
Van de ankers losgeslagen

De Europese Volkspartij moet het 

Europese project én zichzelf herformuleren.

jos van gennip

Het totale beeld rond de uitslagen van de Europese verkiezingen is er een van

verwarring, van euroscepticisme, van renationalisering van de politieke agen-

da’s. Er is een politiek klimaat aan het groeien, waarin het in de komende jaren

profijtelijk wordt voor krachten die het hele Europese proces willen terugdraai-

en en waarbij Europa als bron van (bijna) alle kwaad wordt gezien. Voor de refe-

renda rond de Grondwet belooft dit klimaat al helemaal weinig goeds. In ieder

geval is er iets heel erg aan het fout gaan met wat wel het meest succesvolle po-

litieke project van de twintigste eeuw wordt genoemd, aldus Van Gennip in zijn

bijdrage. Het Europese project is van zijn ankers losgeslagen en dreigt beteke-

nisloos te worden. Van Gennip wijst op de urgentie van herdefinitie en revitali-

satie van het Europese project. Volgens hem is een Europees antwoord op de

globalisering nodig. Tot nog toe is daarvan nog weinig sprake.

Europarlementariërs wijzen dikwijls op de nog steeds tekortschietende compe-

tenties van hun instelling en op het daarmee samenhangend democratisch te-

kort. Volgens Van Gennip dient het tekort ook en vooral op een andere plaats

gezocht te worden: het ontbreken van echte Europese politieke formaties, be-

wegingen, partijen. De tijd is nu rijp voor het optillen van het politieke discours

tot werkelijk het Europese niveau, en dat buiten de groep van tienduizend pro-

fessioneel betrokken ‘eurocraten’. Daarmee kan de EVP systematisch de zeer ur-

gente vraag aan de orde stellen wat voor soort Europese samenleving bevorderd

moet worden als antwoord op de globalisering, en de reflectie over de invulling

van de interne en externe identiteit stimuleren.

De uitslag van de Europese verkiezingen in juni is enerzijds een kans en ander-

zijds een teleurstelling.

In Nederland was het meest opmerkelijke gegeven, dat de malaise voor de chris-

ten-democratie in de opiniepeilingen niet vertaald werd in een marginalisering

van onze beweging, maar in een toename van het aantal stemmen van meer dan

twintig procent! Dat is het echte, helaas te weinig opgemerkte nieuws van deze

uitslag. Een formidabele prestatie van onze kandidaten, op de eerste plaats van de

lijsttrekker. Daarmee zijn die opiniepeilingen niet waardeloos geworden: de her-

kenbaarheid van het christen-democratische, binnenlandse hervormingsproject

blijft voor het CDA een zaak van urgentie, met de allerhoogste prioriteit.
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Een tweede aspect van de uitslag is de relatieve versterking van de ‘echte’ christen-

democratische partijen binnen de Europese Volkspartij. CDU, CSU en verwante

partijen uit de Benelux kunnen een groter gewicht in de schaal leggen tegenover

bijvoorbeeld de Tories, de Spanjaarden, de Italianen. En dat zal hard nodig zijn.

Het totale beeld rond de uitslagen is er een van verwarring, van euroscepticisme,

van renationalisering van de politieke agenda’s, van een van zijn ankers losgesla-

gen Europees project. Er is een politiek klimaat aan het ontstaan, waarin het in de

komende jaren profijtelijk wordt voor krachten die het hele Europese proces wil-

len terugdraaien. Europa als bron van veel, ongeveer alle, kwaad. Voor de referen-

da rond de Grondwet belooft dit klimaat al helemaal weinig goeds. In ieder geval

is er iets heel erg aan het fout gaan met wat wel het meest succesvolle politieke

project van de twintigste eeuw genoemd wordt. Er zijn sinds de oprichting van de

Europese Unie grote succesen behaald: de verzoening over een millennium vijand-

schap en oorlog; de effectieve afweer tegen een totalitaire, bolsjewistische agres-

sie, die zeker van haar zaak scheen te zijn; een snelle opbouw van welvaart op de

puinhopen van wereldoorlogen en verlies van traditionele, koloniale inkomsten-

bronnen; en tenslotte de heling van een continent, dat op 1 mei met de uitgum-

ming van de door Stalin en Hitler getekende grenslijn gemarkeerd werd.

