
De Toren van Europa

frank van den heuvel en jan willem sap

Waar gaat het heen met Europa, met de Europese Unie? Het Europese ideaal was

samenwerking en nooit meer oorlog. Het ideaal was een waardengemeenschap,

die natuurlijk oog had voor eigen en elkaars belangen. Vol trots kunnen we zeg-

gen dat we een heel eind zijn gekomen tot op heden: Europa kent al lange tijd

vrede en welvaart, het aantal leden van de Unie is zelfs opgelopen tot 25. Toch is

er van trots en enthousiasme weinig te bespeuren. De afgelopen maanden, met

de toetreding van tien nieuwe landen, verkiezingen voor het Europees Parlement

en discussies over de te volgen koers, zijn er weer veel problemen naar boven ge-

komen: lage opkomst, opvallend genoeg ook in de kersverse lidstaten, geringe be-

trokkenheid, klachten over technocratische instituties en te veel topdowngere-

gel, discussies over nieuwe toetreders (Turkije), de moeizame totstandkoming van

een Grondwet en strijd om een nieuwe voorzitter van de Commissie. De Unie

groeit zelfs ‘uit zijn vlag’: zij is nu zelfs zo groot dat niet elke lidstaat meer daarop

vertegenwoordigd kan worden door een ster. Daarom is het aantal sterren nu ge-

fixeerd op twaalf. Is dit niet symbolisch? Is een Europese Unie met 25 landen nog

wel te sturen, is deze nog wel hanteerbaar? Een parlement met 732 leden, die niet

met elkaar in debat gaan, maar om de beurt statements voorlezen? Een Europese

Commissie waarin een vertegenwoordiger (=belangenbehartiger) per land een be-

langrijker doelstelling lijkt dan of er een goed team zit. Is het Europese ideaal uit-

geleverd aan de economen, de kapitalisten, het grootbedrijf, aan de groepen die

slechts uit zijn op één interne, vrije markt? Het wordt wel eens gezegd dat dat de

geheime agenda is van een groep Europese economisch belanghebbenden: een

interne markt, waar de economie domineert. De nationale staten verzwakken

door steeds meer vanuit Brussel te dicteren en door de regio’s belangrijker te ma-

ken. Aldus zullen de natiestaten uiteindelijk leeggegeten worden. En het lijkt

erop dat er dan niet iets voor in de plaats komt dat de mensen raakt. Het ooit aan

een vergadertafel gekozen Europese volkslied, waarin bezongen wordt dat alle

mensen broeders worden, raakt geen enkele snaar. Het alom tegenwoordige euro-

scepticisme doet ons nu nog verder afdwalen van de idealen van destijds. Waar

moet het heen met Europa? Welke vorm moet de Unie aannemen? Is het federale

ideaal nog zinvol? Moet Europa gemodelleerd worden naar de representatieve

democratie zoals deze in de natiestaten ontstaan en gegroeid is?

Wat is Europa?

Met een parlement en echte verkiezingen heeft de Europese Unie een wezenlijk

kenmerk van een representatieve democratie. De recente verkiezingen voor het
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Europees Parlement roepen echter de vraag op of de burgers Europa ook als zoda-

nig beleven. De betrokkenheid van de mensen, de kiezers, was zeer gering. Waren

we in Nederland en enkele andere landen nog in een euforische stemming over

het feit dat de opkomst hoger was dan enkele jaren geleden, in de nieuwe lidsta-

ten was de opkomst zeer laag. Deze waren in de landen die zes weken geleden toe-

traden gewoon een fiasco. De opkomst was 28 procent met als dieptepunt de 16,6

procent van Slowakije. Slowakije, het land dat zo graag onafhankelijk van Tsjechië

wilde zijn, een eigen koers wilde varen en ook tot de Unie wilde toetreden. Europa

hunkert naar democratische legitimatie. Is dat ideaal echter te verwezenlijken

wanneer slechts 28 procent van de burgers in de nieuwe lidstaten gaat stemmen?

