
Christen-democraten moeten de exodus uit de zelfgenoegzaam

heid van de heersende politieke cultuur nog voltooien, voor ze 

met een nieuwe strategie en verse troepen weer de grens over kun

nen trekken. Werkelijk grensoverschrijdende politiek eist het opzij 

zetten van ook 'nationale' zelfgenoegzaamheid. 

V
aak wordt gcdacht dat gc

voelcns van vcrongell)kt 

ZIJn het bclangrqkstc n<>Jco 

vormcn voor demou at1sche 

politick Histori<>ch zijn cr nogal wat 

redcncn om dat aan te ncmen. De poli

tieke trustraties na het Vredcsvcrdrag 

van Versailles in combinatie met de 

cconomischc crisis, de on

gekendc intlatie en de per

soonlijke telcurstclling van 

mcnsen die door de eco-

non1i~ warcn uitgestotcn, 

vormden ccn belangrijke 

vocdingsbodem voor de 

destructicve ideologic van 

het nationaal-socialisme. 

Er zijn bovendicn ook re

centcrc voorbceldcn. De 

uitzichtloosheid van de 

gevocl van zelfgcnocgzaamhcid. Ne

derland is - afgezicn van wat uithrci

ding van het wegcn- en spoorwcgennet 

- zozeer 'klaar' dat de discussie aileen 

nog maar lijkt te gaan over het amputc

ren van dclen van de wetgeving, hct 

ovcrheid'>apparaat en de sociale zeker

hcid. Dat het nodig is, bcpaalde werk

zaamheden tc bceindigen 

en - vaker nog - werkwij

zen te veranderen, staat 

ook voor mij va'>t. t\1aar 

dat hctekent niet dat er 

voor de politick geen 

nieuwc taken zijn i\\ijn 

these i'> dat - mils wever

der kijken dan onze neu<> 

lang i'> we de conclu<>ie 

moeten trekkcn dat de po

litick nog lang nict klaar 

pmt-communistische sa- Prof. mr E.i\1.H. is, maar als gevolg van de-

menleving is in het vroe- Hirsch Ballin zc zelfgenoegzaamheid 

gcrc Joegmlavic gecxploitccrd door het idealismc mist om haar taak naar de 

agrc'-;-;icvc nationali<aischc bcv..'cgingen, 

en dergelijkc ontwikkelingcn doen zich 

ook elders in ,\1idden- en Oust-Europa 

voor. 

Fen grotcr gevaar voor de democratie is 

in mi1n ogen hct allcrwcgen z1chtharc 

eiscn van de tijd ter hand te nemcn 

Dat geldt, helaas, op dit moment ook 

voor de christen-democratic, maar het 

kan ook anders, hct moet dus ook an

ders. Dat is wat 1k bedocl als ik zeg dat 

de politick onklaar is. Mipl boodschap 
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is heel simpel Iaten we daar wat aan 

doen, de taken hcpalen die voor ons 

liggen en klare wijn schenkcn over on

ze moticven. 

De hoop van de christen
democratie 
Hct besef dat de politick nog lang nict 

klaar is met haar taken, verschcrpt zich 

als we denken aan grote delen van 

Europa en zeker de wcreld om Europa 

heen. Ook in eigcn land zien we teke

nen van ccn zich vcrdiependc kloof 

tusscn hen die kansen hehhcn en ckge

nen die daarvan - meestal al jong - vrij

wel dcfinitief ziJn uitgeslotcn. Her

haaldelijk klinkt de vraag ol de chris

ten-democratic een hijdrage aan cen al

ternaticl kan lcvcren, nu haar eigcn 

idccle basis steeds minder maat<,chap

pelijk vcrankerd hlijkt te ziJn Maar ziJ 

zou zich losmaken van haar grondslag, 

als zij elke hoop zou Iaten varcn. 

Hopend tcgen aile prognoses in, doen 

christen-politici cr goed aan de christe

lijk-sociale leer in praktijk te hrcngen. 

