
I 
Commentaar uit het Wetenschappelijk Instituut 

Huis ten halve op de weg van de EVP 

Commentaar uit Wetenschappelijk Insti
tuut. Het CDA moet zich op het korte ter
mijn uitspreken over de vraag of niet het ont
werp-beginselprogramma een stap vooruit 
is gezet ter versterking van de identiteit van 
de EVP. De huidige tekst blokkeert een prin
cipiële positionering vooralsnog niet. Maar 
veel energie moet worden gestoken in de 
discussie over het ontwerp. 

Het fusieproces van de drie christen-de
mocratische partijen in Nederland heeft ge
leid tot een intensivering van de discussie 
over grondslag en karakter van de partij. 
Niet tot een wegduwen daarvan. Gaat nu 
ook zo iets gebeuren op Europees niveau 
naar aanleiding van de toetreding van de 
Conservatieven tot de EVP-fractie in het 
Europese Parlement? Zou ook hier de 
vrees voor veralgemenisering en verlies 
aan christen-democratische identiteit in het 
omgekeerde kunnen omslaan? 

Het zou naïef zijn om te veronderstellen, 
dat in een politiek samenwerkingsverband, 
waarin de 'echte' christen-democraten str
aks in de minderheid lijken te zijn, zich een 
parallelle ontwikkeling zou voordoen aan 
die in ons land. Toch is er sinds mei 1991 
wel iets meer aan de gang in EVP-verband 
dan een puur cosmetische operatie om de 
toetreding van de Conservatieven te ver-
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gemakkelijken. Het CDA en een aantal an
dere christen-democratische partijen 
waren in 1990 van mening dat de Tories 
ofwel het gewone lidmaatschap van de EVP 
moesten nastreven met alle principiële en 
programmatische consequenties; of, zo dat 
niet het geval was, met hen hoogstens een 
ontbindbare coalitie kon worden aange
gaan die zich tot één verkiezingsperiode 
zou uitstrekken. 
Tezelfder tijd is vanuit het CDA en het We
tenschappelijk Instituut sterk gepleit voor 
een tweede spoor-benadering. Als men het 
christen-democratisch karakter van de EVP 
wil verdedigen, moet men ook weten, wat 
dat precies inhoudt, moet er ook een mo
gelijkheid zijn die identiteit in te kleuren en 
te verdiepen. Wat ook de uitkomst zou zijn 
van het debat over de toetreding van de 
Conservatieven, tezelfder tijd moest wor
den gewerkt aan versterking van het chris
ten-democratisch gehale: 'de bunkerstrate
gie'. Het ging om profilering en om 
instrumentalisering. 

De instrumenten 
Eerst in een nota van maart 1991, en daarna 
in de periscoop van mei 1991 in dit blad wer
den de lijnen - niet allemaal origineel overi
gens - nog eens uitgezet: 
- er moest een beginselprogramma komen 
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voor de EVP, waaruit die christen-de
mocratische identiteit duidelijk zou blijken 
en de eigen politieke overtuiging zou wor
den geformuleerd; 
er moest een duidelijke en geïnstitutio
naliseerde samenwerking komen tussen 
de Wetenschappelijke Instituten van de 
EVP-leden, teneinde in een gezamenlijke 
inspanning de politieke positionering voor 
te bereiden en aan te scherpen; 
de EVP-familie zou met een reeks van pu
blikaties naar buiten moeten treden op 
Europees niveau, zo mogelijk een eigen 
uitgeverij moeten oprichten; 
er moest een duidelijke agenda van con
ferenties en studiebijeenkomsten ko

men, waarop centrale en gezichtsbepa
lende vragen van de christen-democratie 
aan de orde konden komen; 

- de EVP als partij-organisatie zou moeten 
worden versterkt, met name het secreta
riaat zou meer mogelijkheden moeten 
krijgen; 
het democratisch toerustingswerk voor 
Midden en Oost Europa moest een dui
delijke faciliteit krijgen in een eigen vor
mingscentrum in Boedapest; 

- er zou vooral gestreefd moeten worden 
naar een eigen Wetenschappelijk Insti
tuut voor de EVP, analoog aan de poli
tieke academies in de Bondsrepubliek, in 
loyaliteit èn in autonomie samenwerkend 
met de EVP; 
tot slot zou gezocht moeten worden naar 
een financieringsbasis lastens Gemeen
schapsmiddelen, waardoor deze agenda 
realiteit kon worden in continuïteit. 

