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Op 9 juni a.s. mogen we weer een 
stem uitbrengen op een van de 
kandidaten voor het lidmaatschap 
van het Europees Parlement. De 
vraag of aan dit feest van de demo
cratie medewerking moet worden 
verleend wordt merkwaardiger
wijze in Nederland het meest ont
kennend beantwoord. Provincia
listisch chauvinisme van het soort 
'Bij ons is alles beter'? Ten dele 
zeker. Maar voor de gemiddelde 
kiezer geldt toch zeker ook dat 
Europa ver van het bed is, het in
stitutionele bouwwerk van de Eu 
(Europese Unie) en de machtsver
houdingen daarbinnen onbegrij
pelijk, de bij nationale verkiezin
gen centrale machtsvraag niet aan 
de orde en mooie verkiezings
praatjes niet geloofd worden als de 
media, Netwerk en Nova voorop, 
voortdurend en uitsluitend de in
druk proberen te wekken dat in de 
Eu en dan vooral in hetE P (Euro
pees Parlement) de hoofdbezig
heid bestaat uit graaien en grabbe
len, frauderen en vriendjes hel
pen. Het beeld is inmiddels zo ge
vestigd dat de Europese Rekenka
mer de omvang van de onregel
matigheden - dat wil zeggen het 
onjuist hanteren van de regels - in 
de Eu al niet meer durft te noe
men omdat elke niet-Brusselse 
journalist denkt dat 'onregelma
tigheden' een ander woord voor 
fraude is. Zo'n journalist is Joep 
Dohmen niet. Hij heeft er een jaar 

Brussel voor overgehad om het 
Europees Parlement echt te leren 
kennen, zij het beperkt tot 'alle af
faires, schandalen, schandaaltjes 
en akkefietjes' die Europese kran
ten in Dublin of in Rome bereikt 
hebben of in documenten van het 
Parlement of daarin vertegen
woordigde partijen te vinden zijn. 
De 'schandalen' etc. dekken de pe
riode 1979 tot heden, ze zijn the
matisch gegroepeerd en, voor wie 
er geen genoeg van kan krijgen, 
ook nog eens 'op een rij'. De 'Eu
ropese idealisten' gaat dus over 
meer dan de 'illegale PvdA-finan
ciering' die de koppenmaker van 
N RC Handelsblad suggereerde. 

De van oorsprong Limburgse on
derzoeksjournalist Dohmen, in die 
provincie door hoogwaardigheids
bekleders gevreesd, had zich ten 
doel gesteld na te gaan 'waarom 
het met het imago van het Euro
pees Parlement helemaal is misge
gaan'. Daar lijkt me nauwelijks 
nog onderzoeksjournalistiek voor 
nodig. Het enige 'nieuws' dat Doh
men in dat boek opvoert betreft 
die 'illegale' partijfinanciering. 
Voor het overige vult hij z'n 2oo 

pagina's met een Ja randale van fei 
ten en feitjes, waarvan sommige 
niet correct worden weergegeven 
en andere geen relatie hebben of 
horen te hebben tot het centrale 
thema 'Waarom is het misgegaan' 
en weer andere dermate onvolle
dig zijn dat ze zelfs twijfels doen 
rijzen aan de integriteit van de on
derzoeker. Ze zijn wel bijna alle
maal al lang bekend. 

Aardig maar onjuist is de cam
pinastory Berkhouwer - Van der 
Gun (pag. 8 7). Cees Berkhouwer 
kampeerde niet, z'n hotelkamer 
was daar niet duur genoeg voor. 
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De tent moet dan ook van Gerard 
Nederhorst geweest zijn, de zui
nigste miljonair die ooit PvdA-lid 
is geweest. Bovendien ben ik er 
bijna zeker van dat de caravan niet 
Van der Gun maar dien partijge
noot Tjerk Westerterp toebe
hoorde en dat het verhaal zich dan 
eerder vóór 1970 dan na 1980 
heeft afgespeeld. Een kleinig
heidje? Jazeker, maar er zijn meer 
van die kleinigheidjes, ook na 
1979, en dat is toch slordig. Ern
stiger is, althans wanneer hij zich 
aan zijn eigen opdracht houdt, dat 
Dohmen de lezer lijkt wijs te 
maken dat een moord in Italië of 
een andere misdaad in Frankrijk in 
mindering gebracht mag worden 
op het credit van hetEr. Het is mis-
chien aardig om te weten dat ook 

in het Europees Parlement lieden 
zitting hadden die van maffiacon
necties verdacht werden. Als Eu
roparlementariër Lima om die 
reden op Sicilië vermoord wordt 
dan moet het Er niet aangespro
ken worden op het lidmaatschap 
van dit soort duistere figuren maar 
de partij die de man verkiesbaar 
heeft gesteld, te weten de Itali
aanse christendemocratische par
tij van de ook al zeer besmette 
oud-premier Andreotti. Boven
dien: Lima is door de Italiaanse 
kiezer gekozen. En om nou te con
cluderen dat de kiezer niet goed is 
voor het imago van hetE P, het lijkt 
me wat ver gaan. 

