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Sociaal-
democratie tussen 
nationale staat en 

Echt enthousiast was de 
ontvangst niet. Voordat de 
nota Het buitenland van de 
PvdA. Voorbij de waterlinie \) 
verscheen, bleek de toon al 
gezet. 'Vlak', 'opsomme-

Europese 
integratie 

Hoe Voorbij de waterlinie 
ook wordt beoordeeld, in 
één opzicht heeft ze in 
ieder geval aan de verwach
tingen voldaan: het buiten
land, de Europese integra
tie in het bijzonder, is terug rig', 'voorspelbaar' en 

'weinig concreet' waren 
I 

op de politieke agenda van 
nog de vriendelijkste oor
delen die het partijbestuur, 

ANDRE GERRITS 
de PvdA. Dat is niet alleen, 
en zelfs niet in de eerste 
plaats, te danken aan het 
'Eurocentrische' karakter 
van Voorbij de waterlinie, in 
sommige reacties gewaar
deerd en in andere bekriti
seerd, alswel aan de nieu 
we fase die de Europese 

een paar dagen voor ver
schijning van het rapport 
bijeen, velde. Het rapport 
'communiceerde niet', 
klaagde één der aanwezi
gen. Communicatie bleef 
moeilijk, ook na publikatie. 
Frans Weisglas was één van 

Horifddocent aan het Oost-Europa Instituut van 
de Universiteit van Amsterdam. Hij is voorzitter 

van de Alfred Mozer Stichtins van de PvdA, lid van 
de Commissie Buitenland van de partij en één der 

opstellers van het rapport 'Het buitenland van 
de PvdA. Voorbij de waterlinie'. 

de weinigen die het rapport typeerden als 'interes
sant', maar hij bleek van de verkeerde partij. 
Overigens was het vooral zuinig en zuur. 'Wat in 
i dere omgeving als discussie geldt, ontaardt bij de 
PvdA altijd in broedertwist', concludeerde Vrij 

ederland naar aanleiding van de reacties op het rap
port.' 

Achteraf leek het toch nog mee te vallen. De 
oordelen van de verschillende buitenlandgroepen 
binnen de PvdA 2 waren over het geheel genomen 
serieuzer en positiever dan de primaire reacties van 
bestuurs- en Kamerleden. Ze bleken bovendien in 
aanzienlijk vriendelijker bewoordingen gesteld. De 
Jong renwerkgroep Internationaal van de PvdA 
me nde weliswaar dat het rapport een 'beleidsma
tig failliet' schetste, maar ze kon toch niet nalaten 
'Van Traa en zijn collega's' enige woorden van 
troost mee te geven: 'alles wat we niet hebben aan
gekaart heeft in beginsel onze steun'. Een kwestie 
van goede opvoeding. Het partijcongres, zo bleek, 
steunde het rapport eveneens. In ieder geval nam 
het de resoluties van het partijbestuur, die slechts 
op enkele punten afweken van Voorbij de waterlinie, 
over. 

integratie ingaat met de 
Economische en Monetaire Unie in combinatie met 
de pro- Europese oriëntatie van onze sociaal-demo
cratische minister-president. Het is niet aan mij de 
politieke balans op te maken van de discussie die het 
rapport heeft geëntameerd. Het lijkt me tevens 
overbodig de praktische voors en tegens van E M u, 
Stabiliteitspakt, Centrale Bank en Europa van de 
verschillende snelheden nog eens op een rij te zet
ten. Ik volsta hier met een analyse en beoordeling 
op hoofdpunten van de zeer uiteenlopende reacties 
op Voorbij de waterlinie en van het debat dat de afge
lopen maanden in en rondom de PvdA is gevoerd 
over 'Europa'. In de keuze van de thema's heb ik 
me laten leiden door de inhoudelijke zwaartepun
ten van de nota en de discussie: de Europ se inte
gratie en de vermeende 'crisis' van de nationale 
staat en het zogeheten 'democratische tekort'. Is er 
iets nieuws onder de zon? Heeft de heroriëntatie 
van de Partij van de Arbeid effekt gehad op het den
ken over buitenlands beleid, meer in het bijzonder 
over Europa? Is er vandaag zoiets als een sociaal
democratische visie op de Europese integratie, hoe 
(on)omstreden is ze in partijkringen en hoe besten
dig zal ze blijken te zijn? 
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Armoede van het buitenlanddebat 
Er zijn ten minste twee redenen geweest waarom 
het partijbestuur heeft verzocht een nota over bui
tenlandse politiek te doen verschijnen: het buiten
land moest terug in de discussie binnen de PvdA en 
de PvdA moest terug in de discussie over het bui
tenland. In de eerste opzet lijkt Voorbij de waterlinie 

in ieder geval geslaagd, en, minstens zo belangrijk, 
het debat gaat voornamelijk over zaken die sociaal
democraten, op een klein aantal liefhebbers na, 
lange tijd goeddeels onberoerd lieten, over de 
Europese integratie bijvoorbeeld. 

Hoewel Paul Kal ma in zijn Wonderbaarlijke terua

keer van de solidariteit ( 1995) nog waarschuwde voor 
de mogelijkheid van 'berusting of cynisme' indien 
het 'contrast tussen ideële uitgangspunten en de 
geschetste internationale werkelijkheid' in het bui
tenlandse beleid van de PvdA zo groot bleef3 (ge
volg van de behoefte zich ook, of zelfs j uist4, op het 
gebied van de buitenlandse politiek te profileren) 
leken radicalisme en selectiviteit al lang niet meer 
het grootste probleem. Er was over het algemeen 
immers nauwelijks nog serieuze politieke belang
stelling voor het buitenland. De PvdA, evenals 
andere sociaal-democratische partijen in westelijk 
Europa, keerden zich naar binnen - in nog sterker 
mate dan de 'tijdgeest' reeds bepaalde. In de her
oriëntatie van de sociaal-democratie is weinig stil
gestaan bij vraagstukken van internationale poli
tiek. De aanpassing van het gedachtengoed op soci
aal-economisch terrein, de worsteling met relatief 
onbekende kwesties als milieu, criminaliteit en 
migratie, en de inspanning de partij-organisatie 
overeind te houden, namen alle aandacht in beslag. 

Enkele bijzondere omstandigheden hebben de 
armoede van het buitenlanddebat binnen de PvdA 
nog versterkt. Het intellectuele 'kader' op het 
gebied van de buitenlandse politiek staat goeddeels 
los van of geïsoleerd binnen de partij - zowel 
inhoudelijk als persoonlijk. De Commissie Buiten
land is een enigszins besloten gezelschap van geleer
de heren en een enkele dame op leeftijd, waarvan 
de samenstelling, zo weet ik uit ervaring, in de loop 

der jaren nauwelijks is veranderd. Bovendien heb
ben teveel van de standpunten en ideeën die in de 
commissie worden geventileerd, te lange tijd te 
weinig weerklank gevonden bij de leiding en de 
achterban van de partij, zodat de meeste leden van 
het gezelschap de discussies over buitenlandse poli
tiek eerder beschouwden als een aangenaam tijd
verdrijf en een intellectuele uitdaging, dan als een 
politieke inspanning. Actieve politici nemen slechts 
sporadisch deel aan de vergaderingen van de Com
missie Buitenland. Wellicht heeft dit mede geleid 
tot de bijzonder bescheiden bijdrage die de verant
woordelijke politici in de PvdA, de specialisten in 
de Tweede Kamerfractie, de afgelopen jaren heb
ben geleverd aan de meningsvorming over buiten
landse politiek, zowel binnen als buiten de PvdA . 

Dat de geringe interesse voor internationale 
politiek zich moeilijk verhoudt met de groeiende 
betekenis van het 'buitenland' voor de politieke en 
maatschappelijke verhoudingen binnenslands, zou 
vooral de sociaal-democratie zich moeten aantrek
ken. De internationale economische en politieke 
veranderingen die zich het afgelopen decennium in 
versneld tempo hebben doorgezet, gcmeenlijk aan
geduid met mondialisering en integratie, plaatsten 
immers grote vraagtekens bij de zelfbepaalde, klas
sieke kerntaak van de sociaal-democratie, namelijk 
de hervorming, de regulering, de 'beschaving' 
desnoods van het kapitalistische bestel, en bij de 
effectiviteit van het instrument bij uitstek waarvan 
ze zich bediende, de nationale staat. 

