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Het project van Europese eenwording startte na 

de Tweede Wereldoorlog en had oorspronkelijk 

tot doel de vrede op dit continent te bewaren. 

De Europese Grondwet luidt een militarisering 

in van de Europese Unie, met een Europees leger 

dat elders in de wereld met geweld kan optreden. 

De grondwet pleit daarnaast voor 'vrije en onver

valste' concurrentie, ook in de zorg, het onderwijs 

en de wetenschappen. 

Een voorproefje van waar dat toe leidt, is de 

Dienstenrichtlijn, het cadeautje dat Bolkestein 

achterliet bij zijn vertrek als Eurocommissaris. 

Deze richtlijn belooft een vrije Europese markt 

van diensten, maar leidt tot een ongenadige 

concurrentie op lonen, arbeidsvoorwaarden en 

sociale wetgeving. Als we deze Europese 

Grondwet aanvaarden geven we bovendien 

zeggenschap weg op het gebied van justitie, 

buitenlandse zaken en economische zaken, aan 

een minder democratische Europese bureau

cratie. Dezelfde liberalen die klagen over te veel 

Haagse regels lijken veel minder moeite te heb

ben met Brusselse regels. 

Het is prachtig als landen samenwerken om 

gemeenschappelijke problemen op te lossen. 

Om gezamenlijk de vrede te handhaven, duur

zame economische groei te bevorderen of vluch

telingen op te vangen. De Europese burgers 

hebben echter nooit een stem gehad in het 

huidige Europa. Niet in de euro, niet in de uitbrei

ding en ook niet in de inhoud van de grondwet. 

Een 'ja' tegen deze grondwet is een goedkeuring 

van een Europa waarover we niet konden mee

denken. Een 'nee' tegen deze grondwet is het 

begin van een Europees debat, dat over enkele 

jaren zalleiden tot een grondwet die wel kan 

rekenen op de steun van de burgers. 

Ronald van Raak 

Coördinator Wetenschappelijk Bureau 
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Een schat aan opinies van SP' ers is te vinden op www.sp.nljopinies. 
Spanning brengt elke maand enkele daarvan extra onder de aandacht. 

Euroscepsis in Nederland 
In zijn toespraak bij de universiteit Leiden ging Harry van Bommel 
op 21 februari in op de volgende vragen: wat is Europa en wat is 
de Europese Unie? Welke kant gaat de EU op? Waarom wantrouwen 

burgers de EU? Wat moeten we met de grondwet voor de EU? Hoe kan 
de EU burgers aan zich binden? 

Passieve politiek leidt tot 'Nederland Fraudeland' 
Sinds het Kamerdebat over fraude dat bijna een jaar geleden in de 
Tweede Kamer is gehouden, lijkt het gevoel van urgentie weer te zijn 
verdwenen, concludeert Jan Marijnissen in een opinieverhaal in 
Het Parool van 1 maart. 'De passiviteit van de overheid maakt haar 
medeplichtig aan het ontstaan van Nederland Fraudeland'. Marijnissen 
komt met vijf concrete voorstellen om het probleem aan te pakken. 

Het liberalisme van de VVD is blind 
Ronald van Raak analyseerde Om de vrijheid, het nieuwe 
beginselprogramma van de VVD in NRC Handelsblad van 28 februari. 
'Het manifest toont een hernieuwd vertrouwen in een sterke staat, 
maar baseert zich op een karikaturale opvatting van vrijheid: 

Structurele verbetering ouderenzorg vereist extra geld 
Meer efficiëntie en beter management kunnen iets bijdragen aan 
verbetering van de situatie in de verpleeg- en verzorgingshuizen', 
stelt Agnes Kant. 'Maar niemand kan nog volhouden dat we zonder 
extra geld tot structurele verbeteringen kunnen komen'. 
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HET N M ER DE EUROPESE GRONDWET 
1 juni 2005 wordt een gedenkwaardige dag in de Nederlandse politiek. Eindelijk wordt de bevolking naar 

haar mening gevraagd over de éénwording van Europa. De concrete vraagstelling in het referendum gaat 

over de ontwerp-grondwet voor de 25 landen van de EU. Maar de discussie zal ongetwijfeld breder 

getrokken worden: gaan we met zaken als de euro, het Stabiliteitspact en de Dienstenrichtlijn de goede 

kant op? Of is het wenselijk afte remmen of een andere richting te kiezen? 

Spanning schetst een aantal achtergronden bij een belangrijke stembusstrijd. We laten prominente 

Nee-stemmers en een twijfelaar aan het woord, zetten de voor- en tegencampagne naast elkaar, gaan in 

op de meest-gebruikte argumenten van de voorstanders en nemen een kijkje bij de Raad van Europa, 

die laat zien dat samenwerking ook mogelijk is zónder dwangbuis. Het thema wordt afgerond met tips 

om verder te lezen én een bon voor vijf euro korting op een actueel en overtuigend boek over het 

grondwetreferendum. 

'Eurokritisch' 
Tegenstemmers aan het woord 

'Een stap in de federalisering van Europa', 'fixatie op econo

mische groei', 'overdragen soevereiniteit': prominente euro

critici hebben er geen moeite mee hun bezwaren tegen de 

grondwet over het voetlicht te brengen. Wat is het grootste 

probleem met de ontwerp-grondwet die nu voor ligt? En waar 

komt het taboe op een eurokritische opstelling vandaan dat 

lange tijd de discussie in Nederland beheerste, en dat wellicht 

nog doet? Een aantal antwoorden. 

Tekst: 
Peter Verschuren 

tt Ronald Plasterk: 'De Europese Unie is een speelveld 
geworden voor bureaucraten, belangengroepen en 
marktfanaten' 
' Ik denk er nu serieus over tegen te stemmen,' besloot 
hoogleraar Ontwikkelingsbiologie en columnist 
(Buitenhof, De Volkskrant) Ronald Plasterk zijn 
column over het komende grondwetreferendum. Hij 
licht toe: 'De mensen die aanraden om voor te stem
men, geven nu een voorstelling van zaken alsof de 
grondwet eigenlijk niets voorstelt. Ze zeggen: je moet 
het pragmatisch bekijken, het gaat er alleen om wat 
regels te verbeteren. Eigenlijk is het niets meer dan een 
update van het verdrag van Nice. Ik verwacht dat na het 

referendum het omgekeerde gebeurt, dat die voorstan
ders dan zeggen : de bevolking heeft ermee ingestemd
we moeten nu wel de Nederlandse soevereiniteit op een 
aantal belangrijke terreinen overdragen. Dat gaan ze nu 
natuurlijk niet zeggen, maar daar kan het wel op neer
komen. Voor mij kan dat het kantelpunt zijn.' 

Plasterk herkent het beeld van een taboe op een euro
kritische opstelling in Nederland . 'De Europese een
wording is gestart vanuit het idealistische streven nooit 
meer oorlog. Dat was een hoogstaand doel, dat ook bij 
links veel weerklank vond. Daar tégen zijn , was iets als 
landverraad . Inmiddels is de EU steeds meer een speel

veld geworden voor bureaucraten- die zoals bij elke 
organisatie hun eigen doelen nastreven , belangen
groepen en marktfanaten. Maar het beeld van Europa is 
goed is nog niet verdwenen. En ik denk ook, dat er wel 
iets inzit wat Wilders zegt: dat er in Den Haag een 
soort elite is- door de gevestigde partijen heen -die 
het over een aantal dingen eens is, waaronder het idee 
dat Europa door moet gaan .' 

tt Marcel Ham: 'De milieudoelstellingen zijn vaag
de economische keihard' 
Marcel Ham is hoofdredacteur van Milieudefensie 
Magazine en lid van Groenlinks. Waarom adviseert hij 
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om op 1 juni tegen te gaan stemmen? 'De hele geest 
van de grondwet ademt een monomane fixatie uit 
op economische groei . Zaken als aandacht voor 
duurzaamheid en de kwaliteit van het leven zijn onder
geschikt aan hét doel : van Europa een sterk concur
rerende economie maken.' 

