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Werken aan 
Europese identiteit 

Teruglopende opkomst bij verkiezingen 
hebben wetenschappers en politieke 
partijen tot diepgaand onderzoek aange
zet. Het gaat om het voortbestaan van 
het democratisch bestel. Door bestuurlij
ke en technologische ingewikkeldheden 
neemt de invloed van de uit te brengen 
stem af en mede daardoor staan de 
legitimiteit van de politiek en de rol van 
politieke beginselen ter discussie. Het 
CDA zij er zich van bewust - voert Zij
derveld aan - dat het nog niet aan de 
beurt is met een identiteitscrisis, zoals de 
PvdA die beleeft, maar er evenmin im
muun voor is. Zingevingsvragen beroe
ren vooral jongeren steeds meer, al wor
den kerken steeds minder bezocht. 

Tegen deze achtergrond blijft het door 
het CDA bestreden proces om de Britse 
Conservatieven deel te laten uitmaken 
van de fractie van de Europese Volks
partij (christen-democratische fractie), 
aandacht vragen. De CDU en CSU wer
ken al jaren in een soort kruisverband, 
door van twee soorten verbanden lid te 
zijn. Als christen-democraten zijn zij lid 
van de EVP (EG), de Europese Unie van 
Christen Democraten (Europa) en de 
Christen Democratische Internationale. 
Daarnaast zijn zij ook lid van de Europe
se Democratische Unie, met partijen als 
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Britse Conservative Party, Franse 'Gaul
listen' en christen-democratische partijen 
in Centraal Europa. 

Onze Duitse vrienden kan geen begin
selloosheid of puur pragmatisme verwe
ten worden, maar zij hechten daarnaast 
aan het participeren in meerderheden om 
zaken naar hun hand te zetten. Zij wen
sen duurzame meerderheidsposities om 
de koers te kunnen bepalen. 

Bij het Top-beraad in februari jongst
leden hadden de politieke leiders van de 
EVP-partijen en de regeringsleiders voor 
de derde keer de 'Gemeenschap van 
fracties' op de agenda. De CD-Top be
veelt de EVP-fractie aan het overleg met 
de Europese Democratische fractie over 
de totstandbrenging van een gemeen
schappelijke structuur voort te zetten en 
vanaf 1 mei een 'gemeenschap van frac
ties' in het leven te roepen op een door 
haar vast te stellen wijze. De Top gaat 
ervan uit dat deze georganiseerde sa
menwerking zal leiden tot een nog hech
tere politiek-programmatische toenade
ring. Aan het eind van de parlementaire 
periode (juni 1994) zal de EVP in het 
licht van de opgedane ervaringen en van 
het verkiezingsprogram de wenselijkheid 
nagaan om deze lijn voort te zetten en 
eventueel te versterken. 
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Helmuth Kohl, de drijvende kracht 
achter dit onzalige plan zoekt meer inte
gratie. Hoe zo'n 'fractiegemeenschap' 
werkt moeten de afgevaardigden uitma
ken. In elk geval zal de Conservative 
Party geen deel uitmaken van de EVP. 
De praktijk in het EP laat mijns inziens 
slechts ruimte voor twee mogelijkheden: 
Ofwel twee fracties, die nauw samen
werken, maar verder eigen fracties blij
ven. Dan verandert er niet veel. De Duit
sers met in hun kielzog de Italianen zuI
len deze vorm niet steunen. Ofwel één 
ongedeelde fractie met de vooral door de 
Duitsers zo gewenste voordelen op ge
bied van politieke macht, gemeten in 
aantallen vice-voorzitters, commissie
voorzitters, en dergelijke. Begin april 
heeft de EVP-fractie besloten tot fusie. 
Helmut Kohl heeft zijn zin gekregen. Van 
niemand uit de EVP-Top prijkt een voor
behoud bij de resolutie, ook niet vanuit 
het CDA, de partij die zich het meest 
verzet tegen deze tekst. Politiek is de 
kunst van het haalbare, zal het antwoord 
wel zijn bij navraag bij Lubbers of Van 
Velzen. 

Identiteit 
Bij het alternatief van één ongedeelde 
fractie is de identiteit aan de orde. Hoe 
kunnen EVP-gekozenen de kiezers dan 
laten zien van welke beginselen zij uit
gaan? Nu wordt de identiteit van een 
politieke partij niet in elk land op dezelfde 
manier beleefd. Het begrip 'christen-de
mocratie' wordt niet overal identiek opge
vat. Traditie speelt overal haar eigen rol, 
culturen verschillen. Toegegeven, het 
CDA is niet de enige die de wijsheid in 
pacht heeft, maar het heeft wel veel 
moeite gedaan mede via gezamenlijk 
beleefde beginselen een enthousiaste 
beweging op gang te brengen. En het 
heeft een grote bijdrage geleverd aan de 
bestuurbaarheid van ons land en de 
ontwikkeling van de Gemeenschap. 
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Verzwakking van christen-democrati
sche inspiratie, eliminatie van geestelijke 
bases voeren waarschijnlijk tot keuzen 
als: links/rechts, vooruitstrevend/behou
dend, keuzen die juist minder bruikbaar 
zijn geworden. Ook al bevindt de EVP 
zich blijkbaar in een wervende positie 
wat de politieke communautaire doelstel
lingen betreft, het 'christelijk mensbeeld 
en de verantwoordelijkheid van de mens 
tegenover God' (Actieprogram '89-'94 
van de EVP, nr. 101) liggen als uitdruk
king van diepere beginselen ten grond
slag aan die meer concrete doelstellin
gen. Uitgangspunten, die ook nieuwe 
generaties aanspreken. 

De zorg om christen-democratische 
identiteit lijkt in Nederland het levendigst 
te zijn, wanneer men althans afgaat op 
publikaties en resoluties. Maar het CDA 
zal alleen niet in staat zijn de bedreiging 
tegen te houden. Gezamenlijk werken 
aan een grensoverschrijdende en uitstra
lende christen-democratische identiteit is 
daarom nu extra van belang. Het nieuwe 
samenwerkingsverband van weten
schappelijke instellingen van de EVP
partijen moet met voorrang in deze rich
ting werken. Het is een belang van de 
democratie in de Gemeenschap om 
verdieping van uitgangspunten transnati
onaal tot de prioriteiten te rekenen en 
Europese profielen te ontwikkelen. Dat is 
ook van belang voor de nieuwe demo
cratieën op ons continent, die van onze 
ervaring kunnen profiteren en daarbij 
hopelijk onze welvaartskwalen van mate
rialisme, onverschilligheid en consumen
tisme weten te vermijden. 
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