
Dokter in de Kamer

Onderzoek PDC naar opleiding parlementariërs

De 'nieuwe' Tweede Kamer zal grotendeels bestaan uit hoogopgeleide parlementariërs,
met name juristen, politicologen en economen.
Uit onderzoek van het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) in Den Haag blijkt dat
straks vermoedelijk de laatste dokter uit de Kamer zal verdwijnen. Dat is typerend voor
het beperkte aantal kandidaat-Kamerleden met een bèta-opleiding. Bij de alpha’s valt de
stijging van het aantal historici op.
Onder de universiteitssteden blijkt Amsterdam in trek. Zowel de UvA als de VU hebben
een forse inbreng in de Tweede Kamer die na 15 maart zal aantreden.

Lees verder ›

Veertig jaar geleden

Veertig jaar geleden, in 1977, boekte de PvdA-onder-Den Uyl een grote
verkiezingsoverwinning: tien zetels er bij. Dat was, zeker voor die jaren, een
aardverschuiving. Toch kwam er geen tweede kabinet-Den Uyl. Na een kabinetsformatie
van meer dan tweehonderd dagen trad het kabinet-Van Agt/Wiegel (CDA/VVD) aan. De
uitslag van 25 mei 1977 is de geschiedenis ingegaan als de overwinningsnederlaag van
de PvdA.

Lees verder ›
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ColumnTijd voor iets nieuws

Nicolas Cramer, Parlementair Documentatie Centrum (PDC), Den Haag

'...Ook van de praat- en debatjournalistiek moeten we niet teveel
verwachten als het gaat om evenwichtige beeldvorming en overzicht.
Deze vorm moet zich als entertainment staande houden in een wereld
van kijkcijfers en reclamegelden en ontpopt zich - als aanklager,
rechter en vierde macht in één - als een regisseur die de loop van
verkiezingen in belangrijke mate bepaalt. Helaas niet door uit te
blinken in genuanceerde verhalen of door het agenderen van
ingewikkelde problemen waar de burger niet op zit te wachten...'

Lees de column ›

Te veel geprogrammeerd

Het viel eigenlijk wel mee: de verkiezingscampagne was
niet zo ruw als gevreesd. Het was eerder een veel te veel
ingestudeerde, geprogrammeerde strijd tussen heren die
elkaar al wat langer kennen. Tien eerste indrukken van een
campagne die bijna voorbij is.

› Lees verder

Onverschilliger…

'Nederland hád onverschilliger kunnen reageren op de
politieke bijeenkomsten rond de Turkse ministers, die onder
buitenlandse Turken campagne voeren voor meer dictatuur
in hun land. Maar daar had het kabinet even geen zin in.
En Erdogan nog minder.'

› Lees verder

Feest der democratie

Verkiezingen zijn nooit het 'feest der democratie'
geworden. Al sinds de negentiende eeuw wordt er besmuikt
over gedaan. Gaandeweg is het stemmen steeds minder
een 'publiek ritueel' en steeds meer een 'privéhandeling'
geworden. Het blijft tobben.

› Lees verder

Verdwijnende verkiezingsaffiches

Verkiezingsaffiches verdwijnen uit het straatbeeld. Kort na
de oorlog werd het land volgeplakt en ingekleurd. Maar die
tijden zijn voorbij.

› Lees verder

Citaat



Het A4’tje had ook op een postzegel gekund.

Geert Wilders, lijsttrekkers van de PVV, over zijn verkiezingsprogramma in De Telegraaf
van 13 maart.
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Verliezende kabinetten

Balkenende IV (2010): 21 zetels

Balkenende II/III (2006): 9 zetels

Balkenende I (2003): 13 zetels

Kok II (2002): 41 zetels

Lubbers III (1994): 32 zetels

Van Agt III (1982): 14 zetels
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Afkalvend centrum

jaar: centrum/flanken

1986: 133/17

1989: 125/25

1994: 102/48

2002: 90/60

2010: 82/68

2012: 92/58

De Hofvijver op verkiezingstournee

Dit is het vierde verkiezingsnummer van De Hofvijver. Tot en met 16 maart, de dag na
de verkiezingen, zullen een paar keer per week korte, actuele 'verkiezingsnummers'
verschijnen.

› Lees verder

Partners

Colofon

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

› Eerder verschenen nummers

› Contact met de redactie

Parlement.com Europa-Nu.nl Montesquieu-
Instituut.nl
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