
Het boekje 'Phoenix or Cheshire Cat? Christian Democracy: Past, 

Present ... and Future?', over de opkomst van de christen-democra

tische partijen in Europa en hun toekomstmogelijkheden, bevat 

een speciaal aan het CDA gewijd hoofdstuk met daarin ook de 

ontwikkelingen na I 994. Fogarty, een kenner van de christen-de

mocratische partijen in Europa, analyseert de mogelijkheden voor 

die partijen om er weer bovenop te komen. Een boekbespreking. 

V
an 15 tot IH novcmhct 

Jongstlcdcn hclcgde hct 

Katholtek Documcntatte en 

( Jnckrzocksu:ntt um te 

Leuven cen internatio11aal colloquium 

over 'De christen-demo

cratic in de Furopc<,e llnie 

I 'J--15 ·I '!'!5' Len groot 

ttant;:tl univcr-,itairc ondcr

zoekers hield inkidingu1 

over de chriqen democra

tische part1Jen in ltaltc, 

Ft·ankriJk. Nederland, Bel

gic en I Juitsland alsmede 

over de Europe<,e Volk-,

partij I FVI' 1 /\an de orde 

kwa111e11 qelsclmatig de 

voorge-,chiedeni-,, de op- Dr. 
komst, de hutdige plaah in het politic

ke landschap, het elcctmaat en de 

invloed op hct politieke wstecm, op de 

'-.OciaJI-cconomi'ichc vcrhoud1ngcn en 

op clc <..ultuur en de religte Van Neder

landse ZIJdc spraken daar dt· C I van 

Kershergen 1 Vrtje Llntversttett i\m

sterdami, dr R. Koolc iRiJk-,untverstteit 

( !)V I~ q.::; 

LcidenJ, dr H t\1 ten Nape! 1 RiJks

universiteit lciclenl. dt·s. H v.d. Streck 

(RiJhuniversitcit Utrecht 1 en dr R 

Zwart IKatholickc Llniversttctt 1\tJ-

n1cgcn) 

J Klof, 

Fen promincntc go..,t \\'J<.., 

prof dr .\ltchacl I ogartv 

I I'Ji(>l Lilt (hlord. l'roks

...,or Fogorty 1.., ccn c\:ccl

lct1le kenner van de clms

ten-den1o<..rJttschc pJrl1JCI1 

111 Furopa In I 'J'i/ vc-r

s<..heen ZIJI1 hock '( /'lhildll 

I lniiOlldt)' 111 \\'c,iclll F1110/>< 

IS20-I<Jii' (JokvJndcre

centc· ontwtkkelingcn ts h11 

uitstekend op de hoogtc· 

vlak v<'><'>r het colloqutum 

verscheen '/'/'"''"" 01 ( /Jt,f,," ( di' 

Cfn-i~llilll f)cnlO<Jdl)' l\1\l fl/(\('!1/ did 

Fuitllc'' Het hoek1c hcvJt llJJst lwold

stukken over de opkotnst \'J/1 de clms

tcn-demouJttsche pZ1rllll'l1 111 I umpJ L'l1 

hun toekonlqmogelqkheden L'L'/1 spcu 

JJI JJil hct (J JA gel\' tid hooldstuk. dJt 

ook de ontwtkkcltngctl llJ I'J'J.J <llllqt 
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Aderverkalking en rigiditeit 
In het eerste hoofdstuk 'The Rise of 

Christia11 Democracy' anal yseert Fogarty 

de opkomst e n de e lectora le hoogte 

punten va n CDU/ CSU, C VP/ PSC, 

ÖVP, ARP/ KVP/ CHU/CDA, D C/PPI 

e n de Z w itserse CVP direct na de 

Tweede Wereldoo rlog. Aardig is he t 

om in het bekende rijtj e Sturzo, 

Ade naue r en De Gasperi nu ook 

Ab rah am Kuyper genoemd te zien . 

H em komen we in de continenta le pu

blikaties, onder meer van de EVP zelf, 

niet tege n. De protes tantse bijdrage aan 

de chri sten-democrati e is buiten ons 

land nauwelijks beke nd geworde n. 

