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De christen-democratie vangt vandaag de grootste klappen op, 

juist omdat zij een maatschappelijke en Europese beweging is en 

wil zijn. Maar christen-democraten moeten een leidende rol blijven 

spelen bij de constructie van een Europa dat meer is dan een gou

vernementeel bestuurde vrijhandelszone. Onze drijfveer, ambitie 

en verantwoordelijkheid zullen sterker blijken dan de problemen 

waarmee we nu te kampen hebben. 

M 
ct het motto van d1t 

sympos1um gccft het 

CDA hliJk van optlmls

mc en levenskracht, ook 

als de partij in de oppositie zit. lk heb 

met vee] genoegcn de dis

cussienotitie gelezen waar

in niet aileen de toekomst, 

maar ook de relcvantie en 

zelfs de bestaansreden van 

de christen-democratic in 

Europa zonder '>chroom 

worden onderzocht. 

Als we de toekomst van 

onze bcwcging zelf willen 

bij de voorberciding van de lnter

gouverncmcntele Conlcrentie in I ')96, 

spclcn wij ecn leidende, om niet te zcg

gen doorslaggevende rol in het 

Europcse eenwording'>procc'>, dat on

omkeerbaar gewordcn i'>. 

Vasthoudcn aan Europa 

Toch valt niet tc ontken

nen dat uitgerekcnd de 

burgers zelf, voor wie 

Europa tcmlotte wordt gc

bouwd, zich onver<,chillig, 

om niet tc zcggen, vijan

dig tonen ten aanzien van 

de finalitcit, de imtcllin-

bepalcn zullen we eerst gcn en de gczag<,dragers 

moeten nagaan waarom de van de Europcse llnie; de 

lcidcnde rol van de chris- Dr. W A1artf11S Unie die totstandgekomen 

ten-democratie in Europa vandaag nict is met het Vcrdrag van Maastricht 

meer als zo vanzclfsprekend wordt er- llitgerekcnd op het ogenblik dat het 

varen zoals ten tijdc van De Caspcri en 

Schuman het geval was. Het i-, duide

lijk dat Furopa zonder de impiratie, de 

energic en het doorzctti ngwcnnogen 

van de chri'>ten-democraten nooit tot 

stand zou zijn gckomen. Ook vandaag, 

[uropese Parlcment mcde-wctgcvcr 

wordt en ook de bepalingen over hct 

Furopcse burgerschap cen verdragrech

telijke status krimen, verkondigen '>Om

mige fracties in hct Europesc Parlement 

zondcr schroom dat de dagcn van 



F:uropa zijn geteld, dat aileen het 

Europa van de vaderlanden of het 

Europa van de vnJe markt, het Europa 

is dat de burger'> willen. 

Diezeltde fractie-. zullen '>lraks niet aar

zelerl een beroep tc doen op de voor

zicningcn tcr uitvnering van artikel 

138A ( luropcse politieke partijen zijn 

een belangriJke factor voor integratie 

binnen de Llnie. Zij dra-

zullen vooral de nationalc democra

tiecn zowel hun greep op de werkelijk

heid alsook hun lcgitimering verliezen 

ten aanzien van de bevolking. In het 

jaarverslag van 1994-1995 van het gc

renommeerde Londense lnlrmalional 

Tnstilulr for Stralri)ic Studies staat te lezcn 

dat het einde van de Koude Oorlog de 

sbgkracht van de nationale '>taten in 

verregaande mate hecft 
gen hiJ tot de vorming van 

ecn Europees bewustzijn 
De !age opkomst bij ondermijnd door de toe

name van grensoverschrij

dende handel en misdaad. en tot de uiting van de po

liticke wil van de burgers 

van de Llnie, red.) van het 

Verdrag van l'vlaa<;tricht, 

dat werd geconcipieerd 

met het oog op de vor

ming van partiJpolitieke 

formaties binnen de con

text van de Europese Llnie. 

