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Politieke waarheid en dynamiek van de agenda in 

coalitiekabinetten

Arco Timmermans en Gerard Breeman

Inleiding

In het voorjaar van 2010 viel het vierde kabinet-Balkenende over de vraag of de Nederlandse 
missie in Afghanistan nu wel of niet moest worden voortgezet. Achter dit conflict schuilden 
allerlei diepere meningsverschillen tussen de coalitiepartijen over de prioriteiten van het 
kabinet. Die meningsverschillen over visies en beleid brachten de partners in een spiraal van 
wantrouwen, rivaliteit en inertie totdat het breekpunt was bereikt. In de verkiezingscam-
pagne voor 9 juni twijfelden de politieke partijen openlijk aan elkaars vermogen tot politiek 
leiderschap. En in de daaropvolgende kabinetsformatie hielp zelfs een radiostilte niet om de 
uiteenlopende standpunten van de gesprekspartners binnenskamers te houden.

Politieke partijen die een coalitie vormen, zitten voortdurend in een spanningsveld 
tussen samenhang en solidariteit aan de ene kant en de eigen profilering aan de andere. Die 
spanning is behalve in het kabinet zelf ook zichtbaar in de parlementaire arena en ze wordt 
bovendien beeldend uitvergroot door de media die politieke kwesties aan het publiek presen-
teren. Parlementaire oppositiepartijen en Kamerleden uit de achterste rangen van de coalitie 
grijpen zulke kansen aan om in de politieke belangstelling te komen.

In dit glazen huis van de ‘dramademocratie’ beginnen potentiële coalitiepartijen elke keer 
weer aan hun avontuur door eerst op alle mogelijke terreinen uitspraken te doen, dan te onder-
handelen over een regeerakkoord en vervolgens te proberen de vinger aan de pols te houden 
bij de uitvoering ervan. Fractiediscipline moet beletten dat Kamerleden uit de band springen; 
iedereen krijgt instructies. Zo wordt een coalitiemachinerie opgetuigd om lastige beslissingen te 
stroomlijnen, angels uit conflicten te halen en zaken veilig in politieke doofpotten te stoppen. 
Behendige premiers organiseren torentjesoverleg of zetten zondige collega’s in de biechtstoel. 
Soms willen partijen het anders doen en stellen ze de ‘oude politiek’ ter discussie, laten het 
schrijven van een verkiezingsprogramma over aan een captain of industry of een intellectueel 
uit het publieke debat. In uitzonderlijke omstandigheden proberen ze een minderheidskabinet 
te vormen dat door gedoogsteun uit het parlement op koers moet blijven.

Maar al die varianten blijken toch vaak onvoldoende om uitspraken in verkiezingscam-
pagnes en afspraken met elkaar te realiseren. Kabinetten vertillen zich telkens weer aan de 
programma’s die ze presenteren. Na de manifesto moonshine van verkiezingen en een bereikt 
regeerakkoord met of zonder gedoogclausules blijkt de werkelijkheid weerbarstig. Agenda’s 
en besluitvorming zijn niet helemaal vooraf te plannen en beheersen. Ongeplande zaken 
en problemen die plotseling opdoemen, zijn op zich niet verrassend, maar coalitiepartijen 
laten zich er wel door overvallen. Ze zetten elkaar dan op het verkeerde been en brengen het 
kabinet aan het wankelen.
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De crux van dit probleem zit hem in het verschil tussen al die papieren stellingnames 
en beloften van coalitiepartijen, en de selectie van zaken waar ze écht aandacht aan beste-
den tijdens de rit en bovenaan de prioriteitenlijst zetten. Met andere woorden: het gaat om 
de selectie van onderwerpen waar in de politiek aandacht voor is. Die aandacht is schaars. 
Minder prominente of spraakmakende onderwerpen kunnen uitgroeien tot grote kwesties en 
dan de agenda gaan domineren; en zaken die eerst als speerpunten van kabinetsbeleid werden 
gepresenteerd, kunnen worden weggedrongen door nieuwe problemen. Zo kan de aandacht 
zich verplaatsen, dwars tegen verkiezingsprogramma’s in, tegen adviezen van deskundigen en 
afspraken tussen kabinetsonderhandelaars over waar ze zich later gedurende het proces wel 
en niet mee bezig zullen houden.

Deze bijdrage gaat over de verhouding tussen de agenda die tijdens de kabinetsformatie 
door coalitiepartijen wordt opgesteld als de te verkondigden politieke waarheid die hen allen 
bindt, en politieke agenda’s die tijdens de rit tot stand komen en druk op het regeerakkoord 
uitoefenen. Zulke latere agenda’s doen aanspraak op het vermogen van een kabinet in onder-
linge overeenstemming te reageren. Wij presenteren gegevens uit empirisch onderzoek met 
als doel de onderliggende dynamiek in de politieke agenda te verduidelijken. Het onderzoek 
laat het patroon van schommelingen in de aandacht zien voor de hele waaier aan onderwer-
pen die op de politieke agenda terecht kunnen komen. Hoe robuust en houdbaar zijn de plan-
nen van een kabinet als het aantreedt? Wanneer vinden er grote aandachtswisselingen plaats, 
welk effect hebben andere agenda’s die in een verschillende politieke setting worden gevormd, 
waarin de politieke waarheid anders wordt belicht en reacties worden uitgelokt?