Deze verlangens zijn aan de EVP-leiding 
voorgelegd, met name vanuit het CDA. De 
vertaling ervan in acceptatie en besluitvor
ming in de resolutie van de EVP-Top van 
13april1991 was voor velen niet een te grote 
verrassing, want door het terzelfder tijd ge
nomen besluit een snelle route voor de toe
treding van de Conservatieven uit te stip-
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pelen, leek deze tweede spoor-benadering 
zoal niet hypocriet, dan toch in ieder geval 
een doekje voor het bloeden. Nu bijna an
derhalf jaar later moet inderdaad gecon
stateerd worden, dat in ieder geval het 
tweede gedeelte van de besluitvorming, de 
toetreding van de Conservatieven tot de 
fractie - en er zullen er nog meer volgen! -
snel gerealiseerd bleek, nadat de mistban
ken van programmavergelijkingen, inter
pretatie van niet eerder bekende toezeg
gingen en dubbele vertalingen van het 
begrip 'fractiegemeenschap' waren opge
trokken. 

Het ontwerp
beginselprogramma is 
meer geworden dan een 
doekje voor het bloeden 

In die periode was er bij velen in het CDA 
en ook bij het Instituut constant de vrees, 
dat het eerste gedeelte van de besluitvor
ming zo traag van de grond zou komen, dat 
de toetreding een feit zou worden, zonder 
dat de prijs voor het tweede spoor betaald 
zou zijn. De Conservatieven zouden de vol
ledige huurbescherming van de fractie ge
nieten, zonder dat er eigenlijk al begonnen 
was aan de renovatie van het EVP-huis. 
'Onomkeerbaarheid' was het kernwoord en 
dat mocht niet alleen feitelijk gelden voor de 
inwoning van de Conservatieven, maar ook 
voor de realisering van het tweede spoor. 
Het staat op dit moment zeker nog niet vast, 
dat er een onomkeerbaarheid in het volgen 
van dat tweede spoor bereikt is. Maar in alle 
eerlijkheid mag gezegd worden, dat er meer 
tot stand gekomen is dan een doekje voor 
het bloeden, of een zoethoudertje. 
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Een besliste start 
Onmiddellijk na de verklaring van de EVP
Top van april 1991 is begonnen met de re
alisering van de agenda. Als eerste werd 
het besluit uitgevoerd - vooral op aandrang 
van het CDA - om in Boedapest in een eigen 
vormingsinstituut voor de christen-demo
cratie de democratische toerusting voor de 
post-socialistische maatschappijen op te 
richten. Begin juni 1991 al riep de toenma
lige minister-president van België voor het 
eerst de negen christen-democratische po
litieke wetenschappelijke instituten in Eu
ropa bijeen. Op die vergadering werd be
sloten tot een maandelijks contact van de 
instituten, dat zou samenvallen met de ver
gaderingen van de in te stellen commissie 
voor de formulering van een Program van 
Uitgangspunten voorde EVP. Van die Com
missie zou Martens zelf het voorzitterschap 
op zich nemen. De coördinatie van uitvoe
ring van de tweede spoor-agenda werd ge
mandateerd aan het Wetenschappelijk In
stituut voor het CDA. 

