
Per~ scoop 

Commentaar u1t het Wetenschappelijk lnstituut 

Europese democratie: 
meer dan verschuiving 
van bevoegdheden 

Het VIlle Congres van de Europese Volks
partij, midden november dit jaar te Dublin, 
was volgens trouwe participanten anders. 
Nog tijdens de aanloop waren er stemmen 
geweest, die het centrale punt op de 
agenda, het ontwerp van een Europese 
Grondwet, voorbarig en niet echt relevant 
vonden. Tot voor kort was er ook voor de 
Europese Volkspartij beperkte belangstel
ling. De aandacht concentreerde zich op 
de christen-democratische fractie in het 
Europese Parlement. De agenda en ook 
het mandaat van het EVP-congres in Dub
lin maakten duideliJk, hoe misplaatst zo'n 
onderschatting zou ziJn, en hoe wij op een 
cruciaal moment in de politieke menings
en besluitvorm1ng de boot zouden missen 
door onderschatting van de mogelijkhe
den en betekenis van de EVP en haar be
sluitvormende organen. Profiel, samen
stelling en richting van de EVP zullen een 
zeer belangriJke plaats gaan innemen, in 
het interne debat binnen het CDA, maar 
uberhaupt zal partijvorming op Europees 
niveau steeds meer het nationale debat 
over partijvorming en coalitie gaan beln
vloeden, misschien op den duur beheer
sen. Het artikel van Harro Hoogerwerf en 
Ad Koppejan in het meinummer 1990 van 
Christen Democratische Verkenningen 
('Heeft de Europese christen-democratie 
nog toekomst?') geeft duidelijk aan van 
welk een eminent belang een intensieve 
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en regelmatige discussie binnen het CDA 
is over wat er in en rond de EVP speelt. 

De staatsrechtelijke structuur 
Oat belang werd ook nog eens duidelijk in 
de discussies over de opzet van een 
komende Europese federatie in Dublin 
01e discussie was prematuur noch mis
plaatst. W1e kans heeft gehad kennis te ne
men van het recente rapport van ons We
tenschappeliJk lnstituut 'Publieke gerech
tigheid' zal zich realiseren. in welke mate 
christen-democratische principes richting
gevend kunnen en moeten zijn bij de opzet 
van het nieuwe federatieve Europa. De uit
oefenlng van publieke gerechtigheid is ten 
nauwste verbonden met een tijdige en 
nauwkeurige vertaling van het subsidlari
teitsbeginsel op Europees n1veau. Be
voegdheden verschuiven. soms onge
merkt. Er vallen gaten in het democratisch 
beslu1tvormings- en controleproces. lnte
gratie van bepaalde sectoren heeft on
voorziene consequenties en leidt tot 
scheefgroei in andere sectoren als ge
zondheidszorg, media, positie van maat
schappelijke organ1saties, onderwijs. 
Daarom WIJZen WIJ segmentbenadering 
van de Europese integratie af. WiJ willen 
evenmin een gesloten bestuurslaag. waar
biJ in dit stadium word! gedefinieerd, welke 
de bevoegdheden van de Europese Fede
ratie niet zijn. Oat betekent derhalve ter-
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zelfder tijd het optrekken van een Euro
pees bouwwerk waarbij de lagere bestuur
lijke eenheden die bevoegdheden houden 
of krijgen die direct relateren aan de voor
waarden om burgers hun verantwoorde
lijkheden in daden te Iaten omzetten. Het 
betekent, dat de Federatie slechts op
treedt wanneer politieke vraagstukken dui
deliJk een Europese en internationale reik
wijdte hebben. Waar Europese constitutie
schriJvers voor staan is de vertaling ener
ZIJdS van de heelheid van het integratie
concept en van de afwiJzing van de totale 
harmonisatie anderziJdS. Verscheiden
heid, gelaagdheid en complementariteit 
ziJn daarbiJ leidende prtnctpes. 