Men kan deze ontwikke

lingen hallucinant noemcn 

of men kan zich Iaten 

wegzinken in hct zo popu

lain· had van orwerschil-

de Europese 

verkiezingen is geen 

uiting van anti

Europeanisme, maar 

De totstandkoming van 

een F:urope'>e Unie is bo

vendien een noodzakelijke 

en onomkeerbare stap in 

de richting van een we

reldrecht'>orde die niet uit

.,Juitend op diplomatieke, 

interstatelijkc machts

evenwichten i'> gcbasecrd 

maar ook op supranatio

naal georganiseerdc de-

eerder de afgeleide 

van een diepe crisis 

omtrent de finaliteit 

en legitimatie van 

de democratie an vcrhou-

lighcid 

Derge I i j ke 

inertic. 
sich. dingen Binnen dit kader 

hccft Europa een enorrne 

voorsprong ten aanzien 

en 

attitude-, ten 

aanzien van de luropese instellingen 

ziJTl elke chri-,ten-dernocraat onwaar

dig. 

Onze ideologische uitgangspunten 

-,olidarrteit, verantwoordelijkheid, rent

meestcrschap en '>Uh'>idiariteit - Iaten 

niet toe dat de democratic ook op het 

<,upranationale vlak geen ge<;talte en 

zcggenskracht kriJgt op het vlak van de 

grote uitdagingen waarvoor aile 

Luropesc burger-, <;taan. De mondiali

<.cring van de economic, de individuali

-,cring van de ~an1cnlcving en de 

vcr'>chraling van onze cultuur, kunnen 

niet Ianger meer worden geparecrd 

door de nationalc dcmocratieen aileen. 

l\1cer nog, zonder een 'llirndlunusfiihigr' 

F:uropcse democratische rechtsorde 
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van de andere continenten. De Luro-

pese llnie hiedt een bcter uitzicht op 

de cffecticve aanpak van de werkloos

heid, de handhaving van de socialc ze

kerheid en de bescherming van het 

lectrnilicu en onze eigen cultuur. 

De verdieping van de Llnie zal ook cen 

betcre garantie bicden voor ccn vol

waardrge en snellere intcgratie van de 

Ianden uit C:entraal- en Oost-F:uropa. 

l'v\ijns inziem verkeert hct dernocrati

sche streven naar een supranationale 

rechtsorde nict in cen crisi-,, integen

dcel. 

Versnippering van de politiek 
Naar mijn mening is de !age opkorw;t 

hij Europese verkiezrngen gekoppeld 



aan de tocncmende vcrsnippering van 

politiekc lracties in het Europese 

Parlcment nict een uiting van anti

Europeanisme, maar ccrder ecn afgelei

dc van ecn dicpe crisis omtrent de 

finaliteit en de legitimatie van de de
nlocratie mr si(h. I)enloratic i~ gecn gra

tuit godsgeschcnk voor de ccuwighcid. 

De democratic en de partij-politicke 

lormatics moctcn juist in tijden van 

economische crisis en culturcel nihili'>

mc lcidinggcvcn in hct voorzien van de 

grotc hchoefte aan ideologische zingc

ving, politicke duiding en concrete ac

tics. 

Scdcrt het cinde van de Twcede 

Wercldoorlog worden de dcmocratiecn 

in Europa gcschraagd door de dric klas

sieke politicke families de christen-de

mocratic, her liheralismc en het 

<,ocialisme. l\1ct een in de geschicdcnis 

nooit gczienc snelheid hcbben die he

wegingcn welvaartsstaten opgcbouwd 

die inzake economische en commcrcic

lc slagkracht en socialc zekerhcid ncr

gem ter wercld hun gclijkc kennc11. 

West-Europa is nict voor nicts de 

grootste aantrckking-,pool voor zovclcn 

die in Afrika en in Omt-Europa nict 

mecr de mogcliJkheid zicn om een hc

staan op rc bouwcn in het cigcn conti

nent of in het eigcn land. En toch zien 

we dat de clectoralc aantrckkingskracht 

van de dric grote families, eigcnlijk al 

vanaf de jaren zevcntig steeds verder 

afkallt, zc[t., tot onder wat men het so

ciologisch minimum noemt. Ten koste 

van de cigen profilcring en ruimre om 

tc rcgcren, \Vorden we steed" n1ccr gc

confrontccrd met kabinetten gcdragen 

door ecn zwakke mccrderhcid en een 

even kleurriJke als onmachtigc opposi

tie. Zclfs in de Duitse 13ul!dc\la<J wordt 

hct steeds moeilijker om op basis van 

een grotc partij nog een mccrderheid rc 
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De crisis van de partij-politiekc cxpres

