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Commentaar uit het Wetenschappelijk Instituut 

Huis ten halve in Griekenland 

Het negende congres van de Europese 
Volkspartij (EVP) in Athene, van 11 tot 13 
november jongstleden was gewijd aan de 
vaststelling van het nieuwe beginselpro
gram van de Europese christen-democra
ten. De simpelheid van deze mededeling 
verhult tenminste een viertal gegevens, die 
voor insiders anderhalf jaar geleden nog tot 
de categorie illusiepolitiek behoorden dan
wel tenminste als uiterst ambitieus moest 
worden aangemerkt. 

Het gegeven, dat de EVP een eerste uit
gewerkt beginselprogramma zou krijgen, is 
in in de brede Europese partijentraditie al
lerminst gemeengoed. Tot bijna daags er
voor, vreesden velen dan ook, dat de be
steding van een heel congres aan 'een 
zondagspreek' eigenlijk alleen maar te ver
klaren viel uit een soort conspiratie om 
onder een echt verkiezingsprogramma te 
kunnen uitkomen. Toen het bestuur van de 
EVP ook nog eens nadrukkelijk onder
streepte, dat er in 1993 hard gewerkt moest 
worden aan een verkiezingsprogramma 
naast dat beginselprogramma was het dui
delijk, dat het nog jonge streven naar een 
herfundering van de Europese christen-de
mocratie realiteit ging worden. Dat er in
derdaad een dijk gelegd was om een poli
tieke beweging; een dijk die het moeilijker 
zou maken om van een pure centrum- en 
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machtspartij te spreken. 'Als christen-de
mocratische partij is de EVP wezenlijk een 
partij van waarden' (art. 264). En op de za
terdag na het Congres zal de EVP-top be
sluiten, dat iedere nieuwe toetreder dit' ac
quit démocrate-chrétien' zal moeten 
onderschrijven. 

Het tweede gegeven is, dat het inderdaad 
gaat om de Europese christen-democratie. 
De stroming, die meer het karakter van 
'volkspartij' dan van christen-democrati
sche partij wilde beklemtonen heeft moeten 
constateren, dat de teksten, waarin ge
sproken werd over het christen-democra
tisch karakter niet alleen gehandhaafd wer
den, maar door verschillende amen
dementen zelfs versterkt. En wie gedacht 
zou hebben, dat het Europese karakter 
enigszins gerelativeerd zou worden, dat het 
federale karakter zou worden gemitigeerd, 
of dat ruimte voor nuanceringen zou wor
den geboden, bijvoorbeeld in de vorm van 
een Europa van de twee snelheden, ver
giste zich evenzeer. 

En als derde gegeven: de vele honder
den amendementen, die ingediend waren 
vanuit alle lidpartijen van de EVP. Deze 
amendementen bewezen dat het om de af
ronding ging van een breed gedragen dis
cussie in Europa over de profilering van de 
gezamenlijke Europese politieke bewe-
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ging. In de Periscoop van september jongst
leden werd ook dezerzijds gewezen op de 
ongelooflijke tijdsdruk, waaronder het be
sluitvormingsproces rond dit 'zevende 
maandskindje' stond. 
De operatie-beginselprogramma was exact 
een jaar eerder gestart en het concept was 
begin van de zomer in een zestal vertalin
gen aan de Europese partijen voorgelegd. 
Toch bleek in bijna alle partijen ruimte te zijn 
geforceerd voor een serieuze bestudering 
van de voorliggende teksten. Maar het be
langrijkste gegeven was, dat het op basis 
van de voorliggende teksten, de ingediende 
amendementen en de zeer intensieve dis
cussies in Athene zelf mogelijk bleek tot be
sluitvorming te komen. Niet zonder con
cessies weliswaar - het voor Nederland 
belangrijke hoofdstuk IV over de concrete 
toepassingsterreinen van het beginselpro
gramma, de centrale uitdagingen van de ko
mende tien tot twintig jaar, moest worden 
aangehouden -, maar de bepalende blauw
druk voor de Europese christen-democra
tie werd met zeer grote meerderheid vast
gesteld. 