Dcgenen - ook in eigen gelederen - die 

ons voorhouden dat cen chri<;telijke 

partij door de secularisatie toch nooit 

meer de wind in de rug zal krijgen en 

daarom maar heter een wat neutralcre 

presentatie kan kiezen, zou ik willen 

antwoorden dat wie zo weinig vertrou

wen hccft in de toekomst van de chris

tclijke boodschap, zich ook maar heter 

nict onder de C van de naam van de 

Hccr kan organiseren Ook niet op de 

zondagen van hun politieke kalcnder. 

Onze dagen mocten werkdagen ziJn 

om, in christclijke hoop gefundccrd, 

onze inbreng tc leveren in cen samenlc

ving die nog lang niet klaar is. 

In begrenzingen gevangen 
Een politick idealismc dat zich losmaakt 

van de zelfgenoegzaamheid kijkt over 

de grcnzen van het hereiktc heen. 

Velen in West-Furopa, ook in Neder

land, zagcn tot vcr in de jarcn 'RO de 

grenzen van het 'vrijc westen' als de min 

of meer definitieve territoriale athakc

ning van waar men zich druk om zou 

moeten rnaketl in wetgeving en helcid 

Die grens is er nu niet rnecr, maar nog 

steed, hlijlt het politieke denken gevan

gcn in de hegrcnzingen van de e1gcn 

kortzichtigheid lk zou de hercidhcid, 

de gren<, van de zelfgenoegzaamhcid te 

over<,chrijdcn, willen karakterisercn als 

kern van christelijke politicke moraal. 

Aan gene zijde van die grens van wat al 

'klaar', 'voor mekaar' is, vinden we im

rners het nog niet geklaardc, de levens

omstandigheden van mensen die we tot 

nu toe in onzc gehornecrdheid huiten 

bcschouwing hebhen gelaten, huiten de 

orde hchhen verklaard. Daarmee wil ik 

niet <,uggercren dat we in een klap aile 

zorgen van de wereld tot onze vcrant

woordelijkheid kunnen makcn en ver

volgens wegnemen, maar wei dat de 

blik hoort te worden gericht op het 

nog niet hercikte en nict - ten ovcrvloc

de en dus zinloo<, op wat gcen aan

dacht mecr hehoeft 

Europa zonder binnengrenzen 
Een spiegel weerkaatst hetzelfde, cen 

grcns scheidt van het andere. Hct is 

een grens eigen dat zij door hct feit zelf 

van de schciding al iets zegt over het 

andere. In dczc in Ieiding wil ik prohe

rcn iets op tc helderen over grenzen die 

worden overschreden. De Nederlandse 

politick is, samen met die van Belgic, 

Luxemburg, Duitsland, hankrijk en 

Italic een grens overgetrokkcn toen in 

1957 het Verdrag tot oprichting van de 

Europe<,e lconomischc Cemeenschap 

werd ondertekend. De tus<;en de zes 

lidstaten tot stand gebrachte lotsvcr

hondenhcid draagt- ook rechtens - een 



onherroerelijk brakter, en vocrde naar 

<;teed, weer verdcre grenzen, op dit 

moment die van een gemcenschar van 

vi)ftlcn staten 

Fen belangrijk moment in deze ontwik

keling wa' de tot<;tandkoming van de 

Fnkelvoudige Europe<;e Akte van 2S fe

bruari !9Ro. Daarin namen de lidstaten 

de vcrrlichting or zich, voor 1993 de 

gemccmcharpelijke markt te ontwikke

len tot een ruunte zonder binnengren

zen, met vriJ verkecr van goedcren. 

pcrsonen, dienqcn en karitaal. Het or 

ba'i' daarvan tot <;tand gekomen pro

granlnla van actic on1vatte de harnloni

'->Jtic van \vctgeving op ccn breed 

terreltl. 

