
Het rapport 'Publieke gerechtigheid en de Europese Unie' van het 

Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA gaat er vanuit dat 

Europa op weg is een bondsstaat te worden. Dit is echter in het 

geheel niet in overeenstemming met de feiten. Bovendien houdt 

het rapport zich nauwelijks bezig met het Europa van na 1989 dat 

er fundamenteel anders uitziet dan het Europa van voor de val van 

de Muur. Hoofdprobleem van de Europese integratie is dat een le

vensvatbare Europese staatsidee ontbreekt. Een bespreking. 

H 
et bliJft tohhcn met de 

Furore'c idee. Hocwcl de 

val v.an de lkrllJn'ic t\luur 

in llJN'J loch 

ccn ntcuwc poltttekc di'i

cu"ie over de Europe<;e 

idee had moeten oplcvc

rcn i'i hipta hct tcgcndccl 

hct gcval De Luropc<;c 

di,cu"ic wordt <;teed, na

ttonalcr. De vraag i'i, hi 1 

WIJZC van <;prckcn, nieL 

wat bctckent de euro voor 

Europa maar. wat betekcnt 

nalc politici richtinggevend Figurcn al' 

Kohl, ,\littcrrand, MaJor, Lubber<; en 

Kok 

Het vcr<;chil tu<;<;en droom 

en wcrkelijkheid kwam en 

komt duideli1k naar voren 

in de zittingcn van dczc 

Luropc<;c partijen. In de 

voormiddag, zondcr de 

cchte hazen. werd de 

hand gelegd aan roerende 

verklaringen over ccn lc

deraal Europa en ee11 tik, 

cisenpakkct aan de ko-

de curo voor on<; mende Europc'ic Raad. 's 

De Furope<;e polittcke par- Drs i\1vml Tran Avond, vcrscheen dan 

ti}en, zoal<. de chri<;tett-dcmocrati'iche Helmut Kohl en vernam men wcinig 

Europe<;e Volk,partij ot de l'artij van mecr van de ondcrhavige catalogu'i. Er 

Furopc<;c <;ociali'iten, lciden een vrij wcrden enkclc 'echte' zaken gcdaan, 

zteltogend be<;taan. zoals de kandidatuur van Lubbers voor 

De Nedcrland'ie burger voclt er weinig het voorzitterschap van de Commi'i'iie 

v<Hlt· zip1 politiekc idcntiteit aan een ot de toekomst van de Duitse cenhcid. 

Luropese parllJ toe te vertrnuwcn. 

Voor de Eurorc<;c politick ziJil de mtio-
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"De EVP vindt dat de tnekomstige 

Europe<;c Crondwet de rechten van de 
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burger moct vastleggen. Zij heschouwt 

het Parlement als de hevoegde instJntie 

om de Crondwct van de llnie uit te 

werkcn." 1 lndcrdaad, 111JJr daJr hande

len de christen-democrJten die cr in de 

praktijk toe docn Kohl en de Jndercn, 

n1et nCJtlr 

'Knock-out' aan federale idee 
Hoogstaandc icderalc doclstellingen 

zqn in kite nooit in werkclijk helcid 

vertaJid. De voorlopige 'kuock-out' aan 

de kderJic idee is gegeven op 'zwartc' 