Driestromencontinent 
Het bovenstaande zegt nog weinig over hoe 
die blauwdruk er dan eigenlijk uitziet en met 
name over de vraag, of de Nederlandse 
christen-democratie zich in de uiteindelijke 
tekst kan herkennen. De snelheid van be
sluitvorming zou eerder het ergste doen 
vrezen. Past met andere woorden dit be
ginselprogramma in de zogenaamde bun
kerstrategie tot versterking van het chris
ten-democratisch profiel en de principiële 
positionering van de EVP, zoals in de af
gelopen twee jaar zo met nadruk in dit blad 
is bepleit. En wat is er terecht gekomen van 
het tegemoet komen aan de bezwaren, die 
met name in het september- en oktober
nummer van Christen Democratische Ver
kenningen zijn geformuleerd? 

Zeker: niet alleen Nederland, maar ook 
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andere landen hebben getracht de richting 
van het beginselprogramma te beoordelen 
aan de mate, waarin het correspondeerde 
met de eigen profilering, de eigen beginse
len, de eigen positionering. Het schrijven 
van een Europees beginselprogramma is in 
wezen een opgave om drie grote stromin
gen bij elkaar te brengen. 

Er is een dijk gelegd om 
een politieke beweging 

Daar is op de allereerste plaats de vooral 
vanuit de Reformatie naar voren gebrachte 
notie van de Evangelische waarden. De re
ferentie aan de Heilige Schrift van die waar
den en de inspirerende kracht van het Evan
gelie voor politiek handelen. Het is een 
stroming, die helaas in EVP-verband het 
bijna uitsluitend van het CDA moet hebben. 
De steun van die christen-democratische 
partijen, die een sterke protestantse com
ponent hebben, was beperkt. Dat gegeven 
is overigens een opdracht aan het CDA om 
het eigen gedachtengoed in Europa en wel
licht ook daarbuiten veel meer bekendheid 
te geven . 

De tweede stroming, die de politiek veel 
meer wil concentreren rondom het christe
lijke mensbeeld bleek daarentegen veel 
sterker dan gedacht. Het personalisme en 
het erfgoed van Maritain en Mounier bleek 
bij inspiratoren en discussianten rond het 
beginselprogramma op tamelijk grote aan
hang te kunnen rekenen. De nadruk op de 
uniciteit van de mens en een bepaald mens
beeld was al in het ontwerp-program zo 
sterk, dat naar Nederlandse maatstaven 
van een antropocentrische benadering 
sprake was. 
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De derde stroming wordt gevormd door de 
vertolkers van de Europese democratische 
waarden en niet te vergeten tradities als bin
dend element voor partijvorming en poli
tieke actie. Het zijn de protagonisten van 
'vrijheid en gelijkheid' als de bepalende be
grippen van de Europese Volkspartij. Het 
gaat om een beweging, die de bepalende 
kenmerken van de democratie wil combi
neren met een duidelijke voorkeur voor be
houd van tradities en een bepaalde maat
schappelijke ordening. 
Daartussendoor spelen dan nog allerlei se
mantische problemen. 
De connotatie van een begrip 'gelijkheid' is 
bij ons geheel anders dan in Spanje. En, zo 
bleek ook weer heel duidelijk in Athene, de 
afwijzing of versobering van verwijzingen 
naar de christelijke grondslag, werd bepleit 
door een merkwaardige coalitie van groe
peringen, die bang zijn voor electoraal ver
lies in hun geseculariseerde samenlevin
gen, tot juist zeer overtuigde christenen, die 
in hun eigen nationale geschiedenis had
den moeten ervaren, dat een bepaalde met 
de term christelijk geëtiquetteerde bewe
ging, juist kerk en christelijk erfgoed had be
last en zelfs bezoedeld. Ook de echte chris
ten-democraten uit Spanje hebben te 
maken met de vrees bijvoorbeeld bij hun 
eigen bisschoppen, dat een nauwe verbin
ding van de termen christelijk en politiek on
gewenste associaties zou oproepen, juist 
vanuit de nieuwe en vrije positiebepaling 
van kerk en christendom in de heden
daagse wereld. 