De Fnkelvoudige 1-'urore<,e Akte was 

dus het beginrunt van de vorming van 

cen Europese juridi,che ruimtc', een 

recht<,orde waarin ook buiten het <,oci

aal-cconomlsch terrcin de rechtordes 

van de lid<;taten in een organi,che sa

menhang worden gebracht. Anders ge

zegd: met handhaving van de in.,ti

tutionele verschillen tussen de lidstaten, 

moest het materieel voor de burger zo 

min mogelijk verschil gaan maken, in 

welk land hij of zij activiteiten ont

plooit Ecn belangrijk ter-

vorming van het zo omgrcnsde Europa 

zonder grenzen zelfgcnocgzaamheid 

tegcngaat, of mi<;<;chien jui'>t in de hand 

werkt. 

De grenzen van de Europese 
Unie 
De grenzen van de Europese Cemcen

schap en de haar overkoepelende Euro

pcse Unie bakencn op zeer onvol

komen wijzc een gemeenschap van 

(rechtslwaarden en (rechts)beginsclen 

af Enerzijds staat vast dat sommigc 

niet-leden van de Europese Unie, zoals 

Zwitserland en Noorwegen, qua rechts

beginselen en rcchtsorde veel met ons 

gemeen hebben, mecr dan sommige an

dere lidstatcn. Anderzijds moct worden 

geconstateerd dat - ondanks de uitvoe

ring van het progran1n1a van de binncn

markt in veel opzichten nog oude 

binnengrenzcn worden crvarcn. Deels 

is dat een maatschappclijk-culturele 

kwcstie - soms, maar niet altijd, door 

het vcrloop van taalgrcnzen versterkt, 

houdcn de mccste media zich aan de 

staat'>grenzen waar het gaat om hun 

ver<,preidingsgebied- , deels een juridi

sche. Want aile inspanningen tot har-

monisering ten spijt doet 

ITln is daarvan cchter tot 

up heden uitgezonderd 

gchleven, en dit zecr ten 

onrcchtc, namelijk het lis

calc De kcuze, daar 

hcsluitvorming hij unani

miteit te eisen lartikel 99), 

blcek tot op heden fataal 

voor de voltooiing van het 

veelgcprczcn 'Europa zon

dcr (hinncn)grenzen' Op 

de gehrekkige reali,ering 

van het in de Enkelvou

Een Europa a Ia 
zich voelen dat elke staat 

zijn eigen rcchters, zijn ci

gen otficiercn van jmtitie 

en zijn eigcn politie heetr 

Weliswaar gelden allerlei 

verdragen op grond waar

van zo nodig samenwer

king mogclijk is, maar het 

uitgangspunt is gebleven 

dat dcze diensten hun ac

tivitelten bij de grens 

becindigcn en tijdrovende 

bijzondere procedures 

carte is ongewenst, 

maar men hoeft de 

soep niet te Iaten 

staan tot het 

moment waarop het 

dessert kan worden 

geserveerd. 

digc Aktc voorge<;chrcven vrij person

cnverkcer, zal ik nu niet nader ingaan 

[eN wil ik <;tilstaan hij de vraag of de 

moeten volgcn om met elkaar te kun-

nen samenwerken. 

Die scep<,is ten aanzien van grensover-
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schrijdende samenwerking komt zeker 

niet aileen van over de grem. Hier 

worclt zichthaar hoe samenwerking met 

de huurlanden - gcwaardeerd al-, er tast

hare voordelen aan verhonden ZIJil -

ook gcgrepen kan worden door een 

dcnkwiJze die her vreemde afweert. 

[\let name als het gaat om ondcrwerpen 

waar een afwijking van het internatio

naal gehruikelijke hcleid als een 

Nederlandsc 'verworvenheid' geldt -

het tamilierecht, het drugsheleid en het 

'stralklimaat' - hedt Nederland zich 

door de jaren heen op het standpunt 

gesteld dat het eigen recht zozeer met 

nationalc waarden verhonden is dat 

Europcse integratie daarop moct wach

ren of cr zclfs voor moet wijken. De 

vraag of dit verlangen naar ecn voor

hoede- en uitzonderingsposirie ge

rcchtvaardigd is, laat ik voor het 

moment even rustcn. 