Excuses voor de euromalaise als democratisch deficit of onvoldoende bevoegdhe-

den van het Europees parlement zijn formeel nog nauwelijks houdbaar.

Wat is er dan mis aan het gaan? De verflauwende herinnering aan wat er wel be-

reikt is? Het gebrek aan fantasie aan wat er van onze landen geworden zou zijn

zonder die eenheid? De eenzijdige nadruk op het economische: de keuze voor

Euroland in plaats van voor Europa? Het misbruik van Europa als excuus voor het

nationale thuisfront om onpopulaire bezuinigingen door te drukken? De stan-

daardiseringen en overreguleringen, die aan het concept van de gemeenschappe-

lijke markt verbonden worden? De stijl van een megalomaan parlement, dat in

meerdere opzichten menselijke maat en soberheid verloren lijkt te hebben? De

ondoordringbaarheid van de Brusselse bureaucratie, waardoor de vrijwilligersor-

ganisatie geen en het duurbetaalde lobbyistenkantoor wel alle kansen krijgt?

Zeker, dat is allemaal waar, of ten dele waar. De foto’s van de Trabantjes, die on-

dergespoten werden met sekt, zijn verbleekt, maar de beelden van jonge Roma-

kinderen, die zich aanbieden aan de Tsjechisch-Duitse grens blijven wel op het

netvlies. De liquidaties in Amsterdam maken duidelijk, dat het IJzeren Gordijn

ook andere soorten Oost-Europeanen uit het Westen weghield dan vrijheidsstrij-

ders. Er groeit een generatie op die geen enkel besef meer heeft van het feit, dat

tienduizenden Europeanen nog geen vijftig jaar geleden van ons continent emi-

greerden, uit angst dat morgen de Russen zouden komen. Laat staan dat men zich

nog kan voorstellen dat miljoenen jonge mensen werden geslachtofferd voor de

herverovering van een paar provincies aan de Duits-Franse grens of tegen Rusland

aan. En niets went zo snel als welvaart en inkomen. De gedachte, dat er een grote-
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re markt nodig was om schaalvoordelen te behalen en een stabiliteitspact om de

inflatie te beteugelen is verleden tijd. Wat nu telt, is een Europa dat uitgaven be-

lemmert en bezuinigingen afdwingt.

Bij die wegspoeling van herinneringen en motieven gaan de prijs van de eenheid

en de nadelige kanten zwaarder wegen.

Remotivatie

Het is daarom nodig, dat we ons de geschiedenis blijven inprenten en doorgeven

aan een volgende generatie, zoals ik de leraren nog heb meegemaakt die ervan ge-

tuigden hoe zij eind jaren veertig van de vorige eeuw de grensbomen in Europa

probeerden te verbranden. Maar dat is niet genoeg. Aan het begin van deze eeuw

moeten we de moed hebben om het Europa-project opnieuw te motiveren en te

herdefiniëren. Maar dan komen we op het bijna taboe-onderwerp van de identi-

teit van Europa. Het gestuntel met de preambule van de Grondwet duidt aan hoe

moeilijk en beladen dit onderwerp is. Een Guardini met zijn uitspraak “Europa

kann seine Stunde verlieren!”, zou heden ten dage gewantrouwd worden, en nau-

welijks worden verstaan. Identiteit riekt in de ogen van de secularisten naar chris-

telijk erfgoed, naar pauselijke bemoeienissen, naar irrealistisch gedweep. Maar

misschien is het ontwijken van dit begrip, de onwil om Europese interne en exter-

ne identiteit te duiden wel de echte oorzaak van de malaise en de scepsis. Teren

op het verleden is niet genoeg. Waarom is een verdieping en versterking van

Europa nú nodig? Als dat te weinig aan bod komt, moet men niet verbaasd zijn,

dat de gang naar de stembus wordt overgeslagen, of dat deze een afrekening in-

houdt met nationale politieke positiebepalingen, of dat deze verspilde protest-

stemmen oplevert.

