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Plaat van de maand

'Lol van het lekken'

Jos Heymans pleit voor ‘andere’ Troonrede

De ‘lol van het lekken’ in de aanloop naar Prinsjesdag is er al

lang van af. Jos Heymans, tot de zomer politiek journalist bij RLT

Nieuws, pleit er voor een einde te maken aan alle

geheimzinnigheid rond Prinsjesdag.

‘Het merendeel van de voornemens wordt in de aanloop door het

kabinet druppelsgewijs naar buiten gebracht’, schrijft de

voormalige voorzitter van de Parlementaire Pers Vereniging in

een terugblik op de jaarlijkse publiciteitsslag rond Prinsjesdag.

‘Het heeft geen enkele zin meer om de genomen besluiten

geforceerd op te houden tot de derde dinsdag van september.

Doe wat het kabinet het hele jaar doet: kabinetsbesluiten

meteen bekendmaken als ze zijn genomen.’

Dat vraagt volgens Heymans om een andere Troonrede, meer

een beschouwing over de ‘actuele staat van het land’. ‘Aan een

opsomming van oud nieuws is geen behoefte. En dat moet je de

koning ook niet aandoen.’

Lees verder >

 

Hoedjesdag

Foto: Hille Hillinga

Prinsjesdag wordt steeds meer een hoedjesdag. Troonrede,

Miljoenennota en Begroting dreigen te worden overschaduwd

door vele, uiteenlopende, bijzondere en soms zelfs bizarre

hoedjes die vrouwelijke Kamerleden zich laten aanmeten. Het is

al zo'n vast onderdeel van Prinsjesdag geworden dat een paar

dagen van te voren, op zaterdag, tijdens het jaarlijkse

Prinsjesfestival in Den Haag een complete hoedenparade

[PrinsjesHatwalk] wordt georganiseerd op het Lange Voorhout.

Een jaar geleden trok die rode creatie de aandacht,

gefotografeerd door Hille Hillinga. Zou zo door kunnen naar de

Partners

 

Agenda

8 september 2016, Den Haag

The Propaganda Game

Film & Debat

15 september 2016, Den Haag

Weiner

Film & Debat

16 september 2016, Den Haag

Sociale media: impuls of gevaar

voor de democratie?

Montesquieu Prinsjeslezing

Uitgebreide agenda >

 

Cartoon

Bekijk grote versie >

 

'Veel zal opnieuw van
Uwe toewijding worden
gevraagd.'

Koningin Wilhelmina tot de

Staten-Generaal honderd jaar

geleden in de Troonrede van 19

september 1916.

Lees verder >

 

Uw mening
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Ridderzaal.

 

Zelden zo'n lege politieke agenda

Bert van den Braak, Parlementair
Documentatie Centrum in Den Haag

Zelden zal een 'missionair' kabinet het laatste

parlementaire jaar met zo'n relatief lege

politieke agenda zijn begonnen als nu bij Rutte

II het geval is. De missie van het kabinet kan

inmiddels als het afhandelen van de lopende

zaken of 'passen op de winkel' worden betiteld.

Van kabinetten die dat met een demissionaire

status deden, weten we overigens dat dit toch nog wel wat kan

voorstellen. Denk maar aan Balkenende III in 2006, Balkenende

IV in 2010 en Rutte I in 2010. Alleen besloeg die periode niet

zoals nu een geheel parlementair jaar, al is dat dit keer korter

vanwege de verkiezingen.

Lees verder >

 

Unie & lidstaten

Brussel: stilte voor de storm

Engeland: hoe verder naar Brexit?

Duitsland: verkiezingsjaar voor Merkel

Frankrijk: Hollande présidentiele

Polen: afglijden naar het oosten

 

Terug naar 100?

Vijftig jaar na uitbreiding van het parlement

Van 100 naar 150 - verslag uit 1956

Groot, groter, groot genoeg?

Meer politici, graag

 

Gouden combinatie

Al ver voor de Olympische Spelen van Rio

ontdekten de Oranjes dat monarchie en

sport een gouden combinatie is. Terugblik

uit Nijmegen.

Lees verder >

 

Voorspelbare Troonrede

Troonrede, Miljoenennota en Begroting

beloven de minst spectaculaire van het

kabinet-Rutte/Asscher te worden.

Vooruitblik naar Prinsjesdag.

Lees verder >

 

Andere herhaling

Op het eerste gezicht wordt het een

herhaling: dezelfde partijen en dezelfde

hoofdrolspelers gaan op campagne. Maar

Pracht en praal van

Prinsjesdag leiden veel te veel

af.

 

 

De staat van een
parlementariër

Ankie Broekers-Knol

Over de voorzitter van de Eerste

Kamer die op Prinsjesdag ook de

verenigde vergadering in de

Ridderzaal voorzit.

Lees verder >

 

Lijsttrekkers Ouderen

- Bertus Leerkes - 1994

Unie55+

- Jet Nijpels -1994 AOV, 1998

Senioren 2000

- Henk Scheltens - 1998

AOV/Unie 55+

- Anneke Smit-Boersma -

2002 Verenigde

Seniorenpartij

- Henk Krol - 2010, 2012,

50PLUS

 

Nieuwe initiatieven in deze
zomer

- SP, CDA, PvdA - verbod op

winstuitkering

zorgverzekeraars

- Bontes/Van Klaveren - einde

aan positieve discriminatie

- PvdA - bestrijden

krimpproblematiek

- D66, PvdA, GroenLinks -

verbod discriminatie

transgenders

 

Titels verkiezings-
programma's 2012

- VVD - Niet doorschuiven

maar aanpakken



Verkiezingen 2017

Verkiezingen 2017

Nieuws

de uitkomst wordt anders. Vooruitblik uit

Groningen.

Lees verder >

 

Harde campagne

Waar zal de verkiezingscampagne over

gaan? Het ‘issue’ is bepalend voor de

uitslag van de verkiezingen voor de Tweede

Kamer. Vooruitblik uit Leiden.

Lees verder >

 

Rechts radicalisme

Hoe groot is de kans dat Nederland na de

verkiezingen van volgend jaar een radicaal

rechtse populistische premier zal krijgen?

Vooruitblik uit Amsterdam.

Lees verder >

 

En verder

Zelden haalden kabinetten heelhuids en ongeschonden

de eindstreep. Een duik in de parlementaire archieven.

Lees verder >

Pornografie als middel tegen zeeziekte? In memoriam

oud-premier Piet de Jong, politicus vol bon mots,

kwinkslagen en andere kernachtigheden.

Lees verder >

Na Brexit een Nexit? Hoeveel kans maakt een

referendum over Europa in Nederland?

Lees verder >

Turkije - na de staatsgeep. Over littekens die zullen

blijven.

Lees verder >

Constitutions Compared - een nieuwe editie van het

handboek voor vergelijkend constitutioneel recht.

Lees verder >

 

- PvdA - Nederland sterker en

socialer

- PVV - Hun Brussel, ons

Nederland

- CDA - Iedereen

- SP - Nieuw vertrouwen

- D66 - En nu vooruit

- GL - Groene kansen voor

Nederland

- CU - Voor de verandering

- SGP - Daad bij het Woord

- PvdD - Hou vast aan je

idealen

- 50PLUS - Vandaag is de

start van morgen

 

Subsidiegevers

Gemeente Maastricht

Provincie Limburg

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van

het Montesquieu Instituut en zijn

partners.

Lees verder >
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