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Europa mag niet worden verengd tot economisch project
Twistgesprek tussen Gert-Jan Segers en Nico Schrijver

 

Hans Goslinga en Marcel ten Hooven

Segers: ‘Een Verenigde Staten van Europa kan een uitkomst zijn, maar wel na een organische 
ontwikkeling waarbij waarden centraal staan.’

Schrijver: ‘Ik ben er helemaal niet voor te streven naar een Verenigde Staten van Europa. 
Het is niet nodig en niet wenselijk.’

Zeer betrokken, maar op enige afstand van de politieke hitte van de dag volgden Gert-Jan 
Segers (43) en Nico Schrijver (58) de afgelopen jaren het debat over Europa. Segers was tot 
zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer in september directeur van het wetenschappelijk 
instituut van de ChristenUnie. Voordien deed hij zendingswerk in Egypte. Schrijver is sinds 

Eerste Kamerlid Nico Schrijver (pvda) in debat met Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers (ChristenUnie)

[Foto: Werry Crone]
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2011 lid van de Eerste Kamer. Hij is hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit 
Leiden en maakt deel uit van vn-organen op het gebied van mensenrechten en volkenrecht. 
Een pvda-commissie onder zijn leiding bracht begin dit jaar het rapport Met het gezicht naar 
de wereld uit, dat poogt de tanende internationale oriëntatie van de pvda nieuw leven in te 
blazen. In het debat in de Eerste Kamer over de rituele slacht maakte hij eind 2011 indruk door 
het, met succes, op te nemen voor de joodse en islamitische minderheden die aan hun slacht-
traditie en vrijheid van godsdienstbeleving hechten.

Segers en Schrijver behoren tot partijen die min of meer ambivalent staan ten opzichte 
van de Europese Unie. De ChristenUnie staat in een traditie die een sterk christelijk-nationaal 
karakter heeft en beducht is voor machtsconcentratie en verlies van nationale soevereiniteit. 
Toch lijkt de weerstand tegen Europese samenwerking de laatste jaren af te nemen. Bij de 
pvda valt een omgekeerde ontwikkeling waar te nemen. Vanaf de jaren vijftig was de pvda, 
met figuren als Van der Goes van Naters, Mansholt, Dankert en Vredeling, sterk gericht op 
Europese samenwerking. Maar sinds het aantreden van Wouter Bos leek de partij wat meer 
afstand te nemen. Bos zei in 2003: ‘Europa moet eerst maar laten zien wat het voor mij bete-
kent, voordat ik burgers voor Europa warm kan maken.’

Schrijver: ‘Dat kan zo zijn, maar voor mij wordt de geschiedenis van de Nederlandse soci-
aaldemocratie toch gedomineerd door de internationale oriëntatie. De pvda staat positief 
tegenover Europese samenwerking. Het is geen toeval dat grote sociaaldemocraten als Sicco 
Mansholt, Henk Vredeling en Jos Kapteijn daarin een voorname rol hebben gespeeld. De 
pvda zag Europa vanouds als een mogelijkheid om vrede en veiligheid te handhaven en de 
burgers welvaart, werkgelegenheid en vrijheid te brengen. Dat vreedzame en sociale Europa 
van ons gold als voorbeeld voor delen van Europa die tot in de jaren zeventig nog een dicta-
tuur kenden, zoals Spanje, Portugal en Griekenland. En er was natuurlijk dat Sovjetblok, met 
aan zijn grens de Europese gemeenschap als bolwerk van vrijheid. De geschiedenis van de 
eenwording is dus verbonden met belangrijke waarden en daarom is het zo jammer dat het in 
het Europese debat nu louter lijkt te gaan om Europa als markt of muntunie. Hoe belangrijk 
dat economische aspect ook is, voor mij is Europa in de eerste plaats een waardegemeenschap. 
Het Europese huis met zijn ruim 500 miljoen inwoners moet op basis van die waarden in 
stand worden gehouden. Dan heeft het ook een verhaal voor al die andere delen van de wereld 
waarmee Europa is verbonden. Ook dáárom ben ik Europeaan.’

Op welke waarden en beginselen doelt u specifiek?

Schrijver: ‘Het gaat over vrijheid, gelijkheid, tolerantie, bescherming van diversiteit en res-
pect voor de rechten van de mens, over vrouwenemancipatie en de rechten van kinderen. 
Iedereen heeft burgerrechten, politieke rechten, sociaaleconomische en culturele rechten. 
Dat zijn waarden en normen die niet op dezelfde wijze, met dezelfde vanzelfsprekendheid in 
andere werelddelen van toepassing zijn. In de tijd van de Sovjetoverheersing waren ze altijd 
een succesvol lokmiddel voor Midden- en Oost-Europa. Wat een fantastische vooruitgang 
heeft Europa tijdens ons leven geboekt met de uitbreiding van deze waardegemeenschap tot 
dit deel van Europa, waaronder Hongarije, Polen, de Baltische staten.’

Segers: ‘Als een van de Europese waarden noemde je net de bescherming van de diversiteit. 
Van de Europese integratie gaat nu juist een enorme uniformerende werking uit, ten koste 
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van die waarde. De argwaan bij de ChristenUnie komt voort uit protestantse argwaan, tegen-
over uniformering, tegenover machtsconcentratie en tegenover macht die van bovenaf wordt 
uitgeoefend. In de protestantse traditie is de soevereiniteit in eigen kring niet voor niets als 
denkmodel ontstaan. Liefde voor diversiteit en de notie dat alle macht gegeven macht is, staan 
voorop. De Europese Unie gaat nu de andere kant uit en dreigt te ontaarden in een uniforme-
rende macht, in een machtsconcentratie met onvoldoende tegenmacht. Belastinggeld wordt 
geconcentreerd zonder dat er voldoende democratische controle plaatsvindt.’

