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Europa

'Bij gebrek aan beter...'
Hans Vollaard over Rutte III's europragmatisme
Er zit voor Nederland weinig anders op dan wat al vaker zo kenmerkend voor de
Europese integratie is: lidstaten accepteren de Europese Unie - niet omdat die zo
geweldig is, maar bij gebrek aan beter. Er zit in die omstandigheden niet veel anders op
dan er maar het beste van te maken.
Hans Vollaard, universitair docent Nederlandse en Europese politiek aan de Universiteit
Utrecht, maakt een kritische balans op van de ‘europragmatistische lijn’ die het nieuwe
kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft uitgezet.
Rutte III probeert het midden te houden tussen eurofilie en euroscepsis, analyseert
Vollaard. Die koers loopt het risico te verzanden in onduidelijkheid en - minstens zo
belangrijk - onhaalbaarheid.
Lees verder ›

Europa op herhaling?

Herhaalt de geschiedenis zich? Honderd jaar geleden, midden in de eerste wereldoorlog,
waren spotprenten populair waarop Europese staten werden afgebeeld als agressieve,
oorlogszuchtige types. Vooral in Duitsland floreerde dit - als propagandamiddel. Die
beeldende karikatuur is een eeuw later herontdekt. Op het internet circuleren tal van
vaak nauwelijks aangepaste spotprenten van rond 1917. Gaat Europa weer die kant op?
Let op de rustige uithoek waar Nederland lag.
Lees verder ›

Van federalisme naar ‘Holland First’
Joop van den Berg, parlementair historicus

Column

'...door de oriëntatie op de Europese Raad en op de eigen
regeringsleider is het zwaartepunt [bij de Tweede Kamer]
wel gaan liggen bij het Nederlandse belang en is de
Europese solidariteit in de verte verdwenen, terwijl de Unie
het daar uiteindelijk toch van moet hebben. Op weg naar
Brussel is het nu ‘Holland first!’. En dan maar hopen dat wij
niet te veel verlies lijden. Je hoeft als parlement niet te
streven naar een Europese federatie zoals in de jaren vijftig
om toch te begrijpen dat dit onvoldoende is...’
Lees de column ›

Tussenbalans: Europese Commissie

Europa

Is de Europese Commissie de crisis voorbij? Of is ze voorbij
de crisis? Maar het gaat soms wel traag. Een analyse.
› Lees verder

Tussenbalans: Juncker
Voor Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese
Commissie, was 2017 een jojo-jaar. Een terugblik.
› Lees verder

Tussenbalans: Timmermans
'Nederland mag blij zij zo iemand als Frans Timmermans in
de Europese Commissie te hebben.' Een opinie.
› Lees verder

Tussenbalans: Europese Raad
Het was een verwacht uitzonderlijk jaar voor de Europese
Raad. Maar wees voorbereid op onverwachte
uitzonderlijkheden. Een beschouwing.
› Lees verder

Tussenbalans: Europees Parlement
'Het Parlement mag wel wat meer van zich laten horen - en
meer naar zich toe trekken.' Een interview.
› Lees verder

18 januari 2018, Den Haag
Reinventing the EU: New Politics, Counter-Voices
Andere activiteiten

Agenda

7 februari 2018, Den Haag
Het referendum: valt er nog wat te kiezen?
Democratie in Debat
13 februari 2018, Den Haag
Politiek Café
Democratie in Debat
› Uitgebreide agenda

'Allerlei mensen doen voorstellen en dan moeten wij blijkbaar, omdat
wij onszelf klein vinden, onmiddellijk gaan roepen wat wij daar wel of
niet van vinden. Ik vind het veel krachtiger om te zeggen: dit vindt
Nederland.'
Minister-President Mark Rutte in de Tweede Kamer in een debat over de Europese Top
(oktober 2017).
Lees verder ›

Nieuws

En verder
Hoe staat het met de houdbaarheidsdatum van Macrons magie? Een
beschouwing.

Lees verder ›
Iedereen moet een beetje EU-lobbyist zijn. Een oproep.
Lees verder ›
Weer geen minister voor Europese Zaken? Wat zegt dat over de Nederlandse
strategie? Een vraag.
Lees verder ›
Wat is er aan de hand tussen Europa en de media? Een onderzoek.
Lees verder ›
Wie staat er binnen Europa in het tijdperk van Trump, Farage & Orban op
tegen het nationalisme? Een opinie.
Lees verder ›
Brexit-deal een kleine, eerste stap van de afgrond van de ‘harde Brexit’? Een
analyse.
Lees verder ›
Stappen tegen Hongarije? Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Een
opinie.
Lees verder ›

De nieuwe woordvoerders
Europese zaken in de Tweede Kamer:
Anne Mulder (VVD)
Vicky Maeijer (PVV)
Kees Verhoeven (D66)
Martijn van Helvert (CDA)

Bram van Ojik (GL)
Renske Leijten (SP)
Lodewijk Asscher (PvdA)

Duur van recente kabinetsformaties in Europa
Spanje - 320 dagen
Nederland - 225 dagen
Duitsland - 85 dagen (op 18 dec)
Ierland - 70 dagen
Oostenrijk - 64 dagen (op 18 dec)
Litouwen - 51 dagen
Verenigd Koninkrijk - 35 dagen
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