
Weer een oproep voor verdere Europese integratie. Wordt
er ookweleens gedacht aan het broodnodige draagvlak?

O
p initiatief vanmiljardair George Soros heeft een negen-
tigtal prominente Europeanen een oproep aan de rege-
ringen van de eurozone gedaan om te kiezen voor een ge-

zamenlijke, Europese oplossing van de eurocrisis. ‘De huidige
maatregelen zijn niet toereikend, komen te laat en verergeren
de wereldwijde financiële onrust alleenmaar’, aldus de bezorg-
de Europeanen, bijna allemaal overtuigde federalisten.
Hun oproep is ongetwijfeld goed bedoeld, maarmiskent de

smallemarges van de Europese politiek. Wat erger is: er wordt
volledig voorbijgegaan aan het democratisch tekort dat aan de
Europese integratie kleeft en dat bij elke overdracht vanmacht
aan Brussel pijnlijker voelbaar wordt.
Voor dit hachelijke probleem, dat de euroscepsis zo zeer

voedt, een oplossing vinden – daar zouden Soros en de zijnen
eens hun denkkracht aanmoeten wijden. In plaats daarvan ko-
men zemet een pleidooi voor nieuwe instellingen, zoals een ge-
meenschappelijke schatkist, die alleen gerealiseerd kunnen
wordenmiddels een nieuw Europees verdrag.
Misschienmoet dat er ooit van komen,maar na het echec van

de Europese Grondwet en demartelgang bij de ratificatie van
het Verdrag van Lissabon kan een institutionele hervormings-
ronde thans worden gemist als kiespijn. De kans op ongelukken
is immers groot. Zou een nieuw verdrag schipbreuk lijden in
een of meerdere lidstaten, dan zou Europa er naast de eurocrisis
ook nog een politieke crisis bij krijgen. Zelfs het verder optuigen
van het Europese noodfonds is al problematisch en vereist in
Duitsland parlementaire toestemming.
In een ideaal Europa zou het vast anders gaan, maar de reali-

teit is dat de bestrijding van de eurocrisis momenteel vooral een
intergouvernementele – lees: Duits-Franse – aangelegenheid is.
Versterking van het Europese toezicht is daarbij niet uitgesloten,
maar die zal stapje voor stapjemoeten worden gerealiseerd. De
door Nederland voorgestelde benoeming van een speciale euro-
commissaris voor begrotingsdiscipline zou al een aanzienlijke
stap zijn. Ingrijpende Europese verbouwingen zijn luchtfietserij.

Paul Brill

Als het schaap rechten

S
inds vijf jaar komt Nederland
de twijfelachtige eer toe als eer-
ste land in de wereld een die-

renpartij in het parlement vertegen-
woordigd te hebben. Of het parle-
mentaire jubileum vanMarianne
Thieme en de haren ook daadwerke-
lijk een jubeljaar wordt, hangt af
van de Eerste Kamer.
Dezemaand vindt daar het voor-

bereidend onderzoek plaats, dat
voorafgaat aan de plenaire behande-
ling van de initiatiefwet die onbe-
dwelmd ritueel slachtenmoet uit-
bannen. In het democratische beslis-
singsproces is dit de laatste stro-
halm voor belangengroepen, rechts-
geleerden en anderen die op eniger-
lei wijze demeningsvorming van de
senatoren kunnen beïnvloeden, om
hun stem te laten horen. Daarmee is
oktober een doorslaggevende
maand, niet alleen voor de Partij
voor de Dieren, maar vooral voor de
geloofwaardigheid van de Eerste Ka-
mer.
Het is te hopen dat de Senaat als

