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De Europese paradox is dat elk land macht
afgeeft om samen meer macht te hebben,
zegt de Duitse schrijver en historicus
Philipp Blom (Het verdorven genootschap).
Maar dat geloof in de Europese integratie is
tanende: als het goed gaat wil men Europeaan zijn, als het slecht gaat wil men van Europa af. Maar teruggaan naar nationale staten zou rampzalig zijn. Gezamenlijk
optrekken dus, ook al is het een moeilijk
proces, want de nationale staat is ons paradigma, onze ziel. Het transformatieproces
naar Europese integratie wordt dan ook
door eigenbelang van de lidstaten, binnenlands-politieke motieven en maatschappelijke emoties belemmerd. Bij dit alles is het
moeilijk, zo niet onmogelijk, onze democratische controle en participatie op Europees niveau voor meer integratie in te ruilen. Het kost dus nog wel een paar
generaties voordat die nieuwe gemeenschap met alle democratische en rechtsstatelijke waarborgen tot stand is gebracht.
Daarom is er Openbaar bestuur, wegwijzer
voor eurosceptici en eurofielen.
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Filantropie in Europese verzorgingsstaten 
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Prof.dr. Th.N.M. Schuyt
Filantropie speelt een steeds grotere rol in verzorgingsstaten. Overheden en openbaar bestuurders, die op zoek zijn naar nieuwe manieren om voorzieningen te
financieren, zijn zich echter nog niet volledig van de mogelijkheden van filantropie
bewust.

Generaal Spoor, een tragische misvatting
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Dr. J. Hoogenboezem
Op 25 mei 1949 overleed in Batavia generaal Siem Spoor. Hij was de hoogste man
van de formidabele legermacht die Nederland voor de strijd in Nederlands-Indië op
de been had weten te krijgen.

Straatsburg en de Staat
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R. Kooijman
De Staat zegt met echt effectieve maatregelen tegen de SGP te wachten op duidelijkheid van het Europees Hof. Daarmee ontkent de Staat primair verantwoordelijk
te zijn. Het is de vraag of maatregelen nog wel nodig zijn.

Naoorlogs sociaal-economisch beleid doorgelicht
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Dr. A.M. Molema
Lange tijd bekommerde de politiek zich over de ontwikkeling van sociaal-economisch kwetsbare regio’s. Door het streven naar innovatieve topsectoren vallen deze
echter tussen wal en schip.

Onbeheersbare publieke werken
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Ir. W.F. Schönau MMC
Budgetoverschrijding en vertraging lijken bij publieke werken eerder regel dan
uitzondering te zijn. Tal van onderzoeken en (raads)enquêtes versterken het beeld
dat de meeste overheidsprojecten mislukken. Ook in de gemeentepolitiek leveren
bouwprojecten een risico op.
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