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Mevrouw de Voorzitter, Excellenz Herr Eisl, 

 

Herr Eisl, Ich bin davon überzeugt dass Sie mir verzeihen können 

dass ich selbstverständlich meine Kollegen Europarliamentarier auf 

Holländisch zuspreche. 

 

Collega parlementariërs, dames en heren, 

 

Welkom in de Eerste Kamer voor de opening van het Model 

European Parliament Nederland 2018.  

  

Deze hele week zijn jullie Europarlementariër. De afgelopen dagen 

nog regionaal, maar vanaf nu drie dagen nationaal. En uiteindelijk 

zal een aantal van jullie deel gaan nemen aan de 49e Model 

European Parliament in Toledo en Madrid. Daarom is dit model 

ook zo bijzonder: het verenigt op een vanzelfsprekende manier de 

drie niveaus in de politiek: het lokale/regionale, het nationale en 

als laatste - hoe kan het ook anders - het Europese.  

 



 

 

 

Zoals jullie (waarschijnlijk) wel weten zijn er in 2019 verkiezingen 

voor het Europees Parlement. Op donderdag 23 mei om precies te 

zijn. De verschillende politieke partijen in Nederland lopen zich 

daar al warm voor. Kandidaten melden zich, lijsttrekkers worden 

gekozen en ook de discussie wie voor Nederland lid van de 

Europese Commissie wordt, blijkt een nieuw gezelschapsspel te 

zijn. Maar wisten jullie ook dat tegelijkertijd in deze Kamer het een 

en ander gaat veranderen? Vlak na de Europese verkiezingen, 

slechts vier dagen later op 27 mei, bepalen de leden van de 

Provinciale Staten - die in maart worden gekozen - de nieuwe 

samenstelling van de Eerste Kamer. 2019 wordt daarmee regionaal 

(in de provincies), nationaal (EK) én Europees een belangrijk jaar. 

 

Wat een timing dus voor jullie Model European Parliament! De 

laatste maanden van het huidige Europees Parlement en de 

Europese Commissie zijn aangebroken. Daar komt nog bij dat ook 

de Brexit aanstaande is in het voorjaar van 2019. Intussen zien we 

een steeds groter verschil van mening tussen de EU-lidstaten over 

bijvoorbeeld de staat van de rechtsstaat, hoe om te gaan met 

migranten en over de Europese samenwerking rond de 

klimaatproblematiek. Steeds meer lijken nationale en regionale 

belangen tegenover de Europese belangen komen te staan.  

 



 

 

 

De EU zou zich juist nú van haar sterkste kant moeten laten zien, 

bijvoorbeeld als het gaat om migratie, staat van de rechtsstaat en 

Europese samenwerking. Hoe wij hier mee omgaan, zal onze ware 

Europese identiteit - en misschien wel onze 

toekomstbestendigheid - bewijzen. Daarom is het zaak juist nu te 

laten zien dat de EU er werkelijk toe doet. Oostenrijk speelt daar 

als Voorzitter van de Raad van de Europese Unie op dit moment 

een belangrijke rol in. Daar zal de heer Eisl, Chargé d'Affaires van 

de Ambassade van Oostenrijk, jullie straks vast meer over 

vertellen. 

 

Jullie nemen in dit Model European Parliament dus ook écht de rol 

van Europarlementariërs over. In de onderwerpen die jullie 

behandelen komt een aantal van deze thema's uitgebreid terug. 

Jullie zullen ervaren hoe complex die onderwerpen zijn en jullie 

zullen debatteren en vergaderen tot je erbij neervalt.  

 

Om jullie daar een klein beetje bij te helpen zal ik vier gouden tips 

meegeven die ik ook altijd meegaf aan mijn studenten MootCourt, 

de oefenrechtbank van de Juridische Faculteit van de Universiteit 

Leiden: 

 



 

 

 

1. KISS : Keep it short and simple.  

2. Let op je pokerface, wees je bewust van je lichaamstaal. 

3. Houd je kaken op elkaar, wacht waarmee de ander komt.  

4. Luister goed. 

 

Ik hoop dat jullie de komende dagen leren om voor je eigen 

standpunten te vechten. Maar ik hoop ook dat jullie je laten 

overtuigen door de argumenten van een ander.  

 

Politiek is compromissen sluiten, dat zullen jullie wel merken. 

En het is een ware kunst om een compromis te sluiten dat je toch 

met opgeheven hoofd aan je achterban kunt uitleggen. Jullie 

moeten straks twee belangen voor ogen houden: het 

gemeenschappelijk Europees belang en het nationale belang van je 

lidstaat.  Weet dus goed wat je zelf wilt. En houdt vast aan een 

aantal kernpunten, zodat je je geloofwaardigheid niet verliest. 

 



 

 

 

Dames en heren, collegae 

  

Kijk eens naar boven. Zien jullie in het midden van het plafond die 

kinderen? Van een hen bungelt een been over de rand van de 

opening. Deze kinderen worden ook wel de Kinderen van Staat 

genoemd. Volgens de overleving zijn zij daar geschilderd om de 

mensen die hier al bijna 350 jaar vergaderen eraan te herinneren 

dat ze besluiten nemen over hún (naar boven wijzen) toekomst. 

Júllie (naar voren wijzen) toekomst.  

 

Het doet mij heel veel deugd dat jullie hier zijn. Jullie zijn de 

generatie van morgen, jullie zijn de toekomstige bestuurders / 

politici van Nederland en de EU. Het is daarom een uitgelezen kans 

dat jullie vandaag met het lastige, maar o zo boeiende en 

verantwoordelijke werk van parlementariër beginnen met 

oefenen!  

 

Veel succes! 

 

Dank jullie wel 