Maar toch kom je in de grondwet ook doefen tegen als 
duurzaamheid en een hoog niveau van milieubehoud. 
Wat is daar mis mee? 
'Dat krijg ik ook van partijgenoten te horen: het milieu 
komt wél aan bod. Wat er mis mee is , is dat het om 
lege begrippen gaat. Het zijn vaag geformuleerde 
doelen die het bij voorbaat afleggen tegen de heel 
precieze en concrete economische doelstellingen . 
Het begrip duurzame ontwikkeling is inhoudsloos 
gemaakt: het wordt uitgelegd als meedoen aan de 
economische ratrace. ' 

'Op eurokritisch denken is inderdaad een taboe. 
Bezondig je je eraan , dan word je al gauw in het kamp 
van Wilders geplaatst en word je ervan verdacht tegen 
Europa te zi jn . Waar het vandaan komt? Voor een deel 
uit de angst dat het integratieproces stokt en we 
volledig terugvallen op de nationale overheden . Ik 
denk dat de bezorgdheid daarvoor wel integer is , dat 
veel mensen terecht zien dat je een aantal zaken beter 
samen kunt oplossen en dat ze bang zijn dat daar 
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niets van komt zonder sterke EU. Maar daarbij worden 
ook op grote schaal oogkleppen opgezet. Als het 
bijvoorbeeld gaat om het dichten van het democratisch 
gat, is de vooruitgang van deze grondwet maar héél 
beperkt.' 

tt Harry van Bommel: 'Met deze grondwet geven we 

de status van zelfstandige natie in belangrijke mate op' 

'Met de grondwet zetten we een belangrijke stap op 
weg naar de federalisering van Europa,' stelt SP-Kamer
lid Harry van Bommel. 'Nederland geeft dan de status 
van zelfstandige natie in belangrijke mate op. Een paar 
voorbeelden : volgens de grondwet kan de EU interna
tionale verdragen afsluiten die Nederland binden. Ook 
worden de lidstaten door de grondwet gedwongen de 
standpunten van de Unie uit te dragen in internatio
nale fora. Nederland mag dan bijvoorbeeld in de 
Verenigde Naties geen eigen geluid meer laten horen , 
maar alleen een Europees geluid . En neem het justitie
beleid . Ik ben trots op het eigengereide Nederlandse 
beleid waar het gaat om zaken als abortus, euthanasie 
en softdrug. In de toekomst kunnen we gedwongen 
worden dat aan te passen als men vindt dat het strijdig 
is met het Europees belang.' 

'Er is geen taboe meer op eurokritisch denken . Dat is 
er wel geweest, en heerst nog bij een partij als Groen
Links , waar de Europadiscussie gedicteerd wordt door 



de Europarlementsleden , maar verder is er nu wel een 
zakelijke discussie mogelijk over de kritiek op de EU. 

De universiteit van Leiden heeft laatst zelfs een heel 
congres gewijd aan euroscepsis, waar ik één van de 
sprekers was. Dat mensen als Balkenende zo fel 
reageren op kritiek op de grondwet, komt doordat de 
eurotieJen door krijgen dat ze het referendum wel 
eens kunnen gaan verliezen . Er staat voor hen veel 
op het spel, en dat beseffen ze terdege.' 

tt Arjo Klamer: 'De grondwet is eerder een stap terug 

dan vooruit' 

Professor Arjo Klamer doceert Economie van Kunst en 
Cultuur aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en 
is een fervente tegenstander van de richting die de EU 
op gaat. Ook hij stemt op 1 juni NEE. 'De grondwet is 
eerder een stap terug dan vooruit, als het gaat om 
democratische en sociale waarden. Democratisering 
moet vanuit de samenleving komen, en de EU 
ontbeert een samenhangende en vitale samenleving. 
De grondwet heeft geen democratisch draagvlak en 
lost het probleem van het democratisch tekort in de 
EU ook totaal niet op. Alles wat we op dit moment 
doen, maakt het alleen maar erger.' 
'Er is inderdaad een taboe op eurokritisch denken bij 
het establishment, de gevestigde politieke partijen. 
Daar heerst de ideologie dat Europa goed is, en laat 

Peilingen: nog veel te winnen 

de discussie geen ruimte voor twijfel. Ik zie het als 

een bewijs dat het politiek leiderschap het contact 
verliest met de bevolking. Stel je eens voor dat een 
groot deel van de Nederlanders twijfelt aan het 

bestaansrecht van de Nederlandse samenleving. Dat 
is ondenkbaar. Maar het is precies wat op Europese 
schaal wél gebeurt.' 

tt Eimert van Middel koop: 'De grondwet is een 

ideologische machtsgreep' 

ChristenUnie-senator Eimert van Middelkoop vindt het 
referendum 'flauwekul' en zal waarschijnlijk niet gaan 
stemmen op 1 juni. Maar dat maakt zijn kritiek op de 
grondwet er niet minder mals op. 'De grondwet is 
soort ideologische machtsgreep. De structuur van 
Europa rechtvaardigt nog helemaal geen grondwet. Een 
grondwet is een contract tussen vorst en volk. Maar er 
is geen Europees volk, en de bevolking is er ook hele
maal niet aan te pas gekomen. Deze grondwet is een 
product van de Europese elite.' 
'De grondwet zal een draaipunt blijken te zijn . In de 
toekomst zullen lidstaten zich tegenover Europa moe
ten verantwoorden als ze iets willen -tot nu toe was 
het andersom, en moest de EU zich verantwoorden 
tegenover de lidstaten. Het is een verdere stap in het 
Europese integratieproces waarvan ik de noodzaak niet 
in zie, en waar ik erg kritisch tegenover sta.' • 

In de peilingen van onderzoeker Maurice de Hond verschuift het beeld van 'ja' en 'nee' bij de kiezers snel. 

In januari liet 31 procent weten 'ja' te stemmen, 34 procent 'nee' en wist 35 procent het nog niet. Eind februari 

was het aandeel 'nee' gegroeid naar 40 procent en twee weken later lag het weer heel anders: 35 procent 'ja', 

32 procent 'nee' en 33 procent 'weet nog niet'. Het percentage mensen dat aangeeft te gaan stemmen ligt 

rond de 6o procent. 

Onderverdeeld naar partijvoorkeur valt op dat de SP veruit het kleinste aantal stemmers heeft dat anders 

kiest dan waar de partij campagne voor voert. Ook is duidelijk dat in de linkse hoek erg veel mensen zich nog 

geen mening gevormd hebben. Werk aan de winkel dus. 

)a 
Nee 

Weet nog niet 

43% 
29% 
37% 
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Argumenten van de voorstanders -
en wat er écht in de grondwet staat 

Tekst: Niels de Heij 

'Welk perspectief bieden de tegenstanders van de grondwet ons eigenlijk? 

Vruchteloze stagnatie, fixatie op eigenbelang, gebrek aan daadkracht.' Aldus 

premier Balkenende, die zijn hele politieke gewicht in de strijd gooit om het 

Europese project ongestoord doorgang te laten vinden. De voorstanders 

beseffen dat er veel op het spel staat, en slaan wild om zich heen. Maar ze 

komen ook met argumenten. En die verdienen een weerwoord. 

De grondwet maakt Europa een 
stuk democratischer. Er komt een 
burgerinitiatief, de macht van het 
Europees Parlement wordt ver
sterkt en het subsidiariteitsbegin
sel wordt verbeterd. 
Als deze grondwet wordt aangeno
men kunnen één miljoen burgers 
inderdaad een verzoek indienen 
om een Europese maatregel te 
wijzigen of te schrappen. De Euro
pese Commissie moet deze aan
sporing van de bevolking in over
weging nemen. Dat betekent niet 
dat ze de maatregel daadwerkelijk 
moet aanpassen. De Commissie 
kan het verzoek ook naast zich 
neer leggen. Elke wijziging moet 
namelijk wel in lijn zijn met de 
Europese grondwet. 'Een burger
initiatief tegen stierenvechten is 
gedoemd te mislukken, omdat de 
Commissie kan weigeren paal en 
perk te stellen aan de traditie, daar 
het gaat om een cultureel goed dat 
beschermd moet worden, zoals 

elders in de grondwetstekst is 
bepaald.' (Europa in Beweging, 

2005/l.) Van zo'n vrijblijvende 
raadpleging wordt Europa natuur
lijk niet democratischer. 

Op bepaalde punten krijgt het 
Europees Parlement meer mede
zeggenschap. Het wordt medewet

gever op het gebied van misdaad
bestrijding, migratie, landbouw, 
visserij en handel. Dat betekent 
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dat het wetsvoorstellen kan amen

deren en verwerpen. Nu nog be
sluit alleen de Raad van Ministers 

hierover. Deze versterking gaat 

echter ten koste van de macht van 
het Nederlandse parlement, om
dat op tientallen gebieden wordt 
overgegaan op meerderheidsbe
sluitvorming, in plaats van unanie
me besluiten. 

