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Woord vooraf 
 

 

Als het in Nederland over Europa gaat, gaat het meestal over wat Europa 

voor ‘ons’ land betekent. Dat ligt voor de hand. In deze bundel van artikelen 

wordt de vraag ook de andere kant op gericht, wat betekent Europa voor de 

wereld.  

 

De veranderende verhoudingen in de wereld vragen om een heroriëntatie 

op een veelheid van terreinen. De globalisering rukt met indrukwekkende 

snelheid steeds verder op. De vraag die vooral de aandacht heeft in deze 

bundel is of de Europese schaal te groot of misschien juist te klein is voor de 

grote problemen van het samen leven. ‘Eén wereld of geen wereld’ was ooit 

een waarschuwende oproep die nog steeds valt te horen. Rivaliteiten vieren 

echter hoogtij. Kan er een gemeenschappelijke basis gevonden worden voor 

het uitzetten van een koers naar een duurzame mondiale samenleving?  

 

In de bijdragen van de auteurs is de drieslag te onderscheiden die alle 

menselijke en dus ook de internationale verhoudingen typeert, namelijk 

dwang, ruil, en solidariteit of identificatie.  

 

Geopolitieke vragen waarbij de militaire verdeeldheid van de Europese Unie 

langs nationale lijnen door de een als een deugd wordt benoemd en door de 

ander als een zwakte. De democratische rechtsstaat als de hoeder en brenger 

van vrede, vrijheid en voorspoed wordt als vanouds geconfronteerd met 

autocratische alternatieven. Is er een betere waarborg voor de menselijke 

waardigheid? 

 

Bij ruil gaat het uit de aard der zaak om het functioneren van de markt, 

binnen de EU en de eurozone, maar ook in de externe handelsbetrekkingen, 

en dan vooral de markt van landbouwproducten als basis voor 

voedselzekerheid. Hoe heeft het vermaarde landbouwsubsidiestelsel zich 

ontwikkeld en in hoeverre hebben boeren, burgers, buitenlui, en ook het 

milieu baat bij deze ontwikkeling?  

 

Bij solidariteit of identificatie rijst de vraag vooral in hoeverre Europa 

bijdraagt aan de welvaart, ontwikkeling en gelijkwaardigheid in de wereld. 

Die vraag heeft sterk morele componenten. Het gaat lang niet ‘goed’ genoeg 
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met de ontwikkelingssamenwerking en de EU is nog geen groene 

grootmacht. We leven samen in een bedreigde wereld.  

 

Zo beschreven lijkt deze bundel strak geredigeerd. Maar zo is het niet. Het is 

eerder een groot veldboeket. Sommige bijdragen verraden een geoefende 

pen terwijl andere het vooral van hun enthousiasme moeten hebben. In ieder 

geval voeren ze de lezer langs de positie van Nederland en Europa in de 

wereld.  

 

Dat geldt tenslotte ook voor de bijdrage over de Nederlandse taal. Wordt 

deze nationale identiteitbepaler bij uitstek bedreigt of juist versterkt door het 

Engels dat steeds meer de dienst uitmaakt? Zoals u merkt vormt deze 

bundel een uitzondering. ‘Europa en de wereld’ wordt in het Nederlands 

beschreven. 

 

 

Paul Kapteyn, voorzitter Vereniging Democratisch Europa 

Ernst John Kaars Sijpesteijn, redacteur



9 

 

De zoete droom van Europa’s zachte macht 
 

 

Fred van Staden 

 

De auteur is emeritus hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit 

Leiden en lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken.  

 

 

Het leek allemaal zo mooi. Toen de Europese Unie na de aanvaarding van 

het Verdrag van Maastricht ruim 20 jaar geleden geleidelijk aan haar 

ambities voor de wereld ontvouwde was een ding duidelijk: mocht Europa 

een wereldmogendheid worden die de Verenigde Staten en ook China in de 

ogen kon kijken dan was het niet een van de klassieke soort. Geen 

ouderwetse machtspolitiek, groot leger en zeker geen kernwapens. Europa 

zou zijn kracht zoeken in een arsenaal van zachte macht, de macht van de 

overtuiging en de aantrekkingskracht van superieure instellingen en regels. 

De EU moest worden gezien als een postmoderne politieke speler. Een 

speler die begreep dat nationale soevereiniteit een achterhaald begrip was 

en dat interventie in de interne aangelegenheden van andere landen de 

gewoonste zaak van de wereld was geworden. Europa’s roeping was die 

van een normatieve macht. Dit betekende dat de bevordering van 

democratie, rechtsstaat en mensenrechten hoog in het vaandel geschreven 

stond. En waar Europa erin was geslaagd op eigen bodem een eigen 

rechtsorde op te bouwen die de demonen van het verleden had uitgedreven, 

moest deze orde zover mogelijk buiten zijn eigen omgeving worden 

verspreid. De EU zou het voortouw nemen in de versterking van het stelsel 

van global governance.  

 

Zeker, er kwam een moment waarop de Europese politieke leiders tot het 

inzicht kwamen dat ons werelddeel het niet kon stellen zonder militaire 

middelen. Maar het moest allemaal bescheiden blijven. De tijd van massale 

militaire krachtmetingen was immers voorbij. Men had slechts troepen 

nodig voor humanitaire reddingsoperaties, stabilisatie van fragiele landen 

en vredesopbouw, hand in hand met diplomaten en ontwikkelingswerkers. 

Nadat een plan tot vorming van een relatief grote Europese 

interventiemacht (50 tot 60.000 man) op een grandioze mislukking was 

uitgelopen, stelde de EU-landen zich in 2004 tevreden met de vorming van 

battle-groups, kleine formaties van 1.500 tot hooguit 2.500 militairen. Slechts 
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twee van strijdgroepen zouden volgens wisselschema’s paraat worden 

gesteld. Overigens is tot vandaag geen van deze groepen feitelijk in een 

conflictgebied ingezet. Drie jaar geleden niet in Libië en nu niet in Mali of in 

de Centraal-Afrikaanse Republiek.  

  

Ogenschijnlijk had de EU in de eerste jaren na het einde van de Koude 

Oorlog het internationale tij mee. Er werd gesproken over een common 

marketization van de wereld, met de EU als lichtend voorbeeld (Fukuyama). 

Er werd ook gespeculeerd over een gedaantewisseling, een paradigma-

wisseling, van de internationale betrekkingen. Geopolitiek, d.w.z. de strijd 

om de beheersing van territoria en zeeën, had in een tijd van 

interdependentie en mondialisering afgedaan. De rivaliteit tussen staten 

heette te zijn verschoven naar een wedijver om marktaandelen, 

investeringen, grondstoffen en de richting van financiële stromen. De 

manipulatie van economische kwetsbaarheden van andere landen werd als 

instrument van buitenlandse politiek doeltreffender geacht dan de 

uitoefening van militaire dwang. In de schaduw van de officiële 

betrekkingen tussen regeringen begroette men een onstuimige groei van 

grensoverschrijdende netwerken, waarbij nadrukkelijk niet-statelijke spelers 

(transnationale ondernemingen maar ook burgerorganisaties) betrokken 

waren. Deze netwerken droegen bij aan een onthiërarchisering van de 

bestaande machtsrelaties, althans zo luidde de stelling van sommige 

theoretici. Ook in dit opzicht zou de EU, met haar wijd vertakte 

maatschappelijk middenveld en open nationale grenzen, een koppositie 

innemen. 

 

Terugkeer naar Westfalen 

Het is niet teveel te zeggen dat Europa’s ambities inmiddels zijn ingehaald 

door ontwikkelingen en gebeurtenissen die het ware gezicht van de wereld 

hebben laten zien. Een wereld waarin economische en financiële 

afhankelijkheden weliswaar grenzen stellen aan de bewegingsvrijheid van 

ook de grote landen, maar waarin op vele plaatsen de preoccupatie met de 

nationale veiligheid en het verwerven van invloedssferen nog springlevend 

bleken te zijn. Het begon aan het begin van deze eeuw al in de Verenigde 

Staten. De schok en naschok van 9/11 waren ongemeen hevig. In de ban van 

de strijd tegen het terrorisme en landen die terroristische bewegingen 

zouden ondersteunen, verhoogde de Amerikaanse regering de militaire 

uitgaven drastisch. In het binnenland was sprake van een ongekende 

uitbreiding van omvang en bevoegdheden van de veiligheidssector, die 
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botste op lang gekoesterde burgerlijke vrijheden. Tegelijk was de houding 

van de VS tegenover het internationale recht ambivalent. Aan de ene kant 

schortte het zelfs onder president George W. Bush niet aan abstracte 

liefdesverklaringen aan het internationale recht in het algemeen, maar elke 

keer wanneer internationale verplichtingen in strijd dreigden te komen met 

veronderstelde Amerikaanse belangen haakte Washington af (bijvoorbeeld 

toetreding tot het Statuut van Rome) of deinsde het niet terug het recht 

eenzijdig naar zijn hand te zetten (inval in Irak). Zelfs onder de in Europa zo 

populaire president Obama bleek de VS niet de onvoorwaardelijke partner 

in de versterking van de internationale rechtsorde te zijn die de EU voor de 

verwezenlijking van haar ambities nodig had. Het Guantanamo-dossier 

sleepte zich voort, de NSA-afluisterpraktijken brachten sommige Europese 

leiders (kanselier Merkel voorop) de stuipen op het lijf, terwijl vooral door 

het verzet in de Senaat Amerika afzijdig bleef van een aantal 

wapenverdragen dan wel deze weigerde te ratificeren. 

 

Maar voor de beoordeling van Europa’s mogelijkheden om een 

ontwikkeling te bevorderen in de richting van op een regels gebaseerd 

mondiaal stelsel, een echte wereldorde zo gezegd, is vooral de opstelling 

van de opkomende landen en speciaal de BRICS leerzaam. China verdient 

uiteraard de meeste aandacht, al was het alleen omdat de EU China’s 

belangrijkste handelspartner is en omgekeerd China de belangrijkste 

groeimarkt voor de Europese landen. Naarmate de macht van China 

toeneemt, wordt het voor Europese afgezanten steeds lastiger de moral high-

ground te betreden. Chinese leiders tonen zich nauwelijks gevoelig voor 

Europese sermoenen op het gebied van mensenrechten en democratie. Elke 

poging om hen bij deze onderwerpen de maat te nemen wordt snel 

afgeschilderd als ontoelaatbare inmenging in de binnenlandse 

aangelegenheden en schending van de nationale soevereiniteit, de klassieke 

Westfaalse pijlers onder de statenorde. De Chinese leiders zijn ook maar al te 

goed gaan beseffen dat zij geen serieuze druk uit Europa te duchten hebben. 

De EU-lidstaten buitelen immers over elkaar heen in de jacht op nationaal 

economisch voordeel, de gemeenschappelijke China-strategie van Brussel 

ten spijt. Verder staat Europa nagenoeg machteloos tegenover China’s 

assertieve, zo niet intimiderende, politiek in Oost-Azië. Als erfgenaam van 

het oude Rijk van het Midden maakt het huidige China zich sterk voor een 

eigen invloedssfeer. Het beschouwt dit als een bijna vanzelfsprekend recht. 

China duldt geen vreemde marines in zijn nabijheid en maakt aanspraak op 

een groot aantal eilandjes en atollen in de Oost- en Zuid-Chinese Zee.  
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Dit brengt de Aziatische reus bijna automatisch in conflict met de VS, die 

zich ook als een Pacifische macht ziet en zich verplicht voelt zijn Aziatische 

bondgenoten te beschermen. Waar bemiddeling door onpartijdige organen 

en vreedzame geschilbeslechting tot het DNA van de EU is gaan behoren, is 

het speciaal voor de Unie frustrerend dat China weigert de uitstaande 

territoriale disputen voor te leggen aan internationale gerechts- of 

arbitragehoven. Voorzienbaar is dat Europa buitenspel zal staan bij 

gesprekken in de toekomst over een coöperatief veiligheidsregime en 

vertrouwenwekkende maatregelen om de spanningen in de regio te 

verminderen, mochten die gesprekken worden gehouden. De reden is 

eenvoudig: Europa heeft geen militaire presentie in Oost-Azië. Om die reden 

deed het ook niet mee aan het zes partijenoverleg over Korea. Tekenend 

voor de grote verschuivingen in de wereld is dat de Aziatische landen met 

elkaar in 2012 voor het eerst meer aan hun defensie uitgaven dan de 

Europese. En dat terwijl de militaire koopkracht van de Aziatische valuta 

over het geheel genomen veel en veel groter is dan van de Europese. 

 

Onder de vijf BRICS-landen zijn er drie met een democratisch bewind: India, 

Brazilië en Zuid-Afrika. Het is opmerkelijk dat ook deze landen, getuige 

bijvoorbeeld hun opstelling in het Syrische conflict, vasthouden aan een 

strikte opvatting van soevereiniteit en non-interventie. Hierdoor is ook de 

toepassing van de veel bejubelde doctrine van de responsibility to protect 

(R2P), die aanvankelijk als een doorbraak in de interstatelijke verhoudingen 

werd gezien, in een impasse terecht gekomen. Het is op zijn minst ironisch 

dat de Westfaalse erfenis nergens zo goed wordt bewaakt als juist buiten 

Europa. De verklaring hiervoor moet worden gezocht in de doorwerking 

van oude antikoloniale reflexen en de angst dat westerse regeringen R2P 

zouden kunnen misbruiken voor regime change. De val van Gaddafi wordt in 

dit verband steeds als kroonbewijs opgevoerd.  

 

Tot zover is nog geen aandacht besteed aan Rusland. Er is natuurlijk alle 

aanleiding dit wel te doen. Niet omdat dit land met zijn verouderde 

economie en krimpende bevolking een overtuigend voorbeeld is van een 

opkomend (of opgekomen) land. Want ondanks de overvloedige olie- en 

gasopbrengsten is Rusland dat bepaald niet. Maar de Russische annexatie 

van de Krim, uitgevoerd onder de uitoefening van militaire dwang, is een 

overduidelijke demonstratie van brute en cynische machtspolitiek die past 

in het geschetste beeld van de terugkeer naar Westfalen. Geen win-win 

situaties dus, maar tegengestelde belangen. Het valt niet te bewijzen dat 
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Moskou zich nooit aan het grondgebied van de Oekraïne had vergrepen 

indien de kracht van de Europese legers nog op het oude peil (d.w.z. van 

vlak na de Koude Oorlog) had gelegen. Per slot van rekening spelen hier de 

sterk verminderde militaire aanwezigheid van de VS en de grenzen van het 

NAVO-verdragsgebied een belangrijke rol, zo de militaire optie als reactie 

op de annexatie al ooit aan de orde was gekomen. Maar het is wel 

aannemelijk dat de machtsbewuste Poetin, die zelf grote sommen geld 

vrijmaakt voor de modernisering van de Russische strijdkrachten, in de 

halvering van de Europese strijdkrachten in de afgelopen 20 jaar een teken 

van zwakte ziet. Het beeld van een Europa dat verlamd is door zijn 

economische problemen en onwillig is tot het uiterste te gaan om zijn vitale 

belangen te beschermen, zal Poetins calculatie van de risico’s met betrekking 

tot het ingrijpen in de Krim vermoedelijk hebben beïnvloed. Het uitblijven 

van harde economische sancties moet zijn indruk hebben versterkt dat de 

EU-regeringen, als het erop aankomt, niet in eigen vlees durven te snijden. 

Grote woorden van afkeuring maar bescheiden daden. Ook het Chinese 

leiderschap zal tot een soortgelijke conclusie zijn gekomen, voor zover het 

deze al niet had getrokken.        

  

Noodzakelijke reality check 

De tegenkrachten die de EU buiten haar grenzen is gaan ontmoeten, maken 

een kritisch zelfonderzoek naar de realiteitswaarde van haar internationale 

pretenties noodzakelijk. Daar is des te meer reden voor, omdat de effecten 

van het meest succesvolle onderdeel van het externe optreden van de Unie 

lijken te zijn uitgewerkt. Hier wordt uiteraard gedoeld op toelating van 

nieuwe lidstaten en de politiek van conditionaliteit op basis van de zgn. 

Kopenhagen-criteria. Bij de toetreding van Roemenië en Bulgarije (2007) was 

er al ernstige twijfel gerezen of de EU wel bij machte was gebleken de 

noodzakelijke hervormingen in de overgang naar een rechtsstaat af te 

dwingen. Die twijfel is nog sterker in het geval van Turkije. De 

onderhandelingen over het lidmaatschap van dit land duren nu al negen 

jaar. Een reëel vooruitzicht op een positieve afronding tekent zich niet af. Na 

een aanvankelijk optimisme over de uitwerking van het 

onderhandelingsproces op de interne verhoudingen in Turkije (in het 

bijzonder ten aanzien van de positie van de Koerden), is dit optimisme 

verdampt. De Turkse regering van premier Erdogan waant zich 

onaantastbaar, ook in haar relatie met de EU. Zij is haar tegenstanders met 

meer en meer repressie gaan bejegenen. De vrijheid van meningsuiting werd 

beknot en het politie-ingrijpen bij antiregeringsdemonstraties ging alle 
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perken te buiten. Ankara negeerde de kern van de Europese boodschap, nl. 

dat democratie en rechtsstaat onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Met 

andere woorden, de AK-partij heeft dan wel beschikking over een 

meerderheid in Turkije, maar die meerderheid mag geen vrijbrief zijn om 

individuele grondrechten en de rechten van de minderheid met voeten te 

treden.  

 

Afgezien van het treurige Turkije-dossier is er nog een andere reden 

waarom het EU-lidmaatschap niet meer kan worden gebruikt als hefboom 

om binnenlandse hervormingen te eisen: het verzet onder de burgers in de 

EU-lidstaten tegen verdere uitbreiding is sterk gegroeid. Nederland is daar 

een sprekend voorbeeld van. Voor Nederlandse bewindslieden is het anti-

uitbreidingssentiment politiek zo sterk gaan wegen dat de aanduiding van 

zelfs maar een ver lidmaatschapsperspectief voor bijvoorbeeld Oekraïne 

anathema is. De openlijk beleden sympathie voor de Maidan-beweging heeft 

duidelijk een grens. Intussen berooft het ontnemen van elke hoop op 

lidmaatschap bij landen in de nabijheid van de EU het nabuurschapsbeleid 

van de Unie een groot deel van zijn effectiviteit. 

 

Conclusie 

Is de EU met dit alles gedoemd tot machteloosheid? Is haar gewicht in de 

wereldpolitiek niet veel meer dan dat van een vergrote uitgave van een 

idealistische NGO, die goede bedoelingen vertaalt in vruchteloze oproepen 

aan boosaardige potentaten? Nee, dat zou een te sombere conclusie zijn. De 

EU blijft de grootste handelsmacht in de wereld, de grootste donor van 

ontwikkelingshulp en zelfs met de sterk geslonken defensiebudgetten geven 

de lidstaten bij elkaar nog steeds een aanzienlijk bedrag uit aan hun 

verwaarloosde krijgsmachten. Het is voor iedere insider duidelijk wat er 

voor nodig is om dit potentieel om te zetten in werkelijke Europese invloed. 

Meer politiek-strategische eenheid en gemeenschappelijk handelen. 

Offerbereidheid als het om de toepassing van harde economische en 

financiële sancties gaat. Vermindering van de energie-afhankelijkheid van 

Rusland. En niet in de laatste plaats: het maken van korte metten met de 

enorme verspilling van defensiegelden als gevolg van de nationale 

versnippering van militaire strijdkrachten. Nergens zijn de schaalvoordelen 

van Europese samenwerking zo groot als op defensiegebied, nergens zijn de 

resultaten zo teleurstellend. Maar de noodzaak te komen tot een meer 

gemeenschappelijke Europese defensie mag geen alibi zijn om de 
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defensiebudgetten nog verder uit te knijpen. Integendeel, want gezamenlijke 

Europese projecten zullen in de startfase juist meer investeringen vergen.  

 

Is het dus zonneklaar wat er moet gebeuren om het Europese 

handelingsvermogen op het wereldtoneel te vergroten, minder duidelijk is 

hoe de onderliggende oorzaken van de huidige underperformance van Europa 

moeten worden bestreden. Het gaat hierbij vooral om het soevereiniteits-

fetisjisme, de verleiding van free-rider gedrag en de heersende nationale 

zelfgenoegzaamheid. Vermoedelijk zullen zich nog veel meer demonstraties 

van Europese hulpeloosheid moeten voltrekken om wat dit betreft een 

omslag teweeg te brengen. Maar zelfs dan is het nog de vraag of diegenen 

die het Europese buitenlands beleid bij voorkeur willen richten op een 

wereld zoals deze zou moeten zijn en niet zoals deze helaas is, zullen 

ontwaken uit hun droom van een internationale samenleving zonder harde 

macht.  
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De Europese Unie als een bescheiden macht 
 

 

Wolfgang Wagner 

 

De auteur is hoogleraar Internationale Veiligheid aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam. 

 

 

De Europese Unie – nog steeds een economische gigant en een politieke dwerg? 

Reflecties op het buitenlands beleid van de Europese Unie zijn vaak 

gebaseerd op een – soms expliciete, meestal impliciete – vergelijking met de 

Verenigde Staten. Qua inwoners of nationaal product is er inderdaad geen 

groot verschil tussen de VS en de EU. De 28 lidstaten van de EU hebben 

samen zelfs meer soldaten dan de VS (terwijl ze minder dan de helft 

besteden aan strijdkrachten in vergelijking tot de VS1). Verder geven de 

Europeanen (de EU en haar lidstaten samen) tweemaal zoveel uit aan 

ontwikkelingshulp als de VS. Kennelijk heeft de EU dus de middelen die 

nodig zijn voor een effectief buitenlands beleid. Wat er volgens critici aan 

ontbreekt, is de politieke wil onder de lidstaten deze middelen voor 

gemeenschappelijke doelen in te zetten.  

 

Een uitzondering is het gemeenschappelijk handelsbeleid. Op dit gebied is 

de EU wèl een van de belangrijkste spelers op het internationale toneel en 

wordt ze door de VS en andere mogendheden serieus genomen. Volgens 

critici is deze uitzondering het gevolg van de combinatie van het uitbesteden 

van competenties aan de Europese Commissie, alsook de besluitvorming 

onder de lidstaten met (gekwalificeerde) meerderheid. Kennelijk kunnen 

Europese instituties wel een bijdrage leveren in het faciliteren van een 

gemeenschappelijke positie. Precies om deze reden hebben de lidstaten 

bijvoorbeeld de positie van een Hoge Vertegenwoordiger voor het 

Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (tegenwoordig nog 

Catherine Ashton, daarvoor Javier Solana) in het leven geroepen die een 

stem en een gezicht aan de Europese diplomatie zou (moeten) geven. Door 

het Verdrag van Lissabon worden de competenties van de Hoge 

Vertegenwoordiger uitgebreid. Voorstanders van een krachtige Europese 

                                                             
1 Volgens de laatste editie van de jaarlijkse Military Balance van het International 

Institute for Strategic Studies in London besteedt de VS $ 600 miljard en de 28 

lidstaten van de EU tezamen $ 255 miljard. 
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diplomatie juichen deze ontwikkeling toe, maar achten deze bij lange na niet 

voldoende.  

 

De Europese top in december 2013 heeft voor het eerst in jaren het 

veiligheid- en defensiebeleid op de agenda gezet. De lidstaten, maar ook de 

EU zelf, worden opgeroepen om hun gezamelijke verantwoordelijkheden 

meer op te pakken zodat het “Gemeenschappelijk Veiligheid- en 

Defensiebeleid” (GVDB) aan vrede en veiligheid kan bijdragen.2  

 

In Brussel wordt graag naar peilingen verwezen waaruit zou blijken dat een 

gemeenschappelijk buitenlands beleid erg populair is. Zo vroeg bijvoorbeeld 

de Europese peilingsdienst (Eurobarometer) in het voorjaar van 2013 of 

burgers voor of tegen een gemeenschappelijk buitenlands beleid waren. Uit 

het gemiddelde van alle EU-lidstaten bleek dat een ruime meerderheid van 

64% voor en slechts 27% tegen dit voorstel was (Nederlanders waren wat 

minder enthousiast, maar desalniettemin was 53% voor en 41% tegen). 

 

Gelet op de Eurocrisis, die gepaard gaat met een evenzo grote 

vertrouwenscrisis in de Europese Unie in het algemeen, is zulke populariteit 

erg aantrekkelijk voor iedere voorstander van het Europese project. Als de 

mensen steeds minder overtuigd zijn van de waarde van de economische 

samenwerking of het vrij verkeer, zullen ze dan misschien wel geneigd zijn 

het project te steunen vanwege de Europese rol in de wereld? 

 

Risico’s van een forse Europeanisering  

Volgens mij wordt het risico van een forse Europeanisering op het gebied 

van Buitenlands en Veiligheidsbeleid, en in het bijzonder van een 

Defensiebeleid, onderschat. 

 

Wat peilingen betreft, is het altijd erg belangrijk te weten wat er precies 

wordt gevraagd en welke antwoorden er kunnen worden gekozen. Zo vroeg 

de Eurobarometer in de jaren negentig of beslissingen over veiligheid en 

defensie nationaal of gemeenschappelijk zouden moeten worden genomen. 

Waar het bij de eerdergenoemde peiling ging over de steun voor een 

bepaalde visie, werden in dit geval twee alternatieven voorgelegd aan de 

respondenten. Deze vraagstelling leidde tot andere resultaten: een kleinere 

groep mensen zou graag gemeenschappelijke besluitvorming willen zien. In 

                                                             
2 Conclusies Europese Raad, 19/20 december 2013 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/140265.pdf. 
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januari 1996 waren 44% van de Europeanen en 64% van de Nederlanders er 

voor om besluiten op Europees niveau te nemen (49% van de Europeanen en 

31% van de Nederlanders kozen voor “nationaal niveau”). Enkele maanden 

later werd een derde optie genoemd, namelijk “gezamenlijk nationaal en 

Europees”. Deze optie werd ook meteen de populairste optie onder 

respondenten in de EU. Ook in Nederland daalde de steun voor het 

Europees niveau van 64% naar 49%.3 Dit voorbeeld demonstreert dat kleine 

verschillen in de formulering van vragen en mogelijke antwoorden grote 

gevolgen voor de uitslag kunnen hebben.  

 

Uit opiniepeilingen tijdens conflicten blijkt verder dat de inzet van militairen 

in het begin van een operatie erg populair is (en dat ook de populariteit van 

een regering dan stijgt). Hoe langer de operatie echter duurt en hoe meer 

slachtoffers er vallen, des te groter is de daling van de populariteit van de 

missie. Enkele dagen na de inval in Irak was de Amerikaanse president 

George W. Bush erg populair. Zijn populariteit nam hierna echter sterk af, 

zeker toen er meer en meer slachtoffers vielen zonder dat er sprake was van 

een succesvolle interventie. Ook elke inzet van Europese strijdkrachten is 

dus altijd riskant. Als snel succes kan worden geboekt, zou de Europese 

Unie (als degene die de missie begint) profiteren. Als er echter slachtoffers 

vallen en de doelstelling van de missie niet wordt bereikt, zal niet alleen de 

missie maar ook de hiervoor verantwoordelijke organisatie kritisch worden 

beschouwd. 

 

De Europese Unie als een bescheiden macht 

Maar zou het niet verder ontwikkelen van het GBVB niet een falen 

betekenen voor de Europese Unie? Zou het niet zonde zijn als de enorme 

middelen van de 28 lidstaten gezamenlijk niet efficiënter worden ingezet? 

Zou het niet een blamage zijn als de Europeanen niet de politieke wil 

kunnen opbrengen om, op zijn minst een beetje, meer zoals de VS te 

worden? 

 

Om een misverstand te voorkomen: mijn pleidooi is niet voor een minder 

actief GBVB op gebieden waar inderdaad gemeenschappelijke belangen 

bestaan, bijvoorbeeld met betrekking tot het Iraanse nucleaire programma of 

de samenwerking tussen Serviërs en Albanezen in Kosovo. In zulke gevallen 

                                                             
3 In de gehele EU is er 39% voor “gezamenlijk nationaal en EU”, 29% is voor “vooral 

EU” en 27% voor “nationaal”. In Nederland is “vooral EU” met 49% het populairst, 

gevolgd door “allebei EU en nationaal” (32%) en “nationaal” (15%). 
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heeft de EU al een belangrijke rol gespeeld en kan het inderdaad trots zijn op 

de behaalde uitkomsten. 

 

Als de lidstaten het onderling echter niet eens zijn (een dergelijke onderlinge 

verdeeldheid zagen wij al in de aanloop naar de Irak-oorlog en het al dan 

niet aansluiten bij de Amerikaanse ‘coalition of the willing’), is het voor de 

EU het beste om deze realiteit te accepteren. Namelijk dat het fundament 

voor een gemeenschappelijk beleid, namelijk gedeelde belangen, ontbreekt. 

In tegenstelling tot een handelsverdrag is het niet denkbaar dat een 

(gekwalificeerde) meerderheid zou beslissen of de EU aan een interventie 

meedoet of niet. Een uitzondering hier is het managen van conflicten tussen 

lidstaten die op onbekende maar vermijdbare manier escaleerden. 

 

Op deze manier wordt de EU een bescheiden macht, dat wil zeggen: een 

mogendheid die doet wat het kan, maar tegelijkertijd accepteert dat er 

gevallen zijn waar geen gemeenschappelijke actie mogelijk is. Het grootste 

voordeel van zelfbewustzijn is dat de door Christopher Hill genoemde 

“capabilities-expectations gap”4 minder dramatisch wordt. Volgens Hill 

wordt de EU vaak met (onrealistisch) grote verwachtingen geconfronteerd, 

waardoor zij als organisatie vaak in slagkracht teleurstelt.  

 

GBVB’s verborgen succes: de EU als manager van conflicten tussen lidstaten 

In dit hoofdstuk heb ik tot dusver gepleit voor een bescheiden idee van de 

Europese rol in de wereld. Tenslotte wil ik graag nog aanvullen dat het 

GBVB ook op deze bescheiden manier een erg belangrijke functie in de 

Europese samenwerking bekleedt, namelijk in het managen van en het 

bemiddelen in het geval van conflicten tussen lidstaten. Helaas wordt deze 

functie vaak over het hoofd gezien. 

 

De Europese buitenlandse politiek is ook mede opgericht om conflicten 

tussen lidstaten te vermijden of op zijn minst te minimaliseren. Met het 

honderdjarig jubileum van de Eerste Wereldoorlog lijkt er geen betere 

gelegenheid om aan deze functie herinnerd te worden.  

 

Honderd jaar geleden leidde een terroristische aanslag in de Europese 

periferie tot een verschrikkelijke oorlog op Europees (en tegenwoordig: EU) 

                                                             
4 Hill, Christopher 1993: The Capability-Expectations Gap, or Conceptualizing 

Europe’s International Role, in: Journal of Common Market Studies Volume 31, No. 3, 

305-328. 
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grondgebied. Natuurlijk zijn de redenen voor de Eerste Wereldoorlog 

complex. Echter, een van deze redenen was het ontbreken van instituties die 

konden bemiddelen wanneer Europese landen met elkaar in conflict 

(dreigden te) raken. Er was destijds geen Europese top waar regeringen van 

gedachten konden wisselen en de nationale strijdkrachten waren een 

bolwerk van nationalisme en militarisme. 

 

Toen er begin jaren negentig weer een oorlog op de Balkan uitbrak waren er 

wederom spanningen tussen de lidstaten van de EU. Alsof de laatste eeuw 

weinig was veranderd, leek Duitsland Kroatië te steunen, terwijl Frankrijk 

Servië en Groot Brittannië Bosnië verdedigde. Opvallend genoeg riep de 

Duitse houding – onmiddellijk na de Duitse vereniging – wantrouwen op bij 

de andere lidstaten. In deze periode bleek hoe lidstaten hun belangen 

formuleerden op basis van nationaal belang en op de lange termijn elkaar 

zelfs tegen zouden kunnen werken (zoals wij nu zien bij de houding van de 

EU ten opzichte van Rusland en Oekraine). Tegelijkertijd bleek tijdens de 

Balkanoorlog wat de gevolgen zijn van een Verenigde Staten die zich in 

Europa meer op de achtergrond beweegt, waarbij de onderlinge competitie 

tussen de (grote) Europese lidstaten toeneemt. In dezelfde periode gaf de 

Amerikaanse politicoloog Mearsheimer zijn befaamde voorspelling dat 

Europa na de Koude Oorlog weer meer zoals voor de Koude Oorlog zou 

zijn.  

 

In 1990/91 waren de Europese regeringen vastbesloten om een dergelijk 

scenario te vermijden en beslisten ze op hun top in Maastricht tot niet alleen 

een muntunie maar ook een GBVB. De doelstellingen waren natuurlijk 

vooral “de bescherming van de gemeenschappelijke waarden, de 

fundamentele belangen en de onafhankelijkheid van de Unie” en de 

“versterking van de veiligheid van de Unie en haar Lid-Staten in alle 

opzichten”5. Maar hoewel niet expliciet vermeld, heeft het GBVB sinds 

Maastricht nog een belangrijk doel, namelijk het vermijden (of tenminste 

minimaliseren) van conflict tussen de lidstaten. Maar hoe kunnen conflicten 

het beste worden vermeden of op zijn minst binnen de perken worden 

gehouden? Volgens de Europese politici kan dit het beste via de 

intensivering van communicatie en dus een continue uitwisseling van 

standpunten. Mede daarom kwamen niet alleen de ministers voor 

buitenlandse zaken elke maand (zo nodig ook vaker) bij elkaar, maar ook de 

                                                             
5 Artikel J.1 (2) van het Verdrag Betreffende de Europese Unie (“Verdrag van 

Maastricht”), Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen C 191 van 29.7.1992. 
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experts voor specifieke landen (en thematische dossiers) vergaderden steeds 

vaker. Tussen vergaderingen door biedt een eigen telex-systeem gelegenheid 

voor tussentijds advies (in de jaren negentig zijn er tussen tienduizend en 

dertienduizend telexen gewisseld, dus gemiddeld meer dan dertig per dag6). 

In tegenstelling tot de diplomaten aan de vooravond van de Eerste 

Wereldoorlog zijn de diplomaten binnen de EU bekend met elkaar en 

elkaars standpunten.  

 

Nog opmerkelijker zijn de veranderingen bij de strijdkrachten. Enkele 

decennia geleden waren deze nog een bolwerk van nationalisme (en stonden 

ze vaak niet onder de controle van de regeringen). In het kader van het 

GBVB werken de diverse Europese krijgsmachten nu nauw samen. Hoewel 

strijdkrachten van verschillende landen honderd jaar geleden ook wel eens 

samen vochten, is de intensiteit (en daardoor ook het niveau) van de 

hedendaagse samenwerking onder de Europese landen vele malen hoger. In 

sommige gevallen is het voor de strijdkrachten van enkele landen zelfs niet 

meer mogelijk om zonder hun bondgenoten te opereren. Zo hebben 

Nederland en België afgesproken (BENESAM) het onderhoud van fregatten 

en mijnenjagers te poolen. Belgische fregatten kunnen alleen nog in Den 

Helder en Nederlandse mijnenjagers alleen nog in Zeebrugge worden 

onderhouden. Zonder steun van België kan de Nederlandse marine niet 

meer opereren en vice versa. De reden hiervoor is natuurlijk dat het 

materieel onderhoud op deze manier goedkoper wordt. Krimpende 

budgetten voor defensie zijn zonder twijfel ook in vergelijkbare gevallen een 

belangrijke prikkel. Maar wanneer wij kijken naar de militaire 

samenwerking tussen bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland speelt zeker ook 

de politieke overweging een rol. Ook door verregaande militaire 

samenwerking wordt een onderlinge oorlog immers vrijwel onmogelijk.  

 

De herinnering aan de eerste helft van de twintigste eeuw verklaart de 

enorme verschillen in de diplomatieke en militaire praktijk anno 2014. 

Zonder twijfel is de Europese Unie niet de enige drijfveer voor dergelijke 

veranderingen. Tot het einde van de Koude Oorlog was de NAVO 

belangrijker voor de militaire samenwerking dan de EU. Toen echter de 

toekomst van de NAVO met het einde van de Koude Oorlog onzeker werd 

                                                             
6 Bicchi, Federica 2011: The EU as a community of practice: foreign policy 

communications in the COREU network, in: Journal of European Public Policy 18: 8, 

1115-1132. 
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door het wegvallen van de traditionele (Russische) dreiging, begon de EU 

meer en meer op de voorgrond te treden. 

 

Volgens mij is het GBVB ook opgericht om de militaire samenwerking 

tussen landen die in het verleden tegen elkaar oorlog voerden te stimuleren. 

Gezien het vertrouwen onder de Europese landen en onder hun 

strijdkrachten in het bijzonder is het GBVB enorm succesvol. Dit betekent 

niet dat de EU moet verzaken om enig buitenlands beleid te formuleren. Het 

heeft wel tot gevolg dat de EU op haar militaire samenwerking trots kan 

zijn, wanneer deze tot minder militaire missies leidt dan je volgens sommige 

critici zou kunnen verwachten.
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De externe pretenties van de Europese Unie 
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ChristenUnie. 

 

 

In december 2013 kwam de Europese Raad voor het eerst in de geschiedenis 

bijeen om zich te buigen over de Europese uitdagingen en ambities op het 

terrein van veiligheid en defensie. Wat in Europa ooit was begonnen als een 

institutioneel arrangement primair voor economische samenwerking had na 

opeenvolgende verdragswijzigingen nu het klassieke domein bereikt van 

elke statelijke identiteit. De vergadering was voorbereid door Catherine 

Ashton, sinds 2009 de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en 

Veiligheidsbeleid van de Europese Unie, met een rapport over de 

strategische context van de Europese Unie en het (on)vermogen van de EU 

om daar met de thans beschikbare politieke wil en militaire capaciteiten een 

adequate positie voor te formuleren. Als prioriteit noemde ze onder meer 

het vermogen om met het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid in de 

Europese strategische omgeving veiligheid te verzekeren. Het rapport is te 

beschouwen als een logisch sequeel van de taken die in het Verdrag van 

Lissabon aan het nieuwe mandaat van de Hoge Vertegenwoordiger waren 

toebedeeld. 

 

Nog geen twee maanden later presenteerde de Unie zich in haar reacties op 

de crisis in Oekraïne in ware gedaante. Op het hoogtepunt van de crisis 

belde de Duitse bondskanselier Merkel met de Russische president Poetin 

over de integriteit van Oekraïne, onderhandelden de ministers van 

Buitenlandse Zaken van Duitsland, Frankrijk en Polen in Kiev over een 

politiek akkoord, vergaderden de Europese ministers in Brussel over te 

nemen sancties en was de Hoge Vertegenwoordiger nauwelijks zichtbaar. 

Het ontlokte de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken 

Victoria Nuland, de (uitgelekte) scabreuze, maar desalniettemin herkenbare 

uitspraak “F*** the EU”.  

 

Nu kan men schamperen over de vertoonde kloof tussen de Europese 

buitenlandpolitieke droom en de daad in deze ernstige crisissituatie. Met 
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enige realiteitszin is allereerst te constateren dat dit nu eenmaal het reële 

Europa is. Men kan daar kritisch over zijn, het is nog maar de vraag of de 

spanningsreductie in Oekraïne en tussen Rusland en de Europese Unie 

gemakkelijker zou zijn verlopen wanneer de Unie een echte politiek en 

militair geïntegreerde machtsfactor zou zijn geweest.  

 

De Europese Unie heeft geen buitenlands beleid. Het ontbeert daarvoor een 

gemeenschappelijke politieke wil en legitimerend draagvlak, reëel 

beschikbare instrumenten en middelen, en een legitimerende politiek-

historische missie. Daarin verschilt het nu eenmaal van klassieke staten, hoe 

bescheiden daar de middelen vaak ook zijn. Het optreden in Kiev van 

Frankrijk, Duitsland en Polen – bien étonnés de se trouver ensemble – is 

daarom even verklaarbaar als de onzichtbaarheid van de Hoge 

Vertegenwoordiger.  

 

Geen buitenlands maar extern beleid 

Het institutionele arrangement dat wij kennen als de Europese Unie 

onderhoudt natuurlijk wel externe relaties. De daarvoor in het verdrag 

vastgelegde bevoegdheden dienen allereerst de belangen van de lidstaten. 

Denk aan de exclusieve bevoegdheden van de Unie ter zake van het 

handelspolitieke beleid. Onmiskenbaar gaat het daarbij om zeer grote 

belangen, op dit terrein is de Europese Unie wel degelijk een zelfstandige 

speler op wereldniveau. Nu is het een frustratie van sommigen dat deze 

economische grootmacht een dreumes is op machtspolitiek gebied. Een 

dergelijke frustratie heeft echter alleen recht van bestaan wanneer men de 

Europese Unie pas dan als volwaardig beschouwt wanneer zij zich 

internationaal kan presenteren als een constitutionele, politieke, 

diplomatieke en militaire eenheid, kortom als minimaal een politieke 

federatie. Echter, niet alleen is die idee verder weg van verwezenlijking dan 

ooit, de vraag die daaraan vooraf gaat is of die idee nastrevenswaardig moet 

worden geacht. Ik meen van niet en niet alleen om frustraties te voorkomen. 

 

De positie en identiteit van de EU internationaal doet enigszins denken aan 

het axioma waarmee Nederland zich altijd heeft ingezet voor een nauwe 

Europese samenwerking. Dat axioma was dat een zwakke politieke entiteit 

belang heeft bij een internationale rechtsorde waar het op voet van 

gelijkheid kan meespreken en -beslissen met grotere in een vast 

institutioneel arrangement c.q. politieke (rechts)orde. Welnu, dat ideaal is in 

de achter ons liggende decennia verregaand verwezenlijkt en Nederland 
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heeft daar als geen ander van geprofiteerd. De verworvenheden zijn dus niet 

alleen economisch geweest, maar ook politiek in termen van 

rechtszekerheid, politieke stabiliteit en conflictpreventie.  

 

Hoe staat nu de EU in de wereld? Vooralsnog heeft de Unie die vraag 

beantwoord op een zeker voor Nederland herkenbare wijze. In art. 21 van 

het Verdrag van Lissabon wordt de externe taak van de Unie geformuleerd. 

Daarin treft men geen woord aan over een machtspolitieke ambitie op 

wereldschaal. Als richtlijn voor dat externe optreden wordt uitsluitend 

gesproken over een externe waardenprojectie. De Unie, aldus dit artikel, 

streeft een internationale orde na in de vertrouwde termen van de 

democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten enz. De Unie treedt de wereld 

tegemoet als wervend voorbeeld, als civiele kracht, als soft power, als een 

zwakke politieke actor – zie hier de relevantie van de vergelijking met 

Nederland – die allereerst belang heeft bij een goedgeregelde multilaterale 

orde.  

 

Riskante ideologische vooringenomenheid 

Het proces van de Europese integratie is m.i. negatief belast met een 

ideologische, nauwelijks uitgesproken, vooringenomenheid dat het alleen 

dan succesvol en duurzaam zou zijn wanneer “het steeds hechtere verbond” 

van staten opgetuigd zou worden met primaire staatstaken. De monetaire 

unie is het meest aansprekende voorbeeld van die ideologische 

vooringenomenheid. De economische argumenten waren bescheiden van 

gewicht en in elk geval niet doorslaggevend, dat waren de politieke. Nu 

weten we hoe ondoordacht die beslissing is geweest en hoeveel risico’s 

Europa daarmee heeft genomen.  

 

Diezelfde ideologische vooringenomenheid kan ons parten spelen wanneer 

we nu de Unie zouden willen optuigen met een veiligheidspolitiek 

instrumentarium enkel en alleen omdat dit nu eenmaal zou voortvloeien uit 

de logica van “het steeds hechtere verbond” van de lidstaten. Er zit dan ook 

een spanning tussen de agenda van die Europese Raad van december 2013 

en het paper van Ashton enerzijds en de zelfopgelegde civiele taak van art. 

21 van het Verdrag anderzijds. Het heeft wel degelijk zin nu al de vinger te 

leggen bij deze innerlijke spanning. Met het Verdrag van Lissabon is de Unie 

immers opgetuigd met een nieuw instrumentarium ter versterking van het 

internationale handelingsvermogen van de Unie. Allereerst de instelling van 

een vaste voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders, vervolgens 
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de instelling van eerdergenoemde Hoge Vertegenwoordiger en tenslotte de 

oprichting van een Europese diplomatieke dienst, de Europese Dienst voor 

Extern Optreden (EDEO).  

 

De vraag is nu hoe dit instrumentarium zal worden ingezet. Zal het, zoals 

destijds de monetaire unie, een functie krijgen in een proces van Europese 

“nation building” en de versterking van een machtspolitiek profiel van de 

Unie als “global player”? Op dit moment zijn we daar ver van verwijderd, 

maar zal de Europese elite hiermee genoegen nemen? Dat zal in elk geval 

van land tot land verschillen. Het Verenigd Koninkrijk zal er niets voor 

voelen, Frankrijk stellig meer en Duitsland zal er zoals zo vaak verlegen mee 

zijn. 