Kan de NAvozelf de uitbreidins aan? 

Van een eensluidende politieke visie op deze inter
nationale veranderingen, van een visie die zelfs 
maar op hoofdpunten door de sociaal-democrati
sche beweging, desnoods door de PvdA, wordt 
gedeeld, is geen sprake. Daar is ook nooit sprake 
van geweest. Wellicht kunnen er enige 'natuurlijke 
neigingen' 5 of 'principes'6 van een sociaal-demo
cratisch buitenlands beleid worden geïdentificeerd 
(internationalisme, internationale solidariteit en 
collectieve veiligheid), maar over het algemeen lie-

1. Leonard Ornstein, 'Van Haperen en 
de anderen keuren "Van Traa" af', in: 
Vrij Nederland, 21 september 1996, blad
zijde 13. 

terugkeer van de solidariteit', in: Hand
leidino en aanbevelinnen voor discussie en 

debat. PvdA. Amsterdam 1995, bladzij 
de 58. 

5. Marnix Krop, Aan vrijheid aebonden. 
Sociaal-democratie, mensenrechten en bui
tenlands beleid . Deventer 1987, bladzij 
den 111 - 112. 

2. Bijeengebracht in een rondschrijven 
van de internationale secretaris en de 
directeur buitenland van de PvdA van 
2 3 oktober jongstleden. 
3· Paul Kalma, 'De wonderbaarlijke 

4· Doeko Bosscher, 'De Partij van de 
Arbeid en het buitenlands beleid' , in: 
Bijdraoen en Mededelineen Betr1Jende de 
Geschiedenis der Nederlanden, 1 o 1 ( 1986) 

1, bladzijde 49. 

6. Stephen Padgett & William 
E. Paterson, A history rifsocial democracy 
in postwar Europe. London 1991, bladzij 
de 2 23. 
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ten d sociaal-democratische partijen zich vooral 
leiden door de in eigen land dominante interpreta
tics van de te voeren buitenlandse politiek (neutra
liteit of gebondenheid, lidmaatschap van NA v o en 
Europese Gemeenschap of juist afzijdigheid). In die 
zin heeft ze vooral betekenis gehad de eigen achter
ban te overtuigen deze dominante visie op het 
nationale veiligheidsbeleid te accepteren. 

Zoals er geen sprake is geweest van een sociaal
democratisch buitenlands beleid, zo kan evenmin 
worden gesproken van een sociaal-democratische 
positi inzake Europese veiligheid en Atlantische 
samenwerking. Ook hier varieerden de opvattin
gen aanzienl ijk, zowel binnen als tussen de partij
en.7 Uit de reacties op Voorbij de waterlinie kan wor
den opgemaakt dat de PvdA in b ide kwesties, 
Atlanti che samenwerking en Europese integratie, 
een groot aantal reserves heeft laten varen. Voor 
het eerst in decennia staat in de partij het lidmaat
s hap vandeNAvo op geen enkele wijze ter discus
si . Nooit eerder was het bondgenootschap in soci
aal-democratische kring zo onomstreden. Het plei
dooi voor uitbreiding van de NA v o dat in de nota 
wordt gedaan (en waarover in de commissie nogal 
vcrschillend werd gedacht), treft vrijwel algemene 
instemming. Het wordt althans niet openlijk be
stred n. Alleen de leden van de Eerste Kamer
fraktie blijk n enige bedenkingen te koesteren. Ze 
vragen, n t als de Jonge Socialisten, aandacht voor 
de positie van Rusland en opperen in hoeverre de 
veiligheid van landen als Polen, Tsjechië en 
Hongarije echt vergroot wordt door lidmaatschap 
van de NA v o. Die vraag stelde ik pas geleden ook 
aan de politieke leider van Unia Pracy (Unie van de 
Arbeid), een Poolse sociaal-democratische partij. 
Waarom willen jullie toch zo graag toetreden tot de 
NA v o? Zijn antwoord was even simpel als onweer
legbaar: wij willen lid worden van de NA v o om 
dezelfde reden als jullie lid willen blijven. 

Geen der grote politieke partijen lijkt thans 
zoveel verwachtingen te koesteren van het militaire 
bondgenoot chap al de PvdA. Dit is terug te voe
r nop een radicale herinterpretatie van de verhou
dingen in Europa. Waar in liberale of conservatieve 
kring de internationale betrekkingen op het conti
nent nog steeds in belangrijke mate worden gezien 
in t rm n van tegenstellingen, van dreiging zelfs, 

leggen sociaal -democraten veel sterker de nadruk 
op de ingrijpende verandering der omstandighe
den, op de nadelen van de oude en op de mogelijke 
voordelen van nieuwe veiligheidsarrangementen. 
Dat is welhaast een reflex. 'Democratisch socialis
ten hebben van oudsher een sterke voorkeur voor 
"bruggen bouwen" en samenwerking zoeken, om 
langs die weg een internationale orde te vestigen 
die is gebaseerd op collectieve veiligheid', schreef 
Ronald Havenaar onlangs in een artikel over de 
sociaal-democratie en de Koude Oorlog. 8 Blijkbaar 
hebben sociaal-democraten die neiging nog steeds . 
In de voorwaarden voor uitbreiding van de NA v o 
die in Voorbij de waterlinie worden genoemd, ont
breekt trouwens de belangrijkste: kan de NA v o 
zelf de uitbreiding aan? In geen der reacties is hier
op gewezen. Voor een partij die, zelfs in vergelij
king met zusterpartijen in Europa, zoveel betekenis 
hecht aan de bijdrage van de NA v o aan de veilig
heid en stabiliteit in Europa, is dit een opmerkelijk 
hiaat. 

Even opmerkelijk, tenminste in historisch per
spektief, is de grote belangstelling voor Europa in 
de PvdA vandaag. Dat is wel eens anders geweest. 
Ik kan me in ieder geval niet herinneren eerder een 
discussie over de Europese integratie te hebben 
meegemaakt, van dezelfde omvang en intensiteit als 
het debat dat de laatste maanden is gevoerd. De 
houdi.ng van de sociaal-democratie ten aanzien van 
de Europese integratie is altijd ambiv~lent en onze
ker geweest. Hoewel dikwijls weinig belangstelling 
voor Europa aan de dag werd gelegd, zowel in de 
lidstaten als daarbuiten, heeft toetreding tot de 
gemeenschap diverse malen op de politieke agenda 
gestaan en ze heeft de betrokken partijen (Labour, 
de Franse, Zweedse en Deense socialisten) soms 
diep verdeeld. Aan de politieke emoties die met 
toetreding tot de Gemeenschap verbonden waren, 
lag in wezen dezelfde omstandigheid ten grondslag 
als aan de huidige discussie over Europa binnen de 
PvdA: de Europese integratie heeft een direct effect 
op het kernstuk van sociaal-democratisch beleid, op 
de verzorgingsstaat in eigen land. 

Net als de overige sociaal-democratische partij
en in de lidstaten van het eerste uur, juichte de 
PvdA de oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap toe, hoewel ook toen al werd stilge-

7. Vcrgelijk Kcvin Featherstone, 
' "ocialist parti s and European inlegra
lion: variations on a common theme', 
m: William E. Paterson & Alastair 

H. Thomas, Thejuwre '?fsocial democracy. 
Problems and prospects '?fsocial demoeratic 
parties in Western Europe. Oxford 1986, 
bladzijden 252 - 258. 

