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Ben ik ècht Nederlander?

Nederlanders gelden sinds jaar en dag 
— lees er al die zelfvoldane stereotiepe karak-
terschetsen maar op na — als een nuchter, 
bezonken, uitgebalanceerd handelsvolk, 
een tikkie burgerlijk, eigenwijs en aan de 
zuinige kant, maar vooral tolerant en vooral 
ook open, internationaal georiënteerd. Het 
was een zelfbeeld (‘Those remarkable Dutch’   ) 
waar ik me heerlijk thuis bij voelde. Maar 
sinds 1 juni weet ik dat het niet klopt.

Als het referendum over die vermaledijde 
Europese Grondwet iets heeft duidelijk 
gemaakt, dan is het wel dat Nederland hele-
maal geen nuchtere, bezadigde natie is. En 
dat die blik over grenzen en overzee ook wat 
minder weids is dan alle geschiedenisboek-
jes Nederlanders vanaf de Gouden Eeuw 
toeschrijven.

Nederland blijkt gewoon een benepen, 
eigenwijs, wantrouwend, naar binnen 
gekeerd land. Het verpletterende Nee tegen 
de Europese Grondwet heeft hardhandig een 
einde gemaakt aan alle mythes die sinds For-
tuyn en sinds Van Gogh nog over ‘het kleine, 
open land aan de Noordzee’ voortleefden.

Wat het ergste is: dat ideale Nederland 
heeft nooit bestaan. Het is een geromanti-
seerd zelfbeeld, de natie van jong aan bij-

gebracht via geschiedenisboekjes die ken-
nelijk moesten verbloemen hoe humeurig, 
sikkeneurig, argwanend, introvert en zelfs 
provinciaals de bewoners van de lage landen 
aan de zee van tijd tot tijd plachten te zijn.

Wie op school een beetje had opgelet, had 
dan ook kunnen weten dat het referendum 
over de Europese Grondwet geen gelopen 
race was.

Zo vreemd was die massale stem tegen 
Europa niet. Zo bijzonder was die opstand 
der burgers niet. En zo afwijkend was die 
collectieve uitbarsting van onbehagen niet.

Je kon d’r eigenlijk op wachten…
Het paste in het nationale patroon.
Neem de vermeende nationale gelijk-

matigheid en evenwichtigheid. Wie de 
vaderlandse geschiedenis niet helemaal 
vergeten is, weet dat van tijd tot tijd het 
grauw in opstand komt tegen de regen-
ten. Nee, de Beeldenstorm (1566) was geen 
eenmalige exces. De afrekening met de 
gebroeders De Witt (1672), het Pachters-
oproer (1748), het Palingoproer (1886), het 
Jordaanoproer (1934) en Provo (1966) laten 
hetzelfde patroon zien. Tot en met de pro-
testgolf die Pim Fortuyn op de grens van de 
20ste en de 21ste eeuw losmaakte. Ook het 
Nee tegen Europa past in dat rijtje — een 
populistische afrekening met alles wat het 
establishment sedert onheuglijke tijden 
over de hoofden van ‘de gewone man’ had 
geconstrueerd.

Het Nee tegen de Europese Grondwet [ 1]
Het einde van een mythe

door Jan Schinkelshoek 

Voorzitter cdv-redactie
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Het gaat in Nederland altijd schoks-
gewijs. Jarenlang is het rustig, ogenschijn-
lijk kalm. En dan opeens, onverwacht, doet 
zich een explosie voor en breekt alle onge-
noegen, alle onbehagen naar buiten. Dat is 
een bijproduct van het poldermodel: tegen-
stellingen en conflicten worden heel lang 
via compromissen ondergeschoffeld — tot 
de opgebouwde onderhuidse spanningen te 
veel worden. Zo’n explosie heeft meestal een 
kleine, haast onbeduidende aanleiding.

Zo is het met Europa gegaan.
• • •

Open, internationaal georiënteerd is 
Nederland nooit echt geweest. Als het land 
iets kenmerkte was het een argwaan waar-
mee het over de grenzen keek. De Tachtig-
jarige Oorlog was meer ingegeven door 
provinciaals particularisme dan op school 
verteld.

Ja, sinds de uitvinding van het haring-
kaken is er een aardige duit buiten de lands-
grenzen verdiend. Maar die commerciële 
inslag moet vooral niet worden verward met 
buitenlandse belangstelling.

Het is geen toeval dat, ondanks de Gou-
den Eeuw, het Nederlands als taal praktisch 
nergens ter wereld wortel heeft geschoten. 
Waar de Engelsen een compleet Gemene-
best nalieten, herinneren nog slechts enkele 
vervallen forten op Ceylon, een kras op een 
Javaanse rots en een beetje Afrikaans aan 
‘Neêrlands heerschappij over de wereldzeeën’. 
Het ging Jan Pieterszoon Coen en zijn opvol-
gers vooral om rendement.