In de daarop volgende maanden was bij
zondere inspanning nodig om in het Ver
drag van Maastricht een basis vast te laten 
leggen, op grond waarvan steunverlening 
aan de uitbouwen toerusting van Europese 
politieke partijen als vertolkers en voorlich
ters van het Europa der burgers mogelijk 
zou worden. Dat was een accentuering, die 
juist ook ruimte bood voor het werk van een 
Europese politieke academie. Om de grote 
weerstand tegen zo'n formulering te door
breken was een intensief en creatief sa
menspel van de EVP-leiders nodig, terwijl 
ook enkele vrienden van het Instituut zeer 
behulpzaam waren bij het aandragen van 
realistische formules en procedures. Intus
sen waren de eerste schema's voor een 
mogelijke opzet van het nieuwe beginsaI
programma vervaardigd en was gekozen 
voor de ook bij het nieuwe Nederlandse pro
gramma gevolgde inductieve methode. De 
werkzaamheden werden geïntensiveerd 
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vanaf januari/februari 1992, toen Wilfried 
Martens een belangrijk gedeelte van zijn tijd 
aan de opbouw van het tweede spoor en 
met name aan het beginselprogramma kon 
gaan wijden. 
Ook op andere terreinen bleef het niet bij 
beloftes: Het gereedkomend onderzoek 
naar de verschuivingen in normen en waar
den in Europa (European Values Group 
onder leiding van prof. De Moor) biedt een 
uitstekend aanknopingspunt voor een 
unieke consciëntiseringsoperatie van de 
EVP, van laag tot vooral ook hoog. De ope
ratie zou moeten gaan over de noodzaak 
van herpositionering van de partijendemo
cratie in het algemeen en de Europese 
christen-democratie in het bijzonder tegen
over het nieuwe denken en de nieuwe op
vattingen van de burgers op ons continent. 
Met deze operatie is een duidelijk begin ge
maakt. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van de nood
zaak om aan de volken van Midden en Oost 
Europa een grotere keuze voor hun maat
schappij-inrichting te bieden dan alleen die 
ten gunste van het Amerikaanse model (zie 
de periscoop van november 1991). De 
EUCD zal in samenwerking met enkele We
tenschappelijke Instituten in het komend 
jaar onder andere met een groot congres 
speciale aandacht besteden aan de op
bouw van de civil society in de post-socia
listische landen. Model staat daarbij de al 
eerder gehouden conferentie in Bratislava 
over het vraagstuk van de nationale min
derheden. In beide gevallen ligt de inhou
delijke voorbereiding bij een studiecom
missie van het Wetenschappelijk Instituut. 

De kansen van 13 april 1991 
De resolutie van 13 april 1991 biedt daar
mee toch duidelijke kansen. Kansen voor 
de opbouw van een echte politieke bewe
ging op Europees niveau 'het uit de Euro
elite trekken van de besluitvorming'. En 
kansen voor een versterking van de chris-
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ten-democratische identiteit. 
Kansen: niet meer en niet minder. Niet 

meer, omdat zeer belangrijke onderdelen 
van de hierboven beschreven agenda nog 
geen echt begin van realisering hebben ge
kregen. Niet meer, omdat datgene dat wel 
tot stand gekomen is, nog vele kanten op 
kan wat de uitwerking betreft. Ik denk daar
bij met name aan de vraag, of de overbe
laste en dikwijls ook met aanzienlijke bin
nenlandse problemen kampende 
wetenschappelijke instituten en politieke 
academies voldoende ruimte zullen krijgen 
en voldoende energie willen steken in de 
uitbouw van de samenwerking. Ik denk ook 
aan de vraag, hoe snel en op welke wijze 
steun kan worden verkregen voor een echte 
Europese politieke academie voor de chris
ten-democratie. De jongste partijraad van 
het CDA heeft met name op aandrang van 
het CDJA nog eens gewezen op de nood
zaak van onafhankelijkheid van zo'n stu
diecentrum van de partij-organisatie. 

Maar het zijn èchte kansen, niet minder: 
Er is in die veertien maanden na 13 april 
1991 toch meer tot stand gekomen dan me
nigeen verwacht had. En wat ter tafel ligt en 
nog opgediend wordt. verdient vooral de 
voortgezette inspanning en de eenduidige 
steun van het CDA. De résolutie van de 
jongste partijraad sluit aan bij die kansen. 
De oproep tot rapportage dient vertaald te 
worden in een vast agendapunt op onze bij
eenkomsten. Het wordt nog buitengewoon 
spannend in het nieuwe politieke seizoen 
hoe dit alles zal uitpakken, en het gaat over 
kansen, hopelijk niet over luchtkastelen. 

Het nieuwe beginselprogramma 
Meer speciaal is nu de vraag aan de orde, 
of met het nieuwe concept-beginselpro
gram een stap is gezet ter versterking van 
die christen-democratische identiteit. Het 
CDA moet zich daarover al op zeer korte 
termijn uitspreken. Maar ondanks de be
perkte tijd is het correct om daar veel ener-
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gie in te steken. Het CDA is dat alleen al 
verplicht aan het feit, dat er nu een be
spreekbaar concept ligt. De aandrang van 
een nota van het Instituut aan de commis
sie Buitenland, èn van het CDA op de Top 
van 13 april, èn in de nabeschouwingen op 
het eigen lustrumcongres van Instituut en 
CDA over de grondslagen van de Europese 
christen-democratie is daarmee gehono
reerd. 

