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Premier Mark Rutte schreef parlementaire geschiedenis. Hij leidde drie kabinetten, 

vertegenwoordigde het land in Brussel en trad aan als crisismanager.

Is Mark Rutte een politiek genie? Hij bleek pragmatisch, wendbaar en resultaatgericht. Zijn 

contactuele vaardigheid, dossierkennis, debatkwaliteit en taallenigheid kwamen van pas om 

meerderheden te verwerven en uit te bouwen. Hij past in een tijd waarin regeren ook reageren 

en improviseren is. Steeds meer Nederlanders schonken hem het vertrouwen.

In dit boek worden de sterke en zwakke kanten van de premier op een rij gezet. Kreeg het 

premierschap meer allure?

AANBEVELINGEN:

Nico J.M. Nelissen: ‘Waarom zit Mark Rutte al tien jaar in Het Torentje? Geniet van het lucide 

en goed beargumenteerde antwoord in dit boek!’

Herwig Reynaert: ‘In zijn onnavolgbare stijl fi leert de auteur tien jaar Nederlandse politiek met 

premier Mark Rutte in de hoofdrol. Werd het een glansrol? Lees het boeiende boek. Een 

aanrader!’

Jos Teunissen: ‘De auteur is er op knappe wijze in geslaagd onder woorden te brengen 

waarom de premier tien jaar overeind is gebleven.’

Pieter Glasbergen: ‘Een ijzersterke analyse van de kwaliteiten van de minister-president. Een 

onmisbaar boek dat inzicht biedt in de hedendaagse politieke geschiedenis.’

Ben J.S. Hoetjes: ‘Een toegankelijke analyse van het premierschap van Mark Rutte, 

waarbij problemen en zwakheden niet uit de weg worden gegaan. Beslist een aanrader.’

OVER DE AUTEUR: 

Arno F.A. Korsten is emeritus hoogleraar bestuurskunde aan Maastricht University en de 

Open Universiteit.
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