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Over de auteur  Ger Verrips is schrijver

Na het nee. Europa in analyse (3)

Europa verdient beter

ger verrips

Een ruime meerderheid van de kiezers heeft geen 
vertrouwen in het standpunt van de regering en 
van een meerderheid in de Tweede Kamer over 
het in de Europese Unie voorgestelde grondwet-
telijk verdrag voor verdere samenwerking. Dat is 
het enige dat door het referendum van 1 juni hel-
der is geworden. Degenen die campagne voerden 
voor een ‘nee’ verzekerden bij herhaling dat zij 
niet deze Grondwet, maar wel een betere Euro-
pese samenwerking willen. De hamvraag is wat 
de inzet kan zijn bij verdere besprekingen over 
de toekomst van Nederland en Europa. Daarover 
maakten de ‘nee’-campagnevoerders en ook de 
uitslagen heel weinig duidelijk.
 Wat in de komende discussies en besluiten 
niet zou mogen ontbreken, zijn de grotere in-
ternationale perspectieven die in het debat in 
ons land vaak worden genegeerd of kortzichtig 
bezien. De meest urgente problemen binnen 
Europa zijn bekend: de hardnekkige massawerk-
loosheid in landen als Duitsland en Frankrijk, de 
vergrijzing van de oorspronkelijke bevolking, de 
inburgering van brede stromen immigranten en 
de kosten van de verzorgingsstaat. In de wereld-
economie zijn echter verschuivingen gaande 
die nog maar nauwelijks in kaart zijn gebracht, 
maar waarvan de gevolgen ook voor Europa in-
grijpend zullen zijn.

wereldtoneel

Wat niemand nog langer over het hoofd kan 
zien zijn de snel toenemende betekenis en het 

zelfbewustzijn van een zich moderniserend 
China ¬ het land met de grootste bevolking op 
aarde (1,2 miljard) ¬ en het buurland India, de 
grootste democratische samenleving op onze 
planeet die ook ruim een miljard inwoners telt, 
waarvan zeventig procent jonger dan 35 jaar. In 
deze gebieden zijn de in Europa gebruikelijke 
vrije weekends, verkorte werkweken en lange 
vakanties een onvoorstelbare luxe. Vele mil-
joenen jongeren uit die contreien, gretig uit op 
deelname aan de moderne tijd, zullen spoedig 
een plaats gaan innemen op de internationale 
arbeidsmarkten, ook waar het gaat om hoog-
gekwalificeerd werk. Het bedrijfsleven reageert 
doorgaans alerter dan de politiek en het brede 
publiek. Vanuit Amerika en Europa verplaatsen 
investeringen en werk zich naar Azië en ver-
wacht moet worden dat deze ontwikkeling zich 
in de komende jaren zal doorzetten.
 Intussen kampen de landen op het West-Eu-
ropese vasteland al vijftien jaar met een gemid-
delde werkloosheid van rond de tien procent 
en ontbreken vooruitzichten op duidelijke 
aanhoudende groei. Bovendien wordt voorspeld 
dat over drie decennia de gemiddelde leeftijd er 
rond de 50 zal liggen en een derde van de bevol-
king de 65 zal zijn gepasseerd. Dat zijn feiten. 
We hoeven er niet over te juichen, maar we 
mogen het onszelf ook niet aandoen er de ogen 
voor te sluiten. Zonder verdere samenwerking 
in Europa is geen verbetering denkbaar.
 Europa is het bovendien aan zichzelf en de 
wereld verplicht een gewichtiger rol in de we-
reldpolitiek te spelen ¬ dit vanwege zijn unieke 
historische ervaringen, niet alleen waar het 
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gaat om het ontstaan en de gevolgen van oorlo-
gen, maar ook waar het tot stand brengen van 
noodzakelijke internationale en democratische 
rechtsordes in het geding is. Men weet dat het 
om meer dan de economie gaat. De levensvoor-
waarden van de mens op deze planeet worden 
aangetast door ontbossing, vervuiling van de 
wereldzeeën en de atmosfeer en het teloorgaan 
van gewassen en diersoorten. Bij gebrek aan 
betere samenwerking in wetenschappelijk on-
derzoek is de omvang van sommige (mogelijk 
voorzienbare) natuurrampen nodeloos groot. 
Hoogst actueel blijft ook beheersing van de 
productie en verspreiding van kernwapens en 
nieuwe (ruimte-)wapentechnologie, waaraan in 
Amerika en China wordt gewerkt. 
 Er zullen maar weinig Europeanen zijn die 
alle goeds dat op deze terreinen kan worden ge-
daan nog langer aan de Verenigde Staten willen 
overlaten ¬ veel Amerikanen hebben daar trou-
wens ook al heel lang genoeg van. Europa moet 
een belangrijke rol op het wereldtoneel willen 
en kunnen vervullen. Versterking van de samen-
werking op dit terrein zal er nooit te vroeg zijn, 
je moet kunnen blijven hopen dat ze niet al te 
laat komt. 

geen tijd verliezen

Een van mijn redenen om op 1 juni ‘ja’ te stem-
men was het ontbreken van enig beter alterna-
tief. Een welkome verbetering ten opzichte van 
de bestaande situatie acht ik de rol die de natio-
nale parlementen in de concept-Grondwet toe-
gewezen krijgen: als alle belangrijke Europese 
wetsvoorstellen daar worden voorgelegd, kan in 
het publiek debat moeilijker verwezen worden 
naar de anonieme Brusselse bureaucratie. Een 

ander motief voor mijn ‘ja’ was de vrees dat een 
‘nee’ slechts tot nodeloos oponthoud en kostbaar 
tijdverlies leidt. Ik hoop dat ik op dit punt on-
gelijk krijg en dat er zich, zoals wel vaker in het 
soms bizar aandoende politieke klimaat in dit 
land en dit werelddeel, opnieuw een verrassing 
aandient.
 In de binnenlandse politieke reacties is van 
diverse kanten benadrukt dat we ‘een nieuwe 
positie zullen kiezen’ en dat er ‘een nieuwe visie 
moet worden ontwikkeld’. Wat opvalt is dat er 
tot dusver nauwelijks een woord wordt vuil-
gemaakt aan wat men elders in Europa van de 
opstelling in Nederland denkt en hoe men in de 
andere werelddelen naar deze gebeurtenissen 
in Europa kijkt. We kunnen natuurlijk aandacht 
vragen voor wat wij willen, maar zullen die niet 
gemakkelijk krijgen als we zelf geen aandacht 
opbrengen voor wat anderen willen. In de 
Tweede Kamer is nu via een motie op naam van 
Van Bommel (sp) besloten tot ‘een brede maat-
schappelijke discussie’. Van Bommel wil de men-
sen in stad en land gaan vragen wat zij denken 
over de institutionele inrichting en de koers van 
Europa, daarvan vervolgens een rapport laten 
maken, waar de Kamer zich dan in haar keuzes 
voor een regeringsbeleid op zou moeten base-
ren. Maar volksvertegenwoordigers behoren 
niet weg te duiken en er hun gemak van te ne-
men, hun eigenlijke werk neer te leggen en zich 
voor te doen als opiniepeilers ¬ een toch al veel 
te omvangrijke arbeidssector in ons land. Het 
gaat er nu niet meer om ‘een signaal te geven’. 
Het gaat erom politiek, bestuurlijk, diplomatiek 
en juridisch zinnige, voor Europa aanvaardbare 
oplossingen te vinden.
 Presteren is moeilijker maar ook wel veel en 
veel belangrijker dan alleen maar protesteren.
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