Fogarty kent he m wel en beschrijft de 

z ich ontwikkele nde chri sten -democra

tische maatschappij-visie dan ook on

der andere met de term 'gespreide 

ve rantwoordelijkh e id'. Onderstaande 

tabel laat zien dat ei genlijk allee n de 

CDU het hoge ni veau uit de begint ijd 

e nigszins heeft kunnen vasthoude n. De 

terugva l wordt door Fogarty toege-

schreve n aan het fe it dat ch risten-de

mocratische partije n te lang aan het be

wind zijn ge bl even , er ni et vo ldoe nde 

in ges laagd zijn hun principes in beleid 

zichtbaar te maken en aldus hebben 

toege late n dat hun im ago onduidelijk 

werd . C hri sten-democrati sche partijen 

z ijn aan ade rve rkalking e n rigiditeit 

gaa n lijden , zo c iteert hij Herman van 

Rompu y, voo rmali g directeur van het 

wetenschappelijk bureau va n de Be lgi 

sche CVP/ PSC 

Gebrek aan gezaghebbende 
presentatie 
In het tweede hoofdstuk , 'Ho w Dutcf, 

Chris tiar1 Derrrocrats Ja ced a New World', vin

de n wij een scherp a nal yse re nd portret 

va n het CDA terug. Fogarty is enth ou

siast, al s hij o pmerkt dat het opmerke 

lijk is dat ee n ch ri sten -democrati sche 

partij zich anno 1980, in een secula rise 

rende omgeving waarin anderen z ich 

li eve r volkspartij noemen , vo lui t aan de 

'C verbindt . Achtereenvolge ns passe -

Resultaten christen-democratische partijen bij verkiezingen, 
1960-1995 

Hoogste score Verkiez ingen 

1954- 1966 1990- 1995 

o/o o/o 

Duitsland (CDNCS U ) West 50.2 ( 1957) 46 .3 ( 1990) 
ve renigd 43.8 ( 1990) 4 1.5 ( 1994 ) 
Zwitserland (CVP) 234 ( 1963) 18.3 ( 199 1) 

(EVP) 1.6 1.9 
Luxemburg (CSV ) (o/o aantal ze tel s) 50.0 ( 1954) 35 .0 ( 1994 ) 
O os te nrijk (OVP) 48.3 ( 1966) 27.7( 1994) 
Be lg ië (CVP/ PSC) 46.5 ( 1958) 24 .9 ( 1995 ) 
Nederland (ARP/CHUIKVP >CDA) 50.0 ( 1956) 22 .2 ( 1994) 
Itali ë (D C/PPI ) 42.3 ( 1958) 104 ( 1994) 
*' Klein e christe lij ke partij e n 

(SGP/GPV/ RPF not C D ) 5.8 ( 1963) 4.8( 1994) 

Uite 'Phoe11ix ar Clmhire Cat? Christiar·r Derrrocracy, Pa st, Present .. a11d Fut ure!' 
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re n de revue 'Appè l en Weerkla nk', de 

Kaderschool , het ti e nj ari g jubileum in 

1990 en de pog in g o m ste lse lmat ig de 

vier kernbegrippen in prakti sch be leid 

om te zetten. In een epiloog beschrijft 

hij de ro l va n he t eva luatie-rapport

Gardeniers, 'Appèl e n Weerklank 11 ' e n 

de Strategie Cormrl talio11 . Fogarty's conc lu 

sie is dat de ve rki ez in gs nederlaag ni e t 

te w ijten is aa n de g rondslag of de uit 

ga ngs punte n va n he t C D A, maar aan 

een gebrek aan gezaghe bbende presen

tati e van op deze principes gebaseerd 

be le id. H et ve rki ez ingsprogram leek te

vee l o p ee n rapport va n het Ce ntraal 

Planbureau e n de partij werd teveel top

down gele id . Van Rompuys kriti ek ge ldt, 

aldus Fogarty, ook het CDA: 'Ecclesia 

selllper refomrmrda, sa are poli tica/ pariies"'( pa

g ina 52). 