Subsidiariteit betekent dat beslis

singen op een zo laag mogelijk 
niveau, zo dicht mogelijk bij de 
mensen, genomen moeten wor
den. Nationale parlementen kun
nen bij een Europese wetgevings
handeling aangeven dat het ont
werp niet strookt met het subsidia
riteitsbeginsel. Dit mooie principe 
is echter zo ver uitgekleed dat er 
geen sprake is van echte subsidia
riteit. Het beginsel is bijvoorbeeld 

niet van toepassing op zaken die 
onder de 'exclusieve bevoegdhe
den' van de Unie behoren, zoals 

de douane-unie, de mededingings
regels, het monetaire beleid en de 

gemeenschappelijke handelspoli
tiek. Bovendien geldt de 
subsidiariteitstoets alleen bij Euro
pese wetgevingshandelingen, en 
niet bij verordeningen, besluiten, 
aanbevelingen of adviezen. 

Verder wordt Nederland afhanke
lijk van andere landen, want pas 
als eenderde van de nationale 

parlementen vindt dat een wets
ontwerp op nationaal niveau gere
geld moet worden, moet het 

opnieuw in overweging worden 

genomen. Vervolgens kan besloten 
worden het ontwerp te handhaven, 
te wijzigen of in te trekken. Het is 
dus niet persé van tafel. 

De EU wordt efficiënter 
door deze grondwet 
Het Europees beleid voorJustitie 
en Binnenlandse Zaken wordt 
effectiever. Politie en justitie uit 
verschillende landen zullen ge
makkelijker kunnen samenwerken 
en gegevens uitwisselen om grens
overschrijdende criminaliteit en 
terrorisme effectief aan te pakken. 
Dat is zeker een voordeel, omdat 
veiligheid (net als milieu) vaak 
beter Europees dan nationaal 
aangepakt kan worden. Op andere 
gebieden, zoals buitenlandse za
ken en defensie, is een 'effectieve

re' aanpak op zijn minst twijfelach
tig. De SP zit doorgaans niet te 
wachten op een 'effectieve' aanval 
op een bepaald land, in het kader 
van de 'conflictpreventie'. 

Verder verandert de Europese 
grondwet niets aan het feit dat het 
Europees Parlement verplicht elke 
maand een week uitwijkt naar 

Straatsburg om daar te vergade
ren. Dit verhuiscircus kost bijna 
200 miljoen euro per jaar. 



De EU wordt transparanter 
door deze grondwet 
De Europese grondwet zal niet 
leiden tot een vereenvoudiging en 

vermindering van de 97.000 pagi
na's wetten en reglementen die nu 
al gelden. Dat concludeert ook de 
Algemene Rekenkamer in haar EU
trend rapport 2005: 'Het is te be
treuren dat in het grondwettelijk 
Verdrag de principes van goed 
openbaar bestuur niet of nauwelijks 
geconcretiseerd zijn . De formele 
positie van de Europese Rekenka
mer in de grondwet is ondanks een 
aanbeveling daartoe van de geza
menlijke nationale rekenkamers in 

de EU eind 2003 niet verbeterd.' 

De vergaderingen van de Raad 
van Ministers 'wanneer zij optreedt 
als wetgevende instantie' worden 
openbaar. Deze openbaarheid 
wordt vaak geprezen als voorbeeld 
van transparantie. Maar zoals pro
fessor jacobs van de Universiteit 
van Tilburg opmerkt in zijn boek 
Strüdpunten Europese Grondwet: 'De 
Ministers besluiten doorgaans op 
stukken die zijn voorbereid door de 
ambassadeurs en de nationale 
topambtenaren die vergaderen in 
het kader van het Comité van per
manente Vertegenwoordigers en 
zijn Raadswerkgroepen. Als men 
het serieus gemeend had met de 
transparantie had men ook de 
vergaderingen van dit Comité, dat 
reeds angstwekkend grote invloed 
uitoefent op de Europese besluit
vorming, openbaar moeten ma
ken.' Ook zou het pas écht transpa
rant zijn als de vergaderingen over 
niet-wetgevende zaken (zoals over 
Europese verordeningen, besluiten, 
adviezen en aanbevelingen) open
baar worden. 

Als de grondwet wordt 
aangenomen kan de EU een 
vuist maken naar de VS 
Integendeel. De grondwet wijst 
nadrukkelijk op de band van de EU 
met de NAVO, waarmee ook het 
bondgenootschap tussen EU en 
VS in beton wordt gegoten . Voor 
een militair neutrale positie buiten 
de NAVO of los van de VS is geen 
ruimte. Verder zal de besluitvor
ming over het inzetten van militai 
re middelen plaats blijven vinden 

op basis van consensus . Gezien 

de verdeeldheid in Europa rond 
de oorlog in Irak is het niet waar

schijnlijk dat Europa snel op één 
lijn zal zitten over het inzetten van 
militaire middelen . Een échte vuist 
zal Europa dus, gelukkig, niet 
kunnen maken. 

Het Handvest van Grondrechten is 
opgenomen in de grondwet. Dat 
is toch fantastisch? 
Het Handvest van Grondrechten 
is een opsomming van rechten 
uit verschillende internationale 
verdragen, zoals het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de 
Mens en het Europees Sociaal 
Handvest. Alle Europese lidstaten 
hebben deze verdragen allemaal al 
ondertekend. De Europese Unie 
echter nog niet. Alfred Pijpers van 
Instituut Clingendael: 'Met het 
handvest van de Grondrechten in 
de Europese Grondwet krijgt de 
burger dus een paar mooie sigaren 
uit eigen doos. Bovendien blijft de 
werkingssfeer van het Handvest 
zeer beperkt. Het heeft vooralsnog 
een symbolische functie. Zo wordt 
bijvoorbeeld de doodstraf verbo
den, maar het is al weer even gele
den dat die in de Europese Ge
meenschap werd voltrokken.' 
(Volkskrant 28-2-05) 

Progressieve mensen moeten 
de grondwet bejubelen, want 
er wordt gesproken over een 
'sociale markteconomie' en 
'volledige werkgelegenheid' . 
Volgens artikel l-3 krijgt de Europe
se Unie 'een sociale marktecono
mie met een groot concurrentie
vermogen die gericht is op volledi
ge werkgelegenheid' . Ten eerste, 
'markteconomie' en 'volledige 
werkgelegenheid' gaan niet sa
men, want een markteconomie is 
juist gebaat bij een overschot aan 
arbeid. Dat blijkt ook wel uit het 
feit dat er op dit moment in Euro
pa zo'n 20 miljoen mensen werk
loos zijn . Ten tweede, er wordt in 
het hele document maar één keer 
gesproken over 'volledige werk
gelegenheid' . Voor de rest wordt 
er gesproken over een 'hoog werk
gelegenheidsniveau' of over de 'de 
bevordering van de werkgelegen
heid' . Ook wordt er in het hele 

document maar één keer gespro

ken over een 'sociale marktecono
mie'. In alle andere gevallen wordt 

er gesproken over een 'open 
markteconomie'. Deze grondwet 
wijst aan de andere kant wél con
sequent op zaken als 'de vrije 
markt' en 'mededingen die vrij en 
onvervalst' is. Dáár liggen de prio
riteiten van de opstellers. De ande
re formuleringen zijn slechts 
schaamlapjes om progressieve 
euroflelen tevreden te stellen. 

De Europese Grondwet staat 
naast de nationale grondwet. 
In artikell-6 staat: 'De Grondwet 
en het recht dat de instellingen 
van de Unie bij de uitoefening van 
de haar toegedeelde bevoegdhe
den vaststellen, hebben voorrang 
boven het recht van de lidstaten.' 
De Europese grondwet staat dus 
niet naast de Nederlandse, zoals 
bijvoorbeeld staatssecretaris Ni
cloaï herhaaldelijk beweerde, maar 
erbóven. Als Nederland in de toe

komst een grondwetswijziging wil 
doorvoeren, mag die niet strijdig 
zijn met de Europese grondwet. 
Als de Nederlandse en Europese 
grondwet conflicteren, delft de 
Nederlandse altijd het onderspit. 