Wat een schril contrast met de festiviteiten tijdens die ‘oudejaarsnacht’ van 30

april op 1 mei. Het lijkt wel alsof de nieuwe toetreders het lidmaatschap van de

Europese Unie als eindpunt zien in plaats van als startpunt. Misschien zien de

voormalige ‘Oostblok’-landen het ook niet anders. De Muur is nu definitief geval-

len. De korte twintigste eeuw van 1914 tot 1989 is nu echt voorbij. Misschien is het

‘terugkeren’ naar een Europa voor deze landen de echte winst. “Het ware Europa

stierf in 1914”, betoogt Benno Barnard, schrijver en dichter, in zijn boek Eeuwrest

en in de Huizingalezing van 13 december 2002. Europa 1914 was de zieltoging van

vier keizerrijken in Europa: Oostenrijk-Hongarije, Duitsland, Rusland en het Otto-

maanse Rijk. Barnard ziet Oostenrijk-Hongarije als model voor Europa. Misschien

kijken deze landen dan ook met name terug en zien ze de toetreding meer als af-

sluiting van het communistische intermezzo. In dit nummer vindt u twee bijdra-

gen uit de voormalige communistische landen, van voormalig parlementslid

Marie-Ann Kelam uit Estland en van Petr Fiala uit Tsjechië, die een eigen licht wer-

pen op het geringe enthousiasme van de nieuwe toetreders. Deze ontbrekende be-

trokkenheid van de nieuwe EU-burgers moet een serieus punt van aandacht zijn

voor de Europese leiders. Temeer daar de desinteresse voor Europa ook sterk is on-

der de mensen in de ‘oude’ lidstaten, zeker ook bij de elite, de voortrekkers van

weleer.

Het is vaker gezegd: Europa is te veel tekentafel en te weinig beleving van mensen.

Is de Europese Unie wel democratisch? We hebben van Europa meer een soort

vierde bestuurslaag gemaakt. Europa maakt richtlijnen, reguleert zaken, roept

nationale overheden ter verantwoording, legt boetes op, bepaalt het monetaire be-

leid en stelt grondwetten op. Europa kopieert aldus de lagere bestuurslagen. De

Franse filosoof en historicus Pierre Rosanvallon ziet in zijn bijdrage aan dit num-

mer de kern van Europa vooral in deze regulerende functie en waarschuwt

Europa te modelleren naar de representatieve democratie zoals deze in de natie-

staten is vormgegeven. De democratische betrokkenheid van burgers verkeert

daar – door allerlei ontwikkelingen – in een crisis. Een imitatie daarvan zal het

democratisch tekort van Europa bepaald niet oplossen. Daarom pleit hij ervoor

dat Europa een geheel eigen vorm krijgt. Welke kant moeten we dan opgaan?
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Daarover bestaan zeer verschillende meningen. Misschien kan met een slagvaar-

dig optreden van een president het imago van Europese besluiteloosheid, zo in

contrast met de Amerikaanse slagkracht, worden bestreden? Als Europa slagvaar-

dig optreedt, zal de liefde en betrokkenheid voor Europa misschien toenemen. Is

dit inderdaad mogelijk? Is dit wenselijk? Verbrugge plaatst in deze bundel daar zo

zijn vraagtekens bij. Burgers lijken niet te springen om bijvoorbeeld een gezamen-

lijk buitenlands beleid. Van buitenaf begint de Europese Unie met een kersverse

Grondwet voor Europa steeds meer op een staat te lijken. Met een Unie van 25 lid-

staten of meer lijkt op veel beleidsterreinen het unanimiteitsvereiste eigenlijk on-

houdbaar geworden. Op het terrein van een gemeenschappelijk buitenlands en

veiligheidsbeleid en de belastingen wordt nog vastgehouden aan het dogma van

de nationale soevereine staat. Hoewel de EU door het recht op uittreding volgens

de Grondwet voor Europa geen echte federatie zal worden, betekent bijvoorbeeld

het bindend worden van het EU-Handvest van de grondrechten, waarin belangrij-

ke Europese waarden en normen zijn verankerd, wel dat er in materiële zin toch

sprake is van een soort staatsvorming in federale zin. Ook los van een Europees

volk of Europese staat kan immers worden gesproken van een Grondwet voor

Europa, zoals Bergman en Van Aalst schrijven in een bundel voor de Europese

Beweging.1)

Europa bestaat: er is vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal, er

wordt gestreefd naar eerlijke concurrentie, wetgeving wordt geharmoniseerd op

tal van terreinen, zelfs op het terrein van justitie en binnenlandse zaken. Gezien

de inmiddels gegroeide overheidsstructuur in Brussel, Straatsburg, Luxemburg en

alle 25 regeringssteden van de lidstaten, inclusief de rechtstreekse relatie tussen

die structuur en de burgers van de Europese Unie, wordt het steeds belangrijker

om die overheidsstructuur scherp in de gaten te houden. Echter, vanuit het Euro-

pees Parlement blijkt dat onvoldoende te lukken, omdat dit parlement wel greep

heeft op de Commissie, maar niet op de Raad van Ministers en de Europese Raad. 