Het thema van dit jaarboek is: de Verenigde Staten van Europa. Geldt voor u voor Europa het-
zelfde motto als dat van de Verenigde Staten van Amerika: E pluribus unum? Eenheid in ver-
scheidenheid?

Segers: ‘Ja, net zoals het uitgangspunt no taxation without representation, dat de inzet was 
van de Amerikaanse Revolutie. Het Europese stabiliteitsmechanisme dat in 2012 is uitge-
voerd, maakt het mogelijk dat Europa besluiten neemt over de besteding van belastinggeld 
zonder toestemming van landen die flinke garanties hebben afgegeven. Daarvoor is welis-
waar een noodprocedure geboden, maar toch, dan gaan bij mij alle nekharen overeind staan. 
Niettegenstaande de recente herontdekking van het Europese ideaal in de ChristenUnie, is 
onze vrees dat Europa nu wordt verengd tot een economisch project, en dat waarden als vrede, 
solidariteit en bescherming van diversiteit uit beeld verdwijnen. De euro versnelt dat proces 
van vervlakking enorm. Europa lijkt alleen nog maar te kunnen worden verdedigd met het 
argument dat we daar onze centen verdienen. Ik vrees met grote vreze, als dat de laatste ver-
dedigingslinie van Europa wordt. Ik denk dat dan een val van de euro dan ook de val van veel 
idealen zal zijn. Daarom heeft de ChristenUnie een wat lossere verhouding tot de euro. Idealen 
zijn ons meer waard dan de euro. Helaas wordt die houding in de publieke opinie vertaald als 
Euroscepsis, hoewel het daar niets mee te maken heeft. Ook ik ben een Europeaan, maar dan 
heb ik het wel over het Europa van de gemeenschappen, de diversiteit en de waarden die jij 
noemde. Dat dreigen we nu kwijt te raken.’

Is er in die diversiteit ook plek voor de islam?

Segers: ‘Ik vind de gedachte dat Turkije tot de eu toetreedt problematisch. Europa is een waar-
degemeenschap met een gedeelde geschiedenis en Turkije is te lang en te veel “die ander” 
geweest. Ik zie ook een fundamenteel verschil tussen een cultuur die is gestempeld door 
het christendom en een cultuur die is gedrenkt in de islam. Toen ik tijdens mijn periode in 
Egypte met mijn gezin op Cyprus landde voor een vakantie, had ik een soort oerervaring: dit 
is Europa! Niet Egypte.’

De diversiteit die u bepleit heeft dus ook haar grenzen?

Segers: ‘Ja, die heeft absoluut een grens.’
Schrijver: ‘Die grens ligt kennelijk bij de Bosporus. Nou, dan komen we toch een heel eind…’
Segers: ‘We hebben toch langzamerhand meer oog gekregen voor de religieuze wortels van 

culturen en voor het verschil dat een cultuur kan maken. Neem een waarde als vertrouwen. Het 
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is niet voor niets dat er ergens tussen Noord en Zuid een breuklijn loopt, oneerbiedig de knof-
lookgrens genoemd. Er is een grote basis van vertrouwen in Scandinavische landen, Duitsland, 
Nederland en wellicht ook Engeland. Dat vertrouwen is er veel minder in Zuid-Europa.’

Schrijver: ‘In de verhalen daarover zit veel prietpraat en ik hoop dat u daar afstand van 
neemt. Het is niet zo dat iedereen in de zogenaamde knoflookgebieden onbetrouwbaar is en 
dat iedereen daarboven betrouwbaar is. We drijven ook erg veel handel met Japan, China en 
de Verenigde Staten, en dat zijn in veel opzichten ook andere culturen. Ik denk dat we moeten 
oppassen met dat soort sjablonen.’

Segers: ‘Ik spreek niet over betrouwbaarheid, maar over vertrouwen, over het verschil tus-
sen low trust societies en high trust societies. Ook Fukuyama schetst in zijn boek Trust het 
verschil dat ik signaleer.’

U legt ook een link tussen de verschillende religieuze wortels van culturen en de economie. Doelt u 
ook op het onderscheid tussen protestant en katholiek, Noord-Europa en Zuid-Europa?

Segers: ‘Ja. Om een polemisch voorbeeld te noemen: het is niet voor niets dat de landen met 
een protestantse cultuur boven aan de lijst van de minst corrupte landen staan. Daarmee is 
niet iedere katholiek onbetrouwbaar en corrupt. In Egypte, een land dat enorm met corruptie 
heeft te kampen, ben ik erg betrouwbare en eerlijke moslims tegengekomen aan wie ik zo mijn 
portemonnee zou toevertrouwen. Het is niet deterministisch. Het is niet: je bent katholiek of 
moslim, dus onbetrouwbaar, dan wel: je bent protestant, dus betrouwbaar. Maar in de mate 
waarin vertrouwen de basis van onderlinge relaties vormt, zie je wel een verschil tussen de 
religieus gestempelde culturen.’

Schrijver: ‘Religie maakt verschillen, dat is zeker zo. We kunnen dit twistgesprek misschien 
beter nu beëindigen, want ik ben een protestantse sociaaldemocraat, betrokken bij de pkn en 
actief in de Raad van Kerken. Dat neemt niet weg dat ik diversiteit van religies en ook andere 
levensbeschouwingen een samenleving vindt verrijken en sterker maken. En sorry, als protes-
tant probeer ik aan dat onderscheid tussen protestantisme en katholicisme zo langzamerhand 
voorbij te gaan. Zeker in de Nederlandse verhoudingen kom je daar gelukkig niet zover mee. 
We hebben met z’n allen hier erg veel gemeen.’ 

In het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011 zei Heldring dat hij vanwege de cultuurver-
schillen nooit erg in een Europese gemeenschap heeft geloofd. Maar hij relativeerde dat zelf met-
een door te zeggen dat hij ook nooit erg geloofde in de totstandkoming van het cda. Toch is dat 
politieke verbond tussen hervormden, gereformeerden en katholieken er gekomen.