Tcgelijkerti)d moet worden geconsta

teerd dat de waarden van de dcmocrati

sche en socialc rechtsstaat ook in tal 

van Ianden aan gene zijde van de gren

zen worden gerespccteerd. Dat roept 

de vraag op naar de zinvolheid van juist 

deze grenzen Anderzijds ziJn er Ianden 

waaraan 'in heginsel' het lidmaatschap 

van de Llnie al in het vooruitzicht is ge

steld. maar die naar hun waarden nog 

lang niet eraan toe zijn hetzelfde recht 

tot gelding te brengen 

Begrenzingen van de 
rechtshandhaving 
Dit allcs maakt du1delijk dat ook de 

nicuwe [uropese grenzen nict werkelijk 

geschikt zijn om de reikwijdre van 

gremoverschrijdende samenwerking bij 

de rechtshandhaving at re bakcnen. Is 

het dan onvermijdelijk, (strat)rechtcliJ

ke competentiegrenzen te Iaten dict<:

ren door nationalc soevereiniteit. 

'>icchts gemitigeerd door lurope'>e sa-

menwerki ngsarrangementen~ In de 

prakti)k van het Ieven waren de Enkel

voudige Europese Akte en het Vcrdrag 

van Schcngen nauwelijks nodig om ecn 

situatie te crecrcn waarin vriJwel moei

teloos en sinds Schengen zelf<. toc

zichtloos de grenzen passeert· de 

koopman. de werknemer, de toerist, de 

industrieel, de crimineel. Vrijwel ieder

een: niet namelijk de tunctionarissen 

van politie en justitie; zij moeten langs 

lange omwegen de hulp inroepen van 

hun exclusief bevoegde collega's over 

de grens. 

Daarop is een adequaat antwoord mo

gelijk, maar dat vcreist wei dat men de 

gedachte overwint als zou het eigen 

rechts5telsel moreel en juridisch superi

eur zijn. Als Ianden aan weerszijden 

van de grcns van elkaar kunncn erken

nen dat ze de beginselen van de rechts

staat in praktijk brengcn, waarom zou 

de Nederlandse olhcier van JUstiric in 

Roermond dan nier op dczellde voet 

met zijn collega in t\lcinchen-Ciadbach 

als met die in Alkmaar kunnen omgaanJ 

Nederland hoelt er toch geen bezwaar 

tegen te makcn als een in Denemarken 

op goede gronden van grcnsovcrschriJ

dcndc crimincle activiteiten vcrdachre 

Nederlandcr. wanneer hij daar langs

komt. er ook wordt berechrc lvenmin 

kan ik n kwaad in vinden als 'grens

overschriJdend' politicteams worden 

gevormd, mits duidelijk i'> onder welk 

JUstirieel gezag en op grond van wclke 

wetgcv1ng zc opcrercn. 

Aan gene zijde van de grenzen 
van Europa 
Dit allcs hetrdt de <.amenwerkmg hln

ncn de grenzcn van de gegrociJe 

Europcse Llnie. War er aan gene zl)de 

van de grenzen van de Ll nie gcbeurt. 

kan ons echtcr niet koud Iaten. Het zal 

ons zeker niet onheroerd Iaten, want al' 



stahiliteit en interne vrede daar duur

zaam onthreken, zullen de gevolgcn 

ook West-Europa bereiken. Dat geldt 

hijvoorhccld nu al voor de criminele or

gani-,aties die zich cr hehhen genestcld, 

evenals voor de prolifcratic van geweld 

en dreiging daannce. Van Duit'>e zijdc 

worclt hestendig gepleit voor de snclle 

opneming van die Ianden niet aileen 

de vier l\1iddeneuropese -,raten die we 

als Viscgrad-landen kennen, maar ook 

de l:laltischc Staten, Roemcnic en 

Bulgarije - in de Europese Unie en de 

NAVO. lk zie nu even af van de pro\ 

en contra's daarvan, het kernpunt is dat 

het onwij'> zou ziJn deze Ianden die hun 

pbats in Europa zoeken, en niet bij een 

half-Tran55ibcrisch land als Rusland, af 

te stcJten. Het verdient aanbeveling, de 

associatie van deze <,Iaten mel de twee

de en dercle pijlcr mogelijk te maken. 