Wat valt er te verdienen? — zo keek Neder-
land ook naar Europa.Pas na de Tweede 
Wereldoorlog min of meer gedwongen de 
neutraliteitspolitiek op te geven, was het 
aanvankelijke Euro-enthousiasme vooral 
ingegeven door simpel winstbejag, compen-
satie voor het verlies van  ‘Ons  Indië’  .

Dat iemand als Willem Drees sr. — de 
Vader des Vaderlands van de 20ste eeuw 

— zo sceptisch over de Europese eenwording 
was, wordt licht vergeten. Heel lang hebben 
protestanten wantrouwend naar Europa 
gekeken. Tot op de dag van vandaag ver-
moedt de SGP’er de hand van ‘Rome’ in. Nee, 
het is geen toeval dat Urk het hoogste aantal 
tegenstemmers telde.

Euroscepsis is een vast bestanddeel van 
de Nederlandse politiek geweest. Den Uyl 
beledigde je door ’m ‘Europeaan’ te noemen 
en Bolkestein — hoewel later Europees Com-
missaris — heeft nooit een geheim gemaakt 

van zijn, laten we zeggen, afstandelijke kijk 
op ‘Europa’.

Ja, het CDA is eigenlijk altijd uitzondering 
geweest. Maar dat vertekende het nationale 
beeld. Doordat christen-democraten zo lang 
onafgebroken het voor het zeggen hadden, 
is die eurocynische onderstroom aan het oog 
onttrokken geweest. Dat deed er ook niet zo 
veel toe: Europa was tot voor kort — zeg: tot 
de Euro — te ver weg om last van te hebben.

• • •
In de aanloop na 1 juni kwamen al die draden 
bij elkaar. De nationale korzeligheid, het 
vaderlandse wantrouwen en de traditionele 
benepenheid liepen als het ware in elkaar 
over en Nederland liet zien wat het altijd 
geweest was. Het referendum over Europa 
leverde een pijnlijke, bijna gênante zelfont-
dekking op: we zijn niet die ruimdenkende, 
gematigde en nuchtere lieden die we dach-
ten te zijn.

Ben ik ècht Nederlander?

Nederland blijkt gewoon  
een benepen, eigenwijs,  
wantrouwend, naar binnen 
gekeerd land
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René van der Linden was in 1986/1987 
staatssecretaris van Europese Zaken, is voor-
zitter van de Assemblee van de Raad van 
Europa en is zelf intensief namens Neder-
land betrokken geweest bij de opstelling van 
het grondwettelijk verdrag. Meewerken aan 
de opstelling van de Grondwet noemt hij het 
meest enerverende en inspirerende project 
waaraan hij ooit heeft mee gewerkt. En een 
grote stap vooruit die de besluitvormings- 
en organisatiestructuur aanpast aan de 
uitbreiding, Europa democratischer maakt 
en de nationale parlementen meer bevoegd-
heden geeft om zaken te regelen waar Brus-
sel van af moet blijven

CDV peilde 1 dag na het Nederlandse  
Nee zijn stemming. 

‘Ik ben ontgoocheld. Vooral ook omdat 
naar mijn overtuiging geen redelijk argu-
ment tegen de grondwet als zodanig is te 
geven. De Nee-campagne was een offensieve 
campagne die inspeelde op de gevoelens van 
ongenoegen bij het volk. De Ja-campagne 
was knullig, kwam veel te laat, had iets 
plichtmatigs en straalde te weinig commit-
ment uit. Een algemene verklaring voor het 
Nee is dat de geest van Fortuyn nog uit de fles 
is. Weerstand tegen de politiek is doorslag-
gevender geweest dan inhoudelijk bezwa-
ren tegen de ontwerp grondwet. Precies al 

de bezwaren van het nee kamp konden juist 
ondervangen worden door deze grondwet!’ 

• • •
‘Het ongenoegen, de kloof tussen burger 
en Haagse politiek, is politici aan te reke-
nen. Er is te lang gezwegen over Europa. Het 
publieke debat is nog niet echt van de grond 
gekomen. En als men de burger alleen maar 
voorhoudt dat Europa geld kost, wat Zalm 
voortdurend gedaan heeft, als de uitbrei-
ding als een probleem,een geldkostende 
operatie in plaats van een uitdaging met 

kansen en gerechtvaardigde solidariteit, 
gepresenteerd wordt, dan draag je ook bij 
aan een verkeerde beeldvorming. Nederland 
draagt wel onevenredig bij aan de begroting 
van de EU, maar we krijgen er ongelofelijk 
veel voor terug. We behoren tot de grootste 
profiteurs van de Europese samenwerking, 
in termen van handel,  transport, buiten-
landse investeringen. Alleen al de uitbrei-
ding levert ons jaarlijks 2 miljard netto op. 
En dan nog mogen Poolse arbeiders hier niet 
komen werken!’ 

