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‘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.’

Lees verder

Dooddoeners over Justitie

Column

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

Unie & lidstaten

Exit met Boris?
Lees verder ›

Duitsland
Merkels regering kwakkelt voorlopig toch maar door.
Lees verder ›

Roemenië
Een Europees zorgenkind als voorzitter.
Lees verder ›

Agenda

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

Artikelen

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

Nieuws

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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