Fen conditie daarvoor is dat de Unie 

recht-,per<,oonlijkhcid verkriigt 

Daar waar idei'el voldoende gcmeen

'>chappelijke grond voorhanden is, mag 

het vc.:rruimcn van de <,amenwerking op 

het tcrrein van de rechtshandhaving 

nicl stranden op een zelfgenoegzaam 

bceld van de geve5ligdc lidstaten, die 

willen wachten tot Ianden a an 'aile cri

teria' voor het lidmaat5chap van de 

llnie voldoen. Len Europe ,)/11 ernie is on

gewen5l, maar men hocft de 50cp niet 

te Iaten <,\aan tot het moment waarop 

het de'>Sert kan worden geserveerd. 

Grensoverschrijdend 
burgerschap 
Degcnen die grcnzen hadden over

schreden, werden eertijds aileen a]<, 

vreemdelingen gezicn Vandaag de dag 

zijn ze hinnen 1-'uropa rechtens 

Furopese burgers. Sinds '1\laastricht' 

zegt het LC- Verdrag dat er een 

Luropce<, burgcrschap hestaat. Furo

pese burgers zijn degenen dte de natio-

naliteit van een der lidstaten bezitten 

(dw, ook Nederlands-Antilliaansc en 

Arubaanse Nederlanders; zic artikel 

8a) Aan hen komt hct recht toe, vrij 

door het gehied van de Unie te reizen, 

het lokaal kiesrecht uit te oefenen en 

petities in tc dienen (artikelen Sa, 8b en 

8d, alsmcde artikel 138d) Het Verdrag 

voorziet, mcde voor hen, in de instel

ling van een ombudsman. 

Toch hinkt dit zogeheten Luropese bur

gerschap. Sinds twee eeuwcn wordt als 

kenmcrk van burgerschap gezien, dat 

men mee vorm en inhoud geeft aan hct 

politieke Ieven. De vollcdige rechtssub

jectiviteit van de 'burger' omvat niet ai

leen de mogelijkheid om dec! tc nemen 

aan handel en burgerlijk rechtsverkeer, 

maar ook die om mee te beslissen over 

de inrichting van de samenlcving. Aan 

hct nu ingestelde grensoverschrijdende 

burger5chap mankcert een wczenlijk 

kenmerk van staatsburgerschap, name

lijk het rccht mee te hesli55en over de 

aangelcgenheden van de <,taat. Hoewel 

het Europecs l'arlemcnt gaandeweg 

mecr controlemogelijkheden heeft ge

kregen, moet hebas mel hct oordcel 

van het Duitse flu1ldr1Prr[assulil)sguichl 

worden ingestemd dat dit vertegen

woordigend lichaam nog gecn echt, 

volledig bevocgd Luropees parlemcnt 

vonnt 

Nu de ontwikkeling van de rechten van 

hct Europe5e Parlcment steed5 weer 

stagncert, komt met name inzake de 

tweede en de derde pijlcr- de neiging 

op, dan maar te bouwen op versterktc 

controle door de nationale parlemen

tcn. Bij de goedkcuring van de uitvoe

ringsoverecnkom-,t van Schengcn en 

het Verdrag van Maastricht behield het 

Nederlandsc parlcment zich het recht 

voor, intcrgouverncmentele uitvoe

ringsbesluiten te toetsen vooraleer bin

dende kracht voor het Koninkrijk zou 
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worden aanvaard. Deze trouvaille heeft 

het democratisch gat lormeel gedicht, 

maar vertoont enkele opvallende te

konkomingen Ten eerste geldt de re

gel niet voor aile he.,luiten in de 

intergouvernementele de!c:n van 'l\1aas

tricht'. Het gemeenschappelijk buiten

lands en veiligheidsbeleid valt erbuiten, 

terwijl daar toch ook - bij voorbeeld in

zake het vroegere _loegoslavic - onder

werpen aan de orde komen die het 

diplomatiek verkeer ver te hoven gaan. 