Dynamiek van de politieke agenda

Politiek is strijd om beleid en daarbij draait het voortdurend om aandacht op de agenda. 
Die strijd is voor een deel institutioneel gereguleerd, maar in hoofdzaak toch een moeilijk 
voorspelbaar en vaak grillig proces. De politieke agenda van een kabinet kan worden opgevat 
als verzamelplaats voor voornemens en beloften die partijen aandragen, als planningsmiddel 
met bijbehorende politieke inspectiediensten van de coalitie en ook als aanknopingspunt 
voor verantwoording van geleverde beleidsprestaties. Maar in de eerste plaats is de politieke 
agenda een mechanisme om de aandacht te richten op problemen en daarbij prioriteiten te 
stellen.

Agenda’s draaien om prioriteiten

Er is veel onderzoek gedaan naar standpunten van politieke partijen en de betekenis daarvan 
voor de onderlinge en interne verhoudingen, de mogelijkheid een coalitiekabinet te smeden 
en het vervolgens met elkaar vol te houden.1 Maar de analyse van standpunten op zich is 
niet genoeg om de dynamiek van politieke agendavorming en besluitvorming en het lot van 
kabinetten te begrijpen. Ontwikkelingen, ‘nieuwe feiten’ en nadere inzichten rond problemen 
doen niet alleen standpunten veranderen, maar beïnvloeden allereerst de aandacht die elk van 
die problemen krijgt. Sommige zaken zijn te voorzien en te programmeren, andere komen 
onverwacht en leiden nogal eens tot politieke schrikreacties en gebrek aan onderlinge afstem-
ming. Kabinetsinformateur Tjeenk-Willink sprak aan het einde van zijn informatiepoging op 
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5 juli 2010 over drie ‘onloochenbare feiten’ als uitgangspunten voor het te vormen kabinet (dat 
zoals bekend niet direct volgde). Aan dat stukje kaderstelling voegde hij een boodschap van 
politieke prudentie toe: ‘De voornaamste eis die aan het nieuwe kabinet wordt gesteld, is het 
vermogen om met nieuwe onzekerheden adequaat om te gaan, in te spelen op nieuwe, thans 
nog onvoorzienbare, ontwikkelingen en daarover de bevolking tijdig uitleg te geven.’2

De politieke agenda is dynamisch vanwege de omgeving die voortdurend signalen afstuurt 
op regering, parlement en onderhandelende partijen in een kabinetsformatie, maar ook 
omdat beleidsproblemen en oplossingen niet allemaal tegelijk centraal in de politieke aan-
dacht kunnen staan. Dit gegeven hangt samen met de beperkte rationaliteit van individuen 
en organisaties, en met institutionele spelregels en knelpunten die de capaciteit van de agenda 
afgrenzen. Sommige agenda’s kunnen langer of korter worden, al naar gelang het de spelers 
uitkomt, maar zoveel keuzeruimte is er niet in alle gevallen. Zo varieerde in de afgelopen 
decennia de lengte van regeerakkoorden sterk van coalitie tot coalitie met het niveau van 
wantrouwen en de behoefte zaken vooraf vast te leggen, terwijl jaarlijkse troonredes vol kabi-
netsboodschappen veel minder flexibel zijn; de spreektijd van de koningin is immers beperkt. 
Ook in het parlement gelden beperkende regels en gewoonten. Zo is het vragenuurtje in de 
Tweede Kamer intern streng gereguleerd.

Parallelwerk en seriewerk bij agendavorming

Tijdens de opbouw van de moderne staat is het overheidsbestuur ingedeeld in departemen-
tale organisaties met hun eigen taken en jurisdicties om veel zaken parallel te kunnen verwer-
ken. De departementen tonen de kenmerken uit het klassieke model van bureaucratie van de 
socioloog Max Weber: ze zijn hiërarchisch georganiseerd, ingedeeld op basis van taakspeci-
alisatie en het personeel wordt geworven op deskundigheid.3 Vergeleken met het parlement 
en de commissies die in de Tweede en Eerste Kamer het meeste werk verrichten, heeft het 
regeringsapparaat een veel grotere capaciteit voor informatieverwerking; het kan de aandacht 
over een hele reeks aan onderwerpen tegelijk verdelen. Departementen hebben directies rond 
grote beleidsthema’s en beschikken over afdelingen voor kennis en onderzoek, voorbereiding 
van beleid, formulering van wetgeving en behandeling van juridische zaken, en, zij het minder 
dan enkele decennia geleden, uitvoering en toezicht.

Nieuwe vraagstukken of onderwerpen die van gedaante verwisselen, leiden nog wel eens 
tot departementale stammenstrijd, maar ook daarvoor worden remedies bedacht, zoals pro-
jectministers en ministeriële taskforces. Ook in de coalitietop van kabinetten zijn er informele 
arena’s om interdepartementale ruzies tussen ministers niet in partijpolitieke strijd te laten 
escaleren. In de ministerraad is het principe van de non-interventie in elkaar portefeuilles 
bedoeld om de efficiëntie van het parallelle proces van agendering en besluitvorming te bewa-
ken. Al met al heeft de agenda van het kabinet en de departementale organisaties dus een 
grote draagcapaciteit.