mJandag 2') september !9'l I Toen 

sticrt de idee vJn ccn commtl!lautJitT 

Furopcsc l'olitiekc llnic op het JltaJr 

vJn de FrJns-Duitse same11wnking 

Het WJS wJorschijnliJk ook de laatste 

kecr dat Nednland had kunnen over

wcgen eHcctid zi1n veto te gehruikcn 

Op d1e dag were! duJdelijk dJt het 

Vcrdrag van ,\ bastricht met de zogc

nJJmdc dncpijlcrstructuur zou gJJn 

wcrken. TcgelijkcrtiJd moct I ielmut 

Kohl de 1dcc hehhcn opgcgeven dot 

het kon komen van ccn Furopcsc l'oli

tlckc Lln1c naast de f:conomischc en 

t\\onetaire llnic 1,EI\\LI1 

De Furope<,e burger heelt. met Llltzon

dering van de el1tes va11 de Europese 

hewcgingcn ook nooit op een tcdet-JJI 

Europa aangedrongen. Fn zonde,- poli

tieke druk van de Europese burger voel

dcn de nationalc regcringcn cr wcinig 

voor veel macht naar luropese tn<,tel

llllgen over tc dragen De luropcse in

stellingcn hi) uitstek, de luropc<,c 

C:ommi'>'ic en her Europecs I'Jrlement. 

hcbben Jltijd geschroomd viJ de burger 

een directe mJchtsstrijd met de natio

nalc rcgcringcn aan tc gLEln. In zckerc 

zin heett her Hot Villl lustit1c met bJJn

brekende Jrre'>ten over hijvoorbeeld 

vrij verkeer VJn werknemers, directc 

werking vJn nchtlijnen en gelijke be

handeling de mee<,t lcderale lunctic van 

aile in<,tellingen vcrvuld. Niet voor 

niets weigeren sommige lidstaten hct 

Hot competentie te gcven op de terrei

nell van de derde pijler Jjustitie en bin

nenbndsc zJken). 

Wore dit Jlkmaal anders geweest dan 

zuu hct Europa van de Zes, de oude 

FEC, veel snellcr de contourcn van de 

Verenigde Staten van Europil hcbben 

aangcnomen. Ot zou de onvcm1oeibarc 

Belgischc christen-democraat !.co Tinde

mans mcer succcs hebben gehad met ztjn 

plannen voor een l'olitieke Llnic.' 

I )c ge<,chiedetw, loopt ander<, dan de 

'onven,•ocsthare [uropeiltlen ,\Inn net 

en ,\\ansholt ons hehhen willcn doen 

geloven, hetgeen n1ets aldoet aan her 

genic van lean 1\ 1onnct om vorn1 tc gc

vcn aan de Fr.Jn...,-l)uit<-.c vcrzocning. 

Ook het CJ).-\ zJI dat kit nwetcn Jall

vaarden en waarckren. \ViJ sturen niet 

Jan op de Furope<,c bondsstJill ol de 

Verenigde Stolen van luropil 

,\let de komcnde uitbreiding vJn de 

luropesc Llnic verdwip1t het icderalc 

Europil verder naar de Jchtcrgrond. I )c 

ex-communJStische Ianden willen nu 111 

ieder gevZll de luxe van eigen <.,oeve

reinitcit, zells indien ze hepcrkt is, kun

netl procvcn. 

Nu kt11111cn WIJ nJtuurliJk een revisio

nisti-;che theone op het leerstuk van 

hct lcderalc luropa loslatcn llemstein 

indJchtig kunncn wiJ her lcderalc duel. 

evenals het sociali-;me, Ji'> her cinddoel 

lormulercn hnddoel WJJrvan de 

hlauwdruk niet gegcven kan worden en 

dat ook nict w helangri1k JS, ge<,teld dot 

de heweg1ng, de richt1ng. n1ttttr deugt 

Kritiek op rapport 
Fn daannee zijn we hij cen van de 

hooldprohlcmen van de Europe'>e intc

grJtle: het ot1thrckcn van ccn luropc'>e 

staabidee, die lcvcnwathaar is. Het le-



ven is hier constJnt stcrker dan de leer, 

ook de chnsten-democratische leer. Ln 

dat is mip1 grootste kritiekpunt op het 

gedegen werk van het Wetenschap

peliJk lnstituul voor het C:DA, 'l'ublieke 

gerechtighcid en de Europese Unie' 