De feitelijke afwezigheid in dit debat van 
de Grieken was te betreuren, niet alleen 
omdat daaruit toch wel een verregaand ge
brek aan interesse van de Nieuwe Demo
cratie mag worden afgeleid, maar ook 
omdat wij met het oog op Oost-Europa en 
onze eigen secularisering grote behoefte 
hebben aan een diepgaand gesprek over 
de verhouding van de orthodoxie tot een 
moderne en democratische politieke bewe-
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ging. 
De pogingen om vanuit deze verschil

lende uitgangspunten tot iets gezamenlijks 
te komen, is vanuit historisch oogpunt een 
buitengewoon boeiende exercitie. Zij raakt 
het hart van de Europese identiteit en zij tilt 
de discussie over Europese eenheid op het 
enige niveau, dat die eenheid ook duur
zaamheid kan geven. 

Maar die exercitie staat onder de druk van 
de tijd en van de macht. Wie het Neder
landse proces van de verbinding van onze 
drie christelijke stromingen heeft meege
maakt, weet dat de verleiding wel heel groot 
is om tot een eenheidsgerecht te komen, 
waarin alle ingrediënten tot een totale on
herkenbaarheid zijn gemixed. 

De opdracht is anders: zorgen, dat die 
drie stromingen elkaar versterken en zo tot 
een nieuwe en herkenbare identiteit leiden. 
Pas dan wordt er een perspectief biedend 
substraat van historische betekenis gelegd 
onder de Europese politiek van de komende 
decennia. 

Fundamenten en waarden 
Centraal in de discussie in Nederland stond 
de vraag naarde fundamenten en, zoals het 
ontwerp het noemde 'referentiewaarden'. 
De Nederlandse bezwaren betroffen, kort 
gezegd, het antropocentrische mensbeeld, 
het onderbelicht zijn van het beginsel van 
de soevereiniteit in eigen kring (met name 
het niet vermelden van de autonomie en be
tekenis van de eigen maatschappelijke ver
banden), verder de onderwaardering van 
het respect voor de Schepping (het begrip 
rentmeesterschap is elders in politiek ver
band volstrekt onbekend), en tenslotte de 
zeer zwakke referentie aan het Evangelie, 
die er wel in stond, maar tussen haakjes. 

Het personalisme heeft inderdaad duide
lijk een zeer zware stempel gedrukt op het 
gehele programma. Het keurmerk van de 
Europese christen-democratie is neerge
legd in het openingsartikel van het begin-
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selprogramma: 'Wij, christen-democraten, 
leden van de EVP, bevestigen de onver
vreemdbare waarde van iedere man en 
vrouw. Wij menen, dat de mens het onder
werp en niet het object van de geschiede
nis is.' 

En dan vervolgt het Program: 'Bepaald 
door de joods-christelijke waarden,zien wij 
in iedere man en vrouw een persoon, dat 
wil zeggen een uniek menselijk wezen, dat 
onvervangbaar is, tot niets anders te her
leiden, vrij van nature en open voor trans
cendentie' (art.202), maar dan gaat mede 
na amendering van Nederlandse zijde het 
volgende artikel verder: .... .'die vrijheid 
stoelt op het recht en de plicht van ieder de 
volle verantwoordelijkheid voor zichzelf te 
dragen, alsmede verantwoordelijkheid voor 
zijn naaste en voor de Schepping.' 
en ' als vrije, solidaire en verantwoordelijke 
mens, moet hij participeren in de opbouw 
van de maatschappij.' 

Hoe komt tot slot die christen-democratie 
aan dat mensbeeld? ' Voor velen onder ons 
berust deze verplichting op de overtuiging, 
dat de mensen geroepen zijn aan het deel
hebben aan h~ scheppende en bev~

dende werk van God'. 
De invoeging van die verantwoordelijk

heid voor naaste en Schepping heeft bui
tengewoon grote consequenties gehad 
voor de herschikking van de waardenprio
riteiten. De gehele opbouwen de titulatuur 
van het beginselprogramma is door deze in
terventie gewijzigd. 'Vrijheid en gelijkheid' 
zijn vervangen door 'vrijheid en verant
woordelijkheid', en daarna komt pas het be
grip 'fundamentele gelijkheid'. 

