
De ontdekking van Europa 

- Het onbehagen van Nederland in 

het licht van het EU-voorzitterschap  -

peter van grinsven  

Nu pas lijkt in Nederland te besef door te dringen wat het betekent deel uit te

maken van een Europese Unie waarvan de bemoeienis zich steeds dieper uit-

strekt tot in het nationale domein. Dit besef resulteert vervolgens in een groei-

end onbehagen en een gevoel van verongelijktheid over het verloop van de

Europese integratie, aldus Peter van Grinsven. Onbehagen over de afnemende

beleidsinvloed op tal van terreinen, de eigen identiteit en de confrontatie met

nieuwe lidstaten, die het ideaal van het supranationale Europa niet of nauwe-

lijks dragen. In Nederland wint de scepsis over Europa terrein. Men heeft het

gevoel onvoldoende serieus te worden genomen, niet in de laatste plaats door

de grote lidstaten. Andere landen zien toch vooral een opportunistische leer-

meester wiens voormalige sterk Europese visie plaats heeft gemaakt voor een

kosten-batenanalyse over gelden en subsidies naar en uit Brussel en de nieuwe

Europese partners. Een houding die de geloofwaardigheid van Nederland niet

ten goede komt en het bij voorbaat als potentiële partner bij coalitievorming

uitsluit. Een bezinning op de eigen positie binnen de EU en de toekomst en

daarmee het zelfbeeld is  dringend noodzakelijk. Wat dat betreft kan het

Nederlandse voorzitterschap louterend weken. 

In Holland gebeurt alles altijd vijftig jaar later. Deze gevleugelde uitspraak lijkt ook

van toepassing op het Nederlandse Europa-debat. Wie niet beter weet, zou immers

gemakkelijk de indruk kunnen krijgen dat politiek en publiek in Nederland nu

pas in de gaten krijgen wat het betekent deel uit te maken van een Europese Unie

waarvan de bemoeienis zich steeds dieper uitstrekt tot in het nationale domein.

Het besef dat Europese integratie niet vrijblijvend is, maar effecten meebrengt die

vérgaande gevolgen - financieel en beleidsmatig - voor de eigen samenleving in-

houden, resulteert vervolgens in een groeiend onbehagen en een gevoel van veronge-

lijktheid. Onbehagen over wat Europa allemaal vermag, waarbij veelal gemakkelijk

wordt vergeten dat Nederland in een eerder stadium - maar blijkbaar zonder de

implicaties te overzien - had ingestemd met de desbetreffende besluiten.

Verongelijktheid omdat Nederland in de eigen perceptie onvoldoende serieus ge-

nomen wordt, niet in de laatste plaats door de grote lidstaten. 

De rode draad is, dat vaak in een laat stadium op gedane zaken wordt teruggeko-
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men dan wel dat Nederland hoog van de toren blazend zichzelf op onnavolgbare

wijze buitenspel weet te zetten. Een illustratie van het eerste is de uitbreiding van

de Unie met de Midden-Europese landen, waarbij Nederland toekomstige partners

van zich vervreemdde door op het laatste moment de toestroom van goedkope ar-

beid als obstakel te introduceren, af te dingen op de voor die landen bestemde

fondsen en extra garanties te eisen voor hun voldoen aan het Europese acquis. Ook

in het geval van Turkije schijnt het nog niet tot iedereen te zijn doorgedrongen

dat de vraag of Turkije EU-lid zou kunnen worden een reeds vele malen met uit-

drukkelijke instemming van Nederland gepasseerd station is. En bij het handha-

ven van de begrotingsdiscipline binnen de Eurozone is het niet veel meer dan een

schrale troost te weten dat Nederland het gelijk aan zijn kant had; om vervolgens

zelf ook door de drie procentregel te schieten. 

Zodoende is bij deze founding father van weleer sprake van een groeiende Euro-

scepsis. Na decennia van desinteresse begint de Unie zowaar een zaak van publie-

ke belangstelling te worden, echter in negatieve zin, tot uitdrukking komend in

achterdocht tegenover de integratie en weerzin tegen de bemoeienis van de

Brusselse bureaucraten. Een zekere naar-binnen-gekeerdheid valt zo aan de Neder-

landse houding niet te ontkennen. Een ontwikkeling die al langer gaande is, maar

minstens omineus genoemd mag worden in het licht van het Nederlandse EU-

voorzitterschap. Een voorzitterschap onder evident moeilijke omstandigheden,

niet alleen vanwege het tijdstip, maar ook vanwege de agenda, waaronder Turkije

en het nieuwe budget van de EU.

