
heid en anonieme bovennationale structuren toe-
neemt, niet meer voldoende. Europa is niet herken-
baar voor de Nederlandse burgers.

In 1996 was ik secretaris van een commissie, die
zich bezighield met de visie van de PvdA op buiten-
lands beleid en op Europa. Deze commissie stond
onder leiding van Maarten van Traa en onder an-
dere Max van den Berg en de onlangs overleden
Piet Dankert maakten er deel van uit. Een groot di-
lemma voor de commissie was het gebrek aan de-
mocratie in Europa. Over het algemeen is de PvdA
voorstander van de uitbreiding van bevoegdheden
van de Europese instituties als de Europese Com-
missie en het Europese Parlement. Dat was ook de
lijn van het rapport Van Traa, dat niet voor niets de
titel ‘Voorbij de Waterlinie’ meekreeg. Tegelijkertijd,
constateerde de commissie, zou deze uitbreiding
van bevoegdheden leiden tot een toename van het
democratische gat: ‘bovennationale instituties ont-
beren voldoende democratische controle en legiti-
miteit.’ Dat, vond de commissie, moesten we op de
koop toenemen om Europa als geheel vooruit te
helpen: ‘Gesteld voor de keuze: eerst meer demo-
cratie of eerst meer beleid in Europa, kiezen wij
voor het laatste. Dat is een praktische keuze.’ De
kritiek op deze stellingname was op het PvdA-
congres in februari 1997 enorm. Het kon toch
niet zo zijn dat de burger minder invloed kreeg en
maar moest vertrouwen op de grillen van zijn
bestuurders?

Het rapport verdween in een la, en ondanks de
kritiek werd de omstreden aanbeveling werkelijk-
heid. ‘Meer beleid’ is voor PvdA’ers een vanzelf-
sprekendheid, nationaal en internationaal. In ze-
kere zin was de keuze van de commissie Van Traa
daarmee meer een beschrijving van de werkelijk-
heid geweest, dan een echte keuze. Nederland
dommelde in slaap onder de zegeningen van het
poldermodel. De discussie over Europa werd
binnen de PvdA door een kleine elite gevoerd in
technocratische termen, met als gunstige uitzon-
dering de inzet van Tweede Kamerlid en lid van de

De discussie over de uitkomst van de Europese
Conventie en de Europese Grondwet dreigt zich
voornamelijk af te gaan spelen op de opiniepagi-
na’s van de kwaliteitskranten en in erkende discus-
siecentra als Instituut Clingendael, Felix Meritus en
De Balie. Als het daartoe beperkt blijft, zou dat wel
eens kunnen leiden tot een grote deceptie bij een
nationaal referendum. Politieke partijen moeten
daarom met open vizier de strijd aan gaan en het
referendum over de Europese grondwet politiseren.
Dat betekent dat burgers heldere keuzes voorge-
legd moeten krijgen en dat is als het om Europa
gaat geen gemakkelijke opgave. Vooral de voor-
standers moeten zich dit aantrekken en niet bang
zijn om klare wijn te schenken. Het gaat om niets
minder dan de invloed van de Nederlandse burger
in Europa en dat raakt de kern van de democratie.
Dat is een brede maatschappelijke discussie waard.
Een discussie die vooral (nog) gevoerd moet wor-
den binnen de PvdA. 

De PvdA is een partij die zich traditioneel be-
roept op een pro-Europese houding. Dat is naar
mijn mening zeer terecht. Een verenigd Europa en
een sterke unie, waar zoveel mogelijk landen lid
van zijn, zijn de beste garantie op vrede, veiligheid,
welvaart en stabiliteit. Daarom ben ik altijd een
voorstander geweest van de Europese uitbreiding
en heb ik altijd gevonden dat juist sociaal-demo-
craten solidair moeten zijn met de landen in Eu-
ropa die het minder goed hebben. De PvdA is
daarom altijd bereid geweest te investeren in de
Europese instituties vanuit een soms wat naïef ver-
trouwen dat in de instituties de kern van de Euro-
pese gedachte lag. Dat is lang goed gegaan, maar
in een tijd waarin het wantrouwen tegen de over-
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een nieuwe impuls geven. Ik pleit daarom voor een
ledenreferendum over de vraag: ‘moet de PvdA de
nieuwe Europese grondwet steunen?’

arjen berkvens
Directeur Alfred Mozer Stichting, de Oost-Europa
stichting van de PvdA

Participatie
Participatie! Als ik de kranten mag geloven moet
dat volgens Wouter Bos het nieuwe toverwoord
voor de Partij van de Arbeid worden. Weg met ge-
lijkheid, gelijkwaardigheid; verouderde begrippen
uit een voorbije tijd. Over wat die participatie dan
moet voorstellen, hoor ik niks. 

