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N. WEGTER 

Europese verkiezingen I984 

Voor zover dat niet reeds eerder was gebleken, 
is het na het echec van Athene (december '83) 
voor iedereen duidelijk: Europa I verkeert in een 
zware crisis. Alom wordt verkondigd dat Europa 
nu aan de afgrond staat, zoniet die grens al heeft 
overschreden, en dat dus de tijd is gekomen de 
schone idealen van weleer voorgoed in de kast 
van curiosa op te bergen. 

In deze bijdrage zal ik in grote lijnen de aard 
van die crisis nader aanduiden, maar ik zal ook 
pogen de vermelde problemen te relativeren, of 
althans aangeven dat de problemen in 'Brussel' 
niet op zichzelf staan, maar voor een belangrijk 
deel het gevolg zijn van de nationale politieke 
onmacht. Van daaruit zal ik pogen duidelijk te 
maken dat de Europese verkiezingen, juist nu, 
wel degelijk van groot belang zijn, met name om 
de samenhang tussen nationale en internationale 
politieke besluitvorming te kunnen benadrukken, 
een stelling waaraan de zo noodzakelijke kritiek 
op de Europese Gemeenschap, en zeker ook op 
'Straatsburg', niets fundamenteel kan verande
ren. Daarmee kan een lijn worden aangegeven 
die uitdrukkelijk spreekt uit de programmatische, 
maar meer nog uit de politieke 'grondhouding' 
van 0'66. Daaruit blijkt immers een groot besef 
van de betrekkelijkheid van nationale grenzen, 
een besef dat 0'66 in staat stelt een weliswaar 
kritische maar toch uitgesproken pro-Europese 
opstelling uit te dragen, waardoor zij zich - met 

name in vergelijking met de andere progressieve 
partijen in Nederland - duidelijk onderscheidt. 

De verdragsmatige uitgangspunten van Europa 

In wezen ging het de 'founding fathers' van eerst 
de EGKS, en nadien EEG en Euratom, om het 
aanvaarden van de consequenties van de erken
ning dat een herhaling van '39 - '45 door alle 
betrokkenen werd uitgesloten. Geen confrontatie 
maar coöperatie, m.n. met het nu gedeelde Duits
land was daartoe een voorwaarde. Daarom wer
den allereerst de sleutelindustriëen (kolen en 
staal) in belangrijke mate op één noemer ge
bracht d.m.v. een verdrag dat uitdrukkelijk, via 
de Hoge Autoriteit, supranationale bevoegdhe
den kreeg toegemeten. Het verdrag van Rome 
was daarop een logisch vervolg; er werd daarmee 
een doelstelling vastgelegd die eveneens méér 
beoogde dan een basis verschaffen voor louter in
ternationale samenwerking. Artikel 2 van het 
EEG-Verdrag blinkt weliswaar niet uit door pre
cisie, maar .is wel degelijk uiterst ambitieus: via 
e.conomische samenwerking' ... nauwere betrek
kingen tussen de in de Gemeenschap verenigde 
staten .. . ' bevorderen. Kortom, via doelgerichte 
samenwerking politieke integratie naderbij bren
gen. 

Helaas is de uitwerking van die doelstelling 
onevenwichtig; bepaalde beleidsterreinen wor-
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den nauwkeurig omschreven (bijv. de landbouw
politiek) terwijl andere onvoldoende (sociaal be
leid), dan wel in het geheel niet worden genoemd 
(regionaal beleid, energie- en milieubeleid, e.a. ). 