Maar deze multitasking is alleen mogelijk onder de voorwaarde dat problemen niet al sterk 
geprofileerd als strijdpunten op de agenda staan. Politiek als strijd om beleid betekent ook 
drama; en dramatisering en politisering zijn juist strategieën van spelers die de agenda willen 
beïnvloeden. Deze spelers op de markt voor beleidsproblemen en oplossingen richten zich op 
onderwerpen waarmee ze het kabinet in de verdediging kunnen dringen; ze dragen thema’s 
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aan die partijen met regeringsverantwoordelijkheid eigenlijk liever vermijden.4 Een van de 
kenmerken van dramatisering is dat steeds meer informatiesignalen over een probleem bij 
het kabinet terechtkomen. Die stuwdruk is nog versterkt doordat het indammen van pro-
blemen via wetenschappelijke experts en kennisorganisaties steeds moeilijker is geworden. 
De afgelopen jaren bleek dit uit de politieke reacties op wetenschappelijke adviezen rond 
gevoelige thema’s zoals integratie, de arbeidsmarkt, de klimaatverandering, de sociale zeker-
heid en Europa. Kortom, de politieke agenda staat open voor policy entrepreneurs die uit zijn 
op expansie van conflict en de politieke waarheid laat zich minder gemakkelijk objectiveren. 
We zijn voorbij de tijd van ‘speaking truth to power’.5

De politieke agenda kent dus niet alleen een logica van nevenschikking van problemen 
die routinematig in oplossingsmachines worden gestopt, maar ook een van boven- en onder-
schikking waarbij dramatisering tot grote pieken en dalen in de aandacht leidt. Er worden 
prioriteiten gesteld, maar voor hoe lang? Als dossiers politiek zijn beklonken, is een plek in de 
luwte voor de meeste spelers niet zo erg en als geen enkele partij belang heeft bij politisering 
evenmin. Maar als belangrijke zaken nog niet politiek zijn afgehandeld en in de wachtkamer 
terechtkomen, is er geduld nodig, vaak voor een van de coalitiepartijen. Dan komt de coalitie 
onder druk te staan en wordt het voor regeringspartijen buigen of barsten.

Drie typen agenda’s en politieke aandacht

Tot dusver spraken we over de politieke agenda in het algemeen. Maar er zijn verschillende 
typen agenda’s die te maken hebben met de institutionele kenmerken van de politieke besluit-
vormingsorganen. Deze variatie heeft consequenties voor het verloop van de aandacht van 
kabinetten en voor eerder gestelde prioriteiten. In deze bijdrage analyseren wij drie soor-
ten politieke agenda’s over een lange tijdsperiode: regeerakkoorden, troonredes en monde-
linge Kamervragen. Deze agenda’s verschillen institutioneel van elkaar, in de mate waarin ze 
gebruikt worden voor programmering dan wel voor reageren en voor depolitisering of juist 
dramatisering van problemen. Analyse van deze drie typen agenda’s levert meer inzicht in de 
druk op de agenda van kabinetten die het regeerakkoord als vertrekpunt van de coalitie zien.

Het regeerakkoord dat tijdens de kabinetsformatie wordt gesloten, is uitgegroeid tot de agenda 
voor de coalitie.6 Rond het regeerakkoord zijn politieke mores van coalitiediscipline ontstaan. 
In informele arena’s wordt de vinger aan de pols van de uitvoering gehouden. Ondanks toe-
genomen kritiek op het regeerakkoord als een te krampachtig gehanteerd politiek bindmiddel 
dat het parlementaire debat over het regeringsbeleid verlamt, blijkt het in de praktijk voor 
betrokken partijen toch lastig te zijn om met deze uiting van ‘oude politiek’ af te rekenen.

Met de verwachtingen rond het regeerakkoord als agenda van een nieuwe coalitie ontstaat 
de vraag hoe stabiel deze eerste en soms bijna heilig verklaarde verdeling van aandacht voor 
problemen en afspraken is tijdens de rit van kabinetten. Er zit natuurlijk ook voor de regerings-
partners zelf wel nuance in de waarheid rond punten in het akkoord, maar de rek in afspraken 
en commitments wordt voortdurend van buitenaf op de proef gesteld door ontwikkelingen en 
gebeurtenissen. Van de coalitie wordt reactievermogen verwacht, ministers moeten zich staats-
lieden tonen. Oppositiepartijen zoeken de zwakke en gevoelige plekken in het akkoord en pro-
beren onderwerpen te agenderen waardoor het kabinet in verlegenheid wordt gebracht.
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De twee andere agenda’s die wij analyseren, hebben een ratio en institutionele omgeving 
die verschilt van het regeerakkoord, en daarmee kunnen ze de aandacht voor problemen van 
het kabinet beïnvloeden en in een richting duwen die het kabinet misschien zelf liever zou 
vermijden. Troonredes bevatten symboliek en zijn omgeven door ceremonie, maar het zijn 
ook de jaarlijks gepresenteerde regeringsplannen die, met enkele uitzonderingen, voor meer 
dan negentig procent substantiële boodschappen bevatten.7 Ondanks evidente institutionele 
verschillen met het regeerakkoord zijn troonredes zo een aanwijzing voor het verloop van 
de aandacht voor problemen van kabinetten tijdens de rit. Het is een publieke agenda met 
consequenties voor de geloofwaardigheid van het kabinet; het is ook een interne agenda in 
die zin dat het kabinet de verhouding van de inhoud ten opzichte van het regeerakkoord zelf 
in de hand heeft.

