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Populisme zit 'Europa' dwars

Agenda

Het populisme, nationalistisch getint als het is, vormt een obstakel voor een
effectieve, slagvaardige aanpak van de schuldencrisis die ‘Europa’ teistert.

31 augustus 2011, Den Haag

Onderzoekers van het Montesquieu Instituut, gespecialiseerd in studie naar
Europese besluitvorming, komen tot de conclusie dat partijen als die van
Wilders' PVV in verschillende lidstaten van de Europese Unie een
hindermacht zijn bij de aanpak van de eurocrisis.
'Het kabinet-Rutte/Verhagen durft niet openlijk te kiezen', voorspelt
onderzoeksdirecteur Arco Timmermans dan ook, vooruitkijkend naar wat de
Troonrede over de Europese crisis zal hebben te melden. Daarvoor is het te
afhankelijk van de PVV. Net als Edwin van Rooijen, onderzoeker bij het MI,
signaleert hij dat het populisme ook in Nederland een 'belangrijke rol' speelt.
'Het gaat er echt op aankomen als Europese regeringsleiders zouden
besluiten tot invoering van een Europees ministerie van Financiën en euroobligaties', zegt Van Rooijen. 'Iemand als premier Rutte kan dan niet meer
volhouden dat van soevereiniteitsoverdracht geen sprake is.'
lees verder >

'Vest op prinsen geen vertrouwen'

Politiek, parlement en populisme
symposium Zomerconferentie
1 september 2011, Den Haag
Modern koningschap
discussie Zomerconferentie
7 september 2011, Den Haag
Solide pijlers?
Afsluiting Zomerconferentie in
Eerste Kamer
Uitgebreide agenda >

Cartoon

Plaat van de maand

Is Frankrijk, samen met Duitsland,
leidend voor Europa? Al in 1963
werd gesnierd dat de 'kleintjes'toen nog alleen de Benelux –
geen echte keus hadden, als de
grote lidstaten de koers uitzetten.
lees verder >

'Vest op prinsen geen vertrouwen.'
Minister Donner (binnenlandse zaken) haalde er bij de opening van de
Zomerconferentie van het Montesquieu Instituut Psalm 146 bij om al te hoge
verwachtingen van de overheid te temperen. De centrale stelling van de
minister was dat burgers zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen.
Anders loopt de overheid vast en gaan de pijlers onder democratie en
rechtsstaat kraken.
Na de opening, donderdag in de Kloosterkerk door Ed d’Hondt, voorzitter van
het Montesquieu Instituut, gaat de Zomerconferentie over Krakende Pijlers
onder Democratie en Rechtsstaat van start. Het is een aaneenschakeling van
debatten, symposia en masterclasses in Den Haag. Deze week staat o.a.
een discussie over Politiek, Parlement en Populisme, de onafhankelijke
rechter en het koningschap op de agenda. Volgende week komt Europa ter
sprake.

Het land is de laatste
jaren schoner geworden.
Dat geldt met name lucht
en water.
Troonrede 1988.
lees verder >

Uw mening
Prinsjesdag is steeds meer
verworden tot
een propagandamiddel voor de
regerende coalitie.

lees verder >

Europa en de troonrede
Partners in beeld

Soms veel Europa in de
Troonrede, soms weining
lees verder >

Europese 'Troonredes'

Plan 'Merkozy'

Troonredes zijn opvallend 'kleurloos',
zo blijkt uit onderzoek van het
Montesquieu Instituut.

Het Frans/Duitse reddingsplan voor
Europa is brutaal, signaleert MI
Maastricht.

lees verder >

lees verder >

Europa in de troonrede

Revolutionaire PvdA?

De troonrede was steeds ‘no
nonsense’ over Europa, constateert
het Centrum voor Parlementaire
Geschiedenis (Nijmegen).

