
Christen-democratie 

Drs. C.J. Klop 

Een profielschets 
waarmee de EVP voor 
de dag kan komen 

Oe EVP heeft een ontwerp-beginselpro
gram ontwikkeld dat middenin de actualiteit 
staat. Het geeft een principieel antwoord op 
de moderne technisch-rationeel gestuurde 
samenleving. Het schetst een stevige chris
ten-democratische identiteit waarmee zij 
voor de dag kan komen. Een eerste be
schrijving en beoordeling. 

Ter gelegenheid van hun tienjarig bestaan 
belegden het CDA en het Wetenschappe
lijk Instituut voor het CDA eind 1990 een 
conferentie over de betekenis van de chris
ten-democratische politieke overtuiging in 
de jaren negentig in Europese context. Daar 
stelde de Italiaanse prof. Roberto Papini dat 
de pogingen tot vernieuwing van de poli
tieke doctrine, die na het Tweede Vaticaans 
Concilie ondernomen zijn, onvoldoende re
sultaat hebben opgeleverd. Sindsdien zijn 
ideologie en vooruitstrevend pragmatisme 
binnen de Europese christen-democrati
sche beweging uit elkaar gegroeid en is de 
aandacht verschoven naar vraagstukken 
van macht. Hij meende zelfs dat deze ont
wikkeling te beschouwen is als 'een gene
tische mutatie, die de anti-lichamen die im
pliciet aanwezig zijn in een vitaal gGdchte, 
christelijke inspiratie en waardoor de partij 
en haar aanhangers een verantwoordelijke, 
vrije en rechtvaardige samenleving kunnen 
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nastreven, verwoest.' De omarming van de 
conservatieve partijen zal verder bijdragen 
'aan een meer geavanceerde rationalise
ring van het beleid, die er in hoofdzaak op 
gericht zal zijn de status quo te optimalise
ren, door elke vorm van bevrijding weg te 
halen uit het menselijk avontuur'.1 

Deze sceptische visie is herkenbaar in het 
imago dat velen van de Europese Volks
partij hebben: de Europese christen-demo
cratie zou een pragmatische politieke stro
ming, een Partei der Mitte (Helmuth Kohl) 
zijn, die haar vitaliteit voornamelijk ontleent 
aan anti-socialisme, in plaats van aan een 
eigen constructieve politieke overtuiging. 
Dat beeld is onder meer gevormd door de 
weigering in 1976 om de aanduiding 'chris
ten-democratisch' op te nemen in de naam 
van de EVP en door de toetreding van con
servatieve partijen, culminerend in de re
cente entree van de Engelse Conservatie
ven in de EVP-fractie in het Europese 
Parlement. 

Drs. C.J. Klop (1947) IS waarnemend directeur van het We
tenschappelijk Instituut voor het CDA. 

1. R. Pap'lni, 'Naar een Europees cultureel beleid', 
CDA/Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Oe bete
kenis van de christen-democratische politieke overtui
ging voor de komende tien jaar in Europese context 
(Houten 1991) 104. 
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De commissie, die het symposium in 
1990 organiseerde, onderkende in haar na
beschouwing op de conferentie deze reële 
ideologische gevaren. Tegelijk consta
teerde zij dat zich tijdens deze internatio
nale conferentie een grote mate van eens
gezindheid manifesteerde over de 
drijvende principes van de Europese chris
ten-democratie èn de concretisering daar
van op verschillende terreinen van beleid. 
De tijd lijkt rijp, zo schrijft men, om tot een 
formalisering van de politieke overtuiging 
over te gaan.2 

Sindsdien heeft met name de toetreding 
van de Britse Conservatieven in dit blad 
veel aandacht gekregen,3 waarbij secreta
ris-generaal Jansen van de EVP de stelling 
betrok dat het Evangelie niet als grondslag 
van de partij kan fungeren omdat men er 
alle kanten mee op zou kunnen. Dat werd 
door Oostlander scherp bestreden. Ook 
hier !'histoire se répète. 4 De discussie 
mondde, met name in de bijdrage van Van 
der Mei, uit in de conclusie dat er zeer veel 
af hangt van het beginselprogram dat de 
EVP in november in Athene gaat aanvaar
den. De Europese Volkspartij heeft er nog 
nooit één gehad, altijd is volstaan met ver
kiezingsprograms voor de vijfjarige zit
tingsperiode van het Europese Parlement. 
Deze programs behelzen naast actiepun
ten ook wel principiële noties - zo stelt het 
vigerende program, dat 'het beleid van de 
EVP is gebaseerd op een christelijk mens
beeld en de verantwoordelijkheid van de 
mens tegenover God' - maar geen uitge
werkte beginselen. 5 

Wie wil dat de EVP een vitale, christelijk 
geïnspireerde partij zal zijn die een verant
woordelijke, vrije en rechtvaardige samen
leving nastreeft, zal zich er terdege reken
schap van moeten geven dat de vorming 
van een politieke overtuiging nooit los van 
de concrete historische omstandigheden 
plaats vindt. Op deze contextuele mede-be
paaldheid van de ideeënvorming wees Van 
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de Beeten. Hij stelde dat de politieke partij
vorming - en ook de ideeënvorming - in Eu
ropa gezien moet worden in samenhang 
met het proces van modernisering, dat 
sinds het einde van de vorige eeuw Europa 
in zijn greep heeft gekregen, waardoor de 
ethiek los is komen te staan van de zin-bron
nen van de cultuur en de techniek de sa
menleving is gaan domineren, alsmede met 
de vraagstukken van verbreding en verdie
ping, waar de Europese Gemeenschap na 
de val van het communisme thans voor 
staat. Voor het antwoord op de modernise
ring wijst hij terecht op het transcendente 
aspect en de gerichtheid van de christen
democratie op de Wederkomst, zonder in 
restauratie van de pre-moderne rol van de 
Kerk terug te willen vallen. Voor wat betreft 
de toekomst van de Europese Gemeen
schap wijst hij erop dat het van groot belang 
is dat er niet een twee-partijenstelsel ont
staat, waarbij afwisselend één van de blok
ken regeert. Dat zou het gewenste federale 
concept in de weg staan omdat de binding 
van de Europese bestuurslaag met burgers 
in lidstaten waar het andere blok aan de 
macht is, dan ondergraven wordt. Hij wijst 
erop dat de christen-democratie de poli
tieke overtuiging in huis heeft om die pola
risatie te voorkomen. 

