
Christen-democratie 

Mr. R.H. van de Beeten 

Christen-democratie of 
midden-rechts-blok? 

Met de toetreding van de Britse Conser
vatieven tot de EVP-fractie is het debat 
niet geëindigd en de zaak van de chris
ten-democratie nog niet verloren. Inte
gendeel, zowel van binnenuit als van 
buiten de EVP dienen zich aanknopings
punten aan voor de ontwikkeling van een 
christen-democratisch profiel dat toe
komstgericht is en rekening houdt met 
Europese en internationale ontwikkelin
gen. Het CDA kan aan dat debat een 
belangrijke bijdrage leveren. 

In iedere democratie is de vorming van 
meerderheden de essentie van het poli
tieke proces. Meerderheidsvorming is in 
een ontwikkelde parlementaire democra
tie niet denkbaar zonder min of meer 
permanente samenwerking van gelijkge
zinden in fracties binnen een volksverte
genwoordiging. Gelijkgezinde parlemen
tariërs kunnen echter hun functie niet 
vervullen zonder een achterban en een 
organisatie die betrokken is bij zowel de 
verwoording van het gemeenschappelijke 
gedachtengoed, als de kandidaatstelling 
voor de verkiezingen. 

Daarbij hangt het vaak van de histori
sche omstandigheden of bijzondere voor
keuren af op welke grondslag partijvor
ming zal plaatsvinden. Zo kende Groot 
Brittannië al sinds mensenheugenis een 
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verkiezing voor de leden van het House 
of Commons via districten volgens het 
beginsel van 'winner takes alf. De invoe
ring van het algemeen kiesrecht heeft in 
dat land niet geleid tot wijziging van het 
kiesstelsel. In Nederland gebeurde dat 
wel: het districtenstelsel veranderde in 
dat van evenredige vertegenwoordiging. 
In de Bondsrepubliek kent men een 
kiesstelsel waarin partijen een grens van 
5% van de uitgebrachte stemmen moe
ten passeren om in het parlement verte
genwoordigd te kunnen worden. Deze 
regel is terug te voeren op de ervaringen 
die men had met het stelsel van evenre
dige vertegenwoordiging ten tijde van de 
Republiek van Wei mar. 

Het type kiesstelsel en de aard van het 
partijlandschap staan in nauw verband 
met elkaar. In het ene land zal de keuze 
voor een bepaald kiesstelsel hebben 
geleid tot het inmiddels ontstane palet 
van politieke stromingen en partijen; in 
het andere land zal de aanwezigheid van 
twee hoofdstromingen hebben geleid tot 
de handhaving van, of de keuze voor 
een districtenstelsel. 

-- --- ---- ---- ----

Mr. R.H. van de Beeten (1955) is advocaat en procu
reur te Zevenaar. Hij is onder meer vice-voorzitter van 
het CDA-bestuur. 
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De totstandkoming van een Europese 
internationale organisatie met een parle
mentaire vergadering voegde een nieuwe 
dimensie toe aan het vraagstuk van 
partijvorming. Door de directe verkiezing 
van het Europese Parlement en door de 
ernst waarmee geleidelijk aan werd ge
streefd naar versterking van de bevoegd
heden van dat orgaan, worden partijen 
op Europees niveau belangrijker. 

Tegen deze achtergrond hebben de 
christen-democratische partijen uit de lid
staten van de Europese Gemeenschap 
in 1976 de 'Europese Volkspartij, federa
tie van christen-democratische partijen' 
(EVP) opgericht. Uit de naamgeving 
klinkt de discussie door die plaatsvond 
over het profiel van die partij en met 
name over het christen-democratische 
karakter. Die discussie is sindsdien niet 
meer verstomd. Daarbij hebben verte
genwoordigers van de verschillende 
partijen uit de lidstaten van de Gemeen
schap uiteraard de neiging om de politie
ke constellatie in eigen land en de histo
rische achtergrond daarvan als uitgangs
punt te nemen voor hun stellingname op 
Europees vlak. Het meest pregnant deed 
en doet het vraagstuk van het EVP-pro
fiel zich natuurlijk gelden met betrekking 
tot de aanvraag van de Britse conserva
tieve Europarlementariërs. Een bijzonder
heid daarbij was, dat inmiddels in het 
Reglement van de EVP-fractie was be
paald, dat bij toetredingsaanvragen van 
Europarlementariërs van andere partijen 
dan de partijen die lid zijn van de EVP, 
het Politiek Bureau van de Europese 
Volkspartij om advies gevraagd moet 
worden. Dit, en het grote gewicht van 
een beslissing over toetreding van de 32 
conservatieve Europarlementariërs noop
ten dan ook tot inschakeling van de poli
tieke leiders van de partijen die deel 
uitmaken van de EVP. 

Tijdens twee Topconferenties, in april 
1991 en februari 1992, hebben de chris
ten-democratische regeringsleiders en 
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partijvoorzitters over het onderwerp ge
sproken. Bestond in het verleden binnen 
de EVP-fractie al een aanzienlijke meer
derheid voor toelating van de Griekse, 
Spaanse en Franse novieten, ook op de 
Topconferenties wisten voorstanders van 
toelating (onder leiding van de CDU en 
de CSU, vooral Bondskanselier Kohl) de 
benodigde ruimte te scheppen voor een 
positieve beslissing van de fractie zelf. 

Bij de discussie over het karakter van 
de EVP valt een aantal dingen op. In de 
eerste plaats heeft het ideologische de
bat zich beperkt tot de verschillen of 
overeenkomsten tussen christen-demo
craten en conservatieven. Er is geen 
aandacht besteed aan de consequenties 
van de ondergang van het marxisme 
voor de ideologische verhoudingen. Is 
een van die consequenties niet, dat ook 
de christen-democratie in een crisis 
raakt? Deze vraag komt in de volgende 
paragraaf aan de orde. Zo goed als de 
christen-democratie in Nederland in oor
sprong en ontwikkeling nauw is verbon
den met de sociale, economische en 
politieke situatie van ons land ten tijde 
van haar ontstaan en de ontwikkeling 
van de Nederlandse samenleving sinds
dien, zo moet ook het verschijnsel van 
de politieke partijvorming op Europees 
vlak worden bezien in samenhang met 
de constellatie waarin de Europese Ge
meenschap zich momenteel bevindt en 
de te verwachten ontwikkeling van de 
Gemeenschap. Die ontwikkeling zal ge
domineerd worden door het vraagstuk 
van uitbreiding of verdieping. Er ligt in 
ieder geval een uitbreiding van de Ge
meenschap met Oostenrijk, Zweden, 
Noorwegen en Finland in het verschiet. 
Dit zal de nodige consequenties hebben 
voor het functioneren van de instellingen. 
Deze consequenties hebben uiteraard 
ook weer effecten op het proces van 
partijvorming. 

