De Europese partijen en hun kiezers zijn kennelijk op drift geraakt.
Wij kunnen ons niet voorstellen dat bijvoorbeeld Lubbers opge-

c

volgd zou worden door de manager-eigenaar van RTL 4. Tach is dat
in ltalie gebeurd. De media aan de macht! De socialisten in Spanje
zijn uit de gratie; de Britse Conservatives verwachten een verpletterende nederlaag; velen stemmen nog slechts op mode en imago!
Reden te over om ons af te vragen wat er op het spel staat op 9 juni

<

aanstaande bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

D

e luropese lntegratte is

!tjkhetdwerdeling vindt. zo luidt de

een produkt vatl de chris-

term. pbJts volgem het \ubsidiJriteit<;-

ten-demouatie.

principe· De stJJtslieden vJn de )Jt-cn

VandJJr

vijftig, wier intu.ttie dicp-

dJt wij hevi-

get· hetrokken ziJn bij het

gJJnd door de btholickc

reilcn en zetlcn vJn de

snciJic leer hc"t"twloed WJS,

CemecnschJp dan menige

ontlcenden JJn die leer

Jndne partij Voor om is

ecn eigcn ueJtiviteit. Zij

hct ccn god~dicnstig gc-

concludeerden dJt er een

tundecrd <;tt-cven nJar cen

hogcr gczag-,orgaan gc-

'goede

schJpen

overheid'

Zo'n

aangczicn

overheid kenmerkt zich.

nwest

worden.

de

nationzdc

Jldus de sociJic encyclie-

-.tatcn n1ct 111 ...,ttlat wZltTn

ken. door getu.htigheid.

gehlcken om de ondcrlinge vrede. de rechtsot·dc en

solidJritetl en respect voor
de mem e1ls sociae1l wezen

J),·s Ai\1. Oostlo11dn

;\Is deze uiteria. in bepaalde gevJllen.

de solidJriteit te hJndhJ-

vcn. De1t het vervolgcns tot een schnk·

nict door nJtlondlc rcgcringcn atdocn-

barcnde schcnding vJn de WJJrdighctd

de zijn tc gJranderen. de1n moet ectl

van n1cn-..cn gckon1cn \va...;, ondcrstrccp-

hogcr gczag-..orgaan de vcrantwoordc-

tc het gevJar vJn bckt-ompen nJtionJ-

lijkheid overnemen

lisme.

Die tt-cedt dan

vom de lagere in de plaah

vet·vult

suhsidtJir de rol die ck Jndet"Ctl moes-

Hct streven naar een pJdemcntJir-dc-

tcn 1Zltcn liggcn. {)czc vcrant\voordc-

nlocrJtisch gccontrolccrdc intcrnatio-

t llV "OJ.J

z

z

nalc reclw,ordc. die zich kcnmnkr

hc•,lurtvonning ten gocdc.

u..:

door grcmovcrschrijdcnck solicbritcir,

v

hedt derldve een zeer chri<,telijkc dy-

i\loeilijker ligt her biJ de brropcsc ra-

z

namick. Als l.uhhcr-; het over het her-

dcn vun 111inic.tcrs. In de zogcnaan1dc

N

<,tel van de normen C!l wa<1rder1 van

in tcr-gouverncmenreel gcstructureerclc,

Europa l1eeft en al-; Delor'> vrJJgt om

'zuilcn'. WJJrin de huitcnbndse en vei-

'cen [umpJ met ccn ziel' dJn gJJt het

ligherds-politick en de gcmecnschJppc-

over dcze dicpere motrcvcn, die men

li)kc

kJn zien Jls een politick Jntwoord op

pmblcmatiek hchandelcl worden, wmdt

de

EvJngclrc.

doorgJam nict hrj ecrwoudigc mecrdcr-

C:hmtcncr1 vJn diverse kerkeli)kc Jch-

hcid hesl"t. Fr is dJar spr·Jkc vJn vcto-

oprocp

van

hct

justitic-

en

hinneniJndse

u..:

tngrond, i:·n velcn die zich op hurl wij-

rcchten

>

zc willcn orii.'ntcrcn op de wJardcn en

mindnhcden. Bovcndicn hetekcnt 111-

normcn vJn onze Jood-;-chn<,tcli)i<.c url-

tcr-gouvcrncmcn tclc

u..:

tuur, hcgrijpcn waor hct hicr on1 gaat

dJt men pnn1air gcacht wordt tc rcagc-

U!

ol vJn

klcinc

hlokkcrendc

he.., lui l\'Or!l1i ng,

Europa kan nict zoncln zip1 chri-,tcliJk-

rcn

'ociJic wortels hcgrepen worden en

dJartoc volop de ruimtc krqgr. De poli-

vanuit

nationaal

cigcnhcbng

ot

waarschijnlijk ook nrct zonder dcze

tick-morcle kwalitcit vJn de Jldus gc-

wor·tels voortbcstJJn.

nomcn besl "'i ngcn ovnst i jg t derhalve

De tqd, WJJrirl we dit <,treven naJr eer1

zwJbtc lrd ol de zwJk<,tc hlokkercndc

nrer het niveau vJn her. 111 dJt opzicht,

LL

solicbire intcrnati<lllJic rTchhordc op

minderhcicl. En dar" in de resultatcn te

Luropcsc schJJI Jl<, ccn Jutomarismc

n1crkcn~

kondcr1 hcschouwcn i-; al lang vumhiJ.

vJrl lidstJterl, die met grote orwcrschil-

In

lighcid voorhij gaan aan buitcn<..,porig

het

Furopccs

I'Jrlcment

zrttcn

Fr

zijn nu ccnnElal rcgcringcn

vrcemde grocperingcn, die geen bood-

Iced in hurl naa<,tc omgeving en die

schJp aJn zo'n idccel <,trcven hchher1.

