
     
‘Regels stellen en isoleren’

Hoe om te gaan met Thierry Baudet?

Heldere regels stellen, handhaven en isoleren - zo moet ‘Den Haag’ omgaan
met de onophoudelijke provocaties van Thierry Baudet en Forum voor
Democratie.  

‘Er is geen blauwdruk voor de manier waarop je met dit soort partijen omgaat.
Het is belangrijk dat er grenzen worden gesteld’, zegt Léonie de Jonge van de
Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in uiterst rechtse partijen. ‘Het
doel moet zijn isoleren en contextualiseren. Zeker niet accommoderen en
normaliseren.’  

Bert van den Braak, hoogleraar in Maastricht, voegt toe: handhaven,
desnoods met �nanciële sancties. ‘Als een Kamerlid domweg kan weigeren,
verliest een gedragscode over integriteit haar betekenis.’ 

Of de Tweede Kamer zo ver zou moeten gaan om beschuldigingen, verwijten
of uitspraken à la Baudet buiten het parlement te ‘verbieden’, raadt Bettie
Drexhage, voormalig ambtenaar bij de constitutionele afdeling van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken, af. Dat kan beter via een strafrechtelijke
aanpak, denkt ze.  

Voor de media heeft De Jonge ook een advies: behandel partijen als FVD niet
als een ‘normale partij’, werk extra aandacht niet in de hand.

Lees verder ›
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Column

Unie & Lidstaten

‘Het versplintert. Het lokaliseert. Het gaat moeizamer. Het wordt belangrijker.
Het wordt drukker. En het gaat erom spannen.’ Vier jaar geleden maakte het
Montesquieu Instituut zich al zorgen over de lokale democratie. Die
zorgwekkende conclusie wordt letterlijk herhaald in een nieuwe bundel over
de staat van de democratie in gemeenten. Vandaag is die bundel - getiteld:
‘Om de lokale democratie’ - verschenen. Opnieuw maakt een keur aan
auteurs, onder eindredactie van Aalt Willem Heringa, Jan Schinkelshoek en
Gerrit Voerman, de balans op. Het mondt uit in vooral praktische adviezen:
versterk de lokale democratie via kleine, behapbare stappen, zoals meer
ondersteuning voor raadsleden, goed georganiseerde burgerparticipatie,
steun voor lokale partijen en steun aan lokale en regionale media.

Lees verder ›
 

‘Extremisme als verlammende
lachspiegel’
Caelesta Braun 
hoogleraar public governance Universiteit Leiden

‘…We beschouwen extremisme als een stel deerniswekkende
politieke vervormingen, die verdwijnen zodra je van de spiegel
wegstapt. Die lachspiegelre�ex is hard op weg om ons geheel te
laten verdwalen in ophef, intimidatie en ondermijning van de
democratische rechtsstaat (..). De vraag is waar deze re�ex
vandaan komt. Politiek opportunisme? Bestuurlijke apathie?
Politieke reputatie en machtswellust? Allemaal tegelijk?...’

Lees de column ›
 

Europese Unie
Jan Werts

Waarom de Europese Raad niet kon besluiten.

Lees verder ›
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Artikelen

 

Polen
Dimiter Toshkov & Honorata Mazepus

Als de rechtsstaat op het spel staat…

Lees verder ›
 

Italië
Harald Hendrix

Premier Giorgia Meloni maakt vliegende start, ook dankzij Mario Draghi.

Lees verder ›
 

 

9 december 2022, Den Haag 
Symposium | Om de lokale democratie:
presentatie bundel 20 

› Overzicht activiteiten

 

Ménage à trois
Joop van den Berg & Luc Verhey

Openbaarheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen
vormen een vaste driehoeksrelatie. Een
voorpublicatie.

Lees verder ›

 

‘Excellentie…’
Rowin Jansen & Hilde Reiding

Ondanks oproepen om wat ‘meer afstand’ in acht te
nemen, zijn de politieke omgangsvormen informeel
geworden. Een overzicht.

Lees verder ›

 

Staatslieden
Jan Willem Brouwer

‘Men is het, of men is het niet. Is men het, dan is men het ook, maar is men
het niet, welnu, dan is men het ook niet.’ [Bomans]. Een vergelijking.

Lees verder ›
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Links blok
Rimmer Mulder

Gaan PvdA en GroenLinks straks ook één blok
vormen in Provinciale Staten? Een opinie.

Lees verder ›

 

Eén hoogste bestuursrechter
Frits van der Meer & Gerrit Dijkstra

Hernieuwde poging: waarom wordt de Grondwet
niet gewijzigd en één hoogste bestuursrechter
aangewezen? Een pleidooi.

Lees verder ›

 

Nieuwe vriendjespolitiek?
Reinout van der Veer

Nederland - premier Mark Rutte voorop - wil niet
langer 'No, No, No' in Brussel zeggen. Een analyse.

Lees verder ›

 

Staatsrecht onder druk
Eric Janse de Jonge

Al geruime tijd bevinden de Verenigde Staten zich in
een constitutionele crisis. Een observatie.

Lees verder ›

 

‘Ikzelf haal de meeste energie uit zo min mogelijk hier in Den
Haag te zijn.’

Het Kamerlid Derk Boswijk (CDA) in gesprek met collega-Kamerleden over de
veiligheid van de Tweede Kamer als werkplek [NRC, 22 oktober]
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Nieuws

Huidige 
Ministers van Staat 
Herman Tjeenk Willink 
Winnie Sorgdrager 
Frits Korthals Altes 
Jaap de Hoop Sche�er 
Piet Hein Donner 
Sybilla Dekker 
Hans van den Broek 
Jan Peter Balkenende

 

En verder

Blijvend belang van een helder staatsbestel. Een lezing.
Lees verder ›

Politieke gevoeligheid over initiatiefwetten. Een column.
Lees verder ›

Komt de spaartaxa�aire tot een afronding? Een opinie.
Lees verder ›

 
 

Aantal verworpen wetsvoorstellen Eerste Kamer 
Rutte IV: 3 
Rutte III: 5 
Rutte II: 8 
Rutte I: 5 
Balkenende IV: 5 
Balkenende III: 0 
Balkenende II: 4 
Balkenende I: 0
 

  

Partners

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners.
Lees verder ›
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