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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Imitating the Newcomer
van Simon Otjes
1. Het is voor veel nieuwe partijen lastig om zich aan de parlementaire agenda te
onttrekken. En toch moet je deze agenda niet volgen, als je deze wil bepalen.
(Dit proefschrift)
2. In de electorale arena zijn politieke partijen conservatieve organisaties die
alleen reageren op nieuwe partijen als ze verkiezingen hebben verloren. (Dit
proefschrift)
3. De deelname van nieuwe partijen aan het parlementaire spel versterkt eerder
de links/rechts-tegenstelling dan dat dit nieuwe tegenstellingen creëert. (Dit
proefschrift)
4. De Partij voor de Dieren is een krachtige ondersteuning van de stelling die
vaak wordt toegeschreven aan Margaret Mead: “Never doubt that a small
group of thoughtful, committed people can change the world”. (Dit
proefschrift)
5. De tegenstelling tussen regering en oppositie in het Nederlands parlementair
stemgedrag wordt veroorzaakt door het feit dat de regeringspartijen tegen de
voorstellen van de oppositie stemmen, en niet andersom. (Dit proefschrift)
6. Voor de vooruitgang van de wetenschap en voor de betrokkenheid van burgers
bij politiek, zou de Staten-Generaal er goed aan doen uitslagen van
parlementaire stemmingen publiek te maken.
7. Wat betreft sociaaleconomische onderwerpen heeft de links/rechtstegenstelling aan kracht ingeboet, terwijl deze wat betreft sociaalculturele
onderwerpen nog steeds dominant is.
8. De sociaaldemocratie en de Christendemocratie zijn ontstaan als populistische
bewegingen.
9. De partijendemocratie vertoont een opvallende gelijkenis met Mark Twain,
immers de veelvuldigde berichten over haar dood zijn overdrijvingen.
10. Een politicoloog is een computerprogrammeur in de ochtend, een journalist in
de middag en een filosoof in de avond. (vrij naar Karl Marx)
11. Het is niet genoeg de wereld te begrijpen, we moeten haar veranderen. (vrij
naar Karl Marx).