Stem vóór, want de grondwet 
tegenhouden heeft catastrofale 
gevolgen 
Onzin. In principe verandert er 
dan niets. De Europese Unie blijft 
gewoon functioneren op basis van 
de bestaande verdragen, maar 
zonder verdergaande overheveling 
van bevoegdheden van ons land 
naar Brussel. Een afwijzing van 
deze grondwet is wel een helder 
signaal dat deze Unie niet het 
democratische en sociale Europa 
is waarvoor de burgers zich willen 
inzetten. Een afwijzing is een aan
wijzing voor de regeringen en 
parlementen dat er een ander, 
democratischer en socialer Europa 
moet komen . Als deze Europese 
Grondwet niet doorgaat, zullen 
regeringen en parlementen hun 
huiswerk moeten overdoen, en 
dan wél rekening moeten houden 
met de wensen van de Europese 
burgers. Dat maakt de kans groot 
op een betere Europese Unie in de 

toekomst. • 
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Voorstanders 
Tekst: Hans van Heijningen 

8-elftal Balkenende wordt het veld op gestuurd 

In Den Haag is •iedereen' vóór de grondwet. Maar als het aankomt op campagne

voeren, geven de meesten niet-thuis. 

..,. Begin 2002 staken politici van Groenlinks, PvdA en 

D66 de koppen bij elkaar en besloten ze gezamenlijk 
een wetsvoorstel uit te werken voor een referendum 
over de Europese Grondwet. De initiatiefnemers stel
den zich ten doel om via het organiseren van het refe
rendum het gat tussen Europa en de Nederlandse 
bevolking te dichten . De SP werd niet bij het referen 
duminitiatief betrokken , omdat die partij te kritisch 
tegenover Europa stond . Natuurlijk werd dat niet in die 
woorden gezegd. Toen ik er naar informeerde, kreeg ik 
te horen dat het iets met tijdgebrek, haastwerk, lekke 
banden en ontbrekende telefoonnummers te maken 
had. De boodschap was duidelijk: het referendum 
moest een feestelijk ja voor Europa worden, een 'hoera' 
voor de Grondwet. 

Inmiddels zijn we drie jaar verder, en is zowel de kloof 
tussen Brussel en Den Haag als die tussen Brussel , 
Den Haag en de Nederlandse bevolking verder ver
diept. Dat is niet vreemd, omdat we de afgelopen jaren 
keer op keer geconfronteerd werden met slecht nieuws 
uit Brussel: corruptiezaken, rondpompen van subsidie
stromen, verstikkende bureaucratie, de invoering van 
de euro en een stabiliteitspact dat de grote spelers in 
Europa ongestraft overtreden . Vooral op sociaal-econo
misch gebied heeft Brussel zich de afgelopen tijd in 
hoog tempo impopulair gemaakt. Achter een Lissabon
agenda die ertoe moet leiden dat Europa in 2010 de 
meest dynamische kenniseconomie ter wereld is, gaat 
een agenda van sociale afbraak plaats waar de honden 
geen brood van lusten: langer werken tegen lagere 
lonen, verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd 
en openstelling van sectoren als gezondheidszorg, 
onderwijs en openbaar vervoer voor particuliere inves
teerders. In landen als Duitsland, Frankrijk en Italië 
heeft dit beleid van 'economische vooruitgang door 
sociale tweedeling' tot omvangrijke protesten geleid. 
Dat maakt dat de presidenten Schröder en Ch irac de 
Europese Commissie de afgelopen tijd gemaand heb-
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ben om iets terughoudender te zijn met het 'markt 
boven alles'-beleid . 

Bij de verkiezingen van het afgelopen jaar voor het 
Europese Parlement boekten met name de eurokriti 
sche partijen Europa Transparant van klokkenluider 
Van Buitenen en de SP een goed verkiezingsresultaat. 
Daardoor is de uitslag van het komende referendum 
over de Europese Grondwet zelfs in ons eurofiele land
je geen uitgemaakte zaak meer. Precies dat maakt dat 
de animo van politieke partijen om voluit campagne te 
gaan voeren voor de Grondwet, te wensen over laat. De 
leiders van de politieke partijen van ons land lijken 
weinig gemotiveerd om hun carrière en toekomst in de 
waagschaal te stellen door de Grondwet te omarmen . 
Liever geven zij er de voorkeur aan om de regering de ja
campagne te laten voeren. Daarmee komt de regering 
Balkenende in een lastige positie. Ze moet het referen
dum organiseren en de betrokkenheid van maatschap
pelijke organisaties en het grote publiek bevorderen. En 
ze is tot nog toe het boegbeeld van de ja-campagne. 
Door haar rol als speler en scheidsrechter door elkaar te 
laten lopen, heeft zij de eerste fase van de campagne 
verprutst. Groenlinks en D66 hebben in de Kamer aan
gegeven bang te zijn dat de 'geheime oorlogskas' van 
anderhalf miljoen euro (belastinggeld!) die staatssecre
taris Nicloaï van Europese Zaken achter de hand houdt 
om een effectieve ja-campagne te kunnen voeren als de 
tegenstanders groot uitpakken, de geloofwaardigheid 
van de voorstanders van de Grondwet ondermijnt. 

Voor de tegenstanders van de Grondwet is het niet on
gunstig dat een regering die haar meerderheid in de 
opiniepeilingen al maanden lang kwijt is en qua aantrek
kelijkheid alleen de grijze vuilniszak concurrentie aan
doet, het voortouw in de ja-campagne neemt. Zou u zich 
door Balkenende een Grondwet aan laten smeren, wan
neer hij bij u aanbelde? 'Schiet jezelf maar in je voet' , 
zou mijn spontane reactie zijn . • 



Tegenstanders 
Uitbuiten van underdogpositie 

Het heeft iets van Emmen tegen PSV. Maar er zijn wel meer wedstrijden verloren gegaan 

die op papier 'een eitje' waren. 

.... Ogenschijnlijk mist het Nee tegen deze Grondwet-kamp 
alles wat nodig is om met een goed resultaat uit de bus 
te komen: er is nauwelijks geld, geen steun van WD, 
CDA, PvdA en zelfs niet van Groenlinks, geen bekende 
Nederlanders (met uitzondering van Jan Marijnissen en 
Geert Wilders), geen artiesten en geen topvoetballers . 
Alleen, en daar zal het van moeten komen, een groot 
deel van de Nederlandse bevolking is er niet van over
tuigd dat ons land onder het motto 'meer Brussel en 
minder Den Haag' een gouden toekomst tegemoet gaat. 
Daarnaast zijn veel journalisten en vrijwel alle columnis
ten het er over eens dat de Grondwet een gedrocht is . 
'Wie dit leest, is gek', sierde de blauwe Europese 
vlag met vijftien gouden sterren op de voorkant van 
De Groene. 
En tenslotte op de linkerflank is er het Comité Grondwet 
Nee, waarin naastSP'ersook dissidente Groenlinksers 
en PvdA'ers zitten en partijloze progressieve mensen. 

Het gelijk aan je kant, alle gevestigde belangen tégen en 
een sceptische bevolking waarin de categorie 'weet niet' 
de meerderheid zal blijven vormen. Want waar hebben 
we het eigenlijk over? Over honderden pagina's gortdro
ge artikelen die de naam grondwet niet verdienen, over 
een serie verdragen die de afgelopen decennia onderte
kend zijn door de regeringsleiders van de lidstaten en 
over een politiek programma waarin het neoliberale en 
het militaristische karakter van Europa worden veran
kerd . Een monstrum dat gebaard is door de elite van 
Europa die ons een blanco check vraagt voor de vorming 
van een Europese staat. 

Tot nog toe leeft het referendum niet en is de Europese 
Grondwet geen thema van debat. Voorspellingen over 
het verloop van de campagne en de mogelijke einduit
slag hebben een hoog koffiedikgehalte. Op basis van wat 
we tot nog toe gezien hebben, lijkt het echter een span
nende wedstrijd te worden. De regering heeft haar ver
dediging niet goed op orde en staat door een verkeerde 

terugspeelbal op o-1: de 'geheime oorlogskas' waarmee 
de regering de ja-campagne een impuls geeft als de nee
campagne te dominant wordt, heeft tot vernietigende 
commentaren geleid. 

