
Plaat van de maand

'Zomerstilte aan Binnenhof'

PDC: Komkommertijd meer uitzondering dan regel

Het is een ongewone zomer. Anders dan meestal het geval is, is

het in 'Den Haag' dit jaar stil gebleven, opvallend rustig zelfs.

De zomermaanden - de periode van begin juli tot eind augustus

waarop de Eerste en de Tweede Kamer met reces zijn en de

ministerraad niet vergadert - zijn zelden windstil. Meer dan eens

is Het Binnenhof opgeschrikt door crises of andere onverwachte

gebeurtenissen. Ook al is het bij uitzondering zo schokkend als

de ramp met de MH17 (2014) of het uitbreken van een oorlog

(1914, 1939).

Komkommertijd blijkt meer uitzondering dan regel, zoals het

Parlementair Documentatie Centrum laat zien.

In de loop der jaren is het parlement met zekere regelmaat

teruggekomen van reces. Of kreeg de minister-van-dienst het

onverhoeds voor de kiezen, zoals in 1991. Er zijn kabinetten

gevallen in de zomer (1972) en kabinetsformaties raakten in een

beslissende fase (1994). Overvallen door onverhoedse zomerse

gebeurtenissen is gezocht naar Kamerleden (1972), ministers

(1991) en een premier (1974). Zelfs was een informateur-in-spe

zoek (1956).

Sommige Tweede Kamerleden grijpen de zomerstilte aan om

met Kamervragen aandacht te trekken. 

Grote Schoonmaak

'We hebben uw stoel weer even vastgezet…' Het zomerreces, de

zes weken tussen begin juli en eind augustus, is gewoonlijk de

tijd van schoonmakers, timmerlieden en andere klusjesmannen

aan het Binnenhof. De vergaderzalen van de Tweede en Eerste

Kamer worden opgeknapt, gerepareerd, schoongepoetst,

aangepast en klaargemaakt voor het nieuwe parlementaire

seizoen.

Partners

Agenda

10 september 2015, Den Haag

Timbuktu

Film en Debat

11 september 2015, Den Haag

The Dictator

Film en Debat

14 september 2015, Den Haag

'Pimp de Troonrede'

Politiek café

Uitgebreide agenda >

Cartoon

Gele trui anno 1957.

Lees verder  >

Er is naast het
komkommernieuws en
het wielrennen nog enig
politiek nieuws.

Minister Willem Drees jr. (DS70,

verkeer en waterstaat) kondigt de

val van het kabinet-Biesheuvel

aan op 17 juli 1972.

Uw mening

Parlementaire recessen zijn

geen vakantie.
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Parlementen op reces?

Aalt Willem Heringa, hoogleraar

staatsrecht Universiteit Maastricht

In normale beroepen zijn er jaarlijks zo’n 20

vakantiedagen en dan nog een stuk of wat adv

dagen. En ik hoor ook wel van mensen dat ze

hun vakantiedagen niet op krijgen en ze deels

laten uitbetalen. En dan gaat ons politieke

systeem, de Staten-Generaal zo’n twee

maanden in de zomer met reces. En verder ook nog eens rond

de kerst en in het voorjaar. Is dat niet een beetje erg veel? 

Lees verder >

Ministers op vakantie

Ook ministers gaan op vakantie. Wie op z’n

post blijft, kan in vreemde situaties

terechtkomen - met gevolgen tot in China. 

Lees verder >

Parlement op vakantie

Terug uit Stratford-upon-Avon. De Tweede

en Eerste Kamer hebben in de loop der

jaren om de meest uiteenlopende kwesties

het reces onderbroken. Een bloemlezing.

Lees verder >

Koning op vakantie

De Koning gaat niet op vakantie, koning

Willem-Alexander wel. Hoe grondwettelijke

uitgangspunten te combineren met de

bestuurlijke praktijk? 

Lees verder >

Politiek op vakantie

Midden in de vakantie kan de politiek

worden opgeschrikt. Zoals de PvdA

overkwam met de WAO in 1991. De

partijvoorzitter-van-toen zal het zich

herinneren…

Lees verder >

En verder

Politici die node teruggeroepen werden naar Den Haag

en zich verstopten. Een handvol anekdotes uit de

zomer.

Lees verder >

De staat van een
parlementariër

Erik Smaling

Over een lid van de Tweede

Kamer dat in het reces opvallend

actief was.

Lees verder >

Onderwerpen waarvoor
Tweede Kamer-commissies
terugkwamen

- Griekenland (2015)

- Ramp met MH17 (2014)

- langstudeermaatregel

(2012)

- steun aan Griekenland

(2011)

- Libië (2011)

- Gaza en Israël (2009)

- dienstregeling NS (2007)

- Midden-Oosten (2006)

- missie in Afghanistan

(2004)

Regeringsverklaringen in de
zomer

- Beel, 5 juli 1946

- Drees I, 12 augustus 1948

- Marijnen, 31 juli 1963

- Biesheuvel I, 3 augustus

1971

- Biesheuvel II, 17 augustus

1972

- Lubbers II, 30 juli 1986

- Kok I, 30 augustus 1994

- Kok II, 25 augustus 1998

- Balkenende I, 26 juli 2002

- Balkenende III, 7 juli 2006

Subsidiegevers

Gemeente Maastricht

Provincie Limburg



Hoe meer dan een eeuw geleden de Eerste

Wereldoorlog in de Tweede Kamer uitbrak. Een duik in

het archief.

Lees verder >

De zomer van 1972 begon met een kabinetscrisis. Hoe

Biesheuvel al na een jaartje ten onder ging. Een

terugblik.

Lees verder >

Ook als de Kamer op reces is, stellen Kamerleden

Kamervragen. Een greep.

Lees verder >

De Tweede Kamer komt met zekere regelmaat terug

van reces. Een overzicht.

Lees verder >

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van

het Montesquieu Instituut en zijn

partners.

Lees verder >

Eerder verschenen nummers >

Contact met de redactie >

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor

deze nieuwsbrief.

Deze brief niet meer ontvangen?

U kunt zich hier afmelden.

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

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.