Ook neemt door toetreding van nieuwe 
lidstaten de diversiteit binnen het geheel 
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van de Gemeenschap toe. Dit kan de 
opkomst van regionale partijen sterk in 
de hand werken; een verschijnsel dat 
zich al voordoet in landen als Italië en 
het Verenigd Koninkrijk (Schotse Natio
nalisten). Dit is een symptoom van het 
identificatieprobleem waarvoor de Euro
pese burgers zich meer en meer ge
plaatst zien. Dit probleem en de implica
ties van een nieuwe uitbreiding voor de 
instituties van de Gemeenschap, alsme
de de betekenis van een en ander voor 
partijvorming op Europees vlak komen 
verderop in dit artikel aan de orde. De 
verhouding tussen fractie en EVP-partij, 
een ander aspect dat in het debat over 
de toetreding van Britse Europarlementa
riërs tot de EVP-fractie weinig aandacht 
heeft gekregen, komt daarna aan bod. 
Dat betreft de verhouding tussen fractie 
en EVP-partij. De vraag is of het besluit
vormingsproces wel democratisch is. 

Indien de fractie beslist, zou gesteld 
kunnen worden, dat de fractie bestaat uit 
gekozen volksvertegenwoordigers, die 
hun nationale christen-democratische 
achterban representeren. Is dat zo? Is 
het democratisch, dat Topconferenties 
materieel beslissingen nemen met zulke 
verstrekkende consequenties voor een 
toekomstig partijlandschap? Tenslotte zal 
uit het voorafgaande een aantal conclu
sies worden getrokken. 

Christen-democratie in crisis 
Een politieke beweging is geen eiland. 
Zij functioneert binnen een samenleving 
die in beweging is, op verschillende wij
zen invloed uitoefent op zo'n politieke 
beweging en op haar beurt weer door die 
beweging beïnvloed wordt. Dit geldt ook 
op het niveau van de ideeën, de uit
gangspunten, de grondslag of de filosofie 
van een politieke beweging. 

Wat de christen-democratie betreft, 
maakt haar gedachtengoed deel uit van 
een geestelijk-culturele ideeënwereld die 
een centrale plaats innam in de Europe-
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se cultuur. Kerken, religieuze ordes, 
wetenschapsbeoefening, onderwijs en 
andere vormen van cultuur in de brede 
zin van het woord participeerden in die 
christelijk georiënteerde ideeënwereld. 
De kerkelijke instituten namen weliswaar 
een behoudende of afwachtende houding 
aan met betrekkin~tot nieuwe ontwikke
lingen, maar er was in ieder geval sprake 
van een dialoog, hier en daar confronta
tie, tussen christelijke theologie, ethiek, 
traditie en kerkelijke leer enerzijds en de 
wetenschap, het onderwijs en andere 
cultuurvormen anderzijds. 

Op een belangrijk terrein hebben de 
kerken aan het eind van de negentiende 
eeuwen het begin van de twintigste 
eeuw, geïnspireerd door het intellectuele 
klimaat van die tijd, het voortouw geno
men. De ontwikkeling van de christelijk 
sociale leer is daarvan de vrucht. De 
christen-democratie als politieke bewe
ging is niet denkbaar zonder de christe
lijk-sociale leer. 

Zij is decennia lang gevoed door de 
dragers en bewerkers van die christelijke 
ideeënwereld en veel christen-democrati
sche voorlieden zijn ook voortgekomen 
uit wetenschaps- en onderwijsinstellin
gen. Voor een deel hebben christen
democratische partijen hun kader en 
voorlieden kunnen recruteren uit deze 
groep intellectuelen. 

De omstandigheden zijn grondig ver
anderd. De kerkelijke instituties zijn in 
aanzienlijke mate verstard. Ook religieu
ze ordes of van oorsprong confessionele 
onderwijs- en wetenschapsinstellingen 
vormen niet langer een broedplaats voor 
christen-democratische intellectuelen. Er 
zijn wel christenen die deelnemen aan 
het intellectuele debat, doch zij presente
ren zich niet als zodanig, noch vinden zij 
fora of vehikels met behulp waarvan zij 
elkaar kunnen ontmoeten en aan het 
bredere geestelijk-culturele debat kunnen 
deelnemen. 
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De vergaderzaal van het Europese Parlement in Straatsburg. 

Hierbij speelt ook de voortgaande speci
alisatie in de wetenschap een belangrijke 
rol. In de Renaissance en ook nog ver in 
de negentiende eeuw vormde de we
tenschap een samenhangende eenheid 
en was zij nauw verbonden met alle 
mogelijke andere vormen van cultuurui
tingen. Een veelzeggend begrip uit de 
Renaissance is dat van de 'Homo Uni
versalis' en uit de negentiende eeuw het 
begrip 'Bildungsbürgertum'. Deze hoge 
mate van cohesie impliceerde een min of 
meer natuurlijke verwevenheid van bij
voorbeeld de ethiek met natuurweten
schappen. In het denken van een natuur
kundige als Newton, een filosoof als 
John Locke en een bioloog als Darwin 
namen God en ethiek een vanzelfspre
kende plaats in. 

De groei van wetenschappelijke kennis 
en kunde heeft geleid tot een vergaande 
mate van specialisering. Deze is zover 
gegaan, dat niet langer gesproken kan 
worden van een zichtbare cohesie, laat 
staan een nauwe samenhang met ande-
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re cultuuruitingen. Slechts op het niveau 
van wetenschapskunde en de weten
schappelijke analyse van de methodolo
gie in verschillende disciplines kan men 
dwarsverbanden aantreffen. Ook binnen 
disciplines, zoals bijvoorbeeld de ethiek, 
treft men specialisatie aan. Een medi
sche ethicus heeft nog maar nauwelijks 
voeling met de ethicus die zich toelegt 
op de vragen van oorlog en vrede. 