Realpolitik?

De onduidelijkheid over wat Europa is en waar het heen moet, uit zich in staaltjes

‘Realpolitik’. Zo bepleitte VVD-staatssecretaris Atzo Nicolaï onlangs (27/5/04) in NRC

Handelsblad dat Europa zich opnieuw moet bewijzen. Dat was de titel. De uitwer-

king was minder hoogdravend: “Vergeet het Europees evangelie en neem eigenbe-

lang als leidraad.” Nicolaï wil dat het idealisme van de beginjaren wordt vervan-

gen door pragmatisme. Europa is voor hem een middel om de eigen nationale

welvaart en veiligheid te vergroten. Niet meer en niet minder. Wanneer Europa

zich bekeert tot dat pragmatisme, dan zal de burger haar weer omarmen, aldus

Nicolaï. Is het zo simpel? Ook hier blijkt weer de schamele agenda van de VVD

voor Europa. Onlangs stelden enkele vooraanstaande denkers de diagnose dat

Europa onzeker is, ondanks de vrede en de welvaart. Als dat waar is, zal het voor-
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stel van Nicolaï de bezieling niet kunnen terugbrengen. Sjerp van der Vaart, direc-

teur van het Bureau van het Europees Parlement in Nederland, reageerde in NRC

Handelsblad op Nicolaï: “Het streven naar het welbegrepen eigenbelang van staats-

secretaris Nicolaï is riskant. Dan vervreemdt het kabinet burgers verder van de

Unie en hun belangen worden uiteindelijk niet gediend. Nederland zou een visie

moeten hebben op het Europa van over 20-25 jaar en dan invullen wat de rol van

Nederland in die tijd zou moeten zijn.” Iets meer diepgang gewenst van de staats-

secretaris dus. Er moet een visie worden ontwikkeld op de toekomstige Europese

samenwerking, die breder is dan alleen power-driven of ‘centrum-rechts’. Juist om-

dat de Europese Volkspartij in het Europees parlement tal van volksvertegenwoor-

digers kent die eigenlijk helemaal geen christen-democraten zijn in de

Nederlandse zin van het woord, blijft het belangrijk dat ook vanuit het CDA zelf-

standig aan de visie-ontwikkeling wordt bijgedragen, in de hoop daarmee de EVP

op koers te houden of te brengen. Daarbij staat de behoefte aan het streven naar

publieke gerechtigheid in geheel Europa hoger dan het streven naar een federale

superstaat. 

Kunnen de idealen van destijds, van Spaak, Monet, Delors overeind blijven? In dat

kader heeft CDA-senator Jos van Gennip reeds diverse malen gepleit voor een

Strategisch Beraad onder de Europese christen-democraten. De urgentie is nu niet

minder. We moeten voorkomen dat Europa zal eindigen als de Toren van Babel.

De hoogmoed en de spraakverwarring maakten in dit geval dat de bouw uiteinde-

lijk stukliep. Overhaast hadden daar de bouwers het project verlaten, want de sa-

menwerking liep niet meer. Ze konden elkaar niet meer verstaan, ze begrepen el-

kaar niet meer. De Toren was bijna af en zou uiteindelijk tot de hemel reiken.

Ook de Donau-monarchie viel uiteen na die splijtende oorlog van begin vorige

eeuw. Zal ook de Europese Unie stagneren en het risico lopen verlamd te raken

door integratie- en uitvoeringsproblemen? Doordat inderdaad enkele miljoenen

Polen door Europa gaan rondreizen of doordat afgesproken Stabiliteitspacten uit-

een spatten? Of doordat 25 miljoen Turkse boeren het Europees landbouwbeleid

straks ontregelen? 

Is de Toren van Europa nog wel af te bouwen wanneer waarden en belangen strij-

den om de eerste plek? Verstaan we elkaar dan nog? Kunnen de idealen van des-

tijds in stand blijven wanneer Europa hunkert naar een democratische legitima-

tie, terwijl veel minder dan de helft van de burgers gaat stemmen voor een

vertegenwoordiging in Europa. Zijn de idealen te verwezenlijken wanneer slechts

28 procent van de burgers in de nieuwe lidstaten gaat stemmen? Dat is echt een

van de belangrijkste opdrachten voor de Europese elite: zorgen dat de nieuwe lid-

staten 1 mei zien als startpunt en niet als bereikt eindpunt dat hen weer bij 1914

brengt.