Een eigen antwoord 
Het derde hoo fd stuk 'Where next?' analy

seert de moge lijkh ede n voor chri sten 

democratische partije n om e r weer 

bovenop te komen . H et ce ntrale pro 

bleem ziet Fogarty in de o nde rscheid

baarhe id va n ee n eigen a ntwoord op de 

probleme n va n de toekom st. De kiezer 

z iet dit on de rscheidende va n de c hri s 

ten-democratie niet meer, maar het is er 

we l degelijk , aldus de auteur. C hri sten 

democ rat ische pa rtij en moete n ni et 

la ngzaam naar de achtergrond verdw ij 

ne n zoal s de vri e ndelijke, maar in neve

len oplossende g liml ach va n de Cheshire 

Ca t. Evenmin moete n zij o pportun is

t isch hun karakter ve ra nderen zoa ls de 

Europese Volkspartij doet. (Fogarty is 

bijzonder sc he rp over de in tegrati e met 

de Co nse rva ti eve n, tot ee n Burgerfiche 

Sallrlllelpartei; zulke ca tch all-pa rtij e n geeft 

hij geen ove rl ev ingskan sen.) Nee, zij 

moeten zich overtui ge nd tot de ki ezers 

richten 

( I ) met een boodschap van integratie. 

CDV 12/95 

Fogarty wijst hi erbi j op de striki11g bij

drage va n H ans Küng op het CDA

symposium o p 12 e n 13 mei jongs

leden; 

(2) met hun visie op de ve rantwoorde 

lijke same nl eving, waa rin ge mee n

sc happen , consensusvorming en 

gespreide ve rantwoorde lijkheid ce n

traal staan . En z ij moe ten 

(3) een speciale relatie met de kerken 

onderhouden. 

Op all e dri e de terreinen is lan ge-ter

mi j nde nke n in thiuk tallks noodzake lijk 

om deze llnique selliug poiuts va n de 

christen-democratisc he part ij e n in 

overtuigende concrete be le idsvoorste l

le n om te zetten. En we moe te n daa r 

de tijd voo r nemen , zegt Fogarty. Kijk 

naa r Fri edrich H ayek, cjie z ijn ideeë n 

o ntw ikke lde in de jaren de rti g e n o p 

de top va n zijn invloed kwa m in 1980. 

"Wie ge neree rt waar de nieuwe ideëen 

op deze drie ge biede n, di e de chris

ten-democratische partijen in staa t 

zull e n ste ll e n hun ondersc he idend ve r

moge n e n hun st rijdbaarh e id te he r

scheppe n?" 

Dr. CJ Klop ( 194 7) is plaatsverval/gelid di

recteur vau het Weteuschappelijk lu stituut voor 

het CDA 

Het boek 'Phoeuix ar Cheshire Cal? Christiau 

De11rocracy: Pa st, Prescut .. aud Futuro ' vau 

de haud vau M. Fogarty is wr uitgave va11 

IV1ove11reut for Ch ristimr Derllocracy, Christiau 

Der11ocrat Press, 0/d Hall Greerr, Ware, Herts. 

SG11 1/)U, Uuit ed Kiugdo111, iu 1995. Het 

bevat 67 pagiua 's el/ kost f 10,-. 
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re11 de revue 'Appel en Weerklank', de 

Kader'>chool, het tienjarig juhileum in 

I 'J'IO en de poging om <;te],elmatig de 

vier kcrnbegrippen in praktt<,ch helcid 

om te zetten. In ecn epiloog he'>chrijft 

htJ de rol van het evaluatie-rapport

Cardenicr'>. 'Appel en Wecrklank II' etl 

de \imlct/IL C.oll'llli<llioll. Fogarty\ conclu

'>te i'> dat de verkiezing<,necJcrlaag niet 

te wijten i'> aan de grond,Jag ol de uit

gang<,punten van het CDA, maar <1an 

een gehrek aan gez<lghehbencle pre<,en

tatte van op dezc principc<, geha'>ecrd 

belctd. Het verkiezing'>program leek te

veel op een t·i!pport van het Centraal 

l'lanhureau en de parti) werd teveellof>

,lou'll gelcicl V<1n Rompuv' kt·ittek geldt. 

<1ldu, Fogilrty, ook het CDA: 'fcdc,i<t 

scutf>cr rcjornt<tll<h so <tiC f>olll",d fl<trlics"'i pa

gina 521. 