Dit laatste is veel minder het geval bij mondelinge Kamervragen, die bedoeld zijn om reac-
ties uit te lokken. Kamervragen kunnen fungeren als controlemiddel om de waarheid rond 
beleidsdossiers of de handel en wandel van bewindslieden boven tafel te halen, maar ook om 
nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen. Daarbij gaat het vaak om zaken waar het kabi-
net zelf minder geneigd is om er aandacht aan te besteden.

Spotprent Fritz Behrendt, Het Parool, 14 juli 1981

[Atlas van Stolk] 
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De vergelijking en het perspectief van de lange termijn waarin we de drie agenda’s analy-
seren, geeft inzicht in de verschillen in nadruk bij de aandacht voor beleidsproblemen en de 
druk die er zo op het regeerakkoord ontstaat.

Dataverzameling

Ons onderzoek maakt deel uit van een internationaal programma waarin politicologen 
de agendadynamiek van politiek, beleid en de media over lange tijdsperiodes analyseren.8 
Daarbij staat de vraag centraal hoe onderwerpen hoog op de maatschappelijk en politieke 
agenda komen en daar ook weer van verdwijnen, wat de logica hiervan is en wat de drijfveren 
zijn. Zowel de hoeveelheid aandacht voor problemen als de inhoud ervan wordt geanalyseerd. 
Voor de bijdrage aan dit jaarboek analyseren wij regeerakkoorden, troonredes en mondelinge 
Kamervragen en hun onderlinge verhouding.

De aandacht voor politieke en bestuurlijke thema’s is in beeld gebracht door een syste-
matisch onderwerpcodering. Hiervoor is een Nederlandse versie van een internationaal 
codeboek ontwikkeld.9 Dit codeboek bestaat uit negentien hoofdcategorieën van beleid en 
bestuur, en meer dan tweehonderd subcategorieën. Hoofdcategorieën zijn onder andere 
gezondheid, macro-economie, milieu, burgerrechten en integratie, en het functioneren van 
openbaar bestuur en democratie.

Alle regeerakkoorden sinds 1963 (het eerste openbare regeerakkoord) zijn per alinea op 
onderwerp gecodeerd, resulterend in een dataset van ruim 4500 gecodeerde uitspraken en 
voornemens. Daarbij is aangegeven of alinea’s beleidsinhoudelijk waren of niet. De troon-
redes zijn gecodeerd op het niveau van zinnen of deelzinnen. De beschikbare dataset loopt 
van 1945 tot 2009 en bevat ruim 9000 gecodeerde uitspraken en voornemens over problemen 
en beleid. Met uitzondering van enkele jaren (zoals in 1981, Van Agt ii) waarin de koningin 
in de Ridderzaal weinig te melden had, bevatten troonredes voor meer dan negentig procent 
inhoudelijke uitspraken.10

De mondelinge Kamervragen zijn voor de periode 1984-2008 per vraag gecodeerd. Deze 
dataset bevat bijna 1500 Kamervragen uit het ‘vragenuurtje’. Wanneer een vraag meerdere 
onderwerpen bevatte (Kamerleden plegen nog wel eens uit te weiden), is gekozen voor het 
meest dominante onderwerp. Deze vuistregel is ook toegepast bij beide andere datasets.

Analyse van de politieke agenda: programmeren en reageren

Het regeerakkoord als programma

In regeerakkoorden leggen de coalitiepartijen hun beloftes voor de komende vier jaar vast. 
Deze zijn uit de verkiezingsprogramma’s en campagnes gehaald en zijn vooral bedoeld voor 
de interne samenhang van de coalitie. Vanaf 1971 hebben regeerakkoorden een officiële status 
gekregen en worden ze ook als een formeel parlementair document gepubliceerd. De lengte van 
regeerakkoorden is door de jaren heen toegenomen maar na de eeuwwisseling weer afgenomen. 
Hoogtepunt was 1998 met Paars ii, en na een daling van de omvang had Balkenende iii, met de 
meteen al zichtbare interne spanningsverhouding tussen cda en pvda, toch weer meer woor-
den nodig voor de politieke waarheid van beleidsvoornemens. De toename werd veroorzaakt 
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door groeiend wantrouwen tussen de coalitiepartijen; elk detail moest worden vastgelegd. 
Daarnaast werd het ook gewoonte; een kabinet met een beetje ambities hoorde die aan het 
begin van de rit te etaleren. De afname werd niet zozeer veroorzaakt door een vermindering 
van het wantrouwen, maar omdat er kritiek kwam op lange en gedetailleerde regeerakkoor-
den die elk politiek debat met de Tweede Kamer in de kiem smoorden.

Figuur 1 laat de relatieve aandachtsverdeling zien voor alle regeerakkoorden in de hele 
periode. Hierin is goed te zien dat, met de opbouw van de verzorgingsstaat en de problemen 
rond het functioneren daarvan, nieuwe thema’s opkwamen. Die kregen steeds meer hun eigen 
portie aandacht, waarbij oude thema’s relatief minder prominent voor het voetlicht kwamen. 
Na een periode van aandachtswisselingen in de ‘gewenningsfase’ van het werken met regeer-
akkoorden in de jaren zestig, werd de aandachtsverdeling steeds evenrediger, vooral vanaf 
halverwege de jaren negentig.