We moeten voorko-

men dat Europa zal

eindigen als de

Toren van Babel.
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Herwaardering van de subsidiariteit 

In het recente politieke debat kwam de meest interessante oplossingsrichting van

minister Bot, een remedie die tevens ook de charme van de eenvoud heeft: een re-

alistisch idealisme en meer subsidiariteit, juist in een groter wordende Unie.

Het subsidiariteitsbeginsel is  misschien wel het belangrijkste beginsel van de

Europese Unie. Juist wanneer een groep, institutie, gemeenschap of unie toe-

neemt in omvang, is het koesteren van het eigene, ook van de eigen verantwoorde-

lijkheid, meer van belang. Dit eigene dreigt  in het gedrang te komen. Minister Bot

bracht juist dit punt naar voren tijdens een recente bijeenkomst in Berlijn. Hij

pleitte ervoor dat juist een uitbreidende Europese Unie aandacht moet hebben

voor het feit dat veel zaken door landen zelf gedaan kunnen worden. Op terreinen

als landbouw, gezondheidszorg, sociaal beleid en cultuur-gerelateerde zaken

hoeft Brussel niet altijd de boventoon te voeren. Juist door bepaalde zaken op na-

tiestaat-niveau te leggen, is er meer begrip voor de zaken die wel centraal, door

Brussel, worden aangepakt. Juist dan kan Europa mensen meekrijgen. Minister

Bot pleitte terecht voor het ‘terughevelen’ van bevoegdheden van Brussel naar de

lidstaten. Hier is dus sprake van postume subsidiariteit (decentralisatie) met als ri-

sico dat de mensen en de tussenliggende lagen inmiddels zijn afgehaakt. Juist

daarom verdient ‘echte’ subsidiariteit de voorkeur en moet bij ieder onderwerp

steeds de vraag gesteld worden of het ‘afgehandeld’ kan worden op het laagste ni-

veau. Zo niet, om kwantitatieve of kwalitatieve redenen, dan gaan we een niveau

hoger kijken en zo voort. Een herwaardering van de subsidiariteit kan de waarde-

ring voor Europa terugbrengen bij de landen en bij de mensen zelf.

Maar ook meer Europa

Overigens bepleit minister Bot op andere terreinen juist weer ‘meer Europa’.

Buitenlands en defensiebeleid verdienen Europese aandacht en één Europese lijn.

Het gaat hier juist ook om zaken die minder goed op decentraal niveau kunnen

worden aangepakt. Al met al zit minister Bot nog sterk op de lijn van de Europese

Unie als een waardengemeenschap, waar het allemaal ooit om begonnen was.

Reeds diverse malen is genoemde speech van Bot aangehaald. En terecht, het zou

de rode draad moeten worden voor het Nederlands voorzitterschap. Dat niet ie-

dereen het pleidooi van minister Bot begreep bleek uit een artikel van hoogleraar,

en CDA-lid, Harry Verbon in het Financieele Dagblad op 18 juni 2004. Hij schaarde

Bot door deze uitspraak onder de eurosceptici. Onjuist en niet terecht! Juist door

Europa te bepleiten op de juiste terreinen wordt het geen botte bijl of vergaarbak

van van alles en nog wat. Meer subsidiariteit betekent ook meer betrokkenheid. Er

is ook een eigen verantwoordelijkheid en de Europese Unie is dan meer dan een

uitwisselingsforum voor eigen belangen. Overigens is dat toch een punt van aan-

dacht, dat noch gevestigde leden als Nederland of het Verenigd Koninkrijk, noch

Noch gevestigde le-

den als Nederland

of het Verenigd

Koninkrijk, noch

nieuwe toetreders

dienen Brussel te

zien als een zak

subsidies.
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nieuwe toetreders ‘Brussel’ zien als een zak subsidies. Het moet niet zo zijn dat de

Europese Unie een nieuw soort IMF of Wereldbank wordt voor deze Oost-Europese

landen. 

Opvallend is trouwens dat ook steeds vaker vanuit economische hoek voor het

meer serieus nemen van subsidiariteit gepleit wordt. Zo geven Paul Tang en Ruud

de Mooij van het CPB aan dat Europa zich niet met sociaal beleid, maar bijvoor-

beeld wel met de vennootschapsbelasting zou moeten bemoeien. “Alleen een con-

sequente toepassing van subsidiariteit kan bijdragen aan een effectieve Unie; een

gemeenschap waarin burgers geen overspannen verwachtingen hebben van Euro-

pa, maar waarin het vertrouwen bestaat dat ze doet wat ze behoort te doen.”

