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Kamer vol Randstad
Onderzoek Parlementair Documentatie Centrum naar regionale spreiding
Wordt de Tweede Kamer steeds randstedelijker?
De regionale spreiding van Kamerleden-in-de-nieuwe-Tweede-Kamer lijkt te gaan
afnemen, zo blijkt uit een onderzoek van het Parlementair Documentatie Centrum (PDC)
in Den Haag. Als de voortekenen niet bedriegen, zitten er straks maar twee Zeeuwen in
de Kamer en zijn er nauwelijks Kamerleden uit het Noord-Hollandse platteland. Ruim
een derde van de kandidaten woont in een van de grote steden.
Het is volgens het PDC geen nieuw probleem: 'Kamerleden uit Drenthe, Zeeland of
Flevoland waren er altijd maar in kleine aantallen.' Ook toen er nog een districtenstelsel
was [tot voor honderd jaar] waren er lang niet altijd regiovertegenwoordigers.
Lees verder ›

Honderdvijftig jaar geleden

Honderdvijftig jaar geleden waren er ook verkiezingen, heel spannende. Tussen 1866 en
1868 bevocht de Tweede Kamer het recht op het laatste woord: bij conflicten moet het
kabinet wijken, ook al hebben ministers het vertrouwen van de Koning. Er waren twee
Kamerontbindingen voor nodig - en een heleboel opwinding.
Of zoals de minister tegen het Kamerlid zegt: 'Teken maar, anders gooi ik je weer de
Kamer uit.'
Lees verder ›

Van de ene verbazing in de andere
Aalt Willem Heringa, hoogleraar staatsrecht aan Maastricht University

Column

Zijn die debatten wel echte debatten? Wat is twintig seconden
spreektijd? De ingestudeerde zinnetjes komen steeds weer terug: dat
is geen debat, maar het steeds afdraaien van een bandje. Neem
Roemer. Die blijft herhalen dat hij het zorgstelsel gaat slopen of
zoiets. Dat is toch geen debat? Een stelling wordt niet sterker door
alleen maar herhaling.
De één-op-één-gesprekken kenmerken zich ook al door de ziekte dat
er op een vraag de gebruikelijke riedel volgt. Waarna de interviewer wanhopig probeert
enige diepgang aan te brengen, die de geïnterviewde beantwoordt met weer eenzelfde
ingestudeerde frase, zonder enig argument maar met dezelfde stellingen.
Lees de column ›

Meer dan boodschappenlijstjes?
Wie doen partijen eigenlijk een plezier met
verkiezingsprogramma's? Een analyse van iets wat 'geen
belofte' is, maar wel laat ziet 'waar partijen op willen
inzetten'. 'Het is aan politici om enige relativering in acht te
nemen.'
› Lees verder

Verkiezingen & verkiezingen
Wat kan er allemaal met een stem gebeuren? Je behoeft
niet de meeste stemmen te halen om te winnen. Je kunt
met je stem een andere partij aan een zetel helpen. Zelfs
als je niet gaat stemmen, wordt de stem meegeteld. Het
ene kiesstelsel is het andere niet – een rondblik.
› Lees verder

Citaat

Ik zat naar Boer Zoekt Vrouw te kijken, naar Olke en Mark.
Antwoord van VVD-lijsttrekker Mark Rutte op de vraag of hij zondag naar het eerste
tv-debat in de Rode Hoed gekeken heeft.

Nieuwe Nederlanders hoog op de lijst
- Dilan Yesilgöz (VVD) 19
- Zohar el-Yassini (VVD) 26
- Richard Moti (PvdA) 15
- Emine Bozkurt (PvdA) 18
- Cem Lacin (SP) 10
- Mahir Alkaya (SP) 16
- Achraf Bouali (D66) 16
- Don Ceder (CU) 7
- Zihni Özdil (GL) 8

Grootste winnaars bij verkiezingen
- LPF (2002): 26
- PvdA (2003): 19
- SP (2006): 16
- PVV (2010): 15
- D66 (1994): 12
- VVD (2012): 10
- VVD (1982): 10
- PvdA (1977): 10

De Hofvijver op verkiezingstournee
Dit is het eerste verkiezingsnummer van De Hofvijver. Tot 16 maart, de dag na de
verkiezingen, zullen een paar keer per week korte, actuele 'verkiezingsnummers'
verschijnen.
› Lees verder

Partners

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