Chambre de reflexion haar naam eer
aandoet, en het wetsvoorstel alsnog
afwijst. Dat op initiatief van de PvdA
en GroenLinks er nog een extra
rondje langs de slachthuizen geor-
ganiseerd wordt, is echter een veeg
teken. Want gezien de heroverwe-

gende functie van de Eerste Kamer,
die de kwaliteit van wetgeving voor-
al moet toetsen opwetmatigheid, is
een dergelijk uitstapje naar abat-
toirs volstrektmisplaatst en overbo-
dig.
Misplaatst omdatmen daarmee

afdaalt naar de ‘waan van de dag’,
terwijl de waarde van dit instituut
juist in de bespiegeling ligt. Het is
een opdracht die zakelijke distantie
tot dematerie vergt, en dat zal al te
lastig blijken wanneer de dames en
heren senatorenmet hun neus op
de uitgerukte ingewanden van koe
of schaap geduwdworden.
Overbodig omdat nauwelijks valt

in te zien welke relevante staatsrech-
telijke informatie een dergelijke
rondgang oplevert, zeker gezien de
discussie en dossiervorming van de
afgelopenmaanden. Het enige effect
dat te verwachten valt, is een affect.
Dat wil zeggen: het zal de emoties
van de Eerste Kamerleden ongetwij-
feld niet onberoerd laten. En dat is
in strijdmet de geest waarin dit or-
gaanmoet opereren en gaat in te-
gen de opdracht die de Grondwets-
commissie bij de oprichting in 1815
verwoordde, namelijk om ‘inmoei-
lijke tijden aan de driften heilzame
palen te stellen’.
Neemtmen dit imperatief serieus

en wil men de rol van beschouwend
lichaamnogwaarmaken, dan ver-
dient het aanbeveling de uitnodi-
ging voor de slachthuisrondgang
beleefd doch resoluut af te slaan.
Feitelijk staan de Senaatsleden voor
een lakmoesproef: weten zij de
maatschappelijke sentimenten rond
deze kwestie te weerstaan of zijn ze
al zo ver gepolitiseerd dat zemee-
gaanmet de opwinding van alle-
dag?Wat op het spel staat is niets
minder dan het bestaansrecht van
dit instituut dat een waarborgmoet
zijn voor de kwaliteit van wetgeving.
En die kwaliteit is in het geding.

Sterker nog, de implicaties van dit
wetsvoorstel zijn op z’nminst sur-
realistisch te noemen en het is juist
aan de Senaat om door de tijdgeest
op hol geslagen partijpolitici tot rea-
liteitszin te bewegen. Daarmee zal
men de waardigheid van de rechts-
staat en het eigen ambt een goede
dienst bewijzen.
Want de ridiculisering van het

recht is nietmeer te stoppen zodra
bepaalde dieren dragers worden van
rechten in juridische zin. Dat is na-
melijk wat deze wet bewerkstelligt.
Door het recht van vrije godsdienst-
beleving van allemensen onderge-
schikt temaken aan het recht van
sommige dieren omniet te lijden,
werptmen ten onrechte het beeld
op als zouden koeien, schapen en
kippen rechtssubjecten zijn, met
een vergelijkbare status alsmensen.
Mensenrechten worden zo ge-

claimd ten behoeve van wezens die
het vermogen ontberen om vanuit
hun leefwereld een relatiemet de
wet aan te gaan. Gevolg: met de in-
troductie van dierenrechten dreigt
de notie vanmensenrechten een le-
ge huls te worden.
Vindt deze wet doorgang, en ac-

cepteertmen het dier als rechtssub-
ject, danmag het diermet recht aan-
spraakmaken op gelijkberechti-
ging. Immers, wij dieren enmensen
zijn als dragers van rechten gelijk
voor de wet, en er is geen enkel argu-

Als het dier
vermenselijkt
wordt, kunnenwe
de senatoren
evengoed door
ezels vervangen

RITUELE SLACHT

Als de Eerste Kamer het wets-
voorstel om de rituele slacht te ver-
bieden, niet afwijst, zal dat leiden
tot absurdistische ongerijmdheden.

HANS

SCHNITZLER

is publicist en

filosoof.
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STEKEL ORKALEED

Europese luchtfietserij

Goedkoopmoralisme

Het is aan Argentinië, niet aan de PvdA om te bepalen of Jor-
ge Zorreguietamoetworden gestraft.