8 Ronald Havenaar, 'Het ondankbare 
gelijk van Erncst Bevin en Heirnut 
Schmidt', Socialisme &..Democratie, 53 
( 1996) 1 o, bladzijdo:. 554· 
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staan bij de (on)wenselijkheid van de overdracht 
van nationale soevereiniteit aan bovennationale 
instanties. De 'behoedzaamheid' van Willem 
Drees, die nog rekening hield met de mogelijkheid 
van een rooms-katholieke samenzwering achter de 
Europese integratie, botste met het enthousiasme 
van de 'Euro-idealisten'. In de tweede helft van de 
jaren zestig sloegen de twijfels toe. Naarmate de 
buitenlandse politiek van de partij radicaliseerde, 
groeiden zowel de desinteresse in als het wantrou
wen jegens de Europese integratie. Pas aan het 
einde van de jaren tachtig keerde de partij terug op 
haar schreden.9 'Gelouterd', zonder het 'heilige 
vuur van de jaren vijftig', pakte de Nederlandse 
sociaal-democratie de draad weer op die Nieuw 
Links had laten vallen. 10 Tamelijk onverwacht, en 
aanvankelijk goeddeels onopgemerkt, zijn in het 
laatste verkiezingsprogramma weer de nodige kriti
sche kanttekeningen geplaatst bij de Europese inte
gratie. Kanttekeningen die terugkeerden in de dis
cussie naar aanleiding van Voorbij de waterlinie. 

Insturnenteel pro-Europees 
In de discussie van de afgelopen maanden is de eer
der door Kal ma gesuggereerde tegenstelling tussen 
ideaal en werkelijkheid in de buitenlandse politiek 
van de PvdA onverwacht teruggekeerd, zij het in 
een nieuwe gedaante. De dominante visie van de 
partij op de Europese integratie en de EM u, zoals 
ook verwoord in Voorbij de waterlinie, wordt door 
Jos de Beus tenminste verworpen als een vorm van 
'wensdenken', van 'onbewezen vooruitgangsge
loof. 1 1 En Kalm a zelf vroeg zich onlangs af waarom 
de 'eenzijdigheid en de gevaren' van de huidige 
koers maar niet tot Nederland, inclusief zijn 
beleidselite van sociaal-democratische kleur, willen 
doordringen. 1 2 

Beide reacties typeren de diversiteit van de 
opvattingen in de PvdA over de Europese integra
tie. Dit is het eerste dat opvalt bij lezing van de 
reakties op Voorbij de waterlinie. Waar de één de 
opstellers van het rapport 'wensdenken' of 'illusio
nisme' (is: zich overgeven aan illusies, J.Th. De
genkamp) 1 3 verwijt; struikelt de ander over de lou
ter 'pragmatische', zelfs 'opportunistische visie' die 

het rapport ademt en wordt 'een vleugje meer 
idealisme' bepleit Uonge Socialisten). De diversi
teit van opvattingen en ideeën in sociaal-democrati
sche kring laat echter onverlet dat de partij als zoda
nig in sterke mate is opgeschoven in pro-Europese 
richting. In geen enkele reactie vanuit de partij 
wordt serieus bepleit de integratie in Europa, in de 
breedte of in de diepte, te beperken. In tegendeel, 
de buitenlandgroepen in de PvdA hebben de 
Europese samenwerking omarmd, in nog sterker 
mate dan de opstellers van Voorbij de waterlinie. De 
teneur is meer samenwerking, niet minder. De 
auteurs van de nota wordt bij voortduring verweten 
niet voldoende concreet, gedurfd, wervend en ver
nieuwend te zijn geweest. En tenslotte, een derde 
even paradoxaal aspekt van de discussie: de Euro
scepsis binnen de PvdA groeit. Ze is vooralsnog een 
kwestie van individuele sociaal-democraten, intel
lectuelen in en rondom de partij, maar ze rukt op, 
zonder twijfel. 

De houding die de buitenlandgroepen in de 
PvdA innemen ten aanzien van de Europese inte
gratie is sterk instrumenteel (of pragmatisch) geo
riënteerd. Dat geldt ook voor de politieke sugges
ties die worden gedaan. Ze zijn over het algemeen 
van praktische aard, concreet: van eco- en Tobin
taxen tot en met structuurfondsen en cohesiepoli
tiek. Op twee punten is sprake van echte reserves, 
ten aanzien van het zogeheten democratische tekort 
en met betrekking tot de funktie van een kopgroep 
in Europa. Maar ook hier geldt: oprecht enthousias
me voor Europa is ver te zoeken. Van een Europees 
'ideaal' spreekt bijna niemand meer, ook niet de 
'Europa-lobby' in de partij (de afdeling Brussel, de 
Eurodelegatie en de ACEP), en een Europese 'iden
titeit' behoort al helemaal tot de onmogelijkheden. 
Zelfs de kritiek op de wijze waarop in de nota het 
ideaal van een Verenigde Staten van Europa voorlo
pig wordt uitgewuifd, lijkt vooral ingegeven door 
praktische overwegingen. Nederland dient, als één 
der kleinere lidstaten van de Europese Unie, vast te 
houden aan het federale ideaal, meent de Euro
delegatie, het is de enige mogelijkheid met volledig 
te worden uitgeleverd aan de machtswillekeur van 
de 'groten'. Dit is federalisme, hoewel niet langer 

9· Zie: R. Heyting, Tussen nationalisme en 
\J internationalisme. De Britse en Nederlandse 

sociaal-democratie, de nationale staat en de 
Europese intearatie. Deventer 1 99 2. 

van de sociaal-democratie', in: de Volks
krant, 2 november 1 996. De Beus her
haalt zijn kritiek in 'De veerkracht van 
de sociaal-democratie', in: Socialisme&. 
Democratie, 54 (januari 1997) 1, bladzij 
den3 - 14. 

12. Paul Kalma, 'EMu-religie zal Euro
pese bevolking geen zegen brengen', in: 
de Volkskrant, 23 november 1996. 
13. J.Th. Degenkamp, 'De euro strandt 
in sociale onrust', in: N RC Handelsblad, 
5 december 1996. 

1 o. Idem, bladzijde 4 7 5. 
1 1. Jos de Beus, 'E M u wordt het graf 
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gemotiveerd door idealisme maar door wantrou
wen.14 

Waarop i een sociaal-democratisch pleidooi 
voor Europa geïnspireerd, dat niet is gebaseerd op 
de klassicke idealen van de Europese eenwording? 
Het is in wezen geïnspireerd op de verwachting dat 
op den duur alleen een verdergaande Europese 
integratie de sociaal-demoeratic in staat zal stellen 
haar politieke idealen te vcrwezenlijken - mondi
aa l, Europ es, maar vooral in eigen land. Anders 
geformulc rd: de politieke macht en mogelijkhe
den die de nationale overheden inleveren worden, 
althans ten dele, op Europees niveau gecompen
seerd. Dit is in essentie de politieke boodschap in 
zowel de nota Voorbij de waterlinie als, in sterker 
mate, in de reacties vanuit de partij. Eigenlijk heb
ben wc hier te maken met een heimelijk en onuitge
sproken streven Europa een sociaal-democratisch 
gezi ht te geven. Slechts een enkeling schroomt 
niet om het ook toe te geven. Thijs Wöltgens bij
voorbeeld: 'Aan de verplaatsing van (de) politiek 
naar Brussel is geen ontkomen mogelijk. Wij moe
ten van deze onontkoombaarheid een deugd 
maken. De sociaal-democratie heeft onmiskenbaar 
een urop se identiteit. Wij hebben er alle belang 
bij om ook het omgekeerde te bereiken: de 
Eu rop se identiteit is sociaal-democratisch. ( ... ) 
D id ntiteit moeten wij tot Europ se missie 
verheffen.' 15 Zo lees je ze niet vaak meer. 

cepSJS 
]os de Beus heeft een beetje gelijk : de PvdA droomt 
hardop van een 'verzorgingsstaat op Europees 
niveau' (de Volkskrant, 2 nov mber 1996). Had hij 
het hi rbij gelaten, dan had ik me nog wel in deze 
vaststelling kunnen vinden, maar De Beus schiet, in 
zijn polemische ijver, zijn doel ver voorbij. Hoe 
wild de dromen van Wöltgcns ook zijn, nergens in 

Voorbij de waterlinie wordt zelfs maar impliciet ver
ondersteld dat 'de E M u de wieg zal zijn van een 
sociaal-democratie op Europese schaal' en zelfs niet 
dat ze 'de toegang verschaft tot een verzorgings
staat in heel Europa'. Een onjuiste vaststelling 
wordt niet meer waar door haar vaker te herhalen. 
We schreven dat de economische voordelen van de 
EM u 'evident' zijn, dat de EM u moet worden 
gekoppeld aan een sociaal beleid op Europees 
niveau, en dat landen van de EM u ook op andere 
gebieden (waaronder milieu) intensiever moeten 
samenwerken. Drie betwistbare opvattingen, maar 
met of zonder de EM u - Europa is geen verzor
gingsstaat en moet en zal het ook niet worden. 