Subsidiariteit betekent eveneens dat er juist ook meer aandacht mag en moet zijn

voor de eigen waarden en cultuur van een land. De eerder genoemde Benno Bar-

nard ziet Oostenrijk-Hongarije, zoals gezegd, als model voor Europa. Het is terug-

kijken met kritische bewondering naar een Europa dat niet meer bestaat, naar het

reeds zover achter ons liggende Habsburgse keizerrijk. De Dubbelmonarchie met

zijn vele volkeren, talen, religies, culturen en histories. Het was Europa in een no-

tendop. In Oostenrijk-Hongarije leefden Hongaren, Oostenrijkers, Duitsers, Joden,

Armeniërs, Roemenen, Roethenen en Polen naast elkaar. Evenals in het in deze

bundel besproken boek Desperately Seeking Europe, waarin de Tsjech Jiri Pehe ook

Oostenrijk-Hongarije onder leiding van keizer Frans-Joseph als een ideaal Europa

avant la lettre neemt, kijkt Barnard terug op dat grote Europa van toen.

Barnard roemt België dat als veelvolkerenstaat een voorbeeld voor de Europese

Unie zou moeten zijn. De essentie van Europa is dat we, cultureel, niet op elkaar

moeten lijken. Barnard geeft aan dat “Europa naar Frans voorbeeld dreigt te wor-

den geregeerd met een strak centralistisch bestuur.” Is Barnard niet te nostal-

gisch? Hij kijkt terug naar een Europa dat er niet meer is. Evenals dat veel mensen

uit Centraal- en Oost-Europa de Europese Unie misschien als een retro-project

zien; terug naar de situatie van vóór de overheersing. Terug naar die goede oude

tijd van vóór de Sovjet-Unie? Neen, ook Barnard kijkt vooruit. Alleen hij herkent

zich niet meer in de huidige Europese Unie, die technocratisch, centralistisch en

procedureel is. Te weinig mensenwerk, te weinig cultuur, te weinig historisch be-

sef. Is de huidige Europese Unie een uitruil van belangen geworden? Het speelde

vorig jaar, Polen was nog niet eens lid van de Unie, of Polen had al ruzie met

Spanje over de stemverhoudingen. Beide landen voelen zich de groten na de echte

groten. Polen stond erop dat het hetzelfde stemgewicht kreeg als de Spanjaarden.

Wat kan een land zich toch snel aanpassen aan de mores van de Unie. Barnard be-

pleit een Europees ideaal met grote waardering voor het cultureel eigene.

Bij deze denkwijze heb je groot vertrouwen in lokale en regionale overheden, in

de civil society en ook nog in de nationale staat. Europa is er voor de grensover-

schrijdende problemen. Subsidiariteit wordt meer gedreven door inhoud dan
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wanneer we, zoals te vaak het geval is en hierboven genoemd is, Europa van bo-

venaf creëren als een soort van vierde bestuurslaag.

Noblesse oblige, maar meer dan een elite-project

Europa zal niet met euroscepticisme, maar met een open en kritisch-solidaire

houding bejegend moeten worden. Voorkomen moet enerzijds worden dat de

VVD-benadering van minister Zalm van Financiën gaat domineren, waarbij, in de

woorden van Gijs de Vries, van Europa een centenkwestie wordt gemaakt of alles

wordt afgemeten naar nationaal belang. Zalm denkt steeds in termen van het uit-

nutten van Nederlandse belangen en het bereiken van netto-ontvangersposities,

denkend in euros in plaats van idealen. Anderzijds moet ook worden voorkomen

dat étatisten steeds meer bevoegdheden naar Brussel willen overbrengen, terwijl

die bevoegdheden en taken beter op nationaal, regionaal, provinciaal of lokaal ni-

veau kunnen worden georganiseerd, om dicht bij de burgers te blijven. Daar heeft

minister Bot van Buitenlandse Zaken in Berlijn juist terecht op gewezen. De elite

heeft een rol om de voortrekkersrol te spelen, maar juist om de verhouding cen-

traal-decentraal goed vorm te geven.