Er bestaat een opvallend sterk verband tussen de verdeling van aandacht voor onderwer-
pen die opeenvolgende kabinetten aan het begin van de rit maakten. Over de hele periode is 
de gemiddelde correlatie, het statistische verband tussen beide, 0.7. Dit betekent dat de aan-
dachtsverdeling voor problemen door opeenvolgende kabinetten voor zeventig procent gelijk 
is geweest en nieuwe kabinetten dus, gemiddeld genomen, maar voor een klein deel de nadruk 
op grote beleidsthema’s verschoven. Anders dan zou mogen worden verwacht, is er praktisch 
geen verschil in de verandering in de relatieve aandachtsverdeling voor beleidsthema’s tus-
sen hele nieuwe coalities en kabinetten die aan een tweede zittingstermijn beginnen. Nieuwe 
coalities veranderen de hoeveelheid aandacht voor grote thema’s lang niet zo duidelijk als ze 
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vaak aankondigen. Het eerste Paarse kabinet van Kok in 1994 verschoof nog wel de aandacht 
voor grote thema’s ten opzichte van het kabinet-Lubbers iii ervoor. Maar het eerste kabinet-
Balkenende met de lpf bouwde in 2002 in de aandachtsverdeling in het regeerakkoord meer 
voort op ‘de puinhopen van Paars’ dan enig ander kabinet dat in de onderzochte periode 
aansloot bij zijn voorganger, met een correlatie van 0.94. Let wel, het gaat hier om de relatieve 
aandacht voor grote beleidsthema’s; daarbij kan de richting van de voornemens van kabinet 
op kabinet verschillen. Kabinetten hebben vaak juist ook de intentie tot bijstelling van beleid 
of zelfs koerswijzigingen rond dezelfde thema’s als die uit de vorige kabinetsperiode, al is dat 
beleid vaak sterk institutioneel ingebakken en zijn er veel obstakels voor verandering in het 
Nederlandse systeem.

Anticiperen, reageren, bijstellen van de agenda

De vraag is nu wat er wordt waargemaakt van de verdeling van aandacht over problemen 
zoals afgesproken in het regeerakkoord. Blijven de coalitiepartijen bij hun vertrekpunt of 
verschuiven zij, al dan niet gedwongen door omstandigheden en partijen buiten de coalitie, 
de aandacht meer naar andere onderwerpen? Op deze vraag gaan we in door troonredes en 
Kamervragen als agenda’s met het regeerakkoord te vergelijken. Wij beschouwen troonredes 
als jaarlijkse updates van de plannen in het regeerakkoord. Problemen worden erin genoemd, 
de uitwerking van voornemens aangekondigd en er wordt ook op ontwikkelingen gereageerd. 
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Uit een eerdere analyse bleek dat er in de afgelopen decennia een steeds evenrediger verdeling 
van onderwerpen in de troonrede is gemaakt.11 Tegenwoordig krijgt ‘elke minister zijn vijf 
minuten’ in de tekst.

Zoals gezegd, verschillen regeerakkoorden en troonredes in status, vorm en functie. 
Regeerakkoorden zijn vooral voor intern gebruik, troonredes zijn meer extern bedoeld, met 
een element van public relations. Deze functieverschillen komen ook naar voren in het totaal-
beeld van de rangorde van aandacht voor problemen. Figuur 2 laat duidelijke verschillen in 
prioriteiten in de aandacht zien voor de periode vanaf 1984.12 Macro-economie en gezond-
heidszorg zijn typisch onderwerpen voor een regeerakkoord en het thema buitenlandse zaken 
heeft prioriteit in de troonrede.

De gemiddelde correlatie tussen de beide typen agenda’s over de hele periode is 0.55. Bij de gro-
tere aandacht voor de internationale omgeving in voor het publiek bedoelde troonredes tekenen 
wij wel aan dat Europa daarin juist minimaal zichtbaar is, ook minder dan in regeerakkoorden. 
In de periode van de kabinetten-Balkenende is deze zichtbaarheid nog verder afgenomen.13

Ondanks de verschillende regels en fora voor deze twee agenda’s, is het interessant na te gaan 
of de verdeling van thema’s in opeenvolgende troonredes verschilt van het regeerakkoord van 
hetzelfde kabinet. In zo’n tijdreeksanalyse zou het effect van functieverschillen tussen de agen-
da’s vrij constant moeten zijn en kan dus worden bekeken of de agenda in de loop van een zit-
tingstermijn van een kabinet dichter naar het regeerakkoord toe komt of er juist van wegdrijft. 
We hebben dit eerst voor alle kabinetten samen bekeken. Voor alle regeerakkoorden hebben we 
de correlatie met de daarop aansluitende troonredes berekend. Het aantal troonredes per kabi-
net verschilde uiteraard met de zittingsduur van elk van de kabinetten. In het eerste zittingsjaar 
was de correlatie 0.56, in het tweede jaar 0.47 en in het derde en vierde jaar respectievelijk 0.58 
en 0.57. Uit deze cijfers valt op te maken dat de verdeling van de aandacht voor onderwerpen 
alleen in het tweede jaar van een kabinet in de troonrede meer afwijkt van het regeerakkoord; 
in de andere jaren ligt het verschil ongeveer op hetzelfde niveau. Kennelijk durven regeringen, 
gemiddeld genomen, alleen na een jaar van gewenning een enigszins afwijkend geluid te laten 
horen. Maar na het tweede jaar komt de aandachtsverdeling op de agenda dan toch weer meer 
op de oude lijn te liggen in verhouding tot het regeerakkoord. Dit duidt op een coalitiecultuur 
waarbij stabiliteit en continuïteit centraal staan. Er zit rek in de kabinetsagenda ten opzichte van 
het regeerakkoord, maar die rek lijkt een duidelijke grens te hebben.