 

Soft power 

Om hier nieuwe frustraties te voorkomen is het verstandig de aandacht niet 

allereerst te vestigen op wat de Unie niet is, namelijk een “global player” 

met machtspolitiek handelingsvermogen, maar op haar vermogens als “soft 

power”. Die zijn niet gering: qua reputatie, culturele aantrekkingskracht, 

legitimiteit en legaliteit heeft Europa internationaal een hoogwaardig profiel. 

Tot de grootste prestaties van het externe beleid van de Unie (toen nog de 

EG) – het kan niet genoeg herhaald worden – behoort de inpassing in het 

Europese integratieproces van de grote groep Midden- en Oost-Europese 

staten, die na de val van de Muur de vraag moesten beantwoorden hoe om 

te gaan met de verworven zelfstandigheid. Deze uitbreiding kan 

aangemerkt worden als één van de meest geslaagde vormen van politieke, 

juridische en economische capaciteitsopbouw uit de geschiedenis. Daarnaast 

is het ook een investering geweest van geopolitieke betekenis, want het heeft 

de Russische invloedsfeer vergaand weten terug te dringen. Op deze 

majeure inspanning gericht op democratisering, rechtsstatelijkheid en 

economische modernisering kan zelfs de meest verstokte Amerikaanse 

neoconservative jaloers zijn. Daar doet het onmiskenbare feit dat de Unie met 

dit succesvolle beleid nu in Turkije, Oekraïne en de sub-Kaukasus haar 

grenzen heeft bereikt niet aan af. 

 

De Europese Unie projecteert zichzelf als soft power aan haar geopolitieke 

omgeving via tal van instrumenten, zoals het Nabuurschapbeleid, het 

Mediterrane beleid en het ontwikkelingsbeleid. Dat hier ook eigen belangen 

een rol spelen is evident, maar in het beschikbare instrumentarium 

ontbreekt dat van de harde macht. Het gaat eerst en vooral met financiële 
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middelen, juridische en bestuurlijke expertise en een moreel discours. 

Vergelijk dat eens met de omgang van China met zijn nabuurstaten. Het 

frame waarbinnen dat land – als economische macht vergelijkbaar met de 

Europese Unie – zich manifesteert is dat van het klassieke Westfaalse 

ordeningsconcept van statelijke soevereiniteit. China heeft dan ook niet 

zoiets als het nabuurschapbeleid van de Unie, maar een beleid van 

machtsprojectie met voortdurend opspelende conflicten. 

 

Jan Rood, vanwege het Instituut Clingendael bijzonder hoogleraar in Leiden, 

heeft in zijn oratie “De Europese Unie in de wereld van morgen” in dit 

verband gewezen op de onderscheidingen die de Amerikaanse politicoloog 

Joseph Nye voor de internationale machtsverhoudingen maakt. Hij spreekt 

over een driedimensionaal schaakbord dat duidelijk maakt dat er meer is te 

zeggen dan de veelgehoorde bewering dat we afstevenen op een 

multipolaire wereldorde. Er is, allereerst, een unipolaire wereld van 

machtsverhoudingen waarin Amerika vooralsnog militair dominant is. 

Vervolgens is er de multipolaire orde van economische machten en 

verhoudingen waar overleg, overreding, compromisvorming en 

multilaterale ordening het discours beheersen. Het is het veld waarop de 

Europese Unie met haar liberale economische concept zich verstaat met 

Amerika, Rusland, China, Brazilië, India en andere opkomende economische 

machten. En tenslotte onderscheidt Nye het speelveld van de transnationale 

verhoudingen en vraagstukken. Op dit veld gaat het om de aanpak van 

grensoverschrijdende vraagstukken als klimaatverandering, internationale 

(cyber) criminaliteit en het beheer van mondiale publieke goederen.  

 

Het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) 

De Europese Unie doet er verstandig aan bij het formuleren van haar 

ambities rekening te houden met de gelaagdheid van onze internationale 

orde, zoals door Nye geschetst. Zij zal zich daarbij moeten realiseren dat het 

formuleren van die ambities niet alleen voortvloeit uit een analyse van de 

externe omgeving, maar ook de beperkingen die voortvloeien uit de interne, 

institutionele orde van de Unie zelf.  

 

Ik zie er nu aan voorbij dat de Unie voorlopig meer dan de handen vol heeft 

aan het oplossen van financiële en economische problemen. De nog altijd 

onvoldoende verankerde legitimiteit van de Unie zal allereerst op die 

terreinen moeten worden hersteld en versterkt. Meer structureel van aard 

lijken de centrifugale krachten, zoals zichtbaar in de dreiging van een 
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referendum in het Verenigd Koninkrijk en de populistische c.q. anti-

Europese strevingen in tal van lidstaten, die de legitimiteit van de Unie 

bedreigen. Dit zijn ontwikkelingen die de handelingsruimte van de Unie op 

het terrein van het buitenlands- en veiligheidsbeleid vooralsnog beperkt 

zullen houden. 

 

Van meer fundamentele aard is dat dit beleid zich begeeft op terreinen die 

vanouds en ook actueel zeer nauw verbonden zijn met de klassieke 

staatstaken van de lidstaten, de historisch gewortelde behoefte van de 

lidstaten om juist hier de eigen, onderscheiden identiteit tot expressie te 

brengen en de “veiligheidsvoorziening” van de NAVO. Dat de Unie hier 

tegen serieuze interne spanningen aanloopt is evident. Die worden nog eens 

versterkt door het feit dat het institutionele zwaartepunt binnen de Unie 

steeds meer lijkt te verschuiven naar de combinatie van de Europese 

Commissie en het Europees Parlement, een ontwikkeling die haaks staat op 

het intergouvernementele karakter van het GBVB. Met al deze gegevens en 

tendensen zal bij het formuleren van de ambities van het GBVB serieus 

rekening moeten worden gehouden.  

 

Het is daarom gewenst dat het debat en de focus van la classe politique in 

Brussel niet meer gaat om de vraag naar meer of minder Europa maar over 

in wat voor Europa wij willen leven en wat wij instrumenteel verwachten 

van de Unie. Dat geldt dus ook het GBVB. Het GBVB kan beter niet verder 

ontwikkeld worden als een concurrent van de klassieke diplomatieke en 

militaire taken van de lidstaten, maar als een intergouvernementeel frame 

waarbinnen die lidstaten veelal op ad hoc basis met elkaar samenwerken en 

elkaars tekortkomingen compenseren. 

 

De Europese Veiligheidsstrategie 

Het lijkt alsof dit een keuze is voor een vorm van pragmatisme. Het mag 

waar zijn dat het GBVB daar in de praktijk in hoge mate door wordt 

gekenmerkt, ten principale is het echter een keuze tegen een ontwikkeling 

naar een meer (klassiek)machtspolitiek profiel van de Unie. Zo lijkt het me 

niet alleen zinloos, maar ook in strijd met haar profiel als soft power dat de 

Europese Unie zich een plaats wil verwerven in de VN-Veiligheidsraad. In 

andere organen van de VN zal de Unie zich beter thuis voelen en haar 

belangen zinvol kunnen behartigen. Tot die belangen behoort bijvoorbeeld 

de versterking van tal van multilaterale arrangementen. Zo is in de (eerste) 

Europese Veiligheidsstrategie van 2003 als eerste strategische doelstelling 
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van de Unie geformuleerd de vestiging van een internationale orde die is 

gebaseerd op doeltreffend multilateralisme. Dat is een doelstelling die niet 

alleen past bij het zelfbeeld van de Unie, maar ook gezien kan worden als 

“verlengd” buitenlands beleid van de lidstaten, die bij een dergelijke orde 

evenzeer belang hebben. 

 

Minder eenduidig te instrumentaliseren zijn de beide andere strategische 

doelstellingen namelijk het aanpakken van bedreigingen van veiligheid 

(terrorisme, failed states, proliferatie van massavernietigingswapens, 

grensoverschrijdende criminaliteit) en vergroting van de stabiliteit van de 

EU-omgeving. Als het er echt op aankomt – denk aan het Midden Oosten, 

Iran, Bosnië, Kosovo en recent Oekraïne – is het beleid van de Unie of 

halfslachtig en onvoldoende robuust of een functie van de daadkracht van 

individuele lidstaten (Libië) of aangewezen op Amerikaanse leiding.  

 

Een eerste conclusie die uit deze voorbeelden valt te trekken is dat de 

Europese Unie, of beter: de lidstaten van de Unie, in veiligheidspolitieke 

zaken er verstandig aan doet de transatlantische band met de VS vitaal te 

houden. Het GBVB is en mag geen concurrent zijn van de NAVO, maar een 

bondgenoot en aanvulling. De vraag bijvoorbeeld over welke militaire 

capaciteiten de Europese staten moeten beschikken wordt immers op gelijke 

wijze gesteld en beantwoord in beide internationale gremia.  

 

Er is overigens weinig reden te schamperen over het aan de Unie 

toegedichte onvermogen veiligheidspolitiek actief te zijn. De frustratie over 

het GBVB lijkt onbewust vooral gevoed te worden door een behoefte de 

Unie toch een machtspolitiek profiel te geven vergelijkbaar met dat van de 

VS, Rusland, China of India. Dat Europa bestaat echter niet en is evenmin 

een ideaal. Het was wellicht wel de oorspronkelijke bedoeling van de 

initiatiefnemers van het (latere) GBVB, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 

die in 1999 te St. Malo de handen ineensloegen. Het Verenigd Koninkrijk 

met als oogmerk de Europese militaire capaciteiten te versterken, Frankrijk 

om Europa een mondiale machtsrol te laten spelen. Het eerste is om 

financiële redenen niet gelukt, het tweede om politieke. 

 

Het actieve Gemeenschappelijke Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) 

Tegelijkertijd doet zich het curieuze, maar weinig opgemerkte, feit voor dat 

de Unie meer dan welk ander land, de VS uitgezonderd, militair actief is. 

Immers, naast de vele civiele missies die de Unie de afgelopen tien á vijftien 
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jaar heeft opgezet is de Unie militair actief (geweest) in de bestrijding van 

piraterij voor de kust van Somalië en in militaire beschermingsmissies in 

Tsjaad, Bosnië, Mali, Kongo, Afghanistan (politie) en Somalië 

(trainingsmissie). 

 

Een gemeenschappelijke noemer van deze missies is de gecombineerde inzet 

van civiele en militaire middelen. Juist daarin onderscheidt de Unie zich van 

de NAVO, die immers niet over civiele instrumenten beschikt en nog 

minder over eigen financiële middelen. Het is daarom verstandig dat de 

Unie om redenen van welbegrepen eigenbelang en om redenen van het 

benutten van beschikbare middelen bij de lidstaten zich hierin verder 

specialiseert. Het ligt daarbij voor de hand dat de primaire focus zal liggen 

in de gordel van instabiliteit die wordt gevormd door tal van landen in 

Afrika. Daarbij past niet het optuigen van een Europees militair 

hoofdkwartier als aanzet voor een zelfstandige Europese defensie-identiteit, 

maar wel een civiel-militair hoofdkwartier specifiek geschikt voor 

bijvoorbeeld stabiliteits- en trainingsmissies. Dat bevordert de snelheid van 

handelen als het erop aankomt en kan onder de politieke sturing van de 

Hoge Commissaris de civiele expertise, financiële middelen inbegrepen, van 

de Europese Commissie verbinden met de conventionele militaire 

capaciteiten van de lidstaten.  

 

Dit arrangement heeft niets van doen met de ontwikkeling van een eigen, 

zelfstandige Europese militaire capaciteit. De politieke verantwoordelijkheid 

voor een militaire inzet is en blijft een zaak van de lidstaten. Waar het om 

gaat is dat, met de erkenning dat het GVDB ook militaire missies zal blijven 

vergen, alle relevante inspanningen zo efficiënt mogelijk gecoördineerd en 

ingezet kunnen worden. Spectaculair is het zeker niet, maar daarin komt 

dan ook tot uitdrukking hoe Europa als soft power in de wereld staat en wil 

staan. Concurrerend met de NAVO is het evenmin. 

 

Nogmaals, op dit terrein is de Unie geen doel in zichzelf. Zij dient te kunnen 

faciliteren als lidstaten in een concreet geval hun inspanningen willen 

combineren. Of dit dan gebeurt in de constructie van een coalition of the 

willing of op enig moment in de toekomst via de in het Verdrag van Lissabon 

aangereikte figuur van de permanente gestructureerde samenwerking is 

daarbij secundair. Veel waarschijnlijker is vooralsnog een sterkere vorm van 

(klassieke) internationale samenwerking dus los van en buiten de 

communautaire sfeer. De Raad functioneert daarbij wel als politiek 
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overlegorgaan, maar besluiten hebben daar primair een interstatelijk 

karakter en veel minder een Europees.  

 

De nationale handelingsvrijheid van elke lidstaat blijft ten principale 

gegarandeerd. Daar, in Berlijn, Parijs en Londen, blijft de regie liggen als het 

gaat om geopolitieke uitdagingen op het Europese continent, zoals de casus 

Oekraïne heeft laten zien. Evenmin wordt de geïntegreerde militaire 

structuur van de NAVO ter discussie gesteld. Vanzelfsprekend heeft dit 

alles slechts zin als de nationale defensiebudgetten op peil worden 

gehouden respectievelijk worden verhoogd.  

 

De casus Oekraïne heeft de Europese Unie met de neus op het feit gedrukt 

dat er grenzen zijn aan wat met soft power kan worden bereikt. Maar ook dat 

aan de geopolitieke werkelijkheid niet voorbij kan worden gegaan. Daar 

moet de Unie, haars ondanks, rekening mee houden. Als de politieke 

gevoeligheid voor die spagaat beter ontwikkeld was geweest had de Unie in 

een eerdere fase veel voorzichtiger moeten zijn met de inkapseling van 

Oekraïne in de Europese invloedsfeer. Henry Kissinger had dan ook gelijk 

toen (zie NRC 8/3/14) hij de Europese Unie verweet dat mede door haar 

bureaucratische traagheid en de ondergeschiktheid van het strategische 

element aan de binnenlandse politiek, de onderhandelingen over de 

Oekraïense relatie met Europa op een crisis zijn uitgelopen. 
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Europa (1983), Europa (2014): ideaal en werkelijkheid 

 

 

Koos van der Bruggen 

 

De auteur is politicoloog en filosoof en is als secretaris van de werkgroep bio-

veiligheid verbonden aan de KNAW. 

 

 

Europa Europa 

In 1983 publiceerde de journalist W.L. Brugsma (1922-1997) het boek Europa 

Europa. Wie dit boek ruim 30 jaar later herleest zal allereerst vaststellen dat 

Brugsma een ‘Europeaan’ is van het soort dat nu nog zelden wordt 

aangetroffen. Getekend (ook persoonlijk) door de Tweede Wereldoorlog is 

hij een hartstochtelijk voorvechter van meer samenwerking en integratie in 

Europa. Wat het boek voor de lezer van nu zo bijzonder maakt is dat een 

aantal van de wensen van de auteur inmiddels in vervulling is gegaan. Maar 

heeft dat inderdaad geleid tot de realisering van het gedroomde Europa van 

Brugsma? En van welk Europa droomde hij eigenlijk? 

 

1983 

In 1983 had het communistische Oost-Europa nog zes jaar te gaan, zo weten 

we nu. Maar voor Brugsma en zijn generatiegenoten was deze kennis nog in 

de schoot van de toekomst verborgen. Heel zijn boek doordesemt de 

tegenstelling die er in die jaren nog volop heerste tussen het blok van de 

Sovjet-Unie en dat van de ‘vrije’ westerse wereld. In de Sovjet-Unie was, na 

het lange tijdperk Breznjev, diens generatiegenoot Andropov aan de macht 

gekomen. Deze zou begin 1984 overlijden en worden opgevolgd door weer 

een oude man, Tsjernenko, die op zijn beurt ook maar een jaar zou regeren. 

Daarna kwam Gorbatsjov en met hem het tijdperk van glasnost en 

perestrojka. Maar dit alles wist Brugsma in 1983 niet. 

 

Zijn boek is juist geschreven uit bezorgdheid dat de situatie in Europa uit de 

hand zou lopen. Het streven van Brugsma was om Europa (oost en west) te 

bevrijden van de invloed van de Sovjet-Unie, respectievelijk de Verenigde 

Staten. Daarbij was hij er zich heel goed van bewust dat hier geen sprake 

was van pure symmetrie. De “beperkte soevereiniteit” van de landen onder 

Sovjet-invloed was van een geheel andere orde dan die van de West-

Europese staten. Maar hij was ervan overtuigd dat deze West-Europese 
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landen zich ten onrechte teveel afhankelijk hadden gemaakt van de 

Verenigde Staten, en in het bijzonder van de Amerikaanse kernwapens. In 

die jaren speelde de discussie over de plaatsing van een nieuwe generatie 

kernwapens: de middellange afstandsraketten (kruisraketten en Pershing 2). 

De redenering was dat deze wapens een tegenwicht waren voor de 

Russische SS-20 raketten. Er was veel verzet tegen de plaatsing van deze 

nieuwe wapens. Een breed gedragen vredesbeweging zag hierin een nieuwe 

escalatie en een toenemende dreiging van een allesvernietigende kernoorlog. 

Hoewel Brugsma zich niet tot die vredesbeweging rekende, deelde hij de 

visie dat deze wapens er niet zouden moeten komen. Zoals de boekomslag 

het stelt; “ ‘Ik zal me verzetten’, zegt W.L. Brugsma in 1983, schrijvend over 

de nadering van nieuwe kernwapens. Veertig jaar eerder verzette hij zich 

ook en verdween toen in Nacht und Nebel, in Dachau”. Deze misschien wat 

pathetische vergelijking geeft wel aan dat Brugsma het serieus meende. Dit 

vooral omdat zijn streven gericht was op een nieuw Europa, “een land 

zonder Russen en Amerikanen”, en kunnen we toevoegen: zonder 

kernwapens. 

 

Naar zijn overtuiging zou een mindere betrokkenheid van de Verenigde 

Staten bij de veiligheid van West-Europa kunnen leiden tot een 

vermindering van de afhankelijkheid en onderdrukking van Oost-Europa. 

Hij treedt over zijn denkbeelden in debat met de destijds invloedrijke Georgi 

Arbatov, adviseur van Andropov. Enkele citaten uit de correspondentie 

tussen beide heren. Arbatov schrijft: “Ik leg uw standpunt [van Brugsma] als 

volgt uit: Europeanen zijn brave mensen en wat ze nodig hebben is dat 

‘outsiders’ (de Amerikanen en de Russen) ze met rust laten. Maar hier begint 

mijn belangrijkste verschil met u. Ik wil niet zeggen dat de Europeanen 

slechte mensen zijn. (…) En ze kunnen een goede politiek dan wel een 

slechte politiek voeren. Ik heb niet de bedoeling u te bekritiseren vanwege 

uw bezorgdheid over het lot en de redding van alleen Europa (tussen twee 

haakjes: u schijnt de oostgrens van Europa niet langs het Oeralgebergte te 

trekken (…), maar langs de westgrens van de Sovjet-Unie. We hebben een 

spreekwoord: het hemd is nader dan de rok. Maar ook al zijn uw drijfveren 

te begrijpen, dan is zoiets als het praktisch veronachtzamen van de belangen 

van een ander nog niet te rechtvaardigen. Buitensporig eurocentrisme is niet 

alleen moreel verdacht, het is ook onpraktisch en onrealistisch” (p. 145). 

 

De vraag is natuurlijk wat buitensporig eurocentrisme is en wie dat vaststelt. 

Het is in elk geval een begrip dat vandaag de dag zo overgenomen kan 
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worden door meer of minder eurosceptische politici. Een opvallende 

opmerking van Arbatov betreft die over de grenzen van Europa. Wie het 

boek van Brugsma leest, krijgt inderdaad de indruk dat het hem alleen gaat 

over West-Europa en de Oost-Europese staten die deel uitmaakten van het 

Warschau Pact: landen als Polen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije en het 

toenmalige Tsjecho-Slowakije. Landen die toen behoorden tot de Sovjet-Unie 

als Oekraïne, Wit-Rusland, Letland, Estland en Litouwen worden in het 

boek niet of nauwelijks genoemd. Ze vielen buiten het gezichtsveld. 

Gegeven het wereldbeeld van die jaren is dat ook wel begrijpelijk: Rusland 

en Sovjet-Unie werden door velen als vrijwel synoniem gezien. Maar ook 

toen waren een aantal van die deelrepublieken formeel zelfs soeverein en lid 

van de Verenigde Naties, zoals bijvoorbeeld Oekraïne en Wit-Rusland, die 

bij de oprichting van de VN in 1945 reeds toetraden! 

 

De geschiedenis van na 1989 heeft deze blinde vlek doen verdwijnen, zij het 

met voor de verschillende deelrepublieken verschillende gevolgen. De drie 

Baltische staten zijn opgenomen in EU en NAVO en maken deel uit van de 

nieuwe westerse samenwerking, waarin – zeker voor die landen – de VS nog 

steeds een hoofdrol speelt als veiligheidsgarantie. Wit-Rusland is verworden 

tot de laatste (?) dictatuur op Europese bodem met een uiterst autoritaire 

president en een lange lijst van mensenrechtenschendingen. Oekraïne heeft 

zich recent aan dat lot onttrokken, maar het blijft een kwetsbare democratie 

die bovendien een grote mate van bemoeienis door Rusland moet toestaan, 

met als dieptepunt de annexatie van De Krim in het voorjaar van 2014. 

 

Het ideaal van Brugsma en de realiteit na 1989 

In 1983 formuleerde Brugsma de volgende zinnen die zouden moeten 

worden toegevoegd aan de Helsinki-akkoorden voor Europese 

Samenwerking en Veiligheid: “De VS en de Sovjet-Unie zullen geen 

strijdkrachten en/of kernwapens tijdelijk of blijvend legeren op het 

grondgebied der andere hoge contracterende partijen. Evenmin zullen zij 

multilaterale of bilaterale pacten van militaire bijstand met die partijen 

aangaan”. (p. 134). Dit artikel zou de deling van Europa opheffen aldus 

Brugsma. Maar hij is realist genoeg om te beseffen dat er aan een aantal 

voorwaarden moet zijn voldaan om de “vastgevroren status quo” te 

doorbreken. Een belangrijke voorwaarde is dat alle partijen en dan vooral de 

beide supermachten aanwijsbare voordelen moeten hebben. Welke zouden 

dat kunnen zijn? Voor de Sovjet-Unie is dat dat er in elk geval aan een kant 

een einde komt aan de omsingeling van het land door tegenstanders. De 



38 

 

Sovjet-Unie krijgt een Europese statengemeenschap tot buur die haar niet 

kan en wil bedreigen. En de VS “worden verlost van een Europese defensie 

die hen aan directe en indirecte verplichtingen tweehonderd miljard per jaar 

kost”. West-Europa wordt bevrijd uit zijn nucleaire nachtmerrie, het krijgt 

zijn onafhankelijkheid terug en tegelijkertijd toegang tot de markt en de 

grondstoffen die het voor zijn economisch voortbestaan nodig heeft”. (135). 

En last but not least zijn er de volken van Polen, Tsjecho-Slowakije, 

Hongarije en de DDR. Daar verwacht Brugsma een geleidelijke aflossing van 

de wacht via interne liberalisering. 

 

Hoe anders is het gegaan: na 1989 implodeerde het Sovjet-blok. Het 

Warschaupact werd ontbonden en de voormalige leden van dat pact werden 

– na een meer of minder gemakkelijke overgangsperiode – democratieën 

naar westerse snit. De meeste landen zijn inmiddels toegetreden tot de EU 

en/of de NAVO. En Duitsland, waarvan de Franse schrijver en 

Nobelprijswinnaar François Mauriac nog eens had gezegd dat hij zoveel van 

dat land hield dat hij blij was dat er twee van waren: dat Duitsland werd 

weer herenigd en kon uitgroeien tot de hoofdrolspeler op het Europese 

toneel. De grootste smet die rust op het Europa van na de ‘Wende’ speelde 

zich af in een staat die zich juist aan het Koude Oorlog gekrakeel had 

kunnen onttrekken (en daarmee ook aan de aandacht van Brugsma): 

Joegoslavië. Tito had daar een communistisch regime van eigen snit 

ontwikkeld, vrijwel onafhankelijk van Moskou. Maar na zijn dood en na het 

einde van de Koude Oorlog waren er geen krachten meer die de etnische en 

religieuze groepen bij elkaar konden houden. Een bloedige oorlog met als 

uitkomst een uiteengevallen Joegoslavië was het gevolg. 

 

Intussen was niet alleen het Warschaupact ontbonden. Ook de Sovjet-Unie 

onderging hetzelfde lot. Wel kwam er een Gemenebest van Onafhankelijke 

Staten (GOS), maar daar werden niet alle voormalige sovjet-republieken lid 

van. De Baltische staten Letland, Estland en Litouwen traden tot EU en 

NAVO. Georgië trad in 2008 uit de GOS nadat Rusland het land was 

binnengevallen. En dan is er nog Oekraïne, ook al aan de aandacht van 

Brugsma ontsnapt. Na de Oranje revolutie van 2004 richtte het land zich 

steeds meer op het westen, maar met president Janoekovitsj – en onder druk 

van Poetin – werd de koers weer op Moskou gericht totdat begin 2014 een 

nieuw bewind aan de macht kwam. Dit wekte de toorn van Rusland dat De 

Krim annexeerde. Ondanks sancties en protesten van de westerse wereld 

lijkt hiermee een onomkeerbare situatie ontstaan. Oekraïne leeft nu tussen 
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hoop en vrees over mogelijke verdere annexaties door de Russen. En het 

Westen? Het Westen roept, bromt en neemt sancties. Maar als het erop 

aankomt zal het Westen niets doen, niets kunnen doen. Wat dat betreft is de 

situatie niet anders dan tijdens de Koude Oorlog, toen ook lijdzaam moest 

worden toegezien bij het ingrijpen in Hongarije (1956), Tsjecho-Slowakije 

(1968), Polen (1981). Anders dan de Baltische staten is Oekraïne immers geen 

lid van de NAVO. Een beroep op artikel 5 is daarom geen optie. 

 

Het is misschien de ironie van de geschiedenis dat anno 2014 de zoveelste 

Europese crisis na de Tweede Wereldoorlog op de Krim is ontstaan. Het is 

immers diezelfde Krim waar Stalin, Roosevelt en Churchill hun afspraken 

maakten over de machtsverdeling na de oorlog. Brugsma keek niet met 

onverdeeld genoegen terug op de afspraken van Jalta. “Alles wat ons in 

staat stelt van Jalta weg te komen is goed”, zo citeert hij de toenmalige 

Franse president Mitterand (p. 133). Hij stelt dat Polen, Hongaren en 

Tsjechen tal van redenen hebben om het woord Jalta met afschuw uit te 

spreken. Maar Brugsma is ook realist genoeg – opnieuw – om te erkennen 

dat Jalta ertoe geleid heeft dat er na 1945 in Europa geen bloedige oorlogen 

meer zijn uitgevochten. En ook nu, anno 2014, kunnen we stellen dat de 

enige bloedige oorlog – in Joegoslavië – werd uitgevochten in een staat die 

zich aan Jalta had weten te onttrekken. Maar de prijs was hoog en is hoog. In 

de Koude Oorlog voor de Warschaupact-staten en de Sovjet-republieken 

tegen wil en dank. En vandaag voor Oekraïne dat vanwege – laten we het 

post-Jalta noemen – nu datzelfde Jalta moet afstaan. 

 

Voorziene en onvoorziene ontwikkelingen in het Europa van 2014 

Brugsma is in 1997 overleden. Hij heeft dus nog lang genoeg geleefd om te 

zien dat de Sovjet-Unie uiteenviel, dat de democratie kon wortelschieten in 

landen als Hongarije en zijn geliefde Polen (hij was met een Poolse vrouw 

getrouwd), dat Duitsland werd herenigd, maar ook dat het gruwelijk mis 

ging in voormalig Joegoslavië. Hij zal in die jaren zelf ook nog wel eens met 

verbazing hebben teruggelezen in zijn Europa Europa. De geschiedenis laat 

zich niet voorspellen, zelfs – of misschien wel juist – niet door betrokken 

waarnemers en volgers van het type W.L. Brugsma. Sommige 

ontwikkelingen die hij van het nieuwe Europa verwacht had zijn niet 

opgetreden. En daarnaast zijn er nu dreigingen die Brugsma in 1983 nog niet 

kon voorzien, hoewel ze – bezien met de kennis van nu – misschien al wel 

onder de oppervlakte aan het broeien waren. 
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Invloedssferen 

Een van de ontwikkelingen waar Brugsma zich sterk voor maakte was het 

verdwijnen van machtsblokken en invloedssferen: Europa van en voor de 

Europeanen. Dit ideaal is deels wel, deels niet gerealiseerd. Veel voormalige 

communistische staten hebben zich vrijwillig en met veel enthousiasme 

gevoegd in het westerse kamp van EU en/of NAVO.1 Het NAVO-

lidmaatschap werd daarbij vooral ingegeven door een blijvende angst voor 

een mogelijke hernieuwde Russische bemoeienis met hun binnenlandse 

aangelegenheden. Dat die vrees niet helemaal ongegrond is bewijzen niet 

alleen de recente gebeurtenissen in Oekraine. Eerder al hebben de Russen 

duidelijk laten blijken dat zij een NAVO-lidmaatschap voor Oekraine en 

Georgië niet zouden accepteren. De Russische invloedssfeer is al met al na 

1989 sterk teruggelopen en die van de Amerikanen juist sterk toegenomen. 

Dit – het zij nogmaals gezegd – tot ongenoegen en frustratie van de Russen. 

 

Kernwapens 

Hoewel na de Koude Oorlog de politiek-militaire betekenis van kernwapens 

sterk is teruggedrongen is Europa nog steeds niet kernwapenvrij. Allereerst 

zijn er de Europese kernmachten Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië. De 

voormalige staten van Warschaupact en de voormalige Sovjet-republieken 

zijn wel kernwapenvrij. Landen als Oekraïne en Kazachstan hebben de op 

hun grondgebied gestationeerde kernwapens uit de Sovjet-tijd ontmanteld 

en overgedragen aan Rusland. Dit is zonder meer een van de succesverhalen 

op het terrein van nucleaire ontwapening en wapenbeheersing. Des te 

wranger is het daarom dat er 25 jaar na het einde van de Koude Oorlog nog 

altijd kernwapens liggen opgeslagen in vijf Europese NAVO-landen: België, 

Duitsland, Italië, Nederland en Turkije. De handhaving van die arsenalen 

maakt nog steeds deel uit van de NAVO-strategie, vooral omdat in het 

bijzonder de Oost-Europese NAVO-leden in deze kernwapens een 

‘verzekering’ zien van de Amerikaanse betrokkenheid (waar hebben we dat 

eerder gezien?). Ook de huidige Nederlandse regering houdt hieraan 

onverkort vast, hoewel een meerderheid van de Tweede Kamer in november 

2013 heeft uitgesproken dat de opvolger van de F-16 geen kernwapentaak 

mag krijgen. De lessen van Brugsma zijn op dit terrein duidelijk nog niet 

geleerd. 

                                                             
1 EU: Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, 

Slovenië, Slowakije, Tsjechië. 

NAVO: Albanië, Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, 

Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië. 
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Multiculturele samenleving 

De multiculturele samenleving was nog geen issue in de jaren tachtig. Het 

waren de jaren dat vooral Turken en Marokkanen in toenemende getale naar 

West-Europese landen kwamen om hier het werk te doen dat wij – ook toen 

al – zelf niet meer wilden doen. Er was wel enige aandacht voor, zoals bij 

van Kooten en de Bie die de perfect Nederlands sprekende maar als een 

kleuter bejegende meneer Pamuk ten tonele voerden. En Gunther Walraff 

kroop in de huid van een Turkse gastarbeider (Ali) en legde zo veel 

discriminatie bloot. In Oost-Europa kwamen die jaren veel immigranten 

vanuit socialistische ‘broederlanden’, zoals Vietnam en Angola. Ook die 

werden niet steeds met gejuich ontvangen, om het eufemistisch uit te 

drukken. 

 

Vanaf de jaren negentig werd langzaam maar zeker duidelijk dat de meeste 

immigranten zouden blijven. Tegelijkertijd kwamen er problemen met 

vooral leden van de tweede generatie van deze gastarbeiders. Een en ander 

werd nog eens versterkt doordat de invloed van meer conservatieve 

stromingen van de Islam begon toe te nemen bij veel zogeheten allochtonen. 

Vooral in sommige wijken van grote steden veranderde het straatbeeld, 

hetgeen aanleiding gaf tot spanningen met oorspronkelijke bewoners van 

die wijken. In de vroegere Warschaupact landen speelden vergelijkbare 

ontwikkelingen, met niet zelden discriminerende of zelfs racistische uitingen 

als gevolg. 

 

Een meer recent gevolg van de toetreding van Oost-Europese landen tot de 

EU is de instroom van veel Polen, Roemenen en Bulgaren in West-Europese 

landen. En hoewel de culturele en religieuze verschillen veel kleiner zijn dan 

bij Marokkanen of Turken het geval is, zijn de afhoudende en afkeurende 

reacties nagenoeg hetzelfde. Dit alles heeft Brugsma niet kunnen voorzien, 

maar hij zou wel heel stellig stelling genomen hebben tegen elke vorm van 

discriminatie van zijn mede-Europeanen (en overigens ook van niet-

Europeanen). 

 

Terrorisme 

Terrorisme is van alle tijden. In 1983 – het jaar dat Brugsma Europa Europa 

publiceerde – bevonden we ons in de nadagen van de terroristische 

activiteiten van groepen als de Rote Armee Fraktion (West-Duitsland) en de 

Rode Brigade (Italië). Daarnaast waren onder meer ETA (Spanje) en IRA 

(Groot-Brittannië) in die dagen nog volop actief. En in Afghanistan vocht 
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een groepje mujahedin, onder wie een zekere Osama Bin Laden, met 

Amerikaanse steun tegen de Russische bezetters. Niemand had toen kunnen 

vermoeden dat hier de kiem werd gelegd voor het extreem 

moslimterrorisme dat op 11 september 2001 culmineerde in de aanslagen op 

de Twin Towers en het Pentagon. Deze aanslagen verenigden – althans voor 

korte tijd – de vroegere opponenten van de Koude Oorlog. De strijd tegen 

het terrorisme kreeg grote steun. Mede vanwege de onder verkeerde 

voorwendselen gevoerde oorlog in Irak brokkelde die eenheid weer snel af. 

 

Toch is de invloed van het terrorisme en de strijd ertegen nog steeds groot, 

ook in Europa. Madrid en Londen kregen hun eigen aanslagen te verduren. 

Mede daardoor werden de veiligheidsmaatregelen meer talrijk en meer 

intensief. Er wordt wel gesproken van een securitisering van de 

samenleving: steeds meer aspecten van de samenleving komen in het 

domein van nationale veiligheid en veiligheidsmaatregelen worden op 

steeds ruimere schaal toegepast. (De Graaf en Eijkman 2011, p. 34). De 

veiligheidsmaatregelen rond de Nuclear Security Summit van eind maart 

2014 in Den Haag (zelf ook een gevolg van de strijd tegen het terrorisme) is 

hiervan een sprekend voorbeeld. Het lijkt niet ver gezocht om te 

veronderstellen dat Brugsma het risico van terrorisme zeker niet zou hebben 

gebagatelliseerd, maar dat hij ook zou hebben gewezen op de mogelijke 

schaduwkanten van terrorismebestrijding, die onder meer door de 

onthullingen van Snowden aan het licht zijn gekomen. 

 

Tot slot: Europa 2045 

Deze beschouwing verschijnt ruim 30 jaar na de publicatie van Europa 

Europa door Brugsma. Vraag was of en hoe zijn denkbeelden van toen over 

het ideale Europa gerealiseerd zijn. Het heeft geleid tot de vaststelling dat er 

ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die Brugsma zich in zijn stoutste 

dromen niet had kunnen voorstellen. Maar niet alle problemen zijn opgelost 

en er zijn ook nieuwe problemen gerezen, soms zelfs juist door het 

wegvallen van de machtsblokken. We mogen in elk geval hopen dat deze 

problemen niet gaan leiden tot een Europese nachtmerrie van (opnieuw) 

oorlog of zelfs het gebruik van kernwapens. Laten we hopen en eraan 

werken dat het verhaal van Europa Europa doorgaat. En dan zou het mooi 

zijn als over opnieuw 30 jaar een auteur van die dagen – na deze 

tussenbalans – gaat onderzoeken hoe het verder is gegaan met de dromen en 

idealen van Brugsma. 
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Inleiding 

De Europese bijdrage aan de wereld is uniek en veelzijdig. Met name de 

ontwikkeling van democratische rechtsstaat is van fundamenteel belang 

geweest, eerst voor de westerse wereld, later ook daarbuiten. Het bestaan 

van goede staten wereldwijd blijft cruciaal met het oog op orde en vrede. Elk 

mens heeft recht op vrijheid en waardigheid, op een stil en gerust leven. 

Goede rechtsstaten zijn daarvoor nodig en het is terecht dat de EU dat hoog 

in het vaandel heeft. Des te triester dat het met die democratische rechtsstaat 

er in veel EU-landen zelf niet zo florissant voorstaat momenteel. Dat blijkt 

vooral uit toenemend populisme, maar – minder zichtbaar – ook door 

relativisme. Dat is problematisch voor westerse samenlevingen, maar ook 

voor de rest van de wereld. Immers: de geloofwaardigheid van de 

democratische rechtsstaat in zijn algemeenheid staat op het spel nu het 

westen zijn eigen politieke huis niet op orde heeft. Grote woorden over 

vrede en vrijheid verliezen naar buiten toe – in het bijzonder naar 

succesvolle autocratische regimes – aan betekenis als men er zelf niet in 

gelooft, laat staan er naar handelt.  

 

Het westen in de wereld 

De verhoudingen in de wereld hebben zich in de afgelopen decennia 

drastisch gewijzigd. De positie van het Westen is een andere dan die tijdens 

de Koude Oorlog en de jaren direct na de val van de Muur. Destijds was de 

wereld overzichtelijk. In de jaren negentig leek de liberale democratie aan 

een mondiale zegetocht te beginnen. Het liep anders. Inmiddels is onze 

wereldorde meer een wereldwanorde. Op heel uiteenlopende plaatsen is er 

strijd en bestaan er schijnbaar onoplosbare conflicten (Midden-Oosten, delen 

van Afrika). Rusland laat zich opnieuw gelden in Oost-Europa; het 

strijdperk in Oost-Oekraïne toont dat Poetin na jaren van vernedering door 

het ‘arrogante’ westen weer wil laten zien wat zijn land waard is. In het 

verre oosten zorgt de opkomst van China voor grote onrust, allereerst bij 
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omringende landen als Japan, Zuid-Korea, Vietnam en Maleisië. Meer 

algemeen zorgt de opkomst van nieuwe economische grootmachten, met 

China voorop, voor revolutionaire geopolitieke veranderingen. En in 

combinatie met ontwikkelingen als global warming en groeiende voedsel- en 

grondstoffenschaarste betekent dit een onvoorspelbare dynamiek. De 

toekomst van onze welvaart en veiligheid lijkt onzekerder dan ooit, 

constateert Rob de Wijk (p. 9). 

 

Aan 500 jaar westerse dominantie lijkt een einde te komen. Want het is niet 

alleen zo dat veel niet-westerse landen machtiger en rijker worden, het 

westen zelf verandert ook. De VS lijken aan slijtage onderhevig. Het land is 

niet meer de superieure, soevereine leider op het wereldtoneel. Het land 

kent een immense schuldenberg en een verlammende culturele en politieke 

polarisatie. Ongetwijfeld is het nog steeds het machtigste land op aarde, 

maar het bevindt zich tussen hoop en vrees, waarbij de vrees lijkt te 

domineren – Obama’s retoriek ten spijt. 

 

Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor Europa. Natuurlijk is ons 

continent al ruim een eeuw niet meer het centrum van de wereld, ook al is 

Europa als geheel nog steeds een economische grootmacht. Maar door de 

opkomst van met name Azië neemt het strategische belang van Europa voor 

de VS af en belandt ons werelddeel verder verwijderd van het centrum. 

 

Een autocratisch alternatief? 

Door het succes van niet-westerse landen en het economische falen van het 

westen de afgelopen jaren – de financiële crisis – is de democratische 

rechtsstaat minder aantrekkelijk geworden, vooral voor landen die vanouds 

geen democratie hebben. Het Chinese model van staatskapitalisme – de 

Beijing Consensus – spreekt meer tot de verbeelding. Dat zorgt immers voor 

aanhoudende economische groei, vooral dankzij een daadkrachtige en 

effectieve, want ondemocratische overheid. Is China hiermee een voorbeeld 

voor de wereld? Gaat dit het westerse model van vrije marktwerking 

ingebed in een stroperige, democratische rechtsstaat vervangen? 

 

Dat dat zo’n vaart niet gaat lopen, ziet men ook in China zelf in. Chinezen 

zelf bediscussiëren de Beijing Consensus. Het is geen duurzaam model 

vanwege grote problemen die momenteel optreden: China is voor 

economische groei teveel afhankelijk van overheidsingrijpen; mede door 

enorme inkomensverschillen neemt de sociale onrust toe (grote delen van 
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China zijn nog steeds ‘ontwikkelingsland’); het volk wordt zich bewuster 

van milieuproblemen en de gevolgen daarvan (luchtverontreiniging, 

‘kankerdorpen’); en last but not least: de corruptie van het partijapparaat 

lijkt onuitroeibaar. Het is de vraag hoe lang het volk zich nog voegt in het 

stramien van deze onvrije autocratie, zeker als de groei gaat afnemen.  

 

En die groei zal gaan afnemen. Dat is althans de boodschap van het 

boeiende en overtuigende boek ‘Waarom sommige landen rijk zijn en 

andere arm’. Daarin zetten de economen Daron Acemoglu en James 

Robinson in op het belang van goede instituties, in het bijzonder de trias 

politica, voor een land. Voor lange termijn succes moeten er instituties zijn 

die het mogelijk maken dat mensen in vrijheid en overeenkomstig hun 

talenten kunnen deelnemen aan economische activiteiten. Tegenover deze 

zogenaamde 'inclusieve instituties' zetten zij ‘extractieve instituties’, die 

gericht zijn op het verrijken van de elite en het beschermen van de 

gevestigde orde. Met pagina’s vol historisch ‘bewijsmateriaal’ laten ze zien 

dat inclusieve instituties het beste gedijen als er in een samenleving een 

balans is tussen ruimte voor pluralisme en een zekere mate van centraal 

staatsgezag.  

 

Nu is er in China ontegenzeggelijk centraal gezag, maar aan voldoende 

pluralisme ontbreekt het overduidelijk. Er is geen brede spreiding van 

macht, waardoor willekeur vrije doorgang heeft. Er is geen onafhankelijke 

rechterlijke macht, geen democratisch verantwoordingsmechanisme 

waardoor bestuurders naar huis gestuurd kunnen worden en nauwelijks 

vrijheid van meningsuiting. En, constateren de auteurs, er zijn nog weinig 

tekenen dat er een overgang is naar inclusieve politieke instituties (p. 98). 

Institutionele hervormingen op politiek gebied zijn echter noodzakelijk, 

anders zal de groei verdampen de komende decennia. De autocratie zal 

plaats moeten maken voor een systeem van pluralisme, met ruimte voor 

tegenmachten. 

 

Democratische rechtsstaat  

Kortom: het ‘Europese model’ is nog lang niet achterhaald. Ook al is er geen 

westerse alleenheerschappij meer en is de positie van Europa op onderdelen 

marginaal geworden, de rechtsstaat blijft een broodnodig exportproduct, 

voor een duurzame orde, voor vrede en gedeelde welvaart. Alle mensen 

hebben immers recht op vrijheid en op een rechtvaardige behandeling. Ook 

autocratische regeringen zullen daar rekening mee moeten houden. 
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Uiteraard is dat met ruimte voor culturele verschillen, maar een 

constitutionele kern moet in acht worden genomen.  