Het is deze context, waarbinnen het in dit 
voorjaar onder leiding van Wilfried Martens 
geschreven en deze zomer verschenen 

2. De betekenis van de christen·democratische overtuiging 
voor de komende tien jaar in Europese context. 203. 

3. Onder meer: 
A.M. Oostlander, 'Christen-democratie versus conser
vatieve politiek' (1990/9) 380. 
Th. Jansen. 'Christen-democratisch enlof conservatief' 
(1990/9) 373. 
OF van der Mei, 'Moeten de christen·democraten con· 
servatief worden of de conservatieven christen·demo· 
cratisch?' (1992/4) 149. 
R. van de Beeten. ·Christen·democratie of midden· 
rechts blok?' (1992/4) 163. 

4. Denk aan het meningsverschil tussen Aantjes en An
driessen in 1975. H.Borstlap en C.J.Klop. De groei naar 
het CDA (Franeker 1980) 116 e.v. 

5. Europese Volkspartij. In het hart van de Europese sa
menleving (Brussel 1989) 1. 
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ontwerp-beginselprogram van de Euro
pese Volkspartij beoordeeld moet worden.6 

Het moet een christen-democratisch ant
woord geven op de actuele problemen van 
een technisch-rationeel verwaltete Welt na 
de Wende. Een Europa, waarin de goden 
van de consumptie en de natie meer in ere 
zijn, dan de joods-christelijke en de grieks
humanistische wortels van de Europese 
cultuur. In eE::n partijpolitieke context van 
verbreding en verdieping van de Europese 
Gemeenschap. In dit artikel zal ik vanuit 
deze, door eerdere auteurs in dit blad ge
schetste, criteria en vanuit de politieke over
tuiging van het CDA, een beschrijving en 
beoordeling van dit ontwerp geven. 

Structuur 
Beziet men de inhoudsopgave van het con
cept-beginselprogram - zie overzicht 1 bij 
dit artikel - dan is gekozen voor de volgende 
opbouw. 

Het eerste hoofdstuk schetst het geeste
lijk klimaat in Europa. Daarbij staan de post
modernistische verwarring van de 'lege zie
len' in West Europa en de nationalistische 
opvulling van het gat dat viel door de ver
dwijning van het communisme als opge
legde ideologie in Oost-Europa, centraal. 
Voorts is er onder meer aandacht voor de 
daarmee samenhangende uitdagingen van 
de technisch-rationele ontwikkeling, van 
het rechts-extremisme en van de malaise 
in de politiek. 

In het tweede hoofdstuk worden de 
grondslag en de kernbegrippen ('waarden') 
van de Europese Volkspartij geschetst. Dat 
zijn: vrijheid en gelijkheid, gerechtigheid, 
solidariteit en verantwoordelijkheid - zie 
overzicht 2. Deze waarden worden uitdruk
kelijk gerelateerd aan het Evangelie. Voorts 
komen aan de orde het hierop gebaseerde 
mensbeeld, de maatschappijvisie en de 
visie op de overheid - zie een selectie van 
de uitspraken terzake in overzicht 3. In de 
laatstgenoemde twee onderdelen duikt ook 
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subsidiariteit als regulatief principe op (men 
onderscheidt funderende of grondwaarden 
en regulerende waarden). 

Het derde hoofdstuk laat deze waarden 
doorwerken in oplossingsrichtingen voor de 
in het eerste hoofdstuk geschetste proble
men. Het kiest als hoofdaandachtsvelden: 
de democratie, de welvaart, participatie en 
integratie in de samenleving, nationale min
derheden en de staat, het milieu, de veilig
heid, ethiek en technologie en waarden
overdracht. 

In het vierde hoofdstuk krijgt één en ander 
zijn neerslag in uitspraken over de Euro
pese Gemeenschap, zijn werkwijze, zijn in
stituties en zijn rol in de wereld. 

Men kan aldus niet zeggen dat het pro
gram in het luchtledige is geschreven. Het 
is zich van de actuele, contextuele uitda
gingen zeer wel bewust. Het kiest zijn ver
trekpunt voor de beantwoording daarvan in 
een eigen waarden-gebonden overtuiging, 
die zoals later zal blijken, zich duidelijk on
derscheidt van andere politieke stromin
gen. Uit de opbouw van het program krijgt 
men in elk geval niet de indruk dat daar een 
Partei der Mitte aan het woord is, maar een 
christelijk geïnspireerde volkspartij, die een 
duidelijke en constructieve eigen overtui
ging heeft, welke zijn betekenis niet ontleent 
aan het afzetten tegen anderen. 

In het algemeen heeft het ontwerp-pro
gram een logische structuur: het schetst ac
tuele problemen op een indringende wijze, 
het plaatst daartegenover inspirerende 
waarden, het laat het daar niet bij, maar 
werkt deze waarden uit in oplossingsrich
tingen en in aanbevelingen voor de struc
tuur van de Europese Gemeenschap. Los 

6. Kommission 'Grundsatz~Programm·. Entwurf: Grund~ 
satz~Programm (Brussel juli 1992). De vertalingen in dit 
artikel zijn van de hand van de auteur. De officiële Ne~ 
derlandstalige versie was bij het schrijven nog niet be~ 
schikbaar. De amendementen moeten worden inge~ 
diend in Brussel voor 15 oktober. Het program wordt 
vastgesteld op het EVP~congres in Athene van 10 tot 12 
november 1992. 
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van de inhoud, waarover meer, kunnen wij 
stellen dat de structuur van het program 
veelbelovend is in het licht van de criteria 
die in de inleiding van dit artikel genoemd 
werden. 