Hoe revolutionair is het plan van de
PvdA voor een modern koningschap?
Opinies vanuit het Montesquieu
Instituut.

lees verder >

Europa is niet de oplossing,
Europa is het probleem

Eén kabinet voor de prijs van twee

- 1911 en 1912
massale
kiesrechtdemonstraties van de
socialisten (Rode dinsdagen)
- 1932 en 1934
communisten verstoren orde in
Ridderzaal
- 1963
paarden van calèche met
daarin de prinsessen slaan op
hol
- 1974
sobere Prinsjesdag vanwege
gijzeling in Franse ambassade
- 2001
koets houdt stil bij ambassade
VS vanwege 11/9
- 2010
waxinehouder gegooid naar
Gouden Koets

lees verder >

De Koning(in) las de
troonrede niet zelf voor in
Voor en tegen

'Europa is niet de oplossing, Europa is het probleem'.
Ronald van Raak, Tweede Kamerlid voor de SP, vs Raymond Gradus,
directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.
Ronald van Raak >

Bijzondere Prinsjesdagen

Raymond Gradus >

Column

J.Th.J. van den Berg
Een jaar na de vreemdsoortige kabinetsformatie van
2010 zijn wij erachter dat wij ook een vreemdsoortig
kabinet hebben. Natuurlijk wisten wij bij het aantreden
van het kabinet-Rutte dat als het om vraagstukken zou
gaan die niet waren opgenomen in het gedoogakkoord
tussen VVD, PVV en CDA, het kabinet op de steun van
andere partijen in de Kamer zou zijn aangewezen. Wij
wisten toen ook al dat dit het sterkst het geval zou zijn
bij de internationale politiek en het Europese beleid.
Maar ja, dachten wij toen nog naïef, echt belangrijke kwesties van zulk
karakter zouden waarschijnlijk niet dagelijks langskomen. Het had zelfs wel
wat, het akkoord over de politiemissie naar Kunduz in Afghanistan

- 1889 en 1890
Koning Willem III was ziek.
- 1908
Koningin Wilhelmina was in
verwachting.
- 1909
De koningin was 'net' bevallen.
- 1911
Officieel wilde de koningin een
oefening vann het leger
bijwonen, maar zij bleef weg uit
onvrede over de herbenoeming
van de (zwakke) Tweede
Kamervoorzitter. Omdat op die
derde dinsdag de socialisten
een grote demonstratie voor het
kiesrecht hielden, dachten veel
mensen dat de Koningin om die
reden was weggebleven.*
(In de verstuurde nieuwsbrief is
abusievelijk een verkeerde
tekst geplaatst.)
- 1917
In juli had de koningin al een
troonrede voorgelezen bij de

bijvoorbeeld tussen de liberale premier en de net verkozen GroenLinkse
fractievoorzitter Jolande Sap. De PVV vond het weliswaar flauwe kul, maar
taalde er ook verder niet naar. Voor het overige werkte het kabinet al spoedig
met de betrekkelijk vaste en stabiele steun van de PVV.
lees verder >

En verder

Nieuws

In de loop der jaren is de Troonrede steeds beleidsmatiger geworden. Het
Parlementair Documentatiecentrum dook in de geschiedenis.
lees verder >
'Laat de Troonrede eindelijk iets zeggen over Europa.' Dringend verzoek uit
het Montesquieu Instituut.
lees verder >
Het Frans-Duitse plan voor redding van de Eurocrisis lost niets op,
constateert correspondent Jan Werts uit Brussel.
lees verder >
De aandacht voor de economie gaat op de Europese agenda op en neer.
Onderzoek van het Montesquieu Instituut.
lees verder >
Minister Zalm 'spartelde' over Italiaanse toetreding tot de euro. Het
Parlementair Documentatiecentrum sloeg de Handelingen er op na.
lees verder >

opening van een 'buitengwone'
zitting.
- 1922
De koningin bracht een
staatsbezoek aan Noorwegen
en Zweden
- 1946 en 1947
Koningin Wilhelmina was ziek.
*

Colofon
De Hofvijver is een uitgave van
het Montesquieu Instituut en zijn
partners.
lees verder >

Partners

Aan- en afmelden
Hier kunt u zich aanmelden voor
deze nieuwsbrief
Deze brief niet meer ontvangen?
U kunt zich hier afmelden
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