De Beus' kritiek op de Europese koers van de 
PvdA blijft in de lucht hangen. Het 'nieuwe 
Handvest' dat hij bepleit, de ratificatie van een 
'wilsovereenstemming inzake de Europese "natie" 
en "staat"' - ze zijn ten minste zo illusoir al de ver
wachtingen die mogen worden geko stcrd van de 
huidige vorm van integratie en ze zijn een stuk min 
der helder. Ze verdoezelen bovendien het ant- . 
woord op de meest wezenlijke vraag: los van de 
E M u, los van het Stabiliteitspact, los van de 
Centrale Bank en los van het Verdrag van 
Maastricht, moet de Nederlandse sociaal-demoera
tic zich nu wel of niet inspannen om in Europa 
afspraken op sociaal terrein te maken? 1 6 

De Bcus staat niet alleen in zijn opvattingen. De 
zwaarste kritiek op Voorbij de waterlinie kwam niet 
van de buitenlandgroepen in de partij maar van een 
aantal individuele, meest vooraanstaande, sociaal
democraten à titre personnel. 1 7 Hoewel deze critici 
een minstens zo divers gezelschap vormen als de 
pleitbezorgers van verdergaande integratie in 
Europa, typeer ik ze hier gemakshalve als 'Euro
sceptici' ('Eurotwijfelaars' of 'Europessimisten' 
mag ook). Het is een keuze bij gebrek aan beter. De 

'4· In ditlicht komt de forse kritiek op 
VCHJrh1] de water/mie van Frank van 
lkuningcn en Wil Hout in s&D ( 1 996) 
numnwr 1 1 mij enigszins vreemd over. 
Met d(• op~tellers van de nota zijn ze niet 
te beroerd de sociaal-democratie een 

gegeven van de economische nadelen 15. Thijs Wöltgens, 'Beginselen in een 
nieuwe context', in: Frans B cker e.a. 
(red.), Inzake beaimelen. Het zeventiende 
jaarboek voor het democratisch socialisme. 
Amsterdam 1996, bladzijde 196. 

\\ aarlijk grootse opdracht mee te geven: 
'In e(•n tijd van toenemende mondialise
ring lijkt de beteugeling van de onge
wenstt uitkomsten van het marktproces 
t(•n van de bdangrijkste opdra hten 
\'OOr ('n sociaal-democratisch buiten
lands beleid.' Aan die conclusie gaat 
('thter •en reeks kritische kanttekenin
gen vooraf. De opstellers van de nota 
t.ouden zith geen rekenschap hebben 

van de mondialisering; ze zouden zich de 
beperkingen van de 'traditionel 'ont
wikkelingshulp niet bewust zijn; ze zou
den het ideaal van een federaal Europa 
hebben opgegeven; ze zouden het belang 
van de nationale staat niet hebben gere
lativeerd; ze zouden het streven naar 
meer democratie in Europa hebben 
opgegeven- stuk voor stuk onvolledige, 
zoniet onjuiste voorstellingen van zaken. 
Ik kan ermee leven dat Voorbij de waterli
nie wordt afgebrand, maar dan toch wel 
graag door degenen met wier opvattin
gen over buiten landse politiek ik het 
wezenlijk oneens ben. 

16. André Gerrits en Maarten van Traa, 
'Europa neemt, maar Europa geeft ook', 
in: de Volkskrant, 21 november 1996. 
1 7. 'Van een geschrift met een zo treu 
rig intellectueel gehalte als dit rapport 
heeft, zou men in het algemeen li efst 
geen gewag maken'. schrijft Hans 
Oversloot ('Over het buitenland van de 
PvdA', in: Beleid en Maatschappij, x x 111 

(1996) 4, bladzijden 282 - 284). 
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term 'Euro-scepsis' is al afgezaagd voordat het goed 
en wel is ingeburgerd. Bovendien, aan een ingewik
keld maar ingrijpend politiek en economisch proces 
waarvan verloop en uitkomst wezenlijk onvoor
spelbaar zijn, en dat is de Europese integratie, twij 
felt bijna iedereen in meer of mindere mate. In dit 
artikel staat de typering 'Euro-sceptici' voor diege
nen binnen en rond de PvdA die een aantal essentië
le , hoewel uiteenlopende reserves hebben tegen de 
in Voorbij de waterlinie bepleite, en door het laatste 
congres goeddeels overgenomen, Europese koers 
van de partij en tegen de hooggespannen verwach
tingen die menig sociaal-democraat koestert over 
de Europese integratie. 'Euro-sceptici' achten die 
koers in strijd met de beginselen van de sociaal 
democratie, met de belangen van het Koninkrijk 
der Nederlanden of met beide. 

Waar de Beus de Europese politiek van de PvdA 
vooral afwijst om reden van haar bedrieglijke voor
onderstellingen (in het bijzonder de positieve be
oordeling van de E M u), verwerpt de toekomstig 
secretaris-generaal van het ministeri e van Alge
mene Zaken L.A. Geelhoed haar op princiële gron
den. Het streven naar meer gemeenschappelijk 
Europees sociaal beleid zou niet zozeer onrealis
tisch zijn maar onverstandig, want slecht voor de 
economie en de werkgelegenheid. Juist nu de 
financiël e en monetaire vrijheden van de lidstaten 
worden beperkt, dient op andere gebieden de 
beleidsconcurrentie te floreren . 'Sociale stabiliteit' 
en 'ecologische houdbaarheid' regelen zich vanzelf, 
stelt Geelhoed optimistisch, ze zijn immers 'vitale 
voorwaarden voor een hoogwaardige economie'. 
Terug naar de nationale staat. Nederland heeft 
maar één opdracht: doorgaan op de weg die het een 
aantal jaren terug heeft ingeslagen, flexibel in socia
le zaken, strak in financi ële zaken. Anders dan in de 
analyse van de Beus heeft de sociaal-democratie in 
Geelhoecis visie geen taak in Europa (althans, ik zie 
haar niet). In die zin reken ik hem tot de 'Euro
sceptici'. In ieder geval staat zijn benadering haaks 
op alle bijdragen aan de discussie over de PvdA en 
Europa die de laatste maanden zijn verschenen. De 
Europese integratie gereduceerd tot de vraag: ' Wie 
heeft de goedkoopste verzorgingsstaat?'' 8 

Openlijke Euro-scepsis in sociaal-democratische 
kring is beperkt van omvang, intellectueel van 
karakter en in opmars. 'De tegenzin (in Europa) 
vcrkeert in Nederland nog in de pre-politieke fase, 
veel gemopper en niet veel doordachte tegen
stand', aldus de socioloog A. deSwaan 1 9 , die ik hier 
ongevraagd tot de Euro-sceptici reken. De twijfe
laars menen uitdrukking te geven aan de gevoelens 
van een groeiend deel van de Nederlandse bevol
king (inclusief, naar ik aanneem, de achterban van 
de PvdA). De grandstemming is 'druilerig', aldus 
de Swaan, de mensen zijn 'murw, onwillig en toch 
volgzaam' . De Nederlandse burger neigt ertoe zich 
'meer op het eigen erf te concentreren ', schreef 
Paul Scheffer in een rapport van de WRR. 'Velen 
(keren) zich af van de liberale openheid en van een 
open samenleving', meent hij, lichtelijk overdreven 
en zonder nadere bewijsvoering. 'Ze vluchten in 
iets anders : de afsluiting van het vreemde, de inge
beelde zekerheid van het "wij onder e lkaar", de 
knusse waarheid van het "vol is vo1" .' 20 Tenslotte 
bepleiten ze, in het licht van de schijnbaar vanzelf
sprekende internationalisering en op grond van 
zowel praktische als ideologische overwegingen, 
een herwaardering van de nationale staat. En alsof 
daarmee het pleidooi kracht wordt bijgezet, wordt 
stilaan het merkwaardige begrip 'natie-staat' weer 
ingevoerd (bijvoorbeeld in het laatste verkiezings
programma van de PvdA Wat mensen bindt2 1 

). 