Ondanks die onevenwichtige juridische basis 
werden er in de eerste tien à vijftien jaar sinds het 
bestaan der verdragen toch aanzienlijke vorde
ringen geboekt: de douane-unie ontstond zelfs 
sneller dan was voorzien, de landbouwpolitiek 
vond een gemeenschappelijke basis, er kwam een 
gemeenschappelijke handelspolitiek - ook met de 
ontwikkelingslanden - etc. In kort bestek werd 
een samenwerkingsmodel ontwikkeld, dat ook nu 
nog exemplarisch mag worden genoemd. Vaak 
wordt er in dit verband op gewezen, dat met na
me de jaren zestig zich ook bij uitstek leenden 
voor een dergelijke vooruitgang. Overal was im
mers sprake van economische groei, waardoor de 
politieke marges voor verreikende besluiten ken
nelijk groot waren. Dat beeld veranderde in de 
jaren '70 aanzienlijk. De economische groeicijfers 
vertoonden steeds duidelijker een negatieve tep
dens, de kwetsbaarheid van de economieën van 
ieder der lidstaten werd schrijnend blootgelegd 
(energiecrisis! ). Merkwaardig genoeg leidde die 
vaststelling niet tot een intensivering van de Eu
ropese samenwerking, eerder het tegendeel. Ieder 
der betrokken landen nam in toenemende mate 
zijn toevlucht tot korte termijn-oplossingen; om 
daarmee haar eigen onvermogen te camoufleren. 
De politieke marges voor internationaal overleg 
- laat staan integratie - werden kennelijk gerin
ger, hoewel de noodzaak voor verdere integratie 
allengs groter werd. 

Dat gegeven, die contradictie, ligt nog steeds 
levensgroot op tafel, en 'Athene' was daarvan de 
concrete uitdrukking. 

Het 'echec' van Athene 

Wezenlijk is dus de vaststelling dat de problemen 

waarmee de regeringsleiders in Athene werden 
geconfronteerd niet nieuw waren. Nog nooit wa
ren deze echter zo duidelijk in hun onderlinge 
samenhang gepresenteerd . Onder het etiket van 

het zoeken naar een Europese 'relance' gingen 
globaal de volgende thema's schuil: 
a. m.b.t. het beleid: de aanpassing van het bestaande 

beleid (m.n. de landbouwpolitiek), de verdie
ping van het beleid (o.m. het regionaal en so
ciaal beleid, de interne markt- en de transport
politiek) en de verbreding van het beleid d.m.v. 
nieuwe beleidsopties (m.n. informatica, bio
technologie etc. ); 

b. m.b.t. de begroting: de herschikking van de uit
gaven met het oog op het 'lusten en lasten'
probleem (de 'juste retour'-gedachte), en het 
scheppen van nieuwe financiële middelen; 

c. de politiek-democratische component: de Europese 
Politieke Samenwerking (EPS) en de rol van 
het Europees Parlement. 

Wanneer bovenstaande opsomming vervolgens 
zal worden toegelicht, dient voorop te worden 
gesteld dat geen der onderscheiden thema's au
tonoom kan worden beoordeeld. Juist het feit dat 
ze onderling sterk afhankelijk zijn, maakt een op
lossing ervan zo moeilijk. In die zin deel ik dan 
ook de opvatting van de Franse minister Cheys
son die onlangs erop wees dat die inter-depen
dentie langer politiek overleg nodig maakt. 2 Wat 
in tien jaren niet is gelukt, kan moeilijk in zes 
maanden - de periode tussen de ontmoeting van 
de top in Stuttgart en die in Athene - worden 
geregeld. Hoezeer dat laatste ook juist moge zijn, 
gelijkertijd staat zonder meer vast dat bijzondere 
haast is geboden. De problemen rijzen de pan uit: 
het aantal werklozen is tot astronomische hoogte 
gestegen, de concurrentiepositie van de Europese 
industrie wordt zwakker, de milieuproblemen 
schreeuwen om een internationale aanpak. Kort
om: de dagelijkse politieke werkelijkheid raakt 
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ver verwijderd van de al geciteerde doelstelling 
van het EEG-Verdrag. De Europese burger ont
gaat dat niet: Europa is in zijn ogen vrijwel sy
noniem geworden aan machteloze verdeeldheid, 

steriele bureaucratie etc. Anders gezegd: Europa 
is haar geloofwaardigheid kwijt geraakt, en dus 
went de burger - d.w.z. de kiezer - zich af van 
deze mooie droom. De politicus vreest voor zijn 
overlevingskans en geeft dus toe aan de neiging 
tot 'navel staren'; kortzichtigheid is troef. 