K
ennelijk heeft de PvdAmoed geput uit het feit dat konings-
huis-onwelgevallige standpunten electoraal nietmeer zo
worden afgestraft als vroeger. Wilde partijleider Cohen vo-

rig jaar niet uitsluiten dat de troonsbestijging van kroonprins
Willem-Alexander zou kunnenworden bijgewoond door zijn
schoonvader Jorge Zorreguieta, nu stelt de partij zich op het fer-
me standpunt dat de gewezen staatssecretaris van de Argentijn-
se dictator Jorge Videla niet voor de ceremoniemoet worden uit-
genodigd. Met deze gratuite demonstratie vanmorele voortref-
felijkheid heropent ze een debat datWim Kok, de laatste PvdA-
premier, tien jaar geleden al zoveel hoofdbrekens heeft bezorgd.
De standpuntbepaling van de PvdA is niet alleen voorbarig, ze

getuigt ook van onbescheidenheid. Politici in een land datmet
zeer grote tegenzin aan zijn koloniale verleden wordt herinnerd
en dat zich niet erg genereus heeft betoond bij de schadeloos-
stelling van de slachtoffers van de politionele acties (1947-’49),
past het niet om andere landen ‘met een verleden’ zo omstandig
demaat te nemen. Temeer niet omdat Nederland als handels-
partner van Argentinië en als finalist van hetWK voetbal van
1978 aan de legitimatie van het regime-Videla heeft bijgedragen.
Na het herstel van de rechtsstaat heeft Argentiniëmisdrijven

tegen demenselijkheid bestraft. Dat proces kwam, zoals in de
meeste dictaturen die zich tot een democratie ontwikkelen,
eerst traag op gang. Maar uiteindelijk zijn de juntaleiders tot
langdurige gevangenisstraffen veroordeeld. Het is aan Argenti-
nië om te bepalen of ook Jorge Zorreguieta voor zijn aandeel in
de onderdrukkingmoet worden gestraft.

Sander van Walsum

Aan orka Morgan is van

overheidswege al een

aandacht besteed waarvan een

sappelende bijstandsmoeder

slechts kan dromen.

Staatssecretaris Bleker

meent dat het niet

verantwoord is om de

verdwaalde Morgan,

die wordt verzorgd in

Dolfinarium Harderwijk,

weer uit te zetten op zee.

Het dier moet nu naar een

zeepark op Tenerife.

Actiegroep Orka Coalitie is

daar fel op tegen en denkt dat

Morgan haar familie heus wel

weer zal vinden. Helaas is de

ervaring met pinguïn Happy

Feet niet gunstig. Voorzien van

een GPS-zender werd hij

door Nieuw-Zeelandse

dierenbeschermers

teruggebracht naar de

Zuidpool. Binnen de

kortste keren was hij

kwijt. Wellicht opgegeten

door een orka. Of was het een

zendertje van de fabrikant van

de Blackberry? (Paul Brill)

EU kan Oekraïne voor

D
eze week sierde het nieuws
over de veroordeling in Oe-
kraïne van oud-premier Julia

Timosjenko terecht de voorpagina
van veel Europese kranten. Timos-
jenko kreeg zeven jaar celstraf, een
torenhoge boete en een driejarig
verbod op politiek bedrijven. Dit al-
les vanwege een volgens de huidige
machthebbers ongunstig gas-
akkoord dat ze in 2009 slootmet de
Russische premier Poetin.
Hoewel de kans groot is dat Timos-

jenko binnenkort alsnog vrijkomt
en dan politiek juist zal profiteren
van haarmartelaarschap, duidt de
veroordeling op een nieuwe scheids-
lijn tussen Oost enWest.
Noemhet een Iron Curtain Lite.

Nee, het is geen herhaling van die
alomvattende confrontatie tussen
Oost enWest (de Koude Oorlog, 1947-
1991). Ook geen ‘Nieuwe Koude Oor-
log’, zoals Edward Lucas beweert in
een populair boek. Tenslotte zijn we
nu allemaalmercantilisten en vrij-
handelaars, of iets daartussen.
Maar de scheidslijn duidt wel op

een politieke tegenstelling in de ge-
mondialiseerde wereld, of in elk ge-
val een smaakverschil. Het gaat over
de democratische regeringsvorm te-
genover het autoritairemodel.
De nieuwe Oost/West scheidslijn is

ook van ijzer – geen ondoordring-
baar gordijn, maar de spijlen van
een gevangenistralies. Tussen die
tralies door kan er vrij gereisd, va-
kantie gevierd en gehandeld wor-
den door bijna allemensen die het
kunnen betalen. De zuidelijke peri-
ferie van Europa experimenteert
met democratie, in het Oosten kie-
zen de autoritaire leiders voor eeu-
wige regeertermijnen.