Het is ook die korte tijdspanne, die het 
noodzakelijk maakt, dat in dit nummer een 
dubbele poging wordt gedaan om het 
nieuwe beginselprogram toe te lichten en 
het debat erover te bevorderen. Het feit, dat 
de tekst pas eind augustus beschikbaar 
was, was een handicap en maakte een in
tegratie van die dubbele benadering niet 
meer mogelijk. Er was nog een andere han
dicap: Het Instituut heeft zich in de afgelo
pen maanden zeer ingespannen om bijdra
gen te leveren aan de totstandkoming van 
dit rapport. Wie het Nederlandse concept
Program van Uitgangspunten kent, zal er 
veel van herkennen in dit concept: de in
ductieve methode, de opbouw, formulerin
gen over de grondslag, de beschrijving van 
de grote uitdagingen. Het waren bijdragen 
vanuit het gehele Wetenschappelijk Insti
tuut, ook nog met behulp van adviseurs van 
buiten. Voorzover er dan kritiek of lof wordt 
geuit, ligt die dus onder de hypotheek van 
de eigen prestatie. 

Maar het concept is natuurlijk het resul
taat van de samenspraak van de verschil
lende Europese tradities in de christen-de
mocratie, van compromissen ook, van 
duidelijke tegenstellingen soms, en vooral 
ook van de haast, waarmee gewerkt moest 
worden. Nu evenwel Wilfried Martens, de 
voorzitter van de EVP, zo duidelijk de ver
antwoordelijkheid voor het eindresultaat op 
zich wil nemen, kan het Instituut weer in vrij
heid aan de discussies over oriëntering, 
vormgeving en concrete programmapunten 
meedoen. 
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Drs. C.J. Klop heeft zich in zijn artikel sterk 
geconcentreerd op de tekst van hoofdstuk 
11 over de principiële oriëntering en funde
ring. Daarnaast heeft de staf van het Insti
tuut als geheel een poging gedaan om hier
onder de centrale punten van waardering 
en kritiek onder woorden te brengen, met 
het oog op de discussie in de komende 
dagen en weken. Onderstaande paragra
fen zijn daarvan de neerslag. 

Allereerst de opbouw: er kan dezerzijds 
moeilijk bezwaar gemaakt worden tegen de 
gehanteerde indeling in vier hoofdstukken. 
Elders in dit nummer is daarvan een over
zicht gegeven. Wel is het jammer, dat ook 
weer wegens tijdgebrek de schildering van 
de problemen van hoofdstuk I niet dezelfde 
opbouw vertoont als de schildering van de 
acht grote uitdagingen, waarvoor Europa 
staat. Zo krijgt de tekst iets brokkeiigs en 
overlappen de hoofdstukken I en 111 elkaar 
soms. Ook is het jammer, dat binnen de 
opzet van hoofdstuk 111, waar het gaat over 
die grote vragen waar Europa voor komt te 
staan, niet heel strak telkens opnieuw on
derscheid is gemaakt tussen de verant
woordelijkheid van de Europese burger, de 
opgaven op het niveau van de Europese 
overheid, de speciale vertaling en verant
woordelijkheid van telkens die uitdaging 
naar de andere nog niet aangesloten helft 
van Europa die een achterstand van een 
halve eeuw moet inhalen, en tot slot de ver
antwoordelijkheid en opdracht van dat ene 
Europa op al die gebieden tot mondiale sa
menwerking en wereldgezag uitoefenende 
instituties. 

