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De laatste weken staan de media in het teken van
de big bang uitbreiding van de Europese Unie
met maar liefst tien nieuwe landen, waarvan
acht uit het voormalige Oostblok. Elke zichzelf
respecterende krant heeft over het wel en wee in
de aanstaande lidstaten gerapporteerd. Com-
mentatoren overschreeuwen elkaar met opti-
mistische voorspellingen over stabiliteit en vei-
ligheid in het nieuwe Europa. De hereniging van
de twee Europa’s is een kleine stap voor de Euro-
pese economie maar een gigantische sprong
voor het continent, zo heet het. 

De Financial Times interviewt een Poolse jonge
vrouw van 19 jaar die in Zuid-Spanje aardbeien
plukt. Haar ouders wonen in een huis dat als
enige in het kleine Poolse dorp fris geschilderd is
en niet op instorten staat. Zij heeft het van geen
vreemde. Justyna (zo heet de vrouw) hoopt
binnenkort met een paar honderd euro op zak
huiswaarts te keren.1 Haar ouders zullen trots
zijn. Kortom, een euforisch gevoel maakt zich
meester over de media: de uitbreiding is niet al-
leen onomkeerbaar maar ook in ons aller belang
en voordeel. Niets meer aan doen.

Tegelijkertijd wordt er in diezelfde media ge-
wag van gemaakt van het feit dat de burgers van
de vijftien lidstaten niet bepaald warm lopen

voor de uitbreiding van de eu, of voor het inte-
gratieproces in het algemeen. De vrees wordt uit-
gesproken dat de komende verkiezingen van het
Europese Parlement (in juni) nog lagere op-
komstpercentages zullen laten zien dan in 1999.
Daarnaast zal ook nu weer blijken dat de Euro-
pese verkiezingen in feite tweederangs nationale
verkiezingen zijn: in de campagnes zullen natio-
nale thema’s overheersen en de kiezers die de
moeite nemen om te gaan stemmen zullen hun
keuze voor een belangrijk deel laten bepalen
door hun goed- of afkeuring van het beleid van
nationale regeringen. Want met wie moet in Eu-
ropa eigenlijk worden afgerekend? Er is immers
geen Europese regering, de nationale vertegen-
woordigers in het Europese Parlement zijn vol-
strekt onbekend bij het grote publiek en de
meeste mensen hebben geen flauw benul van
het feit dat hun eigen ministers voor besluiten
stemmen die pas geruime tijd later als een boe-
merang uit het (anonieme) Brussel terugkeren.
Ga er maar aanstaan.

Gebrek aan belangstelling en/of euroscepsis,
ter verklaring van de geringe opkomst bij de Euro-
pese verkiezingen, zijn dure woorden die verhul-
len dat de politieke elites in de lidstaten van de eu

in gebreke zijn gebleven: zij hebben de burgers
niet, dubbelzinnig of moedwillig verkeerd geïn-
formeerd over de voor- en nadelen van Europese
integratie; over wie wat bepaalt in Europa; en
meer in het bijzonder over de mate waarin natio-
nale overheden nog soevereine beslissingsmacht
hebben op essentiële terreinen als sociaal beleid.
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De bovenstaande paradox ¬ enerzijds die enigs-
zins naïeve euroforie ten aanzien van de uitbrei-
ding oostwaarts en anderzijds het krokodillen-
tranendal over de afnemende steun onder de Eu-
ropese burgers voor het Europese integratiepro-
ject ¬ vinden we ook terug in een recente lezing
van Wouter Bos. De leider van de grootste oppo-
sitiepartij in Nederland hield zijn verhaal op uit-
nodiging van de Vereniging van Buitenlandse
Diplomaten, Le Club du Jeudi, op 25 maart. De le-
zing beoogde de visie van de PvdA op Europa te
verduidelijken. De titel van de lezing ¬ Beyond
Federalism: A new realism in Europe ¬ liet aan dui-
delijkheid niets te wensen over: hier werd iets
groots, meeslepends en dynamisch gepresen-
teerd aan het illustere gezelschap. ‘Beyond Fede-
ralism’, het klinkt prachtig, als een vergezicht:
achter de horizon gloort een nog mooier per-
spectief dan een Verenigde Staten van Europa.
Niets is minder waar helaas. Wouter Bos bedoelt
met ‘beyond’ in het geheel niet ‘further’, neen,
wat hem betreft wordt de eerste helft van de titel
opgevat als the beyond what lies after death. Ook
mooi, voor wie van literatuur houdt, maar voor
de traditionele federalisten binnen de Partij
moet dit toch een hard gelag zijn. Het federa-
lisme is dood (volgens Bos), lang leve het nieuwe
Europa. Maar na deze juichkreet valt een oorver-
dovende stilte. Wat het nieuwe realisme in Eu-
ropa zou moeten behelzen blijft in grote lijnen
onduidelijk.2

