkijkjes. Door geschilderde vensters kijken
groepjes mensen nieuwsgierig naar binnen. Het zijn de handelspartners van de
toenmalige Republiek der Nederlanden: van Engelsen tot Perzen. Benieuwd naar wat er
bedisseld werd? Jaloers? Of als stille wenk dat niets verborgen blijft. ‘Ik heb het me,
naar boven kijkend, steeds afgevraagd’, zei een voormalige voorzitter van de Eerste
Kamer, Piet Steenkamp. ‘Maar ik ben het nooit te weten gekomen.’
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Column

Unie & lidstaten

Artikelen

Lees verder

 

Dooddoeners over Justitie

Roel Bekker, voormalig secretaris-generaal, hoogleraar arbeidsverhoudingen
aan de Universiteit Leiden

‘…Wat ik mis, is het vroeger bestaande zelfvertrouwen van de goede
jurist. Vroeger sidderde de rijksdienst voor het juridisch oordeel van
Justitie. Dat is niet meer zo en dat is buitengewoon jammer. Het
versterken van het juridische gezicht zou een betere ingang zijn voor
verbetering dan al dat gepraat over cultuur. Een klein
kerndepartement met een ontzagwekkende juridische expertise en
een paar goede managers. [...] Maar er zal wel weer een commissie
worden ingesteld…’

Lees de column ›
 

Brexit

Exit met Boris?
Lees verder ›

 

Duitsland

Merkels regering kwakkelt voorlopig toch maar door.
Lees verder ›

 

Roemenië

Een Europees zorgenkind als voorzitter.
Lees verder ›

 

 

4 september 2019, Den Haag
Debat: Diversiteit in de politiek, tijd voor verandering?
Democratie in Debat

24 september 2019, Den Haag
Politiek Café over de Algemene Politieke Beschouwingen
Democratie in Debat

› Uitgebreide agenda

 

Onzichtbaar in Europa

Europarlementariërs zullen ook in 2024 de onbekende
wetgevers blijven die ze al heel lang zijn. Of toch niet? Een
beschouwing.

› Lees verder

 

Het CDA na Buma

Agenda
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Nieuws

Van Eerste Kamer naar kabinet
Arie Pais (1977)
Frits Korthals Altes (1982)
Piet Bukman (1986)
Job Cohen (1998)
Eimert Van Middelkoop (2003)
Hans Hillen (2010)

De christendemocratie gaat op zoek naar een nieuwe leider.
Welke positionering is nodig om uit de patstelling te
komen? Een analyse.

› Lees verder

 

Oude Eerste Kamer

Halverwege verloor het kabinet de meerderheid in de
Eerste Kamer, maar de reuring viel uiteindelijk mee. Een
terugblik.

› Lees verder

 

Optie: ‘verzorgingsstaatnationalisme’?

De Deense sociaaldemocraten keren zich tegen immigratie
en winnen verkiezingen. Is dat een optie voor de benarde
partijgenoten elders in Europa? Een beschouwing.

› Lees verder

 

‘Veel mensen denken dat Kamerleden een chauffeur hebben. Dat is
natuurlijk niet zo. We zijn wel Nederland, hè.’

CDA’er Agnes Mulder hoort bij de autorijders van de Tweede Kamer, vertelt ze het
Financieele Dagblad [18 juni]

 

En verder

Het verhullende etiket 'extraparlementair'. Een column.
Lees verder ›

Waar is de winnaar in de provincie? Een debat.
Lees verder ›

Sicco Mansholt, een Nederlandse Europeaan. Een herziene biografie.
Lees verder ›
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Uri Rosenthal (2010)
Wopke Hoekstra (2017)
Ankie Broekers-Knol (2019)

Generaals in de politiek
F E van Kappen (VVD)
P W Maris (CDA)
C L J van Lent (KVP/CDA)
J Van Elsen (KVP)
J H Jansen (KVP)
W Den Toom (VVD)
J C E Haex (CHU)
M R H Calmeyer (CHU)
A J A Beukering (FvD)

 

  

Partners

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners. Lees verder ›

› Eerder verschenen nummers

› Contact met de redactie
 

 

  

  

 

  

Parle ment.com Europa-Nu.nl Montesquieu-
Instituut.nl

Kiezers
Partijen
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Regering
Europa

Prak tisch Europa
Europa in de wereld
Neder land en Europa
Beleid en toe komst
Wie doet wat

Het insti tuut
Onderzoek
Onderwijs
Activiteiten
Publi caties
Europa

 
 

https://www.universiteitleiden.nl/den-haag
https://www.maastrichtuniversity.nl/research/institutes/montesquieu-institute
http://www.ru.nl/cpg
http://www.pdc.nl/
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vin4mjb2bfha
http://www.dehofvijver.com/
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vjotinkkg5l9
https://twitter.com/montesquieuinst
https://www.facebook.com/MontesquieuInstitute
https://www.instagram.com/montesquieu_institute/
https://www.youtube.com/user/MontesquieuInstitute
https://www.linkedin.com/company/montesquieu-institute
http://www.parlement.com/
http://www.europa-nu.nl/
https://www.montesquieu-instituut.nl/
http://www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vh8lnhrp1wzg
http://www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vh8lnhrp1wzw
http://www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vhnnmt7ih7yh
http://www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vhnnmt7ih7yi
http://www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vh8lnhronvvx
http://www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vh8ml7j9obww
http://www.europa-nu.nl/id/vh92sr9riao8/praktisch_europa_in_het_kort
http://www.europa-nu.nl/id/vh84exkkodyi/europa_in_de_wereld
http://www.europa-nu.nl/id/vh72ma0flbwg/nederland_en_europa
http://www.europa-nu.nl/id/vhsjgq9do2pa/beleid_en_toekomst
http://www.europa-nu.nl/id/vh7goo0jfubw/wie_doet_wat_europese_instellingen_en
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vhishz3nf7ow
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vhljc2tkjjtl
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vhljc32cfxtm
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vio0e7gcmgz9
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vhxgpc5fb7yk
https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vio0eedt11za