Beleidsaanpassingen 
Binnen die context moesten m Athene spijkers 
met koppen worden geslagen. Met name de land
bouwpolitiek - terecht beschouwd als de enig 
werkelijk geïntegreerde beleidssector - is aan her
ziening toe. Het is immers niet meer vol te hou
den de Europese belastingbetaler te vragen op te 
draaien voor een verdere toeneming van de pro
duktie - m.n. in de zuivel - zonder enig reëel ver
band met de vraag. Met behoud van het wezen 
van de bestaande instrumenten is het onont
koombaar dat er grenzen worden gesteld aan de 
subsidiemogelijkheden voor de boer die produ
ceert om de structurele overschotten slechts te 
vergroten. Dat vergt harde maatregelen van alle 
betrokkenen, en natuurlijk vooral van die lid-sta
ten - in de eerste plaats Nederland - die daarvan 
tot nu toe het meest hebben geprofiteerd. Ver
worven 'rechten' moeten dan ter discussie wor
den gesteld, ook wanneer het een bedrijfstak geldt 
die, zoals in het geval van Nederland, in aan
zienlijke mate bijdraagt aan de positieve han
delsbalans (zonder dat overigens de rentabiliteit 
van het melkveehouderijbedrijf gelijke tred houd t 
met de voortdurend stijgende produktiviteit). 

Pijnlijke ingrepen zijn hier dus geboden, zon
der welke ook andere sectoren in de landbouw 
terecht om méér ondersteuning zouden kunnen 
vragen. Juist in de zuidelijke EG-landen, waar het 
inkomen van de landbouwbevolking relatief toch 

al laag is, gelden marktordeningen (olijfolie, 
groenten en fruit etc. ) die niet dezelfde mate van 
bescherming bieden als die, welke gelden voor de 
'noordelijke' produkties (zuivel, granen, vlees). 

Het 'rijke' noorden moet dus inleveren terwille 
van een betere noord/zuid-balans. Diezelfde pro
blematiek geldt eigenlijk ook voor andere beleids
sectoren, waarbij vooral de regionale politiek -
mits gebaseerd op duidelijk omschreven com
munautaire criteria - een belangrijke rol zal moe
ten vervullen. Dat kan niet zonder een funda
mentele revisie van het Regionaal Fonds, dat 
sinds haar aarzelende start (1975) niet veel meer 
is geworden dan een internationaal 'dearing 
house' . Op haar beurt kan een dergelijke revisie 
alleen dan hout snijden wanneer er een direct 
verband wordt gelegd met de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijke industriepolitiek, welke 
laatste thans eenvoudig niet bestaat. 

Hetzelfde geldt in aanzienlijke mate voor het 
Sociaal Fonds: haar beschikbaar instrumenta
rium is verreweg ontoereikend om datgene te 
doen waarvoor het is bedoeld, nl. een commu
nautair kader scheppen voor een sociaal-econo
mische politiek, die o.m . in staat is het werkloos
heidsprobleem het hoofd te bieden. Ongetwijfeld 
zijn de bestaande actieprogramma's in het kader 
van het Sociaal en Regionaal fonds nuttig, .maar 
hun betekenis is marginaal gezien de aard van de 
problemen waar ieder der lid-staten mee wor
stelt. Hun budgettaire betekenis is daarvoor een 
goede graadmeter: beide fondsen omvatten elk 
niet meer dan 6% van de Europese begroting, 
terwijl anderzijds de marktondersteuning in de 
landbouw in het jaar 1984 opnieuw ten minste 
67 % van de Europese eigen middelen zal opeisen. 
Er moet dus in de landbouwuitgaven gesneden 
worden, terwijl gelijkertijd getracht moet worden 
de kwaliteit van het regionaal en sociaal beleid 
te verbeteren, waarvoor ongetwijfeld méér geld 
nodig zal zijn. 
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Niet alleen meer geld, maar vooral meer politieke 