Hoofdpunten uit de inhoud 
Het derde hoofdstuk van het ontwerp-be
ginselprogramma bevat de meest concrete 
paragrafen. Zij zijn gerangschikt onder de 
acht grote uitdagingen die het ontwerp de 
komende jaren onderscheidt: behoud en 
verdere ontwikkeling van de democratie, 
behoud en spreiding van de welvaart, par-
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ticipatie en cohesie, autonomie en integra
tie van minderheden, bescherming en her
stel van het milieu, interne veiligheid en cri
minaliteitsbestrijding, ethiek en tech
nologie, waardenoverdracht en identiteit. 
Het is ondoenlijk om in het kader van deze 
periscoop op alle punten even diep in te 
gaan. Bovendien kan over het algemeen 
veel waardering opgebracht worden voor 
de wijze waarop de thema's behandeld zijn. 
Maar enkele hoofdpunten zullen hier aan de 
orde komen. 

De bevordering van de technologische 
vooruitgang bijvoorbeeld zal in de toekomst 
een gevoelig thema worden. Om het Euro
pese bedrijfsleven weerbaar te maken op 
de wereldmarkt met haar hevige concur
rentie is een krachtig technologiebeleid 
noodzakelijk. De verleiding is groot bij veel 
EG-lidstaten om dit vooral op nationale 
schaal ter hand te nemen. Zo dreigt een 
nieuw economisch nationalisme. Het ont
werp-beginselprogramma zou hier in de pa
ragraaf over behoud en spreiding van de 
welvaart dwars tegenin juist moeten pleiten 
voor een gemeenschappelijk Europees 
technologiebeleid. De teksten hierover ver
dienen aanscherping (artikel 320). Ontwik
kelingssamenwerking valt onder dezelfde 
paragraaf. Toegejuicht moet worden dat ar
tikel326 pleit voor een financiële basis naar 
draagkracht voor de ontwikkeling van de in
ternationale rechtsorde. Het is noodzakelijk 
dat over dit artikel toegevoegd wordt dat de 
lidstaten van de EG minimaal 0, 7% van hun 
Bruto Nationaal Produkt aan ontwikke
lingssamenwerking besteden. Daarnaast 
zou ook de inzet voor autonome maat
schappij-ontwikkeling, Hilfe zur Selbsthilfe, 
meer accent kunnen krijgen. 

De paragrafen over participatie en cohe
sie zijn sterk. Ze spreken van sociaal en
gagement als merkteken van de christen
democratie. Artikel 338 zegt: 
'Maatschappelijke organisaties, overzich
telijke gemeenschappen en persoonlijke 
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solidariteit zijn onmisbaar voor een duur
zame en betaalbare sociale verzorgings
staat.' Wat evenwel in het artikel over de sa
menwerking met Midden en Oost Europa 
node gemist wordt is een uitwerking van de 
solidariteit die hout snijdt. Het spreekt over 
'integratie met de rest van Europa'. De con
cretere formule 'aansluiting bij de EG' was 
hier wel op haar plaats geweest. Vervol
gens worden enige maatregelen genoemd 
die de EG zou kunnen nemen in de sfeer 
van de hulpverlening met deze landen. Het 
is een tekortkoming dat hier niet wordt be
gonnen met het voornemen de EG-markt 
open te stellen voor de exportprodukten van 
de Midden- en Oosteuropese landen. Dat 
is de enige keiharde maatregel die zoden 
aan de dijk zet. 
Het deel over autonomie en integratie van 
nationale minderheden in Europa is letter
lijk overgenomen van de Slotverklaring van 
de conferentie over nationale minderheden 
in Bratislava van eind 1991. Het Weten
schappelijk Instituut heeft daarbij een be
langrijke inhoudelijke rol kunnen spelen. 
Dat blijkt ook uit de recente publikatie van 
het rapport 'Wij zijn het volk; de nationale 
kwestie in Midden en Oost Europa'. De in
spanningen hebben hier gelukkig vruchten 
afgeworpen. Op één punt is er echter een 
duidelijk verschil tussen het rapport van het 
Instituut en de ontwerp-teksten die hier ge
leverd zijn. Artikel 344 verklaart dat indivi
duele rechten uiteindelijk voorrang hebben 
boven rechten van groepen. Het rapport 
'Wij zijn het volk' acht het de taak van de 
staat borg te staan voor zowel de rechten 
van individuele personen als die van groe
pen. Zo is ook het zelfbeschikkingsrecht 
een recht waar nationale groepen aan
spraak op moeten kunnen maken tegen
over de staat. 