Meten met twee maten 

Dat brengt me trouwens op een 
andere neiging van Joep Dohmen: 
hij meet de Euro's graag aan nor
men waaraan nationale parlemen
tariërs die een beter imago hebben 
ook zelden voldoen. Ook bij 
Tweede Kamerleden zijn familie-
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leden in dienst (geweest), ook 
Tweede Kamerleden hebben ne
venfuncties die op een aan die van 
de Euro's, vergelijkbare wijze 
worden geregistreerd, ook in de 
Tweede Kamer komt voor dat par
tijbestuurders zich niet maximaal 
voor hun parlementaire taken 
kunnen inzetten. Je kunt je na
tuurlijk afvragen of de Tweede 
Kamer de maat van dingen moet 
zijn. Een Nederlander in het Er 
moet ook zien hoever hij met z'n 
Franse, Duitse of Portugese colle
ga's komt bij het opstellen van re
gelgeving op dit soort punten. 
Maar ik hou vol: wat Dohmen er 
ook allemaal over mag schrijven, 
niets wijst erop dat hier redenen 
liggen die verklaren waarom het 
zou zijn misgegaan met het imago 
van het EP. Dat geldt ook voor de 
zogenaamde illegale campagnefi
nanciering. Geen kiezer die tot het 
verschijnen van 'Europese idealis
ten' van het onderwerp gehoord 
had.lk kan me dan ook niet aan de 
indruk onttrekken, dat hier de on
derzoeksjournalist niet alleen 
slordig met de feiten is omgegaan, 
maar ook beter wist. Het is be
kend dat PvdA-Europarlementa
riërs de afgelopen vijftien jaar on
geveer een derde deel van de naar 
hun opvatting te royale algemene 
onkostenvergoeding in de ge
meenschappelijke pot stopten -
de Anne Vondeling Stichting -
waaruit ook door de PvdA -Euro
delegatie goedgekeurde verkie
zingsactiviteiten konden worden 
gefinancierd. Het bedrag dat daar
door beschikbaar kwam was ruim 
voldoende om die financiering 
rond te krijgen. Er was dus geen 
enkele aanleiding de uitspraak van 
het Hof van Justitie te overtreden 
die verbood voor voorlichtingsac-

tiviteiten beschikbare gelden voor 
verkiezingsdoeleinden te gebrui
ken. Op het gebruik van die gel
den was bovendien een scherpe 
controle vanuit de socialistische 
fraktie in het Er. 

Het op deze wijze gebruiken van 
een deel van de onkostenvergoe
ding is niet verboden. De onder
steuning van de verkiezingscam
pagne via de Anne Vondeling Stich
ting lijkt moreel ook acceptabeler 
dan het subsidiëren van het inko
men van de individuele parlemen
tariër. Bij GroenLinks is men altijd 
veel verder gegaan in het fmancie
ren van partij-activiteiten uit de te 
royale vergoedingen van de leden 
in het EP. Joep Dohmen weet dat, 
zoals hij ook bekend was met die 
PvdA-regeling. Dat hij noch het 
een noch het ander vermeldt doet 
mij twijfelen aan zijn integriteit. 

Desondanks is het zo gek nog 
niet van Dohmen om die partijfi
nanciering aan de orde te stellen. 
De belangstelling van politieke 
partijen voor het werk van het Eu
ropese Parlement is meestal be
perkt tot de fmanciële voordelen 
die het hebben van Europarlemen
tariërs oplevert, zowel recht
streeks, als door de financiering 
van de Europese politieke partijen 
door de fraktics in het Er. Het is 
de wereld op z'n kop. Recht
streekse Europese financiering 
van Europese politieke partijen? 
Omdat ik wat moeite heb die par
tijen politiek serieus te nemen ben 
ik van zulk soortfinancieringaltijd 
een tegenstander geweest. Ik 
begin te aarzelen. Waarom zouden 
niet de gelden die EP en politieke 
frakties nu aan voorlichting beste
den voor dit doel kunnen worden 
aangewend? 