inventiviteit en daadkracht zijn nodig om nieuwe 
beleidsterreinen aan te pakken. De ideeën zijn er 
wel degelijk. Al geruime tijd hamert de Europese 
Commissie bijv. op de noodzaak een begin te 
maken met een strategisch programma voor on
derzoek en ontwikkeling op het gebied van infor
matica-technologie (het zgn. ESPRIT-pro
gramma). De nu al enorme achterstand van de 
Europese industrie op dit terrein, t.O.V. Japan en 
Amerika, kan alleen via een gemeenschappelijke 
inspanning effectiever, en dus goedkoper, zoal 
niet worden overbrugd, dan toch ten minste ver
kleind. Iedere lid-staat erkent dat, maar de poli
tieke consequenties van die erkenning blijken 
vooralsnog op onoverkomelijke moeilijkheden te 
stuiten. Nogmaals: ESPRIT leidt niet tot meer, 
maar wel tot beter gebruik van de financiële pu
blieke middelen. De nu sterk gefragmenteerde R 
and o-uitgaven, betekenen per saldo een grotere 
aanslag op de schatkist. 

Dat neemt echter niet weg dat er globaal ge
sproken voor een Europese 'relance' méér geld 
nodig zal zijn. Dat wordt nog eens onderstreept 
wanneer de uitbreiding van de Gemeenschap 
reëel moet worden doorgevoerd. Eerdere toezeg
gingen die in deze zijn gedaan, moeten nu wor
den hard gemaakt, ook wanneer dat de 'rijkere' 
lid-staten - w.o. Nederland - extra geld gaat kos
ten. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat men vro
me verklaringen aflegt over het belang van het 
behoud van de democratie in het mediterrane 
gebied van Europa, zonder daaraan concrete ge
volgen te verbinden. Het is onaanvaardbaar om 
Portugal, maar ook Spanje, alsmaar in de wacht
kamer te laten zitten, onder het mom dat we eerst 
onze eigen keuken moeten opruimen. Alsof de 
aanwezigheid van die twee kandidaat-landen een 
wezenlijk verschil zou maken bij de oplossing van 
de fundamentele vragen waar de EG thans voor 
staat! 

De 'juste retour' -gedachte 

De norm van de schatkist, met een steeds gerin
gere inhoud, is daarmee natuurlijk niet onbe
langrijk verklaard. Wordt er nationaal op de pu
blieke uitgaven bezuinigd, dan is het volkomen 
terecht dat dat ook voor de Brusselse middelen 
moet gelden. Er is alle reden voor een straffe be
grotingsdiscipline, maar dan wel functioneel, 
d.w.z. gericht op duidelijk omschreven doelstel
lingen die verder gaan dan pogingen het bestaan
de te behouden. Alleen langs die weg kan een 
antwoord worden gevonden op de, door mevr. 
Thatcher met grote vasthoudendheid verdedigde 
stelling dat het Verenigd Koninkrijk te weinig uit 
de EG-ruif terug krijgt. Alleen een aangepast en 
verbeterd beleid, zowel m.b.t. het bestaande als 
t.a.v. nieuwe beleidsopties, zal de thans door de 
'ijzeren lady' gehekelde budgettaire onevenwich
tigheden kunnen corrigeren. 