gccn bclwdtc hcbhcn 0111 zulk Iced

FJsci-;tcn,

ouderwetsc

Jnti-marketecrs,

con1n1unistcn,

nJtionJiistcn,

proli-

daJdwerkclijk rc hccindigen h zijn tcvcns rcgcringcn die ccn tamclijk para<..,i-

tcurs, ze zittcn er allcmJJI en ze wor-

lJirc

den

lidmJJlschap \'Jrl de l::uropc<,c Llnic

Ill

het

lliCll\\'C

I'Jrkment

opvJtling

hchhcn

over

hun

wJarschijnliJk nog wJt sterkcr ook In
1

dJr parlcrncnt worden zc nog in loom
gehoudcn

door ccn

tJmeliJk wore,

Luropces dcnkende en

Macht en onmacht van de
Europese burger

lrJcticgcwijs

Hct Vcr·drag VJrl !\laJstricht hcdt de

oordelcndc mcerdcrhcid. DJt is nier Jl-

portdcuillc van het Europecs i'Jrlemcnt

tijd ecn meerderhcid met een, volgen<,

en de Europe'>c C:ommissre in hclangrij-

om, optimalc politicke ethiek . .".bJr

kc mate JJrlgcvulcl. De parlcmcntJrrc

het voor·dcel vJn ccr1 dcmocrJtisch par·-

controlc is op ecn reck' VJil gebicckn

lemcnt is cbt de polirick-nwrelc kwJii-

al vrii <;terk DJt is de oorzJJk \'Jil hct

rcrt VJrl ziJn hcsli<;<;ingen JlthJm nict

lcir cbt diverse collcgJ\ door lobhvis-

slcchter is cbn hct gemiddelcle van zipl

ten worden hcstor·md, dJJrom kurmcn

lcdcn. De lrJcticgcwiJZC ophouw vJn

hcgroting<..,rtlpportcur<..,

het pJricnlent hetckcnt tcvcm dJt poli-

menr heiJnghehhcndcn de stuipcn op

\'till

hct

parlc-

tickc idealcn er1 hcgin<,elcn de doorsiJg

het lijl )agen door met pmtcn te schui-

gevcn. Dar komt de moralitcrt van de

vcn

daarom krcgcn

\\'C

v66r de ....rcn1-

de

met de burger<, Om die redcncn nwct

Ccmccn,chap hckctdc doch dringcndc

her tcderalc perspcLlicl worden open

hricvcn van divcr-..c zccr gC\\'ichtigc rc-

gchoudcn. Dat ,chcpt nameli1k t.Tn

over

111111g

de

uitbrciding

van

gcring-.,\cidcr">. En zo kunncn we nog

heldcrc

wei even doorgaan. ( lndcrzock van de

ling, duidclijke adrc"cn tot wic men

vcrantwomdcliJkllCidwcrdc-

puhlieke opin1e' in de lid,tatcn lc:en

zich wende11 bn en cen dcccntJ·alc de-

om dat in Nededand een hctrekkciJjk

1110CrOt1C

c
""·

omcali't"che vi,ie he,tJJt op de moge.'11

Dati' wcllicht in dc hand gewcrkt door

Beginselpolitiek contra
reaalpolitiek

de n1crkwaordigc gcwoontc van hcpaal-

Hct lcderalc per,pcctid i' tcgclijkcrtiid

<

dc EuroparlcmeJllJncr' 0111 alti]d maar

ccn auiepunt tcgen hct opkomendc na-

.'11

il}khedcn VJn hct Luropce' l'arlcmcnt.

tc klagen over her tekort aan hcvoegd-

lJonali"llC in Luropa en hct daarmec

hcdcn. In wcrkcliJkhcJd ,iJat die k!Jcht

vcrbonden anti-parlemcntJri<,me

met name op de nieuwe tcrreincn die

cyni~n1c ten oanzicn van de Europc'->c

Hct

Jan de intcrgouvcmcmcntcle hc,Juit-

1ntcgratie, dat men bij ccn aantalmodi-

vorming van de Raad zi)n ovcrgclotcn.

euzc type' aantrch, hcelt ccn inhoudc-

Het parlcmcnl kan op de andere gchie-

li)k vcrband met hct platvlocr'e 'Ligen

dcn JlJct mccr gcpJ"ccrd worden en

volk ccrq' 7:ij die zo tmt' ziJil op dit
cyni~n1c plcitcn cloorg0an...,

vulw(lJrdig.

luncttoncc-rt

C~ccn gck!Jag du~., over de
zogcnJJ!ndc

nlzKhtcloo<..,-

tH.?l vcncgcnwoordigd we-

.~1JJr

de

de vcrhctering VJn

Lurope'e

hlijlt wei ccn

tick die de relcvontic va11

parasitaire opvatting

ten door zijn parlcmcnl.