Dit alles draagt niet bij aan een gees
telijk-cultureel klimaat waarin een idee
enwereld kan gedijen waaruit een politie
ke beweging kan putten. De politieke 
bewegingen op hun beurt zijn geroepen, 
noch geschikt om zelf inhoud te geven 
aan die ideeënwereld. Voor een politieke 
stroming die zich historisch, filosofisch en 
ideologisch verwant acht met een kerk of 
zelfs staatskerk, geldt dan ook, dat zij 
een groot risico loopt haar vitaliteit te 
verliezen. In zekere zin vormt de Britse 
Conservatieve Partij daarvan een spre
kend voorbeeld. Alhoewel niet klerikaal, 
is zij altijd vereenzelvigd met de Britse 
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staatskerk en dan nog in het bijzonder 
de elitaire 'High Chureh'. De komst van 
Margaret Thatcher en haar bewind vor
men geen bewijs voor vitaliteit van het 
conservatisme. Integendeel: juist door 
gebrek aan vitaliteit van het klassieke 
'Mainstream Conservatism' met zijn ster
ke sociale trekken kon de Conservatieve 
Partij op het spoor worden gezet van 
een tamelijk simplistische politieke over
tuiging. 

Het ' Thateherism' werd bovendien in 
zijn opkomst gesteund door het verval 
van de sociaal-democratie in Groot-Brit
tannië en de sociaal-economische en 
politieke puinhoop die het veroorzaakte. 
Tot op zekere hoogte vertoont de op
komst van de conservatieve partij in 
Zweden vergelijkbare trekken. Ook daar 
een staatskerk, ook daar een sterke 
verbondenheid met het 'establishmenf in 
die kerk; ook daar in hoofdzaak een 
reactie op decennia lange heerschappij 
van de sociaal-democratie. 

De val van de communistische regi
mes in Midden en Oost Europa en het 
failliet van het marxisme plaatsten niet 
alleen linkse politieke bewegingen voor 
nieuwe vragen. Ook stromingen als de 
christen-democratie en het conservatis
me hebben decennia lang zich kunnen 
profileren tegenover het marxisme. Nu 
deze natuurlijke tegenspeler is weggeval
len, moet blijken of democratische politie
ke stromingen de innerlijke kracht heb
ben om op een andere wijze, rond ande
re thema's en tegenover andere tegen
spelers een nieuw profiel te vinden. Dat 
raakt ook de christen-democratie. Die 
tegenspelers zullen niet uitsluitend ge
zocht moeten worden in het democrati
sche kamp. Met het marxisme is geen 
eind gekomen aan de totalitaire verlei
ding, noch aan dictatoriale vormen van 
politiek. De - overigens betrekkelijke -
successen van rechtse partijen in West 
Europa herinneren ons daaraan, evenals 
de dreiging van nieuwe dictaturen in de 
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oude en nieuwe staten van Midden en 
Oost Europa. Misschien vormt zelfs het 
nationalisme opnieuw een tegenspeler 
voor internationistisch georiënteerde 
politieke bewegingen als de christen
democratie. 

Dictatoriale vormen van politiek en ook 
een totalitaire verleiding zijn denkbaar als 
de 'Body Politie' in West Europa er niet 
in slaagt het politieke besluitvormingspro
ces zo vorm en inhoud te geven, dat de 
burgers van onze landen zich ermee 
kunnen identificeren. Dit laatste is ook 
nodig om offers te brengen waar deze 
gevraagd worden. Hierbij valt in het bij
zonder te denken aan het vraagstuk van 
het milieu. Indien democratisch politieke 
bewegingen er niet in slagen op dit ter
rein wezenlijke vooruitgang te boeken, 
kunnen de problemen de democratie 
boven het hoofd groeien en ligt de totali
taire verleiding op de loer. 

De conclusie dringt zich op, dat de 
Westerse beschaving in een overgang 
verkeert naar een veranderde wereld. 
Die overgang gaat gepaard met desori
entatie, maar ook met heroriëntatie. 
Daarbij is het van belang om niet alleen 
oog te hebben voor de ontwikkelingen 
die beeldbepalend lijken te zijn, maar 
ook voor de ogenschijnlijk onbelangrijke 
kleine randverschijnselen. Daaruit kun
nen nieuwe, beeldbepalende ontwikkelin
gen voortkomen. 

Een voorbeeld daarvan vormt de tradi
tionele geneeskunde. Op zichzelf zijn de 
bereikte resultaten van de moderne ge
neeskunde succesvol. Deze tak van 
wetenschap biedt aan zieke mensen 
allerlei mogelijkheden die vroeger vol
strekt onbekend waren. Deze groei heeft 
echter ook een sterk economische inslag 
gegeven aan de uitoefening van de ge
neeskunde. Kapitaalintensiteit en het 
belang van grootschalig onderzoek heb
ben er verder toe bijgedragen, dat de 
geneeskunde een wereld apart is gaan 
vormen in de samenleving. Juist mensen 

165 



Christen-democratie 

die die wereld goed kennen spreken over 
'het medische circuit' en streven ernaar 
om 'uit handen' ervan te blijven. 

Een voorbeeld op een geheel ander 
vlak betreft de natuurwetenschap. Met 
name in het onderzoek van de materie 
hebben niet zozeer de grenzen van de 
wetenschappelijke mogelijkheden, doch 
de resultaten van onderzoek weten
schapsmensen geconfronteerd met het 
spirituele in onze wereld. Dat is van 
belang, omdat dit het begin kan zijn van 
een nieuwe verbinding tussen weten
schap, cultuur, spiritualiteit en gods
dienst. 

Tegen de achtergrond hiervan kan de 
christen-democratie in de overgang 
waarin de Westerse beschaving zich be
vindt, een eigen rol spelen in het proces 
van heroriëntatie en als politieke stro
ming opnieuw haar plaats vinden in de 
samenleving. De redenen ervoor zijn 
gelegen in enkele karakteristieke eigen
schappen van de christen-democratie die 
even zovele aanknopingspunten bieden 
voor revitalisering en aansluiting bij nieu
we, voor de toekomst mogelijk beslissen
de ontwikkelingen. De eerste karakteris
tiek is het intrinsieke besef van trans
cendentie. Hiermee bedoel ik, dat in het 
hier en nu niet alles wordt bepaald door 
het tastbare, door wetenschappelijke 
terminologie of door rationaliteit. Die 
erkenning van het irrationele motiveert 
niet alleen tot moed en volharding in 
menselijke strevingen, maar opent ook 
de weg voor het inzicht, dat uitsluitend 
denken in termen van economie of we
tenschappelijke voorspelbaarheid zinne
loos is. Die erkenning spoort ook aan tot 
waakzaamheid tegen die verschijnselen 
die uitingen zijn van het kwade en niet 
met redeneringen of een op nut geori
ënteerde aanpak, maar eenvoudigweg 
met afwijzing en bestrijding geconfron
teerd moeten worden. De keuze van de 
middelen, die rationeel en met oog voor 
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effectiviteit moet worden gemaakt, volgt 
op de vestiging van de overtuiging dat 
een daad of een toestand in zich slecht 
is. Het transcendente aspect van de 
christen-democratie leidt dus niet tot 
passiviteit, maar juist tot sociale en poli
tieke actie. 

