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'Zoektocht naar compromis'
Kloek handboek parlementaire geschiedenis 1945-2016
De naoorlogse parlementaire geschiedenis van Nederland is een grote zoektocht naar
het compromis. Dat is, kort samengevat, de hoofdconclusie van het nieuwe
standaardwerk van Bert van den Braak en Joop van den Berg, beiden verbonden aan het
Montesquieu Instituut.
'Hoewel politieke debatten soms heftig waren, tegenstellingen breed werden uitgemeten
en emoties wel eens opliepen, is het meest kenmerkende van de naoorlogse politiek
toch de bereidheid om te zoeken naar het compromis,' schrijven ze. Wat ook opvalt is
de grote mate aan continuïteit, zelfs tussen Den Uyl en Van Agt.
Het boek – een vervolg op het deel over 'De eerste honderdvijftig jaar' (1796-1946) –
verschijnt op 4 december.
Lees verder ›

Voorzittershamer

De 'ontstopper' waarmee Tweede Kamervoorzitters sinds 1992 de orde handhaafden, is
vervangen door de oude voorzittershamer. De plenaire debatten worden weer
afgehamerd met de hamer die voorheen door Kamervoorzitters Kortenhorst, Van Thiel,
Vondeling, Dolman en Deetman werd gehanteerd.
Lees verder ›

De nationale driekleur

Column

Harm Kaal, docent politieke geschiedenis Radboud Universiteit
'…De vlag vormt een breuk met de subtiele wijze waarop
de Tweede Kamer tot op heden uitdrukking gaf aan haar rol
als vertegenwoordigend lichaam van het Nederlandse volk
en maakt zo de onzekerheid zichtbaar die kennelijk onder
de Kamerleden leeft. De traditie schrijft toch op de eerste
plaats voor dat hun handelingen hun aanhankelijkheid aan
de natie tonen....'
Lees de column ›

Duitsland

Europa

Hoe verder? Impasse in Duitsland. Een interview.
› Lees verder

Brexit
Hoe worden de Britse zetels in het Europarlement na Brexit verdeeld? Een verkenning
van de opties.
› Lees verder

Spanje & Catalonië
Bestaat er een recht van afscheiding? De Catalaanse crisis constitutioneel gewogen.
› Lees verder

Agenda

27 november 2017, Den Haag
Het nieuwe Europa
Haagsch College
5 december 2017, Den Haag
Boekpresentatie 'Zeventig jaar zoeken naar het
compromis'
Andere activiteiten
› Uitgebreide agenda

Uit de startblokken
'Geboren uit zonnegloren?' Na een moeiteloos debat met
de Tweede Kamer is Rutte III aan het werk gegaan. Een
observatie bij de start van het kabinet.
› Lees verder

Binnenland

Staat van Wilders
Is de plaat van Geert Wilders grijs gedraaid? Of klinkt die
verontruste burgers nog steeds als muziek in de oren? Een
analyse na het debat over de regeringsverklaring.
› Lees verder

'Kroonjuweel' of obstakel?
‘De schijn van financiële afhankelijkheid is gewekt’- een
beschouwing over de afdrachtplicht voor Kamerleden en
andere volksvertegenwoordigers van de SP.
› Lees verder

Lobby van het grootkapitaal
'Er is alle aanleiding om de lobbypraktijken in Den Haag
beter te regelen.' Een interview naar aanleiding van uiteraard - de lobby van de Grote Vier.
› Lees verder

Links-rechts
Wat zeggen de klassieke scheidslijnen tussen links en
rechts nog? Gaat het niet veel meer over andere
tegenstellingen? Een analyse bij het regeerakkoord.
› Lees verder

‘Je kunt zeggen: zij zijn ook Kamerlid, dit hoort erbij, de Kamer kan
wel tegen een stootje. Maar zelf vermoed ik dat gewone Nederlanders
de Kamer met meer trots zouden verdedigen: blijf met je rotpoten van
ons rotparlement af. Ofwel: doe normaal man.’
Tom Jan Meeus, columnist van NRC Handelsblad, over het filibusteren en andere
parlementaire vertragingstactieken van de oppositie (23 november).
Lees verder ›

Nieuws

En verder

Van Vox Populi tot vergeten volksvertegenwoordigers. Het Parlementaire
Jaarboek is er weer.
Lees verder ›
De Staten-Generaal vertegenwoordigen weer het hele Nederlandse Volk. Een
grondwetswijziging voor overzee.
Lees verder ›
Formatie & coalitie. Een verslag van Democratie in Debat bij de start van
Rutte III.
Lees verder ›
De lange weg naar parlementaire hervormingen. Drie columns over de
staatscommissie.
Lees verder ›

Parlementaire geschiedschrijvers
J.de Bosch Kemper (1815-1840)
J.A. de Bruyne (1848-1888)
W.J. van Welderen Rengers (1848-1901)
C.W. de Vries (1901-1914)
P.J. Oud (1840-1940)
J.Th.J. van den Berg/J.J. Vis (1796-1940)
J.Bosman/A. van Kessel (1945-2000)

'Overgegane' ministers uit vorige kabinet
Rutte III - 1
Balkenende I - 1
Van Agt I - 2
Den Uyl - 2
Biesheuvel - 2
Balkenende IV - 4
Marijnen - 4

Partners

Colofon
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