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Verenigd Europa
Brussel herbergt sinds Vrijdag de internationale raad van de Europese beweging, de verzameling van alle
verenigingen van betekenis, die een vereniging van Europa op federatieve grondslag voorstaan. Zoals men
zich van het congres van verleden jaar in den Haag herinneren zal is Churchill een van de grote
stuwkrachten dezer beweging, met andere figuren van internationale betekenis als een Blum, een De
Gasperi, een Spaak. Laatstgenoemde heeft de raad in de Belgische hoofdstad ontvangen en kon er met enige
trots op wijzen, dat de Europese gedachte eindelijk uit het rijk der dromen op de vaste grondslag der
werkelijkheid is komen te staan. Hij doelde daarbij natuurlijk op het besluit van de Westerse Unie om een
raad van ministers en een raadgevend lichaam in het leven te roepen. Dat is natuurlijk nog maar een begin
op politiek terrein, een aanvulling als het ware (en dan voorlopig nog in beperkter omvang) van de
economische samenwerking, welke onder de drang van de Amerikaanse steunverlening tot stand is
gekomen. Uit dat begin kan echter ten slotte iets groeien, dat van meer betekenis is. De hoofdzaak is, dat het
begin er is en dat is mede voor een belangrijk deel te danken aan de krachtige propaganda, welke door de
Europese beweging gemaakt is. Daarbij vergete men echter niet, dat ook zij weer voortwerkte op een bodem
door anderen bereid. De voortdurende actie tussen de beide wereldoorlogen in voor een verenigd Europa,
welke van verschillende verenigingen is uitgegaan — Coudenhove Kalergi en zijn medestanders dienen hier
met ere genoemd — heeft de geesten al voorbereid.
De Europese beweging heeft nog altijd een belangrijke propagandistische taak te vervullen. Juist door de
deelneming van staatslieden van naam heeft zij gezag. Dit maakt, dat zij niet alleen op zuiver
propagandistisch gebied werkzaam kan zijn, maar dat zij daarnevens belangrijk voorbereidend werk kan
doen, dat in verslagen en voorstellen kan worden neergelegd. Tot de wensen, op het Haagse congres geuit,
behoorde naast de instelling van een Europese vergadering (het raadgevend lichaam van de Westerse Unie)
ook die van een Europees hof ter bescherming van de rechten van de mens. Churchill heeft op een openbare
vergadering van de beweging gezegd, dat men moet trachten als practisch resultaat van de bijeenkomst te
Brussel de instelling van zo'n hof te bereiken. Een dergelijk hof zou o.a. moeten zorgen, dat binnen het
Verenigd Europa een wettelijk gruwel als het proces Mindszenthy onmogelijk zou zijn. Een dergelijk hof
zou niet in strijd komen met het internationale hof van justitie; de beginselen, door de Ver. Naties
neergelegd in het handvest voor de rechten van de mens, zouden echter beter en doeltreffender kunnen
worden uitgelegd en toegepast door hoven in het minder verdeelde en meer overeenstemmende gebied van
regionale eenheden. Laat Europa over Europa rechtspreken.
Hiermee had Churchill deze wens gebracht binnen de strekking van zijn ganse betoog, dat een krachtig
pleidooi was voor regionale organisatie. De organisatie der Verenigde Naties is een teleurstelling geweest,
zij is verlaagd tot een kijfcollege, waarin men elkaar de ergste beledigingen naar het hoofd slingert. De
voornaamste oorzaak ligt bij de communistische aggressie, die nuttige samenwerking onmogelijk maakt,
maar daarnevens zijn er ook fouten in de organisatie zelf, die moeten worden weggenomen. Een dier fouten
is in Churchills ogen het gemis aan regionale organisaties. Het is ijdel de koepel van de tempel des vredes te
bouwen als de pijlers, waarop hij rusten moet, ontbreken. Zoals er in een leger groepen, divisies, brigades
zijn, omdat een rechtstreeks contact tussen hoofdkwartier en manschappen of lagere aanvoerders onmogelijk
is, zo zal ook een organisatie als de Ver. Naties pas goed kunnen werken als er grotere eenheden ontstaan.
Zo beschouwd, en er ligt zeker een kern van waarheid in, die ernstige overweging verdient, zal de Europese
organisatie niet alleen de belangen van Europa dienen, maar die van de hele wereld. Doch afgezien hiervan,
van welk een grote betekenis is het al niet als er een blijvende Europese samenwerking tot stand komt, die
geleidelijk aan in alle opzichten Europa tot een eenheid brengt, waarin gelijke normen heersen van
economisch en politiek fatsoen, waarin de nog altijd bestaande culturele eenheid een nieuwe uitdrukking en
een versterking vindt! Al is het voorlopig slechts een West-Europese eenheid, toch kan zij zegenrijk werk
verrichten... voor haar leden en, propagandistisch, ook voor anderen. De Europese eenheidsgedachte vervult
steeds meer harten, maar zij kan verdere propaganda nog niet ontberen, zomin naar boven, in de richting van
de soms nog min of meer tegenstrevende regeringen, als naar beneden, onder de velen, die nu nog
onverschillig tegenover haar staan. Vandaar het grote nut van congressen als dat van verleden jaar in Den
Haag en thans te Brussel.
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