Het debat dienaangaande is tot op heden niet 
ontstegen aan het niveau van een 'boekhouders' 
-discussie, en ook van Nederlandse zijde is geen 
serieuze poging gedaan de voor een belangrijk 
deel terecht door het Verenigd Koninkrijk (én de 
Bondsrepubliek) vermaledijde situatie het hoofd 
te bieden. Juist een land als Nederland, dat tot 
op heden zeer aanzienlijk van de EG heeft gepro
fiteerd, zal zich moeten realiseren dat die gunsti
ge positie voor de toekomst alleen dan kan wor
den gevrijwaard, wanneer aanzienlijke be
leidsombuigingen worden aanvaard. Het verhaal 
dat onlangs 3 nog eens door Ruding werd opge
diend, nl. dat Nederland alleen bereid is ' in eigen 
vlees te snijden wanneer anderen dat ook doen', 
lijkt niet onredelijk, maar leidt in feite tot de pat
-stelling die nu al jaren de discussie over Europa 
beheerst, de feitelijke besluitvorming verlamt, en 
daardoor Europa in de ogen van de Europese 
burger degradeert tot een steriele praatclub, ir
relevant voor de oplossing van de wezenlijke poli-
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tieke vraagstukken. Dat laatste beeld kan, naar 

mijn stellige overtuiging, alleen dan veranderen, 
wanneer beleidsdaden worden gepresenteerd die 
vruchten afwerpen. Er moet zo concreet mogelijk 
- het Europees program van 0'66 bevat meerdere 
goede ideeën ter zake - gepoogd worden het 
noodzakelijke vervolg toe te voegen aan 
datgene wat gedurende de jaren '60 is bereikt. 

Met Wellenstein 4 citeer ik dan ook met grote 
instemming de Franse politicus Faure: 'l'Europe 
n'est pas gouverné', en ook deel ik Wellensteins 
opvatting, dat de huidige realiteit in Europa de 
vroegere stelling - die eerder in Nederland vrijwel 
kamerbreed werd aangehangen - dat alleen een 
supra-nationaal Europa zaligmakend zou zijn, 
nu welhaast absurd en in elk geval irrelevant is 
geworden. Zonder dat daarmee 0'66 gaullistische 
meningen kunnen worden toegemeten, blijkt bij 
voortduring, zeker wanneer het over Europa 
gaát, dat haar realistische en vooral pragma
tische opstelling het meest vruchten afWerpt. Het 
heeft geen zin oude droombeelden te blijven cul
tiveren, zomin als het overigens zoden aan de dijk 
zet gefrustreerd het hoofd van Brussel af te wen
den en in een nationale 'Alleingang' te vervallen. 

Zoals al eerder opgemerkt: met overtuiging een 
pro-Europese koers varen, staat geenszins kritiek 
op datzelfde Europa in de weg, integendeel. Dat 
misverstand is vaak waarneembaar bij andere 
politieke partijen in Nederland, zeker bij 'klein 
links' maar ook in toenemende mate bij de PVDA. 

Men meent zijn vooruitstrevend blazoen te be
zoedelen, wanneer men reëel een inbreng zou 
moeten gaan leveren aan de verdere uitbouw van 
Europa. Men verkiest veelal een kritische positie 
vanaf de zijlijn; wel schattig, maar improduktief. 

Het meest frappant wordt dat geïllustreerd 
door het fenomeen van de 'Groenen', die, spe
culerend op de terecht grote bezorgdheid - vooral 
bij de jongeren - over het milieu, zich toegang tot 
Straatsburg proberen te verschaffen, zonder ook 

maar één moment blijk te hebben gegeven van 

enigerlei oorspronkelijke gedachte hoe de Euro
pese samenwerking uit de bestaande impasse kan 
worden bevrijd. Kreten over kleinschaligheid, en 
'het moet allemaal anders worden' doen het wel
licht goed bij een aantal kiezers, maar voldoen 
ten enenmale niet aan een serieuze programma
tische visie, gericht op de ontwikkeling van Eu

ropa in werkelijk vooruitstrevende zin. De Alge
mene ledenvergadering van 0'66 van november 
'83 heeft zich dan ook in krachtige bewoordingen 
van dit soort modieuze randverschijnselen gedis
tantieerd; Europa verdient beter. 

