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Or. HAC.M. Notenboom 

Angstvoorsucces? 

De laatste twaalf maanden is in Europa 
enorm veel tot stand gekomen en er staat 
nog veel te gebeuren op gebieden waar
voor de Europese federalisten zich na de 
laatste wereldoorlog hebben ingezet. Ook 
de christen-democraten in West Europa 
behoren tot de federale beweging en zij 
hebben majeure bijdragen geleverd aan 
het Europees integratieproces. Wat thans 
geschiedt is mede vrucht van de visie en 
inspanning van christen-democratische 
staatslieden in verschillende Ianden, van 
leidende mannen en vrouwen in onze drie 
christen-democratische partijen, van ver
kiezings- en regeringsprogramma's en 
van stellingnamen in beide Kamers van de 
Staten-Generaal De voornaamste grond 
daarbij was en is een immateriele het 
voorgoed voorkomen van oorlog tussen 
onze volkeren en staten. Oaarnaast een 
meer materiele: meer welvaart door een 
grotere, niet afgeschotte mark! en een 
open wereldhandel, ook om die hogere 
welvaart te Willen inzetten VOOr meer recht
vaardige wereldverhoudingen. 

In de campagne voor de eerste verkie
zing van het Europese Parlement had ik 
het - vooral met jongeren - vaak over de 
ideele achtergrond van de gemeen
schapsarbeid door te wijzen op Ianden als 
Tsjechoslowakije, Hongarije, Polen en de 
OOR, waar veel mensen via illegale blaad
jes en met risico voor hun veiligheid het 
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proces in het Westen met grote spanning 
volgden. Omdat zij het Europese opbouw
werk zagen als de weg waarlangs hun be
vrijding komen en waar hun toekomst lig
gen zou. Nu is er in die Ianden democratie 
en maakt dat wat ODR was plotseling deel 
uit van de Gemeenschap. 

Wat thans in voile voorbereiding ver
keert is een verdere slap naar een markt 
via 'Europa'92' en de fasegewijze verwe
zenlijking van de Economisch Monetaire 
Unie, leidend tot een gemeenschappelijke 
munt. Oil alles gekoppeld aan een poging 
tot modernisering van de structuur van het 
bouwwerk qua interne en externe be
voegdheidsverdeling. De externe betreft 
de vraag waartoe de Gemeenschap 
bevoegd is en waartoe de lidstaten. De in
terne gaat over de vraag welke instelling 
binnen de EG tot wat bevoegd is. De volks
vertegenwoordiging het Europese Parle
ment; de vertegenwoordigers der lidsta
ten de Raad; of de onafhankelijke politie
ke bestuurders de Commissie. De desbe
treffende regeringsconferenties zijn 
begonnen in december 1990, hetzelfde 
jaar waarin zich de omwenteling in Midden 
en Oost Europa voltrok. Oeze omwenteling 
droeg bij aan de politieke wil om het tempo 
van cte communautaire intensivering te 
versnellen Omgekeerd kan die intensi
vering niet meer zonder de nieuwe pan
Europese dimensie daarbij te betrekken. 



Oat het politici duizelt bij zoveel tegelijk 
valt te begrijpen er ligt inderdaad wei een 
en ander op hun bord (afgezien nog van 
complexe problemen, waarvoor het demo
cratisch instrumentarium waarmee wij ple
gen te werken waarschijnlijk niet adequaat 
is). Die duizeling zal toch niet lang mogen 
duren, wil men althans het proces mee 
kunnen blijven sturen, juist nu er zoveel 
successen en kansen zijn 

Burcht 
De vraag komt bij miJ op of het Binnenhof 
anno 1990 niet eerder op een burcht leek 
waarin men zich terugtrekt dan op een 
centrale van impulsen aan een koersbern
vloeding van dit immense proces In deJa
ren van Eurosclerose en een dreigend ver
loren gaan van het bereikte was de Twee
de Kamer meestal het decor van aanspo
ringen, soms zelfs verwijtend, aan het 
adres van de regering om zich krachtiger 
in te zetten op de rechte koers van voort
gaande integratie en vorming van een 
economische, sociale, monetaire en poli
tieke Gemeenschap De laatste tijd lijkt het 
er wei eens op also! men terugschrikt van 
de resultaten. Terughoudendheid, zelfs 
angst en remmen lijken het beeld te domi
neren van de debatten over de EG. Het zal 
toch niet zo zijn dat daarbij de eigen toe
komstige positie van de nationale volks
vertegenwoordiging voorop staat? Heeft 
men dan vroeger niet eerlijk gemeend wat 
men zei? Was het lippendienst in de ge
dachte dat het toch wei nooit zover zou ko
men, het echec overlatend aan het handje
vol specialisten dat op dat terrein de nek 
uitstak? lk hoorde vroeger wei - terecht
spreken over de voorgangersfunctie van 
de gekozene, die niet uitsluitend de vertol
ker mocht zijn van wat leefde onder de 
mensen, maar daaraan vanuit geloof, 
overtuiging en politiek program mee lei-
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ding moest geven Geldt dat niet ook nu 
en betreft dat niet ook de constructie van 
de Europese Gemeenschap, waarvan na 
zoveel onderzoek - als heel bewuste keu
ze- herhaaldeliJk werd geconcludeerd dat 
die zeker ook in ons natlonaal belang is? 

De klemtoon lijkt nu weer gelegd op in
strumenten, die nationaal begrensd, grote
re rechtvaardigheid, zuiverder milieu en 
efficientere bestuurskracht moeten ople
veren. Denkt men weer over de maakbaar
heid van een nationale samenleving'7 
Wordt vergeten, dat op de meeste van 
deze zorggebieden slechts duurzaam ef
fect gesorteerd kan worden, mils dit 
supra-nationaal wordt geregeld'7 lk wil 
hiermee niet suggereren dat een Europese 
samenleving wei maakbaar zou zijn en 
evenmin dat de EG een oplossing voor al
les in petto heeft Maar ik vraag miJ af of de 
aansporing dat de zich thans aandienen
de mogelijkheden als uitdaging moeten 
worden gezien aileen voor het bedrijfsle
ven geldt en niet evenzeer politiek en be
stuur. De haast traditioneel voor Neder
land kenmerkende kritische houding bij 
het Europees avontuur moet miJns inziens 
aan effect inboeten bij een houding van 
angst en remmen van de geschiedenis 
Verhindert remmen immers niet het bewust 
bepalen van richting en koers'7 

Niet iedereen in de polrtiek behoeft de 
aandrang te voelen de geschiedenis als 
staatsman of -vrouw in te gaan, maar wei 
past eenieder bezinning op de vraag wat 
zij of hij bijdroeg aan de historische kansen 
in het laatste decennium van de twintigste 
eeuw. 
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