 

Wat is die kern? Wat typeert een democratische rechtsstaat? De rechtsstaat 

richt zich vooral op bescherming van vrijheden, in het bijzonder die van 

minderheden; democratie gaat over zeggenschap door het volk, over het 

meepraten en meedoen van burgers in het publieke domein. Uitgangspunt 

van een rechtsstaat is dat de overheid zich in haar machtsuitoefening 

gebonden weet aan het recht, aan een constitutie. Grondrechten als de 

vrijheid van meningsuiting en de geloofsvrijheid beschermen de burgers 

gelijkelijk tegen de overheid en bieden hun de mogelijkheid zich publiekelijk 

te uiten, in overeenstemming met hun diepste overtuigingen. Essentieel voor 

een rechtsstaat is verder de trias politica, ofwel de spreiding van de 

wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Vooral de 

onafhankelijke rechter is een onmisbare tegenmacht. Verder vervullen voor 

voldoende checks and balances het ambtelijk apparaat en de media een 

belangrijke rol. Leger en politie hebben een geweldsmonopolie en zijn 

ondergeschikt aan de regering. En tot slot: een democratische rechtsstaat 

moet gedragen worden door sociale normen, door burgers. Een staat is een 

gemeenschap van overheid en burgers. De vraag is daarmee niet alleen of de 

overheid zich laat begrenzen door de wet, maar ook of burgers gehoorzaam 

zijn aan de wet en – meer positief – zich betrokken weten bij de publieke 

zaak. Dit is een zaak van waarden en normen, van verantwoordelijkheids-

besef, van oog hebben voor het algemeen belang. 

 

Dat is niet van de ene op de andere dag te regelen. En al helemaal niet van 

bovenaf. Daar is een langdurig proces voor nodig van institutie- en 

cultuurvorming. Fareed Zakaria beschrijft in ‘The future of freedom’ hoe de 

westerse vrijheid ‘ontstond’ in de vierde eeuw van onze jaartelling, met 

keizer Constantijn (p. 29). Toen die in het jaar 324 van Rome naar Byzantium 

verhuisde, liet hij de bisschop van Rome achter – met grote gevolgen. Er 

ontstond namelijk een eeuwenlange strijd, waarbij de kerk de 

machtsaanspraken van de staat bevroeg (vaak ook bevocht) en zo begrensde. 

Volgens Zakaria, en hij staat daarin zeker niet alleen, is de opkomst van de 

kerk de eerste belangrijke bron van vrijheid in het Westen – en daarmee in 

de wereld. Het cruciale nieuwe element is dat er met de opkomst van de 

kerk een serieuze en duurzame macht tegenover de staat ontstond. Er 

ontstond een (staats)vrije ruimte. De staat domineerde niet meer alle 

domeinen van het leven, maar werd nu gerelativeerd, dat wil zeggen: zijn 
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aanspraken en bevoegdheden werden beperkt. De staat was geen ‘god’ 

meer. De rechtsstaat was geboren en geestelijke en politieke vrijheden 

konden gaan groeien – geleidelijk uiteraard, en met veel vallen en opstaan. 

Maar Europa was de kraamkamer van de democratische rechtsstaat en van 

daaruit zou die vorm verder worden verspreid. Het is dan ook niet vreemd 

dat het Verdrag van Lissabon hiernaar verwijst als het gaat om de taak van 

de EU in de wereld. 

 

Angstige Europese democratieën 

Deze ontwikkeling impliceert niet dat onze vrijheden nu vaste 

verworvenheden zijn geworden in het westen. Vrijheid is geen zekerheidje. 

Momenteel zien we dat in veel Europese landen, maar ook heel concreet in 

Nederland zelf. Hoe krachtig is onze eigen democratische rechtsstaat nog? 

Rob de Wijk maakt zich in zijn boek met de veelzeggende titel ‘5 over 12’ 

grote zorgen over onze situatie, vooral vanwege het populisme (al geeft hij 

ook aandacht aan hedendaags hedonisme, 145). 

 

Wat is het probleem met het populisme? Populisten gaat het niet om een 

inhoudelijk, redelijk politiek programma voor de samenleving, maar slechts 

om beelden en emoties. De grote leider roept wat, zich daarmee verzettend 

tegen ‘De Anderen’, dat wil zeggen mensen van ‘boven’ (de elite) of van 

‘buiten’ (allochtonen, Grieken, etc.). Centraal in het populisme staat de angst 

voor het nieuwe en vreemde. Wat gekoesterd moet worden is het 

vertrouwde. De eigen gemeenschap moet worden beschermd tegen de boze 

buitenwereld. De Fransman Dominique Moïsi wijst daar ook op in ‘De 

geopolitiek van emoties’. Hij constateert dat na de val van de Muur in 1989 

onze ‘hoopcultuur’ haar hoogtepunt bereikte, de suprematie van het 

westerse concept was duidelijk. Nu is dat niet meer het geval, integendeel: 

de angst regeert. Angst voor buitenstaanders, voor de vreemdeling die de 

nationale identiteit en eigenheid ‘ondermijnt’, die de banen ‘afpakt’. Die 

angst zie je overigens niet alleen in Europa, maar ook in de VS, waar men 

terroristen martelt (ter voorkoming van nieuwe aanslagen). Kortom, de 

angst is niet onschuldig. Ze leidt ertoe dat landen, in de woorden van Moisi, 

“hun eigen morele principes schenden, die zijn gebaseerd op stringente 

eerbiediging van de rule of law. Wanneer democratieën waarden prediken 

die ze zelf niet meer in acht nemen, dan verliezen ze hun morele gezag en 

daarmee hun aantrekkingskracht.” (p. 144). 

 

In veel Europese landen zien we populisten, van lichtere vormen als 
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Berlusconi in Italie tot zwaardere varianten als Le Pen in Frankrijk. Ook in 

Nederland is de populistische trend waarneembaar. De Wijk wijst op 

afnemende tolerantie voor minderheden, druk op de onafhankelijke 

rechterlijke macht, de ontwikkeling van een minder vrij klimaat om je 

mening te uiten, en de opkomst van feitenvrije politiek (176-178). Met dat 

laatste bedoelt hij dat het populisme weinig opheeft met wat er werkelijk 

aan de hand is. Het gaat primair om emoties, om het effect van woorden, 

niet om de waarheid. Of het nu gaat om ontkenning van klimaatverandering 

of over de vermeende ‘islamisering’ van de samenleving, feiten doen er niet 

toe. 

 

De basis schiet tekort 

De Wijk vindt dat het “bedenkelijk is dat weinig Nederlanders zich over 

deze ontwikkeling druk maken.”(178). Maar misschien komt dat wel omdat 

het populisme slechts een uiting is van een nog dieperliggend probleem, 

namelijk het probleem van het relativisme. We geloven er niet echt meer in, 

in onze constitutionele verworvenheden. Onze democratische rechtsstaat 

heeft geen betrouwbaar fundament meer sinds we niet meer in een groot 

verhaal geloven. Daar wijst Ad de Bruijne op. Volgens deze politiek 

theoloog is de democratie altijd gebouwd  

 

“op de overtuiging dat waarheid en goedheid bestaan en in beginsel voor alle mensen 

gelden en kenbaar zijn. Ook veronderstelt democratie dat alle burgers in een 

samenleving minstens een gedeeld belang bezitten, waarvoor zij zich samen 

verantwoordelijk weten. Omdat de vraag wat waar en goed is, niet bij voorbaat 

evident is en door alle burgers gelijk beantwoord wordt, vormt het publieke gesprek 

of debat daarover het hart van de moderne democratie. Dat debat vindt plaats vanuit 

de verwachting dat het ons minstens iets dichter zal brengen bij de 

overeenstemming over die waarheid in dienst van dat gedeelde belang.” (10).  

 

Een echte democratie voldoet in zijn ogen aan twee voorwaarden. Allereerst 

de erkenning dat er een gezag is dat uitgaat boven zowel volk als overheid: 

regeerders moeten nooit denken dat zij boven het volk staan en ze beseffen 

dat als ze erkennen dat er iets of Iemand boven hen uitgaat. Dat leidt tot 

relativering van overheidsmacht en erkenning van rechten van burgers (en 

medezeggenschap). De tweede voorwaarde is dat in principe ieders stem telt 

en mag klinken. Ieder mens is gelijkwaardig en waarheid kan uit 

onverwachte hoeken van de samenleving komen. De Bruijne: “Het 

democratische recht om mee te mogen spreken op weg naar het kennen van 
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de waarheid waarnaar het publieke domein geordend kan worden, is 

principieel het recht van iedere burger.”(10). 

 

Hoe is het gesteld met deze voorwaarden? Van beide, maar vooral van de 

tweede, kunnen we zeggen dat ze vandaag op het spel staan. Er is weinig 

vertrouwen meer dat er uiteindelijk één waarheid bestaat, die alle mensen 

kunnen kennen en die hen kan verenigen. De zoektocht naar waarheid is 

daarmee vervangen door het bundelen van macht. Met als gevolg dat 

politiek een continue verkiezingsstrijd is geworden waarin het draait om 

macht en kiezersgunst. En dat alles in een grote mediashow. Een logische 

ontwikkeling, want als er geen waarheid bestaat, dan staat taal louter in het 

teken van effect. Er is dan geen debat meer waarin je je eigen mening bijstelt 

– dat is zelfs een teken van zwakte! Geert Wilders met zijn feitenvrije 

politiek en kwetsende uitlatingen is exemplarisch voor deze ontwikkeling. 

Volgens De Bruijne vergroot hij echter slechts uit wat typerend is voor onze 

hele democratie. De hele politiek ‘verwilderst’! 

 

Volgens de theoloog heeft deze ontwikkeling te maken met het feit dat er ten 

diepste religieuze, christelijke noties ten grondslag liggen aan onze 

democratische rechtsstaat: overheidsgezag heeft een hoger gezag nodig en 

ieder mens is gelijkwaardig en heeft gelijk recht op inbreng. 

Theologenpraat? Niemand anders dan Jürgen Habermas schreef eerder: 

“Het christendom, en niets anders, is de uiteindelijke basis van vrijheid, 

geweten, mensenrechten en democratie, de maatstaven van de westerse 

beschaving. Tot nu toe is er geen alternatief. We blijven ons laven aan deze 

bron.” (Jenkins: 310). 

 

Conclusie  

Europa is niet meer het centrum van de wereld. Wel heeft ze nog steeds een 

cruciale boodschap voor de wereld: die van vrijheid, gelijkwaardigheid en 

mensenrechten. Ons continent kent op dit punt een rijke traditie, die we 

moeten koesteren en blijvend onder de aandacht moeten brengen. Het is een 

traditie die meer toekomst biedt dan die van hedendaagse autocratieën. De 

vraag is echter: in hoeverre gelooft Europa zelf nog in dit verhaal? 

Populisme en – daaronder, dus minder zichtbaar – relativisme ondergraven 

de fundamenten van onze eigen democratische rechtsstaat. Als we niet meer 

echt geloven in een groter verhaal, in een gedeelde waarheid, waarom 

zouden we dan nog luisteren naar elkaar? Waarom dan de democratie nog 

verdedigen, laat staan uitdragen?  
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Een gevleugelde uitspraak over de machtspositie van de EU is dat deze een 

economische reus, een politieke dwerg en een militaire worm is. Economisch 

heeft de Unie op grond van onder andere het gemeenschappelijk 

handelsbeleid en de omvang van haar markt mondiaal het nodige in de 

melk te brokkelen. Die positie is niet meer zo dominant als een decennium 

geleden. Toen kon nog gesteld worden dat het wereldhandelsoverleg stond 

of viel met overeenstemming tussen de VS en de EU. Met de economische 

opkomst van landen als China, India en Brazilië is die tijd voorbij. Maar de 

EU is nog altijd een speler van formaat binnen de wereldeconomie. Op het 

vlak van de buitenlandse politiek ligt dat al veel gecompliceerder. Daar 

heerst de regel van intergouvernementele besluitvorming, inhoudende dat 

alle lidstaten moeten instemmen met gemeenschappelijk optreden onder de 

vlag van de Unie. Het resultaat is een gebrek aan slagvaardigheid en 

eenheid; een Europa dat zich op mondiaal niveau op die manier buiten spel 

plaatst. Een resultaat dat niet in de laatste plaats ook het gevolg is van de 

vooral voor grote lidstaten blijkbaar onbedwingbare neiging om zelf in de 

internationale schijnwerpers te willen staan. En tot slot militair. Daar wreekt 

zich allereerst dat de Unie in oorsprong een economisch project is. Het 

militaire domein was uitbesteed aan de NAVO, die onder Amerikaans 

leiderschap de lidstaten bescherming bood. Verslaafd geraakt aan het 

Atlantisch elixer kost het veel lidstaten, waaronder Nederland, ook 25 jaar 

na het einde van de Koude Oorlog nog steeds veel moeite om zich te 

bevrijden uit de spagaat waarbij de Unie voor de economie was en de 

veiligheid aan de NAVO. Het resultaat is een EU die zich militair probeert 

op te tuigen met grote ambities, maar die bij gebrek aan eenheid, strategie en 

middelen tot niet veel meer in staat is dan kleinschalige vredes- en 

trainingsmissies. Voor het harde werk van interventie en gewapend 

optreden moeten de Europeanen uiteindelijk bij de VS en de NAVO zijn. 
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Een situatie die als gevolg van de ongecoördineerde bezuinigingen op de 

militaire capaciteiten van de lidstaten alleen maar verder verslechterd is. 

 

De Unie als postmoderne entiteit 

Nu hoeft deze situatie in zekere zin niet te verbazen. De Europese Unie heeft 

zich immers als zij zich al manifesteerde op het terrein van de buitenlandse 

politiek (inclusief het domein van de internationale veiligheid) primair laten 

zien als een civiele, d.w.z. niet-militaire, en vooral normatieve macht. Een 

macht die met inzet van vooral economische middelen (steun, 

markttoegang, etc.) en door middel van politieke dialoog en het aangaan 

van samenwerkingsverbanden andere partijen ertoe probeerde over te halen 

(‘te verleiden’) om de waarden en normen die ten grondslag liggen aan het 

Europese integratieproject over te nemen. Dan gaat het om mensenrechten 

als universele en ondeelbare elementen van de internationale orde, en het 

gaat om democratie en de rechtsstaat. Feitelijk stellen de Europese Unie en 

haar lidstaten zichzelf daarmee ten voorbeeld aan de rest van de wereld, met 

als doel dat andere partijen en regio’s zich modelleren naar het voorbeeld 

van de Europese Unie. De Unie heeft zich immers weten te ontwikkelen tot 

een uniek en vreedzaam samenwerkingverband tussen democratische 

landen, die bereid zijn geweest omwille van effectieve samenwerking 

soevereiniteit met elkaar te delen (‘pooling of sovereignty’), en dat op basis 

van vrijwilligheid. Daarmee is de EU – niet in de laatste plaats in de eigen 

perceptie – hét voorbeeld van een postmoderne entiteit; een entiteit die zich 

heeft weten te ontworstelen aan de machtspolitieke wetten van het 

Westfaalse statenparadigma, dat immers gebiedt dat staten omwille van hun 

veiligheid en overleven machtsmaximalisatie nastreven en zich niet binden 

aan duurzame, hun soevereiniteit compromitterende samenwerking. Hoe 

ander is de Unie en met wat voor resultaat: een Europa dat zich er in mag 

verheugen al decennialang een zone van vrede, veiligheid en welvaart te 

zijn. 

 

In de mate waarin de Unie in staat is het eigen model te exporteren, draagt 

dit vanuit het concept van normatieve macht bij aan mondiale veiligheid en 

stabiliteit. En juist de EU moet het als niet-militaire, postmoderne speler 

hebben van mondiale veiligheid en stabiliteit. In die wereld gedijt de Unie 

het best, waarmee de cirkel rond is.  

 

Dit verklaart eveneens waarom de EU zich heeft uitgeroepen tot de 

kampioen van het effectief multilateralisme, d.w.z. een daadwerkelijk 
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functionerend op regels gebaseerd (‘rule-based’) mondiaal bestel van 

overleg en samenwerking. Dit was het leidend thema in de Europese 

Veiligheidsstrategie zoals die in 2003 werd geformuleerd en daarna 

herhaaldelijk is bevestigd. En wederom zien we hier een uitvergroting van 

het eigen model, dat er immers op gebaseerd is om door middel van 

gemeenschappelijke instituties en duidelijke spelregels en procedures 

mogelijke conflicten tussen de lidstaten in een vroegtijdig stadium te 

bezweren. De Unie als een multilateraal samenwerkingsverband pur sang. 

En hoe mooi zou het niet zijn als de wereld dit voorbeeld volgde. 

 

Daarmee zijn de ideologische bouwstenen van het Europees 

buitenlandbeleid geformuleerd. Het nastreven van een op mensenrechten, 

democratie en rechtsstaat gebaseerde en op multilaterale grondslag 

functionerende mondiale orde. Een ideologie die zich op voorhand moeilijk 

laat verenigen met een positionering als ‘hard power’, d.w.z. als macht die 

bereid is om zijn intenties met militaire middelen kracht bij te zetten. 

 

Maar de wereld verandert. 

De vraag is echter of de Unie en haar lidstaten ver zullen komen met dit 

beleid in de wereld zoals die zich aan ontwikkelen is. De mondiale orde 

zoals die op papier bestaat in de vorm van verdragen en verklaringen, en 

zoals die institutioneel vorm heeft gekregen binnen het VN-systeem, is de 

resultante van een wereld waarin het Trans-Atlantisch verband, d.w.z. West-

Europa onder vlag van het Amerikaans leiderschap, domineerde. Het gaf de 

Europeanen een unieke mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de 

mondiale spelregels. Maar die tijd is voorbij. De mondiale 

machtsverhoudingen verschuiven ten nadele van de Unie. De ‘omkering van 

het wereldbeeld’ die schuilgaat achter de opkomst van de BRICS-landen, 

met in hun kielzog andere opkomende landen, betekent immers simpelweg 

dat de westerse dominantie haar langste tijd heeft gehad en dat het 

vermogen van de Unie en haar lidstaten om de regels van het spel te 

dicteren – al dan niet in samenwerking met de VS – onder druk staat en 

afneemt.  

 

Voor de EU is daarbij verontrustend dat dit toenemend multipolaire bestel 

zich qua orde niet modelleert naar het postmoderne voorbeeld van de Unie. 

Integendeel. Opkomende landen laten zich minder gelegen liggen aan de 

waarden waarvoor de EU staat, hechten sterk aan hun soevereiniteit, en zijn 

alleen bereid – als zij die bereidheid al hebben – om verantwoordelijkheid te 
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dragen voor de aanpak van mondiale vraagstukken als zij in ruil meer 

macht en zeggenschap krijgen. Alleen onder die voorwaarde willen zij zich 

als ‘responsible stakeholder’ opstellen en de lasten van het beheer van het 

internationale systeem op zich nemen. 

 

Tegen deze achtergrond mag het ook niet verbazen dat het naoorlogse 

multilaterale bestel in crisis verkeert. Het weerspiegelt niet de 

machtsverhoudingen van vandaag, laat staan die van de wereld van 

morgen, en het is niet toegesneden op de onderwerpen die tegenwoordig de 

mondiale agenda beheersen (klimaat, schaarste, vervuiling, falende en 

fragiele staten, etc.) en die in belangrijke mate de mondiale openbare 

ruimtes betreffen. Datzelfde bestel is bij gebrek aan overeenstemming tussen 

de belangrijkste partijen ook niet in staat tot hervorming.  

 

Tegelijkertijd nemen de spanningen binnen het mondiale bestel als gevolg 

van de gaande machtsverschuiving en de ‘terugkeer van de geopolitiek’ in 

de internationale verhoudingen toe. De opkomst van China en de 

hegemoniale aspiraties in de eigen regio hebben de spanningen in Zuidoost-

Azië doen toenemen en heeft China op een confrontatiekoers met de VS 

gebracht, met alle gevaren van dien van incidenten en escalatie. Het 

Russische optreden in het ‘nabije buitenland’ (‘near abroad’), in het 

bijzonder Oekraïne en de Krim, laat zien dat de taal van de Koude Oorlog in 

de vorm van bufferzones, invloedssferen en militaire dreiging weer terug is; 

in dit geval aan de randen van de Europese Unie. Het Oosten van Europa 

dreigt daarmee inzet te worden van rivaliteit tussen het Westen, de EU 

voorop, en Rusland, waarbij ogenschijnlijk de inzet is de vraag of de 

betrokken landen vrij zijn in de keuze van hun buitenlands-politieke 

oriëntatie, maar feitelijk de stabiliteit in de gehele oostelijke regio op het spel 

staat. 

 

Aan dezelfde randen ontwikkelt zich in het Midden-Oosten en grote delen 

van Afrika één grote zone van instabiliteit en fragiliteit. De bekende ‘gordel 

van instabiliteit’ concentreert zich daar in de vorm van hybride conflicten, 

uiteenvallende staten, een vermenging van terrorisme en criminaliteit, en 

van scherpe etnische en religieuze tegenstellingen. Alle ingrediënten, 

kortom, voor bloedige strijd en genocide zijn daar aanwezig, zoals Syrië en 

de Centaal-Afrikaanse Republiek laten zien. Het zijn bovendien conflicten 

die overlopen naar omringende landen, die bemoeienis van buitenaf 

aantrekken en die op ‘proxy-wijze’ gebruikt worden door externe machten 
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om hun onderlinge rivaliteit uit te vechten, en die onvermijdelijk in de vorm 

van vluchtelingen, extremisme, criminaliteit, etc. ook gevolgen (zullen) 

hebben voor Europa. 

 

Tot slot, de Verenigde Staten. Amerika zou afdrijven richting Azië/Pacific. 

Daar zou zich de machtsstrijd van de toekomst voordoen in de vorm van 

toenemende Amerikaans-Chinese rivaliteit. De strategische oriëntatie van de 

VS zou richting dat gebied verschuiven ten koste van de plaats van de 

Europese Unie in het Amerikaanse strategische spectrum. En toen kwam 

Poetin en annexeerde Rusland de Krim. Is daarmee alles weer bij het oude 

en kunnen wij Europeanen weer rekenen op de VS die in uiterste instantie, 

als ‘security provider in last resort’ Europa zal beschermen? Dat lijkt niet erg 

waarschijnlijk. Sterker, de huidige Amerikaanse betrokkenheid maakt zoveel 

schrijnender duidelijk dat de Europeanen niet klaar zijn voor ruwer weer in 

de internationale verhoudingen. De Unie inderdaad als au fond een mooi 

weer macht. Dat plaatst een splijtzwam onder de Europees-Amerikaanse 

relatie, die explosiever zal worden als de spanningen binnen het 

internationale systeem verder oplopen. De VS immers zijn een mondiale 

mogendheid. De Amerikanen hebben derhalve wereldwijd belangen en 

verplichtingen te verdedigen; en dat in een wereld waarin ook de 

Amerikaanse machtspositie onder druk staat. Washington zal dan ook bij 

oplopende spanningen nog meer druk op de Europeanen uitoefenen om zelf 

meer verantwoordelijkheden op zich te nemen voor de veiligheid en 

stabiliteit in Europa en zijn omgeving, inclusief een groter vermogen tot 

gebruik van ‘hard power’. 

 

Kortom, tegenover het rozige beeld van een postmoderne wereld, waarin de 

krachten van economische globalisering en van democratisering de 

boventoon voeren, en waarbinnen de ‘liberal peace’ van na de Tweede 

Wereldoorlog zich zal bestendigen en verspreiden, staat de harde 

werkelijkheid van een onzekerder en onveiliger wereldbestel. Een wereld 

waarbinnen de grote mogendheden domineren en waarin het van de relaties 

tussen die grote mogendheden afhangt, of er nog enige orde zal zijn. Een 

internationaal systeem waarbinnen bij gebrek aan leiderschap/collectief 

leiderschap het gevaar loert van wat een ‘G-zero world’ is genoemd; d.w.z. 

een wereld waarin niemand bereid of in staat is om het leiderschap op zich 

te nemen. 
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De EU als uitzondering 

De conclusie van het voorgaande is dat de EU in haar postmoderne vorm 

een uitzondering is in een wereld waarin staten en machtspolitiek meer en 

meer domineren en veiligheid en stabiliteit niet gegarandeerd zijn. Invloed 

uitoefenen op deze wereld, in het bijzonder waar het de mondiale orde 

betreft, op basis van een ideologie van normatieve convergentie en 

aantrekkingskracht zal niet werken. Dat dit niet werkt, wordt op harde wijze 

aangetoond in het conflict met Rusland over de omgang met het Oosten van 

Europa.  

 

Voor de Unie is het de uitdaging om in dit hardere en ruwere internationale 

klimaat een plek te verwerven als geloofwaardige speler; een speler die een 

eigen positie kan opeisen in het spel op de belangrijke assen van het 

internationale systeem. Dat zal alleen lukken op basis van grotere eenheid, 

meer machtspolitiek realisme, een duidelijker strategie en een groter 

gemeenschappelijk vermogen tot militaire inzet. Voorwaar geen geringe 

uitdaging in het huidige klimaat van euroscepsis en een verlangen naar 

‘minder Europa’. 

 

 

Dit artikel is mede gebaseerd op: J.Q.Th. Rood, De Europese Unie in de wereld 

van morgen. Leiden: Universiteit Leiden, 2013 (oratie); Jan Rood & Rosa 

Dinnissen (red.), Een wereld in onzekerheid; Clingendael Strategische Monitor 

2013. Den Haag: Instituut Clingendael, 2013.
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Europa: een web van verhalen  

Hoe nog te spreken over Europa in de wereld? Duizenden jaren ervaringen, 

geschiedenissen, belevenissen, verzen and verzinsels staan reeds over 

Europa opgetekend. Het oude continent heeft alles gezien: miljarden 

mensenlevens die kwamen en gingen, migratie en settlement, het bewerken 

van zijn aarde, het uitputten ervan, honger en overvloed. Het heeft 

genadeloze oorlogen gekend en perioden van rust en vooruitgang. Het heeft 

grenzen zien verschuiven, steden zien opbloeien en verwelken, instituties 

zien ontstaan en vergaan. Het heeft perioden van expansie gekend, en tijden 

van grote stagnatie, overzeese kolonisatie en opsluiten achter dijken. Er is 

heel veel bloed over Europa’s akkers gevloeid, dezelfde akkers waarop ook 

is gedorst en gedanst.1 

 

Tegen zo’n achtergrond van millennia Europese geschiedenis heeft het 

eigenlijk geen pas al te zeer te tobben over het wel en wee van een specifieke 

institutionele formattering van Europees bestuur anno 2014, onszelf daarin 

volledig op te sluiten en ‘Europa’ erop af te rekenen. Natuurlijk is wat er na 

de Tweede Wereldoorlog aan instituties is opgebouwd indrukwekkend en 

worden er vele nuttige taken in Brussel vervuld. Natuurlijk gaat er ook van 

alles mis. Maar het denken over Europa in de wereld zou inmiddels veel 

groter moeten zijn en het gesprek – tegelijkertijd – zoveel alledaagser. Dat is 

Europa aan zichzelf en haar geschiedenissen verplicht. Dit klinkt wellicht 

paradoxaal. Maar zeker nu in de campagnes voor de Europese 

parlementsverkiezingen van 2014 een bijna moedeloos makende 

lamlendigheid overheerst, is het tijd voor meer fundamentele analyses en 

herbronning enerzijds, en voor concrete handelingsagendas anderzijds.2 

                                                             
1 Godelieve van Heteren & Agaath Witteman (red.), Europa, een web van verhalen. 

Amsterdam: Kick (2007). 
2 Intellectueel zijn er voldoende aanzetten. Er zijn eindeloze discussies over ‘Meer of 

minder Europa’, ‘Hoop of Vrees Europa’, ‘Souvereiniteitsoverdrachten als bron van 
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De belangrijkste vraag is wellicht wat mensen kunnen en willen opbrengen, 

en hoe diep ze willen graven om problemen bij de wortel aan te pakken. In 

tijden van crisis is het niet eenvoudig groots en meeslepend te leven. Toch is 

dit heel hard nodig. Juist nu moet er concreet geknokt wordt voor een 

ruimer en meer naar buiten gericht blikveld, het houden van meer 

inspirerende gesprekken over een wenselijke toekomst voor ons allen, maar 

bovenal een duidelijk handelingsperspectief dat tot duurzame verbeteringen 

van de toestanden in de wereld leidt. Dat vergt de inzet van alle creatieve 

energie die mensen in huis hebben, plekken om ervaringen te delen, tijd om 

dingen te laten bezinken en vormen van organisatie die niet mensen 

systematisch uitsluiten. Alleen zo kunnen we Europese ervaringen ten nutte 

maken aan het overleven van de planeet en het welzijn van mensen in de 

wereld. Voor minder zouden we als Europeanen niet moeten gaan. Dus 

geen passen op de plaats of regressie en zeker geen capitulatie voor de 

politiek van de angst: een grote sprong voorwaarts is wat nodig is. Dat 

vraagt veel durf en grootmoedigheid, en het hebben van uithoudings-

vermogen. En dat zijn precies de deugden die momenteel sterk onder druk 

staan. 

 

De wereld waarin we leven 

Want de wereld is een kruitvat. Socioloog Zygmunt Bauman noemde het 

een aantal jaren geleden een Liquid World, waarin versnelling van economie 

en kapitaalstromen en almaar snellere communicatiemiddelen oude vormen 

en instituties steeds meer doen vervloeien. Met een basale economische orde 

die geen ander doel meer lijkt te dienen dan zichzelf te reproduceren en in 

stand te houden, worden – aldus Bauman – andere levensdomeinen vooral 

geduid als afgeleid van of dienend aan die economie. In de nieuwe orde 

                                                                                                                                               
zorg of niet’, naast gesprekken in allerlei Europese beleidsdomeinen, van recht en 

economie, tot gezondheid, arbeid, sociale zekerheid, veiligheid, milieu. Niet al deze 

debatten inspireren een groter publiek. Ze zijn vaak technisch. Vandaar dat er al veel 

langer een zoektocht gaande is naar nieuwe verhalen voor Europa, die geregeld stof 

doet opwaaien. Zo was het interessant te zien hoe een project New Narratives for 

Europe vanuit de Europese Commissie, na een energieke start, vooral veel debat 

opriep over de ‘instrumentalisering’ van kunstenaars. Deze weigerden zich te laten 

gebruiken als smoke screen waarachter enkele kritische discussies over de onrust 

binnen Europa zouden wegvallen en zochten vervolgens naar eigen alternatieven. 

http://www.euractiv.com/eu-elections-2014/new-narrative-europe-myth-mythom-

analysis-533826. Zie ook: A Call for Europe, een vlammend betoog voor een gedurfder 

Europa door een groot aantal intellectuelen in Februari 2014. http://habermas-

rawls.blogspot.nl/2014/02/a-call-for-europe-by-ulrich-beck.html.  

http://www.euractiv.com/eu-elections-2014/new-narrative-europe-myth-mythom-analysis-533826
http://www.euractiv.com/eu-elections-2014/new-narrative-europe-myth-mythom-analysis-533826
http://habermas-rawls.blogspot.nl/2014/02/a-call-for-europe-by-ulrich-beck.html
http://habermas-rawls.blogspot.nl/2014/02/a-call-for-europe-by-ulrich-beck.html
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worden traditionele politieke, ethische en culturele banden ondergeschikt, 

overbodig of irrelevant. Mensen worden primair gecast als consumenten. Er 

lijkt geen ontsnappen aan, want deze orde is grotendeels het resultaat van 

keuzes van mensen zelf, in een eerder stadium van de geschiedenis. Anders 

gezegd: de dialectische ruimte om met een alternatief te komen slinkt snel 

want mensen worden steeds dwingender opgenomen in de bestaande orde. 

 

Bauman zelf reflecteert in zijn studie zeer kritisch op de wereld waarin we 

terechtgekomen zijn. Hij dringt aan op keiharde gezamenlijke analyse van 

het wezenlijke gebrek aan vrijheid in die nieuwe mondiale orde, de 

schijnbaar onvermijdelijke routes die worden opgedrongen, de 

groeimodellen die nogal fundamentalistisch worden verkocht en waarin 

producten, werkwijzen en mensen verouderd en achterhaald zijn voor ze 

goed en wel kans van leven hebben gehad. Flexibiliteit wordt aangeprezen 

als de hoogste waarde, panta rhei. Geen tijd dus voor trage processen of voor 

het opbouwen van nieuwe duurzame institutionele vormen; geen ruimte 

voor een politiek die economische zaken nog maatschappelijk inbedt: 

 

‘The ‘liquidity’ of our plight is caused primarily by what is summarily 

dubbed ‘deregulation’: the separation of power (that means, the ability to do 

things) from politics (that means, the ability to decide which things are to 

be done) and the resulting absence or weakness of agency, or in other words 

the inadequacy of tools to the tasks; and also caused by the ‘polycentrism’ of 

action on a planet integrated by a dense web of interdependencies. To put it 

bluntly, under conditions of ‘liquidity’ everything could happen yet 

nothing can be done with confidence and certainty. Uncertainty results, 

combining feelings of ignorance (meaning the impossibility of what is going 

to happen), impotence (meaning the impossibility of stopping it from 

happening) and an elusive and diffuse, poorly specified and difficult to 

locate fear; fear without an anchor (…). Living under liquid modern 

conditions can be compared to walking in a minefield: everyone knows an 

explosion might happen at any moment and in any place, but no one knows 

when the moment will come and where the place will be. On a globalized 

planet, that condition is universal – no one is exempt and no one is insured 

against its consequences.’ 3 

 

Bauman’s beschrijving is midden in de roos en raakt aan vele dimensies van 

het momenteel zo massaal geconstateerde maatschappelijke onbehagen. Als 

                                                             
3 Zygmunt Bauman, Liquid Modernity. Polity: 2000 (2012 revised edition), p. xiv. 
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iemand die zijn hele leven studie heeft gemaakt van veranderingen in 

moderniseringsprocessen, vraagt hij zich af of onze tijd een overgangstijd is 

en nieuwe instituties zich uiteindelijk zullen vormen; of dat onder druk van 

de nieuwe economische orde de snelheid der dingen die vorming van nieuw 

institutioneel houvast permanent blokkeert. 

 

Wat nu? 

Niemand kan precies voorspellen wat de toekomst brengt, behalve als we 

helemaal niets zouden doen. Grote wereldbevolkingen – zoals die van 

China, India, Latijns-Amerika en delen van Afrika – eisen hun plaats in de 

zon. Ze haken aan bij de consumptiepatronen waaraan Amerikanen, 

Europeanen en Australiërs zich al decennialang hebben overgegeven. Die 

laatste wereldburgers klagen over de oprukkende concurrentie van elders, 

maar onderhouden vanuit hun deel van de wereld actief de systemen die de 

druk veroorzaken. Want worden de opkomende economieën, de BRICS-

landen (Brazilie, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) en nu de MINTs 

(Mexico, Indonesië, Nigeria en Turkije), niet primair gezien als nieuwe 

markten? Is de nieuwe interesse in Afrika niet primair gestuurd door de 

honger naar grondstoffen en markt elders in de wereld? De verhoogde 

mondiale consumptiedrang put hulpbronnen in razendsnel tempo uit. En 

die trend houdt geen gelijke tred met de technologische inzet die wordt 

gepleegd om de verwoesting en de kwalijke effecten van ongebreidelde 

exploitatie tegen te gaan. 

 

Het gros van de mensen deint intussen mee. Men laat de mogelijk 

catastrofale gevolgen van de mondiale economische regimes liever niet in de 

gedachten toe. Want dat verlamt alleen maar verder. Er moge nog zoveel 

klimaatpanel-rapporten verschijnen, orkanen en vloedgolven mogen beuken 

op de kusten, het lieve leven gaat gewoon door. Na mij de zondvloed.4 De 

meeste mensen klampen zich vast aan de gedachte dat er ergens vandaan 

nog wel een technical fix zal komen die de problemen zal wegtoveren. Of aan 

de idee dat de mondiale onderlinge afhankelijkheid van bedrijvigheid 

inmiddels ‘too big to fail’ is en er dus geen wereldwijde conflicten zullen 

uitbreken.  

 

                                                             
4 Als maar een tiende van wat het jongste Climate Change rapport laat zien waar is, 

is het de allerhoogste tijd voor actie. Climate Change 2014: Mitigation of Climate 

Change. http://mitigation2014.org/report/final-draft/. 
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In een recent artikel zette journalist John Aziz nog eens op een rij waarom 

vanuit zulk denken een Derde Wereldoorlog niet waarschijnlijk lijkt.5 In het 

algemeen, zo stelt Aziz, neemt oorlogsgeweld af, weerhoudt de kans op 

mutually assured destruction overheden ervan vol voor grote oorlogen te gaan, 

is de wereld door vrijhandelsverdragen en ultraglobalisering te zeer 

verstrengeld en heeft big business er geen baat bij dat hun overheden zich in 

ongewisse avonturen storten, is het militair-industrieel complex beter af bij 

een open globale markt zonder mondiale conflicten dan in een 

wereldconflict. En is ouderwetse oorlogspropaganda minder effectief nu 

social media ook een check op leugens kunnen inhouden. Bovendien is de 

wereld rijker dan ooit en willen mensen in het algemeen hun rijkdom niet in 

gevaar brengen. Volgens schrijvers zoals Aziz wegen deze argumenten nog 

ruimschoots op tegen de druk die uitgaat van grondstoffenschaarste, 

klimaatverandering en alle toenemende ongelijkheden in de wereld.   

 

Aziz is een optimist. Het mondiale onbehagen neemt eerder toe dan af, al 

wordt dit op bepaalde plekken op aarde miskend. Sprekend voorbeeld is de 

recente EU-Africa summit Investing in People, Prosperity and Peace (2-3 

April, 2014), die in Europese kranten werd geprezen om een rijke 

vooruitziende agenda, en in Afrikaanse media werd afgemaakt vanwege een 

gebrek aan respectvolle verhoudingen en evenwaardige invloed op de 

agenda.6 De geopolitieke verhoudingen verschuiven, neem de razendsnel 

toenemende China-Afrika betrekkingen. Vergis je dus niet, er gist al veel 

meer dan je denkt. 

 

Reclaim: het arbeidsveld van ‘civic driven change’ en doe-democratie in de wereld 

Toch weigeren we ons neer te leggen bij de conclusie die sommigen met 

Bauman trekken dat het ‘systeem’, de ‘wereldorde’, mensen tot volslagen 

pionnen heeft gemaakt, in een soort vrijwillige opsluiting in 

consumentistische nietsigheid. Wat in het licht van de grotere bewegingen 

Europa zou kunnen doen in de wereld hangt ons inziens uiteindelijk – zelfs 

nu – nog steeds grotendeels af van hoe we als mensen leven, kiezen en 

handelen, met welke inzichten en welke doelen voor ogen. Willen we dat die 

                                                             
5 http://www.express.be/business/nl/economy/8-redenen-waarom-er-geen-derde-

wereldoorlog-komt/203178.htm 
6 Zie de verschillende officiële verklaringen op http://www.european-

council.europa.eu/eu-africa-summit-2014; 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142096.pdf. 

http://www.european-council.europa.eu/eu-africa-summit-2014
http://www.european-council.europa.eu/eu-africa-summit-2014
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keuze een andere is dan die voor catastrofaal consumentisme, dan is er dus 

echt veel werk aan de winkel.7 

 

Het betreft arbeid op meerdere fronten tegelijk: herstel van kritische ruimte, 

opbouw van gemeenschappelijke agenda’s, het scheppen en bevorderen van 

waardenetwerken (maar dan wel netwerken waarin planetaire 

duurzaamheid de kern is en mensen niet worden vermalen), het 

doordenken van andere groei en nieuwe instituties, het opkweken van 

hoeders van de publieke zaak. In feite is het een oproep een echt 

democratische orde te herstellen en nieuwe institutionele vormen hiervoor 

te vinden.8  

 

We zien voor zo’n agenda voldoende aanzetten, ondanks alle 

machteloosheid die zich van sommige mensen heeft meester gemaakt. 

Onder het motto Reclaim Europe zoeken we de beweging, die uit de rijke 

Europese ervaring datgene put wat mondiale menselijke gelijkwaardigheid, 

duurzaamheid en solidariteit helpt bevorderen. We zien vanuit dat 

perspectief belangrijke startpunten voor een civiel Europa in de wereld en 

een nieuwe doe-democratie. 

 

1) Reclaim kritische ruimte. Het is allereerst zaak dat mensen opnieuw de 

ruimte nemen hardop levensvragen te stellen, alternatieven op de 

dominante wereldorde te verkennen, kritisch in het leven te staan. Die 

ruimte zal deels bevochten moeten worden. Want al te (systeem)kritische 

vragen worden vaak niet op prijs gesteld. Ze bederven het feestje. Daar waar 

nog wel geluisterd wordt, is het kritisch denken vaak zo vluchtig, trendy, en 

modieus geraakt, dat er weinig echte doorzettingseffecten worden 

waargenomen in de reële wereld.  

 

2) Reclaim een echt gezamenlijke probleemdefinitie en agendabepaling. We 

streven naar het vrijspelen van tijd en ruimte voor het gezamenlijk 

definiëren van maatschappelijke agenda’s als mondiaal gedeelde agenda’s. 

Het is opvallend hoe op tal van plekken in de wereld mensen met dezelfde 

problemen worstelen, maar die kwesties als heel eigen, private en lokale 

issues beschouwen. Natuurlijk zijn er heel veel lokale verschillen. Maar de 

                                                             
7 Gelukkig is er een toenemend besef dat we aan de bak moeten. Zie Ronald van den 

Hoff, Society 3.0. A smart, simple, sustainable & sharing society. (2011/3e druk 2012). 
8 Zie ook: Robert Menasse, De Europese Koerier, de woede van de burger en de vrede van 

Europa; de Arbeiderspers 2013.  
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schappen van de supermarkt in Apeldoorn liggen vol met producten uit de 

hele wereld, de T-shirts van onze kinderen worden in sweatshops in 

Bangladesh vervaardigd, de productie van brandstof voor onze auto’s 

dwingt de landbouw in grote delen van de wereld in een specifieke richting. 

Overal ter wereld liggen ouders wakker over de toekomst van hun dochters 

en zonen. Overal ter wereld vragen kinderen zich af hoe voor hun oudere 

vader of moeder te zorgen. Overal ter wereld zien mensen vertrouwde 

zekerheden verdwijnen. Er is meer dat mensen bindt, dan wat hen scheidt. 

Globale intellectuele arbeid zou dus nu moeten uitgaan naar planetaire 

agendavorming en gedeelde beschrijvingen van werkelijk gedeelde 

toekomsten. In plaats van burgers in andere delen van de wereld te zien als 

concurrenten, asielzoekers, baantjesrovers, of totale vreemdelingen, is er een 

ander engagement, met reële dialoog over gedeelde kwesties, nu volop aan 

de orde. 

 

3) Reclaim bundeling van burgerkracht. Misschien wel het grootste deel van 

de energie zal gestoken moeten worden in het ontwikkelen van nieuwe 

civiele beweging en organisatorische krachtenbundeling. Bouwstenen voor 

nieuwe mondiale agenda’s zijn volop aanwezig. Er is heel veel geschreven 

over hoe economie en ecologie beter in balans gebracht kunnen worden. Er 

is diep nagedacht en omstandig gepubliceerd over andere vormen en 

waardering van arbeid. Er is voldoende bekend over hoe het menselijk 

streven naar macht zo in te bedden, dat het geen terreur wordt. Er zijn in het 

kielzog van mensenrechten (economische, politieke en sociaal-culturele) 

wereldwijd boekenkasten volgeschreven over hoe deze rechten te doen 

gelden voor grotere groepen mensen dan de clanleiders en hun kliek. Er zijn 

legio maatschappelijke organisaties en netwerken die druk doende zijn 

alternatieven vorm te geven. 

 

Maar veel maatschappelijke waarderingssystemen en machtsverhoudingen 

die ontsproten zijn aan de door Bauman zo treffend geschetste mondiale 

economische ordeningen staan haaks op alle beschikbare kennis over de 

alternatieven.  

 

Alleen een enorme golf van maatschappelijke tegendruk kan hier nog 

verandering in brengen. De allerbelangrijkste, wereldwijde civiele opdracht 

is dus de groepen burgers en netwerken te identificeren die op tal van 

maatschappelijke terreinen al bestaan en de manieren te vinden die enorme 

burgerkracht beter te bundelen. De nieuwe organisatievormen vergen ook 
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een zekere graad van bevrijding. Het omvat bijvoorbeeld de expliciete 

opdracht ons te ontworstelen aan de dictaten die uitgaan van de bestaande 

orde, of het nu gaat om de productie van foute derivaten als gevolg van 

moordende concurrentie, om wetenschappelijke telsystemen die bijna geen 

wetenschappelijke meerwaarde meer opleveren, of om beelden van het 

goede leven die nog louter berusten op ongebreideld consumentzijn. Die 

bevrijding maakt het mogelijk de aanknopingspunten voor betere 

alternatieven scherper in beeld te krijgen en verder uit te bouwen.  

 

4) Er zal hard gewerkt moeten worden aan het opnieuw ontwikkelen van 

eigentijdse instituties of verbanden die kunnen fungeren als hoeders van 

publiek belang. In Zygmunt Bauman’s termen is dit een van de meest lastige 

opdrachten: want is er in de snelheid van het huidige leven nog tijd voor 

nieuwe institutiebouw, vaak een traag proces? Toch is dit nodig. Als 

onderdeel van dit gevecht zal wat ‘publiek belang’ is opnieuw moeten 

worden gedefinieerd. We hoeven ook hier niet bij nul te beginnen. In de 

debatten over global governance of global public goods is aan dit thema al heel 

veel aandacht geschonken.  