Aandachtsverschillen hebben dus voor een deel institutionele redenen, en gemiddeld geno-
men is de drift van de kabinetsagenda ten opzichte van het regeerakkoord alleen in het tweede 
jaar van een zittingstermijn groter dan tijdens de rest van de rit. Deze resultaten verhullen wel 
grote verschillen tussen coalities. Figuur 3 laat het patroon over de hele periode zien.

Lubbers iii bijvoorbeeld begon met zijn eerste troonrede op grote afstand van het net gesloten 
regeerakkoord, maar bewoog zich er geleidelijk aan dichter naartoe. Dit kabinet had tijdens 
de formatie de nadruk sterk gelegd op typische onderwerpen van partijpolitieke spanning, 
terwijl het aan het begin van de rit veel aandacht moest besteden aan internationale ontwik-
kelingen en de groei van de aandacht voor het milieu. De andere coalities die de rit hele-
maal of bijna uitzaten, vertoonden een minder drastisch verloop van de ontwikkeling van 
de agenda in opeenvolgende jaren. Nogal opvallend liet het kabinet-Den Uyl, dat eigenlijk 
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geen echt regeerakkoord had, de meeste trouw aan het uitgangspunt zien; geen enkel ander 
kabinet bleef zo dicht bij de aandachtsverdeling voor thema’s zoals besproken tijdens de kabi-
netsformatie. Dit lijkt ons vooral te duiden op de volharding van enkele van de coalitiepartners 
in dit kabinet om ambities en beloften in elk geval op papier vast te houden. Van kort zittende 
kabinetten uit de onderzochte periode zou kunnen worden verwacht dat ze al snel van het 
regeerakkoord wegdreven, maar onze gegevens wijzen daar niet op. De rampspoedcoalities van 
Van Agt ii en Balkenende i lieten in de troonrede geen sterk afwijkend beeld zien. Gezien het 
gebrek aan interne samenhang versnelde het niet bijstellen van de aandacht waarschijnlijk ook 
de kabinetscrisis, een kwestie van ongenoegen en onvermogen. Verder blijken de eerste kabi-
netten met een regeerakkoord in de jaren zestig het verst afgedreven te zijn van hun troonredes. 
Dit kan te maken hebben met onwennigheid over de betekenis van een regeerakkoord, maar 
de aandachtswisselingen vonden plaats in een tijd waarin de reikwijdte van de agenda beperk-
ter was; met minder thema’s was er ook minder zware interdepartementale en politieke strijd 
nodig om de bakens tijdens de rit wat te verzetten en op omstandigheden te reageren.

Kamervragen werken in het politieke spel anders; dit middel is bedoeld om reacties uit het 
kabinet uit te lokken en, vooral voor oppositiepartijen, andere thema’s naar voren te brengen 
waardoor de coalitie in de verdediging wordt gedrongen. Het zelfsturend vermogen van coa-
litiekabinetten bij de agendavorming staat hierbij dan ook al gauw nog meer onder druk dan 
bij troonredes. Een kabinet kan mondelinge vragen proberen te negeren of een symbolisch 
antwoord geven, maar Kamervragen kunnen onderdeel zijn van een cascade van aandacht 
voor een probleem waar het kabinet toch niet omheen kan. Kamervragen volgen vaak op 
incidenten en nationale of internationale gebeurtenissen waarbij Nederlandse bewindslieden 
of de functionarissen voor wie zij verantwoordelijk zijn betrokken zijn. In een eerdere ana-
lyse van de politieke aandacht voor milieuproblemen vonden wij dat Kamervragen meestal 
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incidentgedreven zijn.14 In de periode sinds 1984 bleef het aantal mondelinge Kamervragen de 
eerste tien jaar vrij stabiel (rond de veertig per jaar) maar daarna verdubbelde deze vorm van 
activisme van Kamerleden zich en tijdens het kabinet-Balkenende iii nam deze nog verder toe 
tot boven de honderd.

Figuur 4 toont de ontwikkeling tussen 1984 en 2008 in de relatieve aandacht voor problemen 
in mondelinge Kamervragen. Daarin is te zien dat het om een vrij grillig verloop van de aan-
dacht gaat. Dit is opvallend omdat de analyseperiode korter is dan die van regeerakkoorden 
en troonredes die in de afgelopen twintig jaar juist een gelijkmatiger patroon lieten zien. De 
gemiddelde aandachtsverschillen tussen regeerakkoorden en Kamervragen sinds 1984 zijn af 
te lezen uit figuur 5.

