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Prinsjesdag-nummer

'Troonrede: weinig nieuws, weinig peptalk'

Partners

MI-onderzoekers missen visie in troonrede
De eerste troonrede van koning Willem-Alexander was 'uitgesproken
beleidsarm'. Net iets minder dan de helft bestond uit voornemens. Alleen in
1981 was dat minder.
'Volgend op de inhuldiging was er voor de majesteit geen groot nieuws te
brengen over de visie van het kabinet', constateren Arco Timmermans en
Gerard Breeman, onderzoekers bij het Montesquieu Instituut, na analyse van
de troonrede.
Dominante thema's van de troonrede zijn volgens Timmermans en Breeman
'typisch voor een nationale crisisaanpak': financiën, economie, arbeidsmarkt
en sociale zaken. De rede is 'nogal zwijgend' over immateriële onderwerpen:
geen immigratie, geen integratie en geen cultuur. Zelfs niet over law & order.
Opvallend is, signaleren beide onderzoekers, dat voor het eerste sinds 1966
de troonrede niets te melden heeft over het milieu.
Lees verder >

'Niets meer te zeggen'

Cartoon

Een begroting opstellen is
geen kunde is, maar een
kunst!
Minister Dijsselbloem (financiën)
haalde bij het aanbieden van de
begroting voor 2014 in de Tweede
Kamer zijn verre voorganger
Lieftinck aan.
Lees verder >

Prinsen - prinsessen die
sinds 1900 als regel het
staatshoofd begeleidden
- prinses Margriet: 62 jaar lang
- mr. Pieter van Vollenhoven:
46 jaar
- prins Bernhard: 40 jaar
- prins Claus: 36 jaar
- prins Hendrik: 33 jaar
- prins Willem-Alexander
28 jaar, daarna Koning
- prins Constantijn: 25 jaar
- prinses Beatrix: 24 jaar,
daarna Koningin
- prinses Juliana: 21 jaar,
daarna Koningin
- prins Friso: 17 jaar (meer soms
dan als regel)
- prinses Laurentien: 13 jaar
- prinses Maxima: 11 jaar, daarna
als koningin
- prinses Christina: 10 jaar
- prinses Irene: 6 jaar

Vijf langste troonredes sinds
1945
‘En, hebt u mij niets meer te zeggen?’ Het is een spotprent van bijna
anderhalve eeuw geleden die zo weer in de krant kan. Na de Troonrede van
1885 reageert de Tweede Kamer kritisch op de Troonrede die onder de
politieke verantwoordelijkheid van minister Heemskerk is uitgesproken.
Lees verder >

Wat niet in de troonrede staat
Waarom komt Europa er in de troonrede zo schamel af? ‘Minder tekst, geen

- 1993: 3218 woorden
(kabinet-Lubbers III)
- 1991: 3092 woorden
(kabinet-Lubbers III)
- 1994: 3083 woorden
(kabinet-Kok I)
- 1990: 3070 woorden
(kabinet-Lubbers III)

vergezichten’, constateert MI Maastricht na bestudering van de eerste
troonrede van Rutte II. En dat nog wel in een jaar waarin Europese
verkiezingen zullen worden gehouden.

- 1992: 3020 woorden
(kabinet-Lubbers III)

Lees verder >

Vijf kortste troonredes sinds
1945

‘Troonrede in traditie’
Dat koning Willem-Alexander zijn eerste troonrede met een persoonlijke noot
begon, is niets bijzonders. Alle andere koningen en koninginnen voor hem
deden dat van tijd tot tijd ook. Het Parlementair Documentatiecentrum (Den
Haag) keek en vergeleek.
Lees verder >

Constructieve oppositie?
Gaat Rutte II vastlopen in de Eerste Kamer? Het Documentatiecentrum
Nederlandse Politieke Partijen (Groningen) onderzocht hoe constructief de
oppositie zich pleegt op te stellen. Bestaat de consensusdemocratie nog?
Lees verder >

‘Zachtjes spinnende poes’
Honderd jaar geleden, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, ademt
Nederland veel tevredenheid. De troonrede van 1913, de eerste van Rutte’s
laatste liberale voorganger Cort van der Linden, als graadmeter voor de
geest des tijds: ‘een zachtjes spinnende poes’. Een duik in het archief.
Lees verder >

Ieder land zijn eigen Prinsjesdag
Zijn er buitenlandse 'soortgenoten' voor Prinsjesdag? Hoe gaat het in andere
landen? MI Maastricht zet het op een rij.

- 1956: 827 woorden
(kabinet-Drees III)
- 1981: 913 woorden
(kabinet-Van Agt II)
- 1957: 1218 woorden
(kabinet-Drees IV)
- 1958: 1260 woorden
(kabinet-Drees IV)
- 1977: 1273 woorden
(kabinet-Den Uyl)

Wie waren als Kamerlid het
vaakst aanwezig?
- René van der Linden (CDA): 32
keer
- Klaas de Vries (PvdA): 26 keer
- Gerrit Holdijk (SGP): 24 keer
- Gerrit Terpstra (CDA): 22 keer
- Loek Hermans (VVD): 21 keer
- Jan de Wit (SP): 20 keer

Colofon
De Hofvijver is een uitgave van
het Montesquieu Instituut en zijn
partners.
lees verder >
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