Groenhelmen 
Volkomen terecht is de verklaring van arti
kel 366, dat in het systeem van eco-sociale 
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markteconomie de belasting van het milieu 
een becijferbare economische prijs heeft. 
Dat staat in de paragraaf over herstel en be
scherming van het milieu. Deze principiële 
uitspraak zou echter consequent toepas
sing verdienen in de andere delen van het 
ontwerp-beginselprogramma, zoals met 
name in de paragraaf over behoud en sprei
ding van de welvaart. Opvallend is het plei
dooi even verderop voor 'Groen hel men' , 
die analoog aan de 'Blauwhelmen' in het 
kader van de Verenigde Naties snel en ef
ficiënt milieurampen zouden kunnen be
strijden. Aan de andere kant moet opge
merkt worden dat de teksten over milieu een 
sterk antropocentrische sfeer ademen. Het 
milieu, of de schepping, heeft in die bena
dering geen eigen waarde. Het is er ken
nelijk alleen ter wille van het genot en het 
gebruik van de mens en zijn nakomelingen. 

De beheersing van de mens over de tech
nologie heeft een voorname plaats in het 
deel over ethiek en technologie. De EVP is 
zich ervan bewust dat het vraagstuk di
mensies heeft die de afzonderlijke lidstaten 
te bovengaan. Artikel 383 vraagt de ver
werping van een medische technologie die 
niet op de eerste plaats gericht is op gene
zen maar op kwaliteitsverbetering van de 
menselijke soort. Dat onderscheid is echter 
niet adequaat. De wetenschap is allang 
bezig met kwaliteitsverbetering van de 
menselijke soort. Denk aan de zoektocht 
naar 'optimale ei- en zaadcellen'. Het gaat 
er eigenlijk veeleer om dat aanwending van 
de technologie in dienst staat van de mens
waardigheid van medisch handelen en de 
menswaardigheid in de samenleving. Te
recht wijst het ontwerp op de noodzaak op 
Europees niveau tot standaarden te komen 
voor de bescherming van het leven en voor 
genetische manipulatie, gebruik van em
bryo's voor onderzoeksdoeleinden en bio
technologisch onderzoek. Maar daarvoor 
zijn afdwingbare Europese bevoegdhe
den nodig, en niet, zoals artikel 390 zegt, 
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een gedragscode. 
Een doorbraak in de Europese Volkspar

tij zijn de teksten over waardenoverdracht 
en identiteit. Voor het eerst wordt erkend 
dat andere samenlevingsvormen waarin 
betrokkenen duurzaam de verantwoorde
lijkheid voor elkaar aanvaarden aanspraak 
hebben op met het huwelijk vergelijkbare 
rechten en plichten (artikel 396). Ergens 

De EVP houdt vast aan 
het ideaal van een 
federaal Europa 

zou het ontwerp iets moeten opmerken over 
de gelijkwaardigheid van mannen en vrou
wen. Dat kan in artikel 390, dat zou ook in 
339 kunnen. Mannen en vrouwen moeten 
beiden in staat worden gesteld te kiezen om 
verantwoordelijkheid te kunnen dragen 
voor gezin en maatschappij. Sociale part
ners zouden moeten worden opgeroepen 
voorzieningen te ontwikkelen voor ouder
schaps- en calamiteitenverlof, flexibele ar
beidstijden, etc. In deze paragraaf zou de 
EVP duidelijker moeten ingaan op de posi
tie van maatschappelijke organisaties op 
Europees niveau. Zij moeten in staat zijn 
hun eigen waarden en normen tot gelding 
te kunnen maken. 

Bevatten de teksten in hoofdstuk 111 veel 
herkenbare elementen, zij kunnen onvol
doende worden herleid tot de uitgangspun
ten, zoals die verwoord zijn in hoofdstuk 11. 
Zo hamert dat hoofdstuk voortdurend op het 
subsidiariteitsbeginsel, maar onduidelijk 
blijft hoe de taakafbakening die daaruit 
voortvloeit er in de praktijk uit moet zien. Dat 
betreft dan de taakafbakening tussen na-
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tionale overheden en de Europese over
heid, maar ook de vraag wat tot het terrein 
van de Europese overheid hoort en wat ty
pisch toekomt aan maatschappelijke orga
nisaties die op het Europese niveau opere
ren. Het belang van een Europees 
maatschappelijk middenveld mag in het 
hoofdstuk Uitgangspunten niet ontbreken. 