Zeker: proteststemmen kunnen signalen zijn van onvrede en misstanden. De no-

tulen van het Partijbestuur van vijfentwintig jaar geleden, ten tijde van de eerste

rechtstreekse verkiezingen, bevatten een passage, waarin aangemaand werd uiter-

ste soberheid te betrachten bij het opstellen van de onkostenregimes. Het is niet

met trots, dat deze auteur een kwart eeuw later moet constateren, dat zijn zorg

van toen kennelijk onvoldoende weerklank heeft gevonden (zoals zijn oproep tij-

dens diezelfde vergadering, dat de Europarlementariërs grote deskundigheid

moesten opbouwen inzake de biotechnologische keuzes van ons continent, nau-

welijks gevolgd is, en in ieder geval afgelopen jaar geleid heeft tot een weinig prin-

cipieel stemgedrag bij velen).

Maar naast bewustwording van de historische achtergronden en vermijding van

misstanden is het zaak de vraag te stellen wat de consequenties in deze eeuw zou-

den zijn van de afwezigheid van Europa. Het curieuze is dan, dat we moeten er-

kennen, dat bij enkele van de grote binnenlandse uitdagingen die rol van Europa

nog moet blijken, marginaal is of zelfs niet gewenst. De intergenerationele solida-

riteit, de demografische ontwikkelingen, de behoefte aan versterking van een her-
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kenbare lokale leefomgeving, de culturele pluriformiteit, herstel van werkgele-

genheid en economische groei worden ervaren als dominante uitdagingen, maar

juist die vragen allereerst om een nationale aanpak. Toch – en dit is de kern – de

vrijheid om nationale keuzes te maken, hangt ten nauwste samen met de kracht

die Europa als geheel ontwikkelt om in het in wezen competitieve proces van glo-

balisering haar eigen ruimtes te definiëren en te verdedigen. In de Wereldhan-

delsorganisatie is Europa een gelijke partner van andere blokken en is zij alleen

als eenheid in staat de harde strijd tegen handelsbelangen van anderen aan te

gaan. In het Lissabonproces heeft Europa een gezamenlijke agenda ontwikkeld

om in de technologische concurrentie overeind te blijven, en voor en na is het

Stabiliteitspact een basisvoorwaarde voor het betaalbaar houden van pensioenen

straks. De beroemde uitspraak van Mary Robinson, als president van Ierland, dat

de culturele eigenheid van haar land nog nooit zo sterk was als ná het toetreden

tot de Unie is voor iedere lidstaat en voor iedereen die durft te onderkennen dat

globalisering op cultureel gebied imperialistische trekken heeft, van een groeien-

de betekenis. Verdediging en versterking van de eigen keuzemogelijkheden is van

belang in het anders over ons heen rollende proces van globalisering dat, bij ge-

brek aan een participatieve wereldorde, de winst van dat proces aan de sterkste

gunt. Terecht is dan ook een van de prioriteiten van het Nederlandse EU-voorzit-

terschap gelegen op het terrein van ‘het werken aan duurzame versterking van de

Europese economie’. 

De eigentijdse vraag naar het waarom van Europa wordt echter nog duidelijker in

het licht van die andere prioriteit van ons Voorzitterschap: ‘het werken aan de

ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid’. De relatie van veiligheid en

bescherming met Europa is laat, te laat, gelegd. Europa was economie en geen

binnenlandse veiligheid. Dat misverstand heeft criminelen, terroristen en men-

sensmokkelaars bijna een kwart eeuw doen profiteren van de open grenzen en ge-

makkelijke communicaties. Ook in de laatste verkiezingscampagnes bleek weer

de paradox van links liberaal Nederland: graag gebruik maken van de Europese ju-

ridische faciliteiten, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens,

maar zo weinig mogelijk overdracht van handhavings-, vervolgings- en controlebe-

voegdheden aan de Europese bestuurslaag. Maar de populariteit van het Europese

project kan een stuk toenemen, als juist op het terrein van veiligheid, bescher-

ming, illegale migratie en terrorismebestrijding Europa tanden krijgt en deze laat