Ook op het terrein van de soevereiniteit 
in eigen kring is het zwaar corrigerende 
amendement van het CDA in zijn geheel 
overgenomen. Het subsidiariteitsprincipe 
werd oorspronkelijk alleen van stal gehaald, 
als het privé-initiatief op het terrein van de 
sociale en ecologische markteconomie niet 
aanwezig was of faalde. Nu is het gewor-
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den: 'Dit beginsel gaat uit van de stelling, 
dat de vormgeving van de samenleving zich 
in vrijheid zal ontwikkelen. Verantwoorde
lijkheid en macht worden op dat niveau uit
geoefend, dat past bij de bevordering van 
solidariteit, efficiëntie en participatie van de 
burger. Daarom wil de EVP een samenle
ving stimuleren, waarin de overheid de 
mensenrechten en de fundamentele vrijhe
den respecteert en waarin de gezagsdra
gers de autonomie van de sociale verban
den erkennen. Dat betekent, dat de 
publieke macht dan alleen maar een rol 
heeft, als het particulier initiatief niet in vol
doende mate of uberhaupt niet functio
neert .. .' (art. 249). Een expliciete vermel
ding van het begrip 'horizontale 
subsidiariteit' kon er overigens niet af. 

Het respect voor de Schepping is, op Ne
derlands verzoek, uit de waardecategorie 
'solidariteit' weggehaald, waarin het was 
ondergebracht. Onder een apart hoofd 'Res
pect voor de Schepping' zijn daarop in de 
paragraaf Toepassing van de waarden' alle 
artikelen, die op dat respect, behoud van 
het milieu, bescherming van de natuur van 
toepassing waren geordend tot één subpa
ragraaf. Prominent en apart, maar geen 
aparte waardecategorie naast gerechtig
heid of verantwoordelijkheid, wel de onder
streping van de eerste prioriteit, waar het 
gaat om de consequentie van de dragende 
waarden van de christen-democratie. 

De grootste commotie - het was voor
spelbaar - was te beleven rond de vraag, of 
na de referentie van het mensbeeld aan 
God in de openingsartikelen, nog behoefte 
en ruimte bestond aan een Evangelische 
fundering van de geformuleerde waarden 
van vrijheid en verantwoordelijkheid, fun
damentele gelijkheid, gerechtigheid en so
lidariteit. Dank zij de Vlaamse Christelijke 
Volkspartij (CVP) is het gelukt de volgende 
tekst geaccepteerd te krijgen: 'De christen
democratie maakt een duidelijk onder
scheid tussen de rol van de Kerken en de 
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rol van de staat, tussen het geloof en de po
litiek. In het politieke domein onderstreept 
zij de band tussen de waarden en de prin
cipes, die geïnspireerd zijn door het Evan
gelie en het culturele christelijke erfgoed, en 
de democratische idealen van vrijheid en 
gelijkheid, sociale gerechtigheid en de ver
dediging en de bevordering van de men
senrechten.' (art. 263) Erkenning van de 
band, en niet meer tussen haakjes, maar 
het had duidelijker en krachtiger gekund. 
Uit de openingszin van dit artikel spreken 
eeuwen van misbruik van die band tussen 
geloof en politiek, kerk en staat. De herin
nering aan en de hypotheek van dat mis
bruik was bij velen nog zo zwaar, dat geen 
coalitie te vormen was voor een tekst, die 
het CDA meer zou aanspreken. 

In het algemeen is de tekst, die - het was 
ook onze klacht - soms meer van een hand
boek der sociologie had dan van een poli
tiek manifest, versoberd en verstrakt. Ver
klaringen, herhalingen gingen eruit, maar 
het betekende ook, dat in een aantal andere 
artikelen verwijzingen naar Schepper en 
vermelding van het beelddragerschap van 
God zijn geschrapt. Datzelfde gold overi
gens ook de expliciete verwijzingen naar 
het personalisme. 

Wat het hoofdstuk 'Fundamenten en 
Waarden' betreft kan gezegd worden, dat 
de discussies zeer serieus waren voorbe
reid en dat de participatie eraan breed en 
intensief was, ondanks het feit - laten we 
maar eerlijk zijn - dat actualiteit en interesse 
gemakkelijk hadden kunnen leiden tot een 
leegzuigen van de deelsessie over dit on
derwerp door de andere, over de gestalte 
van Europa. Het feit, dat EVP-voorzitter 
Martens zelf de discussies leidde onder
streepte het belang ervan. 