Samenhang 
Toen in 1980 de drie partijen die samen het 
CDA gingen vormen een ontwerp-Program 
van Uitgangspunten ontwierpen, kwam 
daarin het beste samen dat de protestantse 
en de katholieke politiek-filosofische tradi
ties te bieden hadden. Er vond een zekere 
herbronning plaats, die tegelijk gericht was 
op de actuele vraagstukken waarvoor wij 
toen stonden, met name de crisis van de 
verzorgingsstaat, de bewapenings- en de 
milieuproblematiek. Het program behelsde 
aldus een rijkdom aan inzichten en rich
tinggevende inspiratie, maar was niet zon
der meer innerlijk consistent. Met name ont
brak het aan een uitgewerkte visie op de 
taken van de overheid. Dankzij een gerichte 
bezinningsinspanning tussen 1980 en 
1990, die resulteerde in het rapport 'Pu
blieke gerechtigheid',7 kon zo een visie wel 
worden ingebracht bij de opstelling van het 
nieuwe concept-Program van Uitgangs
punten van het CDA, dat thans ter discus
sie staat in de gemeentelijke afdelingen. 
Een identieke situatie doet zich thans in de 
Europese Volkspartij voor. Rijke politiek-fi
losofische tradities, zoals het personalisme 
van Jacques Maritain (vooral invloedrijk in 
de Latijnse landen van Europa en Amerika) 
en Emmanuel Mounier (vooral invloedrijk in 
Frankrijk en België), het christelijk-sociale 
denken zoals zich dat met name in Noord 
West Europa bij katholieken en protestan
ten heeft gemanifesteerd, de neo-calvinis
tische structuurfilosofie van Dooyeweerd 
en het Duitse denken over de soziale Markt
wirtschaft, zijn ingebracht in het ontwerp
beginselprogram van de EVP. 

Zo is het mensbeeld herkenbaar als een 
vrucht van het sociaal-personalisme van 
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Mounier. In de definitie van het gerechtig
heidsbeginsel is respect voor de soeve
reiniteit in eigen kring te proeven. In de om
schrijving van solidariteit en subsidiariteit 
herkent men de katholieke sociale leer. In 
hoofdstuk III vinden we de soziale Markt
wirtschaftgedefinieerd. Maritain herkennen 
we in hoofdstuk III duidelijk in het onder
scheid tussen staat en natie. 

Het program vat de verschillende tradities 
dus op een rijke wijze samen, maar gecon-

Het program vat de 
verschilende tradities 
in Europa op rijke wijze 
samen 

stateerd moet worden dat dit nog niet altijd 
even consistent gebeurt. Subsidiariteit en 
soevereiniteit in eigen kring worden bij
voorbeeld naast en door elkaar gebruikt. 
Een synthese, zoals in het CDA-kernbegrip 
gespreide verantwoordelijkheid, is er nog 
niet. Vrijheid en gelijkheid worden nog beide 
als waarden opgevoerd. Voor een formule 
om de spanning tussen die twee begrippen 
op te lossen - bijvoorbeeld de publieke ge
rechtigheidsidee: het omschrijven van de 
kern-taken van de overheid als waarbor
gen, normeren en aanspraken honoreren 
zijn wel aanzetten, maar nog geen expli
ciete aandacht in het program te vinden B 

Wel wordt het subsidiariteitsbeginsel ge-

7. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Publieke ge
rechtigheid, een christen-democratische bijdrage aan de 
discussie over de rol van de overheid in de samenleving 
(Houten 1990). 

8. Publieke gerechtigheid, 118. 
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noemd als oplossing van een vergelijkbaar 
spanningsveld, namelijk dat tussen vrijheid 
en de groeiende rol van de overheid (arti
kei 257). In enkele artikelen (met name 363) 
wordt voorts de EVP-opstelling nog gefor
muleerd als een anti-houding tegenover de 
mening van anderen. Dat is een residu van 
het anti-socialisme dat in een consistent 
program niet meer past. 

Dat het concept honderd procent consis
tent is, valt mijns inziens, net zo min als dat 
destijds in ons land het geval was, ook nog 
niet te verwachten in dit stadium van partij
vorming en gezien het betrekkelijk gering 
ontwikkelde politiek-ideologische debat 
tussen de zusterpartijen. 9 Het stuk is daar
door nu ook nog omvangrijker dan een be
ginselprogram hoort te zijn. In toekomstige, 
verbeterde versies zal ongetwijfeld comp
acter geformuleerd kunnen worden, omdat 
we elkaar beter zijn gaan kennen in Europa 
en omdat we er in de praktijk van de poli
tiek lering mee op zullen doen. Voor de ver
dere ontwikkeling van de politieke filosofie 
van de Europese christen-democratie, voor 
het groeien van de politieke overtuiging als 
morele band binnen de partij en voor de 
doorwerking van dit beginselprogram in de 
parlementaire opstelling van de EVP zal 
daarom de komende jaren beslist een dis
cussie-podium en een verantwoordings
plicht geschapen moeten worden. 1 0 Het 
concept vormt een wezenlijke en onmis
bare eerste stap op die weg. 

De overdaad aan formuleringen en het 
nog niet volledig dóórgedacht zijn van het 
concept, mag intussen niet tot de omge
keerde conclusie leiden dat het stuk sa
menhang zou missen. Dat is beslist niet het 
geval. Hoe gevarieerd de bronnen ook zijn 
waaruit geput is, er is ook een duidelijk ge
meenschappelijk christen-democratisch 
denken te onderkennen in het concept. De 
verschillende spelers maken elk op hun 
eigen plaats wel deel uit van één team. Men 
zal in het stuk niet zomaar ergens een 
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bouwsteen kunnen vervangen, zonder on
middellijk consequenties in andere para
grafen te moeten trekken. Mensbeeld, 
maatschappijvisie, visie op de overheid, 
fundamentele en regulerende waarden en 
uit dit geheel in confrontatie met de actuali
teit getrokken beleidslijnen vormen een sa
menhangend geheel, dat mijns inziens wel 
op onderdelen verbeterd, maar niet funda
menteel gewijzigd kan worden. Dat is van 
belang voor hen die zullen amenderen, of 
anderen van amendementen moeten af
houden. 

De grondslagtormule 
In de Nederlandse discussie over de EVP 
en de Conservatieven heeft de C, zoals wij 
boven zagen, een grote rol gespeeld. An
ders dan bij het CDA heeft in documenten 
van de EVP nimmer een verwijzing naar het 
Evangelie als grondslag voor partijvorming 
gestaan. De EVP heeft zich altijd gebaseerd 
op een christelijk mensbeeld of christelijke 
beginselen. 11 Met name in de Zuidelijke lid
staten bestaat huiver voor vereenzelviging 
van de partij met het geloof, omdat dit daar 
tegelijk vereenzelviging met de Kerk met 
zich meebrengt. Men kan op goede gron-

9. Naast de regelmatige. op de actualiteit afgestemde 
verklaringen van het Politiek Bureau van de EVP en 
de verkiezingsprograms. bood eigenlijk alleen de sinds 
1986 onregelmatig en niet cumulatief functionerende 
Groupe de travail Doctrine een forum voor dit ideolo
gisch debat. Dat heeft wel enkele pub11katles en con
gressen opgeleverd (zie de Occasional Papers 1 tot 
en met 4 van het EVP-secretariaat). maar het werk in 
de Commissle-Martens moest mln of meer van het 
begin af worden opgebouwd. Er was geen kant en 
klare Ideologische consensus. 

