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De onweerstaanbare groei  
van een ‘ongewenst kind’  
in de Nederlandse politiek

In het najaar van 2008 organiseert het Montesquieu Instituut, in 

samenwerking met het Departement Politieke Wetenschappen van de 

Universiteit Leiden, een serie van zeven colleges over Parlementaire 

Geschiedenis. In het bijzonder komt de ontwikkeling van het ambt 

van minister-president aan de orde.

De collegereeks op Campus Den Haag wordt  

verzorgd door Prof. Dr. J.Th.J. van den Berg

Het Montesquieu Instituut heeft zich de taak gesteld om op het 

gebied van Parlementaire Geschiedenis onderzoek te verrichten en 

onderwijs aan te bieden. In dit kader wordt de ontwikkeling van 

de vaderlandse volksvertegenwoordiging onder de loep genomen. 

Onze volksvertegenwoordiging vindt haar oorsprong bij de in 1795 

gestichte Bataafse Republiek, waar op 1 maart 1796 voor het eerst  

de Nationale Vergadering zitting nam.

Tegenwoordig kent het nationale parlement vele gezichten.  

Zo dient het als een arena, waar politieke tegenstellingen worden 

uitgevochten. Ook fungeert het als een parlementaire marktplaats, 

waar maatschappelijke belangen worden gewogen en verhandeld. 

Bovendien zorgt de continue confrontatie met de regering en andere 

staatsinstellingen voor een intrigerend spanningsveld.

In de ondersteunende literatuur zullen de algemene lijnen van de 

Parlementaire Geschiedenis uitgebreid aan bod komen. Tijdens 

de colleges zelf wordt het vizier op een specifiek thema gericht: de 

onweerstaanbare groei van een ‘ongewenst kind’ in het Nederlandse 

parlementaire stelsel, het ambt van minister-president.

Opzet collegereeks 

De collegereeks ‘Parlementaire Geschiedenis van het Minister-

Presidentschap’ heeft plaats op 29 oktober; 5, 12, 19 en 26 

november; 3 en 9 december 2008 van 19.00 tot 20.00 uur. 

De collegereeks vindt plaats bij Campus Den Haag, Lange 

Voorhout 44, te Den Haag.

Studenten van een Nederlandse universiteit kunnen dit college 

kosteloos volgen voor 5 of 10 studiepunten. Voor de overige 

belangstellenden geldt een tarief van s 150,-. Na het volgen 

van de colleges en het schrijven van een, met een voldoende 

beoordeeld, eindpaper wordt aan de deelnemers een certificaat 

uitgereikt.

Studenten kunnen zich per e-mail (onderwijspol@fsw.

leidenuniv.nl) aanmelden bij het onderwijssecretariaat van 

het Departement Politieke Wetenschappen van de Universiteit 

Leiden. O.v.v. naam, studentnummer, opleiding en naam 

collegereeks.

Overige belangstellenden kunnen een aanmeldingsformulier 

downloaden op www.montesquieu-instituut.nl of zich per e-mail 

(info@montesquieu-instituut.nl) aanmelden. De inschrijving 

en toegang tot de colleges is pas definitief als zowel het volledig 

ingevulde formulier als de betaling is ontvangen. Daarna zullen 

de details over het rooster van de collegereeks, inclusief de te 

lezen literatuur, worden verstrekt. 