Wat de voorbereidingen en participatie 
betreft, is met name ook de CVP zeer ac
tief geweest. Een aparte werkgroep onder 
leiding van Croux heeft zich zeer intensief 
hier mee bezig gehouden en het is dank zij 
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steun van die zijde, dat uiteindelijk een re
sultaat is behaald, wat voor het CDA op dit 
terrein acceptabel is. 

De CDU had een uitgangspositie, die op 
een aantal punten dicht bij het CDA lag. De 
drang naar 'secularisering' kwam veel meer 
van een aantal zuidelijke partijen. Er was 
dan ook zeker de mogelijkheid geweest van 
een bepalende coalitie van Benelux en 
CDU, en ten dele CSU, maar tijdsdruk en 
binnenlandse agenda's hebben er menig
maal toe geleid, dat een dispuut ontstond 
over theologische terminologieën, terwijl de 
hond van de secularisatie het bot van de 
meerderheid kon oppakken. 

AI met al kan op dit terrein Nederland niet 
ontevreden zijn en zijn ook de inspannin
gen van de laatste twee maanden vanuit de 
partij voor een groot gedeelte gehonoreerd. 
Dat is ook te danken aan de intensieve, 
deskundige en alerte participatie aan de 
discussie van de Nederlandse delegatie 
onder leiding van Jan van Laarhoven. De 
EVP heeft zich duidelijk gedefinieerd als 
een partij, die bepaald wordt door een con
cept van waarden, door een verankering 
van die waarden op een bepaald christelijk 
mensbeeld en door de erkenning van de 
band tussen de door het Evangelie geïns
pireerde waarden en de politieke waarden. 
Zeker: het had beter gekund, maar dat zal 
ook de reactie zijn van anderen vanuit hun 
startpositie, en degenen, die het resultaat 
afmeten naar de mate van gelijkenis met 
hun eigen nationale concepties zullen altijd 
heel veel te wensen houden. 

Van Gemeenschap naar Unie 
Het was van meet af aan duidelijk, dat de 
Nederlandse rol ten aanzien van het hoofd
stuk over de Europese eenwording aan
zienlijk defensiever kon zijn. Hier was de 
vrees, dat het duidelijk federale concept in 
de algemene atmosfeer zou worden aan
getast. Zoals vermeld is die verdediging vol
ledig intact gebleven. De EVP blijft voor en 
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na de kampioen van de Europese eenheid 
en terzake ook de meest betrouwbare 
kracht, ook in deze tijden van tegenwind. 
Het ging Nederland naast de verdediging 
van het concept wel duidelijk om verster
king van de financiële paragraaf, en met 
name over de vraag naar de directe belas
tingheffing van de Gemeenschap en de 
controle daarop. Het ging heel nadrukkelijk 
ook om herstel van de rechtszekerheid, nu 
soms zelfs met terugwerkende kracht Eu
ropese verordeningen nationale regelge
ving terzijde schuiven en daarmee burgers 
en ondernemers met onzekerheid en scha
deposten opzadelen. Het ging Nederland 
om versterking van de rol van Europa in
zake de wereldvrede en uberhauptde mon
diale verantwoordelijkheden. Tenslotte 
ging het ons ook om de duidelijke onder
streping van de rol van de Unie inzake be
scherming van cultuur en effectiviteit van de 
nationale wetgeving op het gebied van de 
ethiek. 

Wat de financiële competenties betreft 
zijn de Nederlandse bewoordingen overge
nomen: 'De EVP is voorstander van een di
recte relatie tussen de belastingbetaler en 
de Gemeenschap en daarmee zet zij zich 
in om de directe verantwoordelijkheid van 
het Europese Parlement tegenover de be
lastingbetaler waar te maken. De financie
ring van de EG gaat uit van de verbetering 
van de financiën van de lidstaten, zowel als 
van de Gemeenschap. De overdracht van 
competenties op het gebied van de belas
tingen aan de Gemeenschap .... mag niet 
leiden tot verhoging van de totale belas
tingdruk (art. 411). 