continentale eenwording

In de analyse van Wouter Bos staan twee zaken
centraal. In de eerste plaats stelt hij klip en klaar
dat in het Europa van na de Koude Oorlog de
hoogste prioriteit moet worden gegeven aan een
verdere expansie van de Europese Unie (eu) rich-
ting alle landen ‘die onze aspiraties wensen te de-
len en bereid zijn te democratiseren en moderni-
seren.’ Nieuwe scheidslijnen in Europa zijn onac-
ceptabel. Maar wat betekent dit? Kan de Russi-
sche Federatie op termijn ook lid worden van
deze ever expanding Union? Of is een nieuwe
scheidslijn tussen een tot de grenzen van Rus-

land uitgebreide eu en Rusland wel acceptabel?
Het blijft onduidelijk. In de tweede plaats is Bos
bezorgd over de afnemende publieke steun voor
Europa. Dit is vooral te wijten aan het gebrek aan
efficiënte en democratische structuren in de eu

en aan de onmacht van politieke leiders aan hun
burgers uit te leggen waarom een uitbreidende
eu zo belangrijk is. Het belang van continentale
eenwording voor stabiliteit en veiligheid in Eu-
ropa moet veel beter worden uitgelegd.

De prioriteit van uitbreiding heeft als conse-
quentie dat verbreding en verdieping niet langer
in één adem kunnen worden genoemd. Sterker,
het heeft geen zin meer om in het nieuwe Europa
te spreken van een einddoel ¬ de zgn. finalité van
het Europese project ¬ in de vorm van een Euro-
pese federatie. Dat betekent overigens niet dat Eu-
ropa af is, dat we geen nieuwe ambities mogen
hebben. Hier verschuift het betoog van Wouter
Bos van een analyse van de huidige situatie naar
een tweeledig voorstel om Europa dichter bij de
burger te brengen en tegelijkertijd een noodzake-
lijke verdere integratie op sommige terreinen
mogelijk te maken. In de eerste plaats moet de eu

zich niet langer bezig houden met beleidsterrei-
nen die beter aan de lidstaten kunnen worden
overgelaten. Europa doet momenteel te veel. Bos
noemt twee voorbeelden: het gemeenschappelijk
landbouwbeleid en het structuurbeleid van de eu. 

In het laatste geval stelt hij zich de volgende
vraag: waarom niet de oplossing van ongelijkhe-
den in de economische ontwikkeling binnen lid-
staten overlaten aan de staten zelf? Hier klinkt de
echo door van eerdere uitspraken, gedaan door
oud-politici. Was het niet Frits Bolkestein die ja-
ren geleden stelde dat de problemen van Zuid-
Italië maar moesten worden opgelost door het
veel rijkere Noord-Italië? Bos vergeet gemaks-
halve dat de publieke steun voor Europa in de ar-
mere lidstaten en regio’s voor een niet onaan-
zienlijk deel gebaseerd is op de met Europees
geld aangelegde infrastructuur. Zou de door Bos
zo gewenste publieke steun in die landen ook
zonder de blauwe borden met twaalf sterren aan
het begin van gloednieuwe snelwegen zijn gere-
aliseerd? Of gaat het hem slechts om de publieke
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steun in Nederland? Was het niet Wim Kok die
in de jaren negentig verzuchtte dat sociale cohe-
sie ook betekent dat er grenzen zijn aan de be-
reidheid van burgers in netto-betalende lidsta-
ten om bij te dragen aan de ontwikkeling elders?

