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‘Kwestie van gezag’

Joop van den Berg over Kamervoorzitterschap

De voorzitter van de Tweede Kamer moet het meer hebben van

gezag dan van macht. ‘Met gepast gebruik van humor komt een

voorzitter verder dan met de knoet van het reglement van orde’, zo

schrijft Joop van den Berg, oud-hoogleraar parlementaire

geschiedenis, in een serie columns over het Kamervoorzitterschap

voor www.parlement.com, een website van het Parlementair

Documentatie Centrum.

Die ‘ontdekking’ deed een Kamervoorzitter al bijna een eeuw

geleden en Gerdi Verbeet, de voorgangster van Anouchka van

Miltenburg, heeft dat advies met succes in praktijk gebracht.

‘Als het op gezag en dus bekwaamheid aankomt, is het wel prettig

als de voorzitter daar dan ook daadwerkelijk over beschikt. Als die

competentie er is, dan wordt zelfs partijdig optreden geslikt’, aldus

Van den Berg in een analyse over macht en onmacht van het

Kamervoorzitterschap naar aanleiding van discussies over Van

Miltenburg.

Lees verder >

 

Haagse humor

Cartoon: Tom Janssen, Trouw

Tot en met Mark Rutte en Diederik Samsom - tegenstanders die

zich ontpopten tot coalitiegenoten - toe, is de Haagse politiek

mikpunt van milde, scherpe of zelfs venijnige spot van tekenaars

en andere karikaturisten. Met dank aan het rijke spotprentenarchief

van het Parlementair Documentatiecentrum heeft het Haags

Historisch Museum een tentoonstelling over ‘Haagse Humor’

georganiseerd. Het levert een scherpe blik op de actualiteit in de

loop der jaren – gezien door ‘grootmeesters’ als Braakensiek,

Opland en Peter van Straaten.

Lees verder >

  
Partners

 

Agenda

31 januari 2014,
Delft

'Een toekomst voor de Hollandse

stad'

Conferentie over de toekomst

van de lokale democratie.

5 februari 2014,
Den Haag

'Gemeenteraadsverkiezingen en

landelijke politiek'

Debat over de naderende

gemeenteraadsverkiezingen.

6 februari 2014,
Den Haag

'Verenigd Koninkrijk en de EU'

Debat over de positie van het VK

in de EU.

Uitgebreide agenda >

 

‘De heer Van Bylandt

heeft evenveel verstand

van een parlement te

presideeren als een kat

van de Verelendungs-

theorie.’

Uit: De Telegraaf, 2 juli 1911 -

na een zeer rumoerig verlopen

Kamervergadering onder

voorzitterschap van Frederik

graaf van Bylandt (1909-1912).

 

Uw mening

Sport is geen regeringszaak

(vrij naar Thorbecke)

 

 

Zij werden (net) geen

Kamervoorzitter

- Ton Elias (VVD)

2012

 

Plaat van de maand



 

Integere overheid niet per se
goede overheid

 
Roel Bekker, hoogleraar Arbeidsverhoudingen
(Universiteit Leiden)

Twintig jaar geleden heb ik een boek geschreven

over integriteit, met de veelzeggende titel ‘Ja

vriend, de ene dienst is de andere waardig’ .

Integriteit was toen bij de overheid zeer actueel.

Vooral in de bouw ging veel mis, van

beïnvloeding en belangenverstrengeling tot

regelrechte fraude en corruptie aan toe. In de tijd dat het doel

(oplossen van de woningnood) de middelen heiligde, werd er niet

zo nauw met de regels omgegaan. Bovendien: bij de bouw gaat het

altijd om grote financiële belangen waarbij een douceurtje aan een

ambtenaar of bestuurder vaak in het niet valt. Die is graag bereid

om de knoop op een bepaalde plaats door te hakken of een project

een duwtje in een bepaalde richting te geven.

Lees verder >

 

'Vernunft Europäer'

Duitsland ontwikkelt een bijzondere, rationele

verhouding tot de Europese Unie: 'Vernunft

Europäer'. Analyse door Hanco Jurgens

(Duitsland Instituut Amsterdam).

Lees verder >

 

Nieuwe gedoogcoalitie?

Is er aan het Binnenhof een nieuwe

gedoogcoalitie aan het ontstaan? Of is er een

doorbraak naar dualistische verhoudingen?

Analyse uit Groningen.

Lees verder >

 

Herwaardering voor conventies

Staatsrechtelijke conventies, informele

gedragsregels, zijn de 'smeerolie in de motor

van ons staatsbestel'. Pleidooi uit Leiden voor

herwaardering.

Lees verder >

 

'Met EU meer zeggenschap'

Zonder de Europese Unie heeft Nederland

minder in de melk te brokkelen dan met een

'volle' nationale soevereiniteit. Opinie uit

Maastricht.

Lees verder >

- Khadija Arib (PvdA)

2012

- Charlie Aptroot (VVD)

2010

- Maria van der Hoeven (CDA)

2006

- Gerda Verburg (CDA)

2003

- Annemarie Jorritsma (VVD)

2002

 

Oud-wethouders in het

kabinet

- Sander Dekker (VVD)

Den Haag

- Melanie Schultz van Haagen

(VVD)

Leiden

- Henk Kamp (VVD)

Borculo

- Jetta Klijnsma (PvdA)

Den Haag

- Lodewijk Asscher (PvdA)

Amsterdam

 

Vroegere Nederlandse

lijsttrekkers bij de Europese

verkiezingen

- Anne Vondeling (PvdA)

1979

- Hedy d'Acona (PvdA)

1994

- Piet Dankert (PvdA)

1984

- Max van den Berg (PvdA)

1999, 2004

- Hanja Maij-Weggen (CDA)

1994, 1999

- Camiel Eurlings (CDA)

2004

- Cees Berkhouwer (VVD)

1979

- Gijs de Vries (VVD)

1989, 1994

- Lousewies van der Laan (D66)

1999

 

Partijen die in 2009 bij de

EP-verkiezingen geen zetel

haalden

- Newropeans

- Europa Voordelig!&Duurzaam

- Solidara

- Partij voor de Dieren

- Europese Klokkenluiders Partij

- De Groenen

- Liberaal Democratische Partij

- Partij voor Europese Politiek

- Libertas

 

Subsidiegevers

Ministerie van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschap

Column

EU en de lidstaten



lees verder >

 

En verder

Heeft ‘de Hollandse stad’ toekomst? En hoe ziet die er

uit? Conferentie van MI in Delft.

Lees verder >

Hoe de JSF de Europese integratie bedreigt - opinie uit

UvA (Amsterdam)

Lees verder >

Hoe zwaar weegt de langere termijn voor het parlement

- opinie vanuit MI (Den Haag)

Lees verder >

Europeseverkiezingen.com - een website ontwikkeld door

PDC (Den Haag)

Lees verder >

 

 

Gemeente Maastricht

Provincie Limburg

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van

het Montesquieu Instituut en zijn

partners.
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