Segers: ‘Het aandeel van katholieken in mijn partij neemt zoetjesaan toe en dat juich ik toe.  
Dat is goed voor onze partij. De kloof tussen Noord en Zuid is te dichten en binnen de 
Europese Unie is deze feitelijk gedicht. Dat is alleen maar winst. Maar Turkije is een brug te 
ver. Met het voorbeeld van de corruptie wilde ik illustreren dat je een economische of juridi-
sche feitelijkheid kunt relateren aan een culturele onderstroom.’

Schrijver: ‘Ik heb helaas zelf geen persoonlijke herinneringen aan mijn oud-collega in de 
Eerste Kamer Bertus de Rijk, een partijgenoot die meer dan dertig jaar senator was. Maar uit 
de verhalen na zijn overlijden dit jaar weet ik dat hij in de jaren vijftig en zestig als katholiek 
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grote argwaan ontmoette bij protestantse pvda’ers. Die argwaan is geleidelijk ook verdwenen. 
Al die denominaties zijn op een gegeven moment toch goed met elkaar verenigd.’

De vereniging van protestant en katholiek en boven en onder de Moerdijk is ook nog maar iets 
van de laatste decennia. In de jaren zeventig werd in politiek Den Haag nog erg laatdunkend 
gedaan over sommige kvp-Kamerleden uit Limburg. De totstandkoming van het cda heeft daar 
vermoedelijk aan bijgedragen, maar ook de sportprestaties van Brabanders – op de Olympische 
Spelen zijn er de laatste jaren opvallend veel medailles voor Brabantse atleten.

Segers: ‘Op Europees niveau is dát ook de zegen van de Europese samenwerking. De diepe 
kloven die ooit Europa spleten, zijn overbrugd en dat was in de eerste jaren na de Tweede 
Wereldoorlog nog ondenkbaar. Dat is een organische ontwikkeling geweest, waardoor er bin-
nen de Europese landen draagvlak voor was. Mijn angst is dat we nu op een kruispunt zijn 
gekomen, het punt waarop de Europese elite de sprong voorwaarts nog als de enige uitweg 
ziet voor de crisis waarin de euro ons heeft gebracht. Daarmee dreigen we iets kwijt te raken 
wat veel verder had kunnen komen, mits de organische ontwikkeling een kans zou hebben 
gekregen. Ik heb absoluut geen principieel bezwaar tegen een Verenigde Staten van Europa. 
Dat kan inderdaad een uitkomst zijn, maar wel na een organische ontwikkeling waarbij waar-
den centraal staan. De Europese eenwording mag niet worden verengd tot een economisch 
project. Er gaat iets verschrikkelijk mis, als de euro het centrale project van de eu wordt en 
Groot-Brittannië zich dan wellicht naar de uitgang spoedt. Dat zou echt het einde van de 
Europese droom zijn. Dan is het Europese project alleen nog maar die ene munt en hebben 
we het land met de “Moeder aller parlementen” losgelaten.’

Zegt u dat de focus op de economie het idee van Europa als waardegemeenschap ondergraaft?

Segers: ‘Ik heb over de euro ook twijfels in economisch opzicht omdat schuld op schuld wordt 
gestapeld. Maar bovenal neemt Europa met dat onvolkomen monetaire project democratisch, 
politiek en cultureel enorme risico’s. De waarden zijn inderdaad niet meer leidend. Daarmee 
breekt Europa met de erfenis van de founding fathers van de Unie. Hun drijfveer was: nooit 
meer oorlog. Niet de technocratie van een monetaire unie.’

Schrijver: ‘Dat ben ik helemaal met je eens. De idee dat waarden de Europeanen tot 
samenwerking brachten, moet voorop blijven staan. Ik teken daarbij wel aan dat de waarden 
die in de jaren veertig, vijftig en zestig leidend waren, niet altijd en eeuwig zaligmakend zijn. 
Daarom is dat Verdrag van Lissabon met de nieuwe waarden die de eu benoemt zo belangrijk. 
Ik heb het over duurzaamheid, wapenbeheersing, internationale solidariteit, diversiteit. Hoe 
belangrijk is het niet diversiteit als waarde te benoemen, in het licht van de immigratie die 
Europese lidstaten moeten verwerken en de grotere verscheidenheid aan godsdienstbeleving 
die daarvan het gevolg is. Inderdaad, Segers, het is dus jammer dat de markteconomie en de 
muntunie zo zijn gaan overheersen. Dat neemt niet weg dat de Europese munt grote voorde-
len heeft, ook voor Nederland. Ik kom veel in Engeland. Wij klagen dan wel veel over de euro, 
maar ik geloof niet dat de Britten nu zoveel beter af zijn met het pond sterling. Het is niet zo 
dat de Britse economie beter functioneert dan de economieën in de eurozone.’
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Wringt het economisch beleid dat de eurozone voert niet met de eisen die je aan democratisch 
bestuur mag stellen?

Schrijver: ‘We zitten nu in wat je met recht een crisissituatie mag noemen. Daarmee hebt u 
al een deel van uw antwoord. U hebt gelijk, de besluitvorming in de zomer van 2012 over het 
esm, het Europese stabiliteitsmechanisme, schuurt met wat democratisch verteerbaar en juri-
disch te rechtvaardigen is. Het werd er allemaal wel erg snel doorheen gejast. Aan de andere 
kant moet een staat in een noodsituatie soms doelgericht en ook op basis van noodrecht han-
delen. En er ís in de eurozone een noodsituatie. Binnen de rechtsstaatgedachte heeft het wet-
tige gezag dan de plicht snel en doeltreffend te handelen, uiteraard binnen de grenzen die aan 
de uitvoerende macht zijn opgelegd. Die grenzen zijn in het besluit over het esm opgezocht, 
zonder meer, maar niet overschreden. In dergelijke situaties is democratie niet de ultieme, 
enige waarde. Het gaat ook om het rechtsstatelijk gehalte van het handelen. Wat kan nog wel, 
wat niet, wat is in het algemeen belang en hoe kan je dat verdedigen?’