Neerlands onbehagen verklaard

Dit groeiend onbehagen met Europa kan vanuit een aantal factoren verklaard

worden. Allereerst, het besef van de uitbreiding van de Europese Unie naar 25 lid-

staten. Deze uitbreiding roept bij voorbaat de vraag op of een Unie van dergelijke

omvang hoe dan ook zou kunnen functioneren. Vanuit de Nederlandse positie be-

zien is echter wezenlijker dat de mythe van de founding father definitief is doorge-

prikt. Waar Nederland meende als mede-oprichter van de Unie een bijzondere

plek te mogen claimen - niet in de laatste plaats in de relatie met Frankrijk en

Duitsland - lijkt binnen een gezelschap waarin de overgrote meerderheid géén

deel heeft uitgemaakt van die historie, die positie in toenemende mate een ana-

chronisme: Nederland als één van de velen binnen een Unie van velen. Deze veran-

dering komt des te harder aan, nu de identiteit van de Unie als een club van min

of meer gelijkgezinde en -geaarde landen verder onder druk komt te staan. De

Unie wordt verrijkt met een keur aan nieuwe landen, met een ander verleden, an-

dere achtergronden, tradities, en met name andere percepties op Europese inte-

gratie. 

Deze ontwikkeling doet zich nog scherper gevoelen nu op dit moment juist de in-

terne spankracht van de Nederlandse samenleving als gevolg van onzekerheid
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over de houdbaarheid van de multiculturele samenleving aan druk onderhevig is.

Anders gezegd, zorg over eigen identiteit in een steeds veelkleuriger samenleving

mengt zich met onzekerheid over behoud van de nationale identiteit in een steeds gro-

ter Europa. Deze factor kan wellicht ook verklaren waarom het vooruitzicht van

een mogelijke - zelfs beperkte - toestroom van arbeidsmigranten uit Midden- en

Oost-Europa zo’n gevoelige snaar raakte in het als tolerant bekend staande

Nederland.

Een tweede, met de uitbreiding samenhangende, factor is de verandering waar-

aan het Europese integratieproces zelf onderhevig is. Terecht wordt opgemerkt

dat met het einde van de Koude Oorlog, en met als  laatste nawee daarvan de uit-

breiding, de Europese integratie in haar aard veranderd is. Het ideaal van het

supranationale Europa wordt nu geconfronteerd met de harde realiteit van toe-

stroom van landen die dat ideaal niet of in veel mindere mate delen. Het Europa

als waardengemeenschap heeft definitief plaats gemaakt voor een economische

belangengemeenschap waarbij de nieuwe lidstaten zoveel mogelijk (economisch)

gewin willen behalen. Voor meer ideële en federale initiatieven lijkt voorlopig

geen ruimte; voor veiligheid is er primair de NAVO.

Het gevolg is dat, waar Nederland in Europese integratie op supranationale grond-

slag toch vooral een middel zag om de eigen positie ten opzichte van de grote lan-

den te waarborgen en deze lidstaten te binden aan communautaire spelregels, dit

kenmerk van de integratie meer onder druk is komen te staan. Het Europa van de

sterke Europese instellingen moet zich, gehinderd door zwak leiderschap, verwe-

ren tegen een rijzend intergouvernementeel tij. Daarnaast eisen de grote lidstaten

steeds vaker en uitdrukkelijker een aparte positie op, zelfs in die mate, dat zich de

contouren van een informeel directorium van Frankrijk, Duitsland en het Vere-

nigd Koninkrijk beginnen af te tekenen. Een directorium waartoe Nederland geen

toegang lijkt te hebben. Kortom, ook in dit opzicht zijn de zekerheden van weleer

minder vanzelfsprekend.

En, tot slot, wordt nu pas duidelijk wat de gevolgen zijn voor het binnenlands-po-

litieke speelveld van tal van besluiten die eerder onder de vlag van marktintegra-

tie en Europese munt zijn genomen. De Europese integratie blijkt een politiek

project te zijn, in de zin van een afnemende beleidsautonomie en zelfstandigheid

op tal van terreinen die het strikt economische gebied verre overschrijden. Of dat

nu de inrichting van de gezondheidszorg, de houdbaarheid van het pensioenstel-

sel, de normering van het strafrecht, de publieke voorzieningen, enz. betreft,

steeds vaker stuit de Nederlandse voorkeur om allerlei zaken eerste intern in goed

polderoverleg te regelen, op de harde realiteit van reeds bestaande Europese regel-

geving terzake dan wel op de noodzaak het beleid met de partners af te stemmen.