In staatsrechteltjk opzicht IS veel meer 
aan de orde dan de versterktng van de de
mocratische controle-organen. Daar gaat 
het overigens ook om, en daarom werd in 
Dublin dutdeltJk gekozen voor versterking 
van het Europese Parlement, maar werd 
ook de posttie van de Commissie als een 
Europese regeringslaag gekenschetst. De 
EVP wees derhalve het treffen van rege
ringsleiders als een soort superbesluitvor
mend orgaan af De Europese Minister
raad krtjgt wei ZtJn dutdelijke plaats, name
lijk als een soort senaat, die de voorstellen 
van de Europese Commissie bediscus
sieert. toetst. beoordeelt. De Commissie 
dient de kern van de Europese uitvoeren
de mach! te zijn en de wetgevende functie 
dient vervuld te worden in de publieke zit
tingen van de Europese Ministerraad en in 
het Europese Parlement, direct gekozen 
en volgens een uniform ktesstelsel. 

Meer dan economische en politieke sa
menwerking 
Onze politieke overtuiging vertaalt zich in 
staatsrechtelijke formules en het was van 
grote betekenis op dit terrein een discus
sie te hebben die principieel verankerd 
was. Maar een grondwet regelt niet aileen 
de kale bouw van het Europese huis, ook 
de indeling en soms de inrichting. Daar is 
op de eerste plaats de sociale dimensie 
van Europa. Wie het verkeer van personen 
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vriJ laat en geen criteria formuleert in dear
beidsrechtelijke sfeer creeert de mogelijk
heid van 'social shopping' en zet een pre
mie op investeringen JUist daar waar de so
ciale omstandigheden en de arbeidsrech
teltjke bescherming door de vloer van 
menswaardigheid zakken. Zo draagt hij bij 
aan een druk en een spiraal naar beneden 
op dit terrein in heel de EG. Maar van de 
andere kant, zo zegt ook het rapport 'Pu
blieke gerechtigheid', is een Europese 
harmonisatie van de sociale en arbeids
rechteltjke voorzteningen, noch realistisch, 
noch gewenst. Europese uniformiteit, dte 
geen rekening houdt met geschiedenis, 
culturele, zelfs klimatologische verschei
denheid en financiele mogelijkheden 
word! afgewezen. Het gaat om een stelsel 
van minimumvoorz~eningen, het gaat veel
eer om aandacht om iedere slap verder op 
de integratie te bezien op sociale conse
quenties. De solidariteit draagt op om de 
regio's (of groepen) die minder meekun
nen in dit proces vanuit de Gemeenschap 
zelf een helpende hand te bieden, zoals in 
het Regionaal Sociaal Fonds geschiedt. 
Het gaat om de opbouw van een sociale 
markteconomie, ook op Europees niveau. 
Maar dat is wat anders dan complete har
monisatie. Een democratisch Europa bete
kent daarom aandacht voor en veranke
ring van een sociaal Europa. 

Behoud van de schepping 
Het zou verraad ziJn om het Europese een
wordingsproces niet juist te gebruiken 
voor het met prioriteit aanpakken van een 
van de centrale problemen van onze tijd, 
nota bene een probleem, dat aileen maar 
effectief aangepakt kan worden in tnterna
tionaal verband. Economische groei moet 
niet aileen sociaal zijn, maar is aileen ver
antwoord als die niet tot stand komt door 
uitputting van de natuur, gerekend wordt 
ook naar de milieukosten, en aangewend 
word! voor herstel en bescherming van dat 
milieu. Van Rompuy, de voorzitter van de 
Belgische CVP heeft het over een eco-so
ciale markteconomie. Zeker is, dat we niet 

39 



Ianger de vriJheid hebben om de ecologi
sche normering en orientatie van de markt
economie achterwege te Iaten. 