Het gaat niet expliciet in op de vraag ot 

de Luropese hondsstaat lcvensvathaa1 

zal zip1. ,\len ponecrt gewoon dat dat 

zo" Dat li)kt nlC nu. gezten de poli

tieke oJllwikkeling van de Luropese 

Llnte een houck stelling "We constate

ren dat de lurupese Llnie op weg is een 

hondsstaat te worden: er is een staJts

gehied en er is op een aa11tal terreinen 

ecn staatsoverhetd, die althans indi,·ect 

heschikt over handhavingsmacht .. I kt 

goat LTO!ll dat cr z1ch ccn <..,lJabrol in 

JUridische zin ontwikkelt e11 dat is het 

geval Voor her daarhi)!1chorcnde \'er

l""lllli}S/'"InoiiJsllurs re1kt de ontwerp

Cmndwet van her Europese l'arlcmcnt 

de geschikte wJJrden aan."' 

t\u kan 1k de JLtr!dische reclem·r·itlg die 

achtcr dczc qc]ling zrt nog wei \·olgcn 

7i 1 doet me echter den ken a an een 

handhoek over de Veren1gde Naties 

waarin aan de VedJgheJdsrJJd aile he

langri)ke hesli"1ngen over vrede en vei

ligheid worden toegnbcht. 

l'o!JtJek :s een dergeliJke constatering 

immcr.., nict 111 ovcrccn'-.tcnlnling n1ct 

de lciten. In zekere zin is het te waar

deren dat de christen-democratic wil 
vasthoudcn aan de duidelijke idee van 

het lcdnalc Europa. Dar gecft een 

ogenschiJnliJk vaste koers 

"Ook l:urupa zal z1ch zekcr ontwtkke

lcn ais een hondsstaat met een e1gen 

karakter'. zo meent her rapport." 

I )or hangt cr nog maar vunuf. lk zou cr 

dezeltde vomspellcnde waJI'de aan wil

lcn geve11 als aan de uitspraak van de 

voormaligc Fransc president Frant,ois 

,\ litterrand: 

'L'furofle SCI'/ I SOl ia/rslr, Oil c//c !If ICI'il /lil5., 

1Luropa zal socialistisch zijn of niet zijn) 

Subsidiariteit 
Ook zullen de interessante uitecnzct

tingen over suhsidiariteit als lcidend he

ginsel binnen de Europcsc architcctuur 

ons niet echt vee! verder he! pen. Want 

ziJ maken vooral duidei!Jk wat de 

Europese \taat' niet zou moeten rege

lcn en overlatcn. Zc maken vcelminder 

duidclijk wat de Furopese 'staat' wei 

zou moeten doen, ja wat zij cigenlijk is 

Fr is daarvoor een grotere emoticlllelc 

verhondenheid vereist dan te vinclen is 

hq de uJtwerking van de luropcse he

stuurslaag. Daarmee worstelcn de sa

merlstellers ook. getuige de volgende 

cJtaten: "Opdat de Luropese staat in 

wording gehaseerd kan worden op her 

publieke gnechtigheidsheginsel, is het 

noodzakelijk clat hiJ een integrale zmg 

voor het algemeen helang ill'eft .. 

Birmen deze onwattende bevoegdhcid 

kan dan vervolgens dom middel van 

het subsidiariteJtshegimel worden tla

gcgaJn wclkc taakvcrdcling 

er client te bcstaan tussen 

Europese ovnheid. lidstaten 

er1 regio's. Daardoor kan de 

F.uropc~c taak vcrvolgcn-, 

Interessante 

uiteenzettingen 

over subsidiariteit 
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sterk worden geminimalt

secrd. maar dit is aileen mo-

gelijk als her beginsel \VOI"dt 

aanvaard dat het 

als leidend beginsel 

zullen ons niet echt 
er op 

Furopesc vlak ccn taak he- veel verder helpen. 
hoort tc kunncn liggcn."l 

Aan dcze redener·ing ontbreekt een ecd 

op de kaatshaan, een bijeenkomst in de 

Paul•,kirchc van Franklmt aan de 1\lain 

zoal'> in til-tH. een gezamenlijke Furo

pc-,c wd-,uiting voor ccn hond<.;")taat. 