  

5) Immateriële groei en gulheid. Bij het zoeken naar nieuwe solidariteit en 

duurzaamheid is het koesteren van ludiciteit, creativiteit en generositeit 

onontbeerlijk. De Reclaim agenda is dus vrijwel onmiddelijk ook een 

gevecht met het cynisme en de gelatenheid die op veel plekken hebben 

postgevat. Beide zijn onproductieve strategieën, hoe voorstelbaar het ook is, 

dat mensen die vaak hun hoofd stoten uiteindelijk maar opgeven. Er is 

echter veel energie te putten uit de ‘zachte krachten’ van Europa: uit haar 

kunsten, verhalen, de eerdere expressies van burgers die voor allerlei hetere 

vuren hebben gestaan. Ruimte voor creativiteit moet dus te allen tijde 

worden verdedigd: want nieuwe verbeelding is broodnodig. 

 

Dus? 

Op bovenstaande manier kijken naar Europa in de wereld brengt andere 

mensen en ideeën in het vizier. Het opent de weg naar andere mogelijke 

verbanden. De vaak gehoorde verzuchting: There Are No Alternatives, blijkt 

dan onterecht. Die zijn er wel. Maar ze moeten gewild, verbeeld en verder 

ontwikkeld worden.  



67 

 

Europees landbouwbeleid en de externe betrekkingen  
 

 

Michiel Keyzer 

 

De auteur is hoogleraar Economie en directeur van Stichting Onderzoek 

Wereldvoedselvoorziening van de Vrije Universiteit Amsterdam (SOW-VU). 

 

 

Na jaren onderhandelen is op 20 November 2013 een akkoord over het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) door het Europees Parlement 

goedgekeurd dat vervolgens op 16 December door de Raad van Ministers is 

bekrachtigd. Het betreft de periode 2014-2020 maar door de opgelopen 

vertraging zal het nieuwe beleid op zijn vroegst per 1 januari 2015 kunnen 

ingaan. Hoofdpunten van het akkoord zijn: 

- De hectaretoeslag waarmee boeren in de EU inkomenssteun krijgen 

wordt voortgezet, maar ditmaal is er een korting van 5% voor steun 

boven de 150.000 euro. 

- De hectaretoeslag wordt geleidelijk aan gelijk getrokken tussen 

lidstaten. 

- Lidstaten krijgen de vrijheid om 15% van de steun die zij krijgen 

voor hectaretoeslagen te besteden aan plattelandsontwikkeling en 

omgekeerd. 

- Productiebeperkende maatregelen zullen worden afgeschaft, de 

melkquota snel, de suikerquota in een nog te bepalen tempo. 

Dit akkoord is een momentopname die nadere uitleg behoeft, want dit 

verhaal gaat over de verregaande maatschappelijke implicaties van zulke op 

zich vrij droog klinkende regeltjes. De EU heeft er een gewoonte van 

gemaakt belangrijke beslissingen in technische termen te vatten, liefst in 

cijfers, want het politieke proces en de lange geschiedenis erachter zijn te 

ingewikkeld om kort en krachtig te kunnen worden uitgelegd, laat staan 

verdedigd. Daarom volgt nu eerst iets over de oorsprong van het GLB en 

hoe het tot de huidige regelgeving is gekomen.  

 

Oorsprong van het GLB 

Het GLB werd in 1962 door de Nederlandse landbouwcommissaris Sicco 

Mansholt geïntroduceerd. Het was er vooral op gericht de 

voedselvoorziening in West Europa veilig te stellen en het platteland 
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daartoe te moderniseren. Voor veel keuterboeren zou geen plaats meer zijn. 

Die konden mooi in de opbloeiende bouw en industrie gaan werken. De 

akkerbouwers en melkveehouders die zouden overblijven moesten niet te 

veel last meer hebben van wilde prijsschommelingen en ook een goede 

boterham kunnen verdienen. Bij landbouwbedrijven van voldoende omvang 

leek dit tegen een redelijk lage prijs mogelijk, zeker voor granen, en dat zou 

de kosten van levensonderhoud in de stad in toom houden en daarmee ook 

de looneisen. Kortom, een prima bijdrage aan de Europese wederopbouw. 

Aan de effecten op andere landen werd aanvankelijk weinig aandacht 

geschonken. Het plan rustte op drie pijlers:  

(1) een enkele markt voor landbouwproducten: dit zou de interne 

arbeidsverdeling tussen de lidstaten bevorderen. 

(2) bescherming van Europees fabricaat: dit was nodig om de prijzen op een 

redelijk hoog en stabiel peil te houden. Het vergde externe afscherming via 

handelstarieven en quota. 

(3) financiële solidariteit tussen lidstaten: sterker geïndustrialiseerde gebieden 

moesten via belastingafdrachten meer betalen. Maar dat viel in eerste 

instantie nogal mee want het interne prijspeil zou ver boven de 

wereldmarktprijzen komen te liggen, waardoor er veel aan belastinggeld 

binnenkwam via tarieven op import van bijvoorbeeld graan, terwijl de 

export, die subsidies vergde, nog beperkt bleef. 

 

Over de uitwerking van het Mansholtplan moest van meet af aan druk 

worden onderhandeld tussen de lidstaten. Dat gebeurde in Brussel onder 

voorzitterschap van de landbouwcommissaris. Mansholt pleegde dit te doen 

in marathonzittingen die dagenlang doorliepen, vaak tot in de 

ochtenduurtjes. Tegen het einde van de rit werden de vertegenwoordigers 

van de lidstaten meestal wel zo moe dat het hem wel lukte er een 

compromis uit te persen, waarna alle ministers het door hun geboekte succes 

op de televisie aan het thuisfront mochten gaan meedelen, met diepe wallen 

onder de ogen van het harde werken. Hier konden zij zich in de regel ook in 

vinden omdat zij meestal ook wel een aantal punten hadden binnengehaald. 

Er waren namelijk nog maar zes landen lid. Met prijsbeleid voor granen, 

zuivel, rundvlees, schapenvlees, olijfolie en nog een paar producten kon 

iedereen dan na enkele rondes uitruilen wel enkele voordeeltjes 

binnenhalen. Het GLB kon bovendien worden gezien als een rurale opvolger 

van het Marshall Plan, dat na de oorlog vooral de industriële wederopbouw 

had gediend. De industrie moest nu maar eens iets terug doen voor de 

boeren. Zo bezorgde het GLB de EEG in Brussel veel goodwill. 
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In 1973 vond de eerste uitbreiding plaats met 3 landen en nog 19 zouden 

volgen, waarvan vele nogal armlastig waren. Daardoor werd het steeds 

moeilijker om iedereen tevreden te stellen. Bovendien heeft het Europees 

Parlement sinds 1997 het recht op medebeslissing via een vaak lange 

zogenaamde instemmingsprocedure. Daardoor gaan de GLB voorstellen 

vaak op en neer tussen Raad en Parlement en zijn marathonzittingen minder 

nuttig geworden, want de Raad heeft toch niet langer het laatste woord en 

kan daardoor ook geen grote successen meer claimen.  

 

Zo is de herziening van het GLB die nu op tafel ligt in 2011 voor het eerst 

door de Raad goedgekeurd, en pas eind 2013 afgerond … maar niet echt. 

Wat nu is getekend is een soort principeakkoord, dat moest worden bereikt 

om het budget en daarmee de betalingen aan de boeren niet per 1 januari 

2014 te laten droogvallen. In 2014 moet de Raad toch weer in 

onderhandeling met het Parlement, en vermoedelijk over meer dan enkel 

puntjes op de i’s. 

 

Op milieugebied is er nog meningsverschil in hoeverre de braaklegging ten 

behoeve van de biodiversiteit ook streng genoeg geregeld wordt om die 

functie te vervullen. Verder stelt de Commissie voor het areaalpercentage 

van 5% met 2% te doen stijgen – weer zo’n droog cijfer met grote gevolgen, 

ditmaal voor natuur en landschap. Veel lidstaten zijn ertegen en een 

meerderheid in het Parlement steunt hen vermoedelijk daarin. 

 

Het biobrandstofbeleid is een ander controversieel punt. Het behoort 

opmerkelijk genoeg niet tot het GLB zelf, want het is ondergebracht bij de 

energieministers. Maar er is wel flink ruzie over, nadat de Raad het door het 

Parlement gesteunde voorstel had afgekeurd om de uiteindelijke 

bovengrens op de bijmengverplichting van bioethanol en biodiesel in 

autobrandstof te verlagen van 10% naar 5% – nog zo’n schijnbaar onschuldig 

cijfer met grote gevolgen, want het gaat hier om een aanzienlijk, verplicht en 

daarmee prijsongevoelig verbruik van voedselgewassen zoals maïs en 

oliezaden, waardoor de prijzen op de wereldmarkt meer gaan schommelen 

en gemiddeld ook hoger komen te liggen. Dat laatste komt de EU goed van 

pas, want het helpt de akkerbouwers zonder enig beroep op prijssteun of 

exportsubsidies waar de begroting momenteel geen ruimte voor biedt en die 

ook in strijd zouden zijn met de huidige WTO regels. Overigens raadt het 

IPCC, voorheen een voorstander van biobrandstof, in het rapport van maart 

2014 het gebruik inmiddels ook sterk af. 
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Opmerkelijk is in elk geval dat de landbouw zo’n hete aardappel als de 

biobrandstof stilletjes naar een andere tafel heeft weten door te schuiven en 

dat de GLB schermutselingen nog steeds, net als vroeger, aan de eigen 

landbouwexperts worden overgelaten, die er, crisis of niet, wederom vrijwel 

in stilte in zijn geslaagd de gelden voor zeven jaar veilig te stellen, en dat 

nog wel voordat de feitelijke invulling van de plannen eigenlijk rond was, 

laat staan geaccordeerd. Dit getuigt er maar weer eens van hoe effectief de 

landbouwsector de eigen belangen nog steeds weet te behartigen. 

 

Een lange reeks GLB hervormingen 

Het akkoord van december 2013 is de meest recente stap in een lange reeks 

amenderingen van het oorspronkelijke Mansholt Plan. Omdat hierover vele 

boekwerken zijn verschenen1 volgt nu slechts een heel kort, meer thematisch 

overzicht.  

 

Zoals in het hele proces van Europese integratie te doen gebruikelijk zijn ook 

de hervormingen van het GLB een lange keten reacties op gerezen 

bezwaren, waarop aanpassingen in regelgeving volgen. Doordat GLB 

besluitvorming altijd consensus binnen de Raad heeft vereist en doordat de 

hervormingen bovendien steeds zijn verlopen in de context van breder 

internationaal handelsoverleg waarbij andere landen ook moesten bewegen, 

is het er nooit van gekomen om eens goed de bezem door het geheel te halen 

om volgens een helder concept iets fris te beginnen. De gerezen bezwaren 

zal ik hier in drie groepen onderverdelen: sociaal oneerlijk, milieubedervend 

en concurrentievervalsend. 

 

i. Sociaal oneerlijk 

 

 Het GLB helpt vooral de grote akkerbouw en rundveeboeren. De kleine boeren 

hebben er minder aan, en de niet-boeren nog minder, ook op het platteland. 

Dit was oorspronkelijk ook de bedoeling. In reactie hierop hebben 

hervormingen sinds 1992 (MacSharry hervorming na het Blair House 

akkoord met de VS) prijssteun die veel productie beloont, door 

hectarepremies vervangen, met vanaf 2015 iets minder hogere uitkering 

voor grotere bedrijven (5% korting), en een flexibeler, door lidstaten te 

bepalen verschuiving naar structuurfondsen. Belangrijkste 

                                                             
1 Zie bijvoorbeeld Lucetti, W., F.-J. Feiter en G. Laccone, red. (2013) History of Common 

Agricultural Policy. Tweede editie. Veronafiere: Verona. 



71 

 

verdedigingslinie lijkt toch het argument dat het GLB het platteland 

bevolkt en leefbaarder houdt, al kan dit beter.  

 Het GLB slokt met netto jaarlijkse uitgaven van ca 54 miljard euro ongeveer 

41% van de Europese begroting op, vermoedelijk ca. 35% in 2020. Daarmee 

worden boeren voorgetrokken.  

Dit zegt niet zo veel want het EU Bruto Nationaal Inkomen (BNI) ligt in 

2013 op omstreeks 13.000 miljard euro, waarvan 6.355 miljard aan 

publieke uitgaven wordt besteed, bijna de helft dus. Het EU budget 

bedraagt 1.03% van het BNI, dalend tot ca 0.98% in 2020. Aan platteland 

wordt dus minder dan 0.5% van het BNI uitgegeven, en 1% van de 

publieke uitgaven, ook als men de nationale landbouwsteun erbij optelt. 

Wat dit betreft behoeft de publieke perceptie mogelijk enige correctie al 

neemt niet weg dat de landbouw in dit opzicht wordt voorgetrokken. 

 

ii. Milieubedervend 

 

 Het GLB bevordert via prijssteun de productiviteit per hectare en per dier, en 

dat leidt tot excessief gebruik van pesticiden en kunstmest in de akkerbouw en 

van geneesmiddelen in de veeteelt, waar bovendien een mestoverschot ontstaat. 

Gevolgen zijn onder meer vervuiling van lucht en grondwater, uitbraak van 

dierziekten, antibioticaresistentie, verlies aan biodiversiteit, verlies aan 

landschappelijke waarde (ruilverkavelingen, kappen van bomen enz.). 

De overgang naar hectarepremies vermindert de prikkel tot hoge 

productie per hectare enigszins (zie ook hieronder). Verder is er na enige 

tijd regelgeving ingevoerd: het pesticidegebruik is beperkt, evenals de 

lozing van mest; teelt van genetisch gemodificeerde gewassen is 

verboden; natuurontwikkeling en braaklegging zijn ingevoerd ter 

bevordering van biodiversiteit, waarmee het met wat moeite mogelijk 

wordt de hectarepremies als een vergoeding voor geleverde 

milieudiensten voor te stellen. Toch wringt hier nog veel o.a. de emissie 

van broeikasgassen, dierziekten en bijbehorende besmettingsgevaar 

voor mens en dier, en omgekeerd komt dierenwelzijn in de knel als het 

vee in kleine gesloten ruimte wordt gehouden, terwijl een grote ruimte 

(megastal) het landschap bederft. 

 

iii. Concurrentievervalsend 

 De exportsubsidies en de importheffingen die erbij horen leiden tot dumping op 

de wereldmarkt.  
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De meeste exportsubsidies zijn na 1992 geleidelijk afgeschaft, in reactie 

op klachten van concurrenten als VS, Argentinië, Brazilië, Australië en 

Nieuw Zeeland, die er veel last van hadden. De hectaresteun kwam 

daarvoor in de plaats, officieel om de steun productieneutraal te krijgen, 

oftewel ontkoppeld. Toch is die ontkoppeling lang niet zo sterk als de 

EU (en de VS) graag beweren. Een modern landbouwbedrijf heeft veel 

machines nodig en moet meestal hoge bankschulden aangaan, soms ook 

in verband met vererving. Dan probeert een boer toch altijd uit alle 

macht de hoogste opbrengst uit zijn bedrijf te halen. De steun maakt dit 

mogelijk, want het vergroot het leenvermogen, al verhoogt het ook de 

kosten bij aanschaf van grond en vererving. De ontkoppeling maakt 

hoogstens de gewaskeuze tussen zeg gerst of koolzaad minder gevoelig 

voor de verleende subsidie. 

 

Markttoegang en het Acquis Communautaire 

Over alle markttoegang dus ook voor landbouwproducten wordt besloten 

door de ministers van handel, niet van landbouw. Net als biobrandstof valt 

het onderwerp officieel niet onder het GLB, dat zich primair op premie- en 

subsidieverlening richt. De EU ziet in markttoegang een belangrijk 

onderdeel van het buitenlands beleid en schept daarbij van grote 

manoeuvreerruimte voor zichzelf door een sterk gedifferentieerd 

toegangsmenu te hanteren: 

 

a. De armste landen krijgen vrije toegang maar alleen zolang ze erg arm 

zijn en weinig exporteren (EBA, Everything But Arms-landen). 

b. Net iets rijkere voormalige koloniën van EU-lidstaten (zogenaamde 

ACP-landen), evenals buurlanden en landen die in een 

toetredingstraject zitten genieten preferentiële toegang volgens uit te 

onderhandelen voorwaarden (Generalized System of Preferences, 

GSP). 

c. Meer dan 60 landen krijgen via bilaterale akkoorden toegang voor 

bepaalde producten via tariefquota, die tot een bepaald volume een 

gereduceerd importtarief bieden. 

d. Een handvol buitenstaanders krijgt een standaard tarief (Most 

Favoured Nation MFN) 

e. Zwarte schapen worden geboycot (Iran, Noord Korea). 

 

Dit betreft meer dan landbouwimporten alleen, maar het GLB speelt wel een 

bijzondere rol, doordat import de geldende GLB marktordening niet mag 
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verstoren en doordat de MFN-tarieven voor landbouwproducten relatief 

hoog zijn vergeleken met die voor andere producten, terwijl de intra EU 

prijzen sinds de ontkoppeling weliswaar veel lager liggen dan vroeger maar 

toch redelijk aantrekkelijk blijven voor de meeste exporteurs. Daarom wil 

iedereen graag op z’n minst een goed tariefquotum toegewezen krijgen, 

liefst met wat geld erbij, en dan moet je de EU te vriend houden. 

 

Nu laat de EU opklimmen op deze lijst alleen onder strenge voorwaarden 

toe. Veel van het reguliere gelobby en diplomatiek overleg gaan over 

klimmen van c. tot b. of binnen b. of c., waarbij de EU met edele verhalen 

over Europees erfgoed en mensenrechten vooral de partners in categorieën 

a. en b. aanspoort om geleidelijk haar normen over te nemen: van 

rechtsnormen tot productnormen, via milieu- en arbeidsnormen, zoals 

uitgewerkt in EU wet- en regelgeving, het zogenaamde Acquis 

Communautaire, oftewel de Verworvenheden van de Gemeenschap.  

 

Doordat het GLB nieuwe lidstaten na toetreding via dit Acquis zo snel 

inkomenssteun en handelsvoordelen kon bieden heeft het GLB 

ontegenzeggelijk veel bijgedragen aan vrede en veiligheid op het Europese 

platteland. Mede daardoor werd allerlei achterstandsgebieden zoiets als de 

gruwelijkheden van het uiteengevallen Joegoslavië bespaard. Uitzicht op die 

GLB-voordelen heeft toetreding ook steeds aantrekkelijk gemaakt, en 

daarom kan het GLB met recht als een motor van de Europese integratie 

worden aangemerkt.  

 

Maar dat Acquis is ook een probleem. Hoe vriendelijk en tolerant de 

geleidelijkheid ook moge klinken, het legt het referentiepunt wel vast. 

Daardoor is deze op het eerste gezicht vredelievende aanpak uiteindelijk 

niet anders dan als imperialistisch te kwalificeren, met alle gevaren van 

dien, onder meer dat elke volgehouden imperiale ambitie onherroepelijk 

eens botst op die van een andere grootmacht.2 

 

Het geval Oekraïne  

Het geval Oekraïne spreekt in dit opzicht voor zich en Rusland heeft dat 

inmiddels laten merken ook. Oekraïne is belangrijk als landbouwexporteur 

en streeft al jaren naar betere markttoegang tot de EU, met name voor graan 

en oliezaden, waar het maar beperkte tariefquota krijgt en alles daarboven 

                                                             
2 Hobsbawm, E. (1987) The Age of Empire (1875-1914). London: Random House. 
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tegen het onaantrekkelijke MFN tarief moet afzetten.3 Zo lag er al tijden een 

associatieverdrag op tafel, dat een soort overgang van c.-d. naar b. moest 

realiseren, inclusief geleidelijke conformering aan het Acquis. Het werd in 

november 2013 door President Janoekovitch afgewezen maar in maart 2014 

alsnog door zijn opvolger ondertekend, althans wat de preambule en het 

eerste, politieke hoofdstuk betreft. Handel en overige regelgeving zijn nog 

niet geregeld maar per 1 november 2014 wordt er alvast wel een belangrijke 

verlaging van tarieven en verruiming van tariefquota verleend, ook voor 

landbouwproducten. Daarnaast bieden EU, IMF, Wereldbank en de VS 

miljardensteun in allerlei vormen. 

 

Tegelijk is Rusland, nog afgezien van de recente annexatie van de Krim, 

even imperialistisch bezig door een Euraziatische Unie op poten te zetten 

die geheel naar EU model is opgezet, en een eigen Acquis kent. Dat beide 

systemen in Oekraïne keihard met elkaar botsen betwijfelt niemand 

inmiddels meer.  

 

Oekraïne lijkt inmiddels minder op een nationale staat dan op een 

lappendeken van graafschappen met een oligarch aan het hoofd, waarvan 

sommigen dan weer aan hertogen en prinsen gehoorzamen en de meesten in 

intriges van Shakespeariaanse allure zijn verwikkeld. Ten Oosten van de 

oever van de Dniepr ligt een vlakte die, samen met de Krim en de havenstad 

Odessa eeuwenlang deel uitmaakte van het Russische Rijk. Het glooiend 

gebied ten Westen is een conglomeraat van vroegere bufferstaten als Galicië 

en delen van Bessarabië, dat ooit eens deel uitmaakte van het Pools-Litouws 

Gemenebest en Noordelijk tot aan de Baltische staten reikte, maar verder 

nooit een zelfstandig bestuurde eenheid heeft gevormd en daartoe, 

overigens net als Moldavië, momenteel ook de fysieke en bestuurlijke 

infrastructuur mist. In het Oostelijk deel liggen de betere landbouwgronden 

evenals de industrie en de mijnbouw, beide geheel op Rusland gericht. In 

het Westen staat de wieg van de Oekraïense cultuur en vindt men fraaiere 

natuur en de meer pittoreske steden, maar dat is het dan wel. Mocht botsing 

tussen de grootmachten tot een scheuring leiden dan dreigt het Westelijk 

                                                             
3 Keyzer, M.A., M.D. Merbis, R. Witt, V. Heyets, O. Borodina and I. Prokopa (2013). 

Farming and rural development in Ukraine: making dualisation work. JRC Scientific and 

Policy Report 80164. Schrijver dezes hoopt nadere beschouwingen hierover in mei 

2014 bij een EU-conferentie in Istanbul te presenteren waaraan instituten uit huidige 

en mogelijk aanstaande lidstaten van de Euraziatische Unie hebben toegezegd te 

zullen deelnemen. 
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deel weer de armlastige bufferstaat te worden die het voor de Eerste 

Wereldoorlog was, ingekneld tussen Rusland (Wit-Rusland incluis), Europa 

en Turkije. De EU heeft er daarom weinig belang bij dat stuk voor zich op te 

eisen.  

 

Daarom zullen de EU en Rusland er het Salomonsoordeel indachtig samen 

uit moeten zien te komen. Zou Oekraïne overigens naar de wens van 

Rusland tot een federale staat met autonome regio’s worden omgevormd, 

dan verzacht dit de botsing niet zolang de EU conformering blijft eisen en 

zo’n staat geen binnengrenzen kent. Want dan betreffen de normen in het 

Acquis toch weer de hele federale staat. Mede daarom eist Rusland nu ook 

dat elke autonome regio haar eigen buitenlands beleid mag voeren en dus 

mag kiezen tussen associatie met de EU of met de Euraziatische Unie. 

 

Dit is natuurlijk een kwestie van bredere geopolitiek die het GLB verre 

overstijgt. Toch valt niet te ontkennen dat het GLB er een rol in speelt en het 

vuurtje aantoonbaar opstookt, doordat het verbetering van markttoegang 

aantrekkelijker maakt en conformering aan EU normen verlangt.  

 

Slot 

Elders in de wereld dringt de EU ook lang niet altijd op conformeren aan. 

Met grote partijen als de VS of China wordt zelden over meer dan 

tariefquota onderhandeld. De normen die daarin voorkomen betreffen 

hoogstens de verhandelde volumes, nooit de hele economie van het 

exporterend land. Momenteel is druk overleg met de VS en China gaande. 

Zolang dat niet is afgerond wordt conformering door derden aan het Acquis 

ook uiterst onpraktisch, want het levert verdragen op die weer aanpassing 

behoeven zodra die grote partijen iets met elkaar afspreken dat ermee in 

strijd is.  

 

Naar de ACP-landen toe lijkt de EU dit inmiddels te hebben ingezien. Na 

eerst aan Ghana en Côte d’Ivoire aparte, tamelijk strak conformerende 

Economic Partnership Agreements (EPAs) te hebben voorgelegd, heeft zij in 

februari 2014 een breed akkoord aan West Afrika voorgelegd, dat er 

weliswaar nog tamelijk vaag uitziet maar niettemin het vermelden waard 

lijkt, omdat het een collectief akkoord is en zelfs een handreiking doet aan 

Nigeria. Ook al reageert dit land vooralsnog weinig enthousiast, toch lijkt dit 

erop te wijzen dat de EU zich bedachtzamer opstelt, en dat zou winst zijn.  
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De algemenere strekking van dit verhaal moge duidelijk zijn.  

 

Ten eerste, het GLB ziet er misschien technisch uit, maar het beïnvloedt 

zowel de interne samenhang als de externe betrekkingen van de EU tot in 

hun diepste vezels.  

 

Ten tweede, de EU moet ook voor wat het GLB betreft naar buiten toe sterk, 

verenigd en coherent optreden, zeker, maar zij moet ophouden daarbij 

imperialistische eisen te stellen, want daar komt narigheid van.  

 

Ten slotte, de EU is niet Brussel, dat is maar een vergaderplek met kantoren. 

Je merkt er vanuit Nederland misschien niet zo veel van, want we behoren 

immers tot de oudste kern die bovendien helemaal aan de andere kant van 

Europa is gelegen en vanouds op het Westen gericht, maar al sinds eerste 

uitbreiding veertig jaar terug vinden er in de Unie spectaculaire 

veranderingen plaats. Vrijwel in stilte, aan de oostgrenzen waar toetredings- 

en associatieprocessen gaande zijn, daar wordt pas Europese geschiedenis 

geschreven. Hoe saaier hoe beter denk je soms. Of zijn de grenzen van die 

strategie nu misschien bereikt en wordt het tijd voor een echte 

gedachtewisseling? 
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Een Europese bijdrage aan een duurzame wereld  

 

 

Edy Korthals Altes 

 

De auteur is oud-diplomaat, Fellow van de World Academy of Art and Science, 

voormalig president van de World Conference of Religions for Peace en schrijver van 

boeken over onder meer Europa als waardengemeenschap. 

 

 

Als er een terrein is waarop Europa een constructieve bijdrage zou kunnen 

leveren dan is het op dat van de economie. De belangrijkste bijdrage van de 

EU – als economisch zwaargewicht – zie ik in het uitdragen van een nieuw 

economisch model. Het wordt immers steeds duidelijker dat ons huidige 

productie- en consumptiepatroon op mondiale schaal niet houdbaar is. 

Reeds nu worden we geconfronteerd met een verontrustende 

milieuproblematiek, in hoofdzaak veroorzaakt door het welvarende 1/5 deel 

van de wereldbevolking. We kunnen de ogen niet sluiten voor het feit dat 

ruim 3/5 van de mensheid zich krachtig inspant ons economisch model te 

volgen. Bij ongewijzigd beleid koersen we af op een mondiale 

milieucatastrofe. Onvermijdelijk gezien de snel stijgende wereldbevolking. 

 

Europa draagt hier een grote verantwoordelijkheid. Vanuit ons werelddeel 

is immers het economisch model – in theorie en praktijk – uitgedragen over 

de gehele wereld. Ligt het niet op onze weg om in deze kritieke fase te 

komen met een meer volwassen concept van economie? Een model, dat de 

grenzen respecteert die de natuur ons stelt. Het feit dat Europa veruit de 

grootste bijdrage levert aan ontwikkelingssamenwerking en ook voorop 

loopt bij de aanpak van de wereldwijde milieuproblematiek ontslaat ons niet 

van die verantwoordelijkheid. 

 

Het nakomen daarvan zal niet eenvoudig zijn in een cultuur die beheerst 

wordt door een kortzichtig materialistisch denken en handelen. Voor andere 

overwegingen is daarin weinig ruimte. We zijn toe aan een cultuuromslag. 

 

Een onhoudbaar economisch model 

De dominantie van de economie is groot. In vrijwel alle sectoren van de 

samenleving zijn het de economische overwegingen die de doorslag geven. 

Zijn we niet bezeten door een collectieve gekte, de dans rondom het gouden 
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kalf? Een moderne afgod, met fascinerende door Euro’s bezielde ogen. 

Hiervoor knielen zelfs persoonlijkheden waarvan we dachten dat zij tot de 

elite van onze samenleving behoorden. 

 

In de frenesie van deze macabere dans rond de Mammon worden mensen 

vertrapt en de basisvoorwaarden voor een menswaardig bestaan voor 

komende generaties opgeofferd. En dit alles om aan de wensen van de nu 

levenden te voldoen. Korte termijn-denken is troef. Ook in het bedrijfsleven 

zien we de verwoestende werking van de jacht naar zo snel mogelijk 

financieel gewin ten koste van de continuïteit van de onderneming.  

  

Zijn de economische en de milieucrisis, evenals het moreel verval, niet 

symptomatisch voor een diepe geestelijke crisis? Bestaat er een verband met 

het verloren gaan van het zicht op het transcendente, het verlies van een 

hogere gezichtseinder? Ligt daar niet de diepste reden dat de mens het roer 

verloren heeft en daarmee ook het zicht op zijn wezenlijke bestemming? 

Václav Havel was al in de jaren van zijn gevangenschap tot deze conclusie 

gekomen. Nog krachtiger werd dit inzicht vertolkt door de bekende filosoof 

Hans Jonas. In zijn belangrijke werk: Das Prinzip Verantwortung, noemde hij 

het wegvallen van de notie van het transcendente: “vielleicht der kolossaalste 

Irrtum der Geschichte.” 

 

Onze gretigheidscultuur is gebaseerd op drie fatale misvattingen: 

 De mens heeft oneindige materiële behoeftes die bevredigd moeten 

worden.  

 Alles moet kunnen groeien. Permanente materiële groei binnen de 

beperkte milieugebruiksruimte van onze planeet is echter een 

onmogelijkheid. 

 Een geheel vrije markt, niet belemmerd door regels, effectief 

toezicht en een moreel/sociaal kader. Dit maakte de weg vrij voor 

onverantwoorde beslissingen, laakbare praktijken en grootschalige 

fraude. De desastreuze gevolgen hiervan bleven niet beperkt tot de 

financiële sector.  

 

Bevrijding uit de verstikkende greep van de economie 

Allereerst is bewustwording nodig van de noodzaak van een fundamentele 

verandering in ons gedragspatroon.  

Mensen: niet degraderen tot object of reduceren tot Homo Economicus. 
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Zij zijn persoon, bekleed met unieke waardigheid en fundamentele rechten 

die gerespecteerd moeten worden. 

Materie: geen slaaf maar meester van geld en goed. Vrij van de obsessie naar 

het ‘steeds meer’. De mens is meer dan een ‘craving animal’, leeft niet van 

brood alleen… 

Natuur: niet langer object voor onbeperkte exploitatie, maar respect voor de 

eigen intrinsieke waarde. Dus zorgvuldige omgang met de basis van ons 

voortbestaan.  

 

Deze ingrijpende veranderingen in het collectieve gedragspatroon komen er 

niet zonder een sterke innerlijke motivatie. Die wordt bepaald door de 

levensinstelling. Vandaar het grote belang van een goed gefundeerde 

levensbeschouwing. Daar ligt ook de bron tot inspiratie voor persoonlijke 

inzet. Europa kan voor geestelijke herbronning putten uit diepe religieuze 

en klassieke bronnen.  

 

Is het nu mogelijk om – in onze individualistische samenleving met haar 

kleurrijke verscheidenheid aan levensopvattingen – te komen tot een breed 

gedragen creatieve visie die voert naar een heroriëntatie van onze cultuur? 

Kan er een gemeenschappelijke basis gevonden worden voor het uitzetten 

van een koers naar een duurzame, meer leefbare samenleving? De 

ingrediënten daarvoor zijn aanwezig in wetenschap, religie en andere 

levensbeschouwingen.  

 

Laat mij een poging wagen om in grote lijnen de richting aan te geven voor 

een gezamenlijke benadering. Uitgangspunt is een werkelijkheidservaring 

die we allen kunnen delen ongeacht verschillen in levensovertuiging. Allen 

leven we immers samen in een bedreigde wereld. Samen zullen we een 

nieuwe koers moeten uitzetten.  

 

Naar een nieuwe ‘mindset’ – vier Kernwoorden 

 Onderlinge verbondenheid 

 Kwetsbaarheid  

 Levensdrang  

 Ontzag, eerbied (Awe). 

 

1. Onderlinge verbondenheid.  

Door de wetenschap is het inzicht in de fundamentele verbondenheid van alle 

ecosystemen verdiept. Veel religies hebben dit al eeuwenlang uitgedragen. 
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Zowel voor de enkeling als voor de samenleving is dit inzicht van cruciale 

betekenis. Het kan bijdragen aan de vervanging van de steriele 

individualistische ego-cultuur door een wij-cultuur, waarin het op elkaar 

betrokken zijn gestalte krijgt. De wereldwijde Campaign of Compassion, werkt 

in deze richting. Gerechtigheid, solidariteit en het streven naar vrede zijn 

waarden die hier opkomen. In politieke termen spreken we dan over zorg 

voor de armen en zwakken in de samenleving, een sociaal rechtvaardig 

belastingstelsel, een humaan migrantenbeleid etc. Dit ‘op elkaar aangewezen 

zijn’ is ook voor de internationale betrekkingen relevant. Bewustwording 

van de zo sterk toegenomen interdependentie kan een impuls geven aan de 

totstandkoming van internationale overeenkomsten die rekening houden 

met de gerechtvaardigde belangen ook van de landen, dus inclusief de 

zwakkere partners (o.a. voor grondstoffen, water).  

 

2. Kwetsbaarheid 

Is het nog nodig iets te zeggen over de kwetsbaarheid van de ecosystemen 

na de indrukwekkende documentaire Planet Earth? Spreken de rapporten 

van VN-deskundigen niet duidelijk genoeg? We stevenen bij ongewijzigd 

beleid af op een mondiale milieucatastrofe. Het keren van deze rampzalige 

ontwikkeling vereist de samenwerking tussen wetenschap, religie en andere 

levensbeschouwingen. Dit is een wezenlijke voorwaarde voor de beheersing 

van de enorme krachten die in de afgelopen decennia ontwikkeld zijn. De 

wetenschap voert tot technologische ontwikkelingen. Religie en 

levensbeschouwing kunnen bijdragen aan de zo noodzakelijke 

gedragsverandering. Een partnership is onontbeerlijk voor een mondiale 

duurzame economie die dus de grenzen respecteert die de natuur ons stelt. 

 

3. Levensdrang 

De levensdrang is inherent aan ieder levend wezen. Voor mensen impliceert 

dit het verlangen naar een goed leven in een wereld waarin vrede en 

gerechtigheid geen loze woorden zijn. Een wereld, die toekomstige 

generaties de mogelijkheid biedt te genieten van de pracht en diversiteit van 

moeder natuur. Verontrusting over de aantasting van deze 

levensvoorwaarde heeft het oerinstinct – de levenswil – gewekt. Dat deze 

kracht ook nu werkzaam is blijkt uit de vele creatieve initiatieven gericht op 

duurzaamheid in het bedrijfsleven en in andere sectoren. Ook in tal van 

groepen, bewegingen en NGO’s. In deze strijd komt het aan op de lange 

adem, de moed om het ondanks tegenslagen toch vol te houden. Dat vereist 

toegang tot een bron die ons hoop geeft. Hoop doet leven! 
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De noodzaak voor een meer verantwoorde omgang met mens, materie en 

natuur is vandaag groter dan ooit. Vandaar de urgentie van een grondig 

nadenken over de premissen van onze gretigheidscultuur. Hier zijn religies, 

andere levensbeschouwingen en wetenschap – elk op eigen wijze – gesteld 

voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat geldt uiteraard ook voor 

allen die verantwoordelijkheid dragen in de politiek, bedrijfsleven, media en 

cultuur. Zij zijn het immers die het veranderingsproces vorm moeten geven. 

 

Vanuit de godsdiensten weerklinkt voortdurend het ‘keer om’, verlaat de 

onbegaanbare weg. Vanuit de wetenschap komen de onontbeerlijke analyses 

en suggesties voor begaanbare wegen. Het is aan de politici die ook 

daadwerkelijk in te slaan! 

 

4. Ontzag, eerbied 

Dat overkomt ons wanneer we in diepe verwondering geraakt worden door 

datgene wat ons overstijgt, het wonder van te leven in een onmetelijk 

Universum. In het Engels wordt dit zo treffend vertolkt door: Awe. Het is 

een woord dat een grondhouding oproept van diep ontzag en eerbied voor 

de oorsprong van alle Zijn. Voor de religieuze mens is dit geworteld in het 

Godsbesef. In de Heilige Boeken wordt hiervan getuigenis afgelegd. In de 

Psalmen wordt het prachtig bezongen. Maar ook de niet-gelovige mens kan 

zich herkennen in deze grondnotie. In de internationale Pugwash Movement 

heb ik heel wat vooraanstaande wetenschappers ontmoet die – als agnost – 

diep doordrongen waren van dit gevoel van Awe bij hun nadenken over 

structuur en samenhang van micro-en macrokosmos.  

 

Het voortschrijdend wetenschappelijk inzicht in de precisie van de wetten 

die het leven op aarde mogelijk maken draagt bij aan het gevoel van ontzag. 

Hoe meer de wetenschap vordert met haar ontdekkingen des te sterker dit 

gevoel van ontzag. Die grondhouding van Awe, wordt gevoed door 

verwondering en nadenken over het Zijnde, over de oerkrachten in de 

natuur, haar diversiteit en schoonheid. 

 

In onze westerse cultuur ontbreekt veelal het zicht op en gevoel voor 

datgene wat ons overstijgt. Die diepte-dimensie is afwezig in platland, daar is 

de horizon beperkt. Hier gedijen banaliteit en gretigheid, verkommeren 

humaniteit en integriteit. Voor velen is dit gevoel van Ontzag een 

onbekende ervaring. Het op een voetstuk verheven ‘eigen ik’ wordt vooral 

beheerst door de horizontale dimensies van tellen en meten. Een druk en 
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jachtig bestaan laat weinig tijd voor nadenken over fundamentele 

levensvragen. Bovendien is – dank zij de wetenschap – veel vanzelfsprekend 

geworden. Wanneer we eenmaal iets begrepen hebben van het levensproces 

zijn we geneigd te denken dat we er dan ook een greep op hebben.  

 

Dat het levensbeginsel op zichzelf een groot wonder is ontsnapt niet zelden 

aan de aandacht. En juist dat inzicht zou ons kunnen helpen een scherper 

kijk te krijgen op de plaats van de mens in de Ultimate Reality. 

 

De eerste twee: onderlinge verbondenheid (1) en kwetsbaarheid (2) berusten op 

harde feiten. De levensdrang (3) is vitaal voor ieder mens. Het vierde woord 

ontzag (4) geeft een grondhouding weer die weliswaar in onze cultuur onder 

druk staat, maar potentieel aanwezig is bij elk mens. De ‘verworteling’ van 

deze kernwoorden zal bij de humanist en agnost anders zijn dan bij de 

religieuze mens. Maar de waarden die daaruit kunnen worden afgeleid zijn 

voor allen dezelfde. Enkele hiervan zijn: verantwoordelijkheid, eerbied voor 

het leven, vrede, gerechtigheid, solidariteit, matiging.  

 

Het zicht op de samenhang 

Aan de vier kernwoorden kan niemand voorbij, zij bepalen immers de 

condition humaine. En dat, in een kritieke fase van onze cultuur. Elk apart is 

in staat om mensen in beweging te brengen. Maar voor een cultuuromslag is 

meer nodig. Die vereist een goed zicht op de onderlinge samenhang. Pas 

dan komt de onontbeerlijke dynamiek op gang. Momenteel ontbreekt dit 

zicht op die innige verwevenheid. Een ernstig manco omdat juist die fusie 

van alle vier kernwoorden de doorslag kan geven in het kenteringsproces 

dat nu gaande is. Dat wordt niet altijd beseft. Sommige vooraanstaande 

milieuwetenschappers verwachten alle heil van een pragmatische aanpak. 

Maar juist dit negeren van de diepere geestelijke achtergrond van de 

milieuproblematiek (het vierde kernwoord) belemmert het proces van 

verduurzaming. Anderzijds bestaat er een vorm van religiositeit die voert 

naar berusting en passiviteit in plaats van het engagement dat nodig is. 

Eenzijdige fixatie op het vierde kernwoord – en de daaruit voortvloeiende 

grondhouding van ontzag – kan soms leiden tot een voorbijgaan aan de 

noodzaak tot stellingname op grond van de feitelijke verbondenheid (1) en 

kwetsbaarheid (2). 

 

Een gemeenschappelijk platform 

De fundamentele verbondenheid en de kwetsbaarheid vragen om effectief 
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handelen op korte termijn. Feiten en trends spreken immers een duidelijke 

taal. De levensdrang laat zich gelden. Vandaar de urgentie van gezamenlijke 

bezinning van gelovigen en andersdenkenden, van wetenschap en religie, 

van de culturele sector, economie en politiek. Het gaat immers om de 

essentie van ons gezamenlijk voortbestaan onder menswaardige 

leefomstandigheden. Deze samenwerking over de schotjes heen is een 

voorwaarde voor een heroriëntatie van onze cultuur. De vier kernwoorden 

kunnen het platform vormen voor een gemeenschappelijk nadenken over 

een nieuwe koers.  

 

Van belang is ook de samenwerking tussen wetenschap en religie. Zeker, 

tussen beiden heeft – vooral in het verleden – een gespannen relatie bestaan. 

Vooral wanneer de grenzen van de eigen competentie werden overschreden 

door uitspraken over zaken die op het gebied van de ander lagen. In wezen 

hoeft er geen tegenstelling te bestaan omdat ieder zich beweegt op een eigen 

terrein, met een eigen methodiek en verschillende doelstelling. Wetenschap 

richt zich op de analyse, het verklaren van verschijnselen en bestudering van 

wetmatigheden. Godsdienst en filosofie op zingeving en leefregels die een 

samenleving leefbaar maken, op inzichten die structuur en samenhang aan 

het leven geven, bijdragen aan persoonlijkheidsontwikkeling waarin vrijheid 

en verantwoordelijkheid samengaan. “Religion without science is blind, but 

science without religion is lame.” (Einstein). 

 

In het belangrijke boek The great Partnership wordt door de bekende Britse 

Chief Rabbi, Jonathan Sacks, een krachtig pleidooi gehouden voor 

samenwerking van wetenschap en religie. Beide zijn gericht op het 

bevorderen van het menselijk welzijn. En juist dat wordt nu bedreigd door 

de onverantwoordelijke wijze waarmee we omgaan met mens, materie en 

natuur.  

 

De zo verontrustende pervertering van het wezen van religie door 

fanatisme, extremisme en geweld hoeft ons niet te weerhouden van 

samenwerking met de grote meerderheid van gematigden. Een radicale 

minderheid kan weliswaar het zicht op een religie vertroebelen, maar deze 

nimmer ontdoen van haar zuivere oorspronkelijke kern. De bekende 

Zwitserse theoloog Hans Küng maakt terecht een onderscheid tussen ware 

en valse religiositeit. Zijn criterium: wordt het welzijn van de mens gediend? 

Tegen deze achtergrond krijgt de intra-religieuze dialoog extra betekenis. Zij 

verdient, net als de samenwerking tussen religies en levensbeschouwingen, 
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meer aandacht van geestelijke en politieke leiders. 

 

Samen overleggen over een begaanbare weg 

Een nieuwe bezieling van onze cultuur vereist visie en een realistisch beeld 

van de kritieke situatie waarin we verkeren. Tegen de achtergrond van de 

vier kernwoorden kunnen de volgende richtinggevende vragen gesteld 

worden: 

 Wat is de weg naar een cultuur met een goed gebalanceerde relatie 

tussen materie en geest?  

 Is economie een doel op zich – waaraan alles ondergeschikt wordt – 

of staat zij in dienst van een menswaardig bestaan voor allen?  

 Hoe ontworstelen we ons aan de dominantie van de economie? 

 Dient economie niet gericht te zijn op: het verantwoordelijk gebruik 

van de beperkte middelen waarover de mens beschikt ter bevordering van 

het algemene en individuele welzijn van huidige en toekomstige 

generaties?  

 Moeten we niet erkennen dat het huidig economische model niet 

houdbaar is op wereldschaal?  

 Dienen productie, distributie en consumptie van goederen en 

diensten niet gericht te worden op een rechtvaardige en duurzame 

wereldsamenleving binnen de grenzen die de natuur ons stelt? 