De tweede karakteristiek is het escha
tologische perspectief. Dit geeft aan de 
sociale en politieke actie een beheerste 
en realistische inslag. Het besef van de 
beperkte mogelijkheden van de mens en 
van een bestemming buiten deze aardse 
wereld ontneemt aan de sociale en poli
tieke actie de dwingende noodzaak om 
hier en nu het nagestreefde ideaalbeeld 
koste wat het kost te verwerkelijken. Het 
verschaft de christen-democratie als 
politieke beweging de legitimatie tot ver
zet tegen iedere aanspraak - van kerken 
of van een andere politieke stroming -
om de eigen opvattingen en doelstellin
gen af te dwingen en aan anderen op te 
leggen. In politicis waarborgt het escha
tologisch perspectief derhalve het demo
cratische karakter van de christen-demo
cratie als politieke beweging. Het bevor
dert een verdraagzame houding en de 
bereidheid tot samenwerking met ande
ren op basis van gemeenschappelijkheid 
in plaats van accentuering van hetgeen 
mensen en groepen in de samenleving 
verdeeld houdt. Het eschatologisch per
spectief draagt op deze wijze ook bij tot 
een andere karaktertrek van de christen
democratie. Die komt tot uitdrukking in 
het begrip volkspartij. De christen-demo
cratische bewegingen behartigen niet de 
belangen van een of enkele groepering 
in de samenleving, noch baseren zij zich 
op een of meer actuele thema's. De 
christen-democratie appelleert aan de 
gehele bevolking van alle rangen en 
standen, rijk en arm, zonder en met 
universitaire titels. Deze karaktertrek van 
de beweging zelf werkt door in het be
leid: integratie en emancipatie van geïso
leerde groepen van mensen, bevordering 
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van sociale mobiliteit ten behoeve van 
emancipatie en integratie, zijn wezenlijke 
doelstellingen van het politieke hand
werk. Daarbij houdt de christen-democra
tie bewust ook die delen van de samen
leving in het oog, waaruit geen electorale 
steun is te verwachten. 

Dit zijn karakteristieken van een politie
ke beweging die zich niet laat vereenzel
vigen met een tijdperk van de emancipe
rende arbeider, van de verzorgingsstaat 
of van een door liberaal-kapitalisme en 
marxisme gedomineerde wereld. Er lig
gen waarden in besloten die een univer
sele gelding hebben, zowel naar tijd als 
naar plaats. 

Haar kenmerken verschaffen de chris
ten-democratie bovendien het vermogen 
om juist in een overgangstijd een belang
rijke rol te spelen. In een periode van 
desoriëntatie en heroriëntatie ligt immers 
het gevaar van dictatuur of zelfs de tota
litaire verleiding om de hoek. Daartegen 
weerstand te bieden vergt meer dan 
pragmatisme, meer dan rationalisme en 
meer dan het concept van het econo
misch-liberalisme. 

In de tweede plaats verschaffen deze 
kenmerken de christen-democratie het 
vermogen om nieuwe ontwikkelingen een 
reflectie te geven in het staatkundige 
bestel en de maatschappelijke ordening. 
Juist omdat de christen-democratie meer 
is dan een politieke stroming die zich 
baseert op belangenbehartiging, is zij in 
staat om grote groepen van het electo
raat die huiverig zijn voor veranderingen 
of nieuwe ontwikkelingen met deze te 
laten kennismaken, deze te doen accep
teren en te integreren in de samenleving 
en haar instituties. 

Dit integrerend vermogen is bovendien 
van groot belang in het proces van inter
nationalisering. De overgang van een 
bipolaire wereld naar een multipolaire 
wereld brengt met zich mee, dat in staat
kundig opzicht schaalvergroting zal op
treden. Dat vergt zeker in een regio als 
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de Europese met zijn grote culturele 
verschillen een grote inspanning om die 
te overbruggen of om te vormen tot een 
integrerend onderdeel van nieuwe staat
kundige verhoudingen. Een ander aspect 
van internationalisering betreft het migra
tievraagstuk. West Europa is tot in de 
afzienbare toekomst een immigratiege
bied. Dit vergt in tweeërlei opzicht inte
grerend vermogen. In de eerste plaats 
om de nieuwkomers het gevoel te geven 
tot dezelfde gemeenschap te behoren als 
de autochtonen. In de tweede plaats om 
die autochtonen die op enigerlei wijze in 
de knel zitten evenzeer uitzicht te bieden 
op een veilige toekomst voor hun en hun 
kinderen en tegelijk het gevoel te geven 
tot die ene gemeenschap te behoren, 
waar ook de nieuwkomers deel van zijn 
gaan uitmaken. Tenslotte verschaffen 
haar karakteristieken aan de christen
democratie het vermogen om van grote 
groepen kiezers die op zichzelf geneigd 
zijn zich door hun belangen te laten 
leiden, offers te vragen voor algemene 
belangen, zoals met name het milieu. 
Zonder een appel op hogere waarden en 
op de individuele beoefening van - van 
belangen gespeende - deugden is het 
onmogelijk om in een samenleving, zeker 
in een democratie, het politieke en maat
schappelijke draagvlak te vinden voor 
ingrijpende maatregelen en koerswijzigin
gen. 