Niet alleen een herwaardering van subsidiariteit is nodig, maar ook een herbezin-

ning op de ideële eenheid van Europa. Zo’n eenheid is nu goeddeels afwezig en is

niet van bovenaf af te dwingen. Een Europese Unie van 25 lidstaten kan alleen

meer een eenheid worden als ze een positieve verhouding tot verscheidenheid

ontwikkelt, zoals ruimte voor regionale initiatieven op economisch terrein of niet

door de Unie geregelde vormen van solidariteit. In zijn bijdrage geeft Ernst Hirsch

Ballin aan dat de eenheid van Europa niet gezocht moet worden in religie, geogra-

fie of de taal, maar in de verschillende wijzen waarop de lidstaten vorm geven aan

universele idealen van democratie, rechtstaat en solidariteit. Het interne en exter-

ne beleid van de Unie zou zich veel meer en veel zichtbaarder dan nu door deze

waarden moeten laten leiden. Alleen zo kan Europa als waardengemeenschap

duidelijk profiel krijgen. Ook de bijdrages van Sap en Oostlander wijzen in die

richting. Wel is het daarbij opvallend dat met het ideaal van Europa als waarden-

gemeenschap voor ogen de beoordeling over de mogelijke toetreding van Turkije

nogal verschillend kan uitpakken. 

Modellen voor Europa: civil society, ad hoc of Zwitserland

Uiteraard kunnen waarden en belangen samenvallen. De uitbreiding van de Euro-

pese Unie naar het oosten gaat over solidariteit en het verspreiden van democratie

en mensenrechten, maar dient tegelijkertijd de vrije markt. Westerse bedrijven

wachten al veertig jaar dat deze markt open gaat. Ook daar willen de meeste men-

sen een DVD-speler.

De VVD-benadering

van minister Zalm

van Financiën moet

niet gaan domine-

ren.
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Waar moeten we naartoe? Zalm of Bot? Belangen of waarden? Hoe dan ook, prak-

tisch moeten we improviseren. Het wordt te groot en te divers. Hebben we ons als

Europese Unie al niet te overmoedig gedragen door in één keer tien nieuwe lan-

den, die qua ontwikkeling zeer verschillend zijn en waarvan enkele ook nog ver

weg van het gemiddelde niveau vandaan zijn, te laten toetreden? Zeker ook met

de gedachte dat de structuur van de huidige Unie nog immer dezelfde is als die

destijds van de Zes. Het gevaar van een zich snel uitbreidende Europese Unie is

dat alles maar half wordt gedaan en dat de idealen ondergesneeuwd geraken door

uitvoeringsproblemen. Hierbij noemen we drie denkrichtingen voor de Europese

Unie en de hierbij behorende governance-structuur. De eerste sluit aan bij de Franse

filosoof Rosanvallon die een civil society op Europees niveau bepleit, waarbij maat-

schappelijke organisaties, meer dan de natiestaat, het voortouw nemen. Mensen

zullen zich meer betrokken voelen. Een andere gedachte, ook voor mogelijk nieu-

we lidstaten, is een vorm van samenwerking in verschillende gedaanten, waarbij

het lidmaatschap van de Europese Unie de meest vergaande variant is, maar waar-

bij eveneens allerlei andere samenwerkingsvormen mogelijk zijn op allerlei ter-

reinen. Het voordeel is dat de zaken die gezamenlijk aangepakt worden ook seri-

eus aangepakt worden. Kansloze trajecten worden niet of minder aangegrepen.

Een derde variant zou het model-Zwitserland kunnen zijn. Ook in het

Zwitserland-model is sterk sprake van subsidiariteit en worden, conform de confe-

deratiegedachte, slechts zaken die niet op kantonniveau kunnen worden aange-

pakt gecentraliseerd. Vroeger was men hier gedwongen aldus de zaken te organi-

seren, momenteel is het een zeer moderne vorm van overheidsbestuur, waarbij

verantwoordelijkheid en mandaat volledig tot hun recht komen.

Welk model men ook kiest om subsidiariteit in de praktijk vorm te geven: er is

veel werk aan de winkel. Christen-democraten kunnen daarbij – in de grootste

fractie van het Europees Parlement en straks als gezicht van het Nederlandse voor-

zitterschap – het voortouw nemen. Zo kan Europa misschien een huis worden met

vele kamers, in plaats een centralistische superstaat of een ontredderde Toren van

Babel.

Frank van den Heuvel en Jan Willem Sap zijn redacteuren van Christen-Democratische

Verkenningen.
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1.  F. Bergman en B. van Aalst (red.), Constitutie: kunst- of vliegwerk? Den Haag:

Europese Beweging Nederland, 2003. Rosanvallon is het hiermee overigens niet

eens, zie zijn artikel in dit nummer. 
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