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Plaat van de maand

'De Volksvertegenwoordiging?'

Henk te Velde: Balans van 200 jaar Tweede Kamer

De Tweede Kamer als fiere, zelfbewuste

Volksvertegenwoordiging? Als Henk te Velde, hoogleraar aan de

Universiteit van Leiden, de tweehonderd jarige geschiedenis van

het parlement overziet, valt hem op hoezeer de Tweede Kamer

de 'onverbeterlijke neiging' heeft 'zichzelf als

volksvertegenwoordiging weg te cijferen'.

'Anders dan in Engeland en zelfs Frankrijk, presenteert de

Tweede Kamer zich niet als De Volksvertegenwoordiging',

signaleert hij. 'Het Nederlandse parlement heeft van oudsher

een quasi bestuurlijke inslag, bijna onderdeel van de regering.

De volksvertegenwoordigende rol is zwak ontwikkeld.' Om er

aan toe te voegen: 'Het tekent de bescheidenheid dat het

tweehonderdjarig bestaan voor de Tweede Kamer geen

aanleiding is voor een groots feest.'

Samen met zijn collega's Carla van Baalen (Nijmegen) en

Remieg Aerts (ook Nijmegen) heeft Te Velde de opdracht

gekregen om de tweehonderdjarige geschiedenis van de Tweede

Kamer te beschrijven. Dat heeft geleid tot een kloek boek: In dit

Huis.

Volgende maand, op 16 oktober, viert de Staten-Generaal het

tweehonderd jarig bestaan. Op die dag kwam in 1815 de Tweede

Kamer voor het eerst in Den Haag bijeen. Vandaag precies 200

jaar geleden, op 21 september 1815, vergaderde het parlement

van het pas gevormde Koninkrijk der Nederlanden in Noord en

Zuid voor de allereerste keer: in Brussel.

Lees verder >

'De Lege Plank'

Partners

Agenda

7 oktober 2015, Den Haag 

Belastingherziening: vallen en

weer opstaan?

Democratie in debat

22 oktober 2015, Den Haag

Onder de oppervlakte

Film & debat

13 november 2015, Brussel

200 jaar Grondwet van 1815

Colloquium   

Uitgebreide agenda >

Cartoon

De entree van vrouwen in de

Tweede Kamer boezemde tot een

eeuw geleden vrees in. Je kon je

toch niet voorstellen dat de

Herensociëteit aan het Binnenhof

met de andere sexe zou moeten

worden gedeeld… Die vrees

spreekt uit een spotprent van

Johan Braakensiek in het

weekblad De Amsterdammer op

12 juli 1908.

Bekijk grote versie >

'De notulen van het
verhandelde in de vorige
zitting worden gelezen
en goedgekeurd. Niets
aan de orde zijnde wordt
de Vergadering
gescheiden tot den



Column

Terugblik

Vooruitblik
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> 

> 

> 

> 

Tweede Kamer

Foto: Daan Kruijs

De Lege Plank is een begrip. In de Handelingenkamer, de ruimte

in het gebouw van de Tweede Kamer waar alle parlementaire

verslagen sinds 1815 liggen verzameld, is een plank leeg: de

periode 1940–1945, de jaren van de Duitse bezetting waarin de

Staten-Generaal niet bijeenkwam. Die lege plank symboliseert

de verdreven parlementaire democratische rechtsstaat.

Lees meer over de Handelingenkamer >

Troonrede anno 2215

Paul Lucardie, onderzoeker bij het

Documentatiecentrum voor Nederlandse

Politieke Partijen, Rijksuniversiteit

Groningen, fellow Montesquieu Instituut

Leden van de Staten-Generaal,

Precies 400 jaar geleden opende Koning

Willem I van Oranje-Nassau de eerste Staten-

Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden. Vandaag, op 21

september 2215, mag ik dat doen. Weliswaar bestaat het

koninkrijk niet meer, en is het Huis van Oranje uitgestorven,

maar de Staten-Generaal is blijven bestaan. Er is veel

veranderd, maar niet alles. Laten we even stilstaan bij de meest

opvallende veranderingen.

Lees verder >

Staten-Generaal - toen
Parlementaire herinneringen

Vroeger was het anders. Maar niet per se

beter. Oud-parlementariërs blikken ter

gelegenheid van het tweehonderd jarig

bestaan van de Staten-Generaal terug.