Gaat u zover als cda’er Piet Hein Donner, de vicepresident van de Raad van State, die in 
deze fase van het Europese bestaan de nadruk legt op de handelingssnelheid van de uitvoerend 
machten?

Schrijver: ‘Die ruimte moeten zij in een noodsituatie kunnen pakken en verantwoord invul-
len. Hoe belangrijk de democratie ook is als onderliggende waarde, de rechtsstaat verkeert 
daarmee op gelijke voet. Dat geldt voor zowel het Europese als het nationale rechtsstatelijke 
kader waarin de staat moet handelen. Ik heb daarom uit overtuiging voor het esm gestemd. 
Dat wil niet zeggen dat je in deze noodsituatie zonder meer voor alles wat de regering voor-
stelt moet stemmen, alleen omdat anders de banken dreigen om te vallen. Dat zou een foute 
redenering zijn. Op een gegeven moment zijn grenzen bereikt en dan moet je als parlementa-
riër zeggen dat iets niet kan.’

Segers: ‘Ik kan daarin een eind meegaan. Voor mij wordt de grens bepaald door de princi-
piële stelregel dat er nooit besluiten over de besteding van belastinggeld mogen vallen zonder 
democratische controle. Dat belang moeten we in het oog houden, juist nu het draagvlak voor 
de eu en voor de euro onder druk staat. Ik houd mijn hart vast.’

Schrijver: ‘In mijn redenering is het ook van belang dat de Europese Unie over een draag-
krachtig en democratisch gelegitimeerd bestuur beschikt. In dat licht vind ik het uitstekend 
dat er een eurocommissaris voor begrotingszaken met stevige bevoegdheden is gekomen.’

Segers: ‘De Europese commissarissen zijn wel benoemde functionarissen. Er is veel macht 
overgedragen aan mensen zonder een democratisch mandaat.’

Schrijver: ‘Je moet niet vergeten dat de commissarissen door de wijze waarop zij worden 
voorgedragen en benoemd een zekere politieke representativiteit hebben. Het is ook een erg 
belangrijk punt van vooruitgang dat het Verdrag van Lissabon voorziet in een vooruitgeschoven 
rol voor de nationale parlementen en een versterkte rol van het Europees Parlement. Daarmee 
is het democratische gat in de eu voor een deel opgevuld. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat 
een nationaal parlementslid zich heel direct met Europa kan bemoeien. Nationale parlementen 
kunnen zich bijvoorbeeld nu rechtstreeks met vragen tot de Europese Commissie richten.’ 
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Volgens de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Paul Krugman is Europa nu bezig met 
het plakken van pleisters op een open wond. Het bloeden zal met het crisisbeleid dat de eu voert 
niet stoppen. Als het europroject nu een bedreiging vormt voor de waarden, welvaart en vrede in 
Europa, misschien zelfs een wig drijft tussen Noord en Zuid, is het dan wijs pleisters te blijven 
plakken of moet meer fundamenteel naar de samenwerking worden gekeken?

Segers: ‘Krugmans Indiase collega Amartya Sen heeft gezegd dat hij een hartstochtelijk 
Europeaan is en daarom tegen de euro. Dat vind ik een erg interessante uitspraak. Hoewel 
onze voorgangers, gpv en rpf, tegen de euro hebben gestemd, is de ChristenUnie loyaal 
geweest bij het overeind houden van de Europese munt via allerlei noodfondsen en garanties. 
Maar het taboe op het denken over alternatieven moet er wel af, juist omdat de Europese 
gedachte zoveel meer waard is dan die alleen die euro. Ik vind het geval van IJsland interes-
sant, zeker in vergelijking met Griekenland. Twee landen in problemen, het ene zonder en 
het andere met euro. In Griekenland is een massieve druk van buitenaf nodig om daar de 
noodzakelijke hervormingen van de pensioenen en de arbeidsmarkt tot stand te brengen. Dat 
levert veel weerstand op. In Griekenland groeit het sentiment tegen Europa. In het euroloze 
IJsland daarentegen bestond de mogelijkheid de eigen munt te devalueren en dat heeft het 
land de speelruimte gegeven die nodig was om er weer bovenop te komen. Dat is daar ook 
redelijk snel gebeurd.’

Schrijver: ‘Maar als de IJslanders het zelf mochten uitmaken, zouden zij zich zonder meer 
bij de euro hebben aangesloten. Er was en is onder de IJslanders ook enorme weerstand tegen 
de saneringspolitiek van de eigen regering. De politiek is in het koude IJsland wel erg ver-
hit geraakt. Daarnaast is het een kleine economie met maar ongeveer 400.000 mensen. De 
Brabantse economie is groter en vitaler.’

Segers: ‘Maar ze zijn wel in korte tijd boven op een miljardenclaim gekomen. Ik wil niet 
zeggen dat kleine munten en de vrijheid om te devalueren haarlemmerolie zijn, maar het geeft 
te denken dat een kleine economie zo snel zo’n groot probleem aankan. Daarbij komt dat het 
effect van het eurobeleid nu is dat landen uit elkaar worden gespeeld en de bereidheid van het 
Noorden om voor het Zuiden te betalen verdwijnt, evenals de bereidheid in het Zuiden om 
te hervormen.’

Schrijver: ‘Is dat nu werkelijk zo? Het lijkt mij wat zwaar aangezet. Los daarvan vind ik 
het in het Europa van de eenentwintigste eeuw discutabel of landen nog volledige nationale 
zeggenschap over hun economieën moeten hebben, nu deze zozeer zijn verweven. Het is goed 
dat een eu, een imf en een Wereldbank die landen in een korset kunnen stoppen.’

