
De christen-democraten hebben het monopolie op Europa verloren. 
Na drie generaties zijn hun idealen neergeslagen zijn in instituten. 
Wat is nu bij de Europese verkiezingen van 10 juni nog de meerwaar
de van de pioniers van Europa, de christen-democraten? Wat Europa 
vooralsnog mist, is een hart. De christen-democratische parlements
kandidaten moeten sfeer, warmte en mandaatgevoel uitstralen. Ze 
komen niet uit Brussel. Ze komen uit de regio en zijn vanuit die hoe-

danigheid in Brussel. Naar een nieuwe Europese identiteit, de kil
heid voorbij. 

Europa, een droom van 
gisteren of van morgen? 

Het kan verkeren: bondskanselier Schroder bepleitte een jaar geleden 

nog tenminste uitstel van de komst van de Euro, en velen in zijn partij wa

ren iiberhaupt tegenstander van de invoering. En wie uitte nog meer zijn seep

sis over die gemeenschappelijke munt? Ja, zeker, de nieuwe Nederlandse sollici

tant voor het Eurocommissariaat, Bolkestein. Van zijn ketelmuziek rand Europa 

horen we dezer dagen niets meer. Nu centrum-links, groen-links en centrum

liberaal in Europa duidelijk medeverantwoordelijkheid dragen voor een Euro

pees engagement op de Balkan; nu Van Mierlo zich heeft ingespannen om de 

Euroscepsis van de toenmalige liberale Ieider te beantwoorden met een duidelij

ke pro-Europese koers en nu van Nederland tot Berlijn en Landen ook anderen 

dan christen-democraten zich tot Europa bekennen, heeft de christen-democra

tie niet meer het monopolie op het Europees eenwordingsproces. Het belangrij

ke argument bij de Europese verkiezingen- dat Europa aileen bij de christen

democraten in veilige handen is - wordt daardoor voor het eerst gerelativeerd. 

Sterker nog: het blazoen van de Europese christen-democraten is niet smette

loos met zulke strange bedfellows als de Tories. Een andere handicap bij deze ver

kiezingen is de verzanding van het Europa-engagement in zaken als competen

ties, transparantie, het tempo en de modaliteiten van de uitbreiding, het finan

cieel regime, de vergoedingen van afgevaardigden. Een politieke beweging die 

het moet hebben, zoals bij de Statenverkiezingen bleek, van de motivering van 

haar eigen achterban om naar de stembus te gaan, zal het op deze pun ten 
moeilijk krijgen. 

Nee, Europa is voor sommigen in onze achterban zelfs een bedreiging gewor

den, een gebroken belofte. De hervorming van het Gemeenschappelijk Land

bouwbeleid kan ten principale verdedigbaar zijn, maar zij doet op eerdere ver

wachtingen gebaseerde investeringen verdampen en het verduistert toekomst-
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perspectieven van tienduizenden agrariers. De door iedereen aangekondigde 

voorlopigheid van het akkoord van Berlijn maakt die toekomst nog onzekerder, 

terwijl- hoe noodzakelijk ook- zowel de toetreding van Centraal Europese !an

den met hun !age agrarische productiekosten, als de volgende zich aankondi

gende wereldhandelsronde en de- ook niet onterechte- zwaardere Europese 

milieuaanpak nog op onze boeren en tuinders gaan afkomen. Voor anderen is 

Europa een bedreiging met zijn eenzijdige nadruk op het economische, een 

bepaalde visie van kapitalisme, een Brussel van lobbyisten. Het staat tegenover 

zaken als ideele media, tegenover een door waarden gestuurde technologie, op 

meer dan vrije concurrentie gerichte cobperaties. Weer anderen vragen zich af 

of het wijs is de natiestaat te relativeren. Het deed The Economist verwachten, dat 

die gevoelens, die tegenbeweging, de kern zouden gaan vormen van een her

levende waardering voor de nationale identiteit, die vooral zou neerslaan in een 

aantal conservatieve en christen-democratische partijen! 

Wat gisteren een droom was 

We kennen de beelden van de verbrande slagbomen; de jongeren, die in de twee

de helft van de jaren veertig die droom hadden: nooit meer oorlog, geen nieuwe 

dictatuur, voedselzekerheid. Daartoe was een Europa nodig zonder nationale 

grenzen, een Europa van verzoening, van vrede, vrij en zonder honger. 