sic en organisatic van de democratic 

trclt dus nicr aileen de christen-demo

cratic. Op dit ogcnblik is gccn van de 

dric klassickc bewegingcn bi1 machte 

om op eigcn kracht de Ieiding tc ncmen 

over de wedcropbouw van onze samen

leving, die indcrdaad steeds meer uit cl

kaar valt. Ecn samcnlcving die gcen 

collcctieve en individuclc gcborgcn

hcid meer bicdt. De ons eem zo vcr

trouwde lcdgcmeenschappen zoals het 

gezin, de school, de buurt, hct kantoor 

of de wcrkplaars zijn onder druk van 

onze prcstatie-, consumptie- c11 concur

rcntiemaatschappij bijna verwordcn tot 

tijdclijkc en voorwaardclijke verblijl

plaatsen, op weg naar het vcrwerven 

van de hoogsrc individuclc autonomic, 

een eigcn plaats op de wcrcldmarkt. 

Hct is evident dat in dit klimaat in de 

ccrste plaats de politick en ziJn !ciders 

op de korrel worden genomcn. De kic

zcr lijkr steeds meer tc gaan 'zwcvcn' lk 

wil hem hicrvoor noch hlaam noch 

hommage gcvcn. Dit lcnomecn gedt 

wei aan dat de vcrwarring groter en het 

vcrwachtingspatroon heel andcrs bliJkt 

te zijn dan wat geroutinccrde campag

nclciders en partijsrratcgen ons willen 

doen gcloven. 

Secularisering? 
l\lisschicn heb ik hct motto van dit 

symposium de christen-democratic a is 

beweging van de toekomsr - met mijn 

analyse ccn kleinc dcuk gcgcven !\ laar 

als we de grotc problcmcn van de na

hije toekomst willcn oplosscn, zullcn 

we, zoals de bcgcleidendc discus<,ieno

titie her aangeeft, cerst onszelt mocten 

zien. lk Ices in de Ncderlandse pers dat 

de rol van hct CDA voorlop1g uitge

spceld is de partiJ zou re liJdcn hehhcn 

van de toencmende ontkerkelijking van 

de samenleving en zou, strategisch he-



kckcn, zowcl op de linker- ak de rcch

tcrvkugc:l bcconcurrccrd worden door 

andere parti)cn en aldus veroordecld 

zijn tot ccn kleurloos marginaal bestaan 

in hct centrum, Lkze bewcring wordt 

wei vakcr gchoord als politickc com

mcntatorcn het hcbbcn over de toe

komst van de christen-democr-atic ,\Jil 

liikt cchter noch hct ccn noch hct an

dcr het geval lk hcb daarnct al aangc

gcvcn dat de tijd van hct behalen van 

grote ol van volstrcktc mccrderheden 

voorlopig voorbij is Er li1kt gccn spra

ke tc zip1 van ccn tocne-

univcrsalitcit van het evangelic. De 

christen-dcmocratie kan geen voorhoe

de- ol splintcrpartij zijn, zc kan en mag 

gcen polariscrendc factor zijn ten ilan

zicn van hrede groepcn in de samcnlc

ving. Wij ZIJll van nature een 

saamhorigheidspartij, ccn bewcging die 

op zoek is naar cen gczamcnlijk poli

tick- en lcvemproject voor werklozcn 

en werkhcbbendcn, industriekn en mi

licu-activisten, manncn en vrouwen, au

tochtnnen en allochtoncn. Wij zijn van 

nilture een transnationak bewcging 

met ccn brede aanhilng in 
mende secularisatic van de 

samcnleving. Wic: de cnor

nlc rcactic hceh gczicn op 

de atzctting van n1gr 

Caillot kiln mocilijk vol

houdcn dat de kcrkgc

mccnschap haar tijd zou 

hchbcn gehad Het vcrzet 

Ook in Nederland is andere contincnten. 

De christen-democratic 

de actieve en naar vangt vondaag de grootste 

kbppen op, juist omdat zij 

een maatschappelijke en 

Europesc beweging is en 

wil zijn We mocten hicr 

niet rouwig on1 zijn, intc

gendcel Wie de huidigc ten gun-ac van n1gr 

C:aillot kwam nict van 

buiten gerichte 

beleving van het 

Evangelie 

springlevend. 

stokoude kerkgangcrs of vrome paters, 

de reactic kwilm uit i!lle lagen van de 

hevolking en \Vll'-; ongcrnccn krachtig 

en dicp emotioncel lk ben ervan over

tuigd dat ook in Nederland de acticve 

en naar-buiten gcrichte belcving van 

hct evangelic springlcvend is en boven

dicn de hoekstccn is en blijft van poli

tieke aerie. 

