
Spanningen in Eerste Kamer?

Bert van den Braak: belang verkiezingen overschat

Het belang van verkiezingen voor de Eerste Kamer wordt als regel overschat.
Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de
Universiteit van Maastricht, relativeert de betekenis van de verkiezingen voor
de Eerste Kamer die voortvloeien uit de verkiezingen voor Provinciale Staten.
‘De impact van de verkiezingsuitslag zal wel meevallen’, analyseert Van den
Braak, kenner van de Eerste Kamer. ‘Het spannendst is nog de vraag hoe de
verhoudingen tussen oppositie ter linker- en ter rechterzijde worden. En of
verlies van regeringsfracties tot onrust in de coalitie gaat leiden.’ Maar
verliezers zullen niet zo snel aansturen op een kabinetscrisis en nieuwe
verkiezingen, voegt hij er aan toe.
Op 30 mei zullen de nieuw aangetreden Provinciale Staten de Eerste Kamer
samenstellen.

Lees verder ›
 

Boeren in Amsterdam

Tot in Amsterdam toe... Een van de grote winnaars van de verkiezingen voor
Provinciale Staten in 1966 was de Boerenpartij. Ook in de hoofdstad had de
partij van boer Koekoek een forse aanhang verworven: meer dan 40.000
stemmen, vier keer zo veel dan vier jaar eerder. De Telegraaf speelde als krant
van wakker Nederland er belangrijke rol in de verkiezingscampagne. Het was
aanleiding voor verbazing en hilariteit, zoals blijkt uit een spotprent van
Charles Boost in dagblad De Tijd.
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Provincies

Een extra trui
Jan Schinkelshoek
hoofdredacteur van De Hofvijver

‘…De klassieke, ietwat bedaagde provincie als vehikel voor
plattelandsonvrede? Op de avond van 15 maart zal zich aan de
samenstelling van de nieuwe Provinciale Staten laten a�ezen
hoe heet de soep wordt opgediend. Als straks de statenzalen
bevolkt worden met BBB’ers, provinciale eigenheimers en
eigenzinnige vertegenwoordigers van landelijke partijen, wordt
het extra druk in Den Haag…’

Lees de column ›
 

Op 15 maart zijn de stembussen open. Die dag zijn er verkiezingen voor zowel
Provinciale Staten als waterschapen. De provinciale verkiezingen werken via
de Eerste Kamer door tot in Den Haag. Wat is de betekenis? Voor het land,
voor de democratie, voor politieke partijen, voor Europa?

 

 

27 februari 2023, Den Haag
Debat | Gezondheidszorg: Trekt de provincie ons
uit het bestuurlijk moeras?

9 maart 2023, Korte Vijverberg 5, Den Haag
Panelgesprek | Migratievraagstuk of
migratiecrisis?

10 maart 2023, Den Haag
Boekpresentatie | Van barricade naar bestuur:
bundel 21

› Overzicht activiteiten

 

Aan het hoofd van de provincie?
Harmen Binnema

Willen Provinciale Staten aan het stuur zitten, dan
zullen ze vaker als collectief moeten optreden en
gezamenlijk moeten opereren. Een aanbeveling.

Lees verder ›

 

Destabiliserende Statenverkiezingen
Anne Bos en Johan van Merriënboer
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Tot drie keer toe hebben provinciale verkiezingen
bijgedragen aan de val van een kabinet. Een
terugblik.

Lees verder ›

 

Halsbrekende toeren bij VVD
Jan Schinkelshoek

De VVD, ’s lands leidende partij, is bezig met een
avontuur dat bij menig voorganger al is misgegaan:
een leiderschapswissel. Een analyse.

Lees verder ›

 

Linkse donderwolk?
Gerrit Voerman

Of PvdA en GroenLinks uiteindelijk fuseren, hangt -
om te beginnen - af van wat er op 15 maart gebeurt.
Een interview.

Lees verder ›

 

Kans voor het CDA?
Frank van den Heuvel

Bij het CDA komen te veel minpunten bij elkaar om
de kansen te verzilveren. Een beschouwing.

Lees verder ›

 

Indirect & getrapt
Montesquieu Instituut

Provinciale Staten kiezen een nieuwe Eerste Kamer.
Hoe gaan zulke getrapte en indirecte verkiezingen in
hun werk? Een uitleg.

Lees verder ›

 

Op weg naar Brussel
Mendeltje van Keulen en Tibor Hargitai

Er is in ‘Brussel’ heel wat te halen voor provincies,
veel meer dan wordt gedacht. Een advies.

Lees verder ›
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Waterschappen

Wel in de Eerste Kamer,
niet in de Tweede Kamer
CPN 1986-1991
Bierman 1995-1999
LPF 2006-2007
OSF 1998-heden
AOV 1998-1999
50PLUS 2011-2012
Fractie-Otten 2019-heden
Fractie-Frentrop 2022-heden

 

Uit het moeras?
Montesquieu Instituut

Trekt de provincie ons uit het moeras? Lossen
provinciebestuur de problemen rond stikstof,
woningbouw en gezondheidszorg op? Drie debatten.

Lees verder ›

 

Wat te kiezen in het waterschap?
Hans Vollaard

Wat valt er te kiezen bij de
waterschapsverkiezingen? Een inleiding.

Lees verder ›

 

Steeds meer te kiezen?
Solke Munneke

Zal de stap voor stap ‘democratisering’ van
waterschappen tot politieke versnippering en
verruwing leiden? Een analyse.

Lees verder ›

 

‘Ik hoor heel veel boosheid’

Sigrid Kaag, partijleider van D66, wordt in Diepenheim, Overijssel, opgewacht
door een groep met brandende fakkels.

 
 

Wel in de Tweede Kamer,
niet in de Eerste Kamer
DS'70 1971-1981
D66 1977-1980
RPF 1981-1983
SP 1994-1995
PVV 2006-2011
PvdD 2006-2007
FVD 2017-2019
BIJ1, Volt, BBB 2021-heden
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Partners

 

Colofon

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