De droom kwam niet uit de lucht vallen: uit de loopgraven van de Eerste Wereld

oorlog waren al de profeten gekropen: Graaf Coudenhove-Calergi, christen-demo

era ten als Konrad Adenauer, Don Luigi Sturzo en Paul van Zeeland en industrie

len. Morris Tabaksblatt vertelt in zijn rede voor de Kamer van Koophandel van 

Den Haag e.o. in januari jl. het verhaal van S.J. van den Bergh, die een zeventig

tal jaren geleden al zegt zijn kleinkinderen te benijden, die de Europese eenwor

ding zullen meemaken. Te weinig en te laat misschien om de volgende slachting 

te kunnen vermijden, maar voldoende om weer anderen door te laten dromen, 

en ... handelen. Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog zal Paus Pius XII 

niet ophouden met het pleiten voor en stimuleren van de totstandkoming van 

de Europese eenheid, niet in vage termen, maar concreet. Zo spreekt hij een hal

ve eeuw geleden al over de noodzaak van een Europese monetaire unie. De gees

ten zijn rijp: de combinatie van denkers, staatslieden en de slagbomen verbran

dende jongeren maken een droom tot actieplan, en tot begin van realiteit. Er is 

een andere politiek mogelijk, die van verzoening tussen de naties; er is een brug 

te slaan tussen kapitaal en arbeid, en dus geen onvermijdelijkheid van de klas

senstrijd; er is zoiets als een elementair recht op voedsel. Het is een droom en 

een actieplan geweest, dat tweeeneenhalve generatie heeft geboeid en velen naar 

die politiek heeft gedreven: een politiek van inhoud, visioen en idealen. De 1ge

eeuwers, die in de loopgraven van Verdun en leper hun jeugd hadden verloren, 
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~v In de jaren '70 

werd de droon1 van 

Europa vertaald in 

prijzen van boter, 

kaas en eieren. 

Schuman, De Gaspari, Julius Raab en Aclenauer: de genera tie van het interbel

lum: een Werner, Tinclemans, Schmelzer, Delors en clan latere erfgenamen als 

Kohl en Martens, Lubbers en Procli. Het was een clroom van bijna clrie generaties 

die in hanclen van christen-clemocraten een uniek historisch project were!, geclu

rencle een halve eeuw. 'There was once a place like Camelot'. Zeker, straks zouclen 

kleinkincleren van die pioniers kunnen zeggen: onze groot- en overgrootouclers, 

zij waren de stichters van clat Europa, clat verzoening, vrecle, vrijheicl en wel

vaart zou brengen. 

Neergeslagen in instellingen 

De clroom were! een van de grote projecten van de tweecle helft van cleze eeuw. 

Het kreeg gestalte in de vorm van instellingen. De jaren vijftig waren eerst en 

vooral de jaren om de primaire voorwaarclen te scheppen om om·log in Europa 

onmogelijk te maken. Als de twee centrale ingreclienten voor de oorlog aan 

nationale soevereiniteit onttrokken werden was oorlog onmogelijk: de Europese 

Gemeenschap van Kalen en Staal (EGKS ). Een duidelijk ideaal, symbool en ins

trument. De jaren zestig zouclen de opbouw te zien geven van instellingen die 

op de fundamenten van de verzoening, zoals die belichaamd waren in de EGKS, 

Europa vrijheid en welvaart moesten garancleren. Het zijn de jaren van de op

bouw van de Europese Economische Gemeenschap, maar ook niet te vergeten 

de jaren van de opzet van een instituut, dat echt moest en kon garanderen, dat 

hanger uit het Europees vocabulaire geschrapt kon worden en vervangen door 

voedselzekerheid: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleicl. Instituten en voor