'tructuJTn

rc-

hebben over het

hct nwrclc ontkent. Dczc
nlcn,cn hc,chouwen die
voorkeur voor

lidmaatschap van de
Europese Unie.

a-morclc

benadcring van de politick
al'> cen bcwiJ' van hun
vakmamchap. ldeologi,ch
gczien pa't dit heel gocd

pnoritcit

WJJr nwgelijk nwcl de hc,Juitvonning

hij de gcdachtcnwcrcld van de Tory-1'"'-

in de RaJd zich ontdocn van vcto-rcch-

ly. dic in haar olliciclc documcntcn

ten

h!ijk

en

hlokkerendc

mindcrhcdcn.

gcctt van

nlinachttng voor en

l'arallcl daarmce moct aile' wat niel

wantrouwcn tcgcn ·,;r<~Jd

mccr cllccticl door nationalc parlcmcn-

l'rccic' hct tegendccl van hcgin,cl-poli-

tcn ken worden gccontrolccrd onder de

tick du'

hcvocgdhedcn

van

hct

<111d

nof,fc

,,lr<~s'

f'uropcc'

l'odcmenl vallcn Naa't ccn he,tuurll}-

Vanu1t de chrl'>ten-democratic i' hct

kc 'uh,idiarllcil i' er JmmeJ-, ook ccn

ccn en andcr op tc merkcn over opvat-

,uh,idiaire vcrhouding tu"cn volkwcr-

llllgcn

tcgcnwoordtg!ngcn

ontwikkclingcn. Het gcdrag van de

,.\\lccn

zo

kztn

over

intcrnationalc

politiekc

rcLht worden gcdZlon JJil de burger a\-.,

Raad inzakc cx-locgmlavic laat zie11 dat

politick veJ·antwoordclijk wczcn

ccn invlocdrijke rcgcring al, d1c van

l)at

hctckcnt tevcm de ontwikkeling van

hct Vcrenigd Koninhiik UJtgJal van de

ccn wctgcving op de opcnhoorhc1C.1 van

gcdachtc dat zo'n gcwclddadigc Ollt-

hc..,tuur en ccn opt!n1alc CO!lllllllllicatic

wikkeling biologi'>ch en hiqor"ch gc-

\ [)\'

,,.,,

z
Cl

aalpolitiek, dati' cc11 poli-

die een tamelijk

hcJd. De Furope'c burger
kan zich wclterdcgc cllcc-

voor de zogcnaZ1n1dc

Er zijn regeringen

N

z

z

cletennineerd i'> Dit i'> een vi<,ie op po-

N

ke vcrarllwoordelijkhcid tc ontkcnr1cn

cialisme

en te cmtlopen. Het i'> prcttig ont tc

tegen

kwamen.

In

het

!:uropce'> l'arlcmcnt kondcn we zulkc

kur1ner1 beweren clat hct gcwcld zrch

opmerkcliJkc ;maly,e< optekenen uit

ver weg, lm van de eigen polctrekc be-

de mo11Cl van de hamc. <,ociali'>ti'>chc

slr<,<,ing,macht. voltrckt al'> grng hct om

oud-ntini<,tcr

ccn llJ.lUU!TZllllp. Tcrn1cn o]..., 'uithran-

(~hcy'-l~on.

c)ud-con1n1 i.:;<.;ari'->

en

f)czc

atgcvaardigdc

gc-

dcn' en 'uitziekcn' zip1 hii dit type poli-

hruikt zell, ecn onvcr,ncckn hloed- en

tici populair Ze makcn zeit, de rndruk

bodcmterminologic om de etni,chc de-

dat de gehrurker'> van zulkc termen ccrt

Bo~nie-Hcrzcgovina a\-, ccn

extra diep inzicht hchben in hct ver-

ling

>

allen die reden hebbcn 0111 hun politie-

litick die we eercler in het nationaal-'>o-

VJn

pr·aktisch nuttigc en onontkoombare

loop van dezc 'natuurprocc<,<,en' !let is

'uplo<,<,ing' te hctitelcn. Dougla, Hurd i'>

eigcnli1k nict zo moeiliJk o111 het natio-

cr. '>inc!, zijn voorzitter,chap van de

naal-'>ociali,mc a!, denkmodel hij gc-

Raad, op uit gcwee'>l om het 'n.:cht van

wclddadige politrci a!, Kar-adzrc aart te

de <,tcrkqe' in Bmnrc zijn loop tc Iaten

\\'IJZen. Divcr'>e minister'> van de Raad

[ )c pragn1ot1schc wcg naor ccn c.nel

en

hcr'>lel van \tahiliteit' (cen woord dat

Owen r menen ondanb dat

hun

<,econdanten

i

zoa!,

])avid
dat cen

opvalt door zijn <,trikt a-morclc karak-

neutrale

ter'

loop! via hct overtuigert van de

huewcl ecrclcr een keuze voor demo-

waarschijnlijke verliezcr dat ovcrgavc

cratic en anti-apartheid voor de hand

onontkoomhaar is. DaarbiJ hoort een

llgt

1

cindcloo~

tocgcvcn

oun

de

op<,tclling

aanvaardhaar

i'>.

milituir

I let kan om clan ook nict verhazen clat

'>lerhtc. Dat i'> de lundamcntclc rcdcn

aan hct opkomendc nationaal-socialis-

voor de \VCigcring 0111 de \VCtttgc rcgc-

me en fCJ'>Ci<,n;e rltalii'l vee! tc weinig

ring van BosniC de \Vapcn- en n1ilitairc

tegen'>pcl wordt gcbodcn. Har-der dan

De film
Schindlers' list is
op te vatten als een
vervreemdende
weergave van wat
heden in Bosnische
steden en dorpen
plaatsvindt.

'itcun tc gcvcn waaron1 dczc

ooit worden de kitl"n getooncl; de I rim

vraagt. l)ougla-, Hurd zcgt

Sc!Jind/cr\II<I '>peclt zich nict aileen at in

openlijk dat hij daarvan ccr1

het Polen van een halve ceuw geledcn.