Des Pudels Kern 

Waar gaat het immers om? Het gaat in wezen 
om de vraag of we Europa verder willen laten 
indommelen, of dat we de Gemeenschap willen 
behouden en doen uitgroeien tot een politieke 
entiteit, hoe bescheiden dan ook in haar moge
lijkheden, maar toch . Verdere intensivering van 
de sociaal-economische samenwerking tussen de 
lid-staten is daartoe een eerste voorwaarde, mo
gelijk, zij het niet automatisch, gevolgd door an
dere vormen van coöperatie op buitenlandspoli
tiek terrein. En zelfs voor het realiseren van die 
eerste voorwaarde is overeenstemming over een 
aantal fundamenteel-politieke waarden vereist. 
De realisatie van de concrete doelstellingen van 
het EG-verdrag, hoe 'zakelijk' die ook mogen 
schijnen, vergen politieke moed. Solidariteit met 
zwakke regio's, internationale arbeidsverdeling -
Europees én mondiaal - zijn zeer geladen politie
ke begrippen, en die dienen dan ook als zodanig 
te worden behandeld. De Europese Politieke Sa
menwerking (E ps) is daarom een noodzakelijke 
component van het Brussels gebeuren. Op het 
huidig functioneren van die vorm van samen
werking is veel kritiek mogelijk - in Athene was 
men zelfs niet in staat tot een gemeenschappelijk 
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communiqué te besluiten! - maar het valt niet te 
ontkennen dat de EPS in een relatief kort tijds
bestek zich zodanig heeft weten te ontwikkelen 
dat geen der lid-staten haar meer kan negeren. 

Alle betrokken landen weten dat, op langere ter
mijn gezien, alleen via een gemeenschappelijke 
positie reële invloed kan worden uitgeoefend. 
Ook alleen via die weg zullen de Europese landen 
bij machte zijn een zinnige bijdrage te leveren 
aan de politieke vormgeving van het vredes- en 
veiligheidsbeleid. Daar kan de NAVO slechts van 

profiteren. 

De rol van het Europees Parlement 

Hiermee zijn we aangeland bij het forum waar
voor over enige maanden de stembussen zullen 

worden geopend. Was er in 1979 nog sprake van 
iets nieuws, waar de Europese burger wellicht 
nog de 'benefit of the doubt' voor over had, in 
1984 zal dat anders zijn . Ik vrees dat zeer veel 
kiezers - ook in Nederland - het zullen laten af
weten, eenvoudig thuis zullen blijven, tenzij hen 
alsnog duidelijk wordt gemaakt wat die 'praat
club' in Straatsburg voor hun particulier belang 
betekent. Absoluut onvoldoende is tot op heden 
uit de verf gekomen dat datzelfde Parlement -
hoe bescheiden haar competentie ook moge zijn 
- wel degelijk in principe waard is serieus te wor
den genomen. Immers de fundamentele beleids
vragen die in Europa aan de orde zijn, die ik hier
boven globaal heb aangeduid, zullen alleen dan 
een politiek antwoord vinden, wanneer ze par
lementair gesanctioneerd worden. Daartoe dient 
de 'vergadering' in Straatsburg, die naast de na
tionale parlementen een democratische, zo u wilt een 
controlerende, functie heeft. Er is hier geen spra
ke van exclusieve, maar veeleer van complemen
taire rechten, waarbij Straatsburg niet dan door 
vasthoudend te blijven aandringen, haar eigen 
zeggingskracht kan vergroten. Dat is helaas een 

langdurig proces, en het is zeer de vraag of die 

tijd haar wordt gegund . Het zou uiterst pijnlijk 
zijn, wanneer de aanstaande Europese verkiezin
gen massaal door de Europese burgers zouden 

worden genegeerd. Pijnlijk voor Straatsburg, 
maar meer nog voor de 'nationale politiek', om
dat juist daar zou moeten worden duidelijk ge
maakt dat een aantal zaken nu eenmaal niet kor

ter bij een oplossing kunnen worden gebracht, 
wanneer ze niet ten minste ook Europees worden 
behandeld. En juist die Europese dimensie nood
zaakt een Europese democratische controle. 