Transnationale volkspartij! 
Het problccm van de christen-demo

cratische pi!rtijcn lijkt mij eerder te lig

gen in her leit dat zij - mecr dan de 

andere partijen - ook volkspartijcn zijn 

De christen-democratic is ontstaan uit 

de idee van de solidaritcit, uit hct stre

vcn naar cen hannonicuze en dynami

schc relatie tussen encrzijds de rechten 

van mensclijke zellontplooiing en an

derzijds de plichtcn jegens de gemeen

schi!p, morcel gc:motiveerd door de 

maatschappij grondig ob

servc:ert ziet duidclijke tekenen van cen 

hcrnieuwd verlangen naar gcborgen

hcid, naar cohcrentic:, naar maatschap

peliJk engagement. I .a ten we hier 

vooral niet weer de jeugd ongewild ver

leidcn tot politiek avonturisme, zoals 

we dat hebben gedaan in de jaren ze

ventig en tachtig. We mocten hicrvoor 

nict op zoek gaan naar nieuw gedach

tcngoed, verzakcn aan onzc wil om de 

samenlcvi ng te besturen ol op zoek 

gaan naar betere campagneleiders. 

De voorzitter van de Christelijke 

Volkspartij iC:VPl, Johan van Heeke, 

hceft ccn jaar gelcden ecn vernieu

wingsoperatie ingezet onder het motto: 

vcqonging, vervrouwelijking en vcrrui

ming van de CVP. Het aantrekkcn van 

jongercn, vrnuwen en grnepen uit de 

bredc bedding van de christen-demo

cratic vormt uiteraard geen doel op 

zich. De re'integratie van deze groepen 
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is wei cen noodzakelijke voorwaarde 

om binnen de partij opnieuw discussie 

te voeren over een nieuwe toekom5t 

voor de christen -democratic in 

Vlaandcren. We moeten opnieuw lcren 

discmsicren met groepen in de samen

leving. Hct relatieve sociale isolemcnt 

van de christen-democratie - ook van 

de andere politieke bewegingcn - ten 

aanzien van de modernc samenleving is 

geen organisatorisch probleem. Hct is 

een wezcnlijk problccm van gebrek aan 

een collectieve en inspirerende zingc

ving en maatschappij-duiding, een we

zcnlijk problecm van het gebrck aan 

een spontaan en ongeregissecrd wer

vingsverrnogen. 