Europese identiteit en partijvorming 
Een van de veronderstellingen die aan 
het streven van met name bondskanse
lier Kohl naar een midden-rechtse-blok
vorming ten grondslag ligt, betreft de 
breedte van het Europese integratiepro
ces. De veronderstelling is, dat op den 
duur alle staten op het Europese conti
nent zullen participeren in dat proces. 
Impliciet gaan de voorstanders van een 
pan-Europese integratie er vanuit, dat 
hetzij uitbreiding en verdieping van de 
Europese Gemeenschap gelijk op kun-
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nen lopen, hetzij achterblijvers in een 
latere fase zullen kunnen aanhaken. 
Deze gedachtengang is zowel gevaarlijk 
als onrealistisch. Zij is gevaarlijk om de 
volgende redenen. De diversiteit van het 
Europese continent is groot. De vitaliteit 
van het nationalisme is daarvan het spre
kende bewijs. Het is volmaakt duister op 
welke wijze aan de burgers van al die 
Europese staten een gemeenschappelij
ke identiteit zou kunnen worden gepre
senteerd. De identiteit mag niet een 
abstractum zijn, maar moet gepaard 
gaan met een gemeenschapsbesef dat 
sterker is dan de onderlinge verscheiden
heid. Het begrip Europa en de connotatie 
van een pan-Europees, gemeenschappe
lijk erfgoed, is ongeschikt als vehikel 
daarvoor, omdat het teveel mythische 
trekken heeft en te weinig is geworteld in 
de geschiedenis van ons werelddeel. Dat 
betekent, dat een overwinning op de 
verscheidenheid in Europa vrijwel alleen 
denkbaar is met behulp van een totalitai
re ideologie die die verscheidenheid 
onderdrukt en met een grote mate van 
dwang een in hoge mate kunstmatige 
eenheid tot stand brengt. Voor demo
craten en zeker voor christen-democra
ten is dat een niet te veronachtzamen 
gevaar. Een ander gevaar ligt besloten in 
het institutionele integratieproces. De 
toekomstige uitbreidingen van de Ge
meenschap behoeven geen institutionele 
crisis te veroorzaken die zou moeten 
leiden tot een versterking van de rol van 
de executieve, te weten de Europese 
Commissie. Meer voor de hand liggend 
is, dat het intergouvernementele karakter 
van de besluitvorming versterkt zal wor
den en de rol van de Raad van Europe
se Regeringsleidersen het Franse 
Staatshoofd zal toenemen. Vooralsnog 
zal dat zeker gepaard gaan met de vor
ming van wisselende coalities binnen de 
Europese Raad. Vast staat nu al, dat van 
iedere coalitie steeds de Bondsrepubliek 
Duitsland deel zal moeten uitmaken. Dat 
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land is niet te passeren in welke inter
gouvernementele besluitvorming dan 
ook. Op den duur zal ook die vorming 
van coalities in de Europese Raad 
steeds meer tijd, energie en spankracht 
vergen. Dat kan leiden tot twee ontwikke
lingen. De eerste is, dat het proces van 
besluitvorming in de Europese Raad 
vertraagt en uiteindelijk stagneert. De 
consequentie daarvan zou zijn, dat aan 
de ene kant steeds meer vraagstukken 
Europese besluitvorming vergen, aan de 
andere kant de Europese instituties niet 
in staat zijn die besluitvorming tot stand 
te brengen. Dat levert een ernstige be
dreiging van de democratie op. 

De tweede uitkomst kan zijn, dat er 
zich een directorium uitkristalliseert onder 
leiding van de Bondsrepubliek. Dit direc
torium zal dan bestaan uit de grote lan
den, zoals Frankrijk, Polen en het Ver
enigd Koninkrijk. Dat wederom zou tot 
gevolg hebben, dat de kiezers van die 
landen onevenredig grote invloed hebben 
op de besluitvorming van de Europese 
instituties. Zowel dit aspect als het enke
le ondemocratische karakter van een 
dergelijke directorium-besluitvorming 
impliceren een ernstige bedreiging voor 
de democratie. 

Het ideaalbeeld van een Europese 
integratie van de Atlantische Oceaan tot 
de Boeg of tot de grenzen van de Russi
sche Federatie is een denkbeeld dat is 
ontsproten aan een bipolair wereld model. 
Dat model, waarin de voormalige Sowjet 
Unie en de Verenigde Staten als de twee 
supermachten de internationale verhou
dingen domineerden, riep als vanzelf 
tegenkrachten op. Voorbeelden daarvan 
waren bewegingen die een Derde Weg 
zochten, de Beweging van Ongebonden 
Staten, maar ook diegenen die in de 
Europese integratie met inbegrip van 
Midden en Oost Europa een derde 
macht zagen tussen de beide supermo
gendheden. De GaulIe was een niet 
onbelangrijke representant van deze 

Christen Democratische Verkenningen 4/92 

11 

I 
S 

IE 

r: 
v 
c 
s 
t
v 
v 

c 
c 
ç 
c 
I 
r 
( 

F 
( 

( 

~ 

\ 

I 



Christen-democratie 

Oe fractie van de Europese Volkspartij in vergadering (foto Voorlichting Europese Parlement). 

stroming. De GaulIe zag de internationa
le verhoudingen primair in termen van 
politiek en van militaire macht. Dit laatste 
wordt in tweeërlei opzicht geïllustreerd 
door de aan De GaulIe toegeschreven 
stelling, dat de economie het karakter 
heeft de intendance in de krijgskunde: zij 
volgt. De GaulIe bedoelde daarmee: zij 
volgt de politiek. 

Deze gedachtengang miskent echter, 
dat in een multipolaire wereld de verhou
dingen langs andere lijnen zullen worden 
geordend en de economie een verhou
dingsgewijs grotere rol zal gaan spelen. 
In de eerste plaats moet bij het begrip 
multipolaire wereld niet uitsluitend ge
dacht worden aan de Verenigde Staten, 
Rusland, Japan, China en de Europese 
Gemeenschap. De Golfoorlog heeft ge
demonstreerd hoe zeer ook een betrek
kelijk klein land als Irak in staat is de rol 
van regionale mogendheid na te streven. 
In het geval van dit land werd dat ener
zijds bepaald door het financiële vermo
gen dat de oliewinning bood, anderzijds 
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door de militaire aanwending van die 
middelen. Japan demonstreert echter, 
dat ook louter economische macht een 
belangrijke basis vormt voor de positie 
van regionale grootmacht. Een land als 
India is onmiskenbaar een kandidaat
grootmacht op grond van de geografi
sche en demografische betekenis die het 
heeft in de wereld, naast het reeds aan
wezige militaire vermogen en zijn econo
mische potentie. Aan de hand van deze 
en dergelijke overwegingen zijn een 
groot aantal toekomstige regionale mo
gendheden te identificeren. Daartoe 
behoren ook landen als Zuid Afrika, 
Brazilië, Indonesië, Mexico en Turkije. 
Deze staten zullen hun machtspositie 
primair vestigen op basis van de econo
mische betrekkingen met hun nabuursta
ten. Het is niet te verwachten, dat dit 
gepaard gaat met integratieprocessen als 
de Europese. Eerder zal er sprake zijn 
van regionale hegemonie of verovering 
onder leiding van een dictatuur. Er is 
geen goede reden om te veronderstellen, 
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dat alle nieuwe regionale grootmachten 
uitblinkers in democratie zullen zijn. 