zien. Europa kan juist die meerwaarde leveren op dit voor de burgers essentiële

terrein, waar nationale overheden tekort schieten. Een gezamenlijk veiligheidsbe-

leid vraagt wel een indringende discussie over gedeelde en gezamenlijke waarden,

en dat brengt op zich weer de onvermijdelijkheid met zich mee van dat debat over

de identiteit van ons continent.

Maar die vraag wordt nog pregnanter, als het om het echt nieuwe motief voor een

voortgezette Europese eenwording gaat: de bijdrage van Europa aan een veilige,

duurzame en rechtvaardige wereldorde. Dat is het grootste project van de komen-
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de kwart eeuw. En dat valt uiteen in twee delen: de behartiging van de onmiddel-

lijke veiligheidsbelangen van Europa zelf, én de wereldwijde agenda van armoede-

bestrijding, global good governance, en duurzaamheid. De brug tussen die twee

wordt geslagen door de waarden van solidariteit en rechtvaardigheid, in de over-

tuiging, dat in onze dagen veiligheid een ondeelbaar begrip is geworden. Een oor-

log in Sierra Leone heeft alles met diamanthandel in Antwerpen te maken en de

rekening wordt teruggestuurd in de vorm van tienduizenden asielzoekers uit dat

land. De perceptie van de macht en de verantwoordelijkheid van Europa is buiten

ons continent aanzienlijk groter dan daarbinnen. Het vasthouden aan een natio-

naal vetorecht inzake het buitenlands beleid is dan ook niet minder dan een dra-

ma. Europa moet haar onmisbare rol kunnen spelen op het terrein van conflict-

preventie en vredeshandhaving, in de strijd tegen het terrorisme, op het terrein

van de versterking van de multilaterale instellingen, bij de vervlechting van de we-

reldhandel, bij het bereiken van de Milleniumdoelstellingen inzake de mondiale

armoede, bij de handhaving van de mensenrechten, en bij de oplossing van de

grote globale milieubelasting. Hier ligt de externe verantwoordelijkheid van ons

continent, en het accepteren of afwijzen van die verantwoordelijkheid heeft door-

slaggevende consequenties voor de eigen veiligheid en toekomst en voor de wereld

als geheel. Hoe het globaliseringsproces vorm zal krijgen, in humaniteit of in con-

flict, hangt van de bereidheid van Europeanen af om toekomstgericht en offerbe-

reid te denken en te handelen. Tot op heden is de verdeeldheid en binnenwaarts-

gerichtheid zo groot gebleken, dat we als machtig Europa niet eens in staat zijn

om maar een kilometer hek in het Midden-Oosten te verplaatsen. Dat kan zo niet

blijven, op straffe van betekenisloosheid van het gehele Europese project. Er zijn

veel aanwijzigen, dat een nieuwe generatie een halve eeuw na de geboorte van het

Europa-project vraagt om nieuwe idealen, om een nieuwe agenda. Juist door het

Europese ideaal te verbinden aan een globaliseringsagenda zou de leegte in het

politieke debat gevuld kunnen worden en zouden veel nieuwe mensen geworven

kunnen worden voor het voor de kwaliteit van de democratie zo hoognodige poli-

tieke engagement.

De vernieuwing van de Europese Volkspartij

Maar is Europa dan niet verworden tot een luchtballon, die aan de gewone men-

sen ontsnapt is, een luchtballon met een gondel van een tienduizend eurocraten,

en that’s it? Hoe zetten we dat Europa naar onze hand om de voorwaarden te

scheppen voor welvaart, om de interne veiligheid te garanderen, en om haar een

onmisbare rol te laten vervullen bij een toekomstvaste wereld?