Een eigen antwoord 
Het derclc hoofd.,tuk · W/Jcrc 11cxl'' <lnaly

'>ecrt de mogelijkheden voor cht-i'>ten

democrati<,che parti)en om er weer 

bovenop te komen. I- let centrale pro

blcem ziet I og<1rty in de onder<,chetd

haarheid Viln eetl cigen <lntwoord op de 

problcmetl van de toekom<,t I )e ktczer 

ztct dit omlcr,c.heidende van dc c.lll'i'>

tcn-dcmocratic n1ct n1ccr, 11100r hct i..., cr 

wei degel11k. alciu'> dc auteur C:hri'>len

denwcrati'>chc pi!rttjcn moeten ntet 

langzoon1 nJar de ochtcrgrond vcrdwij

tlen zoa]<, de vt·icndcll)ke. maar in neve

len oplo<,<,etlde glimlach van de ( /Jc,Jnlc 

( <tl. Fvenmin mocten zi1 opportuni<,

ti'>ch hun ka1·<1kter verancleren zoal, de 

Furope<,c Volk.,parti) doet. 1 1-'ogarty ;, 

hijzondcr <,cherp over de tntegratie met 

de C:on<,crvatieven. tot een !ltmJcr/,d" 

-"'"""'cl/><trlcl: zulke c<tlch 1111-parti)en gcelt 

hij gee11 ovcrleving'>kan<,en. i Nee. zi1 

mocten zich ovcrtuigend tot de kiezcr, 

rtchten 

( l 1 met ccn hoocJ .. chJp van intcgratic 

Fogarty WIJ'>l hierhij op de 'lnkiii</ hiJ

drage van Ham Kting op het Cl )A

'>ympo,ium op 12 en I i mei Jong'>

lcden; 

i2J met hun vi,ie op de vcrantwoorde

lijkc <..,tJmcnlcvJng, \VJJrin gcmccn-

con..,cn._,u..,v< Jrllll ng en 

gc<,preide veriltltwoordeliJkheid c.en

traal '>taa11 Fn ZIJ nweten 

I i) een '>pec.ialc reli!tlc met de kcrken 

011derhc1uden 

Op aile dne dc tcrretnen I'> lange-tcr

mi)ndenkell in 1in11k idllk, nomlzakelrJI, 

om dcze "'"'/"" ,c/flii<J l>c>riil' van de 

c.hn'>ten-denwc.rati'>Lhe part11en 111 

overtuigemlc conuete helcldW<H>r'>lel 

len 0111 te zetten. I 11 we moeten daa1 

de tijc\ voo1· nemen zegt l·ogart\· Krtk 

llilJr htedric.h I byek. dre ZIJil 1deei.·n 

011\Wikkelde 111 de JJITil dertrg e11 op 

de top Viln ziJn invloed kwam in I'IS(I 
11

Wic gcncrccrt waar de nlcl!wc idcl;cn 

op deze drie gehieden. die de clm'>

ten-democrati'>C.he parliJen 111 '>taat 

zullen '>lellen hun ondcr,che1dend vcr

mogen en hun <,tri,dhaarheid te her

'>cheppen~" 

l)r ( I Klol' 1 Ill 17! '' f>Lr:illl'lll'dll:/lll,l ,/r

mlclll !':Ill /"1 \l'cicll,chlll>/:cltlk lii,lrlrllil '"'''' 

/Ic/(IJJ\ 

I lei hock 'i'honwc "' ( 1,,,1,",. ( <tl' ( l'"'lidll 

/)wiOUdl)' P11~/, f>lc~nil did Futuul l'dll 

1ic IJtnd I'd II ~\ 1 Foi}till)' j\ tnl ruL/dPt I'd II 

,\1oi 1C111CIII/ol (),n,lidn/)cii/Ocldl_)' ( /'IJ>IJdJI 

l)clltOll:ill'u", ()/,IIIII/I("""· \\',111 llril' 

S(, 1 1 1 I Jll l111rid Kllr>J,/,,,11_ 111 I""; I lei 

{JcPdl o/fltli}llld\ t'JJ ~·o,/ / 10,-

'f. 
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