Ianger- durendc zcllverdcdi-

n1aa.r i-.; ccrdcr op tc vattcn J]-.; ccn vcr-

g1ng vrccq. In plaah van de

vrccnldcndc wccrgavc van

gcvraagdc

in llosni'>Che clorpen en stcclen plaat<,-

qcun

\Vordcn

\VJ.t

hcdcn

gmndtroepen gezonclen die

vindt. Ftni'>che zuivcringcr1 worden uit-

nog het ellccticfq zijn als he-

gevocrd met prakti'>Ch de gocdkeuring

<,cherrncr<, van eer1. voor de

en '>Om'> met medewcrking van L:C en

-;tcrk'itc parti_j gunqigc, ~lo/u-;

VN. Daardoor worden op z'n min<,t an-

quo

dere geweldenaren elder·, in de wereld

I let dreiger1 met terugtrek-

tltlllgcnlocdigd om cvcnccn'-. drt pud op

king hedt voort<, uihluitcnd

tc gaan.

hctckcni'> a!, drukmiddcl tcgen de llosnische rcgcring, die zich

In de komencle periode zal de vraag he-

maar niet hij het zegevierend onrccht

antwoorcl 111oeten worden welk karak-

en de vcr-dcr-e 'zuivcrrngen' en ah,lach-

tcr

tingcn \Vii nccrkggcn. f)c zogcnaamdc

delijkherd van de hrrope'>e llnre zal

hiologi,ch- hi'>tori'>chc gedetcrmi nccrd-

aannemen. Zal hct ecr1 llnie zi;n die de

hcrd i'> cen aantrekkelijke thcorie voor

dcn1oncn van de

de

intcrnationak

JZl!Til

vcrantwoor-

dcrtig en vccrtig,

C J)V

(l

(!1-

on1 'pragn1at1schc rcdcnen' \veer op-

l)fcrcn gcdcn1ocrati-;ccrdc san1cnlcving.

rocpt' L:r i'> bchocltc aan tTn hcldcrc

Ook

chriqcn-dcmouatische vi'>ie op de bui-

wordt onzc maatschappij daardoor als

door

Wc'>tcuropcse

collcga's

tcnlandsc polittck. Dezc staat haaks op

'>llj)CT-dcmocratisch hc,chouwd. luist in

de traditionele vormen van rcaalpoli-

Ccntraal- en Oost-Europa worden we

ttek. Fen verwijzing naar de nadclige en

daarorn met grotc belang>;telling en Ja-

son" zclls gruwclijkc gevolgcn van al-

loczic hckcken. De 'export' van onze

lcrlci graden van nationali,mc is in dc-

concepten I hiJvoorbeeld over de opzet

ze tijd zccr op zijn plaats Cclukkig zijn

van ccn niet door de overheid hehecrst

wij

ondcrwijs) ondervindt rnccr steun van

niet de cnigen die dat inzien.

C:hristcliJk-<,ocialc grondprincipes hcb-

Bru<,<,clse diensten dan van Nederlandse

hcn voldocndc innerlijkc ovcrtuigings-

departementcn.

<

kracht om padcmentairc mccrderhcden
op tc lcvercn. Vout- cen vcr<,tcrking van

Vcel ang'>t, agtT>;Sie en cllcnde komt

hct J:uropccs normcn- en waardenbcsef

voort uit ccn vol>;trekt onthrcken van

is hct zccr gewcnst dat Del or' I zcll ac-

inzicht in de hetckenis van maatschap-

tid op dat gcbicd i wordt opgcvolgd

pelijkc en politicke democratic. len

door ecn man a!, Lubbers. die bij mecr-

aangepast 'zuilcn-systeem', met ziJn ge-

dcre gelcgcnheden hedt Iaten merkcn

weldige vrijhcid voor minderhedcn.

dat dczc zaken hem zeer ter harte gaan.

had, en zou nog, in diverse <.trekcn met

N

z

culturecl-rcligicu<, gcmcngdc bevolkin-

De Oosteuropese uitdaging

gcn,

Vanuit christcliJkc verantwoordclijk-

zijn. Sinds de genocide en de etnischc

heid gczien hicden Ccntraal- en Omt-

vcrdriJvingen in Bosnic vcrdient hct

ma>;Saal

lcvensrcddend kunnen

Furopa on'> ccn lantasti'>che uitdaging.

obligate

Het U );\ heel t vee! lcring getrokkcn

slccht'> minachting

uit de crvaringen in de Derek Wcrcld.

ming van minderhedcn crnstig mccnt

l)c

kan gccn kwaad mccr horen over ecn

nota

die

hct

Wctemchappclijk

gcrnoppcr

up

'de

zuilen'

Wic de hc,cher-

lnstituut voor hct C:DA daJrover dcs-

door de ovcrhcid gestcundc pluralisti-

tijd'>

sche zellmganisatie van minderheids-

schreel

i'Wercldcconomie

en

Ontwikkcling', 19H6 I, biedt. evenals de

grocpcn.

daarna gcpublicccrdc nota over hct
Furopce<,

middcnveld

I 'Furopa

en

,'-.\aahchappclijkc Organisaties', 11)')3

)

en hct in de steigcrs <,taande rapport

Cultuurpolitiek in Europees
kader
Feitclijk gaat het hier over cultuurpoli-

over de maat'>chappeliJkc en politickc

tiek. Her Verdrag van 1\ laastricht er-

relatic'> met de van hct totalitarismc hc-

kent cultuur als ccn zclfstandig politick

vrijde Ianden, tal van aanknoping'>pun-

thema. Het cultuurheleid van de ltdsta-

christen-

tcn <,tond dcstijds zwaar onder druk van

democratische bcnadcring zal daarbiJ

de ccnziJdig-economischc actics en bc-

zecr prakti'>ch blijkcn en ecn sterkc, dc-

vncgdhcdcn van de luropesc Ccmccn-

mocrati'>crcnde inslag hcbbcn.