Europarlementariërs wijzen dikwijls op de nog steeds tekortschietende competen-

ties van hun instelling en op het daarmee samenhangend democratisch deficit. Ik

heb er nooit een geheim van gemaakt, dat mijns inziens dat deficit ook en vooral

op een andere plaats gezocht moet worden: het ontbreken van echte Europese po-
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litieke formaties, bewegingen en partijen. Door het Wetenschappelijk Instituut is

in het begin van de negentiger jaren een zware strijd gevoerd om Europese politie-

ke partijen een eigenstandige plaats te geven, meer dan als aanhangwagens van

de Europarlementariërs. Dat heeft geleid tot een opneming van hun functie als in-

termediair tussen burgers en de Europese bestuurslaag in het Verdrag van

Maastricht. Maar het heeft tot op heden moeten duren alvorens dit een levende

letter werd. Maar nu er eindelijk na zoveel jaren overeenstemming lijkt te zijn be-

reikt over een financieringsinstituut zou er tijdens ons Voorzitterschap eindelijk

een kans liggen om tot een structurele doorbraak van de institutionele verster-

king van die formaties te komen. Balkenende zou de draad van het beleid van

Lubbers met betrekking tot de Europese christen-democratie weer kunnen oppak-

ken. In het in dit blad eerder besproken proefschrift van Van Kessel Ruggen recht,

heren! wordt uitvoerig uit de doeken gedaan hoeveel inspanning Lubbers zich ge-

troost heeft om de Europese Volkspartij te versterken. Maar dat karwei is aller-

minst afgemaakt. Alleen de erkenning in het Verdrag van Maastricht en de tot-

standkoming van het beginselprogramma van Athene zijn er doorheen gekomen.

Maar de echte institutionele versterking is uitgebleven.

En die institutionele versterking is meer dan ooit noodzakelijk. Het antwoord aan

de thuisblijvers en proteststemmers van juni moet inhoudelijk en principieel zijn.

Het gaat nu om de relevantie van onze uitgangspunten voor Europees beleid. En

dan gaat het om twee zaken:

- de rol van Europa in strikte zin, zoals hierboven beschreven: wat is een effectief

Europees veiligheids- en defensiebeleid? Wat behelst de Europese aanpak van cri-

minaliteit en onveiligheid? Wat is het antwoord op Europees niveau op de mon-

diale economische ontwikkelingen? Met andere woorden: hoe gebruiken wij, en

met welke formules, die ruimte, die een krachtig Europa voor zichzelf creëert en

garandeert tegenover de overspoelende globalisering? Wat zijn de eigen Europese

antwoorden?

- het gaat ook over de aanpak op nationaal niveau van de grote uitdagingen, die de

volkeren hier met elkaar delen: de integratie, de vergrijzing, de positie van het

moderne gezin, de publieke functie van levensbeschouwing, het overdragen en

delen van gezamenlijke waarden, de toekomst van het landelijk gebied, de be-

taalbaarheid van sociale voorzieningen. Wat is de eigen, nationale vertaling van

het begrip ‘sociale en ecologische markteconomie’ in het eerste kwart van deze

eeuw?

De politiek, Europees en nationaal, is aan een grote vertaalslag toe. Wilfried

Martens schrijft de erosie van de politieke participatie en de opkomst van protest-

partijen juist toe aan het onvermogen en het gebrek aan moed van de grote tradi-

tionele politieke bewegingen om de echt grote vraagstukken vernieuwend 

tegemoet te treden. Voor de EVP betekent dat een beweging op die twee correspon-

derende niveau’s: er is een institutionele versterking van met name de researchca-

paciteit, de denkkracht en de vormingsfaciliteiten nodig. Daarnaast zijn er coali-
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tions of the willing van verwante nationale lidpartijen nodig, die zich verenigen op

telkens een agendapunt van nationale vraagstukken. Dat vanuit het besef, dat

veel christen-democratische partijen een gezamenlijke overtuiging met elkaar de-

len, die op bepaalde waarden en een personalistisch mensbeeld is gebaseerd, en

dat zij kunnen beschikken over de beste denk- en researchkracht in de vorm van

wetenschappelijke instituten en oproepbare experts.