flexibele integratie

In de tweede plaats lanceert Bos het ‘nieuwe’ idee
van flexibele integratie. Europa moet zich op
haar kerntaken richten, maar daarnaast moeten
lidstaten de mogelijkheid hebben om in een klei-
nere samenstelling ‘versterkte samenwerking’
aan te gaan. Dit is het aloude idee van het Europa
van meerdere snelheden. Bos is echter geen voor-
stander van een vaste en hechte kerngroep, een
soort van avant-garde. Hij voorziet een Europa
van steeds wisselende coalities, waarbij verschil-
lende combinaties van landen op verschillende
beleidsterreinen een stap verder zetten in het in-
tegratieproces. Hij noemt dit een ‘verlichte ver-
sie’ van het oudere idee van een kern-Europa,
maar zijn niet verder toegelichte voorstel ver-
toont grote overeenkomsten met het nog oudere
idee van een Europe à la carte, waarbij lidstaten
vrijelijk hun eigen integratiemenu kunnen
samenstellen.

Zoals gezegd, is Wouter Bos van mening dat
Europa zich op een beperkt aantal kerntaken
moet toeleggen. Dit zijn er volgens hem drie: de
interne markt en het scheppen van banen, de be-
strijding van criminaliteit en terrorisme, en bui-
tenlands beleid. Alhoewel hij niet kristalhelder is
op dit punt, lijkt hij te suggereren dat deze kern-
taken zouden moeten gelden voor de gehele
Unie, dus voor alle lidstaten (dit roept overigens
dan wel de vraag op welke beleidsterreinen vol-
gens Bos voor een ‘versterkte samenwerking’
tussen verschillende combinaties van lidstaten
in aanmerking komen). Het volwaardig deelne-
men aan de interne markt is natuurlijk geen pro-
bleem, dat is al een kerntaak en bovendien voor-
waarde voor lidmaatschap (een economische en
monetaire unie wordt overigens, pikant genoeg,
niet genoemd als kerntaak). 

Het scheppen van banen ligt al een stuk ge-

voeliger, tenzij de nadruk wordt gelegd op het
Lissabon-proces, zoals Bos doet. Europa als meest
concurrentiekrachtige economie in de wereld in
het jaar 2010. Een fraaie kerntaak. Communauta-
risering op het terrein van criminaliteits- en ter-
rorismebestrijding lijkt alleen mogelijk als alle
lidstaten in een steeds uitbreidende Unie een
zelfde dreiging ervaren. En op het terrein van
buitenlands- en veiligheidsbeleid lijkt eenheid
verder weg dan ooit. Voor Bos zijn de bestrijding
van het terrorisme en buitenlands beleid overi-
gens met elkaar verbonden. Veiligheid staat
voorop. Los van het feit dat dit wel een erg be-
perkte (en defensieve) opvatting is van de nood-
zaak tot grotere samenwerking op buitenlands-
en veiligheidsgebied, komt hier de grote tegen-
stelling in het betoog naar voren. Als uitbreiding
inderdaad de hoogste prioriteit heeft dan zullen
de nu al onoverbrugbare verschillen alleen maar
groter worden. Hopen op een eventuele conver-
gentie van nationale belangen in de verre toe-
komst is dan het enige wat rest.

integratiemenu

De conclusie moge duidelijk zijn: het is een
schraal Europa dat Europa van Wouter Bos. Zijn
analyse van de huidige situatie in (en buiten) de
eu is uiterst beperkt en de oplossingen die hij
aandraagt om uit de huidige impasse te geraken
zijn ronduit minimalistisch (en bovendien niet
nieuw). Het Europa van de toekomst richt zich
voornamelijk op een drietal kerntaken die gese-
lecteerd zijn op basis van een tweetal externe
dreigingen (een optimaal functionerende
interne markt om het hoofd te bieden aan de
mondiale concurrentiedruk en het dreigende
verlies aan banen die daar het gevolg van kan
zijn én een gemeenschappelijk buitenlands be-
leid als reactie op de meer recente externe drei-
ging van het transnationale terrorisme). Voor
het overige krijgt dat Europa gestalte op basis
van steeds wisselende coalities van lidstaten die
hun eigen integratiemenu samenstellen op
grond van welbegrepen nationale belangen.