 Moeten de in economisch opzicht hoogontwikkelde landen zich niet 

bevrijden van het consumentisme? Is matiging niet geboden? Berust 

de leidende gedachte dat de mens oneindige materiele behoeftes 

heeft die bevredigd moeten worden niet op een fatale misvatting? 

Moet er geen einde komen aan het opzwepen van ‘behoeftes’ door 

reclame?  

 Hoe kan de werkgelegenheid verzekerd worden bij de aanpassing 

van het productie- en consumptiepatroon? 

 Is voor de kwalitatieve ontwikkeling niet een andere index vereist 

dan het BNP? 

 Hoe kan de groeiende kloof tussen arm en rijk worden verkleind? 

 Hoe kunnen bij de publieke diensten de belangen van burgers 

beschermd worden? 

 

De huidige crisis biedt een unieke kans voor een nieuwe op duurzaamheid 

gerichte economie. Hierin past innovatief beleid, niet een ‘terug naar 

vroeger’.  
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De cruciale betekenis van de spirituele dimensie 

Of Europa in staat zal zijn tot een constructieve bijdrage aan een duurzame 

wereldeconomie is in hoge mate afhankelijk van de geest die haar bezielt. De 

vroegere president van de Europese Commissie, Jacques Delors, 

waarschuwde al in 1990 dat een EU zonder hart en ziel geen toekomst heeft. 

Inderdaad, zonder een culturele heroriëntatie verpietert Europa, zakt het 

weg in het moeras van irrelevantie. Bronnen voor een geestelijke 

herontdekking zijn rijkelijk aanwezig, zowel bij de klassieken als in de 

religies die Europa hebben gevormd. 

 

Of het zal lukken tijdig de vereiste cultuuromslag te verwezenlijken hangt af 

van de vraag of er voldoende mensen gevonden kunnen worden die zich 

daarvoor willen inzetten. Een goed gefundeerde levensbeschouwing is hier 

van belang. Die bepaalt immers hoe we omgaan met mens, materie en 

natuur.  

 

Doorslaggevend zal het antwoord zijn op de finale vraag aan ieder mens: 

wat heb ik in mijn leven gedaan met mijn mogelijkheden in deze kritieke fase voor de 

mensheid? Was dit een ‘ik-gericht’ bestaan, op geld gericht, blind voor de 

nood in de wereld? Of heb ik getracht – in een geest van empathie – me in te 

zetten voor een meer vreedzame, humane en duurzame samenleving? 

 

Dit raakt de zinvraag. Hierop heeft Herman Van Rompuy, voorzitter van de 

Europese Raad, een diepzinnig antwoord gegeven in een Haiku van slechts 

9 woorden. 

 

God, goedheid, liefde 

gekregen en gegeven 

vullen een leven. 

 

Voor een Europese bijdrage aan een duurzame wereldeconomie is een 

fundamentele bezinning nodig op ons economisch model. In alle Europese 

lidstaten. Een bezinning, die ver uitgaat boven die van de Lissabon-

doelstellingen: het worden van de meest competitieve kenniseconomie in de 

wereld. Nederland, met haar sterke economie en rijke ervaring van 

samenwerking over de schotjes heen, kan daarin een waardevolle partner 

zijn. 
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De Europese bijdrage aan een leefbare wereld vereist een cultuuromslag. 

Daar zullen we in de komende jaren samen aan moeten werken! 
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Terugblik 

Europa’s politieke geschiedenis is nauw verbonden met grote economische 

veranderingen. De industriële revolutie, begonnen in Engeland aan het 

einde van de achttiende eeuw, heeft geleid tot moderne economische groei. 

Deze heeft, samen met de bevolkingsgroei, Europa en de wereld grondig 

getransformeerd. Hoezeer dit aanvankelijk een Europees en Noord-

Amerikaans verschijnsel was lezen we af aan een ruwe maatstaf voor 

welvaart, het Bruto Nationaal Product per hoofd van de bevolking.1 Dit 

bedroeg – omgerekend in prijzen van 1960 – in 1700 in Engeland rond $ 180, 

maar was in 1860 gestegen tot $ 600 en in 1970 ruim $ 2.200. De Verenigde 

Staten stonden in 1710 op ongeveer $ 240, en stegen in 1860 naar $ 550 en in 

1970 tot $ 3.600. Vergeleken hierbij bleef de rest van de wereld ver achter. 

Deze economisch achtergebleven gebieden waren voor een groot deel 

gekoloniseerd. Hun grondstoffen werden gebruikt voor de industriële groei 

in de kerngebieden. In de kerngebieden was er ongebreidelde kapitaal-

accumulatie voor een rijke bovenlaag en grootscheepse uitbuiting van 

arbeidskracht. Inmiddels brak – na de Franse Revolutie – de 

volkssoevereiniteit door als politiek fundament voor onafhankelijke staten. 

Dat alles leidde in de 19de en 20ste eeuw tot gewelddadige confrontaties. Van 

de ene kant begon in de interne sociale strijd een vorm van parlementaire 

democratie aarzelend veld te winnen, in sommige landen met grote 

vertraging. Van de andere kant kwam er oorlogsgeweld rond afbakening 

van vermeende soevereine nationale rechten. Grootheidswaan, 

onverzoenlijkheid en een technologisch geavanceerde bewapening maakten 

dit vaak tot gruwelijke slachtpartijen. In de eerste helft van de twintigste 

eeuw werd Europa zelfs het bloedige toneel van twee wereldoorlogen. De 

                                                             
1 De nu volgende cijfers kan men vinden in P. Terhal, World Inequality and 

Evolutionary Convergence, Eburon Delft, 1988. Zij zijn ontleend aan een studie van P. 

Bairoch uit 1981.  
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Volkenbond, opgericht na de Eerste Wereldoorlog slaagde er niet in de 

Tweede Wereldoorlog te voorkomen. Met de oprichting van de Verenigde 

Naties leek een nieuwe tijd aan te breken. Maar wederom ontstond er een – 

weliswaar Koude – oorlog, op wereldschaal met – hoe kan het anders – een 

focus op Europa. De Tweede Wereldoorlog, die ideologisch gezien werd 

uitgevochten tussen de democratie en het communisme tezamen aan de 

overwinnende kant en het nationaal-socialisme als verliezer, eindigde met 

de politieke opdeling van Europa in een Westelijk en Oostelijk deel, onder 

aanvoering van resp. de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. De vijandige 

bewapeningswedloop tussen beide blokken bracht de wereld op de rand 

van de afgrond. Elders, in wat genoemd werd de Derde Wereld, begon 

dekolonisatie in versneld tempo zich door te zetten, ook daar niet zonder 

politieke en militaire confrontaties. Binnen de Westerse wereld vormden 

echter internationale samenwerking en politieke vrijheid de nieuwe trend. In 

de Marshall-hulp (1948-1952) verleende de Verenigde Staten financiële steun 

aan door de oorlog verwoeste Europese gebieden. Deze hulp werd mede 

ingegeven door de bedoeling om West-Europa te behouden voor het 

Westers-liberale wereldmodel (“vrije-markt-economie”) tegen het opdringen 

van het communisme. Weliswaar verhardde de ideologische strijd zich op 

wereldschaal in de Koude Oorlog, maar tegelijk vond er in het Westen een 

proces van meer gespreide welvaartsgroei plaats, mede doordat de 

arbeidersklasse binnen de grenzen van de parlementaire democratie het 

beleid in een sociale richting kon beïnvloeden. Hetgeen de hoop deed 

ontstaan, dat verdelende economische groei een einde aan de armoede in de 

gehele wereld zou kunnen gaan maken.  

 

De invloedrijke econoom, Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen, verbond een 

principiële keus voor de sociaal-democratie met een hartstochtelijke inzet 

voor het economische ontwikkelingsproces in de Derde Wereld. Zoals 

Marshall-hulp Europa er bovenop geholpen had, zou ontwikkelingshulp dat 

met de Derde Wereld moeten doen. En ook in de ontwikkelingshulp scholen 

vaak politieke motieven. Inmiddels lijkt de Koude Oorlog afgelopen, maar is 

het geweld in de wereld niet verdwenen. Het vraagt moed en wijsheid om 

een nieuwe serie van crisis-situaties goed te beantwoorden. Bij de 

beëindiging van de Koude Oorlog (die Wende) speelden “burger-

bewegingen” in Centraal-Europa een grote rol. Zij beriepen zich op de 

politieke mensenrechten. Die rechten krijgen steeds meer de aandacht in de 

politieke beoordeling van staten. En hoewel de industriële revolutie thans 

geografisch wereldwijd is geworden, is het tegelijk schokkend om te zien 
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hoezeer nog steeds een groot gedeelte van de wereldbevolking er slechts 

marginaal van profiteert of er zelfs domweg buiten staat. Ook de sociaal- 

economische mensenrechten worden op een dramatische wijze nog altijd 

geschonden. 

 

Vorming van de Verenigde Naties en de Europese Unie 

Het nieuwe tijdvak werd gekenmerkt door twee samenhangende 

internationale ontwikkelingen, een van bovenaf, en een van onderop. 

 

1. Van bovenaf werden de instellingen in het leven geroepen van de 

Verenigde Naties (en ook IMF en Wereldbank). Zij waren het resultaat van 

wereldwijd inclusief denken. Tevens werd de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens geproclameerd, en kwamen er internationale 

verdragen over de mensenrechten. Er heeft zich zo een universeel 

bovennationaal platform gevormd voor een menswaardige 

wereldsamenleving, voorlopig met teleurstellende politieke resultaten. 

 

2. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond ook, maar nu van onderop, sterke 

politieke toenadering binnen West-Europa met name tussen de oude 

vijanden Frankrijk en Duitsland. De Europese Gemeenschap voor Kolen en 

Staal werd het begin van het slechten van onderlinge handelsbarrières. 

Aanvankelijk deden zes staten mee, maar er ontstond steeds nauwere en 

zich uitbreidende economische en politieke samenwerking, een 

bovennationale Europese Unie, die na die Wende 28 staten van Europa ging 

omvatten. 

 

Drie aspecten van macht 

Om de diepe historische samenhang van deze twee genoemde 

ontwikkelingen te begrijpen, volgt een korte uitweiding over het begrip 

macht ontleend aan de econoom K. Boulding2. Persoon A kan op de 

volgende manieren macht uitoefenen op persoon B, dat wil zeggen B iets 

laten doen wat A wil.  

1. B doet wat A wil, want anders doet A iets wat B niet wil (dreigmacht);  

2. B doet wat A wil, want dan doet A iets wat B wil (beloningsmacht); 

3. B doet wat A wil, want B houdt van A of van A’s waarden (integratieve 

macht). 

 

Deze drie manieren om macht uit te oefenen komen grofweg overeen met 

                                                             
2 K. Boulding, Three Faces of Power, Sage Publications, 1990 
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drie gebieden van de samenleving: 1. het gebied van dwang (militair, 

politioneel, rechtsstaat); 2. het gebied van uitruil (handel, productie); 3. het 

gebied van de humane waarden (gemeenschap, cultuur).3 In de praktijk 

vormen deze drie gezichten van maatschappelijke macht een geheel. Het 

aspect van dreigmacht wordt in het algemeen overschat, en het aspect van 

integratieve macht ernstig onderschat. Dat komt onder andere doordat het 

percipiëren, inschatten èn suggereren van machtsverschillen een belangrijke 

psychologische rol speelt in het opbouwen van macht. Wie dreigt, staat vaak 

zwak waar het integratieve macht betreft en tracht door te dreigen deze 

zwakte te verhullen. Het is nodig om onderscheid te maken tussen het 

nationale en het internationale niveau. Een nationale staat is een 

maatschappelijke ordening van macht betrekking hebbende op een 

geografisch omschreven gebied. Een overheid speelt daarbij een centrale rol 

als zetel van bestuur, waartoe de drie machtsvormen elkaar, als het goed is, 

evenwichtig ondersteunen. Overheden kunnen dreigmacht gebruiken, 

economische macht inzetten, maar zijn – zo is de culturele ontwikkeling 

geweest – thans ook afhankelijk van legitimatie door de bevolking, dat wil 

zeggen van een integratief fundament. Beperken we ons nu even tot een 

ideaalbeeld van een parlementaire democratie, dan gebeurt dat laatste 

formeel via democratische geheime verkiezingen, wettelijk en openbaar 

gecontroleerd bestuur etc.4 Uiteindelijk steunen in een goede democratie de 

door gekozen volksvertegenwoordigers aanvaarde wetten op een grondwet, 

die de waarden vastlegt die in de samenleving als fundamenteel 

richtinggevend gelden. Een grondwet kan dan echter slechts richtinggevend 

zijn, als zij formeel een adequate uitdrukking is van de zorg van de burgers 

voor bepaalde waarden, zoals mensenrechten en solidariteit. Die zorg is 

tenslotte de laatste bron van de beslissende integratieve macht. Zij wordt 

gedeeltelijk uitgeoefend via politieke kanalen (bijvoorbeeld legitimatie van 

de gekozen overheid en haar beleid), maar blijft zeker niet daartoe beperkt. 

Zij vindt ook haar uitdrukking in talloze spontane organisaties binnen de 

samenleving, die zich op sociale en ethische taken en het publieke goed 

richten. 

 

                                                             
3 Boulding behandelt in zijn boek ook wat hij noemt “pathologies of power”. Zo kan 

men in het Hitler-regiem een vorm van pathologische integratieve macht herkennen, 

die de Duitse politiek in de jaren dertig van de vorige eeuw tijdelijk vergiftigd heeft.  
4 Nationale verkiezingen krijgen alom meer en meer aandacht. Wie op 5 april 2014 

het dagblad Trouw opsloeg, trof uitgebreide informatie over de verkiezingen in 

Afghanistan en Hongarije.  
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Europa als beginnend integratief machtsblok? 

Integratieve politieke macht op bovennationaal niveau is zwak, vanwege de 

politieke orde van soevereine nationale staten, die hun grondgebied tegen 

vreemdelingen afschermen. Die situatie is historisch zo gegroeid mede door 

de dekolonisatie. Wel hebben de staten in toenemende mate internationale 

verdragen gesloten om samen te werken aan zaken van wederzijds belang. 

Toch vormen dreigmacht en beloningsmacht de voornaamste componenten 

in dit geheel. Collectieve dreigmacht was de bestaansreden van de NAVO. 

In de Europese Unie ontstond intensieve economische samenwerking tussen 

staten. Harde dreigmacht heeft de EU vrijwel niet5, wel economische macht 

en een zekere vorm van integratieve macht. Waar gaat dit machtscomplex 

naar toe? Laten we realistisch zijn. Door de geleidelijke uitbreiding van de 

Europese Unie is de ongelijkheid in de economische verdeling daarbinnen 

groter geworden. Tegelijk is de afstand tussen het Europees welvaartsniveau 

met het gemiddelde in de rest van de wereld kleiner geworden. Er is sprake 

van kantelende demografische en economische verhoudingen. Economische 

groei wordt steeds meer bepaald door landen buiten Europa en de 

Verenigde Staten om. Maar ondanks afnemend economisch en demografisch 

gewicht kan en moet Europa vanuit historische verantwoordelijkheid een 

sterkere politieke rol gaan vervullen in de wereld. 

 

Europa’s sociale verantwoordelijkheid 

In de sociale verantwoordelijkheid komen de ontwikkelingen van bovenaf 

en de integratie van onderaf bij elkaar. Van de Europese Unie mag gezien 

haar verleden en gezien haar structuur een beslissende bijdrage worden 

gevraagd aan een menswaardig bestaan, niet alleen van de eigen burgers, 

maar van alle wereldburgers, conform het Handvest van de VN. Dat 

betekent dat zij integratieve macht en verantwoordelijkheid moet gaan 

uitstralen. Dat gaat niet vanzelf. De oud-voorzitter van de Europese 

Commissie Delors deed daartoe een beroep6 op andere machten, namelijk 

kerken en vakbonden. Die werden door hem opgeroepen om Europa een 

ziel te helpen geven: “Wij de Commissie, kunnen de economie bevorderen, 

vrij verkeer mogelijk maken, handelsblokkades opheffen, werkloosheid 

                                                             
5 Afzonderlijke landen van de Europese Unie, waaronder vooral Duitsland en ook 

Nederland, exporteren niettemin wel wapens naar andere landen. Ze doen mee aan 

een wereldhandel in wapens die in de periode 2009 tot 2013 volgens het SIPRI met 

14% gegroeid is.  
6 Zoals geciteerd door H. van Munster, Een mens te zijn op aarde, Mijmeren over goed en 

kwaad, Valkhof Pers, 2004, pg. 279 
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bestrijden. Wat wij niet kunnen is: Europa een ziel geven, richting geven aan 

de geest die dat alles moet bezielen.” Het is treffend dat Delors zich hierbij 

richt tot kerken en vakbonden. Onderschat hij niet de betekenis van beleid 

van de Unie zelf en de rol daarbij van het Europees Parlement?  

 

De Europese Unie en de armoede in de wereld 

Allereerst moeten we vaststellen dat het armoedevraagstuk in Nederland, 

een van de rijkste Europese landen, allerminst opgelost is. Het dagblad 

Trouw meldde op 14 maart 2014 met een grote aanvangskop: “Steeds meer 

Nederlandse kinderen groeien op in armoede”. Ook Tony Judt7 constateert 

dat in de rijke landen, waaronder vele in Europa, de armoede en 

verpaupering groeien terwijl de rijkdom aan de top snel toeneemt. Hij stelt 

vast, dat tussen 1870 en 1970 in de meer ontwikkelde landen juist sprake 

was van toenadering in de welvaartsniveaus van armen en rijken, maar dat 

daarna deze uiteen gingen lopen. Wereldwijd kan men wel vooruitgang 

vaststellen, ook al zou het veel meer moeten zijn. Hans van Munster licht de 

ontwikkeling alsvolgt toe:8 

 

“Kindersterfte is in de jongste dertig jaren gemiddeld gehalveerd. De 

gemiddelde leeftijd van een mens is zeventien jaar toegenomen. En het 

verschil tussen de gemiddelde leeftijd in Noord en Zuid is tussen 1960 en 

1993 meer dan gehalveerd, van 23 jaar naar 11 jaar. Maar ondanks alle 

vooruitgang is het leven voor een groot deel van de wereldbevolking nog 

ernstig beschadigd, beschamend armzalig en onnodig kort. Een miljard 

mensen heeft nog geen toegang tot de basisvoorzieningen betreffende 

gezondheid en onderwijs. Zij missen zuiver drinkwater en goede voeding. 

Ondanks de toegenomen rijkdom in de wereld leeft een op de drie mensen 

in armoede” (p. 272). 

 

Wat kan de Europese Unie doen aan deze situatie? Iets daarvan wordt 

toegelicht met twee ontwikkelingsprojecten, twee voorbeelden, één uit het 

verleden, één voor de toekomst. 

 

1. Operatie Vloed  

De Europese Unie heeft geruime tijd melkoverschotten gebruikt om een 

                                                             
7 T. Judt, Ill Fares the Land, Penguin Press, 2010, pg. 176 
8 H. van Munster, Een mens te zijn op aarde. Mijmeringen over goed en kwaad, Valkhof 

Pers, 2004 
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groot ontwikkelingsproject in India te steunen. Dat project9 heette met een 

veelzeggende naam Operation Flood. Het project bestond erin dat 

gedroogde melkpoeder en boterolie op grote schaal ter beschikking werden 

gesteld aan een Indiase organisatie werkzaam in de zuivelsector. Deze 

organisatie werd opgericht in de deelstaat Gujarat, waar boeren die buffels 

hadden, zich organiseerden in coöperaties, om de groeiende stedelijke 

bevolking van dagelijkse melk te voorzien. In het droge seizoen liep de eigen 

Indiase melkproductie zodanig terug, dat deze melkvoorziening aan de 

steden wegviel. De ontwerpers van Operation Flood stelden de Europese 

Commissie voor, dat zij dan gratis de beschikking zouden krijgen over de 

overschotten aan melk en boterolie uit de Gemeenschap. Die zou worden 

gebruikt om het seizoensmatige tekort te overbruggen. Het zo verdiende 

geld zou de organisatie kunnen gebruiken om de Indiase melkproductie 

structureel te verhogen en het coöperatieve model naar andere delen van 

India uit te breiden. Het project is te beginnen vanaf 1970 vele jaren 

doorgegaan en is ook door sociale wetenschappers grondig bestudeerd. Het 

project kreeg veel lof toegezwaaid, onder andere door wijlen Prins Claus. 

Naast de organisatorische successen, die het ongetwijfeld gehad heeft, 

claimden de Indiase organisatoren dat het project de armere boeren en zelfs 

landloze arbeiders ten goede kwam. Dit mag in het algemeen wel wat 

betwijfeld worden, gezien de betekenis van land voor het bezit en gebruik 

van buffels of koeien. 

 

2. Een beschermende sociale ondergrens tegen extreme armoede  

De discussie over de VN Millennium Verklaring (2000), die in 2015 

geëvalueerd en hernieuwd zal worden, speelt een cruciale rol in een nieuw 

voorstel van een coalitie van meer dan 70 NGOs om nu eindelijk te komen 

tot een “Social Protection Floor” dat wil zeggen een ondergrens tegen 

extreme armoede.10 In 2030 moet, aldus de visie van deze NGOs, extreme 

armoede tot het verleden horen, doordat regeringen verplicht zijn de 

sociaal-economische mensenrechten voor deze zeer kwetsbare groepen 

zeker te stellen. De concrete aanzet tot een dergelijk basissysteem van sociale 

zekerheid werd gegeven in 2012 door de International Labour Organization 

in de vorm van een aanbeveling (recommendation) inzake nationale 

wetgevingen die deze sociale zekerheid vastleggen. Er wordt daarbij 

                                                             
9 M. Doornbos et al., Dairy aid and development. India’s Operation Flood, Sage 

Publications, 1990 
10 Zie voor verdere details W. van Ginniken, Civil society and the social protection 

floor, in: International Social Security Review, no 3-4, 2013 
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onderscheid gemaakt tussen inkomenssteun bij werkloosheid, bijvoorbeeld 

in de vorm van werkgarantie tegen minimumlonen; oudedagsvoorziening 

en tegemoetkoming voor gehandicapten die niet kunnen werken; speciale 

zorg voor kinderen; toegang tot een behoorlijke gezondheidszorg. Bij de 

financiering van een dergelijk wereldwijd systeem zou gedacht kunnen 

worden aan nieuwe financiële bronnen, zoals een kleine belasting op de 

gigantische internationale financiële transacties (Tobin-tax). De nationale 

overheden binnen de Europese Unie kunnen de financiering mede mogelijk 

maken door een zorgvuldiger en meer progressieve belastingwetgeving en  

-inning. Daarnaast kan het bezuinigen op militaire uitgaven financiële 

middelen vrijmaken. De vrijkomende middelen worden gestort in een 

Global Fund for Social Protection. 

 

In het zicht van de verkiezingen 

Europa’s politieke houding ten opzichte van dit laatste voorstel dient 

cruciaal aan de orde te worden gesteld. De volgende vijftien jaar (2015-2030), 

als follow-up van de Millennium Verklaring, moet een einde worden 

gemaakt aan de extreme armoede in de wereld. Daartoe moet de Europese 

Unie zich mede verplichten. Van de Nederlandse inbreng in het Europees 

Parlement mag iets extra’s verwacht worden. Nu de Nederlandse 

regeringscoalitie om partijpolitieke redenen het ontwikkelingsbudget 

drastisch heeft verminderd, mag verwacht worden dat Nederland op 

Europees niveau hierop terugkomt. Een inclusief Europees plan voor een 

meer menselijke wereldsamenleving verschilt van het liberale model.11 

Intensieve samenwerking tussen christelijke en sociaal-democratische 

partijen in het Europees Parlement kan een betere aanzet geven tot wat Van 

Munster in zijn boek “solidariteit” noemt. 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Het liberale Europa-model – zoals recent in een toespraak te Berlijn beleden door 

onze premier – werd in Trouw (5 april 2014) als “zielloos” gehekeld door Stevo 

Akkerman. 
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Europa een groene grootmacht? 
 

 

Wybe Th. Douma,  

 

De auteur is senior onderzoeker bij het T.M.C. Asser Instituut voor Internationaal 

en Europees Recht in Den Haag. 

 

 

“Europa, best belangrijk” (2004) was een halfslachtige leuze die werd 

gebezigd door de toenmalige Nederlandse regering in de aanloop naar het 

referendum over de Europese Grondwet. De leuze heeft er misschien wel 

aan bijgedragen dat in Nederland een ruime meerderheid tegen die 

Europese Grondwet stemde, wat eind 2007 tot het Verdrag van Lissabon 

leidde.  

 

Anno 2014 zijn de EP verkiezingsleuzes van de Nederlandse politieke 

partijen niet veel overtuigender. “Europa, waar nodig” van de VVD 

sprankelt niet echt. Ook “Voor een Europa dat werkt” van de PvdA werkt 

niet erg uitnodigend. Hun leuzes steken schril af bij spandoeken van 

demonstranten op het Maidan-plein in Kiev met teksten als “Europe Starts 

With You”. Die mensen pleitten vóór nauwere banden met de EU en meer 

rechtstatelijkheid, in plaats van nauwere samenwerking met het Rusland 

van President Putin’s ‘dictatuur van de wet’. 

 

Hoe komt het toch dat de EU zo’n aantrekkingskracht uitoefent, zelfs op 

landen aan wie geen perspectief op toetreding wordt geboden? Een factor 

die een rol zou kunnen spelen is dat in de meeste EU lidstaten, zelfs ten tijde 

van de huidige economische crisis, de burgers over het algemeen tevreden 

zijn met hun leven in een omgeving waar het milieu via het meer dan 40 jaar 

bestaande Europees beleid redelijk beschermd is. Landen als Oekraïne en 

Rusland scoren beduidend lager dan het EU gemiddelde. Rusland staat op 

de wereldranglijst op de 68ste plaats, onder Witrusland zelfs, maar boven 

Oekraïne, dat op de 87ste plaats staat. In de top-vijf staan drie EU lidstaten 

(Denemarken, Nederland en Zweden) naast twee niet-EU landen 

(Noorwegen en Canada).1 

                                                             
1 John Helliwell, Richard Layard and Jeffrey Sachs, World Happiness Report 2013, 

http://unsdsn.org/wp-

content/uploads/2014/02/WorldHappinessReport2013_online.pdf 
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In het geval van Oekraïne zou de wens om ooit lid van de EU te worden een 

rol hebben gespeeld bij de toenadering tot de EU, ondanks de afhoudende 

reactie waar het om een lidmaatschapsperspectief ging van de zijde van de 

EU. Waar het om andere, niet Europese landen gaat ziet de EU nog steeds 

een rol voor zichzelf weggelegd om ook daar veranderingen te 

bewerkstelligen. Op het gebied van het milieu en duurzame ontwikkeling is 

die ‘zendingsrol’ in het Verdrag van Lissabon ook duidelijk als opgave 

neergelegd. 

 

In de milieutitel van het verdrag werd via het Verdrag van Lissabon aan de 

bestaande bepalingen over de EU en de wereld een zinsnede toegevoegd die 

verduidelijkte dat internationale milieu-samenwerking met name 

klimaatverandering zou omvatten. Tegenstanders van het Verdrag van 

Lissabon grepen deze passage aan om te bewijzen dat de Brusselse 

bureaucraten nog meer macht naar zich wilden toetrekken, terwijl het in 

werkelijkheid een bevoegdheid betrof die al jarenlang bestond en tot het 

sluiten van grote aantallen milieuverdragen door de EU had geleid, inclusief 

het VN Klimaatverdrag uit 1992 en het Kyoto Protocol uit 1997.  

 

Elders in het verdrag werd vastgelegd dat de EU niet alleen naar duurzame 

ontwikkeling binnen de eigen lidstaten dient te streven. De Unie dient in de 

betrekkingen met de rest van de wereld haar waarden en belangen te 

handhaven en zich ervoor in te zetten, en bij te dragen tot de vrede, de 

veiligheid en de duurzame ontwikkeling van de aarde. In haar externe 

betrekkingen bepaalt en voert de Unie een gemeenschappelijk beleid en 

optreden en beijvert zich voor een hoge mate van samenwerking, o.a. via 

ondersteuning van de duurzame ontwikkeling van de ontwikkelingslanden 

op economisch, sociaal en milieugebied, met uitbanning van de armoede als 

voornaamste doel, en door het leveren van een bijdrage tot het uitwerken 

van internationale maatregelen ter bescherming en verbetering van de 

kwaliteit van het milieu en het duurzaam beheer van de mondiale 

natuurlijke rijkdommen, teneinde duurzame ontwikkeling te waarborgen. 

 

Het optreden van de EU als ‘groene grootmacht’ in de wereld wordt 

middels dit soort bepalingen van een richting voorzien. Er wordt solidariteit 

met derde landen, en met name ontwikkelingslanden, gevraagd. En dat 

terwijl velen betwijfelen of burgers in de EU zich wel voldoende betrokken 

voelen met deze organisatie. Zijn Europeanen wel bereid te accepteren dat 

de EU zich ook nog het lot van de wereld aantrekt? Of moeten we Europa 
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helemaal niet zo benaderen, zoals Bas Heijne onlangs beweerde?2 Daar waar 

steeds weer wanhopig wordt gezocht naar die Heilige Graal van integratie 

en samenhang, een gedeelde Europese identiteit, pleit hij ervoor dat zoeken 

naar een gezamenlijke culturele identiteit te laten voor wat het is3 en te 

beseffen dat een omstreden Europa een zegen en geen vloek is. “Er zal altijd 

spanning zijn tussen het kleine en het grote, eigenheid en het andere, de 

natie en de rest van de wereld. De gedachte aan een federaal Europa is net 

zo onzinnig als de gedachte aan geen Europa. Wie betrokkenheid en 

gemeenschappelijkheid vraagt, zal altijd in een discussie belanden over hoe 

ver je daarin moet gaan. Maar voer die discussie dan ook gretig – ga het 

instituut uit en de straat op – en niet alleen om lege beloftes te verkopen op 

de Maidan in Kiev.” 

 

De EU dient ernst te maken van het stimuleren van duurzame ontwikkeling 

in derde landen om de verdragsbepalingen geen lege beloftes te laten 

worden. Het bestaan van dergelijke bepalingen biedt geen garantie dat de 

EU zich in concrete situaties steeds voldoende laat leiden door de belangen 

van anderen. Er is – al sinds lange tijd – een bevoegdheid om 

milieubescherming na te streven met derde landen. De vraag is hoe ver we 

daarbij willen en moeten gaan, om het met Heijne te zeggen. 

 

Als het gaat het om milieubescherming hebben we al sinds eind jaren zestig, 

begin jaren zeventig van de vorige eeuw vastgesteld dat we nauw moeten 

samenwerken met andere EU-lidstaten om uitdagingen zoals lucht- en 

waterverontreiniging, veilig gebruik van gevaarlijke chemicaliën en behoud 

van biodiversiteit het hoofd te bieden binnen de EU. Ook als er niet sprake is 

van grensoverschrijdende problemen kunnen er redenen zijn om tot 

Europese harmonisatie over te gaan, bijvoorbeeld om 

concurrentieverstoringen tegen te gaan en/of de Europese burgers een 

minimumniveau van bescherming te garanderen. Dergelijke argumenten 

zijn uitvoerig besproken toen de vraag aan de orde was of de EU minimum-

eisen aan de exploratie en winning van schaliegas moest gaan stellen, 

bijvoorbeeld waar het om openbaarheid van gebruikte chemicaliën gaat of 

                                                             
2 Bas Heijne, Geen Europeaan, NRC Handelsblad 20 april 2014. 

http://www.nrc.nl/heijne/2014/04/20/geen-europeaan  
3 Maar lees desalniettemin Pieter Steinz, Made in Europe. De kunst die ons continent 

bindt, Amsterdam, 2014, waarin de schrijver uiteenlopende high en low culture 

onderwerpen zoals ABBA, Russische romans, Voltaire, Monty Python en Kurt Weill 

behandelt. 

http://www.nrc.nl/heijne/2014/04/20/geen-europeaan
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verantwoordelijkheid voor eventueel optredende schade. Het EP vond 

aanvankelijk dat er Europese regelgeving moest komen, maar wist deze 

positie eind 2013 niet vast te houden. Dat lag ook aan een aantal lidstaten 

onder leiding van het Verenigd Koninkrijk en Polen, die zich fel tegen 

Brusselse inmenging verzetten met deze manier van gaswinning, die 

enerzijds de afhankelijk van Russisch gas (tijdelijk) zou kunnen verminderen 

en anderzijds voor enige financiële verlichting zou kunnen zorgen in het 

door de economische crisis geteisterde Europa. De Commissie presenteerde 

daarom begin 2014 alleen een aanbeveling rond door de lidstaten te nemen 

maatregelen, die in het licht van de ervaringen met schaliegas-winning in de 

toekomst nog tot wetgeving zou kunnen worden omgevormd, indien er 

daarvoor dan wel een politieke meerderheid zou bestaan.4  

 

Opvallend in het licht van de huidige debatten over de positie van het VK in 

Europa is dat ik me nog een debat in het Verenigd Koninkrijk kan 

herinneren midden jaren ’90, waar een Britse conservatief pleitte voor een 

Europese Gemeenschap die zich alleen op economische samenwerking zou 

richten. Kwesties zoals milieubescherming zouden aan de lidstaten moeten 

worden overgelaten. Met het eenvoudige voorbeeld van de verkoop van 

Britse auto’s in Duitsland – waar al vrij vroeg strengere eisen aan 

uitlaatsystemen waren ingevoerd om het ‘Waldsterben’ tegen te gaan – kon 

worden aangetoond dat vrij verkeer van goederen niet goed voorstelbaar 

was zonder Europees milieubeleid. Zonder Europese regels zou de Britse 

fabrikant voor elk land waar men naar toe wilde exporteren met andere 

milieu-eisen kunnen worden geconfronteerd. Anno 2014 pleit de VVD in het 

EP verkiezingsprogramma overigens ook voor een Europa dat zich op 

kernwaarden concentreert. De EU zou zich vooral moeten richten op handel, 

economische groei en banen, maar verder pas op de plaats moet maken, 

maar daarbij wordt wel aangetekend dat harmonisatie van 

grensoverschrijdende milieuregels bij uitstek een Europese aangelegenheid 

is. Daarbij wordt dan wel aangetekend dat de EU niet te ver voor de troepen 

moet uitlopen als landen als de VS en China niet volgen. De VS heeft het VN 

Klimaatverdrag wel getekend maar het Kyoto Protocol – waarin de concrete 

afspraken over vermindering van emissies van broeikasgassen staan – 

vervolgens nooit geratificeerd. China deed dat wel, maar heeft als 

ontwikkelingsland onder het Protocol geen verplichting tot het terugdringen 

van de uitstoot van broeikasgassen.  

                                                             
4 Zie over dit onderwerp verder W.Th. Douma, ‘Enige Europeesrechtelijke aspecten 

van schaliegaswinning’, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 2014, nr. 1, p. 44-51. 

http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschrifteuropeesrecht/2014/1/NtER_1382-4120_2014_020_0010_007
http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschrifteuropeesrecht/2014/1/NtER_1382-4120_2014_020_0010_007
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Nadat aldus de basis voor Europees milieubeleid was gelegd, werd al vrij 

snel duidelijk dat we Europese milieuproblemen vaak niet zonder 

samenwerking met derde landen het hoofd kunnen bieden. Willen we 

klimaatverandering effectief aanpakken, dan dienen internationale 

afspraken te worden gemaakt. Hierboven werden het VN Klimaatverdrag 

en het daarbij behorende Kyoto Protocol al genoemd. Laatstgenoemd 

Protocol was oorspronkelijk geldig tussen 2008 en 2012, en het was de 

bedoeling dat er nieuwe globale afspraken voor de periode na 2012 tot stand 

zouden komen. In plaats daarvan is het Kyoto Protocol in de verlenging nu 

van toepassing op de EU en een handvol landen dat zich vrijwillig ertoe 

verplichtten om in ieder geval iets te doen tegen klimaatverandering. De 

internationale onderhandelaars konden ondanks veelvuldig overleg alleen 

afspreken dat er gestreefd zou worden naar een nieuw akkoord in 2015, dat 

uiterlijk in 2020 van kracht zou moeten worden. Het nieuwe akkoord zou in 

tegenstelling tot de afspraken tot nu toe ook concrete inspanningen van 

ontwikkelingslanden zoals China moeten eisen, en ook de Verenigde Staten 

van Amerika moeten omvatten. Om een kans te maken daadwerkelijk tot 

afspraken te komen met dergelijke grote landen is een economische 

grootmacht als de EU nodig. Ook daarom is er op milieugebied en op het 

gebied van duurzame ontwikkeling méér Europa nodig.  

 

De manier waarop de EU deze uitdagingen oppakt in concrete gevallen 

dient kritisch gevolgd te worden. Als er een positieve kant aan de groeiende 

spanningen rond de Russische annexatie van de Krim bestaat, dan is het wel 

het besef dat we onafhankelijker dienen te worden van de import van gas en 

olie uit derde landen. Dat zou tot meer aandacht voor duurzame energie 

kunnen leiden. Duurzame energie kan bestaan uit windenergie, zonne-

energie, maar ook uit zogeheten biobrandstoffen. De EU schrijft de 

bijmenging van een aanzienlijk percentage biobrandstoffen in onze benzine 

voor. Daarbij wordt niet afdoende rekening gehouden met de negatieve 

consequenties voor mens en milieu in landen waarvandaan we bijvoorbeeld 

palmolie importeren, bijvoorbeeld als palmolieplantages oorspronkelijke 

bewoners of zeldzame dieren verdrijven. Dergelijke Europese wetgeving 

vormt niet de juiste weg om in te slaan, in het licht van de hierboven 

geciteerde doelstellingen die de EU zichzelf heeft gesteld. Soms zijn 

dergelijke brandstoffen ook nog eens slechter vanuit het oogpunt van het 

tegengaan van klimaatverandering dan fossiele brandstof. De bestaande 

wetgeving inzake hernieuwbare energie moet daarom worden aangepast 
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om duurzame biobrandstoffen te stimuleren en niet-duurzame soorten te 

weren. 

 

Een ander voorbeeld van de manier waarop de Europese Unie het milieu in 

derde landen kan beïnvloeden betreft de import van hout. Lange tijd konden 

houthandelaren zonder veel moeite illegaal gekapt hout uit derde landen op 

de Europese markt brengen. Sinds maart 2013 is het systeem 

‘Wetshandhaving, Governance en Handel in de Bosbouw’ van kracht, dat 

meestal wordt aangeduid als het FLEGT-regime.5 FLEGT wil via bilaterale 

overeenkomsten tussen de EU en derde landen de export van duurzaam 

hout stimuleren, en onderwerpt de export uit andere landen aan een 

vergunningensysteem. Op die manier wordt getracht de bescherming van 

het milieu en duurzame ontwikkeling in het algemeen in hout-exporterende 

landen te stimuleren. 

 

In plaats van algemene discussies over meer of minder Europa die telkens 

rond EP verkiezingen de kop op steken is het zinvol om per beleidsterrein 

en/of onderwerp te bespreken of er een goede reden is om op Europees 

niveau op te treden en zo ja, met welke middelen. Waar het om het mondiale 

milieu en om duurzame ontwikkeling gaat kunnen de bepalingen die door 

het Verdrag van Lissabon werden geïntroduceerd als uitgangspunt en als 

graadmeter dienen. De economische grootmacht EU met haar rond 500 

miljoen consumenten kan en dient via beleid dat gericht is op het stimuleren 

van duurzame import (biobrandstof, hout, zeldzame mineralen, vis etc.) het 

milieu en de duurzame ontwikkeling in derde landen positief te 

beïnvloeden. Daarnaast dient de EU door middel van internationale 

afspraken tot aanpak van mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering te 

komen. Op die manier kan de Europese Unie tot een groene grootmacht 

uitgroeien. 

  

 

 

                                                             
5 Forest Law Enforcement, Governance and Trade. 
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Europa en klimaatbeleid: ‘We’ winnen en verliezen 
 

 

Gabi Spitz en Ries Kamphof 

 

De auteurs zijn onderzoekers bij NCDO. Recent verscheen van Gabi Spitz het 

rapport ‘De sociaal-economische gevolgen van klimaatverandering’. Ries Kamphof 

werkte mee aan een analyse van Nederlandse verkiezingsprogramma’s voor de 

Europese verkiezingen. 

 

 

Met de Europese Unie is het net als met het Nederlands voetbalelftal. 

Positieve zaken schrijven we onszelf toe (‘WE hebben gewonnen’) en bij 

negatieve ontwikkelingen distantiëren we ons ervan (‘ZE hebben verloren’). 

In het geval van Europa gaat het echter niet om winst of verlies in de WK-

finale, maar om vraagstukken die de welvaart en het welzijn van de 

Nederlandse burger direct raken.  

 

Het Nederlandse kabinet liet al eerder zien met twee maten te meten bij de 

behandeling van begrotingsnormen. In Brussel werd keer op keer benadrukt 

dat de Zuid-Europese landen hun begrotingstekort onder de 3 procent 

moeten houden en dat hier streng op moest worden toegezien vanuit de 

Europese Commissie. Toen Nederland zelf de begrotingsnorm niet bleek te 

halen was Europa ineens de boeman die deze norm ook aan Nederland 

oplegt. De tendens om onterecht verantwoordelijkheden of fouten op de EU 

af te schuiven geldt niet alleen voor financiële vraagstukken, maar blijkt ook 

uit de Nederlandse aanpak van klimaatverandering. 

 

Zo riep staatssecretaris Mansveld in 2013 op tot meer klimaatambitie op 

Europees niveau en pleitte ze voor een uitstootvermindering van ten minste 

40 procent in 2030.1 Deze ambitie wordt niet door alle politieke partijen 

gedeeld, zo blijkt uit een analyse van de programma’s voor de Europese 

verkiezingen. Dit najaar gaat een voorstel van de Europese Commissie over 

nieuwe klimaatdoelstellingen onder de hamer.2 In lijn met de oproep van 

                                                             
1 Rijksoverheid. (2013). Nederland legt de lat hoog voor Europese klimaat- en 

energiedoelen. Geraadpleegd op 23 november 2013 op 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/10/28/ 
2 Europese Commissie voorstellen van januari 2014, 

http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm (geraadpleegd op 11-04-2014). 
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Mansveld, is het doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40% te 

verlagen ten opzichte van 1990. Daarnaast moet hernieuwbare energie 

(zonne-, waterkracht- en windenergie) in 2030 met 27% omhoog, net als de 

efficiëntie van energiegebruik (verbetering van 20%). Deze klimaatdoelen 

gaan voor D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren niet ver genoeg. 

Regeringspartij PvdA staat achter de doelen, terwijl de andere 

regeringspartij, VVD, vindt dat de plannen te ver gaan. De VVD vindt zelfs 

dat Europa niet te ‘ver voor de troepen hoeft uit te lopen’ als de Verenigde 

Staten en China niet volgen. Partijen als PVV en 50Plus hullen zich 

überhaupt in stilzwijgen over klimaatdoelen.3  

 

Het kabinet is maatgevend voor de Nederlandse uitvoering van het 

Europees klimaatbeleid. In het regeerakkoord staat dat Nederland ‘inzet op 

een ambitieus internationaal klimaatbeleid’.4 Hartstikke mooi, ware het niet 

dat in 2013 uit onderzoek van de European Environment Agency bleek dat 

Nederland zelf juist achterloopt op andere Europese landen als het gaat om 

CO2-reductie5. Aangezien Nederland in 2012 zelf nog grote moeite had om 

de CO2-uitstoot ten opzichte van 2009 met slechts 6 procent te verlagen, 

klinkt de roep om een uitstootvermindering van 40 procent in 2030 op EU-

niveau ongeloofwaardig voor Nederland. 

 

Dezelfde kritiek geldt op het punt van de hernieuwbare energie. De 

Europese Commissie heeft eerder een EU-breed target van 20 procent 

hernieuwbare energie in 2020 gezet. Nederland haalde bij een 

tussenrapportage in 2011 een hele schamele 4,3 procent.6 In het 

regeerakkoord stelde het kabinet juist voor om voor een aandeel duurzame 

energie van 16 procent te gaan in 2020, maar dit werd al weer realistisch 

naar beneden gebracht naar 14 procent met het Energieakkoord7. Ter 

                                                             
3 Van Elfrinkhof, Van Ewijk en Kamphof (2014) ‘Verkiezingsprogramma’s EU: 

Duurzaamheid en Internationale Samenwerking’, zie http://www.ncdo.nl/EU 
4 Regeerakkoord VVD-PvdA: Bruggen Slaan. (2012). Den Haag. Geraadpleegd op 

http://www.kabinetsformatie2012.nl/actueel/documenten/regeerakkoord.html.  
5 European Environment Agency. (2013). Trends and projections in Europe 

2013: Tracking progress towards Europe’s climate and energy targets until 

2020. 
6 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/16_energy_and_ghg.pdf 
7 http://www.ser.nl/nl/actueel/persberichten/2010-2019/2013/20130906-brede-steun-

voor-energieakkoord-voor-duurzame-groei.aspx 

http://www.kabinetsformatie2012.nl/actueel/documenten/regeerakkoord.html
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verduidelijking: zelfs met deze doelstellingen zit Nederland aan de 

onderkant van de Europese middenmoot.  