De inpassing in de Europese besluitvor

mingsprocedures verloopt moeizaam, 

met name doordat in de tijdschema's en 

werkwijzen met deze rol van ons par!c:

rnent geen rekening is gehoudcn. Het 

hclangrijkste hczwaar is echter wei dat 

de parlernentaire controle op deze ma

nier is omgevormd tot een recht 'nee' tc 

zeggen, terwijl toch in een volwaardige 

dernocratische controlestructuur een 

parlcment ook zou moeten kunnen uit

spreken waarheen het het heleid dan 

wei wil richten. 

llij ontstentenis van een door de bur

gers gelcgitimeerde Europese parle

mcntaire autoriteit verwordt de 

dcmocratische controle op het inter

gouvernementcle Europese besluitvor

mtngsproces tot een recht, nee te 

zeggen Dat doet zich trouwens ook 

voor wanneer verdrags\vijzigingcn na 

een moeizaam en in fcite finaal onder

handelingsproces aan een parlement of 

hij referendum aan het electoraat wor

den voorgelegd. Het gefonnaliseerde 

nationaal-parlernentaire vctorecht is 

dus uit een oogpunt van democratische 

zcggenschapsrechten structureel cen

zijdig, want aileen negatief en niet als 

positief democratisch 'Cestaltr111gsrecht' 

i nzethaar. Het zou ecn teken van natio

nale zelfgenoegzaamheid zijn, genoe

gen te blijven nemen met dit niet op 

een pmitief en een negatief been steu-

nend, dus mank parlcmentair controle

concept. Europese actic is niet aileen 

iets dat algewcerd moct worden, maar 

ook iets dar positid gewt!d en uitge

werkt moet worden, op elk terrein waar 

de nationale staat tekortschiet, du., ze

ker ook op die van immigratie en 

rechtshandhaving. 

lk teken hicrbij nog aan dat de prohle

men die zich voordocn bij de democra

tische controlc, naar mijn oordeel niet 

aileen het gevolg ziJn van de Europese 

besluitvorming, minstens zozeer zijn ze 

dat van de verzelfstandiging der hu

reaucratieen als gevolg van de vermin

derde normerendc kracht van wetten. 

Een kenmcrkend prohleem voor demo

cratisering van de Unie is wei her ont

hreken van cen Europcse openbare 

mening die de heslissers verplicht hun 

motieven bloot te lcggen. In de inlei

ding op de onlangs verschenen nieuwe 

uitgave van her 'Eurofli7-R.echt' in de 

lleck-Texte im dtv schrijlt Prof Dr. 

Ernst Steindorfl "Fiir die Union mac; vn

stdr·kt das Dictum von Balfour qe/tm. d,1jl 'de

mocmcy is qoucrmllent hy exfJ/anatiorr' Das 

Cehcimhillten dcr Criil1<ie. dtc Strtats- und 

Regimtnc;sc/Jejs hci dcr !lrtstPahl des Kmrdi

datct1 fiir die N£1chfolqe des Kommtssions

f>rdsidcnlett I )c/ors c;clcltcl hahe11, 11t11cht dcrcn 

Bekennlnts zur 1Jcmokr<1tic dcr Llmo11 Wt_q

laubwiirdig Die J3iirc)u mu}ltm crfalnen kon

tten, ob der fiir das Amt heso11dm qtlillifiziertc 

lctttgjiihr·igc nicdcr/iindische i\ 1inislerfJriisidenl 

zum Sc!Jaden der Cemeinschaft Po111 dcutsclmt 

Ilwdcskc111Zlcr uie//cicht llhl}cle/mt u'lmle, IPet! 

er hercc!Jtr:qtrnPcise - <1n du Kandtdatur 

Amslerdams fiir den '-)itz der Europiiisclmr 

ZC11tralh11uk fcstqchalten hattc ' 

De lntergouverncmentele Conferentie 

(ICC) heeft de lastigc taak voor de dc

mocratische kwaliteit van het hesluit

vormi ngsproce'> verbetcri ngcn voor te 

stellen. De verknochtheid - vooral in 



ht't Verenigd KoninkriJk en in frankrijk 

- aan nationalc \ocvereiniteit' in zaken 

van ju'>titic en politic, maakt het waar

schijnlijk dat ccn zonder mccr in de 

ecr<;tc, du, communautaire pijler onder

hrengen, wei np prohlemen zal stuitcn. 