Nederland kent geen traditie van referenda en dat is te 
merken. Waar regeringen van andere Europese landen 
een goed doordacht traject uitzetten om maatschappelij
ke organisaties in staat te stellen een rol te spelen in het 
debat over het referendumthema, klungelt de Neder
landse regering maar een beetje aan. 
Afgezet tegen de kosten van het referendum (27 mil
joen euro) en tegen de oorlogskas van de regering (1,5 

miljoen), wordt er met 0.4 miljoen euro maar een 
schijntje aan subsidie uitgetrokken voor de tegenstan
ders van de Grondwet. Dat bedrag wordt ook nog eens 
in porties van maximaal 40.000 euro opgeknipt, 
waarmee je per inwoner van Nederland 0,0025 euro
cent in handen krijgt om de bevolking ervan te over
tuigen dat deze Grondwet niet deugt. Verder houdt 
de commissie die de subsidieaanvragen beoordeelt 
de nodige slagen om de arm over de besluitvorming. 
En dus kan een organisatie mogelijk pas twee weken 
voor het referendum te horen krijgen of haar aanvraag 
wordt toegekend. 

Waarom heeft de commissie er eigenlijk voor gekozen 
om het referendum al op 1 juni houden? Zou die keuze 
iets te maken kunnen hebben met de Nederlandse 
bijdrage aan de Europese meerjarenbegroting 2007-

2013, waarover halfjuni meer duidelijkheid komt? Zou 
de regering bang zijn dat de gemiddelde Nederlander 
de komende jaren niet opnieuw 180 euro per jaar wil 
ophoesten? Zou Balkenende het soms ingewikkeld 
vinden om uit te leggen waarom de Nederlandse bur
ger twee of meer keer zo veel bijdraagt dan zijn Duitse 
of Zweedse Uniegenoten? U kunt zich dat niet voorstel
len? Of toch wel? www.bijtwijfelstemnee.nl (binnenkort 
op internet) . e 
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De Raad van Europa- anders samenwerken 

'Minder Brussel bevelen, meer 
Straatsburgse gesprekken' 
Tekst: Tiny Kox 

De Europese Unie is het meest spraakmakende Europese samenwerkingsver

band. Maar er is meer aan samenwerking op het continent. Zoals de Raad van 

Europa, waarin - buiten het Vaticaan - álle Europese landen zitten. SP

senator Tiny Kox maakt er deel van uit. Hij geeft een impressie van de eerste 

vergadering van de Raad in 2005 en pleit voor Europese samenwerking met 

minder Brusselse bevelen en meer Straatsburgse gesprekken. 

Vier keer per jaar vormt het Paleis 
van Europa aan de Avenue 
d'Europe in Straatsburg het indruk
wekkende décor van de bijeen
komst van parlementsleden uit 
46 Europese landen. Van Ierland 
tot Rusland, van Noorwegen tot 
Turkije- allemaal zijn ze er. Een 
kakofonie van talen stijgt op in de 
drukke wandelgangen . In de vele 
commissiezalen en de grote plenai
re vergaderzaal worden die gelui
den vijf dagen lang door overijveri
ge tolken in allerlei andere talen 
omgezet. Er wordt in de Raad van 
Europa gesproken over mensen
rechten en martelingen, burgeroor
logen en economische welvaart, 
sociale rechten en werkloosheid, 
de relaties met andere continenten 

en de eigen onderlinge verhoudin 

gen . Keer op keer blijkt hoe groot 
de versch il len binnen Europa zijn, 
maar ook dat er een grote behoefte 
is om in gesprek te blijven en tot 
samenwerking te komen. Terwijl in 

de plenaire zaal de meningen bot
sen, worden in de wandelgangen 

nieuwe contacten gelegd en afspra
ken gemaakt. Samen vertegenwoor
digen de 626 leden en plaatsver-
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vangers van de parlementaire as
semblee meer dan 8oo miljoen 
Europeanen. Ze komen van alle 
kanten en vertegenwoordigen alle 
kleuren van het politieke spectrum. 
Van de Russische extremist Zirinov
ski tot de erg linkse Britse Labour

lords; van ergerlijk Franse chauvi
nisten en gestaalde Griekse com
munisten tot vriendelijke Zweedse 
socialisten. Ze delen één kenmerk: 
allemaal zijn ze ergens op het Euro
pese continent door kiezers tot 
parlementslid gekozen . Ik ben er 
een van, sinds de SP in Nederland 
in 2003 uitgroeide tot vierde partij 
van het land in Kamerzetels en 

daarmee recht kreeg op een plek 
in Europa 's oudste assemblee. 

Twee paleizen, twee Europa's 
Tot 1999 werden in het Paleis van 
Europa ook de plenaire sessies van 
het Europees Parlement gehouden. 
Sindsdien vergaderen de leden van 
het Europees Parlement in hun 
nieuwe onderkomen, pal tegenover 
het Paleis van Europa, in het impo
sante en peperdure Glazen Paleis . 
Eens per vier weken strijkt daar het 
parlementaire circus van de Euro-

pese Unie neer- de rest van de tijd 
doen ze hun werk in hun andere 
megalomane vergadercomplex, in 
Brussel. Veel samenwerking is er 
niet tussen beide paleizen . Eerder 
is er een concurrentiestrijd gaande 
tussen deze twee instituten, die 
twee Europa's vertegenwoordigen, 
de steeds hechtere Unie en de nog 

immer losse Raad . 

De rechten van de Europese mens 
Beide gebouwen hebben zicht op 
een derde complex, waar het Euro
pees Hof voor de Mensenrechten 
gevestigd is. Daar kunnen inwoners 
uit alle lidstaten van Europese Unie 
en de Raad van Europa hun beklag 
doen als zij zich in hun rechten 
geschonden voelen die vermeld 

staan in het Europees Verdrag van 
de Rechten van de Mens. Die con
ventie geldt nog steeds als hét 

meesterwerk van de in 1949 opge
richte Raad van Europa. Het ver
drag kwam in 1950 tot stand en 
garandeert nu, althans formeel, de 
rechten van meer dan 8oo miljoen 
Europeanen , waaronder de inwo
ners van de Europese Unie. Uit de 

ellenlange wachtlijst bij het Hof 
blijkt dat haar bestaan geen overbo

dige luxe is. De 46 rechters van het 
Hof worden bedolven onder rechts
zaken uit alle delen van het conti

nent. Staten en individuen kunnen 
de hulp van het Hof inroepen. De 
rechters worden in geheime stem
mingen gekozen door de parlemen
taire assemblee van de Raad van 
Europa. Deze week moeten we een 

nieuwe rechter kiezen uit Servië en 
Montenegro. Tot 2010 krijgt hij 
zitting in het prestigieuze Hof. 



Presidentenparade 
In de eerste sessie van 2005, eind 
januari, is het een komen en gaan 
van presidenten in het Paleis van 
Europa. Victor Joesjtsjenko, twee 
dagen eerder beëdigd als nieuwe 
president van Oekraïne, verschijnt 
dinsdags in de grote zaal van de 
assemblee om een toelichting te 
geven over zijn Oranje revolutie en 
zijn toekomstplannen. Samen met 
hem arriveert Michael Saakashvili , 
sinds een jaar president van Geor
gië, in Straatsburg. Hij zal woens
dag de assemblee zijn nieuwe vre
desvoorstellen voorleggen voor de 
opstandige delen in het westen en 
oosten van zijn land . Meteen na 
zijn aantreden als opvolger van 
Eduard Sjevernadze was hij ook al 
te gast in de assemblee, om Euro
pa te bedanken voor de steun bij 
zijn Rozenrevolutie en aan te geven 
hoe hij de nabije toekomst van zijn 
land zag. 
Maandag aan het begin van de 
sessie hebben we nog een nieuwe 
president in ons m idden: René van 
der Linden, oud-staatssecretaris 
voor Europese zaken en nu door de 
leden van 46 Europese parlemen
ten nota bene unaniem gekozen tot 
nieuwe president van de enige pan
Europesepolitieke assemblee. De 
CDA-senator is zichtbaar verguld 

als hij de voorzittersstoel inneemt 
en vanaf dan de vergadering leidt. 
Ik feliciteer hem en zeg dat het 
altijd goed is om een landgenoot 
om zo'n belangrijke plaats te zien 
terechtkomen. 