zieningen, die stonden voor idealen en duidelijke politieke keuzes. Dat wordt 

minder in de jaren zeventig, wanneer de effecten van alles wat besloten is het 

aanschijn van Europa gaat veranderen, naties naar elkaar toe groeien. De 

droom van Europa wordt vertaald in prijzen van bater, kaas en eieren, van plat

vloerse economische machtspolitiek, en van twee stappen voorwaarts en een 

naar achteren. Maar tach jaren nog steeds, waarin de eurosclerose were! over

wonnen, en de Europese Economische Gemeenschap een onomkeerbare reali

teit were!, met haar aantrekkelijkheid voor buitenstaanders, met haar in recht

streekse verkiezingen ook vertaalcl verlangen naar democratie. In de jaren tach

tig blijkt dat oud-Commissievoorzitter Hallstein gelijk zou krijgen: de economi

sche samenwerking en integratie was geen einddoel, maar een voorwaarde voor 

politieke integra tie. Het werden de jaren van de Europese Gemeenschappen: 

meer clan economisch, maar toch nog gevangen in de onevenwichtigheid tus

sen die economie en de andere terreinen van noodzakelijke samenwerking en 

integratie. De jaren negentig, de jaren van de Unie, brengen de inspanningen 

om tot een brede en diepere integratie te komen in een nieuwe institutionele 

fase. Maar dan zien we ook de nieuwe spanningen, die de droom soms wreed 
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De actuele 

euroscepsis is niet 

ingegeven door 

twijfel over de 

vraag of integra tie 

nodig is, maar door 

twijfel of de 

integratie niet 

verzand is in de 

agenda van 

gisteren. 

verstoren. Zeker: de afspraken om tot een monetaire unie te komen hebben als 

gigantisch bijeffect, dat aile deelncmcnde regeringen een onmisbare krik krij

gen om de motor van hun economic aan te zwengclen, de erfcnissen van decen

nia te vee! spenderen tc beteugelen, en cen eiland van financiele stabiliteit te 

worden in een chaotisch intcrnationaal financieellandschap. Maar op aile 

gcbicden wordt steeds duidelijker, dat de vragen van de 21e eeuw op meer ter

reinen dan die van het economische en monetaire liggen en dat ook daarvoor 

Europese integratie noodzakelijk is: van de misdaadbestrijding tot het buiten

lands veiligheidsbeleid, van de milieuproblematiek tot het asiclbeleid, van 

sociale vraagstukken tot tcchnologiesturing, en vooral de eigenheid van onze 

samenleving en cultuur. Het gaat om een ander Europa en het gaat om heel 

Europa. De actuele euroscepsis is niet ingegeven door twijfel over de vraag of 

integra tie nodig is, maar door twijfd of deze niet verzand is in de agenda van 

gisteren. Het volgend decennium, de volgende eeuw vraagt geen Europa van 

afkortingcn, van EGKS tot EU, het vraagt niets minder dan een nicuwe politieke 

identiteit, en die identiteit heeft maar een naam: Europa! 

Een nachtmerrie? 

Het echte probleem met Europa is, dat het debat is uitgemond in cen agenda 

over het instrument en dan vooral als negatieve symbolen: te hoge vergoedin

gen en te grote gebouwen, te gedetaillecrde regelgeving en te vee! gepraat. We 

horen niet meer waar het eigenlijk om begonnen was. Samenvallende ontwik

kelingen hebben Europa 'genormaliseerd' met aile bijkomende randverschijnse

len. De cliscussie is het laatste decennium vooral gegaan over competenties: van 

het parlement tot de verschillende aandachtsterreinen. Wat ondernemers ervan 

merken is. dat het ging over standaardiseringen, reguleringen, dingen die niet 

meer mogen of anders moeten. Oat bracht ook een cultuur van be.invloeding 

mee, van een op de Washingtonse corridors gelijkend lobbyisme. Een stelsel van 

subsidieverleningen, dat, a! is het op papier transparant, tach onnavolgbaar is: 

hoezo Flevoland een achtergebleven gebied? Hoezo het principe van inschrij

ving en aanbesteding, als het gaat om vrijwilligerswerk en maatschappelijke 

bewustwording in Midden- en Oost-Europa? Gehakketak over vergoedingen en 

salarissen. Twintig jaar geleden al is clezerzijds gepleit voor soberheid, juist 

omdat het streven naar Europese eenwording geworteld moest blijven in een 

voedingsbodem van idealisme. Er is, ondanks aile pogingen, ondanks de clezer

zijds zo bepleite voorziening in het Verdrag van Maastricht, geen feitelijke er

kenning van Europese politieke partijen tot stand gekomen. Waarom niet? Ech

te Europese partijvorming had het Europese ideaal uit het getto van die twintig

duizend Eurocraten, ambtenaren, parlementsleden, lobbyisten, kunnen trekken 

en Europa 'burgcrnahe' kunnen maken. Het echte democratisch deficit is, dat de 
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probleem met 