10. Ook dat kan van de eigen geschiedenis geleerd wor
den: het CDA is zijn eigen Program van Uitgangspun
ten pas serieus gaan nemen toen Steen kamp zich eind 
1981 temidden van de ontreddering openlijk afvroeg 
of de partij het jaar 2000 wel zou halen en Appèl en 
Weerklank dringende aanbevelingen in die richting 
gaf. Sindsdien moeten kandidaten verklaren dat ZIJ het 
Program van Uitgangspunten onderschrijven en van
gen een aantal belangrijke partijraadsresoluties aan 
met een gelijktijdige toepassing van de vier kernbe 
grippen. 

11. Europese Volkspartij. Verkiezingsmanifest 1979. 
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den vaststellen dat de christen-democratie 
zich soms juist tegenover de Kerk heeft ont
wikkeld. 12 

Het is daarom verrassend dat het con
cept-beginselprogram van de EVP wel de
gelijk een verwijzing naar het Evangelie be
helst: 

Doordat wij de bijzondere verantwoor
delijkheden van de kerk en de staat in de 
samenleving duidelijk onderscheiden, 
bekrachtigen wij, Christen-Democraten, 
de onveranderlijke samenhang tussen de 
Christelijke waarden en principes (zoals 
die zich in het licht van het Evangelie 
tonen) en de democratische idealen van 
vrijheid en gelijkheid, tussen de sociale 
gerechtigheid en de verdediging en be
vordering van de rechten van ieder mens, 
gelovig of niet (artikel 263). 
Daaraan doet niet af dat de EVP in het 

daarop volgende artikel verklaart geen con
fessionele partij te zijn, maar een partij van 
waarden. Die uitspraak is juist: ondanks het 
populaire spraakgebruik is ook het CDA 
geen confessionele partij, dat wil zeggen 
niet op een confessie, een kerkelijke belij
denis, gebaseerd, maar op een politieke 
overtuiging waarvan het hart de verwijzing 
naar de grondslag is. Ieder die deze over
tuiging onderschrijft, is welkom in de partij. 
Dat staat niet zover af van deze EVP-for
mule. 
De verwijzing naar het Evangelie in het 
EVP-concept is enerzijds zelfs sterker dan 
in de formule die het CDA hanteert: 'de po
litieke overtuiging krijgt als antwoord op de 
oproep van de Bijbel gestalte voor de poli
tiek' .13 Er is sprake van een onveranderlijke 
samenhang, dat duidt op een directe lijn; 
een antwoord duidt eerder op een relatief 
autonome reactie. Het GPV zal zich tevre
den kunnen betonen over deze EVP-tekst! 
Anderzijds zou men kunnen tegenwerpen 
dat een zo essentiële zin toch maar tussen 
haakjes staat en dat hier geen sprake is van 
de gehele Bijbel, maar alleen van de chris-
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telijke waarden. Daartegenover moet ge
constateerd worden dat het EVP-document 
stelt dat deze waarden zich tonen, ze 
maken klaarblijkelijk deel uit van de schep
ping en berusten niet louter op menselijke 
afspraak, resultante van een herrschafts
freie Diskussion. Dit openbaringskarakter 
van de waarden is wel typerend voor het 
protestantse, zowel als het rooms-katho
lieke denken over de werkelijkheid. 

Zelf ben ik van mening dat hetgeen er 
staat het waard is om verdedigd te worden. 
Zo ver als in dit artikel is de EVP nog nooit 
gegaan. Dat dat juist in de actuele context 
mogelijk is gebleken mag als belangrijk be
schouwd worden. Verwacht mag worden 
dat een Nederlandse poging tot amende
ring op dit punt een reactie zal uitlokken om 
de hele tussenzin te schrappen. Een on
wenselijk bondgenootschap van hen voor 
wie de declericalisering nog traumatisch is, 
met anderen die aan het Evangelie geen 
boodschap hebben (laten we de realiteit 
onder ogen zien) ligt dan op de loer. Het ge
bruik van haakjes is taalkundig niet fraai. Ze 
kunnen beter vervangen worden door een 
komma. 

De kernbegrippen 
Het CDA gaat in zijn Program van Uit
gangspunten uit van vier kernbegrippen: 
gerechtigheid, gespreide verantwoordelijk
heid, solidariteit en rentmeesterschap. Het 
EVP-document bevat er ook vier, maar niet 
dezelfde: vrijheid en verantwoordelijkheid 
(deze worden samengenomen in één arti
kel, zie overzicht 2), gerechtigheid, solida
riteit en verantwoordelijkheid. Rentmees
terschap ontbreekt, terwijl van het 

12. Volgens A.K.Koekkoek. Bijdrage tot een christen-de
mocratische staatsleer (Deventer 1982) is de naam 
'christen-democraat' voor het eerst gebruikt door de 
geestelijken die tijdens de Franse Revolutie de zijde 
van het volk kozen tegenover het Ancien Regime. 

13. CDA. (ontwerp)Program van Uitgangspunten ('s-Gra
venhage 1992) artikel 2. De formule is identiekaan die 
in het vigerende Program van Uitgangspunten. 
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verantwoordelijkheidsbeginsel het maat
schappijstructurerend aspect, dat bij het 
CDA tot uitdrukking komt in de term ge
spreide verantwoordelijkheid, is losge
maakt en ondergebracht bij het subsidiari
teitsbeginsel. Dit laatste wordt, als 
regulerend beginsel, behandeld onder 
'maatschappijvisie' en niet onder de funde
rende waarden. Over beide verschillen met 
het CDA-Program van Uitgangspunten wil 
ik iets zeggen, omdat daarin een legitieme 
aanleiding tot amendering ligt. 