 

De Europese Commissie twijfelt nog, maar het Europees Parlement was dit 

jaar al in meerderheid voorstander van een nationaal ‘bindende’ doelstelling 

voor 2030, niet alleen op CO2-reductie, maar ook met hernieuwbare 

energie.8 Vanuit Europa komt dus dat ‘ambitieuze internationale 

klimaatbeleid’, niet vanuit Nederland. Sterker nog, Nederland moet 

ontzettend haar best doen om aan te haken bij de gemiddelde EU-lidstaat.  

 

De politieke retoriek dat Europa het beter moet doen op het gebied van 

klimaatverandering, terwijl Nederland ondertussen zelf stevig achterblijft, is 

niet alleen oneerlijk. Het is ook schadelijk. Zoals de recente IPCC-rapporten 

laten zien9, is klimaatverandering een van de grootste uitdagingen van deze 

tijd. De economische gevolgen zijn verstrekkend en de risico’s voor de 

veiligheid en voedselzekerheid van mensen overal ter wereld zijn groot. Een 

laaggelegen land als Nederland, dat economisch afhankelijk is van handel 

en ook nog eens veel voedsel importeert, is dus gebaat bij een adequate 

aanpak van klimaatverandering. Die aanpak blijft uit zolang politici 

verantwoordelijkheden afschuiven op Europa, terwijl ambitieus nationaal 

klimaatbeleid uitblijft.  

 

Bovendien wordt de burger zo moedwillig verkeerd geïnformeerd. Als 

Europa ambitieuzer moet zijn, dan zullen we het in Nederland vast wel 

goed doen, is de gedachte. Sowieso, zo blijkt uit onderzoek, zijn 

Nederlandse burgers relatief slecht geïnformeerd over de oorzaken van 

klimaatverandering en minder bezorgd dan hun Europese buren.10 Waar 

slechts 40% van de Nederlanders zich zorgen maakt over 

klimaatverandering, ziet 60% van de Europeanen klimaatverandering als 

een zeer serieus probleem en 30% als een redelijk serieus probleem.11 

Ondanks die peiling blijkt ook in Nederland een voedingsbodem voor 

                                                             
8 http://www.theguardian.com/environment/2014/feb/05/european-parliament-votes-

renewables-targets 
9 http://www.ipcc.ch/ 
10 Spitz, G. (2014). Klimaatverandering. Amsterdam: NCDO  
11 Boonstoppel, E. (2012). Wereldwijde problemen, wereldwijde oplossingen? 

Nederlanders & Internationaal Bestuur (Vol. 10). Amsterdam: NCDO; European 

Commission. (2013). Attitudes towards biodiversity Flash Eurobarometer (Vol. 379). 

Brussels, Belgium: European Commission. 



104 

 

(kleinschalige) aanpak van klimaatverandering: door burgers in lokale 

energiecoöperaties en door te werken aan een schonere leefomgeving. En 

door gemeenten, uiteraard aangezwengeld door Europese12 en 

internationale13 initiatieven.  

 

Europa is wellicht ‘s werelds mooiste voorbeeld van internationale 

samenwerking en de rol van de Europese Unie is cruciaal bij de aanpak van 

klimaatverandering. De Nederlandse burger kan invloed uitoefenen op het 

klimaatbeleid. Deze invloed wordt echter teniet gedaan als politici de 

Nederlandse burger steeds maar weer voor ‘t lapje houden over de nationale 

en Europese aanpak van klimaatverandering. Terug naar het voetbal: 

Nederland moet meer EU supporter worden: anders winnen we het WK 

tegen klimaatverandering nooit.

                                                             
12 http://www.klimaatverbond.nl/projecten/netwerk-burgemeestersconvenant 
13 http://www.millenniumgemeente.nl/ 
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Hoe lang nog? 

In 1968 – 69 studeerde ik internationale betrekkingen in Bologna. Als 

onderdeel van de studie werd een reis ondernomen naar Brussel om nader 

kennis te maken met de Europese instellingen. In debat met diverse 

toenmalige ambtenaren en politici van de EEG hield ik een kort betoog over 

de noodzakelijke democratisering van Europa en haar instellingen. Alle 

betrokkenen waren het er toen over eens dat die democratisering nodig was 

en niet zo lang meer op zich zou laten wachten. Lang liet ik Europa voor wat 

het was; druk met werk en gezin was Europa geruime tijd alleen een mooi 

vakantiegebied. Bij de komst van de Europese grondwet in 2005 behoorde ik 

tot de 62% die bij het referendum over Het Verdrag tot vaststelling van een 

Grondwet voor Europa tegen hebben gestemd. Mijn belangrijkste argument 

(36 jaar na 1969) was: het democratisch gehalte van het verdrag is 

onvoldoende. Verandering van het verdrag vereist nu instemming van alle 

verdragslanden. Dus ik weet niet of ik een democratisch Europa nog ga 

meemaken, maar dat is geen reden om brommend achter de geraniums te 

verdwijnen, want de noodzaak voor verdragsverandering groeit.  

 

We zitten met de gebakken peren, terwijl het uitzicht op een duurzaam – in 

dubbele betekenis van ecologisch én politiek duurzaam – en solidair Europa 

nog verder weg lijkt. Het debatklimaat over en in Europa maakt het niet 

makkelijker: het wordt steeds vaker gevoerd in uitersten. Populistische 

nationalisten worden geplaatst (of plaatsen zich zelf) tegenover 

federalistische eurofielen. Dit maakt het uitzicht op het onveranderde doel 

van Europa: het spook van noodlottige verdeeldheid uitbannen en werken aan een 

gemeenschappelijke toekomst niet helderder. Mondiale en regionale 

ontwikkelingen – de opkomst van nieuwe industrielanden en met name 

China, de groeiende onrust aan de Europese oostflank – maken Europa als 

gemeenschappelijke toekomst dringender. Mondiale en regionale 

ontwikkelingen – klimaatverandering, het opraken van vitale grondstoffen, 
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de verminderde biodiversiteit, de energieafhankelijkheid van Russisch gas – 

maken Europa als gemeenschappelijk project noodzakelijker. Voor mij is dit 

de aanleiding om het debat over een democratisch Europa met behulp van 

duurzaamheid en solidariteit een nieuwe impuls te geven.  

 

Kermiscomplex 

De reden dat dit debat in steeds extremer termen gevoed wordt heeft in mijn 

ogen te maken met wat ik noem het kermiscomplex. Op de kermis kun je 

vrij schieten op de roos. Mis je het doel dan is er niets verloren, maar ook 

niets gewonnen. Op de kermis kun je in de draaimolen rondjes draaien 

zonder gevolgen; na een tijdje stopt de molen voor een nieuw publiek. De 

kermis is altijd een tijdelijk en – voor veel media ook vrolijk – oponthoud 

van enige dagen om daarna weer verder te trekken naar een ander 

nieuwsbericht.  

 

Het vrij schieten op Europa, Europese instituten en maatregelen is een 

tijdverdrijf dat met veel genoegen wordt beoefend door populisten en luie 

journalisten. Te vaak gaat het over populistische details en papagaaiïsme 

van rariteiten als de richtlijn over de grootte van een surprise-ei. Dat ziet er 

anders uit als je weet dat een kind kan stikken in zo een ei. Dan moet de 

afweging gemaakt worden of de eigen verantwoordelijkheid van de ouders 

voldoende is. Zo niet, dan zijn maatregelen om de vrije markt ietwat te 

ordenen noodzakelijk. Het alternatief is immers een verzameling 

uiteenlopende wetten van afzonderlijke landen. Veel te vaak gaat het ook 

over de zogeheten logge bureaucratie. De suggestie wordt gewekt dat veel 

ambtenaren om maar bezig te zijn onnodige regelgeving afscheiden. Bij de 

Europese Commissie werken zo’n 32.000 mensen (cijfers 2010). De gemeente 

Amsterdam heeft er 15.000 (in 2012). Dus waar gaat het over?  

 

Zeker, er is ook terechte kritiek op Europa. Het heen en weer bewegen van 

het Europees Parlement tussen Brussel en Straatsburg is een bizarre, 

inefficiënte en kostbare kermisattractie die in stand gehouden wordt om de 

Fransen tevreden te stellen. (Afspraken over het uitrollen van het TGV-

netwerk over Europa zouden het land beter helpen. Valt er hier niet iets uit 

te ruilen?) Onderdeel van het kermiscomplex zijn ook de rituelen rond de 

Europese Raad; regeringsleiders die bij binnenkomst aangeven de belangen 

van hun land goed te beschermen en die na afloop steeds aangeven wat ze 

allemaal voor hun kiezers hebben binnengehaald. Dit leidt tot volstrekt 
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verkeerde prikkels voor de formulering van politieke frames. Het zegt 

natuurlijk ook iets over de relaties tussen media en leden van de Raad.  

 

In discussies over Europa zien we een merkwaardige coalitie van halve en 

hele intellectuelen en eigenvolkeerst-politici die menen dat er geen draagvlak 

is voor een Europa en we het zo dus maar moeten laten of moeten minderen. 

Het valt nauwelijks te verwonderen dat draagvlak problematisch is. Echte 

debatten over Europa worden zelden gevoerd. Het merendeel van de 

debatten ging de laatste jaren vooral over de euro. Ruim baan werd gegeven 

aan de deskundologen die geanalyseerd hebben dat de wankele positie van 

de euro een gevolg is van potverteren van Zuid-Europa. Dat er in Noord-

Europa goed verdiend is aan de zuidelijke staten wordt niet vaak gemeld. 

We exporteerden in ruime mate onze producten en onze banken leenden 

met genoegen ruime fondsen. Ook de speculaties tegen die leningen via 

financieel exotische producten droegen bij aan de verslechterende financiële 

positie van de zuidelijke landen. Het niet aangaan van deze discussies hoort 

vaak bij de opvatting: eerst moeten we de rotzooi van de euro opruimen, pas 

daarna is er weer ruimte voor andere zaken.  

 

De meest merkwaardige redenering op deze kermis is wel dat het 

overdragen van bevoegdheden aan een hogere macht dan de natiestaat niet 

aan de orde is. Voor de aanhangers van deze richting is de natiestaat de 

belangrijkste verworvenheid van de Grieks-Judaïsche en inclusieve 

beschavingsidealen. Maar zijn zij zich wel bewust van het feit dat we sinds 

de komst van het neoliberalisme uitverkoop hebben gehouden van onze 

staatsbevoegdheden aan de ‘hogere’ macht van de markt? Zijn deze 

aanhangers zich ook bewust van het feit dat door het neoliberalisme ruim 

baan te geven de welvaartsverdeling in alle landen steeds schever verdeeld 

wordt en dat het begrip inclusiviteit (wat inhoudt dat alle burgers mee 

zouden profiteren van welvaarttoename) al lang niet meer de lading dekt? 

Dit is kennelijk een kermisattractie die niet te opvallend in het zicht moet 

staan. Vertegenwoordigers van de media, tenslotte, maken naar mijn gevoel 

in hun zogenaamde objectiviteit vooral ruimte in hun kolommen en zendtijd 

vrij voor groepen die kritiek leveren op Europa en niet voor hen die echt 

verder willen met Europa. Dat draagt immers niet bij aan hogere kijkcijfers. 

In een artikel in de Volkskrant1 somt de journalist van dienst onderzoeken op 

over de bijdragen van Europa voor de Nederlandse economie. Een derde 

                                                             
1 de Volkskrant, 31 maart 2014.  
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van de tekst gaat over als eurosceptisch geduide, maar volstrekt niet serieus 

te nemen PVV-onderzoeken.  

 

Willen we een eind maken aan dit kermiscomplex dan moeten we uit de 

draaimolen en de schiettent stappen en een serieus alternatief ontwikkelen. 

Dit alternatief zou moeten voldoen aan een aantal voorwaarden: 

 Het moet uitgaan van een samenhangend ‘groot’ verhaal. A 

 Het moet een perspectief bieden op een duurzame en solidaire 

samenleving. B 

 Het moet Europa in de wereld een eigen plaats bieden. C 

 Het moet Europa democratischer maken. D 

 

Een alternatief met voorwaarden  

A. Na elke verkiezing komt er wel weer een artikel, een interview, of zo 

maar een mening in het café of op een verjaardag dat we een verhaal missen 

over de richting waarin de maatschappij zich moet ontwikkelen. Want, door 

het ontbreken van zo een verhaal raken de kiezers stuurloos. Partijen op de 

flanken hebben wel een verhaal: eenvoudig, digitaal in nullen en enen. Zij 

winnen dus. Het grote verhaal achter Europa en de Europese eenwording 

was decennia lang de wens om nooit meer die verdeeldheid terug te krijgen 

die leidt tot grote conflicten of zelfs oorlogen. De Balkanoorlogen en de 

hernieuwde spanningen aan de oostflank van Europa maken de 

conflictdreiging weer actueel. Voeg daaraan toe de onvoorspelbare 

dynamiek die de klimaatverandering met zich brengt en de angstgevoelens 

die energieschaarste oproept en we zien ook elementen voor een actueel 

nieuw groot verhaal. Maar met de Belgische socioloog Elchardus zeggen we: 

‘Een goed verhaal heeft drie ingrediënten, het raakt, ten eerste, de zorgen, 

verzuchtingen en belangen van de mensen. Het geeft, ten tweede, aan 

waarom het realiseren van die belangen en verzuchtingen een stap is in de 

richting van een goede en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Het 

verduidelijkt, ten derde, hoe die stap concreet kan/zal worden gezet’2. Dat 

die stappen concreet moeten zijn en zo mogelijk ook al voor de kortere 

termijn resultaten moeten kunnen laten zien, is belangrijk. De weg zal niet 

makkelijk zijn, als het uitzicht maar perspectief biedt. Of, in de woorden van 

Tony Judt: ”it must be sufficiently better to make up for the evils of the 

transition”3. Om dit verhaal ook solidair te laten zijn is de ontwikkeling van 

                                                             
2 Mark Elchardus, Vertrouwen in de symbolische samenleving, Stichting Dr J.M. Den Uyl-

lezing 2011. 
3 Tony Judt, Ill Fares The Land, Allen Lane, 2010.  
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een Europees basisinkomen of aardedividend (om aan te geven dat we niet 

moeten interen op de aarde, maar slechts gebruik willen maken van de 

opbrengsten van de aarde) een belangrijke stap in de onzekerheidsreductie 

tijdens de transitie naar een ander Europa4. 

 

B. Of een nieuw rapport van het IPCC (31 maart 2014) zal leiden tot 

noodzakelijke veranderingen zal pas in de loop van de komende maanden 

en jaren blijken. Iedereen voelt als het over het klimaat gaat inmiddels wel 

nattigheid. Deze uitspraak moet ook steeds meer letterlijk genomen worden. 

Los van alle mondiale maatregelen die op dit terrein noodzakelijk zijn, kan 

Europa zelf vaststellen dat het de ambitie heeft een van de beste regio’s te 

zijn om in te wonen en daar hoort bij een set aan maatregelen die voldoende 

garanties scheppen om duurzaam te zijn in de Brundtlandtse definitie: 

"development which meets the needs of current generations without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs". 

Het idee dat elk Europees land afzonderlijk tot een ontwikkeling zou 

kunnen komen die voldoende maatregelen behelst voor een duurzaam 

Europa is moeilijk voorstelbaar. Ik noem vier onderdelen die voor de 

komende periode beslissend zullen zijn voor Europa en voor elk van de 

Europese landen: een gemeenschappelijke energiepolitiek, een politiek rond 

milieuvervuiling – ‘de vervuiler betaalt’ moet nog steeds worden ingevuld –, 

een politiek gericht op zo mogelijk verbetering van de biodiversiteit, en een 

politiek die schaarse grondstoffen (waaronder drinkwater) tot onderwerp 

heeft.  

 

C. Met een Europese aanpak op deze terreinen kan Europa overeind blijven 

in de internationale ordening tussen China en de Verenigde Staten. Met een 

ontwikkeling voorzien van een stevig mandaat op deze terreinen kan 

Europa over de schaduw heen springen, met de woorden van Jonathan 

Holslag5, dat ”het zogenaamde nationale belang al snel tot de gijzelaar 

(maakt) van het kortzichtige belang van de politieke klasse”. Europa als 

internationaal rolmodel is geen nieuwe voorstellingswijze. Op het terrein 

van duurzaamheid zou het niet alleen belangrijk kunnen bijdragen aan 

                                                             
4 Door het Europees Economisch en Sociaal Comité werd op 10 april 2014 een 

conferentie georganiseerd. Het initiatief voor een onvoorwaardelijk basisinkomen 

kreeg in minder dan een jaar de steun van 300.000 mensen. Zie: http://basicincome-

europe.org/ubie/event/ubie-conference-brussels  
5 Jonathan Holslag, De kracht van het paradijs; hoe Europa kan overleven in de Aziatische 

eeuw. Nederlandse vertaling, De Bezige Bij, Antwerpen 2014.  

http://basicincome-europe.org/ubie/event/ubie-conference-brussels
http://basicincome-europe.org/ubie/event/ubie-conference-brussels
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nieuwe en creatieve voorstellen om mondiaal tot wezenlijke stappen 

voorwaarts te komen. Het kan met nieuwe duurzame technologieën ook een 

belangrijke exportsector ontwikkelen. Het visiedocument Europa 20206 blijft 

een lege huls als het niet de kern van de strategie legt op duurzaamheid in 

plaats van op groei.  

 

D. Ik wil graag behoren tot de mensen die van mening zijn dat we nooit 

meer een verdeeld Europa moeten willen; die menen dat we over onze eigen 

schaduw moeten èn kunnen springen. Robert Menasse formuleert dit juist: 

“De ware uitdaging: het democratiebegrip nieuw te interpreteren en zijn 

nationale uitingen op de vuilstortplaats van de geschiedenis te dumpen”7. 

De tweede grote uitdaging – die de eerste versterkt (en omgekeerd) is de 

uitspraak van Jonathan Holslag: “Om te beginnen zou Europa de ambitie 

moeten hebben om een van de beste regio’s te blijven om te wonen”. 

Beperken van het Europese debat tot de toekomst van de euro, de komende 

verkiezingen van het Europese Parlement en het toevoegen van andere 

kerstballen aan de EU-kerstboom levert geen levensvatbaar, noch een 

toekomstbestendig, noch een ecologisch Europa op. Het blijft dan 

voortmodderen totdat we over twee jaar opnieuw moeten bezuinigen, 

banken moeten redden en andere verplichte figuren moeten schaatsen. De 

optie om de euro op te delen in ”een systeem van meerdere munten: 

internationale (uno, euro), nationale en regionale valuta”8 is een sprong in 

een kookpot met een volstrekt onvoorspelbare dynamiek. De reeds 

aanwezige sentimenten rond eigenvolkeerst, culturele vooroordelen, 

bedrijfsbelangen, belangen van financiële instellingen, particularistische 

eigenbelangen en andere onderbuikgevoelens kunnen gemakkelijk de 

overhand krijgen. In combinatie met een voortdurende economische en 

financiële crisis en blijvend hoge werkloosheid is dat een erg explosief 

mengsel; niet goed voor mensen, niet goed voor de natuur. De euro heeft 

extra veiligheden nodig, maar vooral als onderdeel van een versterking van 

de democratie en de ontwikkeling naar een duurzame economie.  

 

De versterking van de democratie komt in de eerste plaats van een 

versterking van de identificatie met het parlement. Het gevoel moet bestaan 

                                                             
6 http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
7 Robert Menasse, De Europese Koerier, de woede van de burger en de vrede van Europa; de 

Arbeiderspers 2013.  
8 Arjo Klamer: De Euro is niet houdbaar; slides bij een inleiding voor het Sustainable 

Finance Lab (2013)  
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dat het parlement iets kan doen aan onze zorgen. Een regionale ordening 

van Europa met van daaruit gekozen leden van het Europees Parlement is 

een eerste begin. Daarnaast is ”het ontbreken van een project waarmee de 

burgers van Europa zich sterk kunnen identificeren” een belangrijke reden 

van de onvrede van de burgers van Europa. Deze hartenkreet van 

hoogleraar Chantal Mouffe9 werk ik hieronder uit in een concreet project 

met enkele aanvullende en versterkende onderdelen.  

 

De Europese agenda  

Wat kunnen in het licht van het bovenstaande dan onze agendapunten van 

het Europees project zijn of worden? Ik noem de belangrijkste: 

 De kern van het nieuwe Europese project is in mijn ogen een Europa van 

de regio’s, met een circulaire economie als basis en met subsidiariteit als 

leidend beginsel in de dagelijkse praktijk. In navolging van Menasse zijn 

de grote lijnen: ”regio’s kiezen hun afgevaardigden in het Europees 

Parlement (EP); het EP kiest de commissarissen en de voorzitter van de 

Commissie. De Commissie ontwikkelt wetsvoorstellen en richtlijnen 

waarover het EP moet stemmen”. Het idee dat een circulaire economie 

hoogst noodzakelijk is om te voorzien in een economie die op lange 

termijn houdbaar is, is inmiddels een mainstream visie geworden. Een 

toonaangevend rapport is ‘Towards the circular economy’ van de Ellen 

Mac Arthur Foundation en vervaardigd door het adviesbureau Mc 

Kinsey10. Circulair is in mijn ogen een noodzakelijke voorwaarde voor 

duurzaamheid maar geen voldoende voorwaarde. Het gaat immers ook 

om anders omgaan met de macht van de transnationale ondernemingen 

en met de mogelijkheid van burgers om zich meer te kunnen 

identificeren met de economie. Daarom is een regionale economische 

oriëntatie noodzakelijk. Het EU-beleid rond territoriale cohesie wordt 

omgevormd tot een beleid gericht op dit doel. Het beschikbare budget 

van 367 miljard euro wordt hiervoor aangewend11. 

 De nieuwe Commissie organiseert op voorstellen van het EP een 

uitvoerig debat over de toekomst van de EU. Parallelle debatten van 

NGO’s en andere maatschappelijke organisaties worden aangemoedigd. 

Punten die bij deze debatten belangrijk zijn:  

o De ontwikkeling naar een circulaire en regionale economie; 

                                                             
9 Chantal Mouffe, Niet de EU maar systeem is fout; NRC 29 maart 2014.  
10 Naast dit rapport verschenen er recent vergelijkbare studies van MVO Nederland, 

het TNO en IMSA.  
11 http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_nl.cfm 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_nl.cfm


112 

 

o De ontwikkeling van een EU beleid gericht op 100% 

hernieuwbare energie per 2040; 

o Verbreding en vernieuwing van het democratiebegrip met 

onder meer democratische deliberatie; 

o De ontwikkeling van een Europees Aarde Dividend12;  

o De verhouding tussen nieuwe regionale munten en de euro; 

o De omvorming van het fiscale systeem van belasting op arbeid 

naar belasting op nieuwe grondstoffen. 

 Om uiting te geven aan de wens tot meer Europese democratie eigent 

het EP zich de bevoegdheid toe om niet langer elke zittingsmaand een 

week in Straatsburg te vergaderen, maar om blijvend in Brussel te 

vergaderen. Vrijwel nooit heeft een parlement in de geschiedenis 

nieuwe bevoegdheden gepresenteerd gekregen. Een parlement moet zelf 

macht ontwikkelen. De oproep tot dienaangaande verdragswijziging op 

20 november 201313 is als een klap met een slappe poetsdoek. Ik stel 

voor: het EP besluit om zo spoedig mogelijk na aanvang van de nieuwe 

mandaatstermijn in Brussel te blijven. Deze uiting van machtsvorming 

geeft het volgende EP een sterkere basis. Helaas is er een zaak geweest 

voor het Europese Hof waarbij vergeefs getracht werd te bereiken dat er 

minder in Straatsburg mag worden vergaderd.  

 Om nieuwe onrust en speculatie met de euro te vermijden wordt deze 

omgevormd met de uitgangspunten van de Bancor, een door Keynes 

ontwikkelde internationale munt waarin zowel voor overschotten als 

voor tekorten op de lopende rekening boeterente betaald wordt. Dit 

stimuleert zowel overschotlanden als tekortlanden om maatregelen te 

nemen en vermijdt discussies zoals we die nu hebben. Keynes noemde 

zijn plan niet voor niets: een voorstel voor financiële ontwapening!14 

 Plannen worden ontwikkeld om speculatieve transacties met de euro 

onmogelijk of ongewenst te maken. Gekochte aandelen en obligaties 

door pensioenfondsen en andere financiële instellingen dienen 

tenminste een jaar te worden aangehouden. Plannen worden ontwikkeld 

om alle ondernemingen (dus niet alleen financiële instellingen) die ‘too 

big to fail’ zijn te onderwerpen aan een streng toezicht (inclusief 

transparantie over interne verrekenprijzen).  

 

                                                             
12 www.basicincomeinitiative.eu 
13 http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-

room/content/20131118IPR25529/html/EP-laat-ons-zelf-bepalen-waar-we-zetelen 
14 https://www.academia.edu/1677492/The_Keynes_Plan_Today# 

http://www.basicincomeinitiative.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20131118IPR25529/html/EP-laat-ons-zelf-bepalen-waar-we-zetelen
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20131118IPR25529/html/EP-laat-ons-zelf-bepalen-waar-we-zetelen
https://www.academia.edu/1677492/The_Keynes_Plan_Today
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De urgentie om rond de EU een echt debat te gaan voeren is groot. Als de 

EU faalt is een terugweg naar provincialisme, nieuwe autarkie, onvoldoende 

duurzaamheid, vergroting van culturele en maatschappelijke 

tegenstellingen en uiteindelijk de toename van animositeit in Europa niet 

ondenkbaar. U las hierboven mijn bijdrage voor dit debat.  
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Inleiding 

Een manier om een mening over Europa te vormen is om eerst te zeggen wat 

we met de Europese Unie (EU) wilden bereiken en dan na te gaan of we dat 

ook bereikt hebben. De een wil een sterke politieke eenheid, de ander zoekt 

de voordelen van de vrije handel. Zelf verwacht ik drie dingen van Europa 

en zo zal ik er in dit verhaal ook naar kijken: 

1. Economische en financiële integratie om onze welvaart op peil te 

kunnen houden en minder bedeelde landen te kunnen helpen. 

Economisch voordeel halen uit integratie zoals de economische 

theorie dat belooft (Nielsen et al., 1991). 

2. Deel uitmaken van een grotere (wat mij betreft federale) politieke 

eenheid (omdat Nederland alleen niet telt in de wereld), waar 

vrijheid van meningsuiting gegarandeerd is en democratische 

besluitvorming op allerlei niveaus de regel is en waar conflicten 

tussen landen niet door oorlog opgelost hoeven worden. 

3. Europa dat als een derde macht in de wereld staat tussen China en 

de Verenigde Staten, met een eigen meer sociaal-democratische 

benadering van het ontwikkelingsproces, in plaats van het cowboy 

kapitalisme van de VS, of de aanpak van maatschappelijke 

problemen door het totalitaire regime in China. 

Het is fijn om te dromen over een betere wereld, maar het proces van 

economische en politieke integratie in Europa was geen droom. Er is veel 

gerealiseerd en onze huidige welvaart is er in belangrijke mate aan te 

danken. Door de economische crisis van 2008 hapert de machine, maar ook 

omdat we misschien te veel landen hebben pogen erbij te halen, of vanwege 
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nationalistische partijen die hopen te floreren door anti-Europese 

standpunten, dan wel door het gebrek aan tot de verbeelding sprekende 

leiders. 

 

Er zijn opeens veel eurosceptici en eurocritici, maar gelukkig ook nog 

mensen die in het Europese project geloven, zij het dat ze misschien andere 

verwachtingen van Europa hebben dan ik. De kunst zal zijn na de geslaagde 

economische integratie ook een acceptabele vorm van politieke integratie te 

bereiken. Dit is in het algemeen nodig om echt een derde macht te kunnen 

zijn en in het bijzonder omdat het succes van de euro ook een politieke 

integratie vereist die meer gemeenschappelijke beslissingen over 

economisch beleid mogelijk maakt. De uitdaging is: Making globalisation work 

(Stiglitz, 2006)! 

 

Europa als een droom voor veel Oost-Europeanen 

Een andere manier om naar Europa te kijken, het zelfs als een wensdroom te 

bestempelen, is wat we net in Oekraïne gezien hebben. Het is opvallend hoe 

demonstranten in Kiev zwaaien met de vlag van de EU. Heinink (2014: 12) 

citeert ze onder de kop: ‘Europa is onze enige hoop’. Daarbij denken de 

demonstranten aan mensenrechten, vrije markt en persoonlijke 

ontwikkeling. Ze zien Europa als een politieke belofte die gebroken is door 

de toenmalige president Janoekovitsj. Heinink citeert een demonstrant die 

zegt: ‘Europa betekent vrijheid, wij vechten al eeuwen tegen het Russisch 

imperialisme, maar we willen ook graag een EU die minder bureaucratisch 

en minder multicultureel is.’  

 

Al eerder constateert de huidige minister van defensie, mevrouw Hennis-

Plasschaert (2014) wanneer zij in Letland verblijft dat vrijheid nooit 

vanzelfsprekend is en ‘dat de EU veel meer is dan alleen maar een matig 

functionerende bureaucratie’, namelijk de garantie dat een blok zich inspant 

om voor vrijheid in de wereld te strijden. Maar als daarvoor een vuist 

gemaakt moet worden, zoals nu tegen Rusland's dubieuze praktijken in de 

Oekraïne, moeten we het als EU wel eens worden en niet ons stil houden 

omdat de Engelsen en Finnen toch wel veel belang bij de status quo hebben. 

 

De politieke situatie in de wereld is sterk veranderd na de val van de muur 

in 1989. Er was nog één wereldmacht over, de Verenigde Staten, en die 

maakt deel uit van het westerse kamp. Dat maakte het voor ons gemakkelijk. 

Europese landen schroefden allemaal hun begroting voor defensie naar 
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beneden. 

 

Nu komt er een andere wereldmacht op, China. Dat land is cultureel, 

politiek en economisch heel anders. Zoals Martin (2009) stelt in zijn boek 

When China rules the world: het is een beschaving in plaats van een natiestaat. 

Het centrum van de macht verschuift naar Azië. Mahbubani (2013) spreekt 

over the Asian age en 'the march to modernity in Asia'. Als je zijn boeken 

leest, realiseer je dat Aziaten tegen veel zaken heel anders aankijken dan wij 

in Europa doen.  

 

Europeanen zijn geen Aziaten en vinden dat ze ook anders zijn dan de 

Amerikanen. In dat geval is het zinnig het verschil te benadrukken door een 

Europese Unie te vormen en een gemeenschappelijk beleid uit te dragen. We 

hebben door schade en schande geleerd dat er veel situaties zijn waar één 

Europees land geen invloed op de lokale gang van zaken heeft, bijvoorbeeld 

in Libië, Mali of Syrië. Alleen een gezamenlijk optreden is in die gevallen 

zinvol. 

 

Ten slotte dromen de meeste Europeanen niet van het Amerikaanse, noch 

van het Chinese model. Dus is het belangrijk om met ons eigen model van 

de EU te komen, waardoor we het niet zoals nu aan Duitsland hoeven over 

te laten om een reactie te vinden op het agressieve gedrag van Rusland in 

Oekraïne. 

 

De kracht van Europa 

De kracht van de EU is dat de landen gehouden zijn overeenstemming te 

bereiken over een aantal gezamenlijke beleidsstandpunten, die alle lidstaten 

binden. Dus die intentie om er samen uit te komen is er als er tot diep in de 

nacht in Brussel vergaderd wordt. Het betekent dat ieder land een klein 

stukje soevereiniteit op moet geven, maar daardoor wordt de boodschap wel 

sterker. Als een land dat niet wil, moet het geen lid worden, maar dan tel je 

ook niet mee. Noorwegen en Zwitserland zijn geen lid, maar wel landen die 

economische verdragen hebben met de Europese Unie. Dat is het model dat 

Wilders ook na zou willen volgen, waarbij er wel bepaalde economische 

voordelen zijn, zonder dat de geassocieerde landen hoeven mee te betalen 

aan de bureaucratie in Brussel. Het is de vraag of de EU dat zou toestaan, 

zoals momenteel blijkt bij de discussies over onafhankelijkheid van 

Catalonië (Barcelona) en Schotland. Maarten Schinkel zegt het in NRC van 1 

februari 2014 als volgt: ''Het hele idee dat Nederland in zijn eentje uit zo'n 
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arrangement zou kunnen stappen om er van buitenaf alleen nog maar de 

vruchten van te kunnen plukken is een fictie''. 

 

Een mooi voorbeeld wat de EU betekent voor andere landen is de relatie met 

haar evenknie in Zuidoost Azië, de ASEAN. De AIV (2013) noemt deze 

organisatie 67 maal in een advies over de strategische betekenis en gevolgen 

van de opmars van Azië. Er is zelfs een partnerschap tussen de EU en 

ASEAN omdat beide groepen landen regionale integratie als een middel 

zien om conflicten te voorkomen en grotere welvaart te bereiken. 

Mahbubani (2013) vindt ASEAN een mini-replica van de EU en stelt dat 

deze organisatie eveneens 'played a critical role in delivering peace'. Hij 

refereert dan aan Myanmar, dat door het westen werd uitgespuugd, maar 

door ASEAN er bij werd gehouden tot dat het mee wilde doen, door (p. 43) 

'a policy of continually engaging, which finally bore fruit'. Dat blijkt uit het 

recentelijk gestarte democratiseringsproces in het voormalige Burma. Zelfs 

de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAU in Addis Ababa) heeft zich 

enkele jaren geleden om gesmeed tot de African Union (AU), omdat het de 

zelfde kant op wil als Europa: diepere economische en politieke integratie! 

 

Vrijhandel tussen Europese landen en de VS 

De EU is met het euroverdrag gegroeid van een douane unie tot een hogere 

vorm van economische integratie, de monetaire unie. De volgende stap op 

handelsgebied zou in de EU een volledige economische unie zijn, waarbij 

ook een echt gemeenschappelijk economisch beleid wordt gevoerd om de 

gemeenschappelijke munt (en daarmee de gedeelde welvaart) te verdedigen. 

 

Daarnaast zou de EU multilateraal actiever kunnen zijn en meer vrijhandel 

in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) afdwingen, maar dat 

blijkt niet eenvoudig. Dus worden regionale akkoorden afgesloten en een 

voorbeeld van succes op dat gebied is het Trans-Atlantische vrijhandels- en 

investeringsakkoord (TTIP; Van Dijck en Faber, 2013). Dat akkoord is 

interessant omdat het voor elkaar krijgt wat de EU heeft geprobeerd met de 

opvolger van de Lomé akkoorden (handelsafspraken met voormalige 

Europese koloniën), namelijk het compatibel te maken met de WTO (Van 

Dijk en Van Hoestenberghe 2005). Dat is de EU niet gelukt, vandaar dat er 

allerlei Economic Partnership overeenkomsten (EPAs) zijn afgesloten met 

die landen, wat nogal een moeizaam proces bleek. Nu willen we blijvend 

kunnen concurreren met China en dan bieden dit soort multilaterale 

handelsovereenkomsten de mogelijkheid om een concurrentievoordeel op te 
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bouwen en te behouden. Helaas is het Nederlandse publiek niet erg op de 

hoogte van deze onderhandelingen. 

 

In Nederland is de kritiek dat de nationale parlementen er niet bij betrokken 

zijn (Schaake, 2014), maar je kan een verdrag als TTIP niet artikel na artikel 

in de verschillende nationale parlementen bespreken, want dan komt er 

nooit een overeenkomst. We moeten blij zijn dat Obama dit na streeft en 

hopen dat hij de fast track procedure zal mogen volgen, dus dat hij het 

pakket slechts in zijn geheel aan de senaat hoeft aanbieden voor een ja of 

nee. Zijn partijgenoten weten dat vrijhandel niet erg populair is bij hun 

electoraat. Er zijn zelfs bronnen die er aan twijfelen of het Europese 

parlement het TTIP wel zal goedkeuren. Als dat niet het geval zou zijn toont 

het in ieder geval de groeiende macht van deze democratische instelling, 

waarvoor we in 2014 weer een stem mochten uitbrengen.  

 

Het EU ideaal1 

Europa is een verzameling relatief kleine landen. Op wereldschaal tellen we 

alleen mee als we ons organiseren. Dat was het idee van de Kolen- en 

Staalgemeenschap, een naam die aangeeft hoe bescheiden het is begonnen 

met de Europese integratie. Maar met leiders als De Gaulle en Adenauer 

werd de gemeenschap uitgebouwd. Zij en functionarissen zoals Schuman, 

onze eigen Mansholt en later Delors droegen het Europa ideaal een warm 

hart toe. Wat was dat ideaal? In ieder geval onbelemmerd over en weer 

handel kunnen voeren en geen oorlog meer. Gewoon over en weer kunnen 

reizen, dingen kopen en zelfs investeren en elkaar beter leren kennen. Het 

vijandbeeld moest overwonnen worden. 

 

Voor velen was het ideaal een federale staat, net als de Verenigde Staten, het 

land dat als supermacht uit de Tweede Wereldoorlog was gekomen en ons 

middels de Marshall hulp geholpen had bij de wederopbouw. Een federale 

staat met veel ruimte op het niveau van de deelstaten. Sommige landen 

zochten vooral economische ontwikkeling in één grote vrijhandelszone, 

anderen wilden ook vrij verkeer van mensen van buiten de EU zoals dat 

later voor een beperkt aantal landen in het Schengen akkoord werd 

geregeld, waar trouwens Zwitserland ook aan mee doet. Economisch willen 

we een level playing field, dat wil zeggen gelijke kansen voor alle mensen en 

                                                             
1 Dit deel van dit verhaal werd onder de titel Europa ideaal geplaatst op 

http://defusie.net/prof-meine-pieter-van-dijk/ 
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landen om zich te ontwikkelen en we maken ons met zijn allen zorgen over 

het milieu, dat typisch een grensoverschrijdend probleem is. 

 

Kortom, het werd steeds moeilijker om politiek verder te integreren. Toen is 

er gekozen voor verdere financiële integratie middels een 

gemeenschappelijke munt. De economische literatuur leert echter dat dat 

niet mogelijk is als er geen politieke integratie is. Dat inzicht lapten we aan 

onze laars, want we moesten verder met het Europa ideaal en dat vond ik 

zelf ook. 

 

Mij staat ten slotte het ideaal voor ogen van een Europa dat als een derde 

macht in de wereld staat tussen het cowboy kapitalisme van de VS en de 

absolute macht van de staat in China, die de vrijheid van burgers onnodig 

beknot. Europa gaat ook anders met andere (ontwikkelings)landen om en 

democratie is hier vooral een mogelijkheid om te participeren in fora die 

voor mensen belangrijk zijn: je wijk, je stad, je universiteit of vereniging.  

 

De visualisering: Europa tegenover China 

Als ik zulke idealen moet verbeelden denk ik steeds aan een boek en een 

film of documentaire, die ik graag wil noemen. Voor het Europa ideaal denk 

ik aan Geert Mak (2004) met zijn geweldige boek In Europa over het 

continent en later heeft hij ons op TV er wekelijks aan herinnerd hoe 

belangrijk dat voor veel mensen is. Vooral de Oost-Europeanen staan mij bij, 

die ons vertellen hoe vanzelfsprekend wij onze vrijheid vinden, terwijl zij 

het vijftig jaar zonder hebben moeten doen. 

 

De absolute macht van de Chinese overheid wordt in de vele boeken over de 

culturele revolutie beschreven, maar misschien wel het beste door Yiyun Li 

in haar boek The Vagrants over een opstand in een Chinees dorp. Op televisie 

zagen we vele malen de beelden van Tiananmen square, waar 

veelbelovende jongeren in dat zelfde 1989 door tanks overreden werden 

omdat de machthebbers geen concessies wensten te doen. Zulke beelden 

kun je bijna iedere dag maken in China, als je weet dat er in 2012 100.000 

geregistreerde opstanden waren in dat land. Dat zijn bijeenkomsten waar 

minsten 100 mensen bij elkaar kwamen en waarbij geweld gebruikt werd en 

die dus aan Beijing gemeld moeten worden. Tot 2008 werd het cijfer jaarlijks 

gepubliceerd, maar nadat de internationale pers iets te gretig schreef over 

het groeiende aantal onlusten werd het cijfer een tijdje staatsgeheim. In die 

drie jaar nam het aantal wel 30 procent toe! 
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De visualisering: Europa tegenover de VS 

De schaduwkant van het cowboy kapitalisme is al bekend van Steinbeck's 

Grapes of wrath, maar je schrikt toch als je op bezoek bij vrienden die boven 

New York wonen langs de 'labour exchange' jogt. Daar staan zo'n honderd 

meest mannen en vooral Latino's te wachten tot er een werkgever met een 

pickup truck of een busje langskomt om er een paar mee te nemen voor een 

paar dagen werk. De film 'Inside job' laat genadeloos zien hoe de financiële 

wereld Washington in zijn zak heeft. Met lobbies en gesponsorde 

economiehoogleraren weet men regulering van complexe financiële 

producten te voorkomen. In een ongereguleerde markt valt meer te 

verdienen, ook al leidt dat tot een mondiale crisis waar we nu nog last van 

hebben.2 

 

Conclusies 

Vroeger gaven alle Nederlandse partijen steun aan het proces van Europese 

samenwerking. Dit is bij de Europese verkiezingen van 2014 niet langer het 

geval doordat de PVV expliciet uittreding na streeft (Bos en Arts, 2014). Die 

partij wil nog wel profiteren van de Europese economische integratie, maar 

niet de lasten van de overige activiteiten dragen. D66 blijkt het meest positief 

over de Europese integratie te zijn door in het verkiezingsprogramma te 

benadrukken dat de EU het fundament onder onze individuele vrijheid 

vormt, iets wat men in voormalige Oostblok-landen vaak ook vindt. Die 

partij wil het liefs een federaal Europa, een ideaal waar de ChristenUnie en 

de SGP zich om principiële redenen expliciet tegen verzetten. Het standpunt 

van D66 is in ieder geval in lijn met de noodzaak om tot meer 

gemeenschappelijk economisch beleid te komen wil de EU het succes van de 

euro bestendigen. 

 

De economische crisis heeft bijgedragen aan een deuk in het imago (en de 

waarde) van de EU en de de euro, maar er is nog geen sprake van 'the fall of 

a great power' (Kennedy, 1989). De lust tot lenen in Zuid-Europese landen 

en in Ierland heeft ook de euro niet geholpen. Nu riskeert de eurocrisis ook 

de Europese droom als bedrog te ontmaskeren. Dat zou vreselijk zijn, want 

ik wil niet weer leven in een bipolaire wereld van eerst de Russen tegen de 

Amerikanen en nu de Chinezen tegen de Amerikanen. 

 

Ik ben voor een multipolaire wereld, waar naast India, Latijns-Amerika 

                                                             
2 Fragment met Mishkin uit 'Inside Job': 

http://www.youtube.com/watch?v=8lHvTKzfu8Q 



122 

 

onder leiding van Brazilië en te zijner tijd een herboren Afrika en Midden -

Oosten ook belangrijke spelers zijn, naast de EU, de VS en China. De huidige 

generatie studenten en recente afgestudeerden moeten daar aan bijdragen. 

Zij studeerden vaak elders in Europa en leerden hoe verfrissend het is om 

met mensen uit een andere cultuur, die ook nog een andere taal spreken, 

vrijuit te kunnen discussiëren. Belangrijk is dat de volgende generatie deze 

idealen weer oppakt en ziet welke inspanning er nodig is om die idealen in 

stand te houden. We willen geen controle op het internet, of dagelijks naar 

de labour exchange om weer even werk te hebben. Europa heeft zijn 

instituties, zijn geschiedenis en cultuur en daar willen we nog lang van 

genieten, hopende dat het ook andere landen zal inspireren tot vreedzame 

samenwerking en meer vrijheid voor de mensen. 
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Europa, ons continent? 

Ook tijdens de veertig jaar Koude Oorlog, ruwweg 1948-1989, was het 

onduidelijk wat ‘Europa’ was. Daarna zijn we niet beter af, al erkennen we 

dat pas op dit moment nu we kunnen waarnemen dat er grote 

tegenstellingen zijn tussen Rusland/de Russische Federatie en de landen ten 

westen van Rusland. Of zijn die tegenstellingen alleen maar groot omdat wij 

er te dicht op zitten? En hoe zit dat eigenlijk binnen Europa en dan met 

name binnen de Europese Unie? Is daar de variatie dusdanig dat het er 

eigenlijk niets toe doet als bijvoorbeeld Turkije en IJsland alsnog ook lidstaat 

zouden worden? 