Maar het ontwikkelen van nieuwe 

werkwijzen kan de dynamiek weer po

sitiel richten. Naast het gehruik van de 

'{lasserelle' (de hepaling die communauta

risering van bepaalde onderwerpen uit 

de derdc pijler mogelijk maakt) denk ik 

hierbij aan een zodanige hervorming 

van hct he,Juitvormingsproces dat het 

intergouvernementele rnorncnt (waar 

aan unanimiteit vooralsnog niet te ont

kornen zal zijn) tnt de hoofdlijnen 

wordt hepcrkt en andere hesluiten in 

ecn met waarborgen omgeven procedu

re worden ondergchracht, waarbij voor 

de Europese instellingen cen passende 

rol is voorzien. 

Zo zou de opheffing van hct democra

tisch tekort moeten worden ontwikkeld 

niet in tegcnstclling maar in sarnenspel 

rnct een oplo'>'ing van het probleem 

dat de huidige intergouverncrnentele 

hesluitvonning steeds weer in impasse'> 

geraakt Een goed ingerichte tunctic 

van hcleidsanalyse en -initiaticf bij de 

Commissie of her Raad'>Sccretariaat zou 

zich moeten richten op besluitvorming 

die duidelijk onderschcidt tu'>Sen het 

normatieve kader enerzijds, en de wel

iswaar niet volstrekt gebonden, maar 

wei genormeerde (en daardoor toctsba

re) be,liS'>ingen binnen dat kader an

derzijds Als de laatste vatbaar is voor 

toetsing door de Europc'>e rechter (die 

prejudicieel adieerbaar zijn harmonise

rende functie kan vervullen) hewaren 

nationale parlementen hun normcrende 

( 'geslilltrllde' J rechten totdat het Furopese 

Parlement zc kan overnemen, en wordt 

de overige besluitvonning ontdaan van 

rigiditeitcn, tcrwijl ze toch - maar dan 

door anderen- toetsbaar blijft. 

De kern van deze gedachte is dus ei

genlijk, de politick weer te richten op 

vormgeving, positieve taken, en wei in 

een kla,sicke normerende rol. 

Uiteraard is er nog veel mecr werk te 

doen in de ICC In Duitsland ervaart 

men stcrk de behodte, de nieuwe oost

grens niet te doen ontaarden in een 

dicpe kloot. Oat is ook ons belang: 

zonder recht en vrede en daarop geba

seerdc stahilitcit in /\1idden- en Oust

Europa zal het project van de Europese 

<,amcnwerking snel omslaan in een de

fensieve 'vredesoperatie' Teveel hlijft 

de discussie over de ICC een zaak Ius

sen deskundigen die over structurcn de

battercn, terwijl toch om in de Ianden 

van de kandidaat-leden iets te beginnen 

allereerst een civil society (biirger/,c/Je 

Cesellsc/Jaft) zal moeten worden opge

bouwd. 

Grensoverschrijdend 
onderhandelen 
Dat het echtcr moeilijk, of zelfs on

waarschijnlijk is dat een nverlcg als de 

ICC tot baanbrekende resultaten zal 

leiden, ligt niet aileen aan de objecticvc 

zwaartc van de problemen. Er is onk 

een factor in het spcl die ik zou willen 

aanduiden als de begrenzingen van de 

eigen politieke cultuur. Tramcultureel 

onderhandelen stelt bijzonderc eisen, 

die meer omvatten dan het sprekcn van 

de taal van de ander (althans somrnige 

anderen). Van minstens zoveel invlocd 

is de doorwerking van de cultuur van 

het thuisfront in de gcsprekken rnet 

Europese (of internationale) partners. 

Voor Nederlanders oogt hct vcel nega

tiever in je eentje op grond van ovcr

wegingcn van pre'>tige, nationaal 

ecrgcvoel, een besluit tegen le houden, 

te blokkeren, dan in de politickc cul

tuur van ccn land a], Spanje Zelts wan-
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neer politici zich hiervan bewust zijn -

hetgeen maar zclden het geval is - is 

het schier onmogelijk icts met dit in

zicht te docn, omdat ieder toch in zijn 

of haar politieke lcvenslot de gcvange

ne hlijh van de eigen politieke cultuur. 