Rentmeesterschap 
Zoals uit overzicht 1 en 2 blijkt is rent
meesterschap geen afzonderlijke funde
rende waarde in het concept-EVP-begin
selprogram. Het respect voor de schepping 
wordt wel op diverse plaatsen erkend - zie 
overzicht 4 - maar het wordt ondergebracht 
bij solidariteit. Eerbied voor de schepping is 
een element van solidariteit met toekom
stige generaties: er moet voor hen ook ge
noeg overblijven. Dit niet-erkennen van een 
afzonderlijk kernbegrip rentmeesterschap 
hangt samen met de populariteit van het be
grip 'duurzame ontwikkeling', dat door de 
Commissie-Brundtland ontwikkeld is en 
ook in ons land aan het regeringsbeleid op 
het gebied van milieu ten grondslag ligt. 
Brundtland definieert duurzame ontwikke
ling als een zodanig voorzien in de behoef
ten van de huidige generaties dat ook in de 
behoeften van toekomstige generaties 
voorzien kan worden. Bezwaar tegen deze 
formule is dat zij niet het vruchtdragend ver
mogen van de aarde als vertrekpunt kiest, 
maar de behoeften van de mensen. 

Het CDA heeft er in 1980 voor gekozen 
om het respect voor de schepping wel te 
onderscheiden van solidariteit en ik meen 
dat een juiste beslissing is geweest. Als wij 
alleen al denken aan de bevolkingsprogno
ses van de Verenigde Naties - 12 miljard 
mensen in 2150 - dan is evident dat de 
aarde niet in de behoeften van zoveel men-
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sen kan voorzien. Meadows schetst zelfs in 
het meest gunstige scenario een vrucht
dragend vermogen dat aan maximaal 8 mil
jard mensen een levensstandaard biedt, die 
eenvoudiger is dan het huidige Westerse le
venspeil. 14 Een conflict tussen de mense
lijke behoeften en het draagvermogen van 
de aarde is derhalve voorspelbaar. Dat 
moet zelfs het Vaticaan te denken geven. 

In dit licht verdient het aanbeveling om res
pect voor de schepping als een afzonder
lijke funderende waarde in het EVP-begin
selprogram op te nemen. De teksten zijn al 
beschikbaar, zie overzicht 4, het gaat er om 
hen onder een eigen kopje te doen plaat
sen. De aanduiding 'respect voor de schep
ping' lijkt dan kansrijker te zijn dan rent
meesterschap - waarvoor soms moeilijk 
niet-kapitalistische vertalingen te vinden 
zijn - omdat zij al in het vigerende verkie
zingsprogram van de EVP voorkomt en ook 
door de CDU gebruikt wordt. Verzet valt 
vooral van de Zuidelijke zusterpartijen te 
verwachten, omdat een dergelijke funde
rende waarde in het denken van Mounier 
en Maritain niet afzonderlijk voorkomt en 
men zorg voor het milieu als afzonderlijke 
waarde associeert met anti-moderne 
Groene romantiek. Het laatste wordt inmid
dels in artikel 221 ondervangen. Hen dient 
dus alleen nog de vraag gesteld te worden 
of men plus Mounieriste que Mounier mag 
zijn. Voor een dogmatisch vasthouden aan 
de erflaters is zeker na Rio de Janeiro, waar 
behalve door de vertegenwoordiger van het 
Vaticaan en de Engelse premier Major (sic !) 
nauwelijks in ethische zin over het milieu 
werd gesproken, geen reden meer. Amen
dering op dit punt is zeker gewenst. 

Het verdient dan aanbeveling om ook de 
paragrafen in hoofdstuk 111 die gewijd zijn 
aan respectievelijk de welvaart en het mi
lieu, meer met elkaar in overeenstemming 
te brengen. Artikel 363.1 inzake de inte-

14. D. Meadows. De grenzen voorbij (1992) 215. 
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gratie van milieuzorg in het marktmecha
nisme (zie overzicht 4) zou best mogen wor
den ondergebracht in de paragraaf over de 
sociale markteconomie, met name in artikel 
320 en in artikel 443. Deze zorg moet niet 
alleen overgelaten worden aan de boeren 
(artikel 320.3) maar raakt alle ondernemin
gen. 

Horizontale subsidiariteit 
Het concept-beginselprogram leunt zwaar 
op het subsidiariteitsbeginsel en voegt hier 
en daar een snufje soevereiniteit in eigen 
kring toe. 'Publieke gerechtigheid' en het 
nieuwe 'ontwerp Program van Uitgangs
punten' van het CDA werken precies an
dersom. Subsidiariteit is daar een decen
tralisatiebeginsel, zowel binnen de kring 
van de overheid, als binnen de kwalitatief 
onderscheiden sectoren van de samenle
ving. In de EVP is soevereiniteit in eigen 
kring als beginsel niet bekend. Dat moet het 
Kuyperfonds te denken geven. Oostlander 
stelde daarom voor het begrip 'horizontale 
subsidiariteit' over te nemen, dat ook in het 
Euro-jargon al is ingeburgerd.15 

Voor een goede afbakening van de taak 
van de overheid is dit principe, hoe men het 
ook noemen wil, onmisbaar. De Europese 
Gemeenschap dreigt soms in de fouten van 
de uitgedijde verzorgingsstaat te verval
len. 16 De bezwaren tegen de Eurocratie zijn 
met verticale subsidiariteit alleen niet vol
doende te ondervangen. In het concept-be
ginselprogram zitten daar wel aankno
pingspunten voor, bijvoorbeeld in het 
gerechtigheidsbeginsel (artikel 211) en in 
de maatschappijvisie (artikel 241 ), maar het 
subsidiariteitsbeginsel zelf wordt toch op 
klassieke wijze in termen van 'hoog' en 
'laag' gedefinieerd (artikel 240). Het is de 
vraag of de hoop van artikel 257 dat aldus 
de spanning tussen overheidsoptreden en 
gespreide verantwoordelijkheid opgelost 
wordt, in de praktijk van het politieke hand
werk bewaarheid wordt. Een amendement 
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gericht op expliciete introductie van het be
grip horizontale subsidiariteit, dat de eigen 
verantwoordelijkheid van de verschillende 
maatschappelijke sectoren benadrukt en 
een element van confrontatiepolitiek ('her
stelde verantwoordelijkheid') behelst, lijkt 
mij zeker aanbevelenswaardig. 