Waaraan herkennenwe dan deze
of gene zijde van de nieuwe scheids-
lijn? De lakmoesproef is een simpe-
le: ten westen van de tralies sluiten
we politici ten principale niet op,
ook niet als ze de verkiezingen verlo-
ren hebben. Ten oosten ervan slui-
ten we politici van de oppositie ten
principale wel op, als dat zo uit-
komt. Die grens dreigt parallel te
gaan lopen aan de buitengrens van
de Europese Unie.
Het opsluiten van politieke vijan-

den gaat hand in handmet de angst
demacht over te dragen (en dusmet
de eeuwige regeertermijnen): wie de
macht overdraagt, kan zelf worden

NIEUW ‘IJZEREN GORDIJN’

Ondanks de veroordeling van
Julia Timosjenko onderscheidt
Oekraïne zich nog altijd positief
van het autoritaire Rusland.

ARNOUT

BROUWERS is

correspondent

voor de Volks-

krant in Mos-

kou.

Ten oosten van de
scheidslijn kiezen
autoritaire leiders
voor eeuwige
regeertermijnen

ment omhet lijden van demet gif
verdelgde rat lager aan te slaan dan
dat van hetmet het slagersmes ge-
dode schaap.
Enmocht de rat niet bij machte

zijn dit bezwaar zelf te articuleren,
dan is er tegen die tijd vast een
standvastige parlementariër te vin-
den die de ontstane rechtsongelijk-
heid namens het onmondige beest
te berde zal brengen.
Mocht de Eerste Kamer falen in

zijn toetsende functie, dan dreigt
het ritueel slachtverbod tot absur-
distische ongerijmdheden te leiden.
Zo gaat het recht om verschoond te
blijven van onnodig lijden, gepaard

met de plicht om geen nodeloos lij-
den te veroorzaken. Dragers van
rechten hebben immers ook plich-
ten, en datzelfde geldt dan eveneens
voor het rechtssubject dier.
Dat opent de weg naar eenmilitai-

re interventiemacht diemet een be-
roep op de universele rechten van
het konijn, heidegebied of bosrand
binnenmarcheert in naam van de
waardigheid van het dier en ter
voorkoming vanmisdaden tegen de
dierlijkheid, in casu demisdaden
van de vos ten opzichte van het ko-
nijn.
Op 25 oktober wordt het voorbe-

reidend onderzoek door de Eerste

Kamer afgesloten. Tot die tijd is het
mogelijk ommet rationele argu-
menten en het inbrengen van stuk-
ken invloed uit te oefenen op deme-
ningsvorming van senatoren. Wacht
men tot de plenaire vergadering van
13 december, dan is de dure huid van
de parlementaire rechtsstaat ver-
kocht, voordatmen de beer gescho-
ten heeft.
Het jubeljaar voor de Partij voor

de Dieren zou in dat geval ook het
sterfjaar voor de Eerste Kamermoe-
ten betekenen. Wantmet de voorge-
nomen vermenselijking van het
dier, zoudenwe de senatoren even-
goed door ezels kunnen vervangen.
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autocratie behoeden

BAS VAN DER SCHOT

opgesloten. Het is een fase die de de-
mocratieën ten westen van de
scheidslijn zijn gepasseerd.
De praktijk ten oosten ervan is an-

ders. Het grote Rusland sluit sinds
de komst van Poetin twaalf jaar gele-
den, en als het uitkomt,weer politie-
ke vijanden op. De oligarchen die
Poetin in 1999 in het zadel hielpen,
verrekenden zich. Maar omdat ze tij-
dig naar het buitenland vluchtten,
ontsprongen ze het lot vanMichail
Chodorkovski – de oligarch die de
oppositie financierde en in een Sibe-
risch strafkamp belandde.
Sindsdien is de politiek als vrije

oefening afgeschaft in Rusland en
zijn de belangrijkstemedia aan ban-
den gelegd. Als oppositieleden –
vaak overigens oud-vazallen van de
machthebbers – hun tronie in het
openbaar vertonen, mogen ze vaak
een paar weken kalmeren in de cel.
InWit-Rusland bestaat zelfs een heel
bureaucratisch complex voor het
oppakken en in de cel gooien van
oppositieleden, met als uitvoerende
arm de KGB. Al vele jaren wordt na
verkiezingen de oppositie opgepakt
enmoeten enkele kopstukken een
paar jaar brommen.
Sinds kort dreigt Oekraïne zich