Dank zij redactielid Notenboom is op deze 
wijze doelstelling, verantwoordelijkheid en 
maat van het financiële regime van de Ge
meenschap sterk verduidelijkt. Wie zich de 
relatie tussen belasting heffing en demo
cratie in de Europese geschiedenis reali
seert, weet dat een heldere formulering van 
centrale en historische betekenis kan zijn 
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voor de ordening, ook van de staatsrechte
lijke verhoudingen. 
Notenboom heeft zich bij de voorbereidin
gen als enige ook ingezet voor dat andere 
aspect, wat bij de burgers van Europa zo
veel irritatie opwekt: de onzekerheid over 
de relatie tussen nationale en Europese re
gelgeving en zeker, als daarbij geen goede 
voorbereidingen kunnen worden getroffen 
of maatregelen met terugwerkende kracht 
geldigheid krijgen. Zijn standpunt vond veel 
weerklank in Athene en het principe, dat de 
Europese Gemeenschap (EG) de nationale 
wetgeving dient te respecteren tot EG-re
gelgeving onherroepelijk is vastgesteld 
wordt als leidend principe meegegeven 
voor de verkiezingsprogramcommissie. 
Wat de versterking van de rol van de Unie 

De congresgangers 
hebben in Athene meer 
gedaan dan alleen de 
Akropolis bezocht! 

terzake van de buitenlandse politiek betreft 
en het op zich nemen van vredestaken en 
mondiale verantwoordelijkheden, is duide
lijk gekozen voor een Europa, dat zich inzet 
voor een vergaande versterking van de 
competenties en uitvoeringscapaciteit van 
de Verenigde Naties en ziet zij zichzelf in 
de rol van een regionale organisatie in de 
zin van het VN-Handvest voor de regeling 
van conflicten. En - op Nederlandse inter
ventie, maar het was een moeilijke beval
ling - : 'De EVP is voorstander van een ge
zamenlijk optreden in het kader van de 
Veiligheidsraad van de lidstaten van de EG, 
die permanent lid zijn van deze Raad, 
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omdat zij aldus meer en meer de stem van 
de EG vertegenwoordigen.' 
Een keuze voor een politiek, waarbij ge
vestigde competenties van nationale staten 
ingezet dienen te worden voor de Ge
meenschap als geheel. 

Het Nederlandse amendement om uit
drukkelijk te vermelden dat de Westeuro
pese Unie (WEU) ten doel heeft ook de 
Noordatlantische Verdragsorganisatie 
(NAVO) te versterken heeft het niet ge
haaid, maar wel wordt het Frans-Duits le
gerkorps geïntegreerd in de WEU en wordt 
de WEU een integraal onderdeel van de 
Unie. Intussen is het artikel over de Atlan
tische samenwering (artikel 466) ook nog 
versterkt. 

De congresgangers hebben in Athene 
meer gedaan dan alleen de Akropolis be
zocht! 

Mede weer met steun van de Belgen is 
de rol van de Unie voor de versterking van 
de nationale, de regionale en de Europese 
cultuur aangescherpt en is ook duidelijk on
derstreept, dat juist de pluriformiteit de cul
tuur niet tot uitsluitend een nationale aan
gelegenheid maakt, maar een stimulerend 
en beschermend beleid op het niveau van 
de Gemeenschap vraagt. 
Daarentegen kon het Nederlandse voorstel 
om de term 'code' inzake ethische wetge
ving te verzwaren in de richting van dwin
gende bepalingen geen genade vinden. 
Wel worden, in navolging van het Neder
lands ontwerp-Program van Uitgangspun
ten kerken en godsdienstige genootschap
pen als volwaardige gesprekspartners 
gezien voor de Gemeenschap en wordt tot 
dat gesprek opgeroepen. 

Een belangrijke toevoeging aan de keuze 
voor een federaal Europa is een nieuwe pa
ragraaf over het Europa van de burgers. 
Welke principes bepalen dat Europa? 'De 
subsidiariteit als belangrijkste ordenings
beginsel op het sociale en politieke vlak, de 
decentralisatie van de bevoegdheden, de 
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sociale markteconomie, het respect voor de 
geestelijke en ethische waarden, de uni
versele opening naar de wereld, het respect 
voor de Schepping'. 