Conservatief 
Kan een conservatief dit ontwerp-program 
onderschrijven en toch conservatief blij
ven? 
Deze vraag is op zijn plaats omdat officieel 
is gesteld, bijvoorbeeld door de secretaris
generaal van de EVP, dat het niet om een 
beginselenfusie gaat tussen christen-de
mocraten en conservatieven, maar om een 
krachtige Christen-democratische EVP, 
waar anderen zich bij aansluiten. Van de 
Beeten wijst er daarbij op dat het traditio
nele conservatisme, waarin raakvlakken 
liggen met bijvoorbeeld de voormalige CHU 
ten onzent, ten onder dreigt te gaan in de 
modernisering. Secundair aan het machts
streven dat onmiskenbaar aan de toenade
ring ten grondslag ligt (en waar overigens 
een legitieme component in zit. Een poli
tieke partij moet immers naar macht stre
ven. Dit hoeft echter niet tot fusie te leiden, 
maar kan ook via coalitievorming gestalte 
krijgen) is er dus ook een ideologische 
vraag. Die vraag wil ik hier behandelen. 

Sommigen zullen deze vraag als triviaal 
beschouwen, onder het motto: 'Ze tekenen 
alles wat hen wordt voorgelegd en gaan 

15. A.M. Oostlander, 'Horizontale subsidiariteit', inleiding 
tergelegenheid van de afsluiting van het Kaderschool
Jaar 1991-1992, Steenkampinstituut. Gepubliceerd in: 
Christen-Democratische Verkenningen Cs-Graven
hage 1992/9). 

16. J.P.Balkenende, Overheidsregelgeving en maat
schappelijke organisaties (Alphen aan de Rijn 1992) 
waarschuwt hier scherp voor, terwijl de Engelse en 
Deense weerzin tegen de Eurocratie voor zichzelf 
spreken. 

17. Letterlijk zegt de tekst: 'het Verdrag van Maastricht 
heeft een verwarrende structuur gebillijkt, die op ver 
schillende institutionele modellen gebaseerd 
is'(art.n413). 
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vervolgens op de oude voet door'. Het is de 
vraag of het zo gemakkelijk ligt. Ik meen van 
niet. Met name niet omdat het EVP-begin
selprogram niet volstaat met mooie woor
den in hoofdstuk 11, maar daar ook conse
quenties aan verbindt in hoofdstuk lil en IV. 

Een amendement gericht 
op introductie van het 
begrip 'horizontale 
subsidiariteit' verdient 
aanbeveling 

Om maar enkele voorbeelden te noemen: 
het in de Conservatieve Partij beruchte 'f
woord' ontbreekt bepaald niet, er wordt 
zelfs een strategie geschetst om vanuit de 
als feitgeconstateerde17 drie-pijlerstructuur 
van de EG in federatieve richting verder te 
groeien: 

De EVP zal erover waken, dat de inter
gouvernementele logica in de loop van 
de tijd niet over de gemeenschaps-Io
gica gaat heersen. Zij zal er in het bij
zonder op letten dat de herziening van 
de Verdragen van Maastricht - die 
haars inziens in 1996 moet plaatsvin
den - volgens de gemeenschaps-Iogica 
zal worden voorbereid en het een
heidskarakter van het door het Parle
ment in 1984 vastgestelde ontwerp
Verdrag herstelt (art.415). 

Dit standpunt vloeit logisch voort uit de 
waarden-die-zich-tonen, zoals zij in hoofd
stuk 11 zijn beschreven, uit het mensbeeld, 
de maatschappijvisie en de visie op de over
heid. Simpelweg dit artikel 415 weg-amen-
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deren lost dus op termijn niets op. 
Een tweede voorbeeld: wat het concept

beginselprogram in hoofdstuk lil zegt over 
het onderscheid tussen staat en natie en de 
autonomie en integratie van nationale min
derheden, vloeit voort uit de principiële stel
lingname in hoofdstuk 11 (artikel 227). De 
ontwikkelde lijn heeft sterke raakvlakken 
met de Verklaring van Bratislava, waar de 
EVP/EUCD vorig jaar confereerde over dit 
thema, en met het recente rapport 'Wij zijn 
het volk'.18 Deze lijn leidt bijvoorbeeld on
ontkoombaar tot een grotere mate van 
Schots zelfbestuur binnen het Verenigd Ko
ninkrijk dan de Conservative Party thans, 
mede op economische gronden, wil toe
staan. Ook daar zal het niet eenvoudig zijn 
een dergelijke paragraaf fundamenteel te 
wijzigen, enerzijds vanwege de continuïteit 
met Bratislava, anderzijds vanwege de in
terne samenhang in het concept-beginsel
program. 

Dit zijn maar twee voorbeelden. Zij zijn 
aan te vullen met vele andere: over de me
dische technologie en de ethiek (artikel 380 
- 394),19 over democratie in Europa (artikel 
430 - 435), over de inrichting van de eco
nomie en het milieu (zie boven), over de 
niet-kapitalistische rol van de media (artikel 
355). En dan heb ik het nog niet eens over 
de vele expliciete verwijzingen naar het 
christelijk geloof in de tekst en de directe re
latie met christelijke waarden zoals die zich 
tonen bij het licht van het Evangelie. 
Mijn conclusie is: een conservatief die dit 
document ondertekent en in de EVP-frac
tie zitting heeft, kan vanwege de funde-

18. Wetenschappelijke Instituur voor het CDA. Wij zijn het 
volk. 's-Gravenhage 1992. 

19. Artikel 391 stelt met zoveel woorden voor dat het vrije 
verkeer van personen goederen en diensten door de 
lidstaten beperkt mag worden ten einde ethisch toe
risme te vermijden. Dit voorstel is niet alleen van be
lang voor de leren en hun traditionalistische abortus
wetgeving l Het gaat aanpassing van de alle medische 
ethiek aan het land met de laagste standaard tegen. 
Dat is van groot belang nu de EG geen bevoegdheid 
bezit op het gebied van de gezondheidzorg. 
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rende waarden en vanwege de daaruit 
voortvloeiende beleidsrichtingen geen con
servatief blijven. Aanvaarding van dit be
ginselprogram zal het schisma in de Con
servative Party versterken. 

Conclusie 
Het ontwerp zegt over de malaise in het po
litieke debat: 

De grote uitdaging ligt thans daarin om 
het idee van een 'politieke klasse' te 
overwinnen. Tussen de politiek en het 
openbaar bestuur moet een duidelijke 
scheiding komen. Consequent moet 
overal de politiek van de tactiek ver
vangen worden door een politiek van 
de ideeën (artikel 144). 

