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‘Kleurloos parlement’
Onderzoek PDC: Ook in Nederland ondervertegenwoordiging ‘migranten’
Ook in Nederland is diversiteit in de politiek onder de maat.
‘We hebben een kleurloos parlement’ constateert Bert van den Braak, hoogleraar aan de
Universiteit Maastricht. Daphne van der Pas, onderzoeker aan de Universiteit van
Amsterdam, signaleert dat met name in provincies de politieke diversiteit schraal is. ‘Er
is nog veel werk te verzetten, maar het zal moeite en geld kosten.’
Uit onderzoek van het Parlementair Documentatiecentrum in Den Haag blijkt dat de
bevolkingsgroep met een niet-westerse achtergrond al jaren ‘zwaar ondervertegenwoordigd’ is. Ongeveer een kwart van de bevolking is van ‘elders’. In de Tweede Kamer
komen 8 van 150 leden van ‘elders’.
Naar aanleiding van de moord op George Floyd is er wereldwijd groeiende kritiek over
het soms grote tekort aan politieke representativiteit in Westerse landen.
Lees verder ›

Van het voetstuk

‘Vadertje’ Drees vervangen door Marga Klompé? Brede verontwaardiging over die
aanpassing van de canon van de Nederlandse geschiedenis kon niet uitblijven. ‘Met de
canonisering van Klompé, in 1963 als minister van Maatschappelijk Werk
verantwoordelijk voor de parlementaire afronding van de Bijstandswet, wordt recht
gedaan aan de bijdrage die katholieke politici vooral in de jaren zestig leverden aan de
uitbouw van het socialezekerheidsstelsel’, licht parlementair historicus Alexander van
Kessel [Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen] toe. ‘Vanuit hun eigen
sociaal-katholieke opvattingen zorgden zij voor een stelsel aan sociale voorzieningen.
Dat daarvoor de sociaaldemocraat Drees - het icoon van de nationale wederopbouw en
de eerste aanzetten van de verzorgingsstaat in de jaren vijftig - plaats moet maken is
daarentegen ongelukkig’.
Cartoon van Tom Janssen (1988) In: Zonden in de politiek. Jaarboek Parlementaire
Geschiedenis 2016. (Boom: Amsterdam, 2016)
Lees verder ›

Wie bepaalt eigenlijk?

Column

Guido Enthoven, directeur van het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie
‘… Kamervoorzitter Arib zal de informatiekwestie agenderen en
bespreken met premier Rutte. Daarbij ligt het voor de hand dat
premier Rutte namens het kabinet beterschap belooft. Het is echter de
vraag hoe geloofwaardig dit scenario is. Alleen al in de
toeslagenaffaire is er door achtereenvolgende bewindspersonen
minimaal vijf maal beterschap beloofd, tot dusver zonder resultaat.
Het lijkt daarom wenselijk om een aantal verdergaande opties te
verkennen.…’
Lees de column ›

Corona & verder
De coronacrisis houdt Nederland en Europa in zijn greep.
Een serie beschouwingen vanuit politiek, bestuurlijk en
Europees perspectief.

Demonstraties & corona
Is de eis om bij betogingen en demonstraties anderhalve meter afstand te houden in
strijd met de grondwet? Een opinie.
Lees verder ›

Verkiezingen & corona
Moeten verkiezingen in tijden van corona worden uitgesteld? Onder welke voorwaarden
kunnen ze doorgaan? Een beschouwing.
Lees verder ›

Nederland, Europa & corona
‘Laten we er maar van uit gaan dat de Nederlandse regering op het laatste moment niet
vergeet waar Abraham de mosterd haalt.’ Een opinie.
Lees verder ›

Democratie & corona
‘How to spend it right?’ Hoe de Europese herstelgelden beter, eerlijker en
democratischer te verdelen? Een voorstel.
Lees verder ›

1 juli 2020, Den Haag
Actualiteitendebat: Nederlandse diplomatie in de
Europese coronacrisis
Democratie in Debat
2 september 2020, Den Haag
Actualiteitendebat september (Thema volgt)

Agenda

Democratie in Debat
› Uitgebreide agenda

Afkeuring van Eerste Kamer
Breaking News: de Eerste Kamer neemt een motie van
afkeuring tegen een minister aan. Hoe bijzonder is dat?
Een debat.
› Lees verder

‘Memorabel seizoen’

Artikelen

Het parlementaire seizoen 2019/2020 werd door twee
zaken gekenmerkt: allereerst de coronacrisis en daarnaast
grote affaires. Een terugblik.
› Lees verder

Belastingdienst onder vuur
Is het aangekondigde parlementaire onderzoek naar de
Belastingdienst een ritueel? Of wordt aan waarheidsvinding
gedaan? Een beschouwing.
› Lees verder

Na de Staatscommissie
Anderhalf jaar later schiet het nog niet erg op met de
voorstellen om het parlementaire stelsel te verbeteren. Een
overzicht.
› Lees verder

Op zoek naar een lijsttrekker
Lijsttrekkersverkiezingen zijn niet meer weg te denken.
Wat zijn de voor- en nadelen? Een analyse.
› Lees verder

Waterschappen, meer dan dijkbewaking
Waterschappen krijgen meer te doen. Niet alleen
beschermen tegen te veel aan water, ook het optreden bij
te weinig aan water. Een beschouwing.
› Lees verder

Duitsland (1)

Unie & lidstaten

Europees voorzitter in tijden van corona.
Lees verder ›

Duitsland (2)
Sterkere EU als antwoord op crisis.
Lees verder ›

Italië & Brexit

Europa na Brexit: Deel V
‘Het is tekenend dat in het algehele omdenken binnen
Europa juist Italië een oriëntatiepunt is gaan vormen. [..]
Italianen weten donders goed dat ze flink op achterstand
staan [...] maar ze zijn er ook van overtuigd dat ze hun
achterstand nooit zullen kunnen inhalen als Europa blijft
werken volgens de tot voor kort geldende normen.’

› Lees verder

‘He came walking, all the way from Paris.’
Premier Mark Rutte verwelkomt de Franse president Emmanuel Macron op het
Binnenhof.

En verder

Nieuws

Een Amerikaanse president kan worden afgezet. Hoe zit het met andere
regeringsleiders? Een overzicht.
Lees verder ›
‘Government by catastrophe’. Kan alleen een ramp een democratie dwingen
tot vergaande hervormingen? Een opinie.
Lees verder ›
Het moeras dat de Belastingdienst heet. Een column.
Lees verder ›

Kinderen van dominee's in de politiek
Piet Lieftinck - minister, Kamerlid (PvdA)
Edzo Toxopeus - minister, Kamerlid (VVD)
Jan Terlouw - minister, Kamerlid (D66)
Elida Tuinstra - Kamerlid (D66)
Anne-Lize van der Stoel - Kamerlid (VVD)
Mirjam Sterk - Kamerlid (CDA)
Arjan Vliegenthart - Kamerlid (SP)
Greet Prins-Modderaar - Kamerlid (CDA)
Hugo de Jonge - minister (CDA)

Partners

Noodwetten door de jaren heen
Prijzennoodwet (1984)
Noodwet financieel verkeer (1978)
Noodvoorzieningen Scheepvaart (1972)
Noodwet Arbeidsvoorziening (1971)
Noodwet Geneeskundigen (1971)
Noodwet rechtspleging (1964)
Havennoodwet (1963)
Noodwet voedselvoorziening (1962)
Vervoersnoodwet (1962)
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