(weer) te voegen bij zijn oosterse bu-
renmet autocratische trekken.
Sinds zijn herverkiezing vorig jaar
lijkt president Viktor Janoekovitsj
geïnspireerd te zijn door Poetins re-
geermodel – terugdringen van de
persvrijheid, en vervolging van poli-
tieke tegenstanders – uitmondend
in de veroordeling van oud-premier
Julia Timosjenko.
Maar er zijn ook grote verschillen:

Oekraïne blijft politiek een veel vrij-
er land dan Rusland enWit-Rusland,
en ondanks zijn ouderwetse impul-
sen zegt Janoekovitsj wel degelijk te
hebben gekozen voor Europa en de
Europese waarden en normen.

Wat kan de Europese Unie doen?
De eerste neiging zal zijn Oekraïne
te straffen door voorlopig het Asso-
ciatieverdrag niet te ondertekenen.
Dat is moreel hoogdravend en past
bovendien in een jarenlange traditie
omOekraïne op afstand te houden.
Enmisschien heeft Brussel in tijden
van eurocrisis geen tijd of energie
om de oostflank af te dekken.
Daartegen pleit dat de afgelopen

tien jaar het autoritairemodel zich
heeft bestendigd in bijna de hele
voormalige Sovjet-Unie, met als lich-
tend voorbeeld Poetins Rusland. De
belangrijkste uitzonderingen zijn,
behalve de Baltische EU-leden, Oe-
kraïne en Georgië. De NAVO-aspira-
ties van dat laatste land werden in
augustus 2008 in een oorlogmet
Rusland aan flarden geschoten. Daar
had hetWesten niet van terug.
Maar de scheidslijn tussen demo-

cratisch en autoritair Europa blijft
een actueel en in Oekraïne zelfs
acuut vraagstuk. Als Europa na ein-
deloos dralen nu Oekraïne niet aan
zich bindt, kan het land even afhan-
kelijk worden van Russische patro-
nage en Gazprom-dollars als Wit-
Rusland. Het autoritaire bestuurs-
model krijg je er dan vaak gratis bij.

Als de EU nu
Oekraïne niet aan
zich bindt, kan
een nieuwWit-
Rusland ontstaan

BEWERINGEN&BEWIJZEN MAX PAM

Wij hebben gefaald?
Spreek voor jezelf!

W
atmij in het stuk van
HuubMous over baby-
boomers (O&D, 11 ok-

tober) vooral opviel, is dat het
is gesteld in dewij-vorm.Wij,
babyboomers, zijn het spoor
bijster geraakt enwij, baby-
boomers, kunnen daarom
maar beter zwijgen. Enzo-
voort. Zodra dewij-vorm
wordt gebruikt, is het verstan-
dig na te gaanwie er eigenlijk
met dat ‘wij’ wordt bedoeld. Zo
is daar allereerst de pluralis
majestatis, waarmee vorsten
uitsluitend zichzelf aandui-
den. Het wij is hier een super-
ik, dat anderen juist uitsluit.
Dus alsmajesteit zegt ‘en nu
stappenwij in de Gouden
Koets’, bent u beslist niet uit-
genodigd ommet haar in te
stappen.
Een variant op deze pluralis

majestatis is de pluralismo-
destiae, het zogenaamde be-
scheidenheidsmeervoud. Deze
wij-vormkan ook gebruikt
worden doorminder hoog-
geplaatste personen. In Annie
M.G. Schmidts roemruchte ra-
dioprogrammaDe familie
Doorsnee zei een stem altijd:
‘En nu verplaatsenwij demi-
crofoon naar de huiskamer’.
Ook journalisten en columnis-
ten gebruiken vaak dewij-
vorm als zij het ‘ik’ te egocen-
trisch of te aanmatigend vin-
den. Geschiedschrijver Loe de
Jong (1914-2005), in oorsprong
een journalist, doet dat regel-
matig in zijn standaardwerk
over de bezetting. Bijvoor-
beeldwanneer hij schrijft:
‘Welnu, wij veronderstellen
dat dit wel vaker gebeurde’.
Het omgekeerde komt even-