Er is nog een derde factor, die het tij gunstig zou kunnen doen zijn voor zo’n ver-

nieuwende aanpak. Naast de financiële faciliteit voor Europese politieke forma-

ties en een voorzitterschap van iemand die gedragen wordt door een van de stich-

tende partijen van de EVP zien we nu ook een wisseling van de generaties in een

aantal EVP-delegaties, waaronder de Nederlandse. Een kwart eeuw is het Europees

Parlement bezig geweest met een systematisch gevecht om door versterking van

de eigen positie het democratisch deficit te verkleinen, en EVP’ers hebben daar

een centrale rol bij gespeeld. Dat was een goede zaak, maar het heeft het politieke

debat sterk institutioneel gekleurd en te weinig inhoudelijk gevormd. De nieuwe

aantreders zouden zich kunnen onderscheiden door juist dat accent te verleggen,

en te vragen aan de EVP en de lidpartijen om tot die broodnodige ontwikkeling

van nieuwe ideeën en nieuwe projecten te komen, en tot een hedendaagse vertaal-

slag van onze uitgangspunten naar doorbraken inzake onze grote uitdagingen.

Een concrete agenda

Bovenstaande betekent dat het samenvallen van het Nederlands voorzitterschap

met het aantreden van het nieuwe Europees Parlement een belangrijke impuls

zou kunnen betekenen voor zowel de verdieping van de EVP als het gezamenlijk

benaderen van de grote toekomstvragen door verwante christen-democratische

partijen.

Dit betekent allereerst een intensivering van de bilaterale relaties tussen een aan-

tal lidpartijen van de EVP. Mogelijkerwijze kan dat uitmonden in een Strategisch

Beraad over de toekomst van de christen-democratie in Europa. 

Kernstuk daarbij kan zijn de ontwikkeling van een project om te komen tot de op-

richting van een Politieke Academie voor de EVP. Het zou voor de EVP van bijzondere

betekenis zijn als zij als eerste een centrale voorwaarde zou gaan vervullen om het

debat over Europese aangelegenheden, en met name over de vraag wat voor soort

Europese samenleving we willen nastreven, ook werkelijk te europeaniseren. De

taakstelling van zo'n Politieke Academie voor de EVP zou de volgende kunnen zijn:

- het doen van research en het uitbrengen van adviezen over de grotere keuzevraag-

stukken van de Europese politiek en met name rondom de invulling van de inter-

ne en externe identiteit van Europa;

- het totstandkomen van andere initiatieven. Zo is er grote behoefte aan een reeks

publicaties, die een nieuwe generatie vertrouwd maakt met onze politieke kern-

108

a
r

t
ik

e
l

 |
 c

h
r

is
t

e
n

 d
e

m
o

c
r

a
t

e
n

 o
v

e
r

 e
u

r
o

p
a

cdv|zomer 2004



begrippen en hun actualisering.

- de opkomst van een Europese civil society heeft verder naar politieke formaties

nog een belangrijke onvoorziene consequentie: zoals politieke partijen op natio-

naal niveau met allerlei organisaties in gesprek gaan, zo is er ook behoefte aan

een dialoog op Europees niveau. Er is zoiets als een Europese Sociale Week; er is

een Europese Bisschoppenconferentie; er is een Europese Raad van Kerken; er is

een federatie van Europese boeren; en er is een menigte van non-gouvernemente-

le organisaties. Het zou van betekenis zijn, als Europese politieke formaties, en

niet alleen de Europese Commissie of Europarlementariërs de dialoog met hen

zouden aangaan. En waar de EVP altijd de kampioen is geweest van de promotie

van sociaal kapitaal zou zij daarbij een prominente rol kunnen spelen. In dit ver-

band zou het ook van bijzondere betekenis zijn, als er bijvoorbeeld een keer in de

twee jaar een soort Davos-treffen zou zijn tussen sleutelfiguren uit de EVP en

hoofdactoren uit de economische sectoren, de cultuur, de mediawereld, etc. Ook

de door het CDA zo gekoesterde wens van een regelmatig gesprek met vertegen-

woordigers van levensbeschouwelijke stromingen moet op Europees niveau ver-

taald worden.