Europa is, dat het 

debat is uitgemond 

in een agenda over 

het instrument. 

partijen afhankelijk zijn gemaakt van het Parlement: voor subsidies, voor verga

derfaciliteiten, voor hun publicaties en studies, voor meningsvorming, en niet 

omgekeerd! Er is nog steeds die overaccentuering van het economische en het 

commerciele. Daardoor zijn researchsubsidies, beurzen, toewijzingsprocedures 

overbelnvloed door economische overwegingen en modellen. 

Er is van dit Europa geen afscherming van het domein van het niet-commercie

le tegenover de markt te verwachten: in mediabeleid, bij prijsstelsels, de erken

ning van de eigenheid van cooperaties en ruimteschepping voor non-profitin

stellingen. Naast royale ontwikkelingshulp is er ook het onbedoelde, maar daar

om niet minder reele, effect van marktverstoring door het dumpen van over

schotten en door restricties van allerhande aard. Het beleid, waar hulp en han

del elkaar bestrijden, is inconsistent. De Europese ontwikkelingshulp l1eeft dan 

financieel wel meerwaarde, maar, zoals het Rapport over 'The Future of the North 

South Relations' van de Forward Studies Unit van de Commissie zelf schreef, zij 

heeft geen eigen identiteit en beleidsmeerwaarde ontwikkeld: in plaats van te 

coordineren en eigen niches te vinden, is Europa gewoon een volgende donor 

erbij geworden. En, volgens zoveel berichten, een slechte donor ook nog. Ten 

aanzien van de multilaterale instellingen, van de Verenigde Naties tot de UNES

co, die schreeuwen om Europese inbreng, is er dikwijls ofwel een kakofonie of

wei stilzwijgen. En dat terwijl er toch niet weinig mondiale uitdagingen zijn. 

Velen hebben het gevoel dat Brussel gewoon een bestuurslaag erbij geworden is, 

omdat de groeiende mate van regelgeving en machtsuitoefening niet gepaard is 

gegaan met een evenredige afname daarvan bij 'lagere' bestuursorganen. Maar 

het allerbelangrijkste is, dat Europa geen hart lijkt te hebben: Brussel is geen 

orientatiepunt in de Europese cultuur. Het is een appendix gebleven in de we

reid van de media, de kunsten, het academisch discours en zelfs in de wereld 

van de politieke ideeenontwikkeling. Weinigen zullen willen, dater een Euro

pees monisme zou ontstaan. Maar dat Brussel zelfs geen platform is voor het 

echte debat over de toekomst van de samenleving, is bedenkelijk. 

Herkenbaarheid en nabijheid 

De discussie over de instrumenten dient dringend vervangen te worden door 

het debat over wat voor samenleving we eigenlijk in Europa willen. Waar is het 

allemaal ook weer om begonnen? 

Die vraag te stellen, is de sleutel voor een herkenbaar, eigen christen-democra

tisch geluid. Op die manier kunnen we ook ontsnappen aan de inhaalmanoeu

vre van de 'Derde Weg'-aanhangers, die negentig procent van wat ooit ons ge

dachtegoed was in de omarming van de 'neue Mitte' nu als eigen ontdekking 

propageren. Op die marrier kunnen we ook ontsnappen aan die afschuwelijke 

val, dat de christen-democratische identiteit vooral een 'anti'-opstelling is: eerst 
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is er: welvaart, 

participatie, 

cultuur, veiligheid 

en nog steeds 
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tegen de communisten, en nu tegen de sociaal-democraten. Welk verhaal heb

ben wij voor de kleinkinderen van de slagboomverbranders? Wat is de pendant 

van de vraag naar verzoening, vrede, vrijheid en geen hanger, na 1957, na 1989? 