Segers: ‘Ik vind het iets anders of dat korset van het imf is of van een muntunie die tot een 
politieke unie moet leiden. In dat laatste geval wordt er tussen de deelnemende landen een 
solidariteit verondersteld die er in werkelijkheid niet is. In het geval van de euro verwacht ik 
ook niet dat die er komt. Integendeel, eerder zal de solidariteit tussen de eurolanden steeds 
verder afnemen. Ik zie nu geen andere mogelijkheid dan voorlopig op de ingeslagen weg voort 
te gaan, maar de ChristenUnie wil wel andere opties onderzoeken. Verdergaande integratie 
is een optie, een splitsing van de euro in een noordelijke en een zuidelijke munt is een optie, 
gecontroleerd uittreden van landen uit de eurozone óók. Het kán die kant opgaan.’

Schrijver: ‘Natuurlijk, niets is uitgesloten, dus ook dat uittreden van bepaalde landen niet. 
Maar politiek zou ik het zeer onwenselijk vinden. In zoverre ben ik het wel met je eens dat we 

B_BOOM081 Binnenwerk.indd   125 29-10-2012   14:16:02

Carla van Baalen e.a. (red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012, pp. 119-131 www.ru.nl/cpg



126

HANS GOSLINGA EN MARCEL TEN HOOVEN

moeten oppassen de Europese Unie een soort almachtige rol ten opzichte van die landen te 
geven, een rol die nu nog voor een deel voor het imf is weggelegd. Ik geloof niet dat we met de 
Europese Unie, de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie het werk van het imf 
helemaal moeten incorporeren.’

Segers: ‘Die kant gaat het nu wel op!’
Schrijver: ‘Ja, en we moeten ons ervan bewust zijn dat dit eigenlijk niet juist is. De Europese 

instellingen moeten een aanvullende rol houden, niet conflicterend met de bevoegdheden 
van het imf. Juist in een gemeenschap die de Unie is, verdient het aanbeveling om bepaalde 
bevoegdheden zoals die van het imf bij kritische en onafhankelijke buitenstaanders te laten. 
De landen van de Unie zitten te dicht op elkaar om tot een onafhankelijk oordeel te komen.’

U vertrouwt op het aloude mechanisme in het Europese eenwordingsproces dat in iedere stap als 
het ware de volgende stap richting integratie al besloten zit. Dat proces voltrok zich tot voor kort 
in een Europa waarin een algemeen gedeeld geloof over de noodzaak van de eenwording bestond. 
Nu lijkt de Europese integratie een project dat sterker omstreden is dan ooit.

Schrijver: ‘Ja, maar we moeten nu niet alleen kijken naar de pleisters en de wond die daaron-
der zit. Het geheel is belangrijker. Met de blik op dat geheel ben ik er helemaal niet voor te 
streven naar een Verenigde Staten van Europa. Dat is niet nodig en politiek onwenselijk. We 
moeten nu niet met d66-achtige hallelujaverhalen aankomen over Europa als één politieke 
gemeenschap.’

Segers: ‘De president van De Nederlandsche Bank, Knot, zegt dat de muntunie alleen over-
eind kan blijven als we streven naar een politieke unie, een vorm van de Verenigde Staten van 
Europa. Moeten we die kant op? Of is het dan verstandiger de euro los te laten?’

 Schrijver: ‘Ik vind dat een valse keuze. Ik vind het in de eerste plaats bijna onverantwoord 
grote woorden. Wat bedoelt Knot precies met een politieke unie? Als een politieke unie één 
Europese staat inhoudt, laat dan die beker aan mij voorbijgaan. De vorming van één Europese 
staat zal allesbehalve doeltreffend zijn voor het oplossen van onze financieel-economische 
problemen. Ik denk dat een staat met als hoofdstad Brussel niet heel efficiënt kan opereren. 
Bovendien is het goed dat we nog steeds 27 regeringen hebben die veel dichter dan Brussel bij 
hun bevolking staan. Nationale overheden zijn vooralsnog de meest doeltreffende algemene 
bestuurslaag.’

Wilt u ook niet verder gaan met het vormgeven van de democratie op Europees niveau?

Schrijver: ‘Jazeker. Het Europese democratische bestel moet beter. Ik zie ook wel dat de positie 
van het Europese Parlement onduidelijk is. Hoe verhoudt het zich nu precies tot de nationale 
parlementen en tot de Europese Commissie? Het blijft toch een papieren tijger, ondanks de 
bevoegdheden die het onder het Verdrag van Lissabon erbij heeft gekregen. Hoewel, tijger? 
Dat beeld klopt niet als je ziet hoe log het parlement is en hoe rank en snel een tijger. Toch is 
het goed dat het er is. Het moet groeien, maar dat zal langzaam gaan. In de huidige situatie 
kunnen we geen grote sprongen voorwaarts verwachten.’

Segers: ‘En je blijft voor de democratische controle van het Europese beleid in de lidstaten 
vertrouwen op de nationale parlementen? Die controle schiet al flink tekort. Het parlement 
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kan voor een top de premier met een boodschappenbriefje wegsturen, in de hoop dat hij er af 
en toe op zal kijken, maar als hij terugkomt met zijn boodschappen staat het parlement voor 
een voldongen feit. Dat is een democratisch gat dat ook het Europees Parlement niet dicht.’

Kun je zeggen dat Europa door de crisis meer in het politieke bewustzijn van de burgers is door-
gedrongen? We weten nu dat ons lot voor een deel met dat van het Grieken is verbonden en 
andersom.

Segers: ‘Ja, maar wel met het gevaar dat het cynisme de overhand krijgt door een Brussel 
dat van alles over ons bedisselt en beslist. Zo’n negatief sentiment kan uitmonden in apa-
thie, waarbij de burgers hun betrokkenheid bij Europa opgeven, maar ook in agressief popu-
lisme. Het is vragen om moeilijkheden als de boodschap aan de burgers telkens weer luidt dat 
Nederland weer een garantie van tientallen miljarden euro’s heeft afgegeven en in extreme 
gevallen dat bedrag zonder toestemming van de burgers naar een ander land overmaakt.’