En dan volgt als apotheose een aantal 
kerndoelstellingen, waarvoor de Europese 
christen-democratie zich in de komende 
jaren wil sterk maken. Ze zijn overgenomen 
uit het oorspronkelijke vierde hoofdstuk 
over de concrete toepassingen: democrati
sche participatie, pluralisme en bescher
ming van minderheden, intensieve bestrij
ding van de criminaliteit, inclusief nieuwe 
bevoegdheden van de Unie, herbezinning 
over de relatie ethiek-technologie, be
scherming van het leven in ieder stadium 
en grensstelling van de research, primaat 
van zorg boven commercialiteit, en van be
scherming van geestelijke vrijheid, van het 
maatschappelijk initiatief en van de pluri
formiteit. 

Het vervolg 
In de komende weken zal gewerkt worden 
aan de verwerking van de besluiten van 
Athene in de finale tekst van het nieuwe Pro
gram van Uitgangspunten. Met name zal 
nog worden bekeken, of de praktische toe
passingsgebieden nog verdere accentu
ering verdienen dan wel opgenomen kun
nen worden in het verkiezingsprogramma. 
Voor het Wetenschappelijk Instituut is daar
mee haar bijdrage aan de tweede grote 
operatie van dit jaar (na het ontwerp-Pro
gram van Uitgangspunten voor het CDA) 
voorlopig afgerond. 

Wat niet mag zijn afgerond is het gesprek 
op het driestromencontinent over de dra
gende begrippen van de Europese chris
ten-democratie. Een bijprodukt van het wer
ken aan het EVP-programma is geweest, 
dat er een duidelijke agenda is uitgerold 
voor dat gesprek tussen Europeanen, tus
sen Europese christen-democraten over de 
bepalende uitgangspunten voor de politiek, 
over de kernbegrippen, over de richtende 
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waarden, de fundering van die waarden en 
de mogelijkheden van een coherente en 
principiële politiek in een geseculariseerd 
en vercommercialiseerd Europa. 

Het beginselprogram levende werkelijk-

Een politieke academie 
is de volgende etappe 
in de bunkerstrategie 

heid te laten worden en dat gesprek agen
deren en structureren; daar gaat het in het 
komende jaar om. Het is niet niets: zoals 
het concept van de Europese eenheid op 
dit moment staat of valt met de vastbera-
denheid van de christen-democraten, zo zal 

Periscoop 

De fusie tussen de drie stromingen van het 
CDA heeft niet tot vervlakking, maar tot ver
dieping en versterking geleid. Het samen
komen van de drie stromen op het Euro
pees continent zou ook tot verrijking en 
profilering moeten leiden. 

Daarom is maximale aandacht voor de 
verdere tocht van dit beginselprogramma 
binnen de partijen nodig; daar is ook een 
nieuw instrumentarium voor nodig. 

De tocht vanuit Athene verder naar de be
stemming van een krachtige, herkenbare, 
principiële politieke stroming op Europees 
niveau vraagt een goede bewegwijzering. 
Die lijkt in Athene uitgezet. Maar zij vraagt 
in het nieuwe jaar ook een stok en stut, en 
wel in de vorm van een verdiepings-, over
leg-, onderzoeks- en vormingsinstituut voor 
die EVP, een politieke academie als men 
wil: de volgende etappe in de bunkerstra
tegie. 

de humaniteit, de kwaliteit en de echte vrij- J.J.A.M. v. G. 
heid van de Europese samenleving te 
maken hebben met de realiteitswaarde en 
de verdieping van dit beginselprogramma. 

In het septembernummer is in de Peris
coop geschreven over de nu voorliggende 
tekst als een huis ten halve, de pleister
plaats van pelgrims en reizigers naar een 
verderliggend ,maar intussen bereikbaar 
geworden doel. 

Het was een bijzondere tocht, en ook een 
heel snelle vanuit donkerte en onzekerheid 
naar de nieuwe markering van de EVP. Be
slissend zal zijn, of het beginselprogram 
meer gaat worden dan een preek op zon
dag, of we de tocht nog kunnen afmaken 
voor het opnieuw donker wordt. 
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