<,chap. Hct i'> cen hoog'>t merkwaardig

De t\cdcrland<.e maat>;chappijstructuur,

miwcrstand dat de crkcnning van cul-

tcn

voor

bclcid

De

die in hoge mate door chn>;tcliJk-<,ocia-

tuur a]-, ccn cigcn ")Cctor ccn hcdrc1ging

lc concepten gestempcld is. hicdt velc

van de cultuur zou zijn' Nict 'Furopa' ot

voorbcclden van een in diverse Ievens-

de culturcn van de omringendc lidsta-

\ llV ,,,q

z

ten hedreigen de Nederlandse cultuur.

-;logan 'Figen volk ccrst' of mccr he-

maar het domJneJTil van economische

<;chaaldc vcrsic<; daarvan.

henaderingen, de kolonisatie van de

z
N

cultuur door de markt. lui<;t om het ge-

Naar hlllten toe vocn Nederli!nd een

vaar van nivellcring door het marktden-

uiter<;t hescheidcn cultuurhclcid. AI,

ken te voorkomen is er ecn culturelc

Furoparlcmentaricr kun )e Je wei ccm

vcrantwoordelijkhcid van de FC gdor-

crgercn oan die a-culturclc houding.

muleerd

Het scheppen van ang<;t voor Europee<;
cultuurhelcid valt dan op <~I<; huitcnge-

>

C:ultuurhelcid i-; altijd een helcid dat de

worm hypocriet en onredeliJk. Het i<;

veelvormigheid van culturcn bcvordert.

nweilijk om je aan de indruk te onttrek-

Furopccs cultuurhelcid maakt daarop

ken dat die ang<,t o111 populi'>tischc rc-

geen uitzondcring. Vandaar dat Europa

denen

hqvoorbceld positiever <,taat tegenover

opko111cnde nationali-;111e kan men met

worclt

opgevoerd

Hij

het

minderheidstalen dan de lidstaten zclf

zulke anti-Furopesc thcma\ gcm<~kke

De EC doet aan pmiticve cli-;criminatie

lijk de h<~nden op elkaar kri)gen f let "
ccr')t ccn~., tc ovcrwcgcn

ten hate van de klcincrc cultuurgchie-

goed

den. Dati-; geen hiJzondere vriendeliJk-

men de burgers hecn gidst al-; men zo

lwid, maar een nor111aal uitvloci-;e\ van

op de 111stinctcn <;peelt

on1

\VJ.Zlr

hct voeren v<~n cultuurbeleid. t'\1, cr du-;
gevraagd wordt 0111 respect voor de

De pmitic van hct onderwiisheleid "

ver<;cheidcnhcid van de nationak cultu-

1110lllcntcc1 gocd in de vcrdrogcn gcrc-

IT11, dan is d<~t nieh anders dan ee11

gcld. Loa\<; te vcJw<~chten vic\. " de

vraag

cultuurpolitick.

vrcc~ voor luropcsc inn1cnging in de

Die politick laat zich overigens niet hc-

kosttc nict a\ tevecl moeite om de lor-

om

Furope<;e

nationale stel<;c\s i)del geblcken

!let

pnkcn tot de nationale diver<;iteit. Fr is

mule-; op de gcwenstc wiJze 111 het

ook ee11 cliversiteit in Luropa die 111et

Verdrag van ,\ 1aastricht te kri)gcn De

prin1air

nationaal

van

aJrd

i'-1.

zeggcnschap van hct parlcmcnt ko111t

Lr i<. een

in rcde\ijke mate tot z'n recht, hetgeen

protcstantse cultuur, cen katholicke,

ccn extra bcvcilig1ng vornH tcgcn ccn

1\ationali<,ten vcrgeten dat

ecn humani<;tischc, etc., ook a\ vcrzct

loutief gehruik van het suh<;idiaritcit<;-

het oude en hct modemc 'umserv<~ti<;

hcgimel Ook hier was de angst een

me' 11n de politicologi<;chc, angelsak-;i-

slechte raaclgcver

-;chc bctekenis van het woord I zich

het ondcrwijs a\-, een cigen tcrrein. en

De erkenning van

tegen de culturcle geprolilccrdheid v<~n

nict als <;lccht<; cen <~fgelciclc van hct in-

mindcrheidsgroepen.

teme marktbeleid, moet vanlllt chri<,-

Chn-,ten-demo-

crutcn WtJntrou\ven vanoud.:., de overnla-

tcn-democratisch

tige nadruk op de cenhcid van de

gc1·ekend worden

oogpunt a\<; wimt

n<~tionalc cultuur. Die nadruk pa<;t cn-

der bij hct Tclly-con-;crvati<;111e en in
nog stcrkcre mate hij hct vooroorlog-;c

Naar een Europees
middenveld

la<;cis111e !de NSB was de uitvindcr

LliterJJrd i-, het nu hJrd nodig om rui-

van

'hokjesgeest' 1.

mc aandacht tc gcvcn aan de ontwikke-

,'domentccl trdt men die het <;tcrkq

ling van een [uropee-; 111iddenve\d dat

ililn hij degcnen d1e niet vies ZIJ!l van de

op allcrlci tcJTeJncn vorm gccft aan de

het

<;chcldwoord

( I)\'
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ten opz ic h te va n Europa , die zo ke n -

sloga n 'E ige n vo lk eerst' of meer be-

Europese d imens ie va n de diverse le-

sc haafde ve rsies daa rva n.

venssferen. Dit midd enve ld kan tevens

merkend is voor de Nederland se pu-

een onmisbare gesprekspa rtn e r z ijn

b li eke opinie en somm ige redact ies va n

Naar bu iten toe voert Nederland ee n

voor de Europese overheid en het par-

dagblade n.

vaa r va n ni ve ll erin g door het marktde n-

uite rst bescheiden c ul tuurbe le id . Als

le me nt. Europa is ni et slec hts ee n po li -

ken te voorkomen is er een cu lturele

Europarle me ntariër kun je je we l ee ns

tiek-staatkun d ige e n tite it. Het is iets

De dringende thema's

ve rantwoo rd e lijkh e id va n de EG gefo r-

erge ren aa n d ie a-culture le ho ud in g.

dat all e soo rte n maa tsc h appe lijk orga-

De pa rt ijen versc hill e n n iet vee l in de

mu leerd.