In de assemblee krijgt Joesjtsjenko 
een hartelijk onthaal. Het wordt op 
prijs gesteld dat hij de Raad van 
Europa als eerste buitenlands plat
form gekozen heeft om zich als 
nieuwe president te presenteren. 
Heel Europa heeft met ingehouden 
adem gezien hoe de macht gewis
seld werd in van Europa's grootste 
landen, in oppervlakte en inwoners 
vergelijkbaar met Frankrijk. Vanuit 
de Raad van Europa wordt het 
transformatieproces ondersteund 
en Joestjsjenko vraagt om voortzet
ting van de begeleiding van zijn 
land naar een moderne Europese 
rechtstaat 

Oorlog, verleden en heden. 
Naast presidenten komen ook 
gewone mensen langs. Zoals de 
hoogbejaarde Fransman Jean Sa
muel, een van de weinige overle
venden van concentratiekamp 
Auswitz. Hij vertelt zijn ontroeren
de verhaal over leven en dood in 
het kamp en eindigt met een prach
tig gedicht van zijn vriend en kamp-

genoot Primo Levi. Daarna onthult 
hij, samen met president Van der 
Linden, een nieuw Auswitz-monu
ment voor de ingang van het ge
bouwencomplex aan de Avenue 
d'Europe, om ons te blijven herin
neren aan de gruwelen van de 
Tweede Wereldoorlog. 
Oorlog is geen verleden tijd in 
Europa. Zo wordt er in Tsjetsjenië, 
grenzend aan Georgië, nog dage
lijks gevochten tussen troepen van 
de Russische federatie en strijders 
van de opstandige deelrepubliek. 
Vanuit de assemblee wordt nu een 
ultieme poging ondernomen om de 
strijdende partijen weer aan tafel te 
krijgen . Op 21 maart begint in 
Straatsburg een Ronde Tafelconfe
rentie met Russen en Tsjetsjenen, 
om te bezien of een doorbraak te 
bereiken is in dit al jaren durende 
bloedige conflict, waarin alle rech
ten die zo fier staan opgeschreven 
in de Conventie van de rechten van 
de mens, door beide kanten met 
voeten worden getreden. 

Beter praten dan schieten 
Conflicten oplossen door overleg is 
een van de handelskenmerken van 
de Raad van Europa. Het is een 
moeizame methode, niet zelden 
gedwarsboomd doordat partijen 
liever wapens dan woorden laten 
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spreken. En natuurlijk is ook de 
Raad zelf een vat vol tegenstrijdig
heden en belangentegenstellin
gen. Maar desalniettemin blijven 
er initiatieven komen. Deze week 
worden voor het eerst afgevaardig
den van Turks-Cyprus in de as

semblee toegelaten, als waarne
mers in de Cypriotische delegatie. 
Daarmee beloont de assemblee 
de Turks-Cypriotische kiezers 
nadat die in meerderheid voor 
hereniging van hun eiland hebben 
gestemd, dat sinds de jaren '6o 
verdeeld is. Andere waarnemers 
in de assemblee komen uit Israël. 
Naar alle waarschijnlijkheid krij

gen zij binnenkort gezelschap van 
een aantalleden van het Palestijn
se parlement. Een verzoek daartoe 
wordt woensdags gedaan namens 
de Palestijnse Autoriteit door haar 
afgezant Abu Zayad. Ik stel aan de 
vergadering en de voorzitter van 
de assemblee voor om na te gaan 
of voor de volgende zitting in april 

de nieuwgekozen Palestijnse pre
sident Abbas uitgenodigd kan 

worden, als blijk van waardering 
voor de wijze waarop de Pales
tijnen hun presidentsverkiezingen 
georganiseerd hebben. 
Deze week spreekt de assemblee 
ook over de ernstig verslechterde 
relatie van Europa met de Verenig
de Staten . In mijn korte bijdrage 
ondersteun ik het voorstel om de 
Amerikaanse volksvertegenwoor

diging op te roepen om ook een 
waarnemersstatus bij de assem

blee aan te vragen, zoals Canada 
en Mexico hebben. Maar ik voeg 
er aan toe dat dialoog en unila
teralisme slecht met elkaar sa
mengaan, zoals de oorlog van 
George Bush tegen het terrorisme 
bewijst. De Amerikanen zullen 
derhalve moeten kiezen . En overi

gens stel ik voor dat we ook waar
nemers uit Brazilië en Zuid -Afrika 
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uitnodigen. De wereld is immers 
groter dan Europa en de Verenigde 
Staten . 

Mensenrechten, sociale rechten, 
minderheidsrechten 
De Raad van Europa richt zich met 
name op de kwestie van de mensen
rechten in Europa. Na het sluiten 
van de conventie inzake de rechten 
van de mens in 1950 zijn er hele 
stapels andere conventies gevolgd. 
Een conventies krijgt kracht van wet 
in een land dat het verdrag ratificeert. 
Dat geldt ook voor het Europees 
Sociaal Handvest, dat in 1961 geslo
ten werd, in 1996 herzien, en sinds 

1999 van kracht is in een groot aantal 
lidstaten. Nederland loopt achter
zoals vaak bij internationale verdra
gen . Naar verwachting ratificeert het 
Nederlandse parlement dit jaar ein
delijk het herziene Sociale Handvest, 
kon ik namens de Nederlandse dele
gatie beloven aan een vertegenwoor
diger van de organisatie die invoe
ring en uitvoering van het handvest 
moet bewaken. Het handvest regelt 
minimum rechten inzake huisves
ting, werk, sociale zekerheid, onder
wijs en gezondheidszorg. 
Andere beroemde conventies zijn 
de conventie tegen het martelen en 
de conventie inzake de rechten van 
nationale minderheden. Dat verdrag 
keurde de Eerste Kamer enkele 

maanden geleden goed, waarbij 
overigens werd bepaald dat Neder

land slechts één nationale minder
heid kende: de Friezen. Turken, Ma
rokkanen, Roma en Sinti kregen geen 
plek in de Nederlandse versie van het 

verdrag. Een motie van PvdA, SP en 
Groenlinks om in ieder geval Roma 
en Sintionder de bescherming van 
de conventie te brengen, werd door 
de Senaat afgewezen. Of dat de be
doeling was toen de Conventie in de 
Raad van Europa opgesteld werd, is 
zeer de vraag. Maar lang niet alles 

wat in Straatsburg wordt afgespro
ken, wordt nationaal uitgevoerd. 
Momenteel wordt er gewerkt aan 
een Europese conventie tegen het 
terrorisme. Voordat daar overeen
stemming over is zal nog wel een 

tijd duren . De raad van Europa moet 
het van praten en overleg hebben. 
Machtsmiddelen zijn er weinig, 
op schorsing en uitsluiting na. 
Wit-Rusland zit momenteel op het 
geschorstenbankje wegens grove 
schending van mensenrechten. 
Dat is een zeldzaamheid. Alleen het 
Vaticaan is geen lid. De paus heeft 

geen parlement. 

Minder Brussel. meer Straatsburg? 
In mei spreken de regeringen van 
de 46 lidstaten in Warschau op een 
speciale topontmoeting over de 
toekomst van de Raad van Europa. 
De dreiging van een alles overscha
duwende Europese Unie is onmis
kenbaar. Brussel wil de baas worden 
op het continent. Politiek en econo
misch is dat ook al het geval. Aan

name van de zogenaamde 'Europe
se Grondwet' zal de Unie nog meer 
in de richting van een Europese 
superstaat doen gaan, die de lakens 
uitdeelt in heel Europa. Maar er zijn 
nog steeds meer dan twintig Euro
pese landen die geen deel van de 
Unie uitmaken, waaronder het 

grootste land van Europa, Rusland. 
De Raad van Europa is het enige 
Europees-brede platform waar álle 
landen aan tafel zitten: in de parle
mentaire assemblee en in de Raad 
van Ministers. Het is de moeite 
waard om dat platform ook de ko
mende jaren overeind te houden. 
Wat minder Brusselse bevelen en wat 
meer Straatsburgse gesprekken zou
den in dat opzicht zeker geen kwaad 
kunnen. Voor mij een extra reden 
om op 1 juni vóór Europese samen
werking en tégen de 'Europese' 

grondwet te stemmen. • 



{f) DOORLEESVOE_R __ _ 
Meer over europa 

Online 
Dossier Europa 

http:ffwww.europa.sp.nlfdossiersf 
De Eurofractie van de SP heeft een Dossier Europa vol informa
tie en leesvoer over de EU en specifieke onderwerpen als de 
Diensten richtlijn , voedselveiligheid, corruptie en neo-liberalisme 
in Europa. 

Dossier Grondwet 
http:ffwww.sp.nlfnieuwsfactiefgrondwetf 
De SP-site heeft uiteraard een uitgebreid Dossier Grondwet. 