Europese idealisten is geschreven 
vanuit de invalshoek dat er tussen 
1979 en heden met het EP iets 
moet zijn misgegaan. Het pro
bleem is dat het in 197 9 ook al mis 
was - toegegeven, minder dan 
nu - en dat te lang de politieke wil 
ontbroken heeft om daar wat aan 
te doen. Die tent van Nederhorst 
dateert van voor 1970. De reis
kostenvergoeding zat al in 1979 
verkeerd in elkaar en was na de 
toetreding van Grieken, Spanjaar
den en Portugezen en de invoe
ring van PEX en APEx-tarieven 
aan geen fatsoenlijke kiezer meer 
te verkopen. Al voor 1979 be
moeide de Britse fiscus zich met 
de vergoedingen van Europarle
mentariërs. Naar aanleiding van 
een klacht van het toenmalig Ho
gerhuislid en Europarlementariër 
Lord Bruce of Donington be
paalde het Europese Hof van Jus
titie dat de fiscus daartoe het recht 
niet had. Dat arrest heeft latere 
generaties Europarlementariërs 
niet aangemoedigd scherp op de 
hoogte van hun vergoedingen te 
letten. 

Dohmen heeft dan ook in de kern 
gelijk: het beeld vanhet EP heeftin 
meerdere lidstaten door veel te 
hoge forfaitaire onkostenvergoe
dingen ernstige schade opgelo
pen. Daar zijn de Europarlemen
tariërs zelf schuld aan, maar de 
Raad van Ministers gaat allerminst 
vrijuit. Het feit dat de EP-ers ge
lijkgesteld zijn- Nederland is de 
enige uitzondering - aan hun na
tionale collega's leidt ertoe dat de 
leden vijftien zeer verschillende 
salarissen, de een soms vier maal 
zohoog als de ander, ontvangen. 
Die salarisverschHien verklaren de 
geringe bereidheid tot verande-
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ring van het vergoedingenstelsel 
bij menig lid. De afwezigheid van 
negatieve publiciteit in de meeste 
lidstaten droeg ook niet aan de wil 
tot verandering bij. De Raad had, 
via de begroting, kunnen probe
ren in te grijpen in ontwikkelin
gen als de invoering van het vrij
willig pensioenfonds. De politieke 
wil daartoe heeft duidelijk ont
broken. 

Nu het EP vooral dankzij de 
media ernstig in verlegenbeid is 
gebracht is die politieke wû er bij 
de Europese ministers ineens wel. 
In recordtempo is het voorstel van 
het Parlement voor een voor alle 
parlementariërs gelijk statuut, 
waarin salaris, secundaire arbeids
voorwaarden en vergoedingen 
worden geregeld, besluitklaar ge
maakt. Dat maakt, hoop ik, een 
nieuw boek over Europese idealisten 

overbodig. 

Het tekort van het EP 
Een oplossing is helaas niet in zicht 
voor het eveneens al jaren ernstige 
probleem van partijvorming en -
financiering op Europees niveau. 
Zolang geen echte Europese par
tijen bestaan zullen er ook geen 
echte Europese politieke frakties 
bestaan. 

De nationale of regionale te
genstellingen in die frakties zijn 
vaak groter dan de ideologische 
gezamenlijkheid. Dat tekort aan 
samenhang wordt nog versterkt 
door de omvang van die frakties. 
Het vinden van een politiek com
promis, dat ook nog hout snijdt, 
gaat het vermogen van een gezel
schap van 2oo of meer leden te 
boven. Dat leidt te vaak tot het te
rugvallen op standpunten van par
lementaire vakcommissies of van 
coalities die een meerderheid 

vormen, meestal grote, nationale 
delegaties. 700 leden straks, 2} 
lidstaten, tientallen vertegen
woordigde politieke partijen .... 
De correspondent van de Financial 

Times had geen ongelijk toen hij 
onlangs na een uitvoerige analyse 
de grootste zwakte van het EP 'on
voorspelbaarheid' noemde. 

Die onvoorspelbaarheid is er niet 
minder op geworden nu de Euro
pese Unie gedomineerd wordt 
door een overwegend sociaalde
mocratische Raad van Ministers 
en die politieke stroming ook bin
nen de Europese Commissie do
minant is. Sinds de opvolging van 
Bondskanselier Kohl door Schrö
der en van John Mayor doorTony 
Blair hebben christendemocraten 
en conservatieven een groeiende 
neiging zich als oppositie van de 
sociaaldemocraten te gedragen. 
Een socialistische fraktie die een
derde van de leden van het EP telt 
kan daar alleen al getalsmatig on
voldoende weerwoord aan bie
den. De ontwikkelingen in de
cember 1998 en in januari van het 
jaar daarop rond de kwijting van 
r 996 en de constructieve motie 
van wantrouwen in de Europese 
Commissie van de P Es-fraktie 
mogen dat illustreren. 