H et sc hep pen va n a ngst voor Europees

nisatie- leve n raakt. Als dat zic htbaar

keuze van vraa gstukken d ie o m bijzondere aa nd acht vragen. M isschien komt
dat door de g rote in vloed va n on der -

ten bedre ige n de Nede rl a nd se cultuur,
maar h et do min e re n van eco nom isc h e
be nad erin ge n , de ko lon isatie va n de
cul tuur door de markt. Ju ist om het ge-

c ul tuurbele id va lt dan op als buite nge-

wordt , za l de Eu ropese we rke lijkh eid

C ultuurbel eid is altijd ee n be leid dat de

woo n hypocriet en onrede lij k H e t is

tevens d ich ter b ij de burgers komen.

vee lvormi ghe id va n cu lturen bevordert.

moei lijk o m je aa n de in druk te o nttrek-

zoekers va n de pub li eke opinie. All e

<

ken dat d ie angst o m pop uli stisc h e re-

Een heel b ij zondere pos iti e hebbe n de

pa rtijen h eb ben de ne ig in g z ich op d e

m

gee n ui tzo nd erin g. Vandaa r dat Europa

denen

Europese kerken. (De term 'midden-

gevoe lens va n de gemid de lde burge r te

bijvoorbee ld positiever staat tege nove r

opkomende nationali sme kan me n met

ve ld' past e igenlijk ni et goe d bij hen .)

ric h ten. H et is echte r best moge lijk dat

Vano uds hebben de kerke n ee n interna-

de e ige n achterba n een wat afwijkende

Europees cultuurbe leid maakt daarop

wordt

opgevoerd.

Bij

het

UJ

minderhe idsta len dan de lidstaten ze lf.

z ulke ant i- Europese thema's ge makkelijk de handen op e lka ar krijgen. H et is

tionaa l karakter. H et duidelijkst is dat

prioriteitste ll ing ve rtoont. De drang

Vl

De EG do et aa n positieve di scrim inatie
ten bate van de kleinere cu ltuurgeb ie-

goed om eerst ee ns te overwege n waa r

bij de roo ms-ka tho lieke ke rk. Z ij h eeft

naar h e t midd e n heeft we lli cht z ijn

den. Dat is geen b ijzondere vrie nd elijk-

men de burgers h een g idst als men zo

haar

ve rantwoordel ijkh eid

la ngste ti jd ge h ad. Hoe het ook zij, de

he id, maar ee n normaal uitvl oe ise l va n

op de instin cte n speel t .

vo rm gegeve n in een spec ifiek op d e

w ijze waarop ee n vra ags tuk wordt aa n -

Europese prob le mat iek gerichte bis-

gevat za l doorgaans blij ve n ve rsc hillen.

UJ
0...

0

UJ

het voe ren va n cultuurbeleid. Als er dus

Europese

sc h oppelijke co mmi ss ie . De kath o lie-

De pos itie va n het o nd erwijsbe leid is

versc hei denh e id va n de nationale cultu -

mome ntee l goed in de verdrage n gere-

ken zij n z ich uiteraa rd zeer bewust van

De zorge n ove r de landbouw wo rde n in

ren , dan is dat ni ets anders dan een

geld. Zoa ls te verwachten vie l, is de

de invloed die de soc ial e e ncyc li eken

de c h risten-democratie het liefst be-

vraag o m

vrees voo r Europese inmeng in g in de

op de Europese integrat ie h ebbe n ge-

handeld in het kader va n ee n beleid

nationale stelsels ijde l gebleken. Het

had. De protestantse bezinning op

voor o ntwikke lin g van het platte land.

cultuurpoliti ek.

kostte niet al tevee l moeite om de for-

Eu ropa is tijdens de Koude

Het economische beleid

perken tot de nationa le diversiteit. Er is

mules op de gewe nste wijze in het

Oorlog

moet passe n in een visie

ook ee n d iversiteit in Europa die niet

Verdrag van Maastr icht te krijgen. De

doordat de Ooste uropese

is.

zegge nsc hap va n he t pa rl e me nt ko mt

kerken gee n posit ieve v isie

Nationa li sten vergeten da t. Er is een

in rede lijke mate tot z'n recht , h etgeen

op de integratie mochten

een extra beve ili ging vormt tegen een

steunen. Pas in 1994 za l de

fout ief gebruik van het sub sidi ariteits-

Nederlands

h et oude en he t moderne 'conse rvatis-

beginsel. Ook h ier was de angst een

Kerk , in casu haar Raad

me' ( in de politicologische, ange lsaks i-

slec hte raadgever. De erkennin g va n

voor Overhe id e n Same n -

het onde rw ijs als een e igen terrein , en

leving (ROS ), ee n goed

tegen de cu lture le ge profil ee rd b e id va n

ni et als slec h ts ee n afge le ide va n het in -

doortimmerde ( in co ncept

mind erheidsgroepen. Christe n-demo -

terne marktbe le id, moet va nuit c h ris-

reeds bekende ) nota over

ten-democrat isc h oogpunt a ls winst

de Europese ontw ikk e lin -

gerekend wo rde n.

