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schenken 
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dorette corbey

De Europese Unie heeft het moeilijker dan 
ooit. Onbegrepen door de burgers die ze dient 
en ronduit afgewezen door de Nederlandse en 
Franse nee-stemmers bij de referenda over de 
Grondwet. Het wantrouwen jegens Europa is 
groot. Wat doen ze daar allemaal in Brussel? 
Ben van der Velden, tot 2004 correspondent van 
nrc Handelsblad in Brussel heeft off the record 
gesprekken gevoerd met talloze politici en re-
geringsleiders. Dat leverde bijna driehonderd 
pagina’s met anekdotes op over de onmacht van 
Europa’s meest vooraanstaande politici. 
 En, wat doen ze in Brussel? Vooral eten. 
Ontbijten, lunchen, dineren. Ribstuk lam, gei-
tenkaas, gegratineerde aardappeltjes, carpaccio 
van tonijn, pasta met truffels, kalfszwezerik met 
een goede wijn erbij. Veel en vaak eten, maar 
de politici die aan de lijn doen (Joschka Fischer, 
de Duitse minister van buitenlandse zaken) of 
die fit willen zijn voor een ontmoeting met de 
Amerikaanse president (de Italiaanse premier 
Berlusconi) beperken zich tot een blaadje sla, 
een paar worteltjes en een slokje witte wijn. 
 De Europese onmacht moet vooral blijken uit 
de vele anekdotes die Van der Velden optekent. 
Regeringsleiders en andere Europese hoofdrol-

spelers hebben zo hun onhebbelijkheden. Ber-
lusconi is excentriek, Joschka Fischer is arrogant 
en gaapt zonder zijn hand voor zijn mond te 
houden. De vorige Duitse bondskanselier Hel-
mut Kohl onderscheidde zich als dominerende 
bullebak die ook heel gevoelig en onbeholpen 
kon zijn. Jacques Chirac, de Franse president, 
hangt graag de charmeur uit, maar trapt kleine 
landen regelmatig op de tenen. Wim Kok toonde 
zich soms chagrijnig (wel met reden) en wilde 
graag tot verlosser van Europa worden uitgeroe-
pen. Frits Bolkestein gedroeg zich als Eurocom-
missaris soms onhoffelijk, was zuur en binnen 
de Commissie ook wel eenzaam. 
 Sommigen zijn ronduit niet toegerust voor 
de taak die op hun schouders is gelegd. Romano 
Prodi, de vorige voorzitter van de Europese Com-
missie bijvoorbeeld, gedroeg zich clownesk, 
beheerste geen buitenlandse talen, was niet te 
verstaan of te volgen (ook niet door Italiaans-
sprekenden) en was alleen maar bezig zijn 
terugkeer naar de Italiaanse politiek voor te 
bereiden. Regeringsleiders hadden geen hoge 
dunk van Prodi, maar omgekeerd gold hetzelfde. 
Zo zei Prodi over Chirac: ‘Je kunt met Chirac 
nergens over praten of hij begint over landbouw. 
Of je het nu over paarden of over vrouwen hebt, 
Chirac begint over landbouw.’ (p.60)
 De Europese onmacht schetst een beeld van 
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tafelende regeringsleiders, opvliegerige karak-
ters en kortzichtige beslissingen. Voor de lezer 
is het niet altijd gemakkelijk om ¬ tussen alle 
smakelijke anekdotes ¬ een rode draad te zien. 
Ik doe toch een poging om het Europa dat Van 
der Velden schetst weer te geven in een aantal 
kernpunten: 

1. Er is geen politieke eenheid in Europa. Europa kon 
geen eenduidig standpunt innemen over de 
oorlog in Irak, de monetaire eenwording leidde 
niet tot een politieke eenwording of een econo-
mische regering. 

2. Regeringsleiders behartigen vooral nationale be-
langen. Grote belangen, kleine belangen, ze zijn 
voortdurend aanwezig. Regeringsleiders zijn 
niet tot politieke eenheid in staat ¬ en willen 
dat ook niet. Ze voelen zich ver verheven boven 
de technocraten van de Europese Commissie. 