In die geest is een ontwerp-beginselpogram 
voor de Europese Volkspartij ontwikkeld dat 
midden in de actualiteit staat. Het geeft een 
principieel antwoord op de moderne, tech
nologisch-rationeel gestuurde samenle
ving. Het is zich ook bewust van de context 
waarbinnen de ideeën- en partijvorming 
thans plaats vindt en schetst een stevige 
christen-democratische identiteit voor de 
EVP. De EVP heeft hiermee een profiel
schets waarmee zij voor de dag kan komen. 
Het program zegt daar zelf over: 

Als de EVP zich van haar waarden zou 
distantiëren, deze zou verwaarlozen, 
laten verwateren of hen vergeten zou, 
dan zou zij niets anders meer zijn dan 
een machine gericht op deelname aan 
de macht. Haar ziel en haar toekomst 
zouden haar ontvlieden (artikel 265). In 
de voortdurende terugkoppeling op 
onze waarden vinden wij, Christen-De
mocraten, onze innerlijke zekerheid en 
onze overtuigingskracht (artikel 266). 

Papini zal, als dit document wordt aanvaard 
en in het beleid doorwerkt, zijn scepsis met 
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genoegen herzien. Voor de export van onze 
ideeën naar jonge democratieën in de rest 
van de wereld is een nieuw imago voor de 
Europese christen-democratie, dat corre
spondeert met de inhoud van zijn politiek, 
van grote betekenis. 

Met betrekking tot de amendering van en 
de besluitvorming over het ontwerp zou ik 
vanuit de enkele hoofdlijn die in dit artikel 
kon worden uitgewerkt - uiteraard zullen er 
bij gedetailleerde bestudering meer verbe
teringen naar voren komen - de volgende 
voorstellen willen doen: 
a. De grondslag-formule verdient het ver

dedigd te worden, terwijl en marge be
werkstelligd dient te worden dat de haak
jes verdwijnen. 

b. De artikelen over de omgang met het mi
lieu dienen bijeengenomen te worden 
onder de fundamentele waarde 'respect 
voor de schepping'. 

c. Het regulerend beginsel 'horizontale 
subsidiariteit' dient onderscheiden van 
'verticale subsidiariteit' ingebracht te 
worden. 

d. Elk residu van een houding die de poli
tieke overtuiging formuleert als een anti
houding dient verwijderd te worden, bij
voorbeeld uit artikel 363. 

e. De formele status van het beginselpro
gram dient te worden vastgelegd: ieder 
die het onderschrijft is welkom, maar is er 
ook aan gebonden. Bij een amendement 
terzake past een gravamenprocedure, 
die mogelijk bezwaren tegen hoofdstuk 
II zou moeten uitsluiten. 

f. Er dient in de komende jaren een dis
cussieplattorm geschapen te worden, 
waarop de politieke overtuiging in Euro
pees christen-democratisch verband 
verder ontwikkeld wordt. 
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Overzicht 1 : De inhoud van het concept-beginselprogram van de EVP 

I. De nieuwe Europese samenleving 

1 . De veranderde wereld 
2. De ommekeer van 1989 
3. Ontwikkelingen in de jaren '90 
4. Het geestelijk klimaat in Europa 

11. Grondslagen en waarden 

1 . Ons mensbeeld 
2. De grondwaarden 
3. De toepassing van de waarden 
4. Ons idee van de samenleving 
5. Onze conceptie van het politiek systeem 
6. Het appel van de waarden 

111. Toepassingsgebieden 

1. Vestiging en verdere ontwikkeling van de democratie 
2. Behoud en uitbreiding van de welvaart 
3. Deelname en samenhang 
4. Autonomie en integratie van nationale minderheden 
5. Sanering en bescherming van het milieu 
6. Veiligheid en bestrijding van de criminaliteit 
7. Ethiek en technologie 
8. Waardenoverdracht en identiteit 

IV. Van Europese Gemeenschap naar Europese Unie 

1. Om een federaal Europa 
2. Om een efficiënt Europa 
3. Om een democratisch Europa 
4. Om een economisch en sociaal Europa 
5. Een Europa dat open is voor een ander Europa 
6. Om een veilig Europa 
7. Om een Europa dat open is voor de wereld 
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Overzicht 2: de belangrijkste uitspraken over kernbegrippen (waarden) in het 
concept-beginselprogram van de EVP 

Vrijheid en gelijkheid 
210 Omdat zij naar onze mening vrij en gelijk zijn voor God, moeten de mensen 

ook onder elkaar vrij en gelijk zijn, Daarom erkennen wij Christen-Democra
ten, dat afgezien van hun onophefbaar verschillende gaven, talenten en vaar
digheden, alle mensen en gemeenschappen die zij vormen, elk op hun ni
veau en op zichzelf genomen, fundamenteel gelijk en ook - onafhankelijk van 
hun herkomst, geslacht, ras, nationaliteit, overtuiging, status of gezondheids
toestand - in gelijke mate vrij zijn. Daarom moeten voor allen gelijke rechten 
erkend en, naar ieders draagkracht, gelijke plichten opgelegd worden. 

Gerechtig heid 
211 Het zoeken naar gerechtigheid eist dat het mensen en hun gemeenschappen 

mogelijk gemaakt wordt om hun vrijheid en verantwoordelijkheid overeenkom
stig hun roeping en bedoeling te kunnen ontplooien. Gerechtigheid vraagt in 
het bijzonder dat ieder gegeven wordt wat hem toekomt. Tegelijk betekent 
gerechtigheid een voortdurende zorg voor gelijke kansen en voor de 
harmonisering van de betrekkingen tussen de verschillende sectoren van 
het maatschappelijk leven. 

213 Gerechtigheid eist noodzakelijk respect van de meerderheid voor de minderheid. 
214 Elke wet die bij meerderheid is aangenomen, moet zich aan de grondrechten 

en vrijheden laten toetsen. 

Solidariteit 
218 Solidariteit is niet alleen naastenliefde, medegevoel en barmhartigheid. Het is 

het zich bewustzijn van de wederzijdse afhankelijkheid van alle mensen en 
hun gemeenschappen. 