Je ziet dat anti-Europese krachten, zoals in Nederland Wilders, een soort vijandbeeld creëren: alle 
ellende komt van Europa. In hoeverre kunnen democratische en pro-Europese partijen zich tegen 
dat vijandbeeld verweren?

Segers: ‘In de ChristenUnie bestaat nu oog voor het wonder van Europa. Landen die eeuwen-
lang elkaars vijanden waren, werken nu duurzaam samen. Maar een nieuwe sprong voorwaarts 
in de Europese integratie zou nu de slechtste reactie op dat vijandbeeld zijn. De d66-politicus 
Gerard Schouw vergeleek de weerstand tegen Europa met de bezwaren die een gemeentelijke 
herindeling vaak bij de bewoners oproept. Dan zijn er ook altijd mensen die tegensputteren, 
hoewel zo’n grotere gemeente beter en efficiënter werkt. Soms moet een politicus iets doen 
wat mensen niet leuk vinden, zei hij, maar wel beter voor ons allemaal. Dat is een elitaire, 
paternalistische manier van spreken. En bovendien lijken me de belangen bij lokale herinde-
lingen toch iets minder groot dan bij Europese samenwerking, wanneer het over het land van 
mensen gaat en over hun identiteit.’

Schrijver: ‘Nationale politici moeten met meer passie en visie over Europa praten, om 
zich tegen dat vijandbeeld te verweren. Als premier zal Rutte politiek af en toe best handig in 
Europa hebben geopereerd, maar ik heb hem niet kunnen betrappen op een uitgewerkte visie 
over Europa, laat staan op passie. Nederland sukkelt er in Europa wat achteraan. Ik las Ruttes 
uitspraak over Grieken die met 51 jaar met pensioen gaan en altijd op vakantie gaan. Dat is 
natuurlijk onverantwoord om dat te zeggen en feitelijk flauwekul. Het is ook ongelooflijk dat hij 
vanuit zijn verantwoordelijkheid als premier ook niets heeft gezegd over het ‘Polenmeldpunt’ 
van de pvv. Nederland is nu de sikkeneurige partner in Europa die vrijwel niets klaarkrijgt. 
Jammer. Je kunt als politicus heel goed met een zekere passie over Europa spreken, zonder dat 
je nu in alle opzichten ruim baan aan Europa in alle richtingen wilt geven.’

Segers: ‘Precies. Dat laatste is wel cruciaal. Veel mensen erkennen de zegen van Europa, 
maar zij zullen vroeg of laat afhaken als dat een doordenderende trein is met alleen profeten 
op de bok. Ook de grenzen van Europa’s macht moeten worden aangegeven. Een alledaags 
voorbeeld: mijn dochters hoefden een maand geen fruit mee naar school te nemen omdat er 
een Europees fruitproject was. Tot in de school wil Europa zich ermee bemoeien! Wie heeft 
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dat bedacht? Daarover gaat Europa echt niet. Er zijn programma’s en agentschappen waar een 
streep doorheen kan.’

Schrijver: ‘Het is goed dat al die activiteiten eens kritisch tegen het licht te houden, evenals 
het functioneren van het Europees Parlement. Ik ben geen halleluja-Europeaan die wil dat 
alles Europees wordt aangepakt. Wat Europa doet, moet doeltreffend zijn. Dat is eigenlijk ook 
de bedoeling van het beginsel van subsidiariteit, een van de uitgangspunten in het Verdrag 
van Lissabon. Pak wat moet gebeuren aan op het niveau waar dat het beste past, zowel demo-
cratisch als praktisch. Dat verliest de Europese Commissie wel eens uit het oog. Er worden 
projecten vanuit Brussel geregeld die de eu beter aan de lidstaten kan overlaten.’

Segers: ‘Misschien is dat ook wel de zwakte van het beginsel subsidiariteit. Er is altijd wel 
een bureaucraat die ziet dat er onvoldoende fruit wordt gegeten en meent dat dit probleem 
alleen op zijn bestuursniveau is te regelen. De hogere laag zal altijd de neiging hebben te 
denken dat het op het lagere niveau niet goed gaat. In het protestantse denken is daarom 
het beginsel van soevereiniteit in eigen kring uitgangspunt, waarbij de overheid niet boven-
aan staat, maar een van de kringen is. De veronderstelling is dat dit meer tegenwicht biedt 
aan een overheid die zich breed maakt. Subsidiariteit blijft een verticale ordening, top-down. 
Soevereiniteit in eigen kring is een horizontale ordening, waarin de overheid met de publieke 
gerechtigheid een eigen taak heeft. Zij staat op gelijk niveau met andere kringen, ook om te 
voorkomen dat zij uniformeringsdrang of zelfs -dwang uitoefent op andere kringen met hun 
eigen cultuur, religie, taal. Met het bijzonder onderwijs heeft Nederland bijvoorbeeld een heel 
andere traditie dan Frankrijk, met meer ruimte voor diversiteit. Ik moet er niet aan denken 
dat de eu dat harmoniseert.’

Schrijver: ‘Nee, dat zou ik verlies van onze culturele identiteit vinden. We moeten niet alle-
maal een hamburgercultuur of een francofone cultuur opgelegd krijgen. Dat was ook nooit de 
bedoeling van het Europese project. Overigens, als het Europese bestuur het subsidiariteitsbe-
ginsel goed hanteert, hoeft dat gevaar van die eu-fruitprojecten op scholen zich niet voor te 
doen. Het bestuur moet iets alleen op een hoger niveau doen als het op een lager niveau niet 
kan. Uitdelen van fruit op scholen kan wél worden geregeld op een lager niveau. Jij gaat uit 
van een soort bureaucratische reflex bij de eu. Je overdrijft.’