3. De Europese Commissie staat in zeer laag aanzien. 
Het boek begint met de beschrijvingen van het 
klunzige gedrag van ex-voorzitter Prodi. Van der 
Velden noteert een totaal gebrek aan eenheid en 
coµrdinatie (terwijl besluiten juist door de Com-
missie als geheel genomen moeten worden). 
Commissarissen onderling voelen geen enkele 
sympathie voor elkaar. De regeringsleiders zien 
de Commissie als een soort overbetaald secreta-
riaat van de Unie, als een uitvoerend orgaan van 
henzelf, niet als een instelling met een eigen rol 
en verantwoordelijkheid. Of, in de woorden van 
de Poolse president Kwasniewski: ‘De Europese 
Commissie is (…) goed voor het beheer van de 
markt van tomaten en aardappelen, maar niet 
van de Europese identiteit, dat niet.’ (p.70)

4. Het Europees Parlement doet zich belangrijker voor 
dan het is. Parlementariërs houden zich overma-
tig bezig met zaken waarover ze niets te zeggen 
hebben, zoals buitenlands beleid of defensie. 
Ze hebben ook moeite met hun rol. Directeur-
generaal Br∑ner van het bureau voor fraudebe-
strijding Olaf is niet blij met de wijze waarop het 
Europarlement aandacht besteedt aan fraude: 

‘In de Europese lidstaten respecteert iedereen de 
regels. Maar het Europees Parlement gedraagt 
zich alsof het uit ruim zeshonderd officieren van 
justitie en rechters bestaat.’ (p.232). Van der Vel-
den merkt op dat het Parlement zelf ook wel wat 
te verwijten valt als het gaat om de declaratie van 
onkosten en de omgang met kritische pers. 

5. De burger wordt belazerd. Van der Velden citeert 
voormalig Eurocommissaris van handel Pascal 
Lamy, die de houding van de Europese grondleg-
gers als volgt beschrijft: ‘De mensen waren niet 
klaar om in te stemmen met integratie. Daarom 
moest je verdergaan zonder hun te vertellen wat 
er gebeurde.’ (p.179)

6. De interne markt dendert voort. Onder het mom 
van de interne markt worden alle Europese ro-
kers bestookt met boodschappen, in hetzelfde 
formaat en in dezelfde kleurstelling, dat roken 
dodelijk is. De Europese Commissie houdt zich 
volgens Frits Bolkestein met veel zaken bezig 
die eigenlijk door de lidstaten moeten worden 
afgehandeld, zoals bestrijding van doping in de 
sport, maar dat is niet gemakkelijk te verande-
ren: ‘Er is een dynamiek waaraan moeilijk te ont-
snappen valt, de interne markt stuurt zichzelf.’ 
(p. 170)

7. Europa is eigenlijk een vrijhandelszone. Al het 
geklungel en het gebrek aan politieke eenheid 
overziend, concludeert Van der Velden dat Eu-
ropa eigenlijk niet meer is dan een vrijhandels-
zone. Samenwerking in Europa gaat best goed 
¬ zolang de politieke instellingen zich er maar 
niet mee bemoeien.

Wat moeten we hiermee? Van der Veldens ob-
servaties zijn wel herkenbaar. Maar er is geen 
reden om ze als de hoogste (of hoge) waarheid 
te presenteren. Dat Europa een vrijhandelszone 
is, kun je niet concluderen op basis van enkele 
anekdotes over onmacht van regeringsleiders 
en andere politici. Er zijn ook andere verhalen te 
vertellen over Europa. Over samenwerking die 
wel lukte. Over nationale belangen die een Eu-
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ropees compromis vonden. Over welvaart, over 
politieke stabiliteit, over de uitbreiding van de 
eu tot vijfentwintig landen, over onderlinge so-
lidariteit, over effectieve milieuregels. Dan blijkt 
wel dat Europa meer is dan een vrijhandelszone.
 Een conclusie die zich opdringt na het lezen 
van Europese onmacht is dat Van der Velden Eu-
ropa beoordeelt met een droom als maatstaf: een 
droom van eenheid en onderlinge verbonden-
heid die tegenstellingen doet verdwijnen. Die 
droom wordt door een groot aantal Europeanen 
niet gedeeld en hij heeft met de Europese rea-
liteit weinig te maken. Er is niets mis mee dat 
regeringsleiders opkomen voor nationale belan-
gen. Intussen wordt diezelfde droom verwoord 

in de verdragteksten en in de ontwerp-Grond-
wet. Hij vormt het ideaal dat Van der Velden 
kritisch tegen het licht houdt. Hoofdschuddend 
zal de lezer Europa afwijzen als een hopeloze 
mislukking: het is niet wat het pretendeert te 
zijn.
 Om het draagvlak voor Europese samenwer-
king te versterken en te behouden moet Europa 
eerst en vooral klare wijn schenken. Politici 
moeten duidelijk zijn over wat Europa wel en 
wat het niet is. Over wat wel en wat niet ver-
wacht kan worden van Europese samenwerking. 
Wat de ontwerp-Grondwet betreft: dat was géén 
klare wijn. Dat maakt het boek van Van der Vel-
den haarfijn duidelijk. 
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