 

De afbakening door de zee aan drie kanten, noord (IJszee), west (Atlantische 

Oceaan), en zuid (Middellandse Zee en Zwarte Zee), is fysisch-geografisch 

helder. De oostgrens, daar ligt het probleem. Ligt de oostelijke grens van 

Europa aan de Oeral of aan de westelijke grens van Rusland?  

 

In vierkante kilometers tellen we Europa als op een na kleinste continent 

met 10.4 miljoen km2 (het kleinste is Australië, nogal opvallend in de 

afkomst van een groot deel van zijn bevolking: ook Europees). Het Europese 

deel van Rusland meet 3.9 miljoen km2, het geheel van de Russische 

Federatie is 17 miljoen km2. China (één land) is vrijwel net zo groot als 

Europa: 9.5 miljoen km2. Canada 9.9 miljoen km2. Alleen al deze weinige 

getallen laten – als we eens wat verder in de toekomst vooruit willen kijken 

– zien dat die veelheid in Europa van haast verdwijnend kleine landen (en 

dan bedoel ik niet alleen landen als Nederland en België, maar ook 

bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk, ook al zien we die laatste twee dikwijls 

niet als ‘klein’) in die toekomstige wereld van ‘giganten’ er alleen maar 

verstandig aan doen hun zaakjes in hetzelfde mandje te leggen en samen te 

werken om niet overlopen te worden.  
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Het ‘IJzeren Gordijn’ doorkliefde vele jaren ‘Europa’ van noord naar zuid. 

Terwijl Europa eigenlijk niet meer was en is dan een aanhangsel van het 

Euraziatische continent. Alles ten westen van dat ‘Gordijn’ was in elk geval 

Europa, ook al werd er met name in geografische kring nog wel wat gestoeid 

met begrippen als Noord-, Zuid-, en een West-Europa dat nog veel kleiner 

was dan alles ten westen van het IJzeren Gordijn. Sommige geografen 

legden zelfs de grens van West-Europa op de oostgrens van Nederland, 

België en Frankrijk; Duitsland werd dan Midden-Europa en Polen was al 

Oost-Europa. Die beeldvorming is in elk geval verdwenen. Duitsland en 

Oostenrijk horen duidelijk bij West-Europa. In Polen, daar doe je mensen 

geen groter plezier dan als je ze laat merken dat ze horen bij Centraal-

Europa en niet bij Oost-Europa, dat laatste dat is voor hen op zijn best 

Rusland aan onze kant van de Oeral. 

 

Toch wordt ook het begrip ‘West-Europa’ wel ruimer verstaan, zo is er 

jarenlang een Westeuropese Unie geweest (opgeheven in 2011) die tot en 

met Griekenland reikte. Heel wat groter dus dan Benelux, Frankrijk en 

Duitsland. 

 

We lieten het aan het meer oostelijke deel van Europa over zelf te bepalen 

welk deel van het grote Russische rijk ook tot Europa kan worden gerekend 

en waar de grens tussen Europa en Azië ligt, ook al leerden we op de 

basisschool dat die grens ligt bij het Oeral-gebergte en de Kaspische Zee.  

 

Het IJzeren Gordijn leek een solide afbakening, toch was ook dat IJzeren 

Gordijn wel een beetje rafelig: hoorde Finland nu bij West of bij Oost? Het 

moest neutraal blijven. En Joegoslavië, zeker toen het zich ook nog uitriep 

tot aanvoerder van de ongebonden landen? En Polen lag wel fysiek achter 

het IJzeren Gordijn, maar feitelijk leefde dat land in Oost en West 

tegelijkertijd. In het ‘Oosten’ als bovengrondse, officiële maatschappij 

waaraan je je had te conformeren. Maar als historisch gevormd substratum 

lag daaronder ook een onofficiële maatschappij met eigen geschiedenis- 

onderwijs, theaters, schrijvers, een ‘zwarte economie’, en niet te vergeten de 

Kerk. In die sfeer voelde men zich als behorend tot het ‘Westen’. Sommige 

inwoners, zoals de boeren die ik leerde kennen in hun kolchozen en 

sovchozen (die keuriger benoemd werden als ‘staatslandbouwbedrijven’ en 

‘coöperatieve bedrijven’) toonden zich zeer bekwaam in het manoeuvreren 

tussen en in deze twee werelden. Tijdens mijn voorbereidingen voor mijn 

dissertatie over de Collectivisatie van de Landbouw in de Volksrepubliek Polen, 
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1944-1960 leerde ik van hen hoe je beide werelden met elkaar kon verenigen, 

van beide de voordelen kon binnen halen, en de risico’s kon afschuiven. 

 

Het was voor iedereen duidelijk, ook voor de machthebbers in Partij en 

Kerk, dat de ‘Bovenwereld’ bij het Oosten hoorde, vanuit Moskou werd 

aangestuurd, en de ‘Onderwereld’ bij het Westen, niet centraal aangestuurd 

maar wel zelf sterk op wat in de westelijke wereld gebeurde zich 

oriënterend. Merkwaardig overigens hoe ‘onderwereld’ hier een woord is 

met een totaal andere betekenis dan die we er gewoonlijk aan hechten. 

 

Vergelijk Europa met andere grote gebieden op aarde 

Als je vanuit de verre wereld naar Europa kijkt, dan vervagen voor het 

geestesoog al die verschillen tussen de landen die samen Europa maken tot 

wat het is. In de VS, China, India en de Russische Federatie worden 

Hilversum en Venlo niet gekend. De hoofdstad van Nederland kan in de 

optiek van velen daar net zo goed ook Kopenhagen zijn.  

 

Dit is overigens de parallel van onze onwetendheid met betrekking tot de 

hoofdstad Austin (iets grotere bevolking dan Amsterdam) van Texas (net zo 

groot als Frankrijk) in de VS, als van de hoofdstad Jinan met 7 miljoen 

inwoners in de Chinese provincie Shendong met 95 miljoen inwoners, als 

van de hoofdstad Lucknow in de Indiase staat Uttar Pradesh, half zo groot 

als Duitsland en met 200 miljoen inwoners. Als je zo naar de wereld en naar 

staatsverbanden op de wereld kijkt en je denkt aan onze toekomst en die van 

onze kinderen, dan is het euroscepticisme van Jan Nagel met zijn partij 

volstrekt onbegrijpelijk, en het ‘uit Europa’ van Geert Wilders iets absurds. 

Eenieder met gezond verstand begrijpt dat de wereld niet meer draait op 

gezinseconomieën en stamverbanden. 

 

De Europese Commissie wordt het centrale gezag  

Tegen deze wereldachtergrond is het allicht aardig om een klein historisch 

uitstapje te maken dat laat zien dat mensen zich groeperen om samen te 

leven, en dat die groeperingen in de loop van de geschiedenis steeds groter 

werden. Families huizen traditioneel bijeen, groeperen zich vervolgens met 

enkele groot-families tezamen in gehuchten en dorpen, er ontstaan grotere 

territoriale eenheden met centrale steden voor voorzieningen die niet in te 

kleine eenheden kunnen worden afgehandeld. Die gebieden en steden gaan 

op in graafschappen, (aarts)bisdommen, hertogdommen, en 

vorstendommen. Sinds slechts enkele eeuwen ontstaan hieruit pas de 
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nationale staten (en daar begint dan de discussie pas nog veel later over het 

verlies aan soevereiniteit als die nationale staten samenklonteren in Europa!) 

terwijl Amsterdam al veel eerder zijn soevereiniteit verloor aan de Zeven 

Provinciën (maar binnen die Republiek wel veel macht had), en ging daarna, 

samen met onder andere Utrecht en het Oversticht, op in het Koninkrijk der 

Nederlanden. Toen zal er hier en daar ook wel gemopperd zijn, nu is van die 

onvrede weinig meer te merken, en wordt er onrust opgeroepen om het 

grotere verband van het Koninkrijk niet op te laten gaan in een ruimer, meer 

verenigd Europa. Dat heet dan in de populistische taal van Wilders: ‘we 

willen onze soevereiniteit niet afstaan’. En in de taal van onze minister-

president heet het: we willen ‘onze rechten uit Brussel terug halen’.  

 

Mijn conclusie is een heel andere: we zullen wel moeten ‘samenklonteren’ 

met anderen als we willen overleven en willen blijven bestaan te midden 

van het geweld van al die andere grote staatsverbanden die de wereld 

(gaan) domineren. 

 

Het is niet slecht om toch een beetje te blijven opletten en in de gaten te 

houden of we wat kunnen bijsturen als we vrezen dat onze duurzame 

toekomst en onze solidariteit door al dat samenklonteren wel eens schade 

zou kunnen leiden. We zijn niet blind voor het verschijnsel dat voortdurend 

grote territoriale eenheden, landen, gestreefd hebben naar gebieds-

uitbreiding. In dat opzicht is Poetin met zijn overname van de Krim bepaald 

geen afwijking van de geschiedenis. Hoe kijken we er naar en wat doen we 

er eventueel aan als zich het normale stedelijke ontwikkelingsverschijnsel 

voordoet dat de meest centrale stad, de hoofdstad, meer dan evenredig 

groeit, en dat het belang van de ‘onttroonde’ hoofdsteden daalt? Nu zien we 

met ‘Brussel’ en ‘Europa’ een soortgelijke ontwikkeling. De rol van 

Amsterdam/Den Haag, Kopenhagen, Dublin, Luxemburg, wordt voor elk in 

het eigen land relatief minder belangrijk. Brussel floreert.  

 

De Europese Commissie als schutsengel  

Het aardige echter van deze ontwikkeling is (ik wil wel eens wat anders 

laten horen dan de gebruikelijke klaagzangen) dat de Europese Commissie 

de schutse van de provincies en gemeentes wordt. Het zwakker wordende 

nationale centrale gezag hoeft minder in bescherming te voorzien. En vanuit 

de andere richting gezien: dat is ook minder nodig aangezien de ‘schutse-

functie’ wordt overgenomen door een sterkere poortwachter. 
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Ik vind het interessant te zien dat de ‘soevereiniteit-huilers’ zo allemachtig 

op de nationale staat gericht zijn. Alsof soevereiniteit alleen met de staat te 

maken heeft. Het mag dan lijken alsof we binnen de nationale grenzen alles 

voor het eigen zeggen hebben. Dat is niet zo. (Is het dat ooit geweest?). Dat 

er internationale treinen rijden kunnen volgens een vastgelegd spoorboekje, 

is het resultaat van veel geven en nemen tussen spoorbedrijven en 

autoriteiten. Kanalen, wegen en rails sluiten aan weerszijden van de grens 

op elkaar aan. In de lucht aanvaarden we allerlei afspraken, anders kwam er 

van het luchtverkeer niets terecht. De kwaliteit van ons voedsel wordt 

internationaal gegarandeerd. Opleiding van jonge mensen loopt 

internationaal langs vergelijkbare lijnen en eindigt met onderling erkende 

diploma’s. Multinationale bedrijven, niet groot in landoppervlak of 

bevolkingstal, maar wel in aantal werknemers, kapitaalsomvang, omzet en 

winst, hebben al veel eerder veel van die soevereiniteit afgehaald en regelen 

(onderling) zelf hun zaakjes. De bankenunie gaat dat mogelijk nu in de 

bancaire wereld ietwat afzwakken, maar daar blijft het dan ook bij.  

 

Heel helder werd deze onafhankelijkheid door Shell International 

gedemonstreerd bij het jongste bezoek aan Poetin van de hoogste baas van 

Shell. Op hetzelfde moment dat de staten van Europa zich bezonnen op een 

boycot van die regeerder en zijn politieke vrienden (deels bovendien reeds 

uitgevoerd), ging een top-zakenman zijn eigen zaakjes regelen met diezelfde 

regeerders en uitvoerders van beleid. En hoogst waarschijnlijk zijn voor 

Shell de relaties met de Russische olie- en gasbedrijven van veel groter 

belang dan de relaties met de regeringen van Nederland en van Rusland. 

Multinationals voeren hun eigen bedrijfsbeleid en zetten de resultaten van 

hun bedrijvigheid op de hen meest conveniërende wijze in de boeken. Met 

als resultaat dat ze of geen belasting betalen of de behaalde winsten 

dusdanig weten te verdelen over hun vestigingsplaatsen dat eventuele 

belastingen zo gunstig, dat is voor hen zo laag mogelijk, uitvallen. Wie heeft 

over hen de soevereiniteit? En wie heeft die afgestaan? 

 

Verzelfstandigingen en privatiseringen zijn ook aanslagen op soevereiniteit? 

Opmerkelijk is in deze samenhang ook dat je onze ‘soevereiniteit-huilers’ 

niet hoort in het debat over verzelfstandiging en privatisering van 

overheidsbedrijven. Waren we eerst in recente tijden samen soeverein, 

immers eigenaren en beslissers over allerlei staatsbedrijven, waarvan een 

aantal directe en doorslaggevende invloed hebben op ons leven (denk 

bijvoorbeeld aan de PTT met alle post, telefoon en telegrafie), nu verkeren 
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we in de situatie dat we een deel van onze nationale infrastructuur eerst 

verzelfstandigd en vervolgens geprivatiseerd hebben. Verkocht aan de 

meestbiedende, die vervolgens dus ook alle beslissingsmacht had die 

afgetrokken werd van onze soevereiniteit. 

  

Evenzo geldt dit voor onze vervoersbedrijven als NS en de busbedrijven. De 

uiterste consequenties van Arriva en Veolia zijn dat buiten onze grenzen 

beslist wordt over onze bus-lijnen, -haltes, en -frequenties. Niet de 

dienstverlening binnen onze maatschappij is nu het belangrijkst, maar of de 

aandeelhouder er wel aan verdient. Kijk dan ook naar onze 

energiebedrijven, ook verkocht aan het buitenland. In al die gevallen zie ik 

‘verlies aan soevereiniteit’ als een werkelijke bedreiging van onze levensstijl. 

Maar dat heeft niks te maken met ‘Brussel’. Daar hoor ik echter 

tegenstanders van de eenwording van Europa niet over. 

 

Macht aan de rijken 

Dan is er nog ons verlies van ‘soevereiniteit’ aan de superrijken en 

machtigen in de wereld. Die is veel meer verborgen want die speelt zich af 

in de achterkamers van directies van multinationale bedrijven. Als we kijken 

naar de omvang van hun budgetten dan zijn van de honderd hoogsten er 

ongeveer vijftig van een land en de andere vijftig van een multinational. Wat 

denkt u, als de bestuursvoorzitters van Shell, Philips, AkzoNobel, Unilever 

en DSM op 2 december 2011 zich in een open brief richten tot de de 

Europese regeringsleiders en laten weten dat zij vrezen dat de crisis rond de 

euro een bedreiging vormt voor het Europese project? Is dat belangrijker 

voor het Europese beleid dan wanneer het Europese Parlement dit aan de 

Europese Commissie laat weten, laat staan het Nederlandse Parlement? Hoe 

komt zo’n brief tot stand? Vertegenwoordigt zo’n brief ons soevereine 

denken en handelen? 

 

Zij schreven toen trouwens ook dat ‘protectionisme en nationalisme niet de 

oplossingen zijn voor de eurocrisis’. En schreven ‘te hopen dat Europa 

maatregelen neemt om de monetaire en financiële stabiliteit te herstellen en 

het concurrentie- en groeivermogen van de economie te versterken’. Alles 

van wezenlijk belang voor ons allen, maar ver buiten het domein van de 

zelfbenoemde ‘soevereiniteit-huilers’. Hun bedrijven zijn wereldbedrijven 

die weinig meer te maken hebben met nationale grenzen. De hele aarde is 

hun bedrijfswereld. Dat die bedrijven gericht zijn op private winst is 

begrijpelijk en te rechtvaardigen omdat zij anders niet kunnen overleven en 
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dat laatste is weer nodig voor onze werkgelegenheid en nationaal inkomen. 

Maar zij zien ook graag dat de publieke kosten van hun bedrijvigheid door 

ons allen samen gedragen worden. Zij schuwen ook niet het randje van wet- 

en regelgeving op te zoeken om de winsten op te krikken en de kosten bij 

ons te laten.1 

 

Decentraal ontstaan nieuwe mogelijkheden, terugkeer naar vroeger? 

Dat opent echter tevens de mogelijkheid om in goede verstandhouding met 

elkaar opnieuw te kijken naar die zogenaamde landsgrenzen zodra er een 

stevige ‘buitengrens van Europa’ is. Beieren kan weer een ‘Freistaat’ 

worden, Vlaanderen en Wallonië kunnen elkaar loslaten. West-, Oost-, 

Zeeuws- en Zuid (in Noord-Frankrijk) -Vlaanderen kunnen weer 

samenkomen in één Vlaanderen, Belgisch en Nederlands Limburg kunnen 

herenigen tot Limburg, en problemen in het noorden worden niet opgelost 

door alleen naar onze provincies Groningen, Friesland en Drente te kijken, 

maar ook over de grens heen tot een nieuwe groepering te komen samen 

met Emden, Bremen en delen van Neder Sachsen en Oldenburg. Tekort aan 

werk aan onze kant van de nationale grens kan dan geabsorbeerd worden 

aan de andere kant. Schotland kan scheiden van Engeland, en Catalonië van 

Spanje. Ik realiseer me dat dit ietwat bizar klinkt op het moment dat 

Rusland de afscheiding van het oosten van Oekraïne aanbeveelt. 

 

De gemeenschappelijke alles overkoepelende belangen worden behartigd 

vanuit Brussel, op het lagere niveau kan veel meer dan nu gebeuren, 

gebaseerd op eigen identiteiten en particuliere mogelijkheden. Dan kan er 

pas echt weer sprake zijn van het hanteren van het subsidiariteits-beginsel.  

 

Publieke bestuursmacht is centrumvliedend 

Per definitie verliezen momenteel regering en Kamers aan macht en invloed 

door deze twee centrumvliedende bewegingen. En dat doen de Leden van 

deze Hoge Gezelschappen willens en wetens. De bewegingen ‘naar 

                                                             
1 Lees ook eens: Private winst, publieke kosten, Brievenbussen, belastingontwijking en 

mensenrechten, auteurs R. van Os, McGauran, K.I.D.J. Römgens, July 2013, 

http://somo.nl/publications-en/Publication_3977, en Public procurement in Europe, Cost 

and effectiveness. A study on procurement regulation. Prepared for the European 

Commission, March 2011 by London Economics, Ecorys, PWC, Kosten, procedures en 

effectiviteit van openbare aanbestedingen en aankopen. 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/cost

-effectiveness_en.pdf. 

http://somo.nl/about-somo/organisation/employees-en/roos-van-os
http://somo.nl/about-somo/organisation/employees-en/katrin-mcgauran
http://somo.nl/about-somo/organisation/employees-en/katrin-mcgauran
http://somo.nl/publications-en/Publication_3977
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/cost-effectiveness_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/cost-effectiveness_en.pdf
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beneden’ in de hiërarchieën worden publiekelijk sterk verdedigd als 

wenselijk beleid. We, alle Nederlanders, moeten er gelukkiger en welvarender 

van worden. Door die decentralisaties moeten allerlei overheidstaken 

efficiënter en effectiever worden uitgevoerd wat besparingen oplevert voor 

de nationale overheid, en wat bewoners beter bedient dus gelukkiger maakt. 

 

Anders ligt dat met de verschuivingen naar ‘Brussel’, ‘naar boven’ in de 

Europese hiërarchie, verschuivingen die nogal eens όf ontkend, όf 

gebagatelliseerd worden in het publieke debat. Alsof onze bestuurders op 

het hoogste Nederlandse niveau er zich voor schamen. De ‘soevereiniteit-

huilers’ noemen dat bovendien ‘onrechtmatige afbraak van onze soevereiniteit’ 

en dat klinkt heel erg serieus en bedreigend.  

 

Uiteraard moeten ook met de taken die naar de lokale en provinciale 

besturen gaan, net als met de taken die naar ‘Brussel’ gaan, de nodige 

financiële middelen mee verhuizen. Echter, dan zien we dat bestuurders 

daar niet van houden. Er moet zo weinig mogelijk geld naar de gemeentes 

en provincies dan wel naar Brussel. ‘Brusselse’ kosten moeten zo laag 

mogelijk zijn. We moeten in het moderne spraakgebruik van wat we aan 

‘Brussel’ betalen, ‘zoveel mogelijk weer terug halen’. Onze minister-

president wordt geprezen als hij een miljard van de Nederlandse EU-

contributie weet af te praten. Of dat ook goed is voor het beleid en voor ons 

welzijn, wordt geacht een secundaire niet-serieus te nemen vraag te zijn. 

 

Samengevat:  

Het ‘Centrum’, regering en parlement, wil graag werk kwijt, en geld 

houden. Een zeer menselijk gedrag dat velen zullen herkennen uit hun eigen 

werk- en leefsituatie.  

 

Hoe de verantwoordelijken op het ‘hogere’ Brusselse niveau en op het 

‘lagere’ lokale en regionale niveau zich redden, dat benoemen we dan maar 

als hun probleem, niet dat van de regering in het Centrum. Dat is natuurlijk 

wel de kop in het zand steken. Dat moeten we niet doen, want dan zitten we 

met de gebakken peren. 
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Hebben we het paradijs op aarde gevonden? 

 

 

Charles Groenhuijsen 

 

De auteur is journalist, schrijver en televisiepresentator. 

 

 

Rara, over welk land heb ik het? 

Het behoort tot de rijkste landen ter wereld. 

In geen westers land is de bevolking zo gelukkig. 

Binnen de EU staat het economisch in de top-5. 

In het lijstje ‘Beste Landen om te Leven’ staat het op plaats 4. 

Geen land ter wereld waar werknemers per week zo weínig werken en zo 

véél (betaalde!) vakantiedagen hebben. En ze vangen ook nog vakantiegeld! 

De werkloosheid is er laag, de infrastructuur (openbaar vervoer, wegen) 

tiptop.  

Het heeft een fantástisch stelsel voor gezondheidszorg.  

Het hoger onderwijs is vergeleken met de VS spotgoedkoop. 

Voor 65-plussers is er het beste pensioenstelsel ter wereld. 

En weinig landen hebben zo’n integer openbaar bestuur. 

 

Dat klinkt paradijselijk. Zou u daar graag willen wonen? Héérlijk, als je 

nergens meer over kunt mopperen. Dan heb je nóg meer vrije tijd! Toch? 

 

Wist u dat in dit land juist heel veel gemopperd wordt? Veel burgers weten 

het zeker: het gaat hier helemaal de verkeerde kant op met ons land. 

Protestpartijen van links en rechts preken – met veel electoraal succes – 

ontevredenheid.  

 

Voor velen is de Europese Unie één van de hoofdschuldigen van alle misère. 

Het woord ‘schandalig’ nemen deze critici frequent en schijnbaar 

gedachteloos in de mond. Zelfs het lamme cliché over de ‘zakkenvullers’ 

blijft een geducht en geslaagd politiek wapen in de strijd om de publieke 

opinie. 

 

U snapt het al: u wóónt – al dan niet mopperend – in dat paradijselijke EU-

land! Ik ook, al is het voor mij parttime: voor werk ben ik een aantal 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita
http://www.dutchdailynews.com/netherlands-happiest/
http://forumblog.org/2012/06/ranking-the-top-most-competitive-economies-in-europe-2012/
http://lifestyle9.com/worlds-best-country-to-live-in-2013/7/
http://money.cnn.com/gallery/news/economy/2013/07/10/worlds-shortest-work-weeks/
http://en.wikipedia.org/wiki/Annual_leave
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080308200156AAkaPaz%5C
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_February_2014.png&filetimestamp=20140401075829
http://www.rediff.com/business/slide-show/slide-show-1-worlds-25-countries-with-best-infrastructure/20130312.htm#10
http://www.euractiv.com/health/netherlands-best-healthcare-syst-news-532022
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20101029223616117
http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20131009/asocfile/20131009184417/the_dutch_pension_system_the_best_system_in_the_world_lessons_learned__martin_pikaart_.pdf
http://www.iamexpat.nl/read-and-discuss/expat-page/news/netherlands-8th-international-corruption-index-2013
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maanden per jaar in Nederland. Ik woon met vrouw en kinderen al ruim 20 

jaar in een bedaarde, groene buitenwijk van Washington DC.  

 

De transatlantische spagaat is een deel van mijn bestaan. De afwisseling is 

leerzaam. Je kijkt anders naar je twee vaderlanden. Ik slalom tussen 

Hollandse vanzelfsprekendheden (‘Doe maar gewoon, dan doe je gek 

genoeg’) en Amerikaanse automatismes (‘Doe maar gek, dan doe je gewoon 

genoeg’). 

 

Om verschillen en overeenkomsten tussen beide leefwerelden te beschrijven 

kun je grote woorden gebruiken en analytische vergezichten schetsen met 

veel prachtvolle academische citaten en voetnoten. Of je pakt een paar 

dagelijkse ervaringen en trekt daar je conclusies uit. Ik kies – dan snapt u – 

voor ‘t laatste.  

 

Vijf dagelijkse gebeurtenissen uit ons Expat-bestaan zijn mijn leidraad in dit 

artikel.  

Hier komen ze: 

 

1. A more solid ‘A’ 

Al weer een paar jaar geleden. Dochter van Francine (nu 20, toen 15) studerend aan 

de keukentafel thuis in Washington. Haar rapportcijfers staan al bijna vast. Toch 

studeert ze nog hard voor een proefwerk Spaans. Ik: “Je hebt toch al een ‘A’ voor 

Spaans?” Een ‘A’ is in de VS het hoogst denkbare cijfer. Zij: “Yes, but I want to 

have a more solid ‘A’.” Mooi toch: A more solid ‘A’!. Ik dacht toen heel tevreden: 

“Wat ben je toch Amerikaans geworden”. 

 

Het ligt Amerikanen in de mond bestorven: All men are created equal. Tsja, 

maar na die ‘creation’ gaat het nogal mis met die gelijkheid. Vanaf hun prille 

jeugd weten kinderen dat de beste zijn loont in dit land. Neem de 

middelbare school. In Nederland kun je ijverig studeren uitstellen. Je hoort 

het te vaak: “Ik heb lang niks gedaan. In het laatste jaar ging ik eindelijk 

werken. Examen nèt gehaald. Toch nog goed gekomen dus.” 

  

In de VS gaat dat anders. Universiteiten kijken naar al je cijfers van High 

School (vier jaar). Daar rolt je GPA (Grade Point Average) uit. Lekker suffen 

tussen je 13de en 17de? Dat moet je bezuren als je gaat studeren. Want dan is 

er dat andere kolossale verschil met Nederland. Wie topcijfers haalt kan – als 

http://www.realclearpolitics.com/articles/2014/04/26/now_we_know_economic_inequality_is_a_malady_--_and_not_a_cure_122417.html
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die dollargedreven ongelijkheid niet in de weg zit – naar een topuniversiteit. 

Zo niet dan daal je af in de academische hiërarchie van universiteiten.  

 

Het is – leuk of niet – een wrede afrekencultuur. Zonder goede cijfers ben je 

kansloos in de race naar geld en status. Nederlandse kids die in de VS 

opgroeien maar in Nederland gaan studeren zeggen het vaak: ‘Ze féésten 

daar vooral. Er wordt níet hard gewerkt.’ Amerikaanse ongelijkheid jaagt de 

prestatiedrift op. Hard werken lóónt. Je kunt naar een betere universiteit, 

krijgt een mooiere baan en een hoger salaris. In Europa is het systeem 

vergeeflijker. De selectie doorgaans minder streng. En bovenal: hoger 

onderwijs is in Nederland en Europa gemiddeld véél goedkoper.  

 

Dat heeft voordelen. Kansen zijn er redelijk gelijk voor kinderen uit arme en 

rijke gezinnen. In de VS zijn – zoals bij alles – de verschillen groter. 

Amerikanen weten niet beter. Gelijkheid is mooi maar je moet er voor 

knokken. Voor Europeanen is het een verworven recht.  

 

Da’s mooi: verworven rechten. Maar ze ontnemen studenten ook het zicht 

op de realiteit: onze in Washington groot geworden kinderen weten maar al 

te goed dat wij als ouders heel erg ons best moeten doen om de 

tienduizenden dollars collegegeld op te hoesten. De kids hebben een ‘sense 

of urgency’ die ik in Nederland minder vaak aantref.  

 

Francine is intussen tweedejaars aan de Business School van Santa Clara 

University in Californië. Ze vindt het fantastisch maar heeft een hekel aan 

het vak Accounting. Niks voor haar dat droge gecijfer. Ze belde laatst: “Ik 

heb een B+ voor Accounting!” Good for her! 

 

2. Onaardige Amerikanen? 

Ik schreef in 2005 het boek ‘Amerikanen zijn niet Gek’. Op mijn frequente vluchten 

tussen Washington naar Amsterdam ontmoet ik vaak toeristen. Sommigen lezen 

mijn boek. Op de nachtvluchten naar Amsterdam ontspint zich een gesprekje. Hoe 

hun vakantie in de VS is geweest? ‘Fantastisch, zo veel gezien! Alleen die enórme 

afstanden…’ En dan mijn terloopse vraag: “Enne,… in al die weken nog ónaardige 

Amerikanen tegen gekomen?” Aarzeling, elkaar aankijken, nadenken. En dan: “Nu 

je dat zo vraagt… Eh, nee eigenlijk niet.” 

 

De verhouding tussen Nederlanders/Europeanen en Amerikanen is 

ongemakkelijk. Ze begrijpen elkaar vaak niet. Over en weer weten ze ook 

http://www.cnbc.com/id/101566334
http://www.cnbc.com/id/101566334
http://www.bol.com/nl/p/amerikanen-zijn-niet-gek/1001004005459138/
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weinig. Bij Amerikanen kom je (ja, ik generaliseer in dit artikel) twee opinies 

tegen. Of ze beschouwen Europa als een museum bevolkt door van 

overheidswege gesubsidieerde, aartsluie burgers die veel te links zijn en 

alles (‘sex, drugs & Rock & Roll’) doen wat god verboden heeft. Of ze zijn 

dol op Europa: charmant, schilderachtig, lekker veel geschiedenis en niet die 

verbeten Amerikaanse ‘always on’-werkhouding. ‘Amerikanen leven om te 

werken; Europeanen werken om te leven’. 

 

Amerikanen zijn trots op hun noeste ijver. Ze vertellen er doorgaans niet bij 

dat dat tomeloze geploeter vaak bittere noodzaak is. De tijd is al lang voorbij 

dat een gezin van één salaris kan rondkomen. Dat geldt voor sommige 

gezinnen in Europa maar zeker in de VS. In Amerika komt daar bij dat je 

nooit zeker van je baan bent. Ontslagbescherming bestaat amper. De 

gevreesde ‘pink slip’ (ontslagbriefje) kan van het ene op het andere moment 

een einde maken aan de comfortabele zekerheid van een vast inkomen. Je 

gaat ‘s morgens niets vermoedend naar je werk en bent voor de lunchpauze 

thuis. Werkloos. 

  

En toch zijn die Amerikanen zo aardig en voorkomend. Het is een klein 

wondertje dat mensen die het zo druk hebben en zo hard moeten werken nog 

zo vaak zo vriendelijk tegen je zijn. Nederlanders voegen daar na een bezoek 

aan de VS snel aan toe dat het heus heel oppervlakkige aardigheid is. Het 

vertrouwde ‘how are you doing’ menen die malle Amerikanen niet hoor! 

Dat kan de ober in een restaurant of kassiere van de supermarkt echt geen 

bál schelen. Klopt. Maar wat heb je liever? Die gemaakte Amerikaanse 

blijheid of het Nederlandse ‘M’n collega komt zo bij u’?  

 

3. That is socialism! 

Mark is erg rijk geworden van de handel in winkelcentra. Hij neemt het er van in 

het leven. Van Europa heeft hij geen hoge pet op. In zijn huis is Franse wijn taboe. 

Europeanen zijn linkse lafaards. Mark was na de aanslagen van Elf September en de 

Irak Oorlog voorstander van het omdopen van patat: Van ‘French Fries’ naar 

‘Freedom Fries’. Ik legde hem een keer ons stelsel van gezondheidszorg uit. Hij 

luisterde, trok een héél vies gezicht: “Charles, that sounds like socialism”. Hij 

spuugde het woord ‘socialism’ bijna uit. Inmiddels hebben we in de VS – tot 

afgrijzen van rechts – het socialistische (?) Obama Care. Mark is van de crisis van 

de laatste jaren niet arm en evenmin links geworden. 
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Cijfers tellen soms niet. FOX-tv zendt een reportage uit over Amsterdam: 

Een poel van zedelijk bederf. Sodom en Gomorra zijn een ingetogen 

nonnenklooster vergeleken met de tomeloze losbandigheid van het zondige 

Amsterdam. Vrije drugs, iedereen heeft sex met iedereen, een broeinest van 

misdaad. 

 

Binnen de kortste keren is er een filmpje waarin alle vooroordelen feitelijk 

onderuit worden geschoffeld. Ook republikeins kandidaat Rick Santorum 

krijgt een gepeperd antwoord na zijn kritiek op euthanasie in Nederland, 

waar bejaarden een armbandje zouden dragen met de tekst ‘Pleeg geen 

euthanasie op mij’. Doen feiten er dan helemaal niet meer toe?  

 

Het valt buiten het denkraam van veel Amerikanen dat hun systeem van 

verbieden en bij de geringste overtreding hard straffen allesbehalve 

zaligmakend is. Dat volle gevangenissen níet leiden tot lagere misdaad. Dat 

het verbieden van drank, drugs en sex vaak een áverechts effect heeft.  

 

Curieus dat je die law-and-orderachtige benadering vooral hoort uit de 

mond van rechtse Amerikanen die op zondag christelijke vergeving 

aanhangen en nog geen minuut daarvóór hartstochtelijk pleiten voor een 

kleine, níet-zorgzame overheid.  

 

In dat laatste zijn ze overigens heel selectief. Als de overheid een uniform 

aan heeft (politie, soldaten, alles-met-een-pet-op) is dat overheidssymbool 

ineens een trots symbool van American Exceptionalism. Maar als diezelfde 

overheid een witte jas aan heeft (zie het door rechts vervloekte Obama Care) 

is het weer een symbool van verdorven Europees socialisme…  

 

En dat – en dan ik kom bij het ‘socialism’ van Mark – het Europese model 

van een activistische overheid ook voordelen heeft. Ik hield Mark gretig één 

van mijn favoriete statistieken voor:  

‘Weet je waar de gelukkigste mensen wonen?’ 

‘Nou?’ 

‘In landen met de hoogste belastingtarieven. De Scandinavische landen en 

ook Nederland scoren onveranderlijk op de Happiness Index.’ 

 

We grinniken er maar om en heffen het glas (zo lang het geen Franse wijn is 

dus…)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BRAlejn5gcQ
https://www.youtube.com/watch?v=x8bc_ZyORbM
https://www.youtube.com/watch?v=yn-eejMcmuA
https://www.youtube.com/watch?v=yn-eejMcmuA
https://www.youtube.com/watch?v=s9nskY722pc
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4. Snel $25.000 verdiend! 

Zoon Daan zat een paar jaar op een privéschool. Zo’n school krijgt geen cent 

subsidie. Je betaalt een bak schoolgeld maar dat is niet genoeg om ook slimme 

kinderen uit arme gezinnen een kans te geven. Daarom is er de feestelijke ‘Auction 

Night’ voor de ouders. Er wordt van alles bij opbod verkocht. Gratis een weekje in 

luxueuze skichalet in Aspen, een weekendje in een Beach Resort in The Hamptons. 

Got the picture? En ze verkopen een Sleepover op School. Dan mag een leerling de 

héle klas uitnodigen voor een overnachting op school (Ja, streng toezicht. Denk aan 

de aansprakelijkheid. Veel power-lawyers onder de ouders…). De prijs stijgt tot ver 

boven de $10.000! Twee gefortuneerde echtparen bieden onbeschaamd tegen elkaar 

op. De veilingmeester bedenkt iets slims: Jullie krijgen alletwee zo’n Sleep! Top! 

$25.000 verdiend voor de school! Thanks a million! (Wij kijken bedremmeld toe…) 

 

Amerikanen zijn in het leven enthousiaster, energieker en ook 

schaamtelozer. Zonder armen geen rijken. Rijkdom is niet iets om je voor te 

schamen of bescheiden toe te dekken.  

 

Natuurlijk, je hebt ze in Nederland ook: het gefortuneerde PC-Hooft-gilde, 

de Vinkeveense zonnebank-penose: dikke auto’s, weelderige bontjassen, 

hoog geblondeerde, strak getrokken dames en hun luidruchtige, opzichtige 

Bokito-echtgenoten. Daar hebben we geen hoge dunk van. Amerikanen 

spreken over rijken als degenen die het kennelijk slimmer aangepakt hebben 

dan zij zelf. Good for them! Be happy, be proud. 

 

We zijn het land van de Balkenende-norm (waar de naamgever zich zelf nu 

vast niet meer aan houdt…) en de Quote-500. De 99,99% van Nederland die 

daar niet in staat kijkt met een mengeling van afgunst en afkeuring naar de 

vermogens van tientallen of honderden miljoenen. Te veel om ooit op te 

maken. Gekkigheid!  

 

Presteren als norm. Daarmee zijn onze kinderen in de VS groot geworden. 

Het valt buiten hun overwegend Amerikaanse denkraam (hun moeder is 

een ras-Rotterdamse) om te kunnen verzinnen dat het ook anders kan. 

 

Voorbeeld: zoon Bas moet in 2008 beslissen waar hij wil studeren. 

Nederland of VS. Hij gaat op bezoek bij vrienden aan een technische 

universiteit in Nederland. Lekker op verkenningstocht. De laatste middag 

kom ik er bij om met studentendecaan te overleggen. Afspreken in een 
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gezellig café in de stad, suggereert de decaan. Bas is verbijsterd. Hij was toen 

16 en mocht in Amerika (tot zijn 21ste) niet eens een café binnen.  

 

Decaan: “Vertel eens wat je gedaan hebt”.  

Bas ratelt routinematig uit het blote hoofd scores: GPA, SAT, zijn Honor 

Classes. Decaan: ”Dank je wel, maar we zijn hier niet zo geinteresseerd in 

cijfers”.  

 

Bas van 1.94 krimpt een halve meter. Totaal onbegrip! Jaren had hij niet 

anders gehoord dat presteren het verschil is tussen slagen of falen.  

 

Hij ging niet in Nederland studeren. Hij is intussen vierdejaars Mechanical 

Engineering in Montreal. Hoge cijfers zijn daar bést wel belangrijk. 

 

5. Met dank aan senator Kennedy… 

Jaren geleden vroegen we hier een Green Card aan. Dat is een werk- en 

verblijfsvergunning voor de VS. Misschien wel het meest begeerde document ter 

wereld. Jaarlijks zijn er vele miljoenen aanvragers. De procedure is lang en 

moeizaam. Wij hadden geluk: onze buurman werkte in het kantoor van Senator Joe 

Biden en dochter Francine was bevriend met een kleindochter van Senator Edward 

Kennedy. ‘Friends in the right places’ helpt. Iedereen is gelijk. Of niet? We kregen – 

dankzij de fijne brieven van deze US-Senators – snel onze Green Cards en konden 

blijven. Welcome Home! 

 

Ik moest er later vaak aan denken als het in de publiciteit weer eens ging 

over de voor-wat-hoort-wat politiek hier in Washington. Wij mopperen veel 

en vaak op de trage Brusselse besluitvorming. Maar geef toe: corruptie is er 

niet toegestaan. Hier wel.  

 

De Almighty Dollar is de brandstof en smeerolie van de Amerikaanse 

politiek. Zijn de politieke zeden en gewoonten in Europa ideaal? Staan ze 

garant voor snelle, efficiente besluitvorming? Nee, maar tel uw zegeningen, 

Europa! Politici worden in elk geval niet betaald door banken, 

oliemaatschappijen, vakbonden, Hollywoodsterren of geldbeluste 

advocaten. Steun aan politici valt hier onder de – in de Amerikaanse 

grondwet verankerde – Free Speech: vrijheid van meningsuiting dus. Maar 

iedereen weet: het is pure corruptie. 

 



140 

 

Ook pikant: in Nederland en de EU piekeren we ons suf hoe we de politiek 

dichter bij de burger kunnen brengen. Een gekozen premier en 

burgemeester, een Europese president (ook gekozen natuurlijk), referenda, 

rechtstreekse verkiezing van parlementsleden (niet via de lijst van hun 

partij). In de VS bestaat die hele D66-snoepkraam van bestuurlijke 

vernieuwing al sinds mensenheugenis. Heeft het de geloofwaardigheid van 

de politiek verbeterd en het prestige van ambtsdragers verhoogd? Niet dus. 

Integendeel. Afkalvend vertrouwen in matig betaalde politieke 

ambtsdragers lijkt een transatlantische epidemie. Kun je er echt iets aan 

doen? Of is het – ligt hier de kern? – onvermijdelijk in landen met hóge 

welvaart en verwénde burgers?  

 

Is de krachteloze, suffe EU de schuld van alle ellende? 

Moeten alle klagers en mopperaars in het paradijselijke Nederland dus 

liever hun mond houden? Nee, er zijn groepen die reden tot klagen hebben: 

Weggeschoven bejaarden, kansloze jeugdwerklozen, uitgerangeerde 

vijftigers, mensen met een te magere Bijstandsuitkering.  

 

Maar ik vind wel dat de mensen erg ongelijk hebben die ons wijs proberen 

te maken dat de regering uit zakkenvullers bestaat, de politiek verrot en 

justitie dom en kortzichtig is en dat alles wordt opgelost als we minder 

buitenlanders, minder EU, minder Islam, meer referenda en vooral een 

kleinere overheid hebben. 

 

Nederland staat in veel opzichten internationaal aan de top. De VS verslaan 

ons qua welvaart (ja, als gemiddelde met hoge pieken en diepe dalen). Wij 

doen het veel beter met welzijn. Daar gaat het toch om! En daar mogen we 

trots op zijn. Hebben we dat dan, kunnen eurosceptici me tegenwerpen, 

allemaal te danken aan die krachteloze, suffe Europese Unie? Nee toch 

zeker?  

 

Die kritici kan ik niet overtuigen met een waterdicht betoog hoeveel slechter 

Nederland er voor zou staan zónder EU. Wat ik wél weet is dat we vanaf de 

rampspoed van 1940-1945 constant en met succes de weg zijn ingeslagen van 

groeiend vertrouwen en verdergaande samenwerking.  

 

Dat gaat met vallen en opstaan. Het doet vaak denken een rooms-katholieke 

Springprocessie: drie stappen vooruit, twee achteruit. Als we het evangelie 

http://www.people-press.org/2013/10/18/trust-in-government-interactive/
http://www.people-press.org/2013/10/18/trust-in-government-interactive/
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van Geert Wilders volgen gaan we wel tien stappen achteruit. Haat, afkeer 

en argwaan als brandstof van een maatschappelijk strovuur. 

 

En over achteruitgang gesproken: onze internationale toppositie – en dat is 

zorgelijk – is zéker geen verworven recht. Daar moet je voor blijven 

knokken. Het komt niet vanzelf. Dat geldt voor luie studenten, CAO-tijgers 

van de vakbond, ouders die amper opvoeden, criminele rotzakken die brave 

burgers ongestraft het leven zuur maken, werknemers die hun baan 

beschouwen als een hinderlijke onderbreking van hun vrije tijd. De burgers 

die het slechtst denken over de overheid verwachten er de beste prestaties 

van. Dat wringt.  

 

Het is de filosofie van vrijheid-blijheid die we onszelf niet langer kunnen 

veroorloven in een tijdperk van wereldwijde concurrentie. Als het leven 

even tegen zit moet de overheid paraat staan als een sociale Wegenwacht. 

En snel graag een beetje!  

 

Onze studenten en werknemers genieten er met volle teugen van maar 

intussen werken ze in de VS , China, India en Singapore keihard door. 

Zonder verworven CAO-rechten of betaald zes weken vakantie per jaar.  

 

Jan-Peter Balkenende hekelde destijds die Hollands zes-min-cultuur. Hij 

heeft gelijk. In een mondiale economie kun je niet lapzwansen. Toen ik in 

Friesland opgroeide reikte mijn horizon hoogstens een paar dorpen 

verderop. Dat was veilig en beschut . 

 

Friesland was plat maar de wereld nog niet. Nu wel. De concurrentie komt 

overal vandaan. Uit Azië, Oost-Europa, de VS en in toenemende mate uit 

Zuid-Amerika en Afrika. You aint’t seen nothing yet.  

 

Europa schuilt met afnemend succes achter de eigen buitengrenzen. De 

Europese Springprocessie raakt écht achterop. In de besluitvorming halen 

ministers in Brussel weer opgelucht adem als ze net een voldoende hebben 

gehaald met een compromis van een compromis. Want je moet naar buiten 

immers eenheid uitstralen.  

 

Europa dreigt – als we niet oppassen – het zes-min continent te worden. 