Segers: ‘Nu, het lijkt me meer een overheidsreflex, van ambtenaren én politici. Politici zien 
een probleem en ze bekijken als vanzelf wat ze eraan kunnen doen. Dat is mensen eigen. Ze 
gaan uit een goed hart tot handelen over. Ik denk dat er geen model is dat ons kan behoeden 
voor een almachtige overheid, maar er is wel iets meer tegenspraak georganiseerd in het prin-
cipe van soevereiniteit in eigen kring. Dat begrenst de overheid sterker.’

Het organiseren van solidariteit tussen de Europese volken is een belangrijk motief geweest voor 
de oprichting van de eg. Juist die waarde staat nu onder druk, vooral tussen Noord en Zuid. De 
noordelijke eurolanden denken dat ze moeten bloeden voor de zonden van de zuidelijke, Zuid-
Europa vermoedt dat het wordt uitgeknepen onder druk van de noordelijke bezuinigingseisen. 
Dat is bedreigend voor het idee van solidariteit. Hoe kun je je als Europees gezinde politicus 
daartegen teweerstellen?

Schrijver: ‘Ik denk dat de solidariteit in Europa ook onder druk staat door de erosie van dit 
beginsel in de nationale samenlevingen. Je ziet veel socialewelvaartsstaten, ook de Noord-
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Europese met hun Rijnlandse model, steeds verder afbreuk doen aan de solidariteit. Ik vind 
dat zeer in het bijzonder gelden voor het beleid van het kabinet-Rutte. Het aangepaste onder-
wijs, het persoonsgebonden budget, de gezondheidszorg, werkgelegenheidsprojecten, de grif-
fierechten: de overheid trekt zich terug omdat de vrije markt meer zegeningen zou brengen. 
Die erosie van de solidariteit in onze nationale samenleving zal hoe dan ook een effect hebben 
op de beleving van lotsverbondenheid met buurlanden en helemaal met verder weg gelegen 
landen. In zo’n klimaat kan de twijfel opkomen aan het nut van ontwikkelingssamenwerking. 
Mondiale waarden en normen zijn dan in het geding. Het doet me pijn dat een man als Ben 
Knapen, die het allemaal best weet, daar geen verhaal met passie tegenoverstelt. Zo’n antistem-
ming tegen ontwikkelingssamenwerking hebben we in Nederland nooit eerder meegemaakt.’

Segers: ‘Het is wel de vraag in hoeverre solidariteit altijd collectief moet worden vorm-
gegeven. Dat kan maar tot op zekere hoogte. Je weet bij collectieve regelingen eigenlijk nooit 
hoeveel compassie en werkelijke solidariteit de bevolking met anderen ver weg heeft.’

Schrijver: ‘Vandaar dat binnen Europa de uitwisselingsprogramma’s zo belangrijk zijn. Ik 
zie bij mijn eigen schoolgaande kinderen hoe vaak ze een mooi Erasmusprogramma hebben 
of een uitwisseling met leeftijdgenoten uit Duitsland, Frankrijk of Italië. Daarnaast is het op 
het terrein van ontwikkelingssamenwerking essentieel dat de kerken en ontwikkelingsorgani-
saties, zoals icco of oxfam novib, hun werk blijven doen. Des te meer reden dat de overheid 
daarop niet afgeeft en er geen excuus in zoekt om zelf terug te treden’

Segers: ‘Nou, icco is een volledig door de overheid gefinancierde organisatie. Andere 
organisaties krijgen voor een deel overheidssubsidie.’

Schrijver: ‘oxfam novib is daarvan een voorbeeld. Die haalt zijn middelen voor een groot 
deel uit eigen bron.’

Segers: ‘Precies, en dat is veel sterker. Dat is voor mij wel het hart van solidariteit. Dat 
de ene burger bij de andere is betrokken. Solidariteit stort vroeger of later in als er van geen 
enkele directe persoonlijke relatie sprake is. Dus solidariteit in de vorm van eurobonds is voor 
mij geen solidariteit, zeker niet als van de noordelijke staten wordt verwacht dat zij op die 
wijze geld overhevelen naar zuidelijke. Wat moeten de Nederlanders en Duitsers daarvan den-
ken als ze zojuist hebben gehoord dat president Hollande de Franse pensioenleeftijd verláágt 
van 62 naar 60? Dat is funest voor de solidariteit. Dan kan de Nederlandse politiek hier geen 
beroep doen op de mensen tot hun 67ste door te werken.’ 

Moet Turkije al dan niet tot de eu toetreden?

Schrijver: ‘Ik vind Turkije zonder meer waardig om op termijn toe te treden tot de Europese 
Unie, hoewel ik zie dat dit lidmaatschap nu niet van de ene dag op de andere mogelijk is. Hoe 
dan ook is het voor Europa van groot belang Turkije niet te isoleren of de verkeerde kant op te 
duwen, maar bij de Unie betrokken te houden. Turkije is een erg belangrijk land in het Nabije 
Oosten. Kijk maar naar de potentiële invloed op de kwesties Syrië en Iran en in toenemende 
mate ook op de Palestijnse kwestie in Israël, zeker nu landen als Egypte erg instabiel zijn. Als 
verantwoordelijke mogendheid doet Turkije het relatief goed. Daarnaast is het een erg belang-
rijke economie met een grote consumentenmarkt. Je ziet dat Turkije zich steeds meer houdt 
aan de Europese conventie voor de rechten van de mens. Dat is van grote betekenis. Het is 
al erg lang lid van de Raad van Europa, het doet volop mee en krijgt ook de nodige veroor-
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delingen aan de broek. Dat is goed, omdat het Turkije meer in het Europese keurslijf van de 
mensenrechten brengt. Dat schuurt af en toe, maar in algemene zin is Turkije vergeleken met 
vijftien, tien en zelfs vijf jaar geleden hard op weg naar een democratische rechtsstaat.’