In vergelijking met regeerakkoorden en ook met troonredes snijden Kamervragen meer andere 
thema’s aan. Hierbij gaat het niet alleen om populisme, maar het zijn vaak wel thema’s die zich 
lenen voor snelle dramatisering en confrontatie met het kabinet; het zijn hardnekkige problemen 
waarbij het uiterst lastig is voor partijen met regeringsverantwoordelijkheid om ze snel op te los-
sen. Zaken rond de rechten van burgers, integratie, justitie en criminaliteit scoren hoog, terwijl 
voor files en het openbaar vervoer ook veel aandacht bestaat.15 De economie trekt veel minder 
animo in deze arena voor agendavorming. Buitenlandse kwesties komen ook aan de orde, maar 
minder dan in troonredes die dit thema het prominentst op de kabinetsagenda plaatsen.
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In de periode vanaf 1984 tot heden blijkt de verhouding tussen Kamervragen en regeer-
akkoorden als twee typen politieke agenda veel schever te zijn dan die tussen akkoorden en 
troonredes. De gemiddelde correlatie is 0.26. De hoogste score doet zich meestal voor in het 
eerste zittingsjaar van het kabinet (gemiddeld 0.30) en de laagste correspondentie tussen 
deze agenda’s in het laatste zittingsjaar (0.22). Dit lage niveau van correspondentie van de 
twee agenda’s kan niet verbazen gezien de functie van Kamervragen en de rol van de oppo-
sitie daarbij, maar het tijdsverloop laat wel opvallende pieken en dalen zien. Uit de eerder 
gepresenteerde figuur 3 komt naar voren dat in de jaren tachtig en vroege jaren negentig de 
mondelinge Kamervragen amper spoorden met de verdeling van thema’s in het regeerak-
koord. Enkele jaren, vooral tijdens het eerste Paarse kabinet, laten zelfs een negatieve cor-
relatie zien: Kamervragen gingen in vergelijking tot het regeerakkoord disproportioneel veel 
meer over enkele thema’s, zoals burgerrechten en integratie, alsmede over problemen rond 
het overheidsfunctioneren, en disproportioneel minder dan enkele andere thema’s. Tijdens 
Kok i tussen 1994 en 1998 was er in het kabinet zelf ook opvallend weinig aandacht voor het 
functioneren van het openbaar bestuur, ondanks de deelname van d66 en de ambities van die 
partij op dit terrein.16

De jaren sinds het begin van het tweede kabinet-Kok in 1998 laten een sterker verband 
zien, tot dichter bij het niveau van de verhouding tussen regeerakkoorden en troonredes 
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die directer door de coalitiepartijen zelf wordt bepaald. Tijdens Paars ii, het kabinet met de 
omvangrijkste programmering van de agenda door een regeerakkoord, richtten Kamerleden 
hun vragen op thema’s uit het akkoord. Het was het kabinet dat veel nadruk legde op coalitie-
discipline, en de oppositiepartijen zochten daar de zwakke plekken in, overigens met weinig 
resultaat. Na 2002 bleef de verhouding tussen de aandacht voor problemen in het regeerak-
koord en de parlementaire agenda van de mondelinge Kamervragen ongeveer op hetzelfde 
peil, met uitzondering van 2006, toen het kabinet-Balkenende ii viel. Onze conclusie hieruit 
is dat Kamerleden meer rond thema’s uit het regeerakkoord zijn gaan vragen dan voorheen, 
maar dat zij voor een groot deel toch onderwerpen aansnijden die door het kabinet zelf min-
der op de voorgrond worden geplaatst. De correspondentie van het regeerakkoord met jaar-
lijkse troonredes blijft groter dan die met Kamervragen.

Deze conclusie volgt uit een analyse van Kamervragen in de jaren nadat het regeerakkoord 
is gesloten. Maar er zou ook een omgekeerd verband kunnen zijn: een aandachtsverdeling 
voor problemen in het regeerakkoord die volgt op de agenda van de Kamervragen in de jaren 
ervoor. Deze analyse werpt ook meer licht op het effect van Kamervragen op de politieke 
agenda van het kabinet.

Figuur 6 laat de correspondentie van de twee agenda’s zien waarbij het regeerakkoord is 
gerelateerd aan de Kamervragen uit de voorgaande kabinetsperiode.

Er is duidelijk een trend te zien. In de jaren tachtig correleerde het regeerakkoord niet of zelfs 
negatief met de thematiek in voorafgestelde Kamervragen – men leek zich er in de formatie 
eerder tegen af te zetten. Maar in de loop van de tijd nam de correspondentie in de aandacht 
voor problemen in Kamervragen en het regeerakkoord toe. We zien hierbij wel pieken en 
dalen, en de dalen dan vaak juist in het jaar dat het dichtst ligt op de volgende kabinetsfor-
matie. Dit betekent, dat de aandacht in een regeerakkoord de meest recente Kamervragen 
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niet direct weerspiegelt, maar we zagen eerder al dat deze parlementaire agenda van jaar op 
jaar ook sterk fluctueert. Enkele thema’s kunnen kort voor de formatie breed zijn uitgemeten, 
maar voor de nieuwe coalitiepartners niet wezenlijk zijn, of zelfs uiterst pijnlijk. Niettemin 
lijken regeerakkoorden in de nadruk op grote beleidsthema’s nu meer aan te sluiten bij de 
agenda van Kamervragen uit de voorafgaande jaren; in die zin spelen ze een rol als ‘politiek 
geheugen’ van de onderhandelaars, ongeacht de partijsamenstelling. Ook zagen we al dat tij-
dens de afgelopen kabinetten-Balkenende de aandachtsverdeling in regeerakkoorden zelf wat 
variabeler is geworden.