Hier zijn we terug bij een discussie die in het
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begin van de jaren negentig in de integratielitera-
tuur werd gevoerd. Wouter Bos lijkt zich te scha-
ren onder degenen die toen de beperkte voorspel-
lende waarde van een sui generis theorie, het neo-
functionalisme, wilden aantonen. Volgens deze
theorie, die tot op zekere hoogte de wetenschap-
pelijke herformulering was van de integratieme-
thode die Jean Monnet in de jaren vijftig had ge-
propageerd, zou het integratieproces via opeen-
volgende stappen tot een ever closer Union leiden.
Centraal stond het begrip spill-over. Economische
integratie in één sector (bijvoorbeeld kolen en
staal) zou de noodzaak creëren ook op andere ter-
reinen hechtere samenwerking te zoeken. Een
meer recent voorbeeld van een dergelijke ‘functi-
onele spill-over’ is de overgang van een interne
markt naar een economische en monetaire unie.
Het besluit, genomen in 1985, om het vrije ver-
keer van goederen, personen, kapitaal en dien-
sten te realiseren (kortom, om de interne markt
te voltooien) impliceerde onder meer dat een si-
tuatie van volledige mededinging zou worden ge-
realiseerd. Elke vorm van concurrentievervalsing
zou moeten worden uitgebannen.

Dit besluit duwde vervolgens in de richting
van een volgend stap in het (economische) inte-
gratieproces: het Verdrag van Maastricht en de
daarin vastgelegde overgang naar een monetaire
unie. Volledige mededinging zou immers niet
echt volledig zijn als nationale overheden in
staat zouden blijven om de concurrentiepositie
van het nationale bedrijfsleven via wisselkoers-
aanpassingen (tijdelijk) te verbeteren. Het waren
dan ook de grotere, Europees opererende bedrij-
ven die ¬ onder meer georganiseerd in de Euro-
pean Round Table of Industrialists ¬ voor één
markt en één munt lobbyden. Dit laatste feno-
meen duidde volgens de aanhangers van deze in-
tegratietheorie op een andere vorm van spill-
over: politieke spill-over.

De succesvolle, stapsgewijze verdieping van
het economische integratieproces zou allerlei,
voorheen nationaal georganiseerde actoren (be-
drijfsleven, vakbonden, consumentenorganisa-
ties, de boerenlobby, enz.) er toe aansporen om
hun activiteiten meer en meer te verleggen naar

Europa. Het moge duidelijk zijn dat de rol van
supranationale instellingen (met name de Euro-
pese Commissie) in dit verhaal een centrale
plaats innam. Uiteindelijk zou het tweeledige
proces van functionele en politieke spill-over
zelfs resulteren in een federalisering van Euro-
pese besluitvormingsstructuren. Kort en goed,
een monetaire unie zou de noodzaak blootleggen
van een politieke unie (één markt, één munt en
één regering).

Welnu, deze visie op de dynamiek van Euro-
pese integratie wordt door Wouter Bos expliciet
afgewezen als leidraad voor de huidige generatie
van politici. Ten tijde van de founding fathers van
de Europese Gemeenschappen was dit nog een
mooie gedachte, maar in het nieuwe Europa van
na de Koude Oorlog liggen de kaarten anders: de
prioriteit van uitbreiding naar de nieuwe demo-
cratieën in Oost Europa heeft er volgens Bos toe
geleid dat het vroegere ideaal van een Europese
federatie niet langer als realistisch kan worden
gezien. Vandaar Beyond Federalism. Het resultaat
is een visie op Europa die sterke overeenkom-
sten vertoont met het liberaal intergouverne-
mentalisme, een integratietheorie die in de loop
van de jaren negentig ¬ als reactie op het neo-
functionalisme ¬ furore heeft gemaakt.3 Vol-
gens deze theorie is er geen sprake van dat staten
hun soevereiniteit zullen overdragen aan supra-
nationale instellingen. 

