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Kamerlid van je keus
Parlementair Documentatie Centrum ontwikkelt VoorkeurstemWijzer
Wie wordt het Kamerlid van je keus?
Het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) in Den Haag lanceert aan de vooravond
van de verkiezingsdag een Voorkeurstemwijzer. Het is een database die de kiezer in
staat stelt snel en eenvoudig z'n stem meer gewicht te geven. Wil je een vrouw? Een
Groninger? Een boer? Jong of juist ervaren? Via een gerichte voorkeurstem kun je dat
bepalen. VoorkeurstemWijzer.com helpt er een handje bij.
'Je hebt op 15 maart veel meer te kiezen dan je misschien denkt', zeggen Nicolas
Cramer en Myriam van Dorp (PDC).
Lees verder ›

50 jaar geleden

Vijftig jaar geleden, in 1967, markeerden de Tweede Kamerverkiezingen een omslag. De
jaren ’50 - de jaren van Drees, wederopbouw en politieke stabiliteit - werden afgesloten,
de jaren ’70 - jaren van veranderingen en vernieuwingen - kondigden zich aan. Bij de
verkiezingen verloren de christelijke partijen voor het eerst de absolute meerderheid in
de Kamer, brak nieuwkomer D'66 door en bleek een protestpartij als de Boerenpartij
meer dan een eendagsvlieg. ‘We zullen de boel moeten vernieuwen’, verzuchtte de
partijelite-van-toen.
Lees verder ›

Op weg naar 15 maart

Column

Caspar van den Berg, Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden
'...Nu we in de laatste week van de verkiezingscampagne zijn
aanbeland, kan rustig gesteld worden dat deze campagne herinnerd
zal worden als een van de minst opzienbarende uit de recente
geschiedenis. Waar we het afgelopen jaar in een aantal andere landen
campagnes zagen die voor vuurwerk zorgden en grote groepen
burgers aan verschillende kanten van het politieke spectrum
mobiliseerden, kenmerkt de huidige campagne zich toch vooral door
voorzichtigheid...'
Lees de column ›

De kruik gaat zo lang te water...
Dagelijks paraderen zwevende kiezers in de kolommen, op
de radio en voor de tv. De kakofonie in de media is nog
nooit zo veeltonig geweest. Kunnen kiezers er chocola van
maken?
› Lees verder

Bijna 25 miljoen...
Bijna 25 miljoen hebben politieke partijen vorig jaar aan
giften opgehaald, zo blijkt uit een overzicht dat minister
Plasterk naar de Tweede Kamer stuurde. Wat wordt de
kiezer wijzer van die cijfers? Er is meer nodig om te weten
of er daadwerkelijk invloed wordt 'gekocht’.
› Lees verder

Vrouwelijke premier?
Is Nederland rijp voor een vrouwelijke premier? Het
lijsttrekkerschap is nog steeds een mannenzaak, maar er is
in een tijd van polarisatie 'veel behoefte aan charismatisch,
bindend en competent leiderschap'. 'Gezocht: de vrouw die
X opvolgt.'
› Lees verder

Op één na
Wie worden onze volksvertegenwoordigers, wat willen ze
precies en wat kunnen zij voor ons betekenen? Op een na
beantwoorden partijen die vragen. Vandaag ook
verschenen op parlement.com.
› Lees verder

Citaat

Premier? Als ze me straks vragen om kranten te vouwen voor de SP,
dan doe ik dat.
Emile Roemer, lijsttrekker van de SP, in een vraaggesprek met het AD (10 maart 2017).

Nieuwkomers na verkiezingen

Gekozen via voorkeurstemmen

- 2012: 50PLUS

- 2012: Pieter Omtzigt (CDA)

- 2006: PVV

- 2010: Pia Dijkstra (D66)

- 2006: Partij voor de Dieren

- 2010: Sabine Uitslag (CDA)

- 2002: LPF

- 2006: Fatma Koser-Kaya (D66)

- 2002: Leefbaar Nederland

- 2003: Tineke Huizinga (CU)

- 1994: AOV

- 2003: Hlbrand Nawijn (LPF)

- 1994: SP

- 2002: Tineke Huizinga (CU)

- 1994: Unie 55+

- 1998: Camiel Eurlings (CDA)
- 1998: Annie Schreijer (CDA)

De Hofvijver op verkiezingstournee
Dit is het derde verkiezingsnummer van De Hofvijver. Tot en met 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
› Contact met de redactie
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