‘Het probleem is dat de nationale par-
lementen veel te veel inward loooking zijn 

Het Nee tegen de Europese Grondwet [ 2]
René van der Linden: ‘Den Haag moet 
zich deze uitslag zelf aanrekenen’

door Jan Prij

Secretaris cdv-redactie

De uitslag kan ik niet  
anders dan als  
‘rampzalig’ omschrijven
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geworden. Europees denken, dat voorbij-
gaat aan Haagse (deel) belangen, zit niet  in 
de hoofden van de parlementariërs. Bij de 
maandelijkse besprekingen over de Con-
ventie waren een handjevol parlementsle-
den aanwezig. Bij de behandeling van het 
jaarprogramma van de Europese Commis-
sie slechts 3 Tweede Kamerleden. Zo heb ik 
Harry van Bommel van de SP nooit gezien. 
Wel Nee roepen, terwijl je het volledig hebt 
laten afweten bij de debatten in het parle-
ment. Dan draag je zelf bij aan het gebrek 
aan geloofwaardigheid van de politiek …’ 

• • •
‘Is de Unie te ambitieus en de uitbreiding 
te snel gegaan? Dat de uitbreiding te snel 
gekomen is geloof ik niet. Wel dat de EU 
zelf onvoldoende gedaan heeft om de eigen 
structuur aan te passen. Na de val van de 
Muur zijn er vele pogingen geweest van de 
Europese Raad van ministers om de Unie 
klaar te maken voor de uitbreiding. Maar 
de regeringsleiders zijn hiertoe niet in 
staat gebleken. We hebben constant achter 
de feiten aan gelopen. Vanuit dat onvermo-
gen en die onmacht is het Europees parle-
ment  met het voorstel voor een Conventie  
gekomen. Dat is uniek in de geschiedenis 
van Europa. Het Grondwettelijk Verdrag is 
daarom niet het eigendom van regeringen 
en diplomaten. Het is eigendom van de 
parlementen en regeringen en is in open 
dialoog met de civiele samenleving (zoals 
vakbonden, werkgevers, kerken, jongeren 
organisaties, milieugroepen) tot stand 
gekomen’  

 ‘Als het Verenigd Koninkrijk niet ratifi-
ceert is het Verdrag dood. Ik hoop het niet, 
want dan zijn we weer terug bij af, bij de voor 
de 25 onwerkbare regels van  Nice. Ik vrees 
dat de Verenigd Koninkrijk de grote winnaar 
zal zijn. We zijn begonnen met twee concep-
ten van samenwerking : het integratiemo-
del en het vrijhandelsmodel. We hadden de 

Economische gemeenschap van de zes, en 
de EFTA, de vrijhandelszone met Engeland 
aan het hoofd. Het integratie model van de 
Europese  Economische Gemeenschap was 
zo succesvol dat leden van de EFTA zich ver-
drongen hebben om lid van de EEG, later de 
EU, de zich steeds verder integrerende Euro-
pese Unie, te worden. Maar nu dreigen we 
richting veredelde vrijhandelszone te koer-
sen. Frankrijk schiet zich in de eigen voet en 
ook de Nee-stemmers in Nederland lijken de 
Britten in de kaart te spelen’.

• • •
‘Naast de zichtbare vertrouwensbreuk wor-
den trekjes zichtbaar van een land dat een 
gevoel van eilanddenken oproept. Neder-
land als het Urk van Europa.

Natuurlijk moeten we de uitslag serieus 
nemen en is het referendum op dit punt  
na zoveel jaar gebrek aan publiek debat 
en communicatie over Europa pure winst.  
Maar dat mag er niet toe leiden dat Neder-
land met Europa plots de andere kant op 
gaat en een fundamentele breuk met de 
Europese politiek veroorzaakt. Dat mag 
vooralsnog niet aan de uitspraak van de 
kiezer ontleend worden. Dat vergt een 
diepgaander analyse van de relatie poli-
tiek / bestuur en kiezer enerzijds en het 
referendum anderzijds.’

‘Ik vrees dat de meesten de consequen-
ties van het Nee (nog) niet overzien. Het 
is een historisch gemiste kans. De stem 
van de angst en het wantrouwen heeft 
vooral doorgeklonken. De uitslag kan ik 
niet anders dan als “rampzalig” omschrij-
ven. In plaats van dynamiek, optimisme 
en vooruitgang dreigt nu onzekerheid, 
twijfel en stagnatie.’



Charlie Chaplin in Modern Times [ 1936  ]