In een dergelijke multipolaire wereld 
zullen tussen deze rivaliserende regiona
le grootmachten coalities tot stand ko
men op basis van deels tegenstrijdige, 
deels overeenstemmende belangen. Dat 
op zichzelf is een rijke bron van conflic
ten met alle daaraan verbonden risico's 
van militaire confrontaties. Bij dergelijke 
internationale verhoudingen kunnen de 
Europese democratieën zich niet hand
haven, indien zij een amorfe en inerte 
eenheid vormen. Deze gedachtengang 
leidt dan ook onvermijdelijk tot de conclu
sie, dat het ideaalbeeld van een pan
Europese eenheid ons op een dwaalweg 
voert, waarvan de uiteindelijke bestem
ming geen democratische is. Het mag 
paradoxaal genoemd worden, dat de 
ontwikkeling van democratie en recht
staat in Midden en Oost Europa op zich
zelf de weg naar pan-Europese integratie 
heeft geopend, maar daarmee tevens het 
zicht op een eindbestemming die verre 
van democratisch is. 

De Europese politiek 
komt te staan voor de 
keuze tussen een klein 
Europese integratie met 
diepgang of 
voortmodderen op de 
weg naar pan-Europese 
integratie 

Het is dan ook onvermijdelijk, dat de 
Europese politiek op afzienbare termijn 
voor de keuze komt te staan tussen een 
klein Europese integratie met diepgang 
of voortmodderen op de weg naar pan
Europese integratie. Hoezeer ook de 
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totstandkoming van de EMU een onom
keerbaar proces lijkt te vormen, in 1996 
zal de totstandkoming daarvan geen 
automatisme zijn, maar een politiek be
sluit vergen. Het lijkt mij ondenkbaar, dat 
bij die besluitvorming uitsluitend gekeken 
zou worden naar de economische en 
monetaire eisen van het Verdrag van 
Maastricht. Indien bijvoorbeeld België en 
Nederland niet zouden voldoen aan die 
maatstaven, doch wel de Bondsrepu
bliek, Frankrijk en Spanje, alsmede bij
voorbeeld een nieuwe lidstaat als Oos
tenrijk, ontstaat een groepering van lan
den die enerzijds te klein is, anderzijds 
geografisch, politiek en sociaal te on
evenwichtig is om langere tijd in die 
samenstelling een muntunie te kunnen 
vormen. Zou bijvoorbeeld Frankrijk niet 
voldoen aan de maatstaven van het 
EMU-verdrag, dan is evenmin voorstel
baar dat er een muntunie zou komen van 
de huidige twaalf minus Frankrijk. Kort
om, in 1996 dient zich een beslissend 
keuzemoment aan in het Europese inte
gratieproces. Stel dat de komende jaren 
zullen uitlopen op een Europese Unie 
van een beperkt aantal landen, dan ligt 
het voor de hand om in de oorspronkelij
ke zes lidstaten van de Gemeenschap 
een kern te zien. Mogelijk zal ook een 
land als Oostenrijk of Spanje zich een 
plaats weten te verwerven in een derge
lijke Unie. Noodzakelijk is dat echter niet 
om enerzijds het volle nut te genieten 
van de grote Europese Economische 
Ruimte en anderzijds een coherente 
Europese Unie met inbegrip van een 
muntunie tot stand te brengen. Voor wat 
betreft de landen die buiten een dergelij
ke Europese Unie blijven geldt, dat zij 
onverminderd zullen blijven participeren 
in die grote Europese Economische 
Ruimte. Het ligt bovendien voor de hand, 
dat verschillende groepen van dergelijke 
landen zich politiek nauwer aaneen zuI
len sluiten. Te denken valt aan de Scan
dinavische landen, eventueel samen met 
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Groot-Brittannië indien het laatste land 
buiten een Europese Unie blijft. Verder 
valt te denken aan de zogenaamde Viso
grad-Ianden (Polen, Tsjechoslowakije en 
Hongarije, eventueel aangevuld met 
Oostenrijk) die op grond van een aantal 
historische, economische en politieke 
omstandigheden een zekere basis van 
gemeenschappelijkheid hebben. 

Wil een Europese Unie zowel voor 
haar burgers als voor de buitenwereld 
een herkenbare staatkundige eenheid 
zijn, dan vereist dat een hoge mate van 
federalisme met ruimte voor de regio's 
binnen de lidstaten, en een hoge mate 
van effectief politiek bestuur. Het inter
gouvernementele bestel van de huidige 
Gemeenschap is daarvoor ten enenmale 
ongeschikt. Dat betekent, dat de instellin
gen van de Gemeenschap zullen moeten 
worden hervormd en worden geschoeid 
op de leest van een parlementaire demo
cratie. Anderzijds moet dit proces van 
hervorming gepaard gaan met een brede 
consensus, zowel over die instellingen 
als over de hoofddoelstellingen van het 
binnen de Europese Unie te voeren 
beleid ten aanzien van die onderwerpen 
die tot de federale bevoegdheid zullen 
behoren. 

Juist op het punt van de consensus
vorming rijst dan wederom de vraag naar 
de politieke verhoudingen binnen een 
dergelijke Europese Unie en doet het 
vraagstuk van de partijvorming zich weer 
gevoelen. Het is evident, dat partijvor
ming op basis van sterk gepolariseerde 
verhoudingen tussen twee blokken - al 
dan niet op ideologische grondslag -
tenminste een brede consensus bemoei
lijkt. Indien in het proces van institutione
le hervorming een grote rol wordt toege
kend aan het Europese Parlement en op 
een tijdstip dat daarin hetzij het ene blok, 
hetzij een ander blok langere tijd domi
neert, zal dat op zichzelf een reden kun
nen vormen voor één of meer van de 
lidstaten van de Europese Unie waarin 
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het andere blok de regeringspolitiek 
bepaalt om het proces van staatkundige 
hervorming en van voortgaande politieke 
en economische integratie in de Europe
se Unie te blokkeren. De dominantie van 
één blok in het Europese Parlement en 
de Europese executieve vormt bovendien 
een aanzienlijke belemmering voor de 
identificatie van een ruime meerderheid 
in de bevolkingen van de lidstaten met 
zo'n Europese Unie. Die burgers die zich 
tot het andere blok bekennen of zich van 
het politieke proces afwenden, zullen 
zich gemakkelijk afzetten tegen de Euro
pese instituties als zodanig. Die kiezers 
zullen zich niet identificeren met de Euro
pese instellingen als dragers van (ook) 
hun politiek gezag. Het Europese inte
gratieproces vereist derhalve partijvor
ming die bijdraagt aan het identificatie
proces van de burger. Op grond van de 
karakteristieken die van de christen-de
mocratie die in de vorige paragraaf zijn 
geanalyseerd, is juist de christen-demo
cratie als herkenbare politieke beweging 
een onmisbaar instrument voor de tot
standkoming voor een brede Europese 
consensus en een identificatie van Euro
pese burgers met de toekomstige Unie 
en haar instellingen. 