Staten waren, zijn en blijven de belangrijkste
actoren in het integratieproces. Een toename van
de wederzijdse economische afhankelijkheid in
Europa na 1945 heeft er weliswaar toe geleid dat
nationale economische belangen en preferenties
zijn gaan convergeren ¬ waardoor markt- en
muntintegratie kon plaatsvinden ¬ maar de rol

Voor vergezichten moeten we
niet langer bij de PvdA zijn. 
Het Europa van Wouter Bos is
een schraal Europa
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van supranationale instellingen was in dit pro-
ces van geringe betekenis. Staten formuleren
eerst hun nationale preferenties op basis van een
rationele afweging van verschillende subnatio-
nale belangen. Nadat dit proces van national pre-
ference formation is voltooid start de fase van
onderhandelingen tussen staten. Staten kunnen
alleen tot een akkoord komen als hun economi-
sche belangen en preferenties in voldoende mate
overeenstemmen, maar zullen altijd de weg van
de ‘kleinste gemene deler’ kiezen. Alleen het
strikt noodzakelijke zal worden besloten (denk
aan de enge interpretatie van het begrip subsidi-
ariteit die Wouter Bos hanteert). 

Overigens is de eerder genoemde wederzijdse
afhankelijkheid asymmetrisch van aard: het gaat
in Europa om staten die een ongelijk ontwikke-
lingsniveau hebben. Daarom moet elk besluit op
het terrein van economische integratie (zoals de
voltooiing van de interne markt of de gefaseerde
ontwikkeling richting een monetaire unie) ge-
paard gaan met zgn. compensatiebetalingen. Om
de armere lidstaten aan boord te houden moeten
de rijkere lidstaten in de buidel tasten (bijvoor-
beeld ter verbetering van het structuurbeleid of
om een extra cohesiefonds te bekostigen). Als de
lidstaten tot een akkoord zijn gekomen breekt de
laatste stap in het integratieproces aan: om de
naleving van de gemaakte afspraken (ook door
toekomstige regeringen) te waarborgen moet
een institutioneel raamwerk van credible commit-
ments worden gecreëerd. Dat is de eigenlijke
functie van Europese instellingen als de Euro-
pese Commissie en het Europese Hof van Justi-
tie. Zij zijn in het leven geroepen om te waken
over de verdragen die soevereine staten met el-
kaar zijn overeengekomen, bijvoorbeeld om
erop toe te zien dat fuserende bedrijven niet tot
monopolisten uitgroeien of om de naleving van
het Stabiliteitspact (in het kader van de emu) te
garanderen. Niets meer en niets minder.

liberaal intergouvernementalisme

Zoals gezegd, deze visie op Europese integratie
komt sterk overeen met de opvattingen van

Wouter Bos. In meer abstracte termen kan ge-
steld worden dat hij de recente wijziging in het
Nederlandse Europabeleid ¬ van pragmatisch
supranationalisme (of in het geval van de PvdA,
idealistisch federalisme) naar realistisch liberaal
intergouvernementalisme ¬ grotendeels onder-
schrijft. De vergezichten zijn vervangen door
een schraal en defensief realisme, dat niet
‘nieuw’ is maar feitelijk neerkomt op de terug-
keer van nationale reflexen (een ontwikkeling
die zich overigens niet beperkt tot Nederland).
Op economisch terrein is Europa grotendeels af,
ook al moeten we waakzaam zijn dat het bouw-
werk van de interne markt niet afbrokkelt en dat
de voortgang van het Lissabon-proces niet in ge-
vaar komt. 

Bijkomend voordeel is dat de compensatiebe-
talingen die eerder nog nodig waren om ook de
minder welvarende lidstaten mee te krijgen, in
het Europa van de toekomst niet langer (in de-
zelfde mate) nodig zijn. Afgezien van de drie
kerntaken (die, nogmaals, worden gezien als een
noodzakelijke Europese reactie op gemeenschap-
pelijke, externe dreigingen) wordt beleid dan
weer voornamelijk een nationale aangelegen-
heid. Want het publieke vertrouwen in de poli-
tiek en in Europa moet worden hersteld en dat
kan alleen door het strikt noodzakelijke naar de
eu over te hevelen (of daar te houden) en door de
besluitvorming op Europees niveau zo efficiënt
mogelijk te organiseren.

