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Frans Becker is politicoloog. Hij was onder meer werkzaam aan de Universi-
teit van Amsterdam en bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk 
bureau van de Partij van de Arbeid. Hij was redacteur van het Jaarboek voor het 
democratisch socialisme. Momenteel bereidt hij samen met anderen een studie 
over cultuurpolitiek voor.

Joop van den Berg is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Leiden (parle-
mentaire geschiedenis) en Maastricht (parlementair stelsel). Hij was daarnaast 
onder meer directeur van de Wiardi Beckman Stichting (1981-1989), lid van de 
Eerste Kamer (1992-1996) en directievoorzitter van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (1996-2002).

Joop van Holsteyn is neerlandicus en politicoloog. Hij is als universitair hoofd-
docent politicologie en als bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek verbonden 
aan het Instituut voor Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. Zijn on-
derzoek betreft verkiezingen en kiesgedrag, publieke opinie en opinieonderzoek, 
partijen en partijleden, het referendum in Nederland, en politieke tekeningen.

Ron de Jong is onderzoeker bij de Kiesraad. Hij promoveerde in 1999 op ver-
kiezingen voor de Tweede Kamer tussen 1848 en 1887. In 2008 schreef hij met 
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Marcel ten Hooven Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie 1908-1980 
en in 2014 met Niels van Driel De Tweede Kamerverkiezingen in vijftig stap-
pen. Hij publiceert regelmatig artikelen over verkiezingen vanuit historisch of 
staatsrechtelijk oogpunt.

Henk van der Kolk is als universitair hoofddocent Politicologie verbonden 
aan de vakgroep Bestuurskunde van de Universiteit Twente. Hij promoveerde 
in 1997 op het effect van de nationalisering van lokale verkiezingen op het ge-
drag van gemeenteraadsleden. Hij was directeur van Nationale Kiezersonder-
zoeken en betrokken bij onderzoek naar het burgerforum Nieuw Kiesstelsel. 
Samen met Ron de Jong en Gerrit Voerman publiceerde hij Verkiezingen op de 
kaart 1948-2010.

Ruud Koole studeerde geschiedenis in Groningen en politieke wetenschappen 
in Parijs. Hij was voorzitter van en senator voor de Partij van de Arbeid. Hij is 
hoogleraar Politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek 
en publicaties betreffen met name de legitimiteit van politieke instituties, het 
functioneren van politieke partijen en de politieke geschiedenis van Nederland.

Pieter Nieuwenhuijsen is politicoloog en freelance journalist. Hij was van 
1988 tot 2000 hoofdredacteur van Binnenlands Bestuur. Daarvoor was hij onder 
meer verbonden aan de Wiardi Beckman Stichting als secretaris van de Sectie 
Gemeente, Gewest en Provincie.

Simon Otjes is onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Poli-
tieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft eerder gepubliceerd 
over partijen en belangengroepen in onder andere Party Politics, American 
Journal of Political Science en Journal of European Public Policy.

Philip van Praag was tot 2014 universitair hoofddocent bij de afdeling Poli-
ticologie van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek betreft politieke 
partijen, referenda, electorale ontwikkelingen in Nederland en de relatie tussen 
media en politiek. Over de verkiezingscampagne van 2012 publiceerde hij sa-
men met Kees Brants de bundel Media, Macht en Politiek.  

Josje den Ridder is politicoloog en promoveerde aan de Universiteit Leiden 
op een proefschrift over Nederlandse politieke partijen en hun leden. Ze werkt 
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bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en doet onderzoek naar de publieke 
opinie, politieke participatie, partijen en partijleden.

Gerrit Voerman is historicus en directeur van het Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast 
is hij hoogleraar Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Eu-
ropese partijstelsel. Hij publiceert regelmatig over politieke partijen en is re-
dacteur van de serie over Nederlandse politiek die bij Uitgeverij Boom wordt 
uitgegeven.

Steven B. Wolinetz is emeritus hoogleraar Politicologie aan de Memorial 
Universiteit of Newfoundland in St. John’s, Newfoundland, Canada. Hij heeft 
veelvuldig gepubliceerd over politieke partijen en de politiek van kleinere Eu-
ropese democratieën. Momenteel redigeert hij met Andrej Zaslove de bundel 
Absorbing the Blow, over de impact van populistische partijen op de European 
partijstelsels.
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