Wat zijn de kernwoorden van de droom, die wij in de woorden van de Luxem

burgse premier jean Claude Juncker aan de nieuwe generatie moeten terugge

ven? De woorden zijn nog niet definitief, maar de rode draad is er: welvaart, 

participatie, cultuur, veiligheid en nog steeds vrede. Maar hier liggen ook de 

elementen in besloten van dat eigen antwoord van de christen-democratie, ver

der dan de derde weg, relevant voor de 21e eeuw. 

Allereerst een welvaart, die toekomstvast is 

Dan gaat het in heel Europa om werk, nu en over twintig jaar; de globalisering 

aankunnen. Dan gaat het om gespreide welvaart; 0111 een menswaardig niveau 

van sociale zekerheid en 0111 groei, die vooral kwalitatief is en duurzaam. 

Het gaat 0111 noties als participatie, herstel van verantwoordelijkheid, overleg

economie en horizon tale subsidiariteit; het gaat om de vertaling van het princi

pe 'nie111and verloren !a ten ga~m·, en om de plaats van de non-profitsector in de 

economie; een syste111atische en bij wijlen radicale gerichtheid op de toekomst. 

Dan een samenleving, die herbergzaam is 

De afwijzing in heel Europa van de maatschappij als een jungle en het verlan

gen 0111 ergens thuis te zijn, ergens bij te horen, betekent een herwaardering 

van de regio en van de regionale ge111eenschap. Het betekent ook een duidelijke 

accentverschuiving naar de lokale gemeenschap (waardoor aldie grootschalige 

herindelingen fenomenen van de zoe eeuw zijn geworden in plaats van devol

gende). Het betekent herwaardering van het verenigingsleven en 'last but not 

least' een arbeidsbestel, dat de combinatie van zorg en werk sti111uleert, niet de 

deling, noch de eliminatie van een van die twee. Het betekent een systemati

sche herijking van het subsidiariteitsprincipe. Een eigentijds gezinsbeleid; 

voorwaardenscheppende kaders voor het bijeenhouden van de samenleving; 

erkenning van de betekenis van het social capital. 

Een cultuur van traditie en vitaliteit 

Het terrein van de cultuur, zeg eigen Europese civilisatie, is wellicht het meest 

onderscheidende en kenmerkende domein van de christen-democratie, nu de 

Derde Weg-aanhangers zich bekeerd hebben tot zoveel van onze klassieke soci

aal-economische en staatkundige opvattingen. Het gaat om uiteenlopende, actu

ele en lange termijn-aangelegenheden, als: De keuze voor een hoogwaardige 
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technologie, maar binnen een duidelijk op humaniteit en scheppingsorde 

gericht kader, De mens op de chauffeursstoel van de (bio)technologie en niet 

andersom. Een eigen demarcatielijn tussen het commerciele en het niet-com

merciele. Een eigen duidelijke plaats en bescherming van instellingen van 

waardenoverdracht, van gezin tot identiteitsgebonden onderwijs. Een eigen sta

tuut voor kerken en een erkenning van hen als onmisbare gesprekspartner van 

de overheid. Bevordering van vormen van participatoire kunst en cultuur, Een 

systematisch herkenbaarheidsbeleid ten aanzien van regia's, zoals een eigen 

architectuur, die ook naar het verleden mag verwijzen, promotie van regionale 

en nationale talen en cultuuruitingen, bijvoorbeeld in de media, ruime midde

len voor monumentenzorg en culturele tradities. Recht op eigen taal en onder

wijs van 'geografische' minderheden, zoals Hongaren in Slowakije en Roe

menie, Duitsers in Polen, maar wei met respect voor de nationale eenheden. 

Integra tie van etnische minderheden in een evenwicht van pluriformiteit en 

inburgering. Aandacht voor de geestelijke en mentale ecologie in media en pu

blicaties. De beschermwaardigheid van het menselijk Ieven in aile fases als uit

gangspunt voor zorg en wetgeving. Behoud van de zondag als dag voor renee

tie, gezin, ontspanning, ontmoeting. Bevordering van een nieuw evenwicht tus

sen de stad, de groene ruimte, de natuur en het landschap. Een beleid, dat de 

intrinsieke waarde van platteland, natuur en landschap als uitgangspunt heeft, 

en niet een afgeleide van stedelijke belangen. Het gaat er niet om bepaalde 

waarden en culturele voorkeuren op te leggen. Het gaat om niets minder dan 

de vrijheid te gunnen, ook aan komende genera ties, om zelf te kiezen we ike ele

menten zij uit het Europese erfgoed willen overnemen. Het ontbreken van een 

duidelijke bescherming van dat erfgoed is het weggooien van de sleutel van de 

brandkast, waarin de waardepapieren liggen, waarmee toekomstige generaties 

op hun manier een eigen Europese cultuur en civilisatie kunnen verwerven. 