eens voor: eenwij dat juist niet
verwijst naar zichzelf,maar
uitsluitend naar anderen. Dit
wij is door de schaker J.H. Don-
ner het verpleegsters-wij ge-
noemd. Dit naar aanleiding
van de verpleegster diemet
een po aan zijn bed kwam
staan en riep: ‘Zomijnheer
Donner, en nu gaanwij een
plas doen!’ Van een gezamen-
lijke activiteit was hier uiter-
aard geen sprake.
De verpleegsters-wij wordt

ook gebruikt door politieagen-
ten, bijvoorbeeldwanneer u
een kraak aan zetten bent en
op heterdaadwordt betrapt.
In zo’n situatie pleegtmenig
agent te vragen: ‘Zo, waar zijn
wijmee bezig?’ Ook de agent
bedoelt juist niet zichzelf,
maar de ander.
Ten slotte is er ooknog een

wij dat zowel de spreker als de
aangesprokenen omvat. Deze
wij-vorm steekt vooral de kop
op in de gedaante van een do-
minee die ons vanaf de kansel
toespreekt en zegt dat ‘wij alle-
maal zondig zijn’. In de ogen
van deHoogste hebbenwe ook
allemaal schuld – ook degene
die ons voorgaat en die het
boetekleed aantrekt. Het domi-
nees-wij kan seculier van ka-
rakter zijn. Je komthem tegen
bij GroenLinks, bij Greenpeace
of bij anti-globalisten die ons
vertellen dat ‘wij’ door te veel
te consumeren de ondergang
van dewereld bespoedigen.

Dat het artikel vanHuub
Mous is geschreven is in het
dominees-wij, zal duidelijk
zijn. Wij, gemeente van baby-
boomers, zijn deweg kwijt, wij
hebben gefaald, wij hebben
een gespleten ziel, wij hebben
alle kansen laten liggen enwij
laten ook niets achter, daar
helpt geen lievemoederMaria
aan. Vadertje lief, trouwens
ook niet. Het enige dat ‘ons’
nog rest, aldus de eerwaarde,
‘is precies te vertellen hoe onze
idealen schipbreuk leden’.
Demeest primitieve,maar

vaak ookmeest effectieve hou-
ding ten opzichte van het do-

minees-wij is de tegenwerping:
spreek voor jezelf, zak! Als jij
vindt dat je zondig bent, laat
anderen daar dan buiten. Voor
jezelf spreken vergt trouwens
enigemoed, wantwie in een
kudde of in een gemeente uit-
sluitend voor zichzelf wenst te
spreken, ziet zich snel ge-
plaatst in een positie die uit-
loopt op afscheiding. Daarom
eerstmaar zinloos debatteren.
VolgensMous heeft de gene-

ratie van de babyboomers ge-
faald. Dat zal best waar zijn,
maar als je de geschiedenis
overziet, heeft tot dusver elke
generatie gefaald. Geefmij een
generatie die niet heeft ge-
faald, en ik zou er graag bij wil-
len horen. Van de generatie
vanmijn ouders erfde ik een
stukgeslagen Europa vol ar-
moede. Het kwamoverigens
niet bijmij op omde generatie
vanmijn ouders ergens de
schuld van te geven.
Ik heb trouwensweinig ge-

voel voor al die economen en
politicologen die ons voorre-
kenenmet hoeveelmiljarden
schuld de jongere generatie
wordt opgezadeld. Als wij zo
beginnen, danmoet er een vol-
ledige kosten-batenanalyse
worden gemaakt,met de hele
infrastructuur, al het onroe-
rend goed, alle bezittingen, al-
le spaarrekeningen en de rest
aan de debetkant. En boven-
dien, jongere generatie, eens
zal dat allemaal van jullie zijn.
‘De familie sterft van boven af
en groeit van onderenweer’,
dichtte Gerrit Achterberg.
Benieuwd, gemeente, of zij

zestig jaar lang de vrede kun-
nen bewaren, zoals wij dat
hebben gedaan.

Van de generatie
van mijn ouders
erfde ik een
kapot Europa