219 Solidariteit bestaat voor ons, Christen-Democraten, niet alleen uit een 
horizontale relatie tussen allen die gelijktijdig op aarde leven, maar ook in 

een verticale relatie: ook de legitieme belangen van toekomstige generaties, 
inclusief het bewaren van de Schepping, behoren in acht genomen te 
worden. 

Verantwoordelijkheid 
228 Ware vrijheid is verantwoordelijkheid of autonomie en geenszins onverant

woordelijke onafhankelijkheid. Zij maakt ieder verantwoordelijk voor zijn 
handelingen tegenover de gemeenschap en tegenover toekomstige 
generaties. Zij maakt dat ook gemeenschappen rekenschap moeten afleggen 
over hun handelingen tegenover elk thans of morgen levend menselijk 
wezen. 
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224 Deze ware vrijheid, die tegelijk voorwaarde voor en resultaat van het 
voortdurend zoeken naar de verwerkelijking van de waarden gerechtigheid en 
solidariteit is, geldt uiteraard ook voor allen die gezag dragen. En niet alleen 
in hun onderlinge relaties, maar ook in hun relatie tot de burgers. Dit heeft 
consequenties voor de christen-democratische conceptie van het politiek 
systeem. 

Overzicht 3: 

Mensbeeld 

de belangrijkste uitspraken over mensbeeld, maatschappij en visie op 
de overheid in het concept-beginselprogram van de EVP 

201 Wij Christen-Democraten hangen de onaantastbare waardigheid van ieder 
mens aan. Wij zien de mens als subject van de geschiedenis en niet als haar 
object 

202 Wij zien in ieder mens een persoon, dat wil zeggen: een uniek menselijk wezen, 
dat niet door een ander vervangen of op een ander teruggevoerd kan worden; 
deze persoon is van nature vrij en open tegenover het transcendente. 

204 Wij geloven ook, dat alle mensen, mannen en vrouwen, van nature en in hun 
menselijkheid als kinderen Gods, gelijk zijn. 

205 Wij Christen-Democraten beschouwen de mens als deel van de Schepping, 
die hij respecteren moet, als hij zichzelf respecteert. 

Maatschappijvisie 
238 De zorg om de verbetering van de levens- en bestaansmogelijkheden van ieder 

ten behoeve van de ontplooiing van zijn of haar persoonlijkheid, verlangt een 
voortdurende waakzaamheid om te voorkomen dat economische macht als 
instrument van onrecht misbruikt wordt. Wij moeten er attent op zijn dat sociale 

zijn 
gerechtigheid en solidariteit, die zich op partnerschap en deelgenoot-

baseert, tot stand komen zowel in het privé-leven, als in de eigen samenleving, 
als internationaal en wereldwijd. 

240. Subsidiariteit betekent dat macht en verantwoordelijkheid daar uitgeoefend 
moeten worden, waar deze het meest doeltreffend en het dichtst bij 
betrokkenen zijn. Taken die op een lager niveau uitgeoefend kunnen worden, 
horen niet naar een hoger niveau overgedragen te worden. 

241. Het algemeen toepassen van dit beginsel maakt het mogelijk steeds rekening 
te houden met het eigen bijzondere karakter van ieder mens en iedere 
gemeenschap; tegelijk wordt daardoor het deelhebben van allen aan de 
universele mensengemeenschap bekrachtigd. 

Visie op de overheid 
251. De keuze voor integrale ontwikkeling van de menselijke persoon impliceert de 

wil om relaties door tijd en ruimte te ontwikkelen - niet alleen tussen mensen, 
maar ook tussen de gemeenschappen, waarin zij hun samenleven 
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organiseren. Deze relaties dienen op het recht gefundeerd te zijn, in plaats 
van - zoals nog al te vaak het geval is - op geweld. 

252. Uit hoofde van de waarden die ons leiden, zien wij, Christen-Democraten, geen 
alternatief voor de democratie. 

255. De wens om het subsidiariteitsbeginsel, de erkenning van verscheidenheid, 
internationaal partnerschap en het deel hebben van ieder mens aan het 
publieke leven, met elkaar te verbinden, vindt zijn beste uitdrukking in het 
zoeken naar harmonie in het kader van de rechtsstaat. 

258. Alle gezag en macht staat in dienst van de persoon en de personalisering van 

de mensheid. 
259. Geen staat mag met een beroep op zijn soevereiniteit de mensenrechten en 

de fundamentele vrijheden aantasten. 
260. Het is de taak van de internationale gemeenschap om daarover te waken op 

grond van verdragen, conventies, richtlijnen en andere rechtsmiddelen, die 
tot codificatie van eenrecht, dan wel een plicht tot stapsgewijze en onder strenge 
internationale controle staande interventie kunnen leiden. 

Overzicht 4: uitspraken over schepping en rentmeesterschap in het concept
beginsel program van de EVP 

220. Voor ons, Christen-Democraten is de Schepping niet iets statisch. Zij is 
voortdurend in beweging en in ontwikkeling. Respect voor de Schepping sluit 
daarom niet uit dat wij de natuur op een verstandige en bedachtzame wijze 
benutten. Verwerpelijk zijn roofbouw en de uitputting van hulpbronnen, die de 

natuur ons ter beschikking stelt. 
221. Naar ons inzicht heeft respect voor de Schepping niets te maken met angstig 

traditionalisme of anti-moderne emoties. Het erkent dat een verantwoordelijk 
beheer van de biosfeer en haar levensvormen, die tot de gemeenschappelijke 
erfenis van de mensheid behoren, niet nagelaten kan worden terwille van een 
harmonische ontwikkeling van de mens, in het heden en in de toekomst. 

232. De menselijke persoon is deel van de Schepping en is haar respect verschul
digd. Wij, Christen-Democraten, wijzen de domme en misdadige uitbuiting 
van de aarde af en willen dat de mogelijkheden en de vaardigheid tot 
zelfvernieuwing van de natuur in acht genomen worden. 

363. Wij houden vast aan de sociale markteconomie en wenden ons tot nieuwe grote 
uitdagingen. Naast de uitbouw van de sociale zekerheid zien wij de grootste 
uitdaging voor de jaren '90 in de gezondmaking van het milieu. 

363.1. Wij zetten ons in voor de integratie van de zorg voor en de gezondmaking 
van het milieu in het markteconomisch systeem en wijzen de tegenstelling 
tussen economie en milieu af. 

Voorts de artikelen: 205, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 362, 365. 
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