Ook dit veroorzaakt onbehagen en onzekerheid. Waar Europese integratie immers

van oudsher een eliteproject was, dat - enkele sectorale belangengroeperingen

daargelaten - geen uitleg aan het grote publiek behoefde, is Europa nu een be-

leidsdomein dat op tal van terreinen de politieke elite direct beperkt in het ver-
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mogen een nationaal beleid te voeren. Anders gezegd, sterker dan in het verleden

moet het Europese spel zowel op het niveau van Brussel als op het nationale niveau

gespeeld worden. Dan blijkt de verleiding groot dit spel te spelen als een variant

op zwartepieten: Brussel als schaamlap, als grote boosdoener, daarbij “vergetend”

dat wat in Brussel gebeurt, bepaald wordt door de lidstaten, waaronder Nederland

zelf. Dit laatste is dan tegelijkertijd illustratief voor het feit dat de traditionele

consensus binnen de Nederlandse politieke elite over het Europabeleid al langere

tijd onder druk staat. Overigens is het paradoxale effect hiervan vervolgens wel

dat, waar het ontstaan van een Unie met veel deelnemers en met voor Nederland

grote belangen op het spel een flexibeler opstelling van Nederland in het onder-

handelingscircuit vergt, het binnensluipen van de binnenlandse dimensie in het

Nederlandse Europa-debat het zoveel moeilijker maakt die flexibele opstelling te

hanteren. De door eigen belangen ingegeven nationale parlementariërs lijken

geen gelegenheid onbenut te laten om de onderhandelingsruimte voor de

Nederlandse ministers op voorhand zoveel mogelijk in te perken.  

Zelfbeeld Nederland

Het gevolg van de hierboven omschreven ontwikkelingen is dat in het Neder-

landse politieke en electorale landschap een zekere neiging tot afstand en afzij-

digheid ten aanzien van de Europese integratie valt te onderkennen. In ieder ge-

val is er sprake van een verharding van de opstelling tegenover de EU. Gelet op

ligging, economische positie en het van oudsher geldende ambitieniveau, is

Nederland toch te zeer met de buitenwereld verweven en vooral te veel van de

Europese partners afhankelijk om zich een dergelijke opstelling te kunnen per-

mitteren, zeker in het licht van het voorzitterschap.

Dan is allereerst een kritische reflectie op het Nederlandse zelfbeeld als het gaat

om de positie in Europa noodzakelijk. Dat zelfbeeld kan - mede op basis van het

voorgaande betoog - in enkele pennenstreken worden samengevat. Ten eerste is

daar de neiging Nederland als middelgrote mogendheid af te schilderen c.q. als

aanvoerder van de kleine landen. Aan die zelfwerkende status wordt vervolgens

de conclusie verbonden dat Nederland - ook in het licht van de ambities - een door

ieder, en door de grote landen niet in de laatste plaats, serieus te nemen partner

is, die mede op grond van de altijd grondige voorbereiding van Europese dossiers

het gelijk aan zijn kant heeft. Deze voorstelling wordt vaak nog verder onder-

bouwd met een verwijzing naar de bijzondere positie van Nederland als mede-op-

richter van de Europese Gemeenschap; een status die ons land dan ook een bijzon-

dere verantwoordelijkheid zou geven bij het bewaken van de Unie.

Nu valt niet te ontkennen dat Nederland beschikt over een verhoudingsgewijs gro-

te economie, sterk handelsgeoriënteerd is, en bovendien in vergelijking met vele

andere lidstaten over een substantieel militair apparaat beschikt. Daartegenover

staat dat Nederland in economisch opzicht na de euforie van het poldermodel
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achteruit holt en in het bijzonder op terreinen die beslissend zijn voor de toekom-

stige concurrentieverhoudingen binnen Europa en mondiaal achterblijft als ge-

volg van onvoldoende vermogen tot technologische innovatie. De Nederlandse re-

putatie binnen de Unie wordt daarbij ook niet bevorderd door rapporten van de

Europese Commissie waaruit blijkt dat Nederland op het terrein van de imple-

mentatie van EU-regelgeving niet veel meer is dan een middenmotor, die boven-

dien steeds meer moeite heeft het tempo bij te houden.

In het verlengde van dit zelfbeeld liggen de veronderstelde bijzondere relaties

met de grote lidstaten. Met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in harmonieuze

zin, vanwege gelijke opvattingen inzake de inrichting van de Unie respectievelijk

het belang van de transatlantische relatie, en met Frankrijk in meer competitieve

zin, omdat dat land de onbedwingbare neiging heeft het Nederlandse zelfbeeld

uit te dagen. Ook hier is enige nuchterheid echter dringend gewenst. Allereerst

omdat politieke toegang tot andere landen geen recht is, maar een kwaliteit, die

op grond van reputatie, geloofwaardigheid en - zeker als het gaat om de grote lid-

staten - nut van Nederland verworven moet worden en voortdurend onderhoud

vergt. Dan moet bedacht worden dat de bijzondere relatie met de Britten wel

moest veranderen, omdat de betekenis van de transatlantische relatie is veranderd.