Referendum Weblog 
http:ffwww.sp.nlfnieuwsfactiefgrondwetfweblogf 
Het Referendum Weblog van de SP biedt nieuwtjes en achter
gronden over de campagne en de aanloop naar het referendum 
van 1 juni. 

Grondwet Europa 
www.grondweteuropa.nl 
De complete tekst van de grondwet en (vooral positief) nieuws. 

Grondwet Nee 
www.grondwetnee.org 
Comité 'Grondwet Nee' is een samenwerkingsverband van 
activisten en deskundigen, opgericht naar aanleiding van het 
referendum over de Europese Grondwet. 'Grondwet Nee' 
maakt deel uit van de European No Campaign. 

European No Campaign 
http:ffwww.europeannocampaign.com/ 
De European No Campaign bundelt de krachten van progressie
ve tegenstanders van deze Europese grondwet en is internatio
naal georiënteerd . 

Vote No 
http:ffwww.vote-no.com 
Een Brits initiatief dat zich vooral richt op het midden- en 
kleinbedrijf en economische argumenten aandraagt voor een 
'No' tegen de Europese Grondwet. 

NRC Weblog Europa 
http:ffweblog.nrc.nlf 
NRC Handelsblad is begonnen met een weblog over Europa. 
Vooral voor de liefhebber en EU-sympathisant. 

EU Observer 
http:ffwww.euobserver.com/ 
Deze zeer complete Engelstalige site brengt dagelijks vrijwel al 
het Europa gerelateerde nieuws. Wie echt op de hoogte wil blij
ven , kan een gratis abonnement nemen op de dagelijkse e-mail 
nieuwsbrief. 

Gedrukt 
Europa in de wereld, Beliën, Müller, Van Osta, Roobol 
Nijgh & Van Ditmar Universitair- 15,84 euro 
Wie over de toekomst wil denken, moet het verleden kennen. 
Europa in de wereld helpt daarbij door twee eeuwen Europese 
geschiedenis te beschrijven. De 1gde eeuw, die bij uitstek de eeuw 
van Europa was en waarin de wereld grotendeels bestuurd vanuit 
de Europese hoofdsteden. En de 2oste eeuw, waarin nieuwe 
machtscentra ontstonden die de positie van het werelddeel aantast
ten. Naast politieke aspecten komen ook de economisch-sociale 
geschiedenis en de ideeën-geschiedenis uitgebreid aan bod. 

De Europese Unie- een kritisch handboek, Steven P. McGiffen 
Gratis te bestellen via eurofractie@sp.nl 
De EU is een obstakel voor democratie, luidt een van de conclu
sies van Steven McGiffen. Hij schreef er een helder handboek 
over, waarvan nu een tweede herziene druk is verschenen. 
McGiffen beschrijft kritisch de oorsprong, ontwikkeling en huidi
ge richting van de Europese Unie. Hij legt uit waarom het aan
hangen of verwerpen van de huidige EU weinig te maken heeft 
met nationalisme of een gebrek daaraan, maar alles met duide
lijke beslissingen over de economische en politieke toekomst 
van Europa. McGiffen werkte jarenlang voor de fractie van Vere
nigd Links in het Europarlement. 

The Constitution of Europe 
Do the New Clothes Have an Emperor? and Other Essays on 
European lntegration, Joseph Weiier 
Cambridge University Press - 30,27 euro 
Professor joseph Weiier biedt een collectie essays die de afgelo
pen tien jaar zijn geschreven over de totstandkoming van het 
Europees recht. In zeer toegankelijke teksten over het wettelijk 
kader van de Europese Unie beschrijft hij de geleidelijke verster
king van transnationale Europese instituten, die ten koste is 
gegaan van de nationale wetgevende macht. Hij concludeert dat 
de consument weliswaar meer macht heeft gekregen door de 
EU-wetgeving, maar de burger juist rechten en zeggenschap 
heeft moeten inleveren . 

The United States Of Europe 
The New Superpower and the End of American Supremacy 
T. R. Reid, Penguin Press - 20 euro 
journalist T. R. Reid van de Washington Post beschrijft de Euro
pese Unie als nieuwe supermacht, gelijkwaardig aan, en concur
rent van de VS. Hij portretteert jonge Europeanen die zichzelf 
vooral als Europeanen zien, en zet Europa neer als morele te
genhanger van de huidige VS. Zeer geschikt voor wie een erg 
Euro-optimistische visie wil doorgronden. 
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Hetrïke . 
roo1eleven 
In een serie artikelen schetst 
Ronald van Raak de geschiedenis 
van het socialisme in Nederland 

Deel3: 

Verlossing 
Socialisten zijn niet altijd christen, 
maar goede christenen zijn in ieder 

geval ook socialist. Dit stelt predi
kant Huub Oesterhuis in 'De revo
lutie van de bijbel', in de bundel 
Socialisme, what's left? (2004) van 
het Wetenschappelijk Bureau van 
de SP. Sommige socialisten heb
ben weinig op met de kerken, die 
in hun ogen onvoldoende optreden 
tegen maatschappelijk onrecht. 
Anderen nemen desondanks jezus 
tot voorbeeld, die immers gerech
tigheid predikte voor de armen en 
onderdrukten. 
Het eerste socialistische Kamerlid 
in Nederland was een predikant: 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis 
(1846-1919), die door Friese arbei
ders 'us forlosser' werd genoemd. 
Toen hij in 1888 in de Tweede 
Kamer kwam, had Nieuwenhuis 
vaarwel gezegd tegen de kerk, 
waarvan de armen niet veel konden 

verwachten. Na enkele jaren in de 
Kamer verloor hij ook zijn vertrou
wen in de parlementaire politiek, 

die volgens hem werd gedomi
neerd door partijklieken . Zijn stel
ling werd dat het volk de verlossing 
niet kon verwachten van kerkelijke 
of politieke leiders, maar zélf in 

opstand moest komen . 

Christen 
'En eenmaal den hemel boven mijn 

hoofd verloren hebbende, trachtte 
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ik de aarde tot een hemel te maken. 
Ik werd dus socialist, omdat voor 

den mensch die niet gelooft aan 
een hiernamaals, niets anders over
blijft,' schreef Dom~la Nieuwen
huis in 1910 in zijn levensbeschrij
ving Van christen tot anarchist. Do
mela, de zoon van een theoloog, 
werd in 1870 luthers predikant in 
Harlingen. Marx had religie de 
opium van het volk genoemd: dat 
mensen een betere toekomst werd 
voorgehouden na de dood, was 
volgens hem bedoeld om armen en 

onderdrukten de ongelijkheid hier 
op aarde te doen accepteren. Do
mela was erg beïnvloed door Das 
Lebenjesu van David Strauss 
(1835), dat destijds in Nederland 
veel opzien baarde. In dit boek 
werd Jezus niet beschreven als 
een god, maar als een historische 
figuur, die veel goeds had gedaan 
en daarom navolging verdiende. 

Christendom was volgens de jonge 
Domelaniet alleen een middel om 

de bevolking passief te houden, 
maar kon ook een strijdmiddel zijn 
om mensen te mobiliseren tegen 
maatschappelijk onrecht. Domela 
hield zich bezig met de sociale 
kwestie, die vorige maand aan bod 
kwam. Hij steunde arbeiders die 
staakten voor meer loon en betere 
arbeidsomstandigheden. Domela 
kreeg ook persoonlijk leed te verdu-

ren: in 1876 stiefzijn eerste vrouw 
in het kraambed . Deze gebeurtenis 
luidde het definitieve einde in van 

zijn geloof: 'Behalve Johanna stierf 
voor Domela ook God,' aldus bio
graafjan Meyersin Domela, een 
hemel op aarde (1993). Op 1 sep
tember 1879 legde Domela in Den 
Haag zijn ambt als predikant neer. 
Dit had grote gevolgen: hij verloor 

als geestelijke zijn maatschappelij
ke status en verviel als weduwnaar 
met vier kinderen in armoede. 