Dat gezegd zijnde, heeft natuurlijk iedereen 
gelijk die vaststelt dat Straatsburg veel aan ge
loofwaardigheid zou kunnen winnen, wanneer 
men daar wat meer blijk gaf van zelfkritiek. Te 
vaak valt het Europees Parlement vooral op door 
haar inconsistente en gratuite uitspraken; te vaak 
gedragen de Euro-parlementariërs zich als ver
ongelijkte kinderen, te vaak speelt het nationale 
eigenbelang de boventoon. De Europese fracties 
vertonen te weinig politieke cohesie, vooral aan 
de linkerzijde spreekt men elkaar voortdurend 
tegen. Het is daarom dan ook volkomen terecht 
dat de huidige Euro-parlementariërs van 0'66 
gedurende hun mandaat geen keuze hebben wil
len maken m.b.t. mogelijke affiliatie van hen bij 
een der bestaande politieke groeperingen. Dat 
probleem zal aanzienlijk worden vereenvoudigd, 
wanneer na juni a.s. niet alleen 0'66 het radi
caal-democratische element zal vormen, maar 
ook afgevaardigden van de Britse Sociaal-demo
craten, de Franse radicalen en de Griekse sociaal
-democraten vertegenwoordigd zullen zijn . Dan 
zijn er voldoende mogelijkheden geschapen om 
een geloofwaardige binding van 0'66 met ande
ren mogelijk te maken. 

Tot slot 

Ik herhaal ook hier mijn conclusie, zoals in de 
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inleiding van deze bijdrage vermeld, dat ondanks 

de vele gebreken van 'Straatsburg', de aanstaan
de Europese verkiezingen van groot belang zijn. 
Ze vormen het enige moment waarop de Euro
pese burger direct wordt geconfronteerd met een 
aantal problemen die ogenschijnlijk ver van zijn 
bed zijn, maar in feite wel degelijk van belang 
voor zijn eigen 'micro-cosmos' . Dat moet dan ook 
de inzet zijn van het Europees debat, een inzet 
die te belangrijk is om aan een paar Europese 
hobbyisten, en meer nog aan een paar politici, 
over te laten. Juist 0'66 heeft de afgelopen jaren 
met overtuiging bepleit dat Europa méér moet 
zijn dan een verstandshuwelijk; maar toegegeven: 
'de liefde voor elkaar' is vooralsnog niet het meest 
in het oog springende merkartikel van het Brus
selse gebeuren. Dat kan ook niet, het gaat om het 
consolideren en verbreden van een belangenge
meenschap. 

Dat betekent dat onderlinge tegenstellingen 
moeten worden overbrugd, hetgeen moeizaam 
maar volhardend zoeken nodig maakt naar die 
instrumenten die het voor ieder van de lid-staten 

mogelijk maken concessies te doen, welke laatste 

in veel gevallen eerst op langere termijn politiek 
rendement opleveren. Maar ook hier geldt: de 
zwaarste lasten op de sterkste schouders. 

De Europese verdragen, zoals thans geconci
pieerd, bieden daarvoor in principe voldoende 
houvast. Gebrek aan besluitvorming is geen ju
ridisch, maar een politiek probleem. Hopelijk 
biedt de volgende Europese top meer reden tot 
vreugde. 

Noten 

I . Met 'Europa' wordt in dit verband de Europese Gemeen
schap bedoeld. Het zou een aparte bijdrage vergen om de 
ontwikkeling van de twee delen van het geografische be
grip Europa - oost én west - te analyseren. Boeiend is daar
bij de vraag of ook nog in de komende, zeg, vijftig jaar, 
divergerende dan wel convergerende tendenties de ver
houding tussen die twee delen zullen bepalen. 

2. Elseviers Magazine, 24 december Ig83· 
3. NRC-Handelsblad, 20 december Ig83· 
4. Idem, 26 oktober Ig83· 


