
De Europese Unie als politiek pro-
ject verwijdert zich niet alleen 
steeds verder van gewone burgers, 
maar blijkt ook in staat warme 
voorstanders van zich te vervreem-
den. Althans, zo vergaat het mij. 

Toen ik politiek actief werd, kwam ik in 
contact met bevlogen PvdA-politici als 
Sicco Mansholt en Henk Vredeling. Ook 
al ontbrak bij mij het heilige vuur voor 
Europa, ik deelde hun idealen: blijven-
de vrede in Europa vereist intensieve 
economische samenwerking tussen lan-
den die elkaar vroeger naar het leven 
stonden. Nieuw Links, dat zich richt-
te op een ander Nederland en een bete-
re wereld, sprak zich over Europa niet 
uit, maar dacht er niet wezenlijk an-
ders over. Links was ten opzichte van 
Europa kritisch idealistisch. Zo kon ik, 
via het kabinet Den Uyl, een nota aan 
de Kamer presenteren, waarin wij stel-
den dat verdergaande Europese integra-
tie niet ten koste mocht gaan van betere 
verhoudingen met ontwikkelingslanden. 

In de jaren daarna nam mijn vrees af 
dat een groter en sterker Europa andere 
landen per definitie zou benadelen. In 
internationale onderhandelingen gingen 
ontwikkelingslanden een sterkere posi-
tie innemen. Bovendien ervoer ik in die 
onderhandelingen over handel, schuld-
verlichting, klimaat, milieu en duurza-
me ontwikkeling, dat Nederland op ei-
gen houtje weinig resultaat kon boeken. 
Coalities met gelijkgezinde landen had-
den weinig effect. Blijvende resultaten, 
hoe klein ook, kwamen alleen tot stand 
wanneer Europa gezamenlijk optrad. En 
hoe verder de globalisering van de eco-
nomie voortschreed, hoe meer dat geza-
menlijk optreden ook in het belang was 
van Europa zelf. Zo niet, dan dreigde 
het weggespeeld te worden door ande-
re economische grootmachten: nieuwe, 
zoals Rusland en China, en transnatio-
nale, zoals het bankwezen en de mega-

concerns. Idealisme niet getemperd door 
realiteitszin, maar erdoor gesteund.

Hierdoor werden onderhandelingen bin-
nen Brussel zelf nog belangrijker. Het 
was een strijd tussen links en rechts: een 
socialer, democratischer en open Eu-
ropa tegenover een Europa waarin de 
markt en het kapitaal domineren. Dege-

nen binnen links die vreesden dat deze 
strijd nooit gewonnen kon worden, be-
pleitten pas op de plaats. In mijn optiek 
getuigde dit van een gebrek aan vertrou-
wen in de democratie. Wie een politiek 
gevecht verliest, heeft dat aan zichzelf 
te wijten en zal democratische politie-
ke krachten moeten mobiliseren om de 
koers te verleggen.

De huidige crisis zet alles op zijn kop. 
Voor het eerst in de geschiedenis van de 

Europese integratie worden mensen op-
zettelijk armer gemaakt dan zij waren 
en wordt de democratie binnen afzon-
derlijke landen doelbewust terzijde ge-
schoven. De Europese Unie is overgele-
verd aan technocraten, die dansen naar 
de pijpen van de markt. Schuldigen aan 
de crisis worden uit de wind gehouden. 
Europese politici buigen voor de belan-

gen van het finan-
ciële grootkapitaal 
en links heeft geen 
alternatief.

Macho politici, 
ook Duitse en Ne-
derlandse, lijkt het 
niet te interesseren 
hoe het mensen el-

ders in Europa vergaat. De slachtoffers 
van het dictaat dat hen is opgelegd door 
kapitaalsbelangen – gedekt door een de-
mocratisch niet gecontroleerde Euro-
pese bureaucratie – protesteren, maar 
worden als schuldigen weggezet. Als wij 
maar buiten schot blijven…

Niet alleen het sociale karakter van Eu-
ropa is in het geding, ook de democratie. 
Mijn geloof in het project Europa taant.
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Voor het eerst sinds de geschiedenis 
van de Europese integratie worden 
mensen opzettelijk armer gemaakt
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