Voorlopig heeft die 'onvoorspel
baarheid' mede geleid tothet ont
slag van de Europese Commissie, 
een ontslag waar de socialistische 
fraktie na kennisname van het 
door haar geïnitieerde rapport van 
vijf onafhankelijke deskundigen 
overigens als eerste op aandrong. 
Over de betekenis van deze aard
beving ~oor de interinstitutionele 
verhoudingen zal nog veel ge
schreven worden. Intussen staat 
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va t dat Romarro Prodi, de kandi
daat voor het voorzitterschap van 
de Commissie, een zeer zware 
taak te vervullen krijgt. Naast visie 
op de verdere ontwikkeling van de 
Eu wordt van hem een bijna bo
venmenselijke managementsin 
spanning gevraagd. Veertig jaar 
oude, vastgeroeste structuren zul
len ingrijpend moeten verande
ren, commissarissen en ambtena
ren zullen bereid moeten worden 
hun verantwoordelijkheid te ne
men, ze zullen daartoe ook in staat 
gesteld moeten worden . Zonder 
effektieve steun van Raad en Par
lement - begroting, herziening 
ambtenarenstatuut, vergroting 
openbaarheid - kan dat niet luk
ken. Het EP zal, wil het ertoe bij
dragen het beeld van het bureau
cratische Europa uit de wereld te 

Hoe overbodig 
is het CDA? 

Jan-Jaap van den Berg bespreekt: 

Pi eter Gerrit Kroeger en Jaap Stam, 

De roaae staat er dun bij. Macht en verval 

van het CDA 1974-1998, Amsterdam: 

Balans, 1998 . 

Kees Versteegh, De honden bi '!!Jen . 

Waarom het CDA aeen oppositie kan voeren, 

Amsterdam: Bert Bakker, •999 · 

Toen partijvoorzitter Helgers in 
Aalten arriveerde op de bijeen
komst die het ervaren Kamerlid 
Mateman had belegd uit protest 
tegen zijn gedwongen vertrek van 
de kandidatenlijst, bleek dat de 
partijvoorzitter zijn contacten 
met de achterban veel beter had 
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helpen, ook de hand in eigen boe
zem moeten steken. 

De mogelijkheden die de huidige 
interinstitutionele crisis voor de 
ontwikkeling van het EP biedt, 
met name ook voor het verstevi
gen van de zwakke band met de 
kiezer, zijn groot. In de afgelopen 
twintigjaar is er, op het gebied van 
de begroting, op dat van de wetge
ving en recent ook op dat van de 
controle, voldoende ruimte ont
staan voor het EP om zich als een 
echt parlement te manifesteren. 
Het begin van de periode Prodi 
biedt ongekende mogelijkheden 
om ookals zodanig erkend te wor
den. 

Als het nieuwe EP die mogelijkhe
den aangrijpt en Prodi de krach-

onderhouden dan het Kamerlid: 
waar Helgers werd begroet met 
een amicaal 'Hans welkom, kom 
binnen', riep Mateman 'He, jij 
daar' tegen de lokale CDA-be
stuurder uit zijn eigen woon
plaats. Mateman kende hem niet. 
De crisis van het co A in een no
tendop. Hoe treurig ook: het le
vert verhalen op om van te smul
len. 

Lange tijd is de geschiedschrij
ving van de christen-democratie 
een relatief onontgonnen gebied 
gebleven, waarop alleen geestver
wante auteurs zich begaven. Begin 
jaren negentig kwam hier veran
dering in. Het opmerkelijke en 
langdurige succes van het CDA -
ogenschijnlijk zo duidelijk in strijd 
met processen als ontzuiling en 

tige Commissievoorzitter wordt 
die vrij algemeen in hem gezien 
wordt dan hebben de Europarle
mentariërs van 1999-2004 een 
mooie kans het huidige Europese 
bestel 'transparant' te maken - de 
Europese regeringsleiders zijn al 
sinds het Deense referendum van 
1 9 9 2 gek op dat woord - en te de
mocratiseren. Zonder de last van 
een verder beschadigd imago 
moet dan toch tot stand kunnen 
komen wat de voorstanders van 
rechtstreekse verkiezingen zon
der reële bevoegdheden in '77-
'78 bepaald niet wilden: het vol
waardige parlement van het de
mocratisch Europa. 

PlET DANKERT 

Lid van het Europees Parlement voor 

de PvdA 

kerkverlating - schreeuwde om 
verklaringen. 

Eind 1993 verscheen de bundel 
'Geloven in macht', waarin politi
cologen en historici een groot aan
tal antwoorden presenteerden, 
die overigens niet allemaal met el
kaar te rijmen waren. Zo verschil
den de auteurs van mening over de 
vraag of de christen-democrati
sche dominanti e nu het resultaat 
was van charismatisch leider
schap, eerder te maken had met 
het feit dat de 'c' van het CDA ei
genlijk als 'conservatief' moest 
worden verstaan, of juist voort
kwam uit het succesvol opereren 
van het CDA als 'catch-all party'. 
Overeenkomstig was echter de ta
melijk positieve kijk op de toe
komst van de christen-democra-
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