Euro-sceptici, de één in meerdere de ander in 
mindere mate, menen dat aard en omvang van de 
huidige Europese integratie op gcspannen voet 
staan met nationale , democratische en, een combi
natie van beide , sociaal-democratische principes . 
De plotse populariteit van deze visie in progressieve 
intellectuele kring is opmerkelijk. Onlangs meende 
één der Vaderlandse columnisten - Dirk-Jan van 
Baar in de Volkskrant - met een verwijzing naar de 
wijfelende houding van de altijd vriendelijke en 
overtuigde pro-Europeaan Sam Rozemond dat 
Euro-scepsis allang geen 'louter populistische 
onderstroom' meer is. Een understatement van 
niveau - ik heb de indruk dat je zonder een fikse 
portic twijfel aan Europa al niet meer serieus wordt 
genomen. Hoewel Euro-sceptici geloven, en niet 

18. Vrij naar Wil Albeda: 'De EM u is in 
principe een goede zaak, maar een E M u 
zonder sociaal beleid is een gevaarlijke 
ontwikkeling. De EMuverscherpt de 
concurrenti e tussen landen met de inzet 
"wie heeft de goedkoopste verzorgings-

staat". '(N RC Handelsblad, 7 januari 
I 997) 

rechtsgel ijkheid in de Europese Unie. 
(wRR Rapport 86). Den Haag 1995, 
bladzijde 1 7. 1 9· A. de Swaan, 'De laatste les . De 

grenzen van de grenzeloosheid ', in: 
NRC Handelsblad , 28 december 1996. 
20. Paul Scheffer, Machtsverschil en 

' 2 1 . Wat mensen bindt. Verkiezinasproaram
ma Tweede Kamer 1994- 1998, PvdA, 
Amsterdam 1 994· 
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g heel ten onrechte, dat de eenzijdige en tamelijk 
n•lfingenomen houding van de Nederlandse 
beleidselite ten aanzien van de economische en 
monetaire samenwerking wel enig tegenwicht ver
dient, is van non-conformisme al geen sprake meer. 
In sociaal-democratische intellectuele kringen ver
keert de 'Euro-optimist' in een minderheidsposi
tie. T nslottc, zonder enige suilt by association te 
will n suggereren, redeneren sommige Euro-scep
tici langs precies dezelfde lijnen als radicale nationa
listen altijd en overal gewend zijn te doen. Ver
meend nationale karakteristieken zijn zonder uit
zondering positieve eigenschappen; ze worden een 
vanzelfsprekende en een-dimensionale betekenis 
toegekend (alsof onze tolerante, verdraagzame en 
fatsoenlijke wijze van samenleven niet elders, en 
soms met reden, als relativisme of normloosheid 
worden gezien); en ze worden geacht in gevaar te 
zijn, van buitenafte worden bedreigd . 

De interpretaties van De Beus, van Degenkamp, 
\an Kalma n van Geelhoed, onderling al zeer uit
e •nlopend, afgezet tegen de aanbevelingen in 
VoorbiJ de waterlinie, tegen de reacties van de buiten
landwerkgro p n en tegen de voornemens van de 
kden van het paarse kabinet, bevestigen de grote 
diver ' iteit van opvattingen binnen de PvdA over de 
Furop s integratie. Zelfs op hoofdlijnen is er geen 
c nsensus. De Nederlandse sociaal-democratie lijkt 
de w ·g in Europa volledig kwijt maar dat doet er 
(vooralsnog) niet toe, omdat de politiek-verant
woordelijken hun eigen koers hebben uitgezet. 

a!ionale staat en nationaal bel a na 
o iaal-democratis he partijen gaan op verschillen

de mani ren om met nationale staat, belangen en 
identiteit. De PvdA heeft altijd bchoord tot de 
me r 'verkrampten' (of 'voorzichtigen'). Anders 
dan and re sociaal-demo ratischc partijen (sPO, 

Parti Socialiste, Labour, PASO K) is de PvdA de 
afgclop n dec nnia gen igd geweest om de instru
mentele of prakti che kant van de nationale staat als 
e n vanzclfspr kendhcid te accepteren, terwijl ze 
zi h nauwelijks rekenschap gaf van haar 'culturele', 
haar 'ideologisch ' bet ken is. De nationale staat en 

2 2. Paul chefTer zette zijn opvattingen 
ten derde male uiteen in 'Nederland als 
een open deur', in N RC Handelsblad, 
7 januari 1995). 
2 3. Kal ma, 'De wonderbaarlijke terug
keer van de solidariteit', blz. 6 • -6 2; B.J. 
Van den Boom en, A. Pinto Scholtbach, 

gemeenschap waren zo vanzelfsprekend dat politie
kc aandacht onnodig, zelfs onwenselijk werd 
geacht. Pas in Wat mensen bindt werd de aandacht 
van de Nederlandse sociaal-democratie weer geves
tigd op de politiek-culturele betekenis van staat en 
natie. Het zou desondanks nog geruime tijd en een 
artikel op de opiniepagina van N R c Handelsblad 2 2 

vergen, voordat het debat werkelijk op gang kwam. 
Begrippen als 'nationaal belang' en 'nationale 

identiteit' spelen nog steeds een bescheiden rol in 
de discussie binnen de PvdA (dat blijkt ook uit de 
reacties van de buitenlandgroepen op Voorbij de 
waterlinie). Voorzover ze weer worden gebruikt in 
sociaal -democratische kring is het doorgaans in 
combinatie met relativerende bijvoeglijke naam
woorden als verlicht, welbegrepen en prudcnt2 3, 

alsof een onderscheid moet worden gesuggereerd 
met diegenen die dergelijke begrippen met minder 
scrupules hanteren. Desalniettemin ademde het 
verkiezingsprogramma Wat mensen bindt ook in dit 
opzicht al een andere sfeer dan zijn beide voorgan
gers. 24 Weliswaar werd de behartiging van natio
nale belangen als zodanig nog niet als één van prio
riteiten van het buitenlands beleid beschouwd, 
maar de nadruk bleek reeds verlegd van nogal 
dwingend geformuleerde voornemens op mondiaal 
niveau naar praktischer en bescheidener plannen 
dichter bij huis. 

Ik zie deze accentverschuiving vooral als een 
gewenste, hoewel niet geheel geslaagde poging tot 
bewustmaking. Toch is het de vraag of de Neder
landse sociaal-democratie juist nu haar 'traditione
le' terughoudendheid zou moeten laten varen? De 
'Euro-sceptici' wijzen erop dat de Europese inte
gratie een produkt is van een bijzondere fase in de 
recente Europese geschiedenis (scheiding tussen 
Oost en West, dreiging door de Sovjet-Unie en een 
sterke betrokkenheid van de Verenigde Staten) en 
dat de dramatische veranderingen gedurende het 
afgelopen decennium de vermeende vanzelfspre
kendheid van de Europese integratie ernstig onder 
druk hebben gezet. De vaststelling is juist, maar de 
conclusie zou toch moeten luiden dat in het hujdige 
tijdsgewricht, waarin het nationaal egoïsme zonder 

H. Wolters, De buitenkant van het bin
nenland. PvdA. Amsterdam 1995, blad
zijde r 2. 

24. De toekomst is van iedereen. PvdA Ver
kiezinasproaramma '86- '90. Voor werk en \.1 
eerlijk delen. en Kiezen voor kwaliteit. PvdA 
Verkiezinasproaramma 1989. 
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veel schaamte wordt beleden, niet zozeer nationale 
staat, identiteit en belang extra politieke aandacht 
vergen maar de wenselijkheid van voortgaande 
samenwerking in Europa. 