Want participatie waarin? Participatie in een
samenleving waar geen plaats is voor dingen die
geen onmiddellijk nut hebben, waar vrijheid en be-
zinning zelfs in de instituties die daarvoor bedoeld
zijn nauwelijks meer bestaan (of zwaar bevochten
moeten worden, waar elk stukje natuur vogelvrij is
geworden voor meer asfalt, meer verkeer, meer wo-
ningbouw, waar ‘de markt’ ongestoord het kwets-
bare en weerloze kan vernietigen, waar alles een
prijs heeft en geen waarde? Participatie met de al-
lesoverheersende jacht op meer geld, meer spul-
len, meer idiotie, omdat dat in onze maatschappij
die hoge status oplevert waar zonder het leven
geen waarde schijnt te hebben?

Participatie? waar haalt Bos het vandaan? Het
antwoord is waarschijnlijk heel simpel: uit allerlei
beleidsnota’s: van jeugdbeleid tot ouderenbeleid,
van minderhedenbeleid tot cultuur- en zorgbeleid,
van sociale vernieuwing tot het grote-steden-be-
leid. De term participatie is sinds het derde kabinet
Lubbers in dat soort nota’s voortdurend dé doel-
stelling van het beleid. Een mooie, technocratisch,
tamelijk nietszeggende en daardoor ongevaarlijke
doelstelling, zoals de ambtelijke top dat graag ziet
in officiële beleidsnota’s.

Wat is er van onze eens zo trotse sociaal-demo-
cratie en van de analyses waarop ze haar politieke
doelstellingen baseerde geworden? Nemen we nu
kreten over uit het ambtenarencircuit en hangen

Europese Conventie, Frans Timmermans. Om deel
te nemen aan de discussie in bijvoorbeeld de Ad-
vies Commissie Europese Politiek (ACEP) is een
universitaire opleiding nog een minimale voor-
waarde. Als de burger het niet snapte, dan ‘moes-
ten we het gewoon nog beter uitleggen…’ was de
heersende opinie. De omslag kwam echter snel na-
derbij. De invloed van Frits Bolkestein en de For-
tuyn revolutie misten hun effect op het Neder-
landse beleid aangaande Europa niet. Plotseling
sloeg één van de zes oprichters van de EU aan het
puberen. Het tweede Paarse kabinet (PvdA, VVD en
D66) trok succesvol ten strijde om meer geld uit Eu-
ropa (terug) te halen en bijna blokkeerde Balke-
nende 1 de uitbreiding van de EU. Een meerderheid
in het parlement lijkt nu voor een referendum over
de Europese grondwet te zijn en de nettobetalers
positie van Nederland wordt wederom sterk bekriti-
seerd. Onze EU-partners kijken verwonderd toe.
Wat doet de PvdA?

Onlangs deed Wouter Bos in een interview met
Vrij Nederland de volgende uitspraak: ‘De Partij die
de volgende verkiezingen gaat winnen, is de Partij
die het beste begrijpt waar Pim Fortuyn uit is voort-
gekomen. En die dat nu niet weer laat liggen.’ Als
we deze uitspraak toepassen op het Europese be-
leid zou ik vrij naar Van Traa de volgende stelling
willen poneren: ‘Gesteld voor de keuze: eerst meer
democratie of eerst meer beleid in Europa, kiezen
wij voor het eerste. Dat is een principiële keuze.’
Laten we de uitkomst van de Europese Conventie
vanuit deze stelling bespreken. Laten we de ko-
mende maanden daarom pleiten voor een grotere
directe invloed van de burger in Europa. Waarom
mogen burgers de Nederlandse Europees Commis-
saris niet zelf kiezen en waarom zijn wij voorstander
van het kwijtraken van een commissaris met stem-
recht? Waarom kan het Europees parlement nog
steeds geen individuele commissarissen wegstem-
men? Waarom krijgen burgers geen directe invloed
op de keuze voor de voorzitter van de Europese
Commissie en de Europese raad?

Dat discussieproces moet beginnen in onze ei-
gen partij. Daarbij hoort mijns inziens ook dat onze
eigen leden meer invloed krijgen op het partij-
standpunt in deze. Dat zal de discussie over Europa
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