Het probleem met deze ‘oplossing’ voor het
huidige gebrek aan publieke steun ten aanzien
van het Europese integratieproces is dat zij de illu-
sie van nationale zelfbeschikking op een aantal
belangrijke beleidsterreinen in stand houdt. En
het is de vraag of deze (bewust of onbewust) ver-
keerde voorstelling van zaken nog langer, onbe-
straft door de kiezers, kan stand houden. Laten we
het voorbeeld van sociaal beleid nemen. Bos lijkt
te suggereren dat sociaal beleid vooral een natio-
nale aangelegenheid is (of moet blijven). Het be-
hoort zeker niet tot de kerntaken van het toekom-
stige Europa. Maar is dit het volledige verhaal?
Het is zonder meer waar dat de eu op dit moment
weinig bevoegdheden heeft op sociaal terrein in
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actieve zin, een situatie die wordt bekrachtigd in
de ontwerptekst van het Europese grondwette-
lijke verdrag. En het is ook waar dat ¬ als gevolg
van de steeds groter wordende sociaal-economi-
sche en politiek-culturele verschillen in de uitge-
breide Unie ¬ van een harmonisatie van sociaal
beleid op Europees niveau geen sprake kan zijn in
de nabije toekomst. Maar er is meer. 

De conclusie dat sociaal beleid dus onderdeel
is (of blijft) van de autonome besluitvormingsca-
paciteit van nationale overheden is snel getrok-
ken maar slechts zeer ten dele juist. Elke politico-
loog weet immers dat de bestudering van be-
sluitvormingsprocessen ook de analyse van non-
decision-making dient in te houden. Anders ge-
zegd, geen sociaal beleid op Europees niveau is
ook een vorm van sociaal beleid, zeker als Euro-
pese besluitvorming op andere terreinen het
netto effect heeft dat nationale overheden be-
perkt worden in hun besluitvormingsautonomie
op sociaal terrein. Dit is een fenomeen dat ik el-
ders heb aangeduid met de term asymmetrische
regulering.4 Het is eenvoudigweg onjuist om te
stellen dat nationale overheden niet bereid zou-
den zijn hun soevereiniteit op essentiële terrei-
nen over te dragen aan bovenstatelijke instellin-
gen. Sinds het midden van de jaren tachtig laten
zij de (re)regulering van marktintegratie en de
controle op prijsstabiliteit grotendeels over aan
supranationale instellingen. Dit is één betekenis
van asymmetrische regulering: het duidt op de
kloof (op Europees niveau) tussen economische
en monetaire regulering enerzijds en sociale re-
gulering anderzijds. 

Kennelijk hebben de lidstaten in het verleden
besloten wel op economisch en monetair terrein
maar niet op sociaal terrein te integreren (lees:
hun soevereiniteit over te dragen). De tweede be-
tekenis is echter belangrijker: die duidt op de in-
vloed van supranationale, economische en mo-
netaire regulering op nationale sociale regule-
ring. Het sociaal ongereguleerde proces van
marktintegratie heeft aantoonbaar geleid tot be-
leidsconcurrentie in de (uitbreidende) eu. Be-
leidsconcurrentie leidt meestal tot een neer-
waartse spiraal op sociaal gebied via de aanpas-

sing van belasting- en uitkeringsstelsels, mini-
mumlonen, arbeidsmarktbeleid, etc. 

Daarnaast is het proces van monetaire inte-
gratie welhaast synoniem aan de overdracht
en/of beperking van traditioneel nationale be-
leidsinstrumenten ¬ zoals de bepaling van de
rentestand, het wisselkoersbeleid en de begro-
tingspolitiek. De eerste twee instrumenten be-
horen immers tot de bevoegdheden van de Euro-
pese Centrale Bank en het derde instrument is

aan banden gelegd via het Stabiliteitspact. In het
geval van economische onevenwichtigheden
(bijvoorbeeld een stagnerende economische
groei in Duitsland) kunnen nationale overheden
of de afspraken in het kader van het Stabiliteits-
pact schenden en begrotingstekorten (tijdelijk)
laten oplopen, of een beleid van arbeidsmarkt-
flexibilisering voeren. Onevenwichtigheden
kunnen in het laatste geval vervolgens worden
afgewenteld op de arbeidsmarkt (dankzij de
onderschikking van werkgelegenheid aan groei).