- het verzorgen van opleidingen voor degenen die actief willen worden in de

Europese politiek op onderscheiden niveaus;

- (eventueel) het samenwerken met verwante wetenschappelijke instituten en poli-

tieke academies in landen buiten de EU, en met name in opkomende democra-

tieën;

- (eventueel) het faciliteren van demoscopisch onderzoek naar denken, zorgen, en-

gagementen, preferenties van de Europese burgers.

De totstandkoming van zulk een politieke academie kan het leiderschap van de

EVP bij het Europese proces weer eens onderstrepen. De Europese christen-demo-

craten waren de stichters van Europa; zij kwamen als eersten met een Europees

Politiek Program naar buiten; zij hadden als eersten een sterke fractie. De tijd is

nu rijp voor een optillen van het politieke discours tot werkelijk het Europese ni-

veau en dat buiten die genoemde groep van tienduizend daarbij professioneel be-

trokken ‘eurocraten’. Daarmee kan de EVP ook wederom als eerste systematisch

de zeer urgente vraag aan de orde stellen wat voor soort Europese, eigen samenle-

ving bevorderd moet worden als antwoord op de globalisering, en de reflectie over

de invulling van de interne en externe identiteit stimuleren.

Zo’n politieke academie moet geen doublure worden van al bestaande instellingen,

maar zich juist op hen baseren. De Konrad Adenauer Stiftung en de

Seidellstiftung hebben al belangrijke vestigingen in Brussel en de vraag mag ge-

steld worden of die niet de hoeksteen van zulk een federatief opgebouwde acade-

mie zouden kunnen vormen. 

Er zijn echter ook aanzienlijke weerstanden te overwinnen:

- Niet alle leden van de EVP-fractie zullen het creëren van een min of meer onaf-
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hankelijke denktank, die, zoals de ervaring van het Wetenschappelijk Instituut

uitwijst, wel eens afwijkende meningen kan verkondigen, toejuichen, zoals ook

niet iedereen een versterking van de structuur van de EVP naast die van de EVP-

fractie toejuicht (toch is dat een onmisbare voorwaarde voor democratie).

- Er is een reëel gevaar dat het partijstatuut in haar uitvoering eerder gericht is op

het veiligstellen van een aantal ondersteunende functies, die nu rond de fracties

vervuld worden in opdracht van die fracties, dan van het creëren van autonome

Europese partijformaties.

- En verder is er soms een zekere scepsis te overwinnen tegenover weer nieuwe

Europese initiatieven. Zelfs in onze kring is soms sprake van een zekere Europa-

moeheid.

Daarom vereist zo’n programma, zo’n agenda, doorzettingsvermogen, fantasie en

vindingrijkheid. Maar een EVP, die zich op die manier toerust, kan opnieuw die

broodnodige motorfunctie achter de Europese eenwording gaan vervullen. Niet

als een eenzame speler in het verre Brussel, maar ook als een expressie van wat le-

vensovertuigingen, wetenschap en de burgermaatschappij vragen aan prioriteiten

en oplossingen voor de problemen en kansen van het eerste kwart van deze eeuw.

De miljoenen stemmers op christen-democratische partijen, ook en juist uit een

nieuwe generatie, vragen niet minder. Zij zijn het, die zich opnieuw met een her-

uitgevonden Europees project moeten kunnen identificeren. Niet theoretisch,

maar middels een herkenbare en verdiepte politieke beweging. En zonder die vi-

sie en die herdefiniëring zal het niet lukken Europa weer op koers te brengen.

Alleen zo kan voorkomen worden dat Europa nog verder wegdoolt, los van haar

ankers.

Mr. J.J.A.M. van Gennip is lid van de Eerste Kamer voor het CDA. Daarnaast was hij onder

meer van 1990 tot 1999 directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 
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