Die zal er ook niet komen met het 

>,oms Jaffe bemep op subsidiariteit om 

ordcning op Europcc.., nivcau tcgcn tc 

I 
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Hoc helangriJk de ontwerp grondwct 

die opgcsteld i<, door hct Europecs 

Parlcment - zii i'> opgcnomen in het 

onderhavigc hoek als bijlage - ook 

moge zrjn, ziJ vormt niet de eed op de 

kaatshaan. 

Daarvoor i<, nodig wat het rapport 

noemt ecn "Europecs puhliek ethm, dat 

relevant is voor het oplmsen van tunda

mcntele problemen''_; De vraag is aileen 

ol dat werkcliik eerder tot stand komt 

door te bli1ven vasthouden aan de 

Europese bondsstaat als enige oplos

sing. Ik dcnk van nict zolang cr gccn 

aanknopingspunt he-,taat bij een wer·kc

liJk be<;taande Furopese politicke iden

titeit die de burgers van de lid<;tatcn be

langrijkcr vinden dan hun nationale 

identitcit. 

Natuurlijk ben ik het met de op<,tcllers 

van het rapport eens dat het "econo

misch beleid nict kan worden gc'l'so

lccrd van het sociaal hclcid, van hct mi

lieubcleid, van hct cultuurhelcrd, van 

het hclcid met hctrckking tot justJtie en 

binnenlandse zaken en van het buiten

land., en veiligheidshelcid 's 

,\1aar het perspectief daarop i' eerdcr 

gediend met een duidelijke inhoude

liJke catalogus van te rcgelcn punten 

dan cen principicel pleidooi voor ecn 

bond.,.,taat. Luropa moet werkelijk 

[uropa worden en vccl meer i-; over de 

vorm van de steeds nauwere samenwer

king niet dehnitid te zeggen. Vandaar 

ook het in ons PvdA-rapport 'Voorbij 

de waterlinie' geconstateerde blijvende 

dcmocratisch gebrek hinnen de Euro

pese Unie. 

Pas vanuit mecr voltooide positicve in

tcgratic, naast hct tunctionercn van de 

[uropesc markt, zal hopelijk de discus

sic lei den naar mcer democrati.,eri ng en 

mis.,chicn die ene [uropese president. 

Daarbij hoort een vecl directcr he-

schriJving en hcgrip van het democrati

schc Ieven in de verschillcnde liclstatcn 

clan in dezc wetcmchappclijke analyse 

van het CDA worclt gcgeven. Het on

derhavrge hock is eerdcr te zicn als cen 

intere'>Santc Nedcrlandsc hcschriJving 

van enkcle Ncderlandsc chnstcn-dcmo

crati'>chc lcerstukken. 

De mecstc waarden die ook sociaal de

mocraten vcrvuld zouden willcn zrcn 

hinnen Europa <,taan erin vermeld Het 

rapport heschriJh gocd de ruimtc drc de 

christen-democratic als ecn P<~rlri ,/n 

,\lilir in ab-,tracto voor zich wil opeiscn, 

zell-; wanneer· de rol van de chri-,ten

demouatie in het Europe<,c maatschap

peliik middcnvcld mindcr vanzl'll

sprekend '' -,inds hiJvoorhcl'ld de 

decnnhturT van de chri'>tl'n-demouJtie 

in l'en land als Italic 

T wee bezwaren 
Twee bczwarcn blijvcn echtcr bcstaan. 

a. Hct rapport <,tclt dat de Europc'>c 

Llnic op weg is ecn bonclS'>taat ll' wor

den. Dczc con<,tatcnng lijkt me nict in 

overeemtcmrmng met de lcitcn. 

b. Het rapport houdt zich nauwelijk-, 

hczig mel het Europa van na I 'JH'J en 

de oorlog in loegoslJvic dat lunda

menteel anders i'> dan het hrropa van 

voor de val van de 8erlip1sc 1\luur lk 

ruik nict de grotc grel'p op hct 

Europa van vlee<, en hloed van de 

verschillcnde lidstaten en kandrdaat

landen. Daar lceh het zoveel mccr 

dan binncn de Europe<,e in<;tcllingen. 

