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'Dit is het moment…'

Partners

Premier Rutte kan een voorbeeld nemen aan voorgangers als
Drees, Kok en Den Uyl die op cruciale momenten in hun
regeerperiode 'persoonlijke betrokkenheid' lieten zien.
'Dit zou het moment zijn om te laten zien dat maatschappelijke
opwinding ook hem niet onberoerd laat', meent Henk te Velde,
hoogleraar in Leiden - schrijvend over de vluchtelingencrisis over de stijl van minister-president Rutte. 'Laat zien wat je
waard bent.'
In hun tijd hebben premiers als Drees (inval in Hongarije, 1956),
Den Uyl (oliecrisis, 1973) en Kok (moord op Fortuyn, 2002)
volgens Te Velde meer laten zien dan hun 'managerskwaliteiten'.
Rutte heeft het moeilijker dan zijn voorgangers: de
vluchtelingenkwestie is controversieel. 'Maar als hij het goed
doet, zal hij meer waardering krijgen dan ooit.'
Lees verder >

Agenda
4 november 2015, Den Haag
'Terugblik: één jaar Tusk,
Juncker, Schulz'
Democratie in debat
10 november 2015, Den Haag
'Economische innovatie'
Politiek café
13 november 2015, Brussel
'200 jaar Grondwet 1815'
Colloquium

Werk in uitvoering

Plaat van de maand
Uitgebreide agenda >

Cartoon

De terughoudende Europeaan zo noemde het gezaghebbende
Britse magazine The Economist
vorige week Groot-Brittannië.
Bekijk en lees verder >

Foto: Nationaal Archief

Zo drastisch zal het wel niet worden. Opnieuw staat het
Binnenhof aan de vooravond van een grote, rigoureuze
opknapbeurt. Ongeveer een eeuw geleden, tussen 1910 en
1925, werd het deel waar sinds de jaren ’80 het Kabinet van de
Minister-president [toentertijd: Ministerie van Binnenlandse
Zaken] zit, grondig aangepakt. Hoewel een complete vleugel met
de grond gelijk werd gemaakt, bleven de ambtenaren vanaf het
Binnenhof aan het werk. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer
hoopt dat het bij de aanstaande renovatie weer zo kan.
Lees verder >

Een goede ambtenaar is niet een

Column

'Wij waarschuwen [de
minister] dat hij [..] de
weinig benijdenswaardige
rol van aangeschoten
wild toebedeeld zal
krijgen.'
SGP-fractievoorzitter Henk van
Rossum over de positie van
minister Gijs van Aardenne (VVD,
economische zaken) op 19

goede politicus
Roel Bekker, voormalig secretarisgeneraal en hoogleraar Albeda-leerstoel
(2007-2014)
Het zijn gouden tijden voor docenten en
studenten Bestuurskunde en Politicologie.
Regering en parlement zorgen voor een niet
aflatende stroom aan case studies. Uit de rijke
keus pik er twee die de laatste weken de
aandacht trokken: de perikelen waarin minister Van der Steur
terecht kwam naar aanleiding van de foto van Volkert van der G.
En de zoveelste episode in de never ending ProRail-story met
staatssecretaris Mansveld in de hoofdrol. U weet waar het over
gaat. Wat me opviel was dat er sprake was van een aantal
opvallende overeenkomsten. In beide gevallen ging het om
bewindspersonen met een veel en veel te grote portefeuille.
Daardoor komen ze nauwelijks toe aan het vaak tijdrovende vak
van goed, evidence based bestuur.

december 1984 tijdens het
afsluitende debat in de Tweede
Kamer naar aanleiding van de
parlementaire enquête over de
ondergang van scheepbouwer
Rijn-Schelde-Verolme.

Uw mening
De Tweede Kamer wil veel te
veel weten.

De staat van een
parlementariër

Lees verder >

Unie & lidstaten
>
>
>
>
>

Europa

Na Schotland en Catalonië
Associatie met Oekraïne
Verkiezingen in Kroatië
Europees Semester
De Duitse hegemonie in Europa

Oranje Boven?

Pieter Omtzigt

Achtergronden
Kan een staatssecretaris een
gemeentebestuur dwingen vluchtelingen op
te nemen? Bericht uit 'Utrecht'.
Lees verder >

Zwaard of schild?
Hoe zwaar mag de Tweede Kamer
staatssecretaris Mansveld het falen van
ProRail aanrekenen? Beschouwing over de
ministeriële verantwoordelijkheid. Uit
'Leiden'.

Over een van de meest actieve,
zichtbare leden van de Tweede
Kamer.
Lees verder >

Het woord ontnomen in de
Senaat

- Van Vessem (NSB)
20 oktober 1938
- Van Bönninghausen (NSB)
28 december 1939
- Van Vessem (NSB)
4 maart 1940
- Van Santen (CPN)
13 maart 1952
- Adams (Boerenpartij)
4 oktober 1966

Lees verder >
Beroemde (klein)kinderen

Europese miljoenen
voor vluchtelingen?
Waar haalt de Europese Unie opeens de
vele miljoenen vandaan om de
vluchtelingen onder te brengen? Onderzoek
uit 'Maastricht'.
Lees verder >

- Paul van Vliet
kleinzoon van ARP-Kamerlid
P. van Vliet
- Godfried Bomans
zoon van RK-Kamerlid
J.B. Bomans
- Paul Witteman
zoon van minister en
senator
P.J. Witteman

Chefsache achter de schermen
De minister-president moet zo lang
mogelijk achter de schermen dossiers
Chefsache laten zijn. Opinie uit 'Leiden'.
Lees verder >

Op afstand?
Hoe verantwoordelijk is een minister? Een
verkenning naar de grenzen van de
politieke verantwoordelijkheid uit
'Groningen'.
Lees verder >

En verder

- J.C. Bloem
kleinzoon van minister
J.C. Bloem
- Wim Kan
zoon van minister
J.B. Kan
- J.L. Heldring
zoon van senator
E. Heldring
- Oek de Jong
zoon van staatssecretaris
K. de Jong Ozn

Subsidiegevers

Gemeente Maastricht
Nieuws

Hoe de Tweede Kamer financieel de vinger aan de pols
houdt. Beschouwing over het budgetrecht (CPG).
Lees verder >
Een verjaardagsfeestje met onzorgvuldigheden.
Terugblik op het 200-jarig bestaan van de StatenGeneraal (PDC).
Lees verder >
Tweehonderd jaar politiek en reflectie. Parlementair
jaarboek over de Eerste Kamer (CPG).
Lees verder >

Provincie Limburg

Colofon
De Hofvijver is een uitgave van
het Montesquieu Instituut en zijn
partners.
Lees verder >
Eerder verschenen nummers >
Contact met de redactie >

Loopt de begroting van Justitie net zo’n groot risico als
die van Oorlog in 1907? Een duik in de archieven
(PDC).
Lees verder >
Voor en tegen van een overeenkomst met Oekraïne.
Overzicht van Europa-nu.nl (PDC).
Lees verder >

Parlement.com

Europa-Nu.nl

Montesquieu-Instituut.nl

Kiezers
Partijen
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Regering
Polder
Europa

Praktisch Europa
Europa in de wereld
Nederland en Europa
Hot Issues
Beleid en toekomst
Wie doet wat
Wat komt eraan

Het instituut
Onderzoek
Onderwijs
Valorisatie
Publicaties
Europa
Nederland