lntergouvernementele 
conferentie 
Als fractielcidcr van de 

dit opzicht dat het zichzclt niet he

schouwt als een dccl van een afgcrond 

institutioneel geheel l:linnen hct kader 

van de Europese instellingen hedt het 

Europecs Parlemcnt steeds gestrccfd 

naar de verdcre ontwikkcling en intc

gratie van de Cemccnschappcn. Het 

Parlement confrontcerde zowcl de 

Raad als de Commissie voortdurend 

met activitciten op het tcrrein van de 

interpretatie van de Verdragcn, door 

hct streven naar intcr-institutioncle ak

koordcn ter aanvulling van de 

Verdragen en zelfs door de Verdragcn 

tc amenderen. Het Parlement hedt ho

vcndien het luropese actieve en passic

ve stemrccht bedongcn. Op hct po

liticke vlak hecft het Parlemcnt steeds 

gestrecfd naar institutionelc veranderin

gen op dric duidelijkc fronten. Steeds 

werd gestreefd naar de 

Europcse Volkspartij wil ik 

mijn rcdc besluiten met 
De christen-

versterking van de be-

voegdheden en de verant

woordelijkheden van de 

Europcse Cemeenschap

pcn. l:lovendicn eiste het 

een uitweiding over het democratie vangt 
luropese Parlcment met 

het oog op de lntcrgou

verncmentele Conlcrcntie 

vandaag de grootste 

klappen op, juist Parlcment voortdurend 

van I 'l96, zoals voorzien 

en vastgelegd in het 
omdat zij een 

ccn efhcicntere hesluitvor

ming op het niveau van de 

Cemeenschappen waarhij 

vooral de onheilzame 

unanimiteitsrcgcl op de 

korrel wcrd gcnomcn. En 

Verdrag van l'v1aastricht. maatschappelijke en 
We kcnnen allemaal de 

grote agendapunten: de 
Europese beweging 

verdere uitdieping van de is en wil zijn. 
Unie, de perspectieven en 

mogelijkhcden voor de uitbreiding van 

de Unie, de bestrijding van de wcrk

looshcid en het bicden van cen 

Europccs antwoord op de tcchnologi

sche revolutics die straks in de eenen

twintigste eeuw gcmeengocd zullen 

worden. Wat ook hct resultaat van de 

C:onfercntie zal zijn, het is mijn over

tuiging dat het Parlement opnieuw de 

grootste verantwoordelijkheid zal op

nemen. Het Europee<, Parlement ver

schilt van de nationale parlcmcnten in 

tenslottc is de eis van de

mocratische controle en doorzichtig-

heid permanent aanwezig gebleven 

sedcrt het Parlcmcnt rechtstrccks werd 

vcrkozen in I ')79. In am per dertien jaar 

tijd evolueerdc het Parlement van een 

consulterende instelling naar een mcde

wetgever op helangrijke terreincn. 

l:luiten zijn institutionclc opdracht en 

roeping is hct Europccs Parlement ook 

de initiator gewecst van belangrijke ini

tiatievcn die nu vcrdragsrechtelijk gere

geld zijn Hct concept van de 'kostcn 



van het niet-F.uropa' werd ontwikkeld 

vanuit het Parlcment en kreeg zijn be

<;]ag bij de in'>telling van de Interne 

Markt. Binnen het kader van de Interne 

i\larkt was het Parlement eisende partij 

voor een sterk sociaal Europa, wat kid

de tot ecn Sociaal Charter tussen elf 

lidstaten. Samen met de Commissie 

was het Parlcment mede-initiator om 

ruimte te creeren voor de ontwikkclin

gcn op het vlak van research en dwelofJ

IIlnrl F.n, /,lsi hut 1101 lwst. het Europees 

burger'ichap, inhoudende het actief en 

passicf stemrccht, de aanstelling van 

een ombudsman en het individueel pc

titierccht werd ingeschreven in het 

Verdrag van Maastricht. 

De voltooiing van de Economische en 

Monetaire Unie (EMU). de versterking 

van de Europcse instellingen, de uit

breiding van de legislatieve bevoegdhe

dcn van het Parlement en een 

verdragsrechtelijke status inzake veilig

hcid, JU<;titie en binnenlandse zaken 

blijven de permanente aandachtspunten 

voor de [urope<;e Volkspartij Zij vor

men nict aileen de basis maar ook de 

voorwaarde voor een reele en coheren

te verruiming van de Europese Unie. 

Aileen binnen dcze institutionelc en 

politicke context kan bet Witboek van 

de Commi<;<;ie inzake werkgelegenhcid, 

groei en concurrentie, concreet gestalte 

krijgen. mogeliJk reeds voor het einde 

van dcze eeuw. 

Slot 
De toekomst van de christen-democra

tle hebben we in cigen handen. We 
kennen de eigenheid en de kracht van 

ons gedachtengoed. We weten dat on

ze opdracht in de eerste plaats een op

dracht i'i met en voor een breed 

maatschappclijk draagvlak. En we blij

ven ecn leidende rol spelen bij de con

structie van een Europa dat meer i'i dan 

een intergouvcrnementeel bestuurde 

vrije handelszone. Onze drijfveer. am

bitie en vcrantwoordelijkheid zullen 

sterker blijken dan de problemen waar

mee de christen-democratie in Europa 

op dit ogenblik tc kampen heeft Het is 

mijn overtuiging dat onze moeilijkhe

den cerder als conjuncturecl dan als 

structureel of fundamenteel te typercn 

zijn. Symposia a is dezc vormen cen on

misbare basis voor een vernieuwde 

maar tegelijk ook opnieuw gcconsoli

decrde christen-democratic. lk zal als 

fractielcider van de Europese Volks

partij dergelijke symposia actief mee 

onderstcunen zowel op het nationale 

als op het Europcsc vlak. 

Dr. W Marte11s is uoorzitter ua11 de Europese 

Volkspartij (EVP). uoorzittcr uan de EVP

fractie i11 het Europees Parlemmt e11 A1inister 

uan Staat in /Jelqii'. 
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