gen publiceren. Hiermee

D ie po li tiek laat z ic h overigens ni et be-

pr im air

nationaal

van

aard

protestantse cul tu ur, ee n katholieke ,
ee n humani st isc he , etc. , ook al verzet

sc he betekenis va n h et woord ) zich

cra te n wa ntrouwen va no uds de overmatige nad ruk op de een he id van de

tegenge h ouden ,

Hervormde

Als er gevraagd
wordt om
verscheidenheid van
de nationale
culturen, dan is dat
niets anders dan een
vraag om Europese
cultuurpolitiek.

op ontw ikkeling va n een
same nle ving. Daa rom zal
steeds gestreefd wo rd e n
om de soc iale kwesties van
meet

aan

een

centra le

plaats toe te ke nn en. De
c hri ste n -democ rati e ontloopt zo de verle id ing om
het polit ieke verlengs tu k
van ee n lo bby of va n ee n
act iegroep

te

worden.

Vandaa r dat d e m ili e upro-

nat io nale cultuur. D ie nadruk past eer-

neemt Nederland wederom een voo r-

blematiek in gepast wo rdt in een vis ie

der bij het To1y-co nserva ti sm e e n in

Naar een Europees
middenveld

h oe depositie in , deze keer binn e n het

waa rin ook reke nsc h ap gegeve n wo rdt

Europese protestantisme. Door deze

va n de noodzaak va n eco nom isc he o nt-

Uiteraard is het nu hard nod ig o m rui-

nota wordt de aan dacht op de spi ritu e le

wi kke ling van ac htergeb leven lidstate n.

me aa nd acht te geven aan de o ntw ikke-

aspecten van de EG ge ri cht. Ze zo u

De crimin aliteitsbestrijd in g passen w ij

li ng van een Europees middenve ld dat

een doorbraak kunnen betekenen tegen

in in een bredere no rm atieve benade-

op all erle i terre in e n vo rm geeft aa n de

de huidige ga ngb are onverschilli gh e id

ring va n de sa men lev in g. Als e r gee n

nog sterkere mate bij het voo roo rl ogse
fascisme (d e NSB was de uitvind er
va n het scheldwoo rd 'hokjesgeest' )
Momentee l treft men d ie het sterkst
aa n bij degenen die ni et vies z ijn va n de

CDV 6/94

CDV 6/94
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gev raagd wordt om respect voo r de

Europese

m
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morccl hc<,cl i'> of krachrig hcvorderd

Her pa'>t echter nict om de contrihutie

nich mccr dan dwcilcn met de kraan

aan de EC te vcrgelijkctl met de recht-

open. DaMom zip1 we zo voor '>lahielc

strccbc suh,idie' die naar on<, land te-

gczin.,.,ituatic'>, ccn duidcliJk en gc.ln-

ntg<,tn>men

opvocdi ng-,kl i-

'>pirccrd

Voor christen-

voor allcrlcJ vcrcnigingcn

en vcrhandcn waar normen en waardcn worden
ovcrgcd rLigcn.

democraten is het
wei heel vreemd als
onze commentaren

>

Voor de lid,tarcn ligt hicr

primair door

vcel werk, maM Europa
u..:

kan in ~on1n1igc gcvallcn

de noodzakclijke aanvulling w·ven

Op dezcltdc

nationale zelfzucht
zouden worden
ingegeven.

wiJzc zal de vrijhcid om
-..trcngcrc

norn1cn

voor

van

mevrouw

Thatcher

'>tamt. ZiJ ricp: '/ tl'dlll 111)'
IIIOllf)'

/J,Ilk' Toch hliikt de-

zc rcdcnering ook
zo

pro-Eumpe<,e

111

her

Neder-

land gcvolgd tc worden
Dar blcck tocn Nederland
gccn nctto-ontvangcr

wa'>

11lC(T

Ter'>lond bcgonncn

Nederland-,e

kamerlcdcn

te klagcn dar de lC 'zo
duur'

wcrd

LlitcraMd

<,tuttten zij, welvcrdtcnd.

ccol"gi-.che, <,ocialc c11 gezondheid'>maatregclen aan te lcggcn,

Dat is cerder een kwadc
gewoonte die uir de tijd

maar in de '>cholcn. ruimrc
u..:

genicten van de Europc<,c '>llh'>idie'>.

worch, i'> hct wcrk van ju-,tirtc en politic

op wocdende reacric'> van huirenland<,c

bchouden

collcga's Wij zip1 wei de laat-,tcn die

mocten blijvcn. Nederland en enkclc

om ovn de pt·ij-, van Furopa beklagcn

andnc lid-,tatcn moercn cen aan hun

kunnen. Voor chri<,ten-democratcn "

om<,tandighcden aangcpa'>tc voorhoc-

het wei heel vreemd a], onze conlmen-

dcpo<,itic kunncn blijvcn innemen. In

tarcn primair door nationalc zellzucht

<,ommige gevallcn kan dit lciden tot ccn

zoudcn worden ingcgevcn.