In een recente brochure van de Telders
stichting, het wetenschappelijk bureau van de 
vv o 2 5, wordt gesteld dat buitenlands beleid welis
waar geïnspireerd mag zijn op bepaalde waarden 
(mensenrechten, internationale rechtsorde, ont
wikkelingssamenwerking) maar dat het altijd pri
mair wordt bepaald door belangen, door nationale 
belangen (verdediging van onze onafhankelijkheid, 
democratie en welvaart). Zonder de betekenis van 
deze belangen in twijfel te trekken, is een dergelijke 
strikte scheiding en rangorde tussen waarden en 
belangen vanuit sociaal-democratisch oogpunt on
gewenst. Ze suggereert een objectiviteit die er niet 
is en ze zegt niets over de wijze waarop deze belan
gen zouden moeten worden verdedigd. Confron
tatie (bewapening) of ontspanning (wapenbeheer
sing) waren een tiental jaren terug verschillende 
antwoorden op hetzelfde verlangen Nederland te 
beschermen tegen een militaire dreiging van bui
tenaf. En tenslotte is het kortzichtig te veronder
stellen dat dergelijke belangen altijd bovengeschikt 
zouden zijn aan 'waarden'. Een pleidooi voor duur
zame ontwikkeling, om een moderne kwestie te 
nemen, zou een kernstuk van sociaal-democrati
sche buitenlandse politiek moeten zijn. Ze behoort 
echter, in de hierboven geschetste liberale interpre
tatie, tot de 'waarden' van het buitenlands beleid en 
niet tot de, superieure, 'belangen'. Een retorische 
vraag: wat is aannemelijker de komende twee 
decennia, dat een groot aantal burgers van het 
Koninkrijk der Nederlanden slachtoffer zal worden 
van buitenlandse agressie of van ernstige, aan 
milieuverontreiniging gerelateerde ziekten? Is een 
stabiele internationale rechtsorde, één van de wei
nige mogelijkheden het onvermijdelijk verschil in 
macht tussen staten te compenseren, voor een land 
van de bescheiden omvang van Nederland, een 
'waarde' of een 'belang'? 

Nationale belangen zijn wellicht in sociaal
democratische termen te gieten, voor de vermeen
de nationale identiteit ligt dat moeilijker. 'Het 

nationale karakter is geen verklaring; het moet juist 
verklaard worden', schreef de Oostenrijkse 
Marxist Otto Bauer, één van de weinige sociaal
democraten die, zij het lang geleden, over het 
'nationale' vraagstuk heeft nagedacht. 26 Pogingen 
de nationale identiteit te definiëren resulteren 
meestal in een opsomming van wenselijkheden, van 
eigenschappen die men vooral zichzelf gaarne toe
rekent. De sociaal-democratische beweging bouwt 
voort 'op de beste Nederlandse tradities van geeste
lijke vrijheid en verdraagzaamheid', stelde het 
Beginselprogramma van desDAPuit 19 37 reeds. 27 

Tolerantie, verdraagzaamheid en fatsoen zijn, zoals 
bekend, begrippen die ook bij voortduring in de 
huidige discussies worden gebruikt. Hoc verhoudt 
de stabiliteit van onze 'wijze van fatsoenlijk samen
leven' (de Beus, in: de Volkskrant, 2 november 
1996), de legitimiteit van onze democratie en soe
vereiniteit van onze staat zich tot de aard en het 
tempo van de Europese integratie? 

De essentie van de analyse der Euro-twijfelaars 
is de groeiende tegenstelling tussen de betekenis 
van de nationale staat en samenleving en het tempo 
en de aard van de integratie in Europa. In Voorbij de 
waterlinie wordt de blijvende betekenis van de 
nationale staat niet ontkend, maar wel gerelati
veerd. Het is nog steeds vooral de nationale staat 
die de voorwaarden creërt voor burgerschap, die 
haar onderdanen een acceptabele mate van zeker
heid (in politieke en sociaal-economische zin) vcr
schaft, die funktioneert als instrument van (inter) 
nationale orde en stabiliteit, en die uitdrukking 
geeft aan een gevoel van gemeenschappelijkheid en 
loyaliteit zonder welke een samenleving niet funk
tioneert. 

Euro-sceptici wijzen erop dat democratie en 
verzorgingsstaat zich uitsluitend binnen en door de 
nationale staat hebben ontwikkeld en dat er weinig 
reden is te veronderstellen dat dit in de toekomst 
anders zal zijn. Deze vaststelling is licht tautolo
gisch en bovendien onvolledig. Democratie en ver
zorgingsstaat ontwikkelden zich binnen de nationa
le staat, omdat de wereld in die delen waar de stand 
van de sociaal-economische ontwikkeling de creatie 
van zowel parlementaire democratie als vcrzor-

25. Naar aanleiding van een uitlating van 
vvo-fractievoorzitter Frits Bolkestein 
over de herijking van het buitenlandse 
beleid (25 februari 1995), zie: P.G.C. 

V van Schie, Nationaal belana. Over de bruik
baarheid van het bearip voor een liberaal bui-

tenlands beleid. (Geschrift 84. Prof. Mr. 
B.M. Teldersstichting) Den Haag 1996. 
26. Otto Bauer, 'Die Nationalitäten
frage und die Sozialdemokratie' ( 1907), 
in: Werkausaabe. Band 1. Wenen 1975, 
bladzijde 74· 

27. Geciteerd in: Bosscher, 'De Partij 
van de Arbeid en het buitenlands 
beleid', bladzijde 39· 
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gingsstaat toestond nu eenmaal uit nationale staten 
bestond. Bovendien vindt de combinatie van parle
mentaire democratie en verzorgingsstaat haar oor
sprong in de eerste decennia na de Tweede 
Wereldoorlog, uitgerekend in een periode dat de 
nationale staat voor het eerst en in aanzienlijke 
mate aan ideologisch en praktisch gewicht had inge
boet. 

Ten tweede is de gesuggereerde link tussen 
nationale staat en democratie selectief. In de loop 
van haar nog redelijk jonge geschiedenis is de natio
nale staat immers vooral tekort geschoten in het 
garanderen van vrijheid, vrede en veiligheid voor 
haar burgers, zelfs in westelijk Europa. In vergelij
king m t de nationale staat heeft de Europese 
Gemc nschap zich tot nu toe een bijzonder genadi
g institutie g toond. 28 'Alleen op staten kan het 

uropees stelsel rusten', waarschuwt de historicus 
.H. Kossmann. 2 9 Ongetwijfeld, maar zo leert ons 

de gcs hicdenis, toch zeker niet op staten alleen. 
D mocratic, internationale stabiliteit en gemeen
schapszin zijn net zozeer gerelateerd aan de natio
nale taat als repressie, conflicten en gebrek aan 
national verbondenheid. 

Ten derde suggereert ze een tegenstelling tus
sen int gratie en nationale staat waarvan lang niet in 
alle opzichten sprake is. De Europese integratie is 
gebaseerd op één simpele grondgedachte: de kaders 
van de nationale staat zijn te beperkt om de burger 
nog langer in zijn belangrijkste behoeften (vrede, 
veiligheid en welvaart) te voorzien. Zou diezelfde 
·national staat daartoe nu, vier decennia na aanvang 
van d Europese integratie, beter in de gelegenheid 
zijn? Is er enige reden te veronderstellen, zoals Arie 
van der Zwan doet, dat het huidige 'ongeremd 
kapitalism ', het 'kapitalisme dat ons verscheurt' 
met een 'herwaardering' of 'revitalisering' van de 
nationale staat weer beheerst of beperkt zou kun
nen worden? Ik dacht het niet. Van der Zwan heeft, 
net als een groeiend aantal sociaal-democratische 
intell ctuelen, d 'ideologische' funktie van de 
staat herontdekt. Hij bepleit een nationale staat, 
een 'verlichte' nationale staat vanzelfsprekend, 
gebas erd op en lotsverbondenheid die niet alleen 

28. Alan S. Milward, The Europeon rescue 
c?fthe nation-state. London 199 2, bladzij
de 445· 
29. E.H. Kossmann, 'Verdwijnt de 
Nederlandse identiteit? Beschouwingen 
over natie en cultuur', in: Koen Koch & 
Paul cheffer (red.), Het nut van Neder-

een politieke en een economische maar ook een 
'psychische component' kent: 'identiteit en belon

gina'. En een 'nationale trots', althans een 'zekere' 

nationale trots, zo voegt hij hieraan toe, 'is niet bij 
voorbaat verdacht' .3° Een merkwaardige vaststel
ling - alsof die nationale staat niet altijd een, 
desnoods onuitgesproken, ideologische betekenis 
heeft gehad; alsof genegenheid jegens eigen staat en 
samenleving in sociaal-democratische kringen 
vooral verdacht of afwezig zou zijn geweest; alsof 
'nationale trots' zich niet of slechts moeizaam zou 
verhouden met verdergaande Europese integratie; 
en alsof nationale trots hetzelfde zou zijn als natio
nalisme, als verlicht nationalisme desnoods. 

