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'Niemand leest ze, iedereen kent ze'

Partners

Simon Otjes over verkiezingsprogramma's
Verkiezingsprogramma's worden dankzij kieswijzers en
doorrekeningen steeds belangrijker. Die stelling verdedigt Simon
Otjes, onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse
Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit van Groningen.
'Juist omdat verkiezingsprogramma’s in Nederland worden
doorvertaald in kieswijzers en doorrekeningen, hoeft niemand ze
meer te lezen en zijn ze toch belangrijker dan elders', schrijft
Otjes. 'Programma's worden geperst in de antwoordcategorieën
van een kieswijzer en de menukaarten van het CPB, zo worden
politieke keuzen direct aan de kiezer voorgelegd en zo spelen ze
een grotere rol dan elders waar ook niemand ze leest.'
Lees verder >

Agenda
31 mei 2016, Maastricht
'Brexit'
Forumdiscussie
1 juni 2016, Den Haag
'Brexit, de volgende Europese
crisis'
Democratie in Debat
13 juni 2016, Den Haag

'Schoonmaaktijd'

Plaat van de maand

'Protecting cultural heritage in
times of conflict'
Europe Lecture
Uitgebreide agenda >

Cartoon

Nee, het gaat niet over Justitie. Meer dan vijftig jaar geleden
werd Nederland opgeschrikt door een affaire die in de verte doet
denken aan de bonnetjes van Justitie: de helmenaffaire. Had het
ministerie van Defensie ondeugdelijke helmen voor het leger
aangeschaft? Grote opwinding in de kranten, klokkenluiders op
het departement, heftige politieke debatten, een aftredende
staatssecretaris, een onderzoekscommissie - die ook niets kon
vinden. Altijd goed voor spotprenten, zoals die van F. Behrendt in
het Algemeen Handelsblad van 28 februari 1959.
Lees verder >

Drukte rond de Hofvijver

lees verder >

'Wat een gelul!'
Bijna niet hoorbaar voor de
Tweede Kamer schiet premier
Mark Rutte op 18 mei 2016 uit z’n
slof ...

Column
Lees verder >

Jan Schinkelshoek
Het is druk in Den Haag.
De verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer
– vermoedelijk in het voorjaar van 2017 –
werpen hun schaduwen vooruit. Politieke
partijen van allerlei slag en soort bereiden zich
voor. Op die van de PvdA na zijn alle
lijsttrekkers aangewezen, kandidaten worden
geworven, gescreend en gewogen en programcommissies zijn
volop aan de slag.
Lees verder >

Unie & Lidstaten

Uw mening
Lijsttrekkersverkiezingen
horen bij een moderne
politieke partij.

De staat van een
parlementariër

Europa

> Groot-Brittannië: Brexit, einde van de
Unie?
> Spanje: nieuwe verkiezingen, God
zegene de greep?

Vertrouwensregel 150 jaar geleden
en daarna
> Van Colijn tot Verdonk - parlementair
vertrouwen op het spel
> Kat en muis - inlichtingen en vertrouwen
> Vertrouwensregel - van Buijs tot Heringa

Pieter Duisenberg
Over een lid van de Tweede
Kamer dat werk maakt van
financiële controle.
Lees verder >

Van TV naar politiek

Meeschrijven aan
verkiezingsprogramma’s?
Moeten ambtenaren in hun vrije tijd kunnen
meeschrijven aan verkiezingsprogramma’s?
Of toch liever maar niet?
Lees verder >

- Marcel van Dam
(VARA Ombudsman)
- Marijn de Koning
(NOS Journaal)
- Pia Dijkstra
(NOS Journaal)
- Dion Graus
(TV Limburg)
- Philomena Bijlhout
(TV Rijnmond)

Doorrekenen of toch maar niet?
Partijen als het CDA twijfelen of ze hun
nieuwe verkiezingsprogramma moeten
laten doorrekenen door het Centraal
Planbureau. Pleidooi om het vooral wel te
doen.
Lees verder >

Niet alleen cijfers
Valt de 'brede welvaart' van kabinetsbeleid
of verkiezingsprogramma’s te meten?
Toelichting vanuit de Tweede Kamer.
Lees verder >

Van Tweede Kamer naar het
burgemeestersambt

- Peter Oskam (CDA)
Capelle aan den IJssel
- Elly Blanksma (CDA)
Helmond
- Charlie Aptroot (VVD)
Zoetermeer
- Ferd Crone (PvdA)
Leeuwarden
- Aleid Wolfsen (PvdA)
Utrecht

Afgetreden SG's

- Gerard Scholten O&W
studiefinanciering (1988)

Meer dan een Turkenpartij
DENK, de partij van afgesplitste
PvdA-Kamerleden, werkt hard aan
verbreding tot een partij voor
geïmmigreerde Nederlanders. Analyse uit
Groningen.
Lees verder >

Tussen de geheimen

- Egbert Jacobs BuZa
paspoortaffaire (1988)
- Jan Suyver Justitie
IRT-affaire (1996)
- Helen Maat-Koolen VWS
organisatie ministerie
(1997)
- Pieter Cloo V&J
bonnetjesaffaire (2015)

Zetels Tweede Kamer in het
midden: excl. LPF, PVV, SP,
PvdD, 50PLUS

Hoe de controle op de geheime dienst te
organiseren? Beschouwing uit Amsterdam
over de nieuwe wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten.

-

Lees verder >

Majesteitsschennis in Turkije
Is kritiek op een president als Erdogan in
Turkije hetzelfde als majesteitsschennis?
Wat vindt het Europese Hof in Straatsburg
van zulke kritiek? Een opinie uit
Amsterdam.

1998:
2002:
2003:
2006:
2010:
2012:

145
113
133
114
109
116

Subsidiegevers

Gemeente Maastricht
Provincie Limburg

Lees verder >

En verder

Nieuws

De Vijfde Maand - overzicht van het Nederlandse
voorzitterschap van de Europese Unie.
Lees verder >
Turkije, tussen president en parlement - uitleg van het
Turkse constitutionele systeem.
Lees verder >

Colofon
De Hofvijver is een uitgave van
het Montesquieu Instituut en zijn
partners.
Lees verder >
Eerder verschenen nummers >
Contact met de redactie >

Het is niet alleen Brazilië - analyse van het
impeachment, procedures om presidenten af te
zetten.
Lees verder >
Europalezing 2016: verwoesting van cultuur als
oorlogsmisdaad - een voorbeschouwing.
Lees verder >

Parlement.com

Europa-Nu.nl

Montesquieu-Instituut.nl

Kiezers
Partijen
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Regering
Polder
Europa

Praktisch Europa
Europa in de wereld
Nederland en Europa
Hot Issues
Beleid en toekomst
Wie doet wat
Wat komt eraan

Het instituut
Onderzoek
Onderwijs
Valorisatie
Publicaties
Europa
Nederland