Socialist 
In het socialisme vond Domela een 
nieuw geloof, dat mensen niet de 
utopie vóór hield van een hemel, 
maar hoop gaf voor verlossing op 
aarde. Op de dag van zijn afscheid 
als predikant sprak hij in Den Haag 

voor het Algemeen Nederlandsch 
Werklieden-Verbond, een sociaal

liberale vereniging voor geschoolde 
ambachtslieden. Ook hield hij be
vlogen toespraken voor de Sociaal

Democratische Vereeniging, die 
een jaar daarvoor door Amsterdam
se arbeiders als Klaas Ris was 
opgericht. Eerder had Domela al 
het weekblad Recht voor Allen in het 
leven geroepen, dat pleitte voor 
algemeen kiesrecht en het recht op 
een menswaardig bestaan . Dit 
werd het officiële blad van de in 
1882 opgerichte Sociaal-Democrati

sche Bond, de eerste socialistische 



partij in Nederland, waarvan Do
mela secretaris werd . Datzelfde jaar 
kwam op zijn initiatief de Bond 
voor Algemeen Kies- en Stemrecht 
tot stand, die massale bijeenkom
sten organiseerde om algemeen 
kiesrecht afte dwingen. In Recht 
voor Allen schreef Domela felle 
commentaren op de vijf K's waarop 
volgens hem de zondige samenle
ving rustte: kerk, kroeg, kapitaal, 
kazerne en koning. 
Evenals eerder de lilliputkrantjes 
was Recht voor Allen behalve met 
politiek, ook gevuld met schanda
len, zoals prostitutie in de hoge 
kringen, handel in proletarische 
maagden en het liederlijke leven 
van koningWillem 111, overwie in 
1887 een boekje Uit het leven van 
koning Gorilla verscheen. Vooraf
gaand aan het jaarlijkse bezoek van 
de koning aan Amsterdam uitte 
Domela in 1886 zijn verwondering 
over de vele aandacht voor iemand 
'die zo weinig van zijn baantje 
maakt'. Deze opmerking leidde tot 
een jaar eenzame opsluiting we
gens majesteitsschennis. Tijdens 
zijn gevangenschap werd de gevan
genis in Utrecht een bedevaart
plaats voor socialisten. Na zijn 
vrijlating in augustus 1887 maakte 
Domela een tournee door het land, 
waar zijn optredens mensenmas-

sa's op de been brachten. Vooral in 
Friesland, waar de kiesrechtbewe

ging veel aanhang had. Het was 
onder meer hier dat de Sociaal
Democratische Bond Domela in 
1888 kandidaat stelde voor de 
Tweede Kamer, voor het kiesdistrict 
Schoterland (Heerenveen). 

Anarchist 
Nederland kende tot 1917 honderd 
kiesdistricten, die ieder een lid voor 
de Tweede Kamer kozen. Het kies
recht was afhankelijk van de hoe
veelheid belasting die iemand be
taalde en dus alleen weggelegd 
voor de rijken. Mede door de in
vloed van de kiesrechtbeweging 
was in 1887 de kiesdrempel ver
laagd en konden ook sommige 
kleine boeren, middenstanders en 
ambachtslieden hun stem uitbren
gen . In Schoterland werd Domela 
als eerste socialist in de Kamer 
gekozen, een verkiezing die onder 
socialisten leidde tot verdeelde 
reacties. Henri van Kol schreef zijn 
vriend naar aanleiding van deze 
verkiezing: 'Men juicht niet als men 
een vriend een verpeste woning 
ziet binnentreden, men hoopt al
leen dat hij er onbesmet uit tevoor
schijn komt.' Domela werd in het 
parlement in ieder geval gemeden 
als de pest, niemand gaf hem een 
hand of wilde naast hem zitten. In 
de Tweede Kamer besprak Domela 
de slechte positie van de arbeiders, 
die na de parlementaire enquête 
over de toestand van de arbeiders
klasse in 1887 op de politieke agen
da was gekomen (zie vorige 
maand). Zijn optreden werd echter 
niet geaccepteerd . In de kranten 
werd hij onder meer afgeschilderd 
als een 'onbetrouwbare idealist', 
'beklagenswaardige zenuwlijder' 
en 'gewetenloze volksmenner'. 

Veel kor;~ Domela als eenling in de 
Kamer niet bereiken, zo werd al 
snel duidelijk. Politiek moest door 
socialisten toch vooral buiten het 
parlement worden bedreven. Vanaf 
het einde van de jaren 188o groeide 
in Nederland het aantal vakbonden 
en werden steeds vaker stakingen 
georganiseerd, waar Domela een 
graag geziene spreker was. Op 

internationale congressen trad het 
Kamerlid op als vertegenwoordiger 
van de Nederlandse arbeidersbe
weging. In Parijs in 1889 stelde hij 
dat sociale wetgeving geen oplos
sing bood voor de noden van de 
arbeiders. Zolang het kapitalisti
sche systeem in stand bleef, zou 
het proletariaat in economische 
ketenen gevangen blijven, zo para
fraseerde hij Marx. Domela keerde 
zich tegen de parlementaire poli
tiek en meende dat de arbeiders 
alleen zichzelf konden bevrijden. 
Deze opvatting botste met socialis
ten als Pieter Jelles Troelstra, die 
arbeiders in partijen wilde vereni
gen en via het algemeen kiesrecht 
de macht wilde grijpen. In 1894 
werd de tegenstelling tussen parle
mentairen en revolutionairen defl
n itief toen de eerste groep de So
ciaal Democratische Arbeiderspar
tij oprichtten en de laatste verder 
gingen onder de naam Socialisten
bond. De eerste van vele scheurin
gen in de socialistische beweging 
was daarmee een feit. 

Us torlosser 
Domela heeft veel mensen enthou
siast gemaakt voor het socialisme. 
Hij was geen scherpe denker of 
goede schrijver, maar wel een cha
rismatische figuur en een overtui
gende spreker. Biograaf Meyers 
verklaart zijn succes deels uit zijn 
jezusachtige verschijning: Domela 
was groot, slank, had lang golvend 
haar en een witte baard . Hier sprak 
een socialist, maar ook een predi
kant. Hij koos eenvoudige woor
den, sprak in korte zinnen en ge
bruikte veel ironie. De vergelijking 
met Jezus gafhem bovendien iets 
sacraals, als een moderne Messias. 
De anarchistische politiek die Do
mela voorstond verdroeg zich 
echter slecht met de behoefte aan 
politieke organisatie. Het is makke
lijk roepen dat mensen in opstand 
moeten komen, maar arbeiders 
hadden veel te verliezen: geen werk 
betekende geen inkomen voor het 
gezin . In de vakbonden probeerden 
arbeiders gezamenlijk te strijden, 
zoals tijdens de spoorwegstaking 
van 1903, die volgende maand aan 

bod komt. • 
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Vers in de boekhandel: 

elke grond rust deze wet? 

Op welke grond rust deze wet 
kritische beschouwingen over 

de Europese Grondwet, 
uitgeverij Van Gennep. 

Met bijdragen van: 
Willem Bos 

jelle van Buuren 
Marcel van Dam 

Marcel Ham 
Kees Hudig 

Daniël de jongh 
Arjo Klamer 

Piet van der Lende 
Marianne Th ieme 
Arjan Vliegenthart 

Frank de Vries 
en Wendela de Vries. 

Op 1 juni mogen we naar de stembus om ons uit 

te spreken over het Verdrag tot vaststelling van 

een Grondwet voor Europa. Moet Nederland dit 

verdrag ondertekenen? Volgens de regering wel. 

In hun enthousiasme om de Europese blijde bood

schap te verkondigen laten Balkenende en andere 

voorstanders echter belangrijke kritiekpunten 

buiten beschouwing. Het boek Op welke grond 

rust deze wet? geeft ze wel. 

Comité Grondwet Nee vroeg een keur aan deskundigen om het grondwet
telijk verdrag vanuit hun eigen vakgebied onder de loepte nemen. 
Het resultaat is de artikelenbundel 'Op welke grond rust deze wet 
kritische beschouwingen over de Europese Grondwet' . 
Het boek behandelt de gevolgen die de invoering van de Grondwet kan 
hebben op uiteenlopende terreinen als vrede en veiligheid, de verzorgings
staat, het milieu, ontwikkelingssamenwerking en de positie van vrouwen 
en homo's in Europa. In veertien hoofdstukken worden de kritiekpunten 
en dilemma's uitgewerkt die het mogelijk maken om op 1 juni een gefun
deerde nee-stem uit te brengen . 

KORTJMGSB_OJI 
: Met deze bon krijgt u in uw boekhandel het boek : 
I 'Op welke grond rust deze wet- I 
1 kritische beschouwingen over de Europese Grondwet' 1 

: van 14,90 voor 9,90 euro : 
I ISBN: 9055155950 I 
: Bon nummer: 501-33130 : 

I Deze aanbieding geldt van 1-4-2005 tot 1-10-2005 I 

~-----te--------------------------------J 
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