Integratie in Europa is evenmin een historische 
vanzelfsprekendheid als, in weerwil van de onge
ruste geluiden der Euro-sceptici, een onomkeer
baar proces. 'Wat te doen als de karavaan verder 
gaat en het verwoestende spoor blijft trekken?', 
vraagt de Beus zich af. '(De) suggestie van onom
keerbaarheid en 'onontkoombaarheid, die maakt 
mensen murw, onwillig en toch voegzaam', meent 
de Swaan, 'alles lijkt al beslist, ergens anders, door 
iemand anders, [ ... ] de integratie zet zich als van
zelf door.' Suggestie is schijn, maak ik op uit de 
Swaans woorden. In hetzelfde artikel voorspelt hij 
dat de monetaire unie wel eens het eindpunt van de 
Europese integratie zou kunnen zijn; 'vandaar zet 
de ontbinding in.' Los van de verontrustende vrij
blijvendheid van de Swaans profetie (de vrijwillige 
ontbinding van de Europese Unie zou immers een 
even unieke, maar in potentie wel een veel gevaar
lijker ontwikkeling zijn dan de totstandkoming van 
de samenwerking), bevestigt ze in ieder geval dat 
integratie geen vanzelfsprekendheid is maar een 
politieke keuze, gemaakt door en in het belang van 
nationale staten. 'De ontwikkeling van de Europese 
Gemeenschap vanaf 1945 heeft integraal deel uitge
maakt van het herstel van de nationale staat als een 
organisatorisch concept', stelt de Britse politico
loog Alan Milward. Zonder integratie zou de natio
nale staat haar funkties helemaal niet hebben kun
nen uitoefenen en de steun en toewijding van haar 
onderdanen allang hebben verloren. De nationale 

land. Opstellen over soevereiniteit en identi
teit. Amsterdam 1 996, bladzijde 6 3. 
30. Arie van der Zwan, 'Verlicht natio
nalisme als werkelijke uitdaging voor 
paars', in: Socialisme &.Democratie, 54-
(•997) '• •S-26. 
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staat bestaat bij de gratie van integratie. Soeverei
niteit is alleen afgestaan als het in het belang van de 
nationale staat werd geacht en steeds zijn arrange
menten gemaakt die haar politieke macht vrijwel 
intact lieten. De tegenstelling tussen nationale staat 
en integratie is een schijntegenstelling3 1 , aldus 
Milward. 

Er is meer dan een kern van waarheid in 
Milwards interpretatie, maar geheel overtuigend is 
ze niet. De omvang van het aantallanden waarmee 
en van het aantal gebieden waarop wordt samenge
werkt is immers langzamerhand zo omvangrijk 
geworden dat van een simpele 'terugkoppeling' 
naar de nationale staat geen sprake meer is, zeker 
niet in het geval van de kleinere lidstaten. En desal
niettemin biedt diezelfde Europese Unie, waar de 
democratie een 'schijnvertoning' en het sociale 
gehalte een 'luchtspiegeling' is, 'de enige manier 
voor Nederland om nog een zekere nationale zelf
standigheid te behouden', zo moet zelfs de pessi
mist AbrahamdeSwaan toegeven. 

Het democratisch tekort 
Legitimiteit is een veelvoorkomend begrip in de 
discussie over de relatie tussen nationale soevereni
teit, parlementaire democratie en Europese inte
gratie. Legitimiteit is niet per sé hetzelfde als demo
cratische controle. Legitimiteit is ook een produkt 
van effectiviteit. Een nationale staat verliest haar 
legitimiteit als de samenleving het door die staat 
uitgeoefende gezag (inclusief de wijze van samenle
ven die binnen en mede door die staat is georgani
seerd) niet langer als juist en rechtvaardig be
schouwt. In alle gevallen betekent dit dat de staat 
haar belangrijkste praktische en ideologische taken 
niet naar behoren weet te vervullen. In Wat mensen 
bindt wordt gewaarschuwd voor 'geforceerde 
dwang tot Europese eenwording' en voor 'onge
wisse sprongen voorwaarts'. In een rapport voor de 
w R R acht Paul Scheffer een 'zelfbeperking van de 
Unie op tal van [ ... ] gebieden [ ... ] nuttig' .J2 
Vereist het gebrek aan democratische controle in 
Europa (het zogeheten 'democratische tekort') een 
rem op voortgaande integratie? 

Geen enkele passage in Voorbij de waterlinie is zo 
dikwijls aangehaald en bekritiseerd als de vermeen
de keuze van 'beleid' boven 'democratie'. De 
kwalificaties variëren van 'enigszins dubieus' 

3 1 . Milward, The Europeon rescue '![ 
the nation-state, bladzijde 3, 445-446. 

Uonge Socialisten) en 'griezelig' Uosephine Ver
spaget) tot en met 'elitair' (Frans Weisglas). De 
kritiek is gedeeltelijk te herleiden tot de te scherpe 
wijze waarop de keuzes in het eerste hoofdstuk van 
het rapport zijn samengevat en tot een verkeerd 
begrip van de vaststelling, verderop in de nota, dat 
'wij helaas (moeten) accepteren, met name op 
intergouvernementeel gebied, dat er in het belang 
van een voortgaande effectieve samenwerking, een 
democratisch tekort zal blijven bestaan.' Ten 
onrechte is op basis van deze redenatie veronder
steld dat de PvdA zich zou moeten neerleggen bij 
een gebrek aan democratische controle op de inte
gratie in Europa. Dat is onjuist. In een Europese 
Unie die over enig handelingsvermogen beschikt, 
die de nationale overheden op een aantal essentiële 
gebieden in de gelegenheid stelt beter te funktione
ren, zal er altijd naar een compromis tussen 'demo
cratie' en 'beleid' (desnoods effectiviteit') moeten 
worden gezocht. En als er op een gegeven moment 
al gekozen wordt voor meer beleid, dan is die keuze 
inderdaad, zoals de afdeling Brussel stelt, 'voor
waardelijk' en 'tijdelijk'. De vraag is natuurlijk: hoe 
voorwaardelijk en hoe tijdelijk? De eerlijkheid ge
biedt toe te geven dat op deze vraag geen eenduidig 
antwoord kan worden gegeven. De strekking van 
het argument in Voorbij de waterlinie is in ieder geval 
dat er waarschijnlijk nooit sprake zal zijn van een 
democratische controle op Europees niveau verge
lijkbaar met die binnen de nationale lidstaten (hoc
zeer de bevoegdheden van de nationale parlemen
ten in Europa ook uiteenlopen), en dat er moet 
worden gezocht naar andere mechanismen van 
democratische controle op besluitvorming en uit
voering van beleid dan het Europese Parlement 
(alleen). 