Zoals die student die na elk semester voorneemt: bij de vólgende tentamens 

ga ik er écht tegenaan! Wat zou het mooi zijn als we – in navolging van onze 
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dochter Francine – collectief met de 500 miljoen inwoners van de EU zouden 

uitroepen: “We want to have a more solid ‘A’.”  

 

Tot slot. Stop met gemopper op het Hollandse Poldermodel. Samenwerken 

is beter dan ruzie maken. Dat is een zegen voor ‘t land, geloof me. Kom een 

weekje hier in Washington kijken naar de politieke loopgravenoorlog van 

Democraten en Republikeinen en je bent dankbaar voor dat ouderwetse oer-

Hollandse gepolder achter de dijken. Enjoy! 
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Europa’s vrijheid en burgerschap 
 

 

Steve Austen 

 

De auteur is onder meer bestuurslid van het European House for Culture en A Soul 

for Europe. 

 

 

Als spreker op internationale conferenties ben ik wel wat gewend. Ik kijk er 

niet meer van op dat achter mooie conferentiethema’s soms onverhulde 

propaganda-acties schuilgaan. Ook ben ik er zo langzamerhand wel aan 

gewend dat het in sommige landen de gewoonste zaak van de wereld is dat 

de geldverstrekkers van dergelijke bijeenkomsten in hoge mate de politieke 

kleur van de lokale sprekers in het oog hebben gehouden bij het goedkeuren 

van het programma. Het is eerder uitzondering dan regel dat deskundigen 

van regering én oppositie op de sprekerslijst worden aangetroffen. 

 

Moeten deze bijeenkomsten daarom worden gemeden? Geenszins zou ik 

zeggen; wat voor de lokale deelnemers geldt blijkt meestal niet op te gaan 

voor de buitenlandse gastsprekers. Kennelijk gaat men ervan uit dat deze te 

weinig invloed op de meningsvorming van de aanwezigen zullen hebben 

om het zorgvuldig georkestreerde “debat” te kunnen ontregelen. 

 

De onmiskenbare onderschatting van het publiek bij dergelijke openbare 

forumdiscussies, die hieruit spreekt, slaat uiteindelijk terug op de 

organisatoren die zich meer en meer omringd zien door kritiekloze 

gelijkgestemden, waardoor de toegevoegde waarde, de betekenis, van 

dergelijke initiatieven voor de openbare meningsvorming zienderogen 

afneemt. 

 

Hier te lande worden om die reden sommige zogenaamde debathuizen al 

geassocieerd met binnenlandse politieke stromingen. De gelijkenis met een 

kerkgenootschap of een congregatie van gelijkgestemden dringt zich op. 

Helaas neemt het kritisch vermogen af naarmate de zo optredende 

zelffelicitatie omvangrijker gesubsidieerd wordt. Omdat er in Nederland 

gelukkig genoeg mogelijkheden zijn om de eigen inzichten aan te scherpen 

door kennis te nemen van de vele intelligente divergerende opvattingen van 

schrandere persoonlijkheden uit binnen- en buitenland, acht ik de soms iets 
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te opzichtige “clubbing” rondom té kritiekloze stokpaardjes niet echt 

hinderlijk of nadelig voor de geestelijke hygiëne van ons volk. 

 

Zelfs over Europa kun je nu kennis nemen van zeer verschillende en 

gefundeerde opvattingen. Het identiteitsdebat, dat in ons land nu zo’n 

dertig jaar woedt, heeft naast allerlei met kracht uitgedragen sentimentele 

humbug toch ook originele bijdragen en inzichten opgeleverd. Dat de 

invloed daarvan zeer beperkt is, kunnen we dagelijks waarnemen. 

 

Niet alleen in Oekraïne, nee ook hier in dorpen en steden, in volkswijken en 

aan de goudkusten, in eigen land of aan de costa’s, blijkt de verleiding om 

zich te beroepen op nationale kenmerken van onze identiteit steeds weer erg 

aanlokkelijk. Dat er bij nader inzien niet of nauwelijks iets 

gemeenschappelijks, laat staan iets dat verbindt onderscheiden kan worden, 

doet niet ter zake. Mensen die vrijwel niets met elkaar gemeen hebben 

behalve hun afkeer van onzekerheid vluchten graag in nostalgische 

vergezichten, zich daarbij beroepend op tradities die, eveneens bij nader 

inzien, soms niet ouder zijn dan enige tientallen jaren. 

 

Je zou dus denken dat de wetenschap langzamerhand het fenomeen van de 

Nationale Culturele Identiteit nu wel zo grondig heeft onderzocht dat de 

ontmanteling van de meest in het oog springende waandenkbeelden al enige 

tijd achter ons ligt. In tegendeel. Er zijn oorden waar heuse leerstoelen 

bestaan die serieuze pogingen doen wetenschappelijk te onderbouwen dat 

nationale culturele identiteit bestaat, dat die gedefinieerd kan worden en 

bovendien dat die bevorderd kan, en dus, moet worden. 

 

Zo’n universiteit bevindt zich bijvoorbeeld in Schotland. Ik wist dat niet tot 

ik geconfronteerd werd met een Keynote speech door een van de 

professoren van de University of the West of Scotland over het thema: “The 

role of National Days and Festivals in Cultural Advocacy and re-

conceptualising National identity”.1 Ik was even met stomheid geslagen. 

Dacht dat ik mij in Wit-Rusland, anno 1990 of ’91 bevond. 

 

Niet alleen daar, maar ook in Bulgarije, Estland en Polen was het volstrekt 

begrijpelijk dat zojuist onafhankelijk geworden “nieuwe democratieën” 

zochten naar nieuwe vormen van saamhorigheid. Na het fascisme en het 

                                                             
1 12th session of the European Cultural Parliament (ECP), Edinburgh, 24/25/26 

September 2013 
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communisme ging men op zoek naar de wortels van de nationale cultuur 

die, zo veronderstelde men, door de totalitaire overheersing in de elkaar 

opvolgende dictaturen verloren waren gegaan. 

 

Dat leidde in Wit-Rusland tot bizarre initiatieven. Zo moest de eigen taal die 

alleen nog hier en daar in achtergebleven gemeenschappen gesproken werd, 

opnieuw worden uitgevonden. Wat voor de taal gold, gold zeker voor de 

dans. Waren de folkloristische dansen die ieder kind op school had geleerd 

wel echt Wit-Russisch? Of toch eigenlijk Oekraïns of misschien wel Pools? 

Om dit te onderzoeken en op te graven werden in no time universiteiten 

opgericht waar duizenden vrolijke jonge mensen werden onderricht in de 

technieken van de eigen Wit-Russische podiumkunsten, beeldende kunsten 

en literatuur. 

 

Een Moskouse vriend uit die tijd had er onmiddellijk brood in gezien en een 

bureau voor “Cultural Technologies” opgericht. Hij kreeg het in korte tijd 

erg druk, want ook de kersverse autonome regio’s van Rusland moesten 

zich kunnen onderscheiden door iets eigens. Werk aan de winkel voor alle 

mogelijke “cultural advisors”. Al die landen die op zoek moesten naar het 

eigene, het culturele, waarin zij afweken van de nieuwe buurlanden, stond 

een enorme taak te wachten. Niet meer of minder dan het construeren van 

zoiets als een nationale culturele identiteit. Zoals gezegd kon ik daar begrip 

voor opbrengen; alles beter dan na het communisme de hoop te vestigen op 

een onvruchtbaar en gevaarlijk nationalisme. Dan maar de cultuur, 

voorlopig wordt er dan nog niet geschoten en ook is het wij-zij denken iets 

minder manifest aanwezig.  

 

Wat zich in al die nieuwe onafhankelijke staten afspeelde was niet nieuw; 

ook in de voormalige Sovjet-Unie, maar zeker in West-Europa, was 

staatsvorming gepaard gegaan met omvangrijke financiële ondersteuning 

van kunst- en cultuuruitingen, opleidingen en het bouwen en onderhouden 

van concertzalen, musea en schouwburgen. In de voormalige Sovjet-Unie 

werd het fenomeen van het cultuurpaleis, dat in iedere grotere plaats werd 

opgericht, symbool voor de culturele emancipatie van de arbeidersklasse. In 

deze tempels van professionele en amateurkunst was als het ware de liefde 

van de staat voor de culturele ontplooiing van de onderdanen ieder uur van 

de dag waarneembaar. Deze vorm van ideologische, van bovenaf 

geconstrueerde, culturele vorming mocht, ja móést gezien worden; het ene 

paleis was nog protseriger dan het andere. Hier moest de symbiotische 
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identificatie van de onderdaan met de macht plaats vinden. 

 

Ook buiten de Sovjet-Unie, in het “vrije westen” gold, weliswaar minder 

ideologisch gekleurd, een dergelijke doctrine. Zeker in de periode van 

wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog vertoonde het cultuurbeleid in 

heel Europa de sporen van de representatiebehoefte van de nationale staat 

zoals dat sinds de opkomst ervan gebruikelijk was. De vigerende staatsvorm 

was daarbij van minder belang. Niet alleen in de voormalige socialistische 

landen maar ook in het Italië van Mussolini voorzag het cultuurbeleid erin 

de voortreffelijkheid en uniciteit van de eigen staat te onderstrepen. Het 

Verdrag van Maastricht, dat kunst uitzonderde van homogeniserings-

maatregelen, heeft het vormgeven van het nationale cultuurbeleid 

aanvankelijk een nieuwe impuls gegeven. In de lidstaten van de EU heeft in 

zekere zin een tegengestelde beweging plaatsgevonden: terwijl de markt 

homogeniseerde waardoor producten en diensten steeds meer op elkaar 

gingen lijken, is het cultuurbeleid steeds meer nationale trekken gaan 

vertonen. Daarmee proberen de respectievelijke regeringen en lagere 

overheden tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan het 

her(uit)vinden van de nationale culturele identiteit en het aankweken van 

nationale trots. Daar horen symbolen bij, die kunnen door nationale 

kunstinstellingen en nationale culturele evenementen aangereikt worden. 

 

Vanuit dit perspectief gezien kan het pleidooi voor een herwaardering van 

“The role of National Days and Festivals in Cultural Advocacy and re-

conceptualising National identity” niet anders gezien worden dan als een 

nogal doorzichtige poging terrein terug te veroveren op de vermeende 

teloorgang van de Schotse culturele identiteit in de grote homogeniserende 

soep van het Verenigd Koninkrijk en dus van de Europese Unie. 

 

Nu wil ik geenszins een pleidooi houden voor het verbieden van dergelijke 

strevingen; zolang burgers zich uit eigen vrije wil inspannen om nationale 

feestdagen ieder op zijn manier, maar in grote groepen met elkaar te vieren 

is dat op zichzelf een mooi momentje van saamhorigheid. 

 

Wat daar in Schotland mijn achterdocht wekte is toch vooral het aplomb 

waarmee identiteit vanzelfsprekend en uitsluitend gedefinieerd werd als 

nationale, dus collectieve identiteit. 

 

Waar hebben we dat eerder gehoord? De discussies over de multiculturele 
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samenleving die lange tijd beïnvloed werden door pleidooien voor de 

erkenning van de eigenheid van bepaalde groepen die over zoiets als 

groepsidentiteit zouden beschikken en derhalve ook aanspraak zouden 

kunnen maken op groepsrechten hebben lange tijd het debat over nationale 

(culturele) identiteit beheerst. Vervelend en dagelijks waarneembaar 

bijproduct hiervan is een visie op de samenleving die uitgaat van een 

indeling in groepen en niet in een gemeenschap van burgers die ieder voor 

zich hun eigen identiteitsbeleving vormgeven, in vrijheid zonder enige 

inmenging van enige overheid, geestelijk leider, secretaris van enig centraal 

comité, de voorzitter van een motorclub of het actiecomité van 

buurtbewoners. 

 

Een goed voorbeeld van dit verschijnsel is het voormalige Nederlandse 

minderhedenbeleid waardoor tot op de huidige dag het van overheidswege 

introduceren van de term allochtoon het zicht op een noodzakelijke 

herwaardering van het begrip burgerschap ernstig heeft belemmerd. 

 

Toch zal het daarover moeten gaan in Europa. Al in 1988 sprak Ralf 

Dahrendorf tijdens de zesde Van der Leeuw-lezing in de Martinikerk in 

Groningen behartenswaardige woorden. De titel van zijn lezing was niet 

voor niets: “Burgerschap, het nieuwe vraagstuk”.2 Een belangrijk element in 

zijn bespiegelingen is de kanttekening dat de essentie van volledig 

burgerschap niet leidt tot een toestand van algehele gelijkheid in alle 

opzichten, maar dat het sociale conflicten herleidt van ‘alles of niets’-

botsingen tot institutionele regelingen om geleidelijke verandering tot stand 

te brengen. 

 

Het burgerschap is in die opvatting een entreebewijs, het verschaft toegang 

deel te hebben aan de gevarieerde en geschakeerde wereld der 

voorzieningen, zonder de plicht daaraan deel te nemen. Het zal duidelijk 

zijn dat een dergelijke opvatting van burgerschap zich moeilijk laat 

verenigen met pleidooien voor groepsidentiteiten, categorale regelingen en 

vormen van collectieve aanspraken en/of voorzieningen. 

 

Identiteitsvorming, kortom, is een individuele kwestie, het is idealiter de 

situatie waarin iedere burger zelf zonder inmenging van anderen in staat 

gesteld wordt zijn eigen omgeving mede vorm te geven en zich daarmee te 

                                                             
2 R. Dahrendorf, Citizenship. The New Problem. Zesde Van der Leeuw-lezing, 

Groningen, 1988 en Harry van Seumeren, de Volkskrant, 1988. 



148 

 

verhouden tot alle andere burgers in een door de democratische rechtsstaat 

gegarandeerde veilige omgeving. Nu de nationale staat niet meer de enige 

aanbieder van identificatiemogelijkheden voor de burger is, maar rechten, 

plichten en voorzieningen in toenemende mate in alle lidstaten van de Unie 

geldend en toepasbaar zijn geworden, is er voor de burgers van de Unie de 

mogelijkheid naast het burgerschap van hun eigen land gebruik te maken 

van een extra dimensie die de Europese Unie hun sinds de inwerkingtreding 

van het Verdrag van Lissabon biedt.  

 

Met het in werking treden van dat verdrag heeft een rechtskader zijn intrede 

gedaan dat de verhoudingen tussen de lidstaten en de Europese Unie 

onmiskenbaar ten gunste van een grensoverschrijdende definitie van 

burgerschap heeft gewijzigd. Het Nederlandse parlement liep hierop vooruit 

door al in 2008 over de EU te spreken als een Unie van lidstaten en burgers.3 

Hoewel hiermee in ons land het Europees burgerschap zijn intrede deed is 

het instrumentarium voor het aankweken van (Europees) burgerschap niet 

aan deze nieuwe situatie aangepast. De vraag welke rol de nationale 

instituties daarin kunnen spelen is nog nauwelijks aan de orde gesteld. 

 

Zoals Jaap Hoeksma overtuigend aantoont is de politieke context in Europa 

met aanvaarding van het Verdrag van Lissabon in volkenrechtelijke en 

rechtsfilosofische zin helder en eenduidig.4 Hoeksma spreekt van een duale 

democratie. Dit heeft gevolgen voor het burgerschap van de Unie: een 

burger van een lidstaat heeft alle rechten en plichten van het nationale 

staatsburgerschap, maar heeft daarnaast een unieke burgerschapsrelatie met 

de Unie, die het staatsburgerschap niet vervangt noch belemmert. Dit 

burgerschap zou ik het duale burgerschap van de Europese Unie willen 

noemen. Niet te verwarren met het begrip dubbele nationaliteit, dat een 

staatsburgerschap mogelijk maakt met twee afzonderlijke staten, waarbij 

rechten en plichten los van elkaar en afzonderlijk van toepassing zijn. Dat is 

bij het duale burgerschap van de Unie niet het geval: een Nederlands 

staatsburger is gelijktijdig burger van de Unie waardoor rechten en plichten 

in alle 28 landen van de Unie gelden conform de bepalingen van het Verdrag 

van Lissabon. Het burgerschap van de Unie is een volkomen nieuw 

fenomeen, men is weliswaar burger, maar niet van een staat. De Unie is 

namelijk niet te vergelijken met enige andere bestaande staatsvorm; het is 

                                                             
3 Kamerstukken II 2008-2009, 31 702, nr. 3.  
4 J. Hoeksma, The EU as a democratic polity in international law. T.M.C. Asser Institute, 

Den Haag, 2011. 
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geen nationale staat, het is geen federatie, het is geen confederatie, het is iets 

volkomen nieuws dat elders in de wereld niet voorkomt. Het is een politieke 

entiteit in ontwikkeling die niet alleen afwijkt van thans bekende 

staatsvormen, maar ook van alle thans bekende internationale organisaties, 

of ze nu supranationaal, intergouvernementeel of multilateraal zijn. Het 

unieke en eigensoortige karakter van de EU komt tot uitdrukking in de 

toepassing van het concept van de democratische rechtsstaat op een 

internationale organisatie. 

 

Daarmee wordt aan de uitbouw van Europees burgerschap een voor alle 

burgers bekend kader geboden. Het kader van de democratische rechtsstaat 

zoals zij dat van huis uit kennen, of, zoals voor de inwoners van de 

voormalige socialistische landen geldt: waarover zij inmiddels de nodige 

kennis verzameld hebben, geldt nu ook voor het grondgebied van de Unie 

als geheel, gegarandeerd door het Verdrag van Lissabon. 

 

Kennelijk is dit vergezicht voor sommige politici en wetenschappers een 

verwarrend vooruitzicht, zij geven er de voorkeur aan om obsolete en 

fossiele vormen van burgerschapsbeleving met aanzienlijke aanwending van 

belastinggeld nieuw leven in te blazen ter meerdere glorie van zoiets 

ongrijpbaars als de nationale identiteit. Mijn pleidooi voor het verlaten van 

concepten van groepsidentiteit ten faveure van een individueel beleefd 

(Europees) burgerschap kon natuurlijk niet op de instemming van de 

Schotse geleerden rekenen, maar tot mijn grote genoegen op bijval van de 

vele deelnemers uit ontwikkelingslanden en niet in de laatste plaats van 

deelnemers uit Rusland en de Kaukasus. Zoals een van de Russische 

deelnemers mij na afloop liet weten: “Hoe kun je van iemand als ik die in de 

Goelag is geboren verwachten, dat hij zich thuis kan voelen in zoiets als de 

Russische Nationale Identiteit?” 

 

Dahrendorf had gelijk: het gaat om burgerschap, iedere poging nationale 

identiteit te construeren, zal de ontplooiing van de civil society in Europa 

frustreren en daarmee het probleemoplossend vermogen van deze 

innovatieve politieke entiteit aanzienlijk ondergraven. Wat je er ook van 

vindt: de weg van vallen en opstaan die de ontwikkeling van de EU sinds 

haar ontstaan kenmerkt, de praktijk van de kleine stappen, is niet zonder 

succes gebleken. 

 

In dat opzicht is de groeiende eenwording van Europa nog het best te 
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vergelijken met de Springprocessie van Echternach, waarbij de pelgrims zich 

verplichten na drie stappen voorwaarts er twee achterwaarts te doen, 

voorwaar een goede oefening in Europese vooruitgang.5  

                                                             
5 De Springprocessie van Echternach is in 2010 door UNESCO erkend als immaterieel 

Cultureel Werelderfgoed. 
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Taal en cultuur in de marge van de macht  
 

 

Els Ruijsendaal 

 

De auteur is hoogleraar geschiedenis van de taalkunde bij het Benelux-Universitair 

Centrum. 

 

 

Niet bij economie alleen 

De Europese Unie werd halfweg de vorige eeuw gesticht om te proberen aan 

de eeuwen durende oorlogenreeks, culminerend in twee wereldoorlogen, 

een einde te maken. Door meer integratie en nauwere samenwerking moest 

daarnaast een economisch antwoord worden gevonden op de globalisering. 

En dat antwoord kwam. Nederland stond met België, de Bondsrepubliek 

Duitsland, Frankrijk, Italië en Luxemburg aan de basis van de latere 

Europese Unie, die met het Verdrag van Maastricht (1993) haar huidige 

vorm kreeg, nog aangepast in 2009 met het Verdrag van Lissabon.  

 

Inmiddels bestaat de Unie na voortdurende uitbreiding uit 28 landen en nu 

lijkt na ruim 60 jaar diezelfde Unie niet meer zo eenduidig en 

vanzelfsprekend voor ons burgers. Wij zijn de eerste vreugde voorbij. In 

2005 zei Nederland zelfs ‘nee’ op de referendumvraag: “Bent u voor of tegen 

instemming door Nederland met het verdrag tot vaststelling van een 

grondwet voor Europa?” De voorbereiding door regering en politieke 

partijen was er dan ook naar.  

 

Voor veel burgers komt ‘Europa’ ook gevoelsmatig te dichtbij, een indruk 

die gesteund wordt door het steeds persoonlijker worden van onze cultuur, 

gesteld tegenover het als technocratisch en dus onpersoonlijk ervaren 

Europa. Maar een federaal Europa, een superstaat, wil men evenmin. Wat 

kost dat Brusselse waterhoofd al niet? Wat moeten we met al die Oost-

Europese landen? Een enkeling wil zelfs de gulden terug. 

 

De nieuwe Europese instituties en vooral het Europees Parlement zouden 

gaandeweg de Unie een meer politiek karakter helpen geven, de burger 

meer vertegenwoordigen, met behoud van de zaken die specifiek de 

lidstaten aangaan. En dat moet: we kunnen niet terug, daarvoor zijn wij te 

veel verknoopt in Europa en daarvoor hebben wij een hechte Unie, waaraan 
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het politieke sluitstuk echter nog ontbreekt. Maar er is veel scepsis. Sommige 

politici helpen dat gevoel nog een handje en geven onduidelijke of negatief-

kritische boodschappen af over Europa. Men wil, zo lijkt het, voor de 

toekomst het eigen overzichtelijke staatsverband houden en kruipt weer wat 

terug in de oude, vertrouwde eigen staat. Deze laatste reactie is er natuurlijk 

niet helemaal voor niets − en daarmee zitten we in een integratieprobleem.  

 

De verdergaande integratie op vooral economisch vlak heeft mede door de 

snelle mondialisering1 geleid tot een zekere desintegratie binnen de lidsta-

ten. Er is veel geschreven over ‘het verdampen van de staatsgrenzen’, terwijl 

daarbinnen regio’s en regiotalen door de EU worden gesteund. Onderwijl 

schrijdt de internationalisering voort: gebeurtenissen en beslissingen in het 

ene deel van de wereld hebben gevolgen voor individuen en 

gemeenschappen in het andere deel. Zij werken op de mensen in, zonder dat 

die goed weten waarop zij moeten reageren. 

 

In weerwil van de oorspronkelijke boodschap − in vrede en welvaart 

samenleven in ons continent − is de EU voor de burger inmiddels een 

economisch en technocratisch geheel in het werelddorp geworden. De 

vervreemding wordt nog eens versterkt door de migratie naar én binnen 

Europa, waardoor ook de staten zelf een integratieprobleem hebben. Als we 

hierbij bedenken dat de taal en cultuur de eenheid en eigenheid van de 

lidstaten en hun cultuurgemeenschappen hebben gevormd, is het logisch 

dat het taalculturele belang toeneemt, nu de Unie zó omvangrijk is 

geworden dat de grote verscheidenheid de eigenheid van diezelfde Unie 

lijkt te verdringen. Een goed taal- en cultuurbeleid kan Europa dus, zoals 

Couwenberg (1994, p. 120) het zo kernachtig heeft geformuleerd, “een zeker 

Europees identiteitsbesef als complement van nationale en regionale 

identiteit” helpen geven.  

 

Maar vooralsnog verkeren taal en cultuur enigszins in de marge van de 

Europese ontwikkelingen en lijken zij slechts een kleine rol te spelen in 

                                                             
1 De termen mondialisering, globalisering en internationalisering worden, met de 

verschillende betekenisaccenten die ze wel degelijk hebben, alle voor ongeveer 

hetzelfde, breed op te vatten betekenisveld gebruikt. We kennen de term 

‘mondialisering’ vooral uit het Frans en ‘globalisering’ voornamelijk uit de 

Angelsaksische wereld. Dat onder meer sociale, culturele, economische en 

geografische dimensies in beide termen gelijkelijk aan de orde zijn, wordt algemeen 

zo aanvaard. 
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politiek Europa. Dat is gevaarlijker dan men geneigd is te denken. Men zal 

nu keuzes moeten maken en de consequenties moeten trekken uit het aloude 

gegeven dat wij als Unie niet bij economie alleen kunnen bestaan.2  

 

Van steden naar staten, van staten naar de Europese Unie 

De Europese Unie bevindt zich in een ontwikkelingsfase die enigszins 

vergelijkbaar is met de ontwikkeling voordien binnen onze staten zelf. In het 

kielzog van de Unie van Utrecht kwamen de zeven Noord-Nederlandse 

provinciën tot een federatie (1588), die als de Republiek der zeven Verenigde 

Nederlanden tot 17953 door het leven zou gaan. Net als de andere 

gezagsgebieden had de Republiek een verbindingsmiddel nodig voor het 

gehele gebied: één taal. Die standaardiserende ontwikkeling was al eerder 

begonnen, voornamelijk via gebieden, steden, met een grotere concentratie 

van mensen, die zorgden voor hogere organisatievormen op alle gebieden 

waar het land behoefte aan had. Met de opkomst van deze en dergelijke 

staten ging men het onderwijs allengs dialectoverstijgend inrichten naar 

landelijke maatstaven. De nieuw ontwikkelde volkstaal kon daardoor 

uitgroeien tot een volwaardige partner van het Latijn of Frans.4 Dat ging 

hand in hand met een geleidelijke verdere verstedelijking, die een 

tweedeling tot gevolg had van stad en platteland.  

 

Door de staatkundige herordening van ons continent in 1815 raakten 

taalgebieden en oude dialectcontinua doorsneden door nieuw aangebrachte 

staatsgrenzen, waardoor het nieuwe Europa taalcultureel gezien 

verbrokkeld raakte aan de grenzen, wat in het oorlogrijke Europa weer eigen 

problemen opleverde. Toch hielden veel regionale talen stand. De dialecten 

veranderden maar heel langzaam en zo kunnen bewoners aan weerszijden 

van de landsgrenzen elkaar in veel gevallen nog probleemloos verstaan. 

Regionale talen bleven er voor de verbindingen tussen mensen in de wijk, 

op het platteland, maar ook voor grotere minderheden die in de 

staatsvorming van weleer hun eigen karakter wisten te behouden. Het zal 

een meer dan belangrijk gegeven blijken voor de verdere ontwikkeling van 

de EU. 

 

                                                             
2 Zie voor verdere bezinning op dit vlak Meuwissen (2012), onder meer 121vv.  
3 De Republiek is toen aan interne twisten ten onder gegaan en werd opgevolgd door 

de Bataafse Republiek. 
4 Voor de historische ontwikkeling: Ruijsendaal (1991). 
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De schaalvergroting die de nieuwe Unie meebracht, heeft een gelijksoortige 

dynamiek als die binnen de staten van weleer. De behoefte aan een 

verbindende taal, een lingua franca, in dit grotere geheel van staten nam toe. 

Het Frans heeft in bepaalde opzichten die rol gespeeld, maar de verdere 

internationalisering heeft het Engels doen bovendrijven: het Engels had via 

de oude koloniën en vervolgens met het Engelstalige wereldrijk Amerika 

daar de gunstigste positie voor. Het multinationale bedrijfsleven, 

aangedreven door en vanuit Amerika, speelt daarbij een steeds belangrijker, 

soms een bijna statelijke rol en de verbindingstaal is inmiddels hoofdzakelijk 

Engels geworden. Het Frans moest uiteindelijk zelfs in de diplomatieke 

dienst grotendeels het veld ruimen en het Engels is daarmee een wereldtaal 

geworden.  

 

De gevolgen zijn merkbaar en baren de staten en taalgebieden, en daaronder 

de Lage Landen en het Nederlands, ook zorgen. De opgewekte slagzin Hoe 

meer Engels, hoe meer talen (het standpunt van De Swaan) kan men afwisselen 

met Tweetaligheid tast onze geroemde meertaligheid aan (Van Oostendorp). Hoe 

dan ook daalt onder het huidige anglicisme het prestige van de andere talen. 

 

Europees taal- en cultuurbeleid 

De EU draagt veeltaligheid en multiculturaliteit hoog in het vaandel. 

Uitgaande van de subsidiariteitsgedachte mengt zij zich niet in de taal- en 

cultuurzaken die de identiteit en de ziel van een staat uitmaken. Zij 

ondersteunt en treedt alleen op waar dat nodig en nuttig wordt geacht. In de 

gegroeide praktijk van die welomschreven en vastgelegde gedachte 

bekommert de EU zich in feite minder om de nationale talen dan om de 

minderheidstalen en -culturen. Zo helpt de EU uiteindelijk indirect mee aan 

de verhoging van de druk op de nationale talen.  

 

De burgers uit de verschillende taalgebieden, die met Europa als 

gezamenlijke overheid willen communiceren in hun eigen officiële taal, 

hebben daarvoor wel veel wilskracht nodig. Brieven in de nationale en 

andere talen krijgen maar moeizaam antwoord. De weblocatie van de EU 

beperkt zich tot het Engels, Frans en Duits. Hoewel... als in het Duits of 

Frans wordt gezocht onder Meer over onderwijs en opleiding, staat er 

vervolgens in het Duits of Frans alleen:  

Die gesuchten Informationen stehen in folgender Sprache/folgenden Sprachen zur 

Verfügung: 

   * English (en)  

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm


155 

 

L'information que vous recherchez est disponible dans la (les) langue(s) suivante(s): 

   * English (en) 

 

In een andere taal dan het Engels zoeken is duidelijk niet de bedoeling. 

Daarmee lijkt de EU de eigen plicht in deze te verzaken. Zij zal toch de eigen 

voornemens zichtbaar en merkbaar in praktijk moeten brengen, wil de 

burger meer geloof in Europa krijgen. Ik noem er op dit gebied enkele, die 

van cruciaal belang zijn. 

 

De weblocatie www.europa.eu kan technisch dusdanig verzorgd worden, dat 

alle officiële talen gelijkelijk aan bod komen. Daaraan kan niet getornd worden. 

De ergernis van de burgers wordt bepaald onderschat. 

 

Het Engels is praktisch de enige werktaal van de EU geworden, met nog 

enige lippendienst jegens de voorganger, Frans, en het Duits, verreweg het 

grootste, maar vooralsnog te bescheiden taalgebied van de EU. Deze 

uitkomst van een ontwikkeling spoort niet met de vrome beleidswoorden 

die in de opeenvolgende verdragen zijn vastgelegd. De EU heeft dat 

overigens steeds aangevoeld en erkend. De Europese instanties kunnen 

natuurlijk niet in 24 officiële talen communiceren.5 Maar tegenover één 

officiële verbindingstaal moet wel een gedegen meertaligheidsbeleid staan. En 

dat is er (nog) niet. Het is nastrevenswaard dat iedere burger van Europa 

naast de eigen taal twee andere talen zou moeten beheersen, maar het haalt 

zonder nadere maatregelen weinig uit. 

 

Gezien de hiervoor beschreven ontwikkelingen zou de eurocommissaris 

voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken meer moeten toezien 

op de goede omgang met de officiële talen dan de opdracht “het vergroten 

van transparantie door het beschikbaar stellen van informatie in alle officiële 

talen” uitstraalt. 

  

Voor het talenonderwijs zou meer gebruik kunnen worden gemaakt van 

receptief taalonderwijs. Met alle tv- en radiozenders die wij kunnen 

ontvangen, met het reizen dat wij doen, met de toenemende kracht van 

automatische vertaalprogramma’s krijgen burgers vanzelf meer contact met 

                                                             
5 Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, 

Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, 

Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds. 

http://www.europa.eu/
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elkaars taal én cultuur. De productieve kennis is te leren en te oefenen als 

men die nodig heeft. 

 

Het zijn enkele gedachten en suggesties, gericht op het betrekken van de 

burger bij de EU. Met de huidige vertaaltechnieken in de ICT moet hoe dan 

ook meer te doen zijn dan er nu merkbaar is.  

 

Maar anderzijds: wat Europa al kan en doet als confederatie, is heel veel. 

Een van de bijzonderste instrumenten is de euregio. Het is een middel om de 

grenzen van weleer langs positieve weg te slechten tot zij, in de woorden 

van Alfred Moser, nog slechts littekens van de geschiedenis zijn. De euregio’s 

zijn, als ik het even oneerbiedig mag zeggen, de lijm van Europa, de 

samenwerkvelden van ons continent. Dat moeten we ook willen zien en 

voelen.6 

 

Waar het hier om gaat, is dat vanuit Europa en de lidstaten gewerkt wordt 

aan grensoverschrijdende samenwerking, sociaal-cultureel en sociaal-

economisch, een samenwerking die ook tussen gemeenten plaatsvindt. Dat 

is, in tijden van schaalvergroting en het werelddorp echt hoopgevend voor 

de integratie in een veilig Europa, zonder oorlogen en samenlevend in goed 

nabuurschap. 

 

Nederland, de Lage Landen, de Benelux 

In 2015 is het twee eeuwen geleden dat Nederland en België herenigd 

werden. In 1813 kwam de Franse overheersing ten einde en in 1815 keerde 

de Prins van Oranje terug aan het hoofd van Nederland. Het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden bestond van 1815 tot 1830, de periode waarin 

het huidige België en Nederland één staat vormden onder koning Willem I. 

Het Groothertogdom Luxemburg was door een personele unie en 

staatkundige banden verbonden met het koninkrijk. 

 

Na de scheiding van Noord en Zuid ging het Nederlandse taalgebied in 

twee staten verder en ontstonden twee taal- en cultuurgeschiedenissen. In 

                                                             
6 Zie voor de Euregio Maas-Rijn Ellen Buntinx (2010) een interessante analyse − met 

concrete oplossingen − met de uitdagende aanbeveling aan de burgers deel te nemen 

aan het maatschappelijk leven zoals het zich daar ontwikkelt, in plaats van die 

ontwikkeling enkel te ondergaan. 
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de Benelux7 zien de oude Lage Landen elkaar gelukkig weer terug, al is het 

niet specifiek vanwege taal en onderwijs. Bij elkaar opgeteld vormen zij 

immers een enorme economische macht en de Benelux-structuur dient dan 

ook om die macht te bundelen. Vanaf 2010, met de ingang van het nieuwe 

verdrag, treedt de Benelux niet meer alleen op economisch gebied op, maar 

ook bij duurzame ontwikkeling en bij justitie en binnenlandse zaken. De 

officiële benaming is daarom ook in Benelux Unie veranderd. De hiervoor 

vermelde Euregio Benelux Midden is een euregio in de Benelux met 

ongeveer 6,3 miljoen inwoners, met zes universiteiten, vier internationale 

luchthavens en één haven. 

 

Het Nederlandse taalbeleid strekt zich via de Nederlandse Taalunie uit over 

drie staten: Nederland, België en Suriname. Daarnaast is er het streven “de 

banden verder te versterken met instanties in Zuid-Afrika die het Afrikaans 

beleidsmatig begeleiden en bevorderen bij zijn ontwikkeling als één van de 

elf officiële talen van dat land”.8 De Taalunie is een prachtig instituut, dat 

hopelijk de taalbelangen zo zelfstandig mogelijk blijft behartigen. De nog 

wat voorzichtig geformuleerde belangstelling voor Zuid-Afrika is in alle 

opzichten een belangrijke zaak, voor de taal, de cultuur en natuurlijk de 

economie. Het is vanuit Nederland, Europa en Zuid-Afrika goed om wat ons 

verbindt te benutten.9 

 

Als middelgroot taalgebied moeten wij zien wezenlijke zaken als onze taal 

niet helemaal apart te regelen, maar in samenspraak met onze taalpartners 

in Europees verband. Dat ligt niet altijd zo voor de hand als het lijkt. Onze 

cultuur verandert snel door de mobiliteit van de burgers in Nederland, in 

Europa en daarbuiten, onder druk van techniek en handel, onder de enorme 

Amerikaanse invloed. De algehele sfeer is kapitalistischer geworden, de 

economische invalshoek is leidend. Kunst en cultuur merken dat al meteen: 

het gemak waarmee algemeen geprezen en bewonderde orkesten worden 

opgeheven of samengevoegd vanachter de beleidstafel, zegt genoeg over de 

                                                             
7 De Benelux is in 1944 in Londen opgericht door de gevluchte regeringen van de drie 

landen als douane-unie: een samenwerkingsverband om onderling vrij goederen te 

kunnen transporteren en een uniform tarief te hanteren voor goederen van buiten de 

Benelux. Sinds het verdrag van 1958 is de Benelux een economische unie. 
8 Zie hiervoor het Rapport Naar een samenhangend taalbeleid voor het Nederlands, 

Aanbevelingen (14). 
9 Het gaat om ongeveer 7 miljoen Afrikaanstaligen (en 9,5 miljoen als tweede- of 

derdetaalsprekers). 
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invalshoek waartoe men zich beperkt: die van de economie. Na de 

opheffing, ondanks Nederlandse en Franse protesten, van het Institut 

Néerlandais (1957) weten we het zeker. 

 

Maar het blijft niet bij kunst. Aanhakend bij de bedrijfswereld is het 

Europese hoger onderwijs in het kielzog van ‘Bologna’ (1999) in rap tempo 

verengelst. Met de voorgestelde verandering van het onderwijsstelsel is 

maar meteen het Engels als onderzoeks- én instructietaal zoveel mogelijk 

doorgevoerd, ondanks het feit dat de Nederlandse Wet op het Hoger 

Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW, 1992) net als het Vlaamse 

Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs (2003) uitgaat van 

het Nederlands als de taal van het onderwijs en de wetenschap, met alleen 

uitzonderingen waar nodig. Die speelruimte is, mede om buitenlandse 

studenten te trekken, zoals Europa ook nastreeft,10 meteen benut, zelfs 

zodanig dat de wetten op dat punt in feite vrijwel achterhaald te noemen 

zijn. Deze ontwikkeling is aantoonbaar schadelijk gebleken voor het 

onderwijsniveau, al wijt men dat nu aan de te grote gerichtheid op het 

publiceren − in het Engels... maar daarover gaat het nu juist! Iedereen die in 

een andere taal publiceert, weet dat er veel tijd gaat zitten in het formuleren 

en dat het tandem denken-schrijven in een andere taal behoorlijk veel 

discipline, oefening en gewenning moet krijgen om in beide talen, en het 

denken daarin, op niveau te blijven. Het onvoldoende besef daarvan raakt 

ook de standaardtalen, die aan prestige en vermogen inboeten als zij niet op 

alle niveaus gebruikt worden of mogen worden. En daamee raakt het onze 

cultuur, en onze gemeenschappen. 

 

Hoe bewust dit nieuwe beleid is ingezet, toont een veel beschreven voorval 

aan van enkele jaren terug op Radboud Universiteit Nijmegen. Daar mocht 

een studente bedrijfskunde geen scriptie in het Nederlands schrijven, 

ondanks dat de instelling waar zij ‘toegepast wetenschappelijk onderzoek in 

een bedrijf of instelling’ deed, haar dat verzocht had.11 

                                                             
10 In de paragraaf “Het Europees onderwijs openstellen voor de wereld” 

(http://ec.europa.eu/news/culture/130719_nl.htm) 
11 Nu landen zoals China en India hun universiteiten moderniseren en 

aantrekkelijker proberen te maken voor internationale studenten, moet ook Europa 

een tandje bijsteken om een aanlokkelijke bestemming voor studenten te blijven. 

Gezien de tekst als geheel, moet men toch lezen wat er niet staat: een Engels tandje.  
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Het Engels krijgt nu ook een fundamentele rol in het primair en secundair 

onderwijs, namelijk ook als instructietaal. Het ziet er niet naar uit dat hier 

een uitgekiend taalbeleid op is losgelaten, met een visie op wat lokaal, 

Europees en internationaal nodig is en wat niet. Taalcultureel gezien zouden 

voors en tegens helder afgewogen moeten worden. Daarvan is voor 

Nederland een officieel begin: Het Nederlands, als officiële taal van Nederland, 

hoort in onze grondwet te staan.12 

 

Evenals vrijwel alle lidstaten van de EU dient ook Nederland de zorg voor 

de standaardtaal naast andere belangrijke zorgpunten die tot de rechten van 

de mens behoren, in de grondwet uit te drukken en wel, na rondkijken bij alle 

staten, op de Franse wijze: “Het Nederlands is de officiële taal van 

Nederland.”13 Andere zaken in deze kunnen bij de wet geregeld worden, het 

gaat om de grondslag, die dient beknopt en helder te zijn en in strekking 

overeen te komen met die van andere EU-landen. 

                                                                                                                                               
De universiteit weigerde op grond van het reglement en de staatsecretaris kon het 

afwimpelen omdat in de WHO van art. 7.2 kan worden afgeweken van het 

Nederlands in aangegeven gevallen. Lees het wetsartikel: 

Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands. In 

afwijking van de eerste volzin kan een andere taal worden gebezigd: 

a. wanneer het een opleiding met betrekking tot die taal betreft, 

b. wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een 

anderstalige docent gegeven wordt, of 

c. indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel 

de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het 

instellingsbestuur vastgestelde gedragscode. 

Ik heb de bijbehorende universitaire argumentatie van een algeheel verbod op 

Nederlands niet gelezen, maar in de wet lees ik een uitzondering op de algemene 

regel (Nederlands dus). 
12 Met name verwijs ik naar het overzichtsartikel in Neerlandia (Ruijsendaal (2007)). 
13 Ik heb die actie, als voorzitter van de toenmalige taalwerkgroep van het Algemeen-

Nederlands Verbond, in een aantal artikelen, aangewezen als een stap om samen met 

andere landen te kunnen zorgen voor een goed Europees taalbeleid. De andere EU-

landen hebben in overgrote meerderheid de officiële positie van hun taal in de 

grondwet aangegeven. Ons pleidooi heeft met steun van de aanwezige Kamerleden 

van de belangrijkste politieke partijen een uniek resultaat geboekt: voor het eerst in 

de Nederlandse geschiedenis werd het voornemen het Nederlands in de grondwet te 

zetten, in een regeerakkoord opgenomen. Maar ... het Fries zou erbij komen, en het 

Papiaments en last but not least, is hier de beste uitdrukking, het Engels ... De Raad 

van State zet in september 2010 dan uiteindelijk vraagtekens bij de noodzaak, met 

een gewone wet kan het ook. Daarna: stilte. 
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Van groot belang is voorts dat wij op school conform de Europese 

aanbevelingen niet alleen Engels leren, maar ten minste ook Duits – Duitsland 

is verreweg de grootste handelspartner – en Frans dan wel Spaans. Een 

dergelijke meertaligheid zou systematisch op de scholen kunnen worden 

uitgewerkt vanuit de opzet van een receptieve meertaligheid, een waarin ieder 

zoveel mogelijk zijn moedertaal blijft spreken, zoals in grensgebieden en 

biculturele gezinnen al oud gebruik is, en nu met veelal vijftig tv-zenders in 

huis zeker haalbaar en effectief kan zijn. Er is al meer ervaring mee (zie 

onder meer Arntz, 2010). Zo groeien cultuurgebieden naar elkaar toe. 

 

Dat alles doet overigens niets af aan het wezenlijke belang van vertalen. 

Hieraan kan en moet specifiek de wetenschapsjournalistiek worden vermeld, 

die voor de aansluiting van ons taalgebied op het wereldkennisniveau van 

cruciaal belang is.  

 

Wij vormen samen met de 23 andere taalgebieden de Europese Unie. Het 

Nederlands staat als middelgroot taalgebied in Europa op de achtste plaats 

in de rangorde. Wij hoeven niet bang te zijn voor de levensvatbaarheid van 

onze taal en cultuur in groter verband. Maar we moeten het wel zelf willen, 

ander kan zelfs Europa ons niet helpen. 

 

Tot slot 

Internationalisering, mondialisering: voor de economie denkt men dan al 

gauw aan uitbreiden, voor onze talen en culturen aan beperken. Zo zou de 

beschreven gang van zaken samengevat kunnen worden. Maar Nederland 

‘let op u saeck’: levende mechanismen als taal en cultuur kun je niet 

straffeloos beperken of monddood maken, dat schaadt onze samenleving en 

geeft onverschilligheid, verzet. Daar hebben we genoeg bewijzen van gehad. 

Onze taal en cultuur zijn het cement van onze samenleving. Zonder kunnen 

we niet. Het houdt in dat wij allen, in de schaalvergroting die Europa is, op 

alle niveaus onderwijs in onze eigen taal en cultuur moeten krijgen, en die 

rijkdom met zorg en wijsheid omringen ‒ met de (op zijn minst receptieve) 

kennis van meer talen. De EU dient dit krachtig te ondersteunen.  
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