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‘Eerste Kamer als vanouds’
Doorkijkje Bert van den Braak naar ‘nieuwe’ Senaat
De ‘nieuwe’ Eerste Kamer zal, ook na de entree van Forum voor Democratie, als twee
druppels water op de ‘oude’ lijken. In de Senaat, zoals die naar alle waarschijnlijkheid
na de verkiezingen door Provinciale Staten [27 mei] aantreedt, zal de Randstad
ruimschoots vertegenwoordigd zijn, net als hoger opgeleiden en vijftig plussers.
Vrouwen blijven ondervertegenwoordigd.
Dat blijkt uit een ‘doorkijkje’ van Bert van de Braak, hoogleraar parlementaire
geschiedenis en kenner van de Eerste Kamer. Hij baseert dit op de vermoedelijke,
voorspelbare verkiezingsuitslag plus de ingediende kandidatenlijsten.
‘Er blijft een mix aan ervaren bestuurders, leden uit diverse maatschappelijke
geledingen, wetenschappers en raspolitici,’ constateert Van den Braak. Ook de entree
van Forum voor Democratie zal hier niks aan veranderen. ‘Weinig nieuws onder de zon.’
Lees verder ›

Kom op voor Europa...

‘Kom op voor Europa.’ De allereerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europese
Parlement op 7 juni 1979 werden begeleid door een grote publiekscampagne. Ondanks
veelbelovende vooruitzichten en voorspellingen was de regering niet helemaal zeker van
een massale kiezersopkomst. Er was een kritische tegenbeweging, zelfs een AntiVerkiezings Komitee. Daarom werd alles uit de kast gehaald om het enthousiasme te
vergroten. Tot en met een grote Europa Quiz. Het resultaat viel tegen: de opkomst was
niet meer dan 58,1 procent. De opkomstcijfers zouden in de daaropvolgende Europese
verkiezingen niet beter worden dan in 1979.
Lees verder ›

‘Speaking truth to power’

Column

Roel Bekker, voormalig secretaris-generaal en hoogleraar arbeidsverhoudingen
aan de Universiteit Leiden.

‘Een basiswaarde van ambtenaren is: speaking truth to power. Maar
als je er rekening mee moet houden dat alles openbaar wordt, dan
slaat de voorzichtigheid toe. [...] Waar is het einde? Ik zie het
helemaal voor me: ambtenaren die net als voetballers met de hand
voor hun mond hun minister van advies voorzien omdat anders
‘gelezen’ wordt wat ze zeggen. [...] ondenkbaar, in een maatschappij
die doldraait door de beschikbaarheid van informatie? Ik weet het
niet. Wat ik wel weet: een beetje op de rem staan bij
openbaarheid kan geen kwaad…’
Lees de column ›

Brexit en Lagerhuis

Unie & lidstaten

Ontmaskering van de Moeder aller Parlementen
Lees verder ›

Brexit en Europese integratie
Onverwachte bijdrage aan de democratische bewustwording van Europa
Lees verder ›

Slowakije onder president Čaputová
Aanval op de stevig verankerde status quo?
Lees verder ›

EU-Turkije
Begint de victorie in Istanboel?
Lees verder ›

Agenda

14 mei 2019, Den Haag
Politiek Café met minister Kaag: Nederland als
handelsland
Democratie in Debat
16 mei 2019, Den Haag
Kennis en Europa: Verkiezingsdebat 2019
Andere activiteiten
› Uitgebreide agenda

Op weg naar 23 mei
‘Europarlementariërs [worden] inderdaad goed betaald
voor hun werk, maar het Europees beleid dat zij mede
vormgeven is van groot belang voor ons dagelijks leven.
[..] Een goedbetaalde Europarlementariër kan besluiten
onafhankelijk maken en moet voldoende middelen hebben
om zijn werk goed uit te voeren. Kwaliteit, hard werk en
onafhankelijke parlementariërs kosten nu eenmaal geld.’
› Lees verder

Gedonder bij Forum

Artikelen

Gedoe bij een partij die geen LPF-achtige toestanden wilde.
Het conflict binnen FvD gaat om meer dan ego’s. Een
analyse.
› Lees verder

‘Zo breed mogelijke coalities’
De provincies hebben een lange traditie opgebouwd van zo
breed mogelijke colleges van Gedeputeerde Staten. Lukt
dat nog anno 2019? Een column.
› Lees verder

Opstelten wel, Dekker niet
Waarom moest Opstelten aftreden en waarom mocht
Dekker aanblijven? Hoeveel stelselmatigheid zit er in het
aftreden van ministers? Een interview.
› Lees verder

Flevoland & Florida
In de provincie Flevoland werden na de verkiezingen de
stemmen herteld. Net als in Florida eerder. Wanneer, hoe
en waarom? Een overzicht.
› Lees verder

Redder van de Eerste Kamer
Als iemand in de Eerste Kamer een standbeeld verdient, is
het wel Dirk Donker Curtius, de minister die in 1848 ondanks Thorbecke - de Senaat veilig stelde. Een terugblik.
› Lees verder

Loten voor de Senaat
Waarom wordt de Eerste Kamer niet per loting
samengesteld? Is dat niet beter dan een indirecte
verkiezingen via Provinciale Staten? Een beschouwing.
› Lees verder

Boycot van Oostenrijk?
Samen in de Europese Unie? Een inlichtingendienst als de Nederlandse AIVD heeft de
Oostenrijkste zusterdienst op de zwarte lijst gezet. Een toelichting.

› Lees verder

Gekozen formateur

Over de Staatscommissie

‘De gekozen kabinetsformateur is overgeleverd aan de medewerking van de
tegelijkertijd gekozen Tweede Kamer. Een mislukte poging zou weer aanleiding kunnen
geven tot meer) cynisme over de politiek. Zolang de voorkeur wordt gegeven aan de
evenredige vertegenwoordiging, is de kiezer ‘for better or for worse’ overgeleverd aan
de gewraakte ‘black box’ van de coalitiebesprekingen.’ Over de gekozen formateur.
Lees verder ›

‘De opkomst zou het aantal zetels moeten bepalen, een lagere
opkomst betekent dan minder zetels voor het land.’
Eén van de voorstellen die Europarlementariër Paul Tang en oud-wethouder Pieter
Hilhorst, beiden PvdA, doen om de politieke belangstelling voor het Europees Parlement
te vergroten. (NRC Handelsblad, 18 april 2019)

En verder

Nieuws

Vijftien jaar politieke reuring. Een bundel over Wilders.
Lees verder ›
Tussen politiek en publiek. Over politieke prenten.
Lees verder ›
‘Ja, dat weten we nu wel’. Over de motie van wantrouwen als instrument.
Lees verder ›
Econoom van wereldformaat. Over oud-minister Witteveen (1921-2019).
Lees verder ›
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