Furopa van de twcc '>nelhcckn, bi)voorbccld bij de tol'>tandkoming van de ene

Lr zijn nwmenteel ook andere tcJTeinen

Europe<,e valuta. Het zal echtcr moci-

wa<1r, nier vanuit zclfzuchr maM vanuit

li1k zip1 om in zo'n Europa de parlc-

de va<,te wil om lastcn te dclcn met aile

mcntairc democratic veilig tc <,tellcn.

andere lid\taren, opgetredcn moer wor-

Ovn ecn dcclparlcmenr horcn we nog

den. Hct vluchtelingcn- en asielbcleid

niet '>prckcn. Hctckcnr dat dat de twcc

[')

<,nclhcdcn tcvcn<, ecn triomf voor de in-

Dat i'> ccn garantie voor mi-,lukking,

tct·gouverncmentclc bc,luitvorming zal

cvena[, dar bq het huitcnland<,e en vci-

zijn:

hclaa-,

nog

intcrgouvcrncnlcntccl.

lighcidsbcleid her gcval hlcek. Hoewcl
de opvang van vluchtelingcn her he<,t

Lasten delen in Europa

in de cigcn rcgio kun plaahvindcn, hct-

Nederland hccfr <,teed, in hoge mate

gcen de hoop op tcrugkccr lcvend

gcprofiteerd van de Lurope<,c integra-

houclt. zullcn cr altiJd men-,en zip1 die

tic

In de cer<,te plaat'> omdat we een

open economic hebbcn en zeer athan-

n1et in de eigen rcgio terccht kunncn
])c EC-lid-,tatcn zullcn dan ga-,tvrqheid

kelqk zi)n van cxpmtmogcli)khcden

moeten vcrlcJlen. Helaa<, onthrcckt hct

Voort<, wa' de I::urope<,c landhouwpoli-

aa11 de bcrcidhetd om de la'>len re vcr-

tiek zo ge<,tructureerd dat onzc cHi-

delcn. Hct gaat dan zowel om de in de

cicntc

rcgio opgczcttc opvangccntru al~ on1

landbouw

hijzonder

kon

(I lV !> "1

de opvang in de FC. Duitsland laat

door ecn <,tcm op het C:DA. een signaal

n1cn zuchtcn onder cen Z\varc in111ligra-

af te gcven van afkeuring tegenover het

tie-last. Engeland nccmt daarentegen

paarse strevcn. Nog geen dcrde dee!

maar mondJc<,maat vluchtclingcn op.

van de kiezer'i i'i rro-paars. Hct mag

De ongclijkhcid op dit vlak is schrij-

vrccmd hctcn als het twccclcrde dec!

ncnd. Communautariscring van dit he-

zich op 9 juni niet laat horen.

kid

I ook

wei

c

'Schcngenhclcid' gc-

Tot slot

nocmdi 1'> ccn dringcndc cis.

Mecr clan bij de vorigc zal hct hij de
I )at gcldt tcvcn'i voor de samenwcrking

komcnde vcrkiezingcn op hct CDA als

van politic en justitic. De politick loopt

stroming aankomcn en nict zozeer op

hicr achtcr de, in hct wcrkveld gcvon-

de e11c aanvocrdcr. Dat is dan ook de

dcn. praktische oplo<;<;ingcn aan. In de

rcclcn waarom de kandidatcn v1·ij zqn in

komcnde periodc zal het parlcment

hct voeren van per'ioonlijk gctinte ac-

kcer op kecr moeten aangeven tot welk

tie, gericht op dclcn van hct kiezers-

ecn fiasco het krampachtig vasthoudcn

publiek. We waren in de atgelopen

aan hepaalcle <,ymholcn van nationalc

pcriocle een fantasti'ich goed <,amen-

'iOCVeiTinitcit lcidt.

werkend team, waarin ieclcr op cigcn

Terwijl de [uropesc campagne plaah-

'>prcekt ook uit de huidigc campagne.

manicr bclangrijk werk lcverclc. Dat

m

<

z

vindt, gaat het tormatie-spel rond ecn

Het CDA heelt en biedt een duiclclijkc

nicuwe

rcgering door.

politick orienta tie, vooral waar het over

m

Cczien de grote en principiclc ver'>chil-

Luropa gaat. Dat is ecn voorsprong die

z

lcn tLMen de rartiJen cl1e aan hct ge-

bchouden hlqft En, hoe het ook zij,

knutsel

Nederlandse

coalitie

zonder de chri-,telijk-socialc grondmo-

deelnemen is de vraag: wie gaat voor

tieven met hun creatievc stootkracht

wie door de pompc

kan hct proces van Europe<,e intcgratie

roncl

de

paarse

Hct strevcn naar cen paar<,e coalitie is

niet tot ecn goeck afronding worden

op zichzell ccn cigcnaarcligc zaak voor

gchracht. Dat is cen praktischc crva-

partijcn die jaar in jaar uit hun kiezer'i

ringswijshcicl die cen hegin'iclpartij niet

hcbben voorgehouden dat hLm onder-

hoeft te verbazen.

lingc tcgemtclling de echte kwe'>lic
was waar de rolitiek om draaidc. Dat

Drs A 1\'l Ooslli!lldcr is lid t'<lll hct Euro{lccs

blijkt inccns nict het gcval te zijn. Veel

Porlcmclll

kiczers zullen de indruk hebhen dat zij
prenlang hij de nem gcnomen zijn of
11u hij de neus gcnomen worden. Velen
hchhcn zorgclom or VVD. D66 of
I'VDA gestcmd. mcncnd dat het CDA
toch wei aan de rcgering zou clcelnemen. Dat was cen veilig gevoel. Dat de
partij van hun keuzc hun <,tem gcbruikt
om cen anti-CDA. 'paar<. kabinet te
vormcn. d5t was nu ook weer nict de
bccloeling. Op 'J juni aanstaande zullcn
wcllicht velcn hun kan'i hcnutten om,

( llV I> 'l I