Mede dankzij de druk van Europa…

Schrijver: ‘Turkije staat dichter bij Europa dankzij het feit dat een groot deel van de Turkse 
bevolking vrijheden en respect voor de mensenrechten wil en dat de mensen die economisch 
aan het roer staan meer vrijhandel met Europa willen. Ik zie ook bepaalde gevaarlijke ten-
densen, zoals het beknotten van bepaalde rechten. Het is nog te vroeg Turkije tot de Europese 
Unie toe te laten, maar het is zaak het land via de Raad van Europa, de ovse, de navo en de 
associatie met de eu bij onze waardegemeenschap betrokken te houden. We moeten dat warm 
houden, niet koud maken. Vergeet ook niet dat er miljoenen Turken op het grondgebied van 
de Europese Unie leven. Ik verwijt bepaalde politieke bewegingen in Nederland, inclusief lei-
dende politici, dat die alle Turken over één kam scheren en doen of Turkije geen betrouwbaar 
land is of een moslimstaat is. In feite is het een erg pluriform land met alle mogelijke stromin-
gen, daarbij strategisch, politiek en economisch zeer belangrijk. Dat belang moet mede het 
debat bepalen. Je ziet dat opleven als president Gül hier of koningin Beatrix in Turkije is. Dat 
is Nederland op zijn best. De vierhonderdjarige betrekkingen zijn erg bijzonder en je moet 
van daaruit redeneren en niet vanuit goedkoop moslim pesten.’

U ziet dat anders, Segers?

Segers: ‘Ja. Het eu-lidmaatschap is geen voorwaarde voor alle mooie dingen van samenwer-
king tussen Turkije en Europa. Je kunt een associatieverdrag hebben, ze kunnen onze beste 
buren worden, we kunnen ze alle denkbare voordelen bieden en iedere vorm van samenwer-
king is een goede zaak, maar daarvan is eu-lidmaatschap niet noodzakelijkerwijs de beste 
belichaming. De rol van Turkije in de regio wordt vaak aangevoerd: kijk eens een moslimland 
kan deel uitmaken van Europa en een democratie zijn. Maar ik weet niet of dat voorbeeld 
navolging krijgt. Toen Atatürk in 1923 radicaal voor de seculiere staat koos, kreeg dat in het 
Midden-Oosten geen navolging omdat daarin een bedreiging werd gezien van de islam. Mijn 
probleem is dat Turkije te groot en te anders is. Als je in de eurocrisis nu al wantrouwen tus-
sen Noord en Zuid ziet, is het spelen met vuur om de unie nog groter en diverser te maken 
en van mensen nog meer flexibiliteit en solidariteit te vragen, nu met mensen die tegen de 
Syrische of Iraanse grens wonen. Dat is te veel gevraagd. Juist ons multiculturele drama heeft 
laten zien dat culturele verschillen veel hardnekkiger en diepgaander zijn dan we in de jaren 
zestig en zeventig dachten. Toen werd gedacht dat cultuurverschillen er niet toe doen en dat 
alles goed komt, zolang iedereen zich voor de wet maar braaf gedraagt. Maar wat je gelooft, 
waar je voor staat en hoe je je identiteit omschrijft, heeft een veel grotere invloed dan alleen 
gedrag. Integratie is veel gelaagder dan alleen braaf zijn en je aan de wet houden. Ik denk dat 
het Europa met het toelaten van Turkije overvraagt en dat het spelen met vuur is.’

Kunt u wel onderschrijven dat juist onder druk van het perspectief van toetreding tot Europa in 
Turkije democratische vooruitgang wordt geboekt?
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Segers: ‘Maar dat gaat ervan uit dat er culturele veranderingen kunnen komen door druk van 
buitenaf. Hoe diep gaat het respect voor de mensenrechten werkelijk?’

Schrijver: ‘Ik ben het er op zich mee eens dat het bepleiten van een Turks lidmaatschap in 
de komende jaren overvragen en spelen met vuur is. Dat is ook niet de belangrijkste kwestie. 
De belangrijkste kwestie is hoe we vanuit een Europese waardegemeenschap omgaan met 
Turkije. De Grieken, de Roemenen en de Bulgaren liggen dicht bij Turkije en die horen er 
wel bij. Ik heb niet veel argumenten om te zeggen waarom Turkije er dan niet bij hoort. In 
1856, na de Krimoorlog, besloot Europa strategisch het Ottomaanse Rijk tot de kring van 
beschaafde staten toe te laten en later gebeurde dat met het niet-blanke Japan. Dat waren 
erg wijze, maar politiek gedurfde keuzes die ons in de wereldpolitiek geen windeieren heb-
ben gelegd. Ik denk dat wij moeten proberen de Turken aan onze kant te krijgen. We moeten 
niet alleen Turkije binnen onze sfeer trekken, maar we moeten ook begrip hebben voor de 
gevoeligheden van Turkije. Dat ligt in een moeilijke regio tussen Rusland en Iran, het heeft het 
Israëlisch-Palestijnse conflict en Syrië aan de grens en er is het conflict met Griekenland over 
Cyprus. Het is daarom van belang de Turken te laten weten dat we hen als onze bondgenoot 
beschouwen en graag samenwerken.’

Segers: ‘Ik denk dat het in het licht van de eindeloze onderhandelingen vanaf 1963 en het 
feit dat Turkije voor de navo een belangrijke buffer richting het Oosten was, wel zo eerlijk is 
nu hom of kuit te geven. Het is denkbaar dat er een soort “Vrienden van de eu” wordt opge-
richt, waartoe naast Turkije ook Israël en Marokko zouden kunnen behoren.’

B_BOOM081 Binnenwerk.indd   131 29-10-2012   14:16:02

Carla van Baalen e.a. (red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012, pp. 119-131 www.ru.nl/cpg