Daarbij krijgt men soms het gevoel dat zij dat zelfs eerder in de gaten hadden dan

de Nederlanders. Men vergelijke de Britse initiatieven in het kader van het EVDB

(Europees Veiligheid- en Defensiebeleid ) met de zeer afhoudende en daarmee

zelfs voor Londen niet erg aantrekkelijke reacties van Nederland. In het geval van

Duitsland is toch enig begrip gewenst voor een land dat worstelt met de gevolgen

van hereniging, dat ook zoekend is naar zijn plek in het grotere Europa en tegelij-

kertijd in belangrijke opzichten de stap nog steeds moet maken naar de post-in-

dustriële economie. Dan draagt een al te belerend vingertje van de buurman niet

bij aan het onderhoud van de goede relatie.

De implicatie van het voorgaande is dat het Nederlandse zelfbeeld geen relatie heeft

met de werkelijkheid die zich, zoals hiervóór uiteengezet, binnen de Europese Unie

ontvouwt: een grotere Unie van vele lidstaten, waarin de groten hun plaats herde-

finiëren. De zaak wordt er daarbij niet eenvoudiger op waar de Nederlandse reac-

tie van verongelijktheid en afzijdigheid bij de overige en nieuwe lidstaten een 

ander beeld oproept van Nederland. Een beeld dat paradoxaal precies het tegen-

overgestelde bewerkstelligt van wat sommige Nederlandse politici met een harde

opstelling beogen te bereiken. De andere landen zien toch vooral een opportunis-

tische leermeester, wiens voormalige sterke pro-Europese visie plaats heeft ge-

maakt voor een kosten-batenanalyse over gelden en subsidies naar en uit Brussel

en de nieuwe Europese partners. Een houding die de geloofwaardigheid van

Nederland niet ten goede komt en het bij voorbaat als potentiële partner bij coali-

tievorming uitsluit.
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De Nederlandse opstelling herijkt

Wil Nederland in een uitgebreide Unie nog enig recht van spreken hebben en eni-

ge invloed willen uitoefenen op de totstandkoming van de steeds verder in de na-

tionale regelgeving doordringende Europese besluitvorming, dan lijkt een bezin-

ning op de eigen positie binnen de EU van de toekomst en daarmee het zelfbeeld

noodzakelijk. In dat opzicht zou gesteld kunnen worden dat het Nederlands voor-

zitterschap van de Unie als geroepen komt. Waar immers sprake is van een voor-

keur om het spel hard te spelen met het (financiële) eigenbelang als begin en eind

van de onderhandelingen is bij voorbaat duidelijk dat zo’n opstelling een garantie

is voor een mislukt voorzitterschap; een effect dat gezien de reputatieschade van

de afgelopen jaren maar beter vermeden kan worden. Kortom, het voorzitterschap

kan louterend zijn en bovenal Nederland de gelegenheid bieden het noodzakelij-

ke onderhoudswerk aan het bekende netwerk (verder) ter hand te nemen. Die

overweging voegt zich dan bij de wetenschap dat het Nederlandse voorzitter-

schap, gelet op de demissionaire status van de Europese Commissie, het aantre-

den van een nieuw samengesteld Europees Parlement en de aanwezigheid van

tien nieuwe lidstaten, op zijn minst als bijzonder mag worden omschreven. Onder

die omstandigheden zou het al buitengewoon knap zijn als Nederland de zaak

draaiende zou weten te houden, hetgeen actieve betrokkenheid bij de partners en

terughoudendheid ten aanzien van eigen voorkeuren veronderstelt, zelfs als het

om de financiën van de Unie of om Turkije gaat.

Een louterend voorzitterschap dus, dat beseft dat het in een Unie van 25 of meer

landen erom zal gaan coalities te vormen, het oor te krijgen en te behouden van

de grote landen, het Communautaire bestel te stutten en te versterken, en vooral

te voorkomen dat daar waar de Nederlandse belangen een harde opstelling verei-

sen, dit tot isolement leidt.

Drs. P.C.J. van Grinsven is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan Instituut

Clingendael in Den Haag. Daarnaast is hij o.a. secretaris van het Nederlands Genootschap

Internationale Zaken (NGIZ) en lid van het projectteam Europa van de CDA Commissie

Buitenland.
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