Wellicht heeft dat te maken met het mens
beeld dat uit dat hoofdstuk spreekt. De na
druk wordt gelegd op de individuele per
soon, die vooral voor zichzelf moeten 
kunnen zorgen (artikel 203). De toevoeging 
in artikel 223, dat de verplichtingen tegen
over de medemensen natuurlijk niet veron
achtzaamd mogen worden, is vanuit een 
christelijke visie onvoldoende. De neiging 
de mens centraal te stellen, ook als het om 
behoud van de schepping gaat, is al aan
gestipt. Artikel 205 ziet eerbied voor de 
schepping als een vorm van eerbied voor 
de mens. Dat blijkt ook uit de teksten over 
het behoud van het milieu. Het kost de EVP 
kennelijk grote moeite de schepping als 
zelfstandige factor te beschouwen. 

Hoofdstuk IV staat nauwelijks meer ter 
discussie, omdat het al vastgesteld is in Du
blin twee jaar geleden. Daarbij is gekozen 
voor het federale concept met een grote 
klemtoon op het subsidiariteitsbeginsel. Dit 
hoofdstuk heeft al een grote invloed ge
speeld bij de voorbereiding van de Top van 
Maastricht van december 1991. De resul
taten ervan, het Verdrag van Maastricht, 
staan onder de grote druk van de recente 
rélance nationale in de verschillende lid
staten. Mochten de regeringen onver
hooopt niet in staat of niet bereid blijken aan 
het Verdrag uitvoering te geven, dan krijgt 
de Verklaring van Dublin een nieuwe bete
kenis. Dan krijgt de versterkte de EVP als 
suprantionale partijorganisatie die voorzien 
is van een beginselprogram dat wil vast
houden aan het federale ideaal, een extra 
zware dimensie voor de toekomst van het 
Europese integratieproces. Dat duidt op het 
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grote belang van een serieuze bespreking 
van een stuk als dit. 

Onomkeerbaarheid 
Het grote Congres van de Europese Volks
partij zal in november in Athene over het 
nieuwe beginselprogram gaan discussië
ren. Twee criteria zullen daarbij leidraad 
moeten zijn: 
1) Dient de voorliggende tekst het centrale 

doel van het tweede spoor, dat wil zeg
gen timmert zij op voldoende wijze de 
principiële positiebepaling vast en is zij 
dan een duidelijke barrière tegen een vol
ledige verpragmatisering van de christen
democratische traditie op ons continent? 

2) Is de voorliggende tekst, ook via de nog 
door te voeren amenderingen, vanuit op
bouw, consistentie, taalgebruik, politieke 
aansprekelijkheid, werfkracht naar een 
nieuwe generatie kiezers acceptabel en 
bruikbaar? 

Bij de beantwoording van de eerste vraag 
moet wel een aantal voorbehouden worden 
geplaatst. Maar er is een serieuze kans, dat 
de EVP de evangelische inspiratie als cen
traal gegeven meeneemt naar de volgende 
generatie en naar de volgende eeuw. Dat 
is nogal wat. Zou het dan toch lukken vier 
historische momenten aan elkaar te ver
binden? Eerst de moeizame acceptatie in 
het midden van de negentiende eeuw van 
de combineerbaarheid van democratie en 
christendom; daarna het nog vrijblijvende, 
maar wel geïnspireerde treffen van christe
nen in de politiek op Europees niveau rond 
de jaren twintig, over het nationalisme heen; 
vervolgens de vertaling door vooral chris
ten-democratische staatslieden in de jaren 
vijftig en zestig van idealen en historisch in
zicht in de operationaliteit van de Europese 
eenwording; tot dan nu wellicht de vorming 
van een echt christen-democratische be
weging aan het eind van deze eeuw als vol
waardige vertolkster van de inzichten en as-
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piraties van een bewuste Europa-brede 
achterban. Juist ten opzichte van de gigan
tische herinrichtingsvragen van de samen
leving kan zo'n principiële positionering van 
doorslaggevende en historische betekenis 
zijn. 