Christen-democratische partijvorming 
Min of meer analoog aan het ontstaan 
van de Raad van Europese Regeringslei
ders en het Franse Staatshoofdd heeft 
zich binnen de EVP de vorming van de 
Topconferentie van Regeringsleiders en 
partijvoorzitter voorgedaan. Bijeenkom
sten van deze functionarissen waren 
aanvankelijk bedoeld om met name ver
gaderingen van de Europese Raad voor 
te bereiden en de christen-democratische 
leden van die Raad op één lijn te bren
gen. Bovendien waren zij bedoeld om de 
christen-democraten in de Raad te bewe
gen tot een voortrekkersrol bij het inte
gratieproces. Sinds enkele jaren hebben 
de bijeenkomsten een steeds minder 
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vrijblijvend karakter en ook een aanwijs
baar effect op de besluitvorming in de 
Europese Raad. Daaruit valt overigens al 
op te maken, dat het ook binnen die 
Europese Raad noodzakelijk is om bij 
een twaalftal leden te komen tot coalitie
vorming, teneinde de besluitvorming te 
bespoedigen. Het toegenomen gewicht 
van de christen-democratische Topconfe
renties heeft ook geleid tot institutionali
sering van de bijeenkomsten in de EVP. 
In de nieuwe statuten is de Topconferen
tie aangemerkt als orgaan van de EVP. 
Het lag dan ook voor de hand, dat de 
belangrijke beslissing over de toetreding 
van de Britse conservatieven in het Euro
pese Parlement tot de EVP-fractie in het 
kader van de christen-democratische 
Topconferenties aan de orde zou komen. 
Formeel is het het Politiek Bureau van 
de EVP dat de fractie over een dergelijk 
vraagstuk advies moet uitbrengen, maar 
het is tekenend voor de verschuiving van 
het gewicht van dat Politiek Bureau naar 
die Topconferenties, dat uiteindelijk de 
regeringsleiders en partijvoorzitters in 
april 1991 en februari 1992 de koers 
hebben bepaald. 

Topconferenties leiden 
tot aantasting van het 
democratische 
besluitvormingsproces en 
vertroebeling van het 
politieke debat 

Deze ontwikkeling is niet zonder beden
kingen. Bij het Politiek Bureau van de 
EVP, evenals het Congres, hebben de 
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verschillende deelnemende partijen een 
aantal stemmen, dat met allerlei correc
ties voor de grote verschillen in bevol
kingsaantal van de lidstaten, aantallen 
kiezers en aantallen leden, aan iedere 
deelnemende partij een zeker gewicht 
toekent. Daardoor heeft de besluitvor
ming in deze organen - gegeven het min 
of meer federale karakter van de EVP -
een behoorlijk democratisch karakter. 
Dat kan niet gezegd worden van de 
Topconferenties van Regeringsleiders en 
partijvoorzitters. In de eerste plaats spe
len partijen die in hun land de regerings
leider leveren, een verhoudingsgewijs 
grotere rol. Deelname aan de regering in 
eigen land en daardoor deelname aan de 
Europese Raad verschaft extra status en 
invloed. In de tweede plaats vinden er 
geen stemmingen plaats langs de lijnen 
van de andere organen in de EVP. For
meel heeft Luxemburg dus evenveel 
stem als Italië. In de derde plaats wordt 
de besluitvorming in dergelijke Topcon
ferenties natuurlijk vertroebeld door de 
dubbele hoedanigheid waarin regerings
leiders deelnemen. In die Topconferen
ties van de EVP worden zij weliswaar 
geacht in de eerste plaats de rol van 
partijman te spelen, maar het is onver
mijdelijk dat daarbij ook hun positie in de 
Europese Raad, alsmede de verschil
lende verhoudingen tussen de landen die 
zij in die Raad vertegenwoordigen, van 
invloed zijn. Dit betekent onder meer, dat 
de regeringsleider van een lidstaat die in 
de Europese Raad een grote invloed 
heeft ook in die topconferenties oneven
redig veel zeggenschap uitoefent. Te
vens betekent dit, dat een regeringsleider 
het zich uiteindelijk niet kan veroorloven 
om als partijman met alle kracht het 
standpunt van zijn nationale partij te 
verwoorden, indien hij of zij daarmee 
diametraal komt te staan tegenover een 
andere regeringsleider met wie in de 
Europese Raad nog belangrijke zaken te 
doen zijn. Hoe nuttig ook als bijdrage tot 
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de besluitvorming in de Europese Raad 
en hoezeer de belangrijkste politieke 
leiders van de EVP-partijen er ook door 
betrokken worden bij het werk van de 
EVP, de Topconferenties leiden in hun 
huidige verschijningsvorm tot aantasting 
van het democratische besluitvormings
proces en een vertroebeling van het 
politieke debat met staatsbelangen. 

Positie van de EVP-fractie 
Verdere vertroebeling zal optreden, in
dien in de EVP-fractie behalve de enkele 
Franse liberalen en het grote aantal 
Britse conservatieven ook nog andere 
Europarlementariërs gaan participeren, 
waarvan de nationale partij niet behoort 
tot de EVP. Dan ontstaan verdere discre
panties tussen de politieke lijn van de 
EVP als christen-democratische bewe
ging, de Topconferenties met hun deels 
nationale staatsbelangen en de EVP
fractie met zijn conservatieve vleugel, die 
geen binding heeft met de EVP-organen. 
Deze troebele beeldvorming rond de 
EVP zal de identificatie van het individu
ele partijlid niet bevorderen. Weliswaar 
bestaat sinds de jongste statutenwijziging 
de mogelijkheid om rechtstreeks lid te 
zijn van de EVP (waaraan overigens 
geen echte bevoegdheden zijn verbon
den), maar dat is geen remedie. Met 
name verandert dat niets aan de hoge 
mate van afhankelijkheid die de verhou
ding tussen EVP als partij en de EVP
fractie in het Europese Parlement ken
merkt. De EVP heeft slechts een beperkt 
budget, dat weliswaar deels wordt gefi
nancierd met bijdragen van de lidpartijen, 
maar voor een zeer groot deel door de 
EVP-fractie. Vertegenwoordigers van de 
fractie zijn ook altijd in groten getale 
aanwezig tijdens vergaderingen van de 
organen van de EVP, voeren daar het 
woord (al dan niet mede als vertegen
woordiger van hun nationale partij) en 
oefenen zodoende zowel politiek als 
financieel onevenredig grote invloed uit 
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op de koers van de EVP als Europese 
politieke beweging. 