Hoewel er geen sprake is van een determinering van de kabinetsagenda door Kamervragen, 
is dit toch een interessante en ook belangrijke ontwikkeling. Los van het antwoord van minis-
ters op Kamervragen is de functie hiervan signalerend en indicatief voor zaken die het publiek 
bezighouden en uiteindelijk op het bord van een coalitiekabinet terechtkomen. Dat gebeurt in 
toenemende mate als er al een regeerakkoord is gesloten, maar blijkbaar dus ook steeds meer 
als zo’n akkoord nog tot stand moet komen.

Discussie en conclusie

Deze bijdrage ging over de verdeling van aandacht voor problemen op de agenda van het kabi-
net aan het begin van de rit en de druk die er van buitenaf, en vaak ook van binnenuit, op de 
coalitie wordt uitgeoefend. Bij regeren als vooruitzien hoort programmeren van de aandacht 
voor problemen. Maar adequaat reageren en bijstellen hoort er ook bij. Er wordt responsivi-
teit van het politieke bestuur verwacht. Troonredes en Kamervragen zijn agenda’s die daartoe 
gelegenheid geven, de een directer onder kabinetscontrole dan de andere. Onze analyse wijst 
erop dat de agenda van coalitiekabinetten in Nederland een stuk gevoeliger is geworden voor 
informatie uit de omgeving en dat de politieke waarheid in het regeerakkoord al snel voor de 
helft wordt vergeten bij de verdeling van de aandacht voor problemen, en soms voor nog meer. 
Het beeld van wat kiezende burgers allemaal willen, is ook veel troebeler geworden.

De aandacht voor problemen op de drie agenda’s die wij hebben onderzocht, golfde jaren-
lang nogal tegen elkaar in. De afgelopen tien jaar is de druk op de interne agenda van het kabi-
net enorm toegenomen, vooral op het regeerakkoord en de wijze waarop er met deze agenda 
wordt omgegaan. Kabinetten plegen liever geen onderwerpen op hun bord te hebben waarbij 
ze de dramatisering niet zelf in de hand hebben. Dat leidt dan gauw tot het vermijden van die 
onderwerpen. Zo was er in kabinetsplannen aanvankelijk minder aandacht voor zaken rond 
de prestaties van het openbaar bestuur, de democratie, immigranten en buitenlandse kwesties 
dan in het publieke debat aan de orde waren.

Kabinetten zoeken naar balans op de agenda en de beslissingen die eruit voortvloeien. 
Het patroon van dynamiek van de politieke agenda laat drukopbouw zien, waarbij niet alleen 
geleidelijke aanpassingen volgen (troonredes) maar ook meer schoksgewijze veranderingen. 
De kabinetsagenda blijkt dus maar voor een deel, soms zelfs een klein deel, te programmeren. 
Troonredes zijn meer dan symboliek: ze laten door de jaren heen duidelijke aanpassingen van 
de aandacht voor problemen op de kabinetsagenda zien. Regeerakkoorden worden vaker dan 
voorheen gekleurd door de prioriteiten in Kamervragen, ondanks het soms nogal vluchtige 
karakter daarvan. Dit levert een dynamiek op waarin verschillende soorten politieke agenda’s 
elkaar beïnvloeden en er van tijd tot tijd aandachtsverschuivingen optreden. Dit patroon past 
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in de lijn van de uitkomsten van internationaal onderzoek, waarin kleine veranderingen en 
schoksgewijze verschuivingen elkaar afwisselen (het model van ‘onderbroken evenwicht’).17 
De stabiliteit in Nederland wordt verklaard door de hoge drempels voor verandering, door de 
hoeveelheid vetospelers en door de interne mores en discipline in coalities. Grotere verschui-
vingen treden niet alleen op door externe gebeurtenissen maar ook doordat mechanismen 
voor depolitisering minder goed werken en het politieke forum voor dramatisering van pro-
blemen is verbreed. Het parlement is daar een arena voor geworden.

Welke lessen kunnen coalitiepartijen in een nieuw kabinet uit deze analyse trekken? De 
trend is dat de kabinetsagenda met het regeerakkoord als beginpunt gevoeliger is geworden 
voor de onderwerpen die door Kamervragen naar voren worden gebracht. Daar zit natuurlijk 
een element van responsiviteit in. Maar het brengt ook het gevaar met zich mee dat ‘Den Haag’ 
alleen naar de eigen arena’s voor agendavorming blijft kijken. Over de inbreng en invloed van 
andere agendavormende instituties op het regeerakkoord is verder nog niet zoveel bekend. 
Voor de democratische responsiviteit zou het goed zijn ook andere fora erbij te betrekken, 
wat meer inhoudt dan een rondje van honderd dagen langs de burgers en zeker meer dan de 
beslotenheid van de kabinetsformatie van 2010. Een tweede risico is dat de samenhang van 
het beleid in het geding komt. Alleen responsief zijn is niet voldoende, want dit kan leiden 
tot meer hapsnap agendavorming en instabiel beleid. Een kabinet is geen doorgeefluik van 
vluchtige aandacht, maar moet zelf in staat zijn om te reageren vanuit een eigen samenhan-
gende visie op informatie en gebeurtenissen. Kabinetten die daarvoor intern te zwak zijn en 
te kwetsbaar zijn voor steun van buitenaf, hebben weinig overlevingskans.
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