Veiligheid uit overtuiging 

Relevantie van Europa voor de burgers is op dit moment een duidelijk verband 

tussen een verdere integratie en een verbeterde misdaadbestrijding. Een reeks 

van maatregelen is daarvoor nodig met als brandpunt en symbool een versterk

te Europol. Maar dat is niet genoeg: het gaat ook om zaken als een gecoordi

neerde corruptiebestrijding in de wetenschap, dat zoveel zwart en grijs geld cir

culeert, dat het 'zuiver' houden van overheid en samenleving een nieuwe gigan

tische opdracht wordt. Het gaat om preventie en bestrijding van het gebruik 

van drugs. Maar het echt kenmerkende van een christen-democratische veilig

heidsbenadering is onze opvatting, dat een veilige samenleving er aileen komt, 

als de burgers zich aan de wetten en voorschrift:en houden uit eigen, uit inner

lijke overtuiging. Een overheid kan daarbij behulpzaam zijn, maar veiligheid is 
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uiteindelijk het product van een samenleving en een cultuur. Dus erkenning 

van, noem het, transcendente waarden, een samenbindend stelsel van opvattin

gen, een verinnerlijking ervan bij individuen, maar ook een ander evenwicht 

tussen vrijheid-sociabiliteit-verantwoordelijkheid. En tot slot een systematische 

zorg voor de publieke ruimte, de fysieke en de mediale. Een 'plaza-cultuur' van 

ontmoeting, properheid en respect: dat is de eigen, rijke Europese pendant van 

:fixing broken windows'. 

Investercn in vrede 

Hadden de vorige pun ten alles te maken met de nieuwe interne identiteit van 

Europa, de roep door de eeuwen heen van het 'geefvrede' zal ook de komende 

decennia niet verstommen. Vrede is nu de vrucht geworden van vooral pro

actief beleid, van investeren en van de erkenning dat chaos, armoede, milieube

derf, schending van mensenrechten zich voortplanten in conflicten, geweld en 

om·Jog. Europa heeft de wereld nodig voor de eigen ontwikkeling in vrede en 

veiligheid. De wereld heeft Europa nodig voor een ontwikkeling in welvaart en 

stabiliteit. De externe identiteit van Europa, zijn verantwoordelijkheid voor 

wereldwijde arrangementen moet bij christen-democraten een van de kernpun

ten zijn, ook op momenten, dat het misschien in de opiniepeilingen laag 

scoort. De stabiliteit, de economische kracht, de cultuur, ja zelfs- 'mark my 

words'- de voedselproductie zijn onmisbaar bij de ontwikkeling van een stabiele 

wereld. En dat betekent nu, vandaag, een gezamenlijk asielbeleid, ook preven

tief, ook door een gezamenlijke opvang in de regio van conflicten of natuur

rampen. Het betekent een versterking van de multilateraliteit, door engage

ment, door gecoordineerde actie, doordat Europa met een stem optreedt. 

Externe identiteit is ook de prijs willen betalen om geweld en om·Jog te voorko

men, of om waar nodig te straffen. Het betekent medeverantwoordelijkheid 

aanvaarden voor een wereldwijd milieubehoud. En vooral de erkenning, wezen

lijk voor onze overtuiging, dat ieder menselijk wezen recht heeft op een mens

waardig Ieven, ook buiten Europa. 

Een nieuwe generatie haar droom terug geven. Dat is de droom van kwaliteit, 

toekomstvastheid, schoonheid, respect voor het zwakke en voor de traditie, be

vordering van de eigenheid en herkenbaarheid, de pluriformiteit en de solidari

teit. Bewust werken aan een humane samenleving. Dat is de droom van mor

gen, die Europa uit het instrumentale de bat moet trekken. Waar was het ook 

weer om begonnen? 

Mr. ].].AM. van Gennip 
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