Ook inzake het 'democratisch tekort' wordt een 
tegenstelling gecreëerd tussen nationale staten en 
Europese samenwerking die er in wezen niet is. 'De 
Europese Unie is verworden tot een ambtenaren
staat met een namaakdemocratie en een pscudopar
lement', klaagt de Swaan. Hoezo verworden? Is de 
Europese samenwerking ooit democratischer 
geweest? En waarom is de Unie eigenlijk een amb
tenarenstaat met een namaakdemocratie? Juist: 
omdat de meeste lidstaten geen andere Unie wens
ten. 'Het lijkt me niet juist de Europese Gemeen
schap te beschuldigen van een ondemocratische en 

3 2. Scheffer, Machtsverschil en rechrsaelijk
heid, bladzijde 39· 
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bureaucratische wijze van politiek bedrijven ' , stelt 
Milward, 'die politiek is immers gebaseerd op de 
keuze van nationale democratieën.JJ' De Europese 
Uni is geen superstaat wier democratisch gehalte 
primair wordt bepaald door de aard van de eigen 
instituties en procedures, door de aard van het 
besluitvormingsproces in Brussel. Het lidmaat
s hap van de Europese Unie geschi dt op basis van 
vrijwilligheid . Nationale staten, allen democratie
en, hebb n eigener beweging, sommige zelfs na een 
volksraadpleging, besloten om ten eigen bate een 
deel van hun soevereiniteit in te leveren . ' Brussel' 
he ft net zoveel legitimiteit als de hoofdsteden van 
rl afzonderlijke lidstaten het genegen zijn te 
vers haffen . Wat dat betreft is het mij een raadsel 
hoc Van der Zwan tot de treurige vaststelling komt 
dat de Europese Unie 'elke legitimering mist om te 
beschikken over ons lot ' (w s s-bijeenkomst ' Inzake 
begins I en') . H eft hij even niet opgelet de afgelo
pen veertig jaar, toen de lidstaten van de Gemeen
schap uit vrije wil hun samenwerking vormgaven, 
of probeert hij gewoon aansluiting te vinden bij de 
int 11 ctuele ' waan van de dag' ? 

Voorzover er sprake is van een 'democratisch 
tekort ' , ligt de aanpak van het probleem bij de Lid
stat n. Het Europese Parlement is een poging 
nationale democratische structuren over te planten 
op een Europees niveau. Ik waag te betwijfelen of 
deze poging ooit zal slagen . Electoraat, verkiezin
gen en afg vaardigden blijven te zeer gevangen in 
nationale kaders om van het parlement een volks
vert genwoordiging op Europees ni veau te maken. 
De bevoegdheden van het Europarlement zullen 
z kcr moeten (en kunnen) worden uitgebreid. De 
vele praktische suggesties die in Voorbij de waterlinie 

n •lders zijn gedaan behoeven hier niet te worden 
herhaald. Ze zullen op de afzienbare termijn echter 
ge n van alle het democratisch tekort verhelpen . 
De kern van het probleem (en dus ook van de aan 
pak van het probleem) is de nationale democratie . 
De nationale parlcmenten dienen nauwer, di rekter 
bij de besluitvorming in ' Brussel' te worden be
trokken, zelfs als dat tot een verdere delcgitimatie 
van het Europe e Parlement in zijn huidige opzet 
leidt. Hoc sympathiek de gedachte aan democratie 
en burgerschap op Europees ni veau ook is34 , ze is 
vooralsnog irreëel. In h t algemeen mag er weinig 

33· Milward, The Europeon rescue cj'the 
nation-state, bladzijde 446. 
34· Vergelijk Koen Ko h, 'De natie-staat 

reden zijn sympathieke gedachten op te geven , 
maar in dit geval, in een situatie van groeiende 
Euro-scepsis, kan maar beter worden gekozen voor 
een oplossing dichter bij huis . 

Zelfs de relatief bescheiden optie de nationale 
parlementen meer bij ' Europa' te betrekken, zal 
echter geen oplossing bieden voor wat misschien 
wel het werkelijke probleem is: niet het zogenaam
de democratisch tekort maar de toegenomen 
machtsengelijkheid in Europa. Die machtsengelijk
heid neemt toe en ze wordt steeds openlijker uitge
buit. De wijze van besluitvorming in de Europese 
Unie, leidt ertoe dat een land met de bescheiden 
omvang van Nederland verder zal inboeten aan 
reële invloed. Ik heb de indruk dat het begrip 
' Europa ' steeds meer in metaforische zin wordt 
gebruikt. ' Europa' staat voor de ontwikkeling dat 
steeds meer over ons maar zonder ons wordt 
beslist . Alleen worden de besluiten niet vooral in 
'Brussel' genomen, maar in de hoofdsteden van de 
grote lidstaten . Zolang het om machtige , beschaaf
de en welvarende buurstaten gaat, kunnen we er 
nog mee leven . Het wordt echter anders als de rest 
zich ermee bemoeit. 'In een federaal Europa ' , 
schrijft de nu toch enigszins verwarde Abraham de 
Swaan, 'zal over Nederland meebeslist worden 
door Grieks-nationale dwepers , Oostenrijkse neo
nazi's en door eigenvolkse stokers uit nog tien 
andere landen ' (NR C Handelsblad, 28 december 
1 996) . Hoe zal dat gaan als straks die Oost-Euro
pese Karpatenkoppen zich er ook nog mee willen 
bemoeien? 

Vertrouwen in rif cifkeer van Europa? 

De mate van consensus onder sociaal -democrati 
sche partijen in Europa over de wenselijkheid van 
Europese integratie is groter dan ooit eerder in het 
na-oorlogse verleden. Ze wordt beleden in W est en 
Oost, van Labour in het Verenigd Koninkrijk tot en 
met de Sociaal -Democratische Partij in Litouwen. 
De PvdA deelt in die consensus , althans de opstel
lers van Voorbij de waterlinie, de leden van de diverse 
buitenlandgroepen en ,.first rif all , de sociaal -demo
cratische bewindslieden . Tezelfdertijd neemt de 
scepsis toe , ook binnen de partij. De Europese inte
gratie zou met de monetaire eenwording een ver 
keerde weg zijn ingeslagen . De samenwerking in 

als lapmiddel', in: Koch en Scheffer 
(red. ), Het nut van Nederland, bladzijde 
ss. 
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Europa is in haar tegendeel verkeerd - in plaats van 
de nationale democratieën nog langer te schragen, 
ondermijnt ze de politieke en economische pijlers 
van de verzorgingsstaat. Hoe meer 'Europa', hoe 
minder 'Europeanen'. 

Uitgesproken Euro-scepsis is nog steeds beperkt 
van omvang in de PvdA, maar 'echte' Europeanen 
zijn ook zeldzaam in de partij. De pro-Europese 
oriëntatie van de Nederlandse sociaal-democratie is 
pragmatisch en instrumenteel. In essentie is hier 
niets op tegen, zij het dat een voornamelijk op in
strumentele gronden gebaseerd vertrouwen in 
Europa, onder bepaalde omstandigheden gemakke
lijk omslaat in desinteresse, zoniet in afkeer. Onder 
welke omstandigheden zou dit het geval kunnen 
zijn? 

De politieke positie van de PvdA is een belang
rijke faktor in de Europese oriëntatie van de partij. 
Maakt ze deel uit van de regering of van de opposi
tie? Zodra de partij in de oppositiebanken belandt, 
zullen de belangstelling en het enthousiasme voor 
de Europese integratie, voor de economische en 
monetaire samenwerking in het bijzonder, bekoe
len. Dat is niet nieuw. Dat is altijd zo geweest. De 
economische omstandigheden zijn een tweede 

belangrijke variabele. In het geval van economische 
tegenwind, groeiende werkloosheid en de verder
gaande bezuinigingen zullen regeringen voortaan 
meer dan nu het geval is zijn geneigd om hun res
trictieve beleid te legitimeren met een verwijzing 
naar de afspraken in het kader van de E M u. Het 
vergt weinig verbeeldingskracht te voorzien dat dit 
anti-Europese sentimenten zal aanwakkeren, ook 
onder sociaal-democraten. Vooral vanwege de toch 
al tamelijk beperkte 'authentieke' politieke legiti
miteit van 'Europa' binnen de PvdA zullen beide 
omstandigheden gemakkelijk aanleiding geven tot 
de overtuiging dat er te veel over ons maar zonder 
ons wordt beslist, tot de neiging de blik vooral naar 
binnen te richten. 'De druk op politieke partijen, 
en zeker op linkse partijen, zich op te sluiten in 
nationale kaders is groot', concludeert Donald 
Sassoon in zijn geschiedenis van de Westeuropese 
sociaal-democratie. 'Hoe ze zullen reageren, en 
hoe de nationale politiek zich in de loop van de vol
gende eeuw zal ontwikkelen is onmogelijk te voor
spellen, maar een linkse beweging die nationaal 
blijft terwijl het kapitalisme verder internationali
seert, is als een schaduw die zijn lichaam heeft ver
loren.'35 

35· Sassoon, One hundred years if 
socialism, bladzijde 776. 
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