Het gaat hier niet om de vraag of een derge-
lijke ‘revitalisering van ons sociale model’ (zoals
Wouter Bos het in zijn lezing aanduidt) nu goed
of slecht is. Het gaat om de constatering dat een
toekomstvisie, waarin Europa zich slechts met
een drietal kerntaken bezighoudt en het overige
overlaat aan de lidstaten, misleidend is. Dé kern-
taak van Europa is de verwijdering van ‘rigide’
nationale, economische en sociale regelgeving
die een optimaal functionerende (lees: concur-
rentiekrachtige) Europese economie in de weg
staat. In die zin gaat Europa zowel over economi-
sche en monetaire regulering op Europees ni-
veau als over sociale deregulering op nationaal
niveau. Het heeft dus geen zin om een discussie
aan te gaan over de vraag wie wat moet doen. 

De vergezichten zijn vervangen
door een defensief realisme, dat
neerkomt op de terugkeer van
nationale reflexen
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Dat ligt in Europa nu al veel gecompliceerder
en kan niet langer worden gepresenteerd als een
simpele keuze tussen het nationale en het Euro-
pese. De belangrijkste vraag is wat voor Europa
we willen bouwen en welke maatregelen daar-
voor nodig zijn. Het kan zijn dat Wouter Bos het
doel van sociale cohesie in een uitbreidende
Unie ondergeschikt heeft gemaakt aan die an-
dere doelstelling om Europa de meest concurren-
tiekrachtige economie in de wereld te maken
(onder het motto: dan volgen banen en welvaart

vanzelf), en het kan zijn dat hij het oude ideaal
van een progressieve rol van Europa als soft power
in het internationale systeem heeft ingeruild
voor een Europa dat slechts handelingscapaciteit
ontwikkelt om een externe dreiging het hoofd te
bieden. Het kan zijn, maar laat hij dit dan ook ex-
pliciet benoemen. Dan weten we dat we voor ver-
gezichten niet langer bij de PvdA moeten zijn, en
dan weten we ook dat sociale cohesie binnen Eu-
ropa voornamelijk langs de weg van marktinte-
gratie moet worden gerealiseerd.

Noten

1 Zie Stefan Wagstyl, ‘Borders
come down, but what barriers
still remain in Europe?’, Finan-
cial Times, 14 april 2004, blz. 4.

2 De lezing van Wouter Bos is te

vinden op zijn website www.
wouterbos.nl onder ‘speeches’.

3 Zie Andrew Moravcsik, The
Choice for Europe. Social Purpose
and State Power from Messina to
Maastricht, London: ucl Press,
1998.

4 Zie Otto Holman, ‘The New Po-
pulism. Transnational Gover-
nance and European Integra-
tion’, assr Working Paper 03/03,
Amsterdam: Amsterdam School
for Social science Research, no-
vember 2003, zie www.assr.nl.

* Een aantal bijdragen aan het Europa-thema in dit nummer van s&d is indirekt afkomstig van een, door de
Nederlandse pes-delegatie in het Europees Parlement en de Wiardi Beckman Stichting georganiseerde, debat-
bijeenkomst ‘Naar een nóg grotere Unie’, op vrijdag 13 februari 2004 in De Rode Hoed in Amsterdam. 
Het gaat om de bijdragen van Otto Holman, Maarten Brands, Erik de Gier, Joost Lagendijk & Jan Marinus
Wiersma en Matthias Verhelst & René Cuperus. 
Met dank aan: Jan Jacob van Dijk, Johan te Velde, Wendy Asbeek Brusse, Jos Boonstra, Henk Kool, Camiel Ha-
mans en Joke Swiebel. Zie ook: www.pesdelegatie.nl.


