
Column

'Troonrede wordt niet saai'

Onderzoek: ook demissionair kabinet heeft wat te vertellen

Het kan over drie weken nog wel eens een ‘verrassende’ Troonrede worden: minder
nietszeggend dan van demissionaire kabinetten wordt verwacht.
Die voorspelling is afkomstig van Arco Timmermans en Gerard Breeman, hoogleraar en
universitair docent aan de Universiteit Leiden. Systematisch analyseert het tweetal de
inhoud van Troonredes na 1945. Uit dat onderzoek blijkt dat demissionaire kabinetten
zich ‘meer specifiek’ concentreren op onderwerpen dan in jaren waar ze gewoon beleid
maken. Gevoelige, omstreden kwesties blijven onvermeld, maar andere onderwerpen
worden daarentegen juist ‘uitvergroot’.
Het zal een Troonrede worden ‘zonder ophef’, maar met ‘verschuivingen in de aandacht’,
schrijven Timmermans en Breeman.

Lees verder ›

Verlaten Binnenhof

Eind augustus. Het Binnenhof ligt er verlaten bij. De Tweede Kamer is voorzichtig bezig
terug te komen van het zomerreces. Het kabinetsberaad is demissionair. En de
onderhandelaars bij de kabinetsformatie hebben de Stadhouderskamer, de vergaderplek
in het Kamergebouw, verruild voor het landgoed De Zwaluwenberg, het hoofdkwartier
van de Inspecteur-Generaal voor de Krijgsmacht bij Hilversum - dezelfde plek waar
‘Balkenende IV’ is ontstaan. De dranghekken op het Binnenhof staan er een beetje
hulpeloos bij.

Zo anders ook weer niet

Bert van den Braak, onderzoeker PDC
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Europa

binnenland

'...Iedere kabinetsformatie is anders, dat is een waarheid als een koe.
De uitgangspositie is altijd anders, de voorgeschiedenis heeft invloed,
er zijn vaak andere 'spelers', de omstandigheden verschillen. De
huidige formatie heeft wel enkele bijzonderheden, maar niet alles was
zo anders als het leek...'

Lees de column ›

Europese Commissie

Nieuwe 'State of the Union' zal veel optimistischer zijn.

› Lees verder

Midden- en Oost-Europa

West-Europa moet meer 'investeren' in Oost-Europa.

› Lees verder

Duitsland

Coalitievorming wordt spannender dan verkiezingen.

› Lees verder

6 september 2017, Den Haag
De groene strijd: Nederland op weg naar duurzaamheid
Democratie in Debat

7 september 2017, Den Haag
Film & Debat: The Net
Democratie in Debat

15 september 2017, Den Haag
De Montesquieu Prinsjeslezing - In verscheidenheid
verenigd?
Andere activiteiten

› Uitgebreide agenda

Tjeenk Willink's ongemakkelijke waarheid

Het afscheidscadeau van informateur Tjeenk Willink - een
oproep meer aandacht te besteden aan de uitvoerbaarheid
- verdient meer aandacht dan het gekregen heeft. Een
beschouwing.

› Lees verder

Lang, langer, langst

Het kabinet-Rutte II heeft het record van ‘Lubbers III’
(1994) als langstzittend kabinet van na de oorlog
gebroken. Een overzicht.

Agenda



Nieuws

In de wachtkamer

VVD Joost van Keulen
VVD Antoinette Laan
VVD Judith Tielen
CDA Evert-Jan Slootweg
CDA Leny Geluk
D66 Monica den Boer
D66 Matthijs Sienot

› Lees verder

Kort, korter, kortst

Is Pieter Duisenberg, de VVD’er die vorige week z’n vertrek
uit de Tweede Kamer aankondigde, het kortstzittende
Kamerlid? Een overzicht.

› Lees verder

Zomerse Kamervragen

Ook in het zomerreces stellen Kamerleden vragen. Wat
minder dan normaal. En de antwoorden laten langer op
zich wachten. Een onderzoek.

› Lees verder

Terug naar dubbelmandaat

Er is veel voor te zeggen om het lidmaatschap van de
Eerste of Tweede Kamer te combineren met het
lidmaatschap van het Europese Parlement. Een
beschouwing van een ervaringsdeskundige.

› Lees verder

Ik ga met een bezwaard gemoed naar binnen.

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, is boos over een uitgelekt stuk
bij de kabinetsformatie.

En verder

Achter de oostgrens gaan kabinetsformaties veel sneller. Een studie naar de
verschillen tussen Duitsland en Nederland.

Lees verder ›

E-mails zijn nog steeds vogelvrij. Hoe moeilijk het blijkt om de Grondwet aan
te passen.

Lees verder ›



CU Stieneke van der Graaf
Vertrokken bewindslieden

1952 Lieftinck - topfunctie IMF
1977 Polak - burgemeester Amsterdam
1981 Beelaerts van Blokland - burgemeester Apeldoorn
1986 Van Zeil - burgemeester Heerlen
1989 Evenhuis - in opspraak gekomen
1994 Hirsch Ballin - IRT-affaire
1994 Van Thijn - IRT-affaire
2010 Jack de Vries - persoonlijke affaire
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