Met name doet zich hierbij het gemis 
gevoelen van een Europees wetenschap
pelijk instituut dat vorm en inhoud geeft 
aan het christen-democratische profiel 
van de EVP. Een dergelijk instituut zou 
de positie van de EVP tegenover zowel 
de fractie als de regeringsleiders in de 
Topconferenties aanzienlijk kunnen ver
sterken. Ook dat vereist echter een onaf
hankelijke financiële bron voor de EVP 
en de activiteiten van een dergelijk insti
tuut om te vermijden, dat het teveel aan 
de leiband zou moeten lopen van de 
fractie. 

Op zichzelf doen zich voor een derge
lijke aanpak nieuwe mogelijkheiden voor. 
Dankzij de inspanningen van het CDA 
onder leiding van Wim van Velzen en 
Jos van Gennip namens het Weten
schappelijk Instituut voor het CDA, is 
door de Topconferentie in april vorig jaar 
besloten om te komen tot versterking van 
het christen-democratische profiel van de 
EVP, waartoe een federatie van weten
schappelijke instituten in het leven moe
ten worden geroepen. Tijdens de Euro
pese Raad in Maastricht is in het verdrag 
een bepaling opgenomen over de bete
kenis van politieke partijen voor het inte
gratieproces. Dit biedt een grondslag 
voor toekenning van middelen in de 
Europese begroting aan dergelijke partij
en. Een deel daarvan zou kunnen en 
mijns inziens ook moeten worden aange
wend voor de activiteiten van een We
tenschappelijk Instituut voor de EVP. 

De komende jaren zal de rol van de 
Topconferenties verder uitkristalliseren. 
Dat zal ongetwijfeld ook spanningen 
veroorzaken ten opzichte van de andere 
organen van de EVP, maar mogelijk ook 
ten opzichte van de EVP-fractie. De 
gewrongen verhoudingen tussen EVP, 
haar Topconferenties en de fractie in het 
Europees Parlement dwingen op termijn 
tot beslissingen over het karakter van de 
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partij en de onderlinge verhoudingen. De 
plannen met betrekking tot een Weten
schappelijk Instituut voor de EVP bepa
len eveneens mede het karakter van 
deze organisatie en zullen op zichzelf 
ook weer spanningen oproepen met de 
voorstanders van een groot midden
rechts-blok in Europa. 

Conclusies 
Met de toetreding van de Britse Conser
vatieven tot de EVP-fractie is het debat 
niet geëindigd en de zaak van de chris
ten-democratie nog niet verloren. Inte
gendeel: de christen-democratie is in 
aanleg de meest gerede politieke bewe
ging om de overgang van bipolaire ideo
logische en internationale verhoudingen 
naar een multipolaire niet alleen te over
leven, maar daarin ook een koersbepa
lende rol te vervullen. De aard van het 
overgangsproces verleent aan de ken
merken van de christen-democratie een 
vitale kwaliteit. De internationale en 
staatkundige verhoudingen, die even
eens onderdeel uitmaken van het over
gangsproces van de Westerse wereld, 
scheppen bovendien voorwaarden voor 
de vervulling van die rol van de christen
democratie. In de opbouw van een Euro
pese Unie van een beperkt aantal lidsta
ten binnen de grotere Europese Econo
mische Ruimte ligt er voor de christen
democratie een zware taak en verant
woordelijkheid om bij te dragen aan co
hesie, consensusvorming en de identifi
catie van de burgers met de instellingen 
van een Europese Unie. 

Het debat hierover zal de komende 
jaren ook binnen de EVP gevoerd moe
ten worden. Spanningen op de verschil
lende niveaus van Topconferenties, an
dere partij-organen en fractie zullen nieu
we impulsen geven aan het debat over 
het christen-democratische profiel van de 
EVP. Zowel van buiten de EVP als van 
binnenuit dienen zich derhalve aankno
pingspunten aan voor de ontwikkeling 
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van een christen-democratisch profiel dat 
toekomst-gericht is en rekening houdt 
met de ontwikkelingen in de Europese 
samenlevingen en de internationale ver
houdingen. Het CDA bevindt zich in een 
positie om aan het debat binnen de EVP 
ook de komende jaren een belangrijke 
bijdrage te leveren. Dankzij de jarenlan
ge inspanningen van onze partijvoorzit
ters en al degenen die bijgedragen heb
ben aan het buitenlandwerk van het 
CDA, beschikt onze partij over het nodi
ge gezag in de EVP en over het perso
nele kader om via zijn vertegenwoordi
gers invloed te blijven uitoefenen in alle 
fora van de Europese Volkspartij. In het 
Wetenschappelijk Instituut, dat zich al 
grondig voorbereid op de huidige en 
toekomstige Europese taken, beschikt de 
Nederlandse christen-democratie over 
een heel waardevol instrument om in het 
debat binnen de EVP mede richting te 
geven aan de koers. Daarbij is het ook 
van groot belang, dat het CDA zich inzet 
voor de totstandkoming van een Weten
schappelijk Instituut voor de EVP en de 
waarborging van de financiering ervan. 
Intussen zal ook binnen het CDA het 
debat over de toekomst van Europa in 
de wereld, van de Westerse samenleving 
in het algemeen en de Europese in het 
bijzonder, alsmede de rol van de chris
ten-democratie daarin onverminderd 
moeten worden voortgezet. Er is noch 
reden voor defaitisme, noch voor klein
moedige kritiek op de eerst verantwoor
delijken voor de uitkomst van de besluit
vorming over toetreding van de Conser
vatives tot de EVP-fractie. Er is alle aan
leiding om vanuit een brede oriëntatie op 
de veranderende wereld waarin wij nu 
leven te komen tot een nieuwe defini
ering van de rol en het profiel van de 
christen-democratie, in Nederland zowel 
als in Europa. 
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