De mociliJkhcden van een transcultureel 

onderhandelingsproces zijn trouwem 

ook vaak zichtbaar geworden in de ver

houdingen tussen Nederland en de 

Caribische de len van het Koninkrijk, en 

dat ondanks het ontbreken van een taal

barrii.:re. Tcrwijl de Nederlandsc politi

cus zich op argumenten en prijzen 

heroept, antwoorden vee! Caribische 

politici met emotics: uiteraard niet om

dat de argumenten voor hen niet bcgrij

pelijk zoudcn zijn, maar omdat ze aan 

het thuisfront niet relevant zijn i\len 

moet de begrenzingcn van het eigen 

politieke discours ondcrkennen om hct 

te kunnen overschri)den, en 

De bereidheid de dar is iets anders dan de op-

grens van de 

zelfgenoegzaamheid 

pcrvlakkige aanpassing die 

Nederlandse politici soms to

ncn door - in plaats van ge

woon hun wcrk te doen 

mee tc deinen in de positieve 

emotionaliteit van de 

Caribi.,che samenleving; wie 

niet beter weet dan dat tc 

doen, raakt compleet van zijn 

te overschrijden, is 

de kern van 

christelijke politieke 

moraal. 
stuk als de partner wclover

wogen overschakelt op hoo<,

heid. Dan hclpt maar een ding, namelijk 

om ook aan gene zijde van de grcns van 

het eigene jezelf te blijven en voor lief 

te nemen dat de ander dat ook doet. 

Grenzen over 
De Schrift reikt vele voorheeldcn aan 

van mensen die het uithielden, zichzelf 

te zijn, ook nadat ze de grens naar het 

vreemdc en onbekcnde waren overge

trokken. In den vreemde, temidden van 

hun belagcrs, in Efese en in Rome von-

den ze dan loch uiteindelijk gehoor, 

wonncn ze mensen voor zich of eigen

lijk voor ChristLIS. Om die tocht over 

de grcnzen heen, het vreemde tege

moet, tc kunnen aanvaarden, moest 

cerst de uittocht uit het vreemde de 

exodus - zijn volhracht. Het joodse 

volk moest zijn eigen identiteit in de 

erkenning van de ene Cod hehben ge

vonden, vooraleer vanuit het joodse 

volk de tocht naar de vreemde volkeren 

als zending kon worden aanvaard. Die 

dialectiek van exodus naar de eigen 

identiteit en zending vanuit de eigen 

identiteit is leerzaam voor on<, chri<,ten

democratisch appel Schort het niet aan 

de moed, om met respect voor de ander 

ook zclfrespect voor de cigcn identitcit 

te tonen~ En hetckent dat niet dat we 

de exodus uit de zelfgenoegzaamheid 

van de hecrsende politieke cultuur nog 

moeten voltooien, vooraleer we met 

cen nieuwe <,trategie en de ver<,e true

pen van cen nieuwe lichting weer de 

grenzen over kunnen trekken~ De gren

zen over. naar een land waarvan we we

ten dat het aan gene zijde ligt van de 

huidigc grenzen, \Vaar we n1enscn zul

len ontmoeten die andere talcn spre

ken, of misschien nng mocten zoeken 

naar woorden van recht en vrijheid, an

deren, de Ander die ons gehiedt 

Kunnen wij die de christen-democratic 

a!., bcweging van de tockomst preten

deren te zien. dat opbrengen: de exo

dus uit de zelfgcnoegzaamheid te 

vnlbrengen er1 te doorleven, voordat 

we weer de grens naar de anderen over

stekenc i\1ijn inleiding eindigt met deze 

vraag. 

Pmf. 111r E1\JH 1/irsL!J Rdlin 1s hooglmldr 

illlem!liiOIIil!ll R.ec/Jt am1 de Kc1tholickc 
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