Ook dat verdient een duidelijke onder
streping en vastlegging in de toekomstige 
Europese Grondwet. Eigenlijk valt er een 
parallel te trekken tussen de Verklaring 
van de rechten van de mens en een af
dwingbaar handvest tot behoud van de 
schepping (Lubbers op de Haagse milieu
conferentie in het voorJaar van 1989). Er 
wordt in dit verband gesproken van de sa
menzwering van Brussel scherpe milieu
eisen die eigenlijk onvermijdelijk zijn. wor
den nationaal niet uitgevoerd, omdat de 
nationale minister zich kan verschuilen 
achter de overmacht van de Europese 
Raadsbesluiten. Constitutionele veranke
ring van deze normering en orientering 
kan dat beperken, en kan met behulp van 
een ter zake alerte publieke opinie een om
gekeerde samenzwenng veroorzaken: 
doorvoering van milieumaatregelen ook in 
Ianden, waar de laksheid of de kleine winst 
het nog winnen van deze urgentie. Binnen 
de EVP bleken duidelijk krachten aanwe
zig, waaronder de jongeren, die op dit ter
rein een zo scherp mogelijk profiel van de 
nieuwe Europese samenwerking wild en te
kenen. Die toonzetting moet vastgehou
den worden straks biJ de definitieve vorm
geving van de Europese Constitutie. 

Overheid of burgers? 
Sommige maatschappelijke organisaties 
realiseren het zich al enige tijd Voor ande
re komt het als een schok De grotere eco
nomische eenheden profiteren als eerste 
van de Europese eenheid. Bovendien 
breidt hun werkingssfeer zich ook in de 
diepte uit ten koste van die organisaties 
Daarbij ziJn tenminste drie elkaar verster
kende factoren in het spel Ten eerste heb
ben velen zich te laat gerealiseerd, dat de 
vier vrijheden van de Europese eenwor
ding- vrij verkeer van personen, diensten, 
kapitaal en goederen - de kenmerken van 
een economische eenheid, penetratie van 
het commerciele in traditioneel niet-com-
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merciele domeinen ten gevolge heeft. De 
gezondheidszorg IS hier een duideliJk 
voorbeeld van aan het worden. Oat geldt 
zowel de zorg als de financiering van die 
zorg, waar die nog sterk in handen ligt van 
in ieder geval oorspronkelijk op onderlinge 
solidariteit gestoelde en op cooperatieve 
basis georganiseerde financ1ering van die 
zorg. Maar het geldt ook de media, de on
derwijsinstellingen, zelfs de landbouw
cooperaties. 

De tweede plaats is. dat de les, die WiJ 1n 
bijvoorbeeld ons land geleerd hebben. dat 
organisaties van de burgers een beleid 
verdienen van bescherming en stimule
ring, zeker niet 1n aile Ianden van de Ge
meenschap ook gemeengoed is. In vele 
Ianden is er nog steeds een etatistische 
traditie op die terreinen, die bij ons bij uit
stek door maatschappelijke organisaties 
bestreken worden. In andere groeit de nel
ging om privatisering geliJk te stellen met 
commercialisering. In ieder geval is er op 
dit moment op Europees niveau van een 
beleid van bescherm1ng en stimulering 
nog weinig te bespeuren 

En op de derde plaats zijn maatschap
pelijke niet-commerciele organisaties, ze
ker die waarin de !eden nog een belangrij
ke stem hebben, produkten van en gebon
den aan regionale of nationale eenheden. 
Een 'Europeanisering· van deze instellin
gen ligt minder snel voor de hand dan bij 
het bedrijfsleven, en ook de weg van de fu
sies is moeilijker begaanbaar Zelfs de 
landbouw- en landbouwkredietcoopera
ties, die het toch ook van schaalvergroting 
en centrale marktbewerking moeten heb
ben, hebben hier weet van. 