De huidige tekst van het nieuwe begin
selprogramma blokkeert die richting voor
alsnog niet. Dat is ook reden om erkentelijk 
te zijn ten aanzien van Wilfried Martens, die 
zijn verantwoordelijkheid voor die keuze 
heeft willen nemen. 

Ten aanzien van die tweede vraag naar 
niveau, relevantie, bruikbaarheid en werf
kracht van het nieuwe beginselprogramma 
is in dit stadium nog geen duidelijk antwoord 
te geven. Er zitten zeer nadrukkelijk ver
nieuwende elementen in. De EVP betreedt 
hiermee een heel nieuw territoir: De con
centratie op de vormgeving van de Euro
pese eenwording wordt nu beslist aange
vuld met twee andere segmenten van het 
integratieproces: Ten eerste wat voor soort 
samenleving we eigenlijk nastreven in Eu
ropa. Met andere woorden hoe die eenheid 
sociaal, cultureel, economisch wordt inge
vuld: En ten tweede de vraag, op welke 
wijze Europa in de wereld gaat functione
ren, ten aanzien van die andere helft, ten 
aanzien van de vragen van veiligheid en ar
moede. 

Die constateringen poetsen echter de 
hierboven gesignaleerde gewenste verbe
teringen niet weg, zoals aandacht voor de 
symmetrie tussen de hoofdstukken, het 
taalgebruik, de overlappingen en de cor
recties terzake van de acht centrale opga
ven van Europa. Er is nog veel te doen aan 
de presentatie van het programma. Met 
deze constatering dient zich een dilemma 
aan. Het werk aan het beginselprogramma 
is nog niet af, en kan ook niet afgemaakt 
worden in een maand tijds. Maar er is meer: 
als we die vierde merksteen in de geschie
denis van de christen-democratie echt wil
len bereiken, dan moeten mooie teksten 
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echt doorleefde realiteiten worden. Dan 
moet de preek van zondag ook door de 
week verstaan worden. Dan moet die breed 
gespreide achterban zich betrokken weten 
bij de principiële keuzes en oriëntaties. Ook 
de participerende burgers van Europa moe
ten het gevoel hebben, dat zij direct bij de 
Europese besluitvorming betrokken zijn. 
Dat kan alleen bereikt worden, als er langer 
en intensiever in de achterbannen gespro
ken kan worden over wat nu in de steigers 
staat. Het Congres in Athene mag op dit 
punt geen afsluiting zijn van werk, dat in 
achterkamertjes door betrekkelijk kleine 
commissies is voorgekookt. 

Juist de crisisverschijnselen post-Maast
richt wijzen op die behoefte van brede en 
diepe betrokkenheid bij die verre en tech
nocratische Europese bestuurslaag. Euro
pese partijvorming eist Europese partijen
democratie. En daarom verdient het 
overweging om in Athene enerzijds tot dui
delijke oriënteringen en opties voor dit be
ginselprogram te komen, maar anderzijds 
een procedure van brede consultatie van 
(de achterbannen van) de lidpartijen over
een te komen teneinde de definitieve tekst 
te kunnen presenteren op het verkiezings
congres van de EVP in 1993. Zeker: bij zo'n 
procedure is er een risico van vervaging en 
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verlies van wat nu is neergelegd, maar daar 
staat ook tegenover de noodzaak van een 
grote consciëntiseringsoperatie voor die 
keuzes binnen de EVP als geheel. Pas dan 
zijn die keuzes onomkeerbaar. 

Vluchtelingen en bedevaartgangers zijn 
zich zeer bewust van twee zaken: het eind
doel van de tocht en de inspanning, die 
daarvoor moet worden opgebracht. De 
overtuiging, dat het doel echt gehaald zou 
worden, kwam meestal als zij hun onder
dak vonden zo ergens halverwege de route, 
in wat genoemd werd 'het huis ten halve'. 
Het waren meestal ook in ander opzicht 
voorlopige verblijven. Er mankeerde veel 
aan en het was allemaal nogal onordelijk. 
Maar met alle tekortkomingen werd vanaf 
die plaats de waarschijnlijkheid van het te 
bereiken einddoel met de dag groter. Er is 
al heel wat bereikt, als het nieuwe begin
selprogramma voor de Europese christen
democratie een huis ten halve is. 

J.J.A.M. v. G. 
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