Staat de zaal van de Tweede Kamer een

goed debat in de weg?

Lees verder >

Staten-Generaal - straks
Over tweehonderd jaar

Terugblik op 2015

De Toekomst

Zoek de verschillen

De ontkoppeling

Op weg naar een Kamer van

Verantwoording

Beeld & zelfbeeld

Hoe heeft de Tweede Kamer geprobeerd

het Nederlandse volk te

vertegenwoordigen? En hoe vond het volk

dat de Kamer het deed? Onderzoek

uit 'Nijmegen'.

Lees verder >

volgenden dag des
middags ten 12 ure.'

Handelingen van de kortste

vergadering van de Tweede

Kamer: 10 november 1815.

Lees de Handelingen >

Uw mening

Er moet alsnog een Paleis voor

de Staten-Generaal komen.

De staat van een
parlementariër

Loek Hermans

Over de langst zittende

parlementariër uit zowel de

Tweede als de Eerste Kamer.

Lees verder >

Wetsvoorstellen zitting
1815/1816

- oorlogsbelasting

- judicature in zake ...

- valide-verklaring ...

- het huwelijk van ...

- daarstelling van ...

- overeenkomst met ...

- zamenhouding van ...

- de verlevendiging ...

- het verleenen van ...

- voorzorgsmaatregelen ...

- Acte van toetreding ...

- het nieuw in ...

- beteugeling van ...

Tot in de kleine uurtjes

- 6:10 uur, Tweede Kamer

21/22 december 1922

- 5:28 uur, Tweede Kamer

28/29 juni 2006

- 5:17 uur, Tweede Kamer

26/27 juni 1980



Eerste Kamer

Tweede Kamer

Eerste Kamer

Staten-Generaal

Nieuws

De andere kant van het Binnenhof

Ook de Eerste Kamer herdenkt het 200

jarig bestaan. Bericht van de andere kant

van het Binnenhof.

Lees verder >

Grootste veranderingen (1)

In tweehonderd jaar is de Tweede Kamer

veranderd, minder dan soms

lijkt. 'Leiden' levert een top tien.

Lees verder >

Grootste veranderingen (2)

In tweehonderd jaar is de Eerste Kamer

veranderd, meer dan soms lijkt. 'Den

Haag' levert een top tien.

Lees verder >

Alle volksvertegenwoordigers

Wie hebben er in die tweehonderd jaar in

de Eerste of Tweede Kamer gezeten? Kijkje

in de archieven van ‘Den Haag’.

Lees verder >

En verder

Wie is die mijnheer of mevrouw rechts van de

Kamervoorzitter? Over de Griffier.

Lees verder >

Hoe vergaderde de Tweede Kamer de allereerste

keer? Over het reglement van orde uit 1815.

Lees verder >

Waar hebben de Staten-Generaal vergaderd? Over de

vergaderzalen van de Tweede Kamer.

Lees verder >

Staten-Generaal? Over de oorsprong van de Eerste en

Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Lees verder >

- 4:50 uur, Tweede Kamer

11/12 oktober 1979

- 4:40 uur, Tweede Kamer

13/14 oktober 1966

-

- 4:33 uur, Eerste Kamer

22/23 december 1993

- 2:02 uur, Eerste Kamer

11/12 maart 1997

- 1:30 uur, Eerste Kamer

6/7 februari 1996

- 1:28 uur, Eerste Kamer

18/19 mei 1999

Zwijgers

- H. P. van den Dries

Eerste Kamer 1850-1863

- Jhr. G.E.F.X.M. Kerens de

Wylré

Tweede Kamer 1873-1880

- A.E.J. Nysingh

Eerste Kamer 1890-1904

- C.A.M. Raymakers

Eerste en Tweede Kamer

1901-1905, 1907-1911

- Jhr. G.J.A.

Schimmelpenninck

Tweede Kamer 1909-1918

Subsidiegevers

Gemeente Maastricht

Provincie Limburg

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van

het Montesquieu Instituut en zijn

partners.

Lees verder >
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Contact met de redactie >

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor

deze nieuwsbrief.

Deze brief niet meer ontvangen?

U kunt zich hier afmelden.

Parlement.com Europa-Nu.nl Montesquieu-Instituut.nl
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