C:hri'>ten-democraten en <,ociaal-dcmo

craten hehben gcen andere kcuze dezc 

bezwaren ter harte te nemcn willcn ziJ 

in de tnekomst de [urope<,c intcgratie 

he'invloeden. Maar daarmee laat zich 

een pleidooi voor een lcdcraal Europa 

niet mccr klakkelons verenigen zoal-, 

dat in het rapport wordt gt·daan. 
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Sanwn met lnzcmhcrger of Konrad 

zou hct twccdc dec\ van een dergelijk 

rapport gc.:.;chrcven n1octcn worden. 

Dat laat onvcrlct dat CDA-dcnkcr 

Klop, hicr en daar necm ik aan Hirsch 

llallin, en onder mccr mip1 oude '>laats

rechttutor 1\ kuwissen cen gcdegen po

litick-juncbsch ovcrzicht van de 

f:uropcsc Unie hcbbcn gcschreven 

waar elke andere politieke parti) jalocrs 

op kan zijn" 

Ln dat het ook voor de opstcllcrs van 

hct rapport m111der ccnduidig is dan her 

liikt h\ijkt uit de laatstc zinsncden uit 

hct rapport "De Nederlandse <;taat zal 

door vcrdcre Europesc integratic nict 

'vcrdampen' De Jigging van Neder

land aan de rand van het luropese con

tinent, de gcschiedcllls van diepc lc

vcnsheschouweliJkc ovcrtuigingcn, van 

vcclklcurigheid en tolcrantie, van vriJ

heid van ondcrwijs, pers en thcrapie

kcuze in de gczondhc1dszorg, van ont

dekkingsdrang, van handelszin, sparcn 

en ondcrncmcn, ccn samcnlcving van 

vri)c en gclqke burgers die door m1ddel 

van overlcg en compromis hun rechts

ol·dc gcstJitc gcven, kortom, de Ncder

landsc 1ckntitcit hlijh voluit een Ncdcr

land',c vcrantwoordcli)khcid " 11 ' 

DaM zit hem nu JUist de kncep die niet 

met hct lccrstuk van de subsidiariteit is 

wcg tc poct.:.,cn. 
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Jlu/J/Jcb t}cwhil,}hcd t'll ,/c fuiofll''-t Lf111l, \Xreten
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6 ,\\ijn LollegJ Ptcl Dankert hcclt gelqk 111 Zlltl 

opvatt1ng dal hel hclc hcgnp <,ub-,tdtJnlctt 

\ oor vclcn ccn \\'Cikom <1ldl1 \VJ<., om t1idcn-. de 
dt<,LU<.,<,iC<., m'Cr \b.a.;.,lncht 111 1 ~J 1) I lllCt mecr 

hcvocgdhedcn over tc d1 <1gen 

Ailngchaald wcrk. 22.f 

AJngcha;:dd \\ crk 2!':\ I 

Hct 1'> tekcncnd voor de relattcvc hcgtn-.,elva.;.,t

hetd vJ.n mcdcop-,tellcr _IJm.;.,cn \'Zlll Raay dat 

h11 er gccn been Ill zag nJ hct llll'C\\'l'rkcn op 

deze lo!zang op de lcdcrJlc <.,LJ<lt \TlJ Jhruptltd 

tc \\'nrden V<lll de verzumcllraLtic VJil Furnpl''-.l' 

gaullt-,tcn en andere non-lederalc vogel<, 111 hct 

Europcc<., Parlcment ,\laar Jan d1e ovcr<.,tJp l1gt 

nJtuurl11k gccn groot pol tuck llmdenkcn' ten 

gnlnd.;.,]ag 
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