Ons land hoeft niet te bescheiden te ziJn, 
als het gaat om aan te rei ken en te vertalen 
de formules die wij hier ontwikkeld hebben 
om maatschappelijke participatie, plurifor
miteit, geestelijke vriJheid en armoedebe
striJding vorm te geven. In onze afwijzing 
van het etatisme en het dominante van het 
commerciele hebben wij als christen-de
mocraten de plicht om in de Europese re
gelgeving de ruimte te garanderen die er 
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moet zijn voor organisaties van zorg en so
lidariteit, van kaders waarbinnen ieder zijn 
waardenoverdracht veilig gesteld weet, 
van initiatieven om de nieuwe armen in de 
Europese samenleving te integreren, van 
vertalingen van samenwerking tussen bur
gers, die niet door de overheid vervangen 
kunnen worden, zonder dat deze overheid 
doldraait, van instellingen van belangen
behartiging, ook al ziJn die kritisch ten op
zichte van de nationale of de Europese 
overheid. Oat vraagt om regelgeving, 
maar ook ten minste gelijke kansen met het 
commerciele particuliere initiatief en der
halve ook financiele faciliteiten en vergun
ningen. 

Wij hebben op dit terrein een kostbaar 
legaat in te brengen in de Europese een
heid. Er zal nog lang en hard gewerkt moe
ten worden om dit legaat geaccepteerd te 
krijgen. Oat is van belang voor de maat
schappijopbouw van de huidige Gemeen
schap: het is van levensbetekenis voor de 
keuzen die de Midden- en Oosteuropese 
Ianden straks kunnen maken, als nieuwe 
leden, die nu al voor de vraag staan hoe zij 
hun ontstatelijkingsprogramma zullen uit
voeren. In onze inbreng binnen de EVP zal 
het COA hier een zwaar punt van moeten 
maken. 

Waarden- en informatieoverdracht 
De commerciele dominantie die in Europa 
dreigt kan Op een terrein heel Speciale 
consequenties hebben, namelijk dat van 
de informatie- en waardenoverdracht. De 
automatismen van de mark! hier hun gang 
Iaten gaan kan betekenen, dat binnen lien 
jaar informatieverschaffing via de media in 
overheersende mate in handen komt te lig
gen van bezitters van groot-kapitaal. Auto
matismen hun gang Iaten gaan leidt ertoe, 
dat in de Europese opleidings- en onder
zoeksprogramma's de niet-technologi
sche vakken en projecten gemarginali
seerd gaan worden. Het zijn ontwikkelin
gen, die rechtstreeks verband houden met 
de visie die men op de Europese bescha
ving heeft en, waar het waardenoverdracht 
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betreft, met de mensvisie. Zoals het in de 
jaren zestig en zeventig erom ging de in
vloed van de overheid te begrenzen; zo 
gaat het in de komende jaren om de be
grenzing van de commerciele invloed. Oat 
is iets anders dan de afschaffing ervan. 
Maar het betekent wei, dat ook op Euro
pees niveau een programma voor be
scherming en stimulering van de niet-com
merciele waardenoverdracht en informa
tieverschaffing dient te worden gegaran
deerd. 

Economische stimulansen en fiscale fa
ciliteiten maken anders de commerciele 
media tot een onverslaanbare concurrent. 
Die media maken juist gebruik van de Eu
ropese mogelijkheden en faciliteiten. Het 
is daarom kortzichtig te veronderstellen, 
dat het Europese cultuurbeleid slechts het 
domein van de nationale regering zou zijn. 
In de eerste schetsen van de Europese 
constitutie is - zij het nog voorzichtig -
aangegeven, dat garantie voor pluriformi
teit, voor eigenheid, voor beperking van de 
commercialiteit ook regelgeving op Euro
pees niveau vergt. De Gemeenschap kan 
echter niet vervangen, wat het particulier 
initiatief op dit terrein nalaat. Een staats
monopolie op informatie-overdracht zou 
geen goed antwoord zijn. Maar als de Eu
ropese autonome media initiatieven zou
den nemen om hun eigen antwoord te for
muleren op de Europeanisering van de in
formatie-overdracht, dan moeten zij daar
bij op bescherming en steun kunnen 
rekenen. 

Het is duidelijk, dat ten aanzien van do
minerende en opkomende tendensen in 
onze cultuur ook de instellingen van waar
denoverdracht zijdens de Europese Ge
meenschap op bijzondere bescherming 
moeten kunnen rekenen, van het gezin tot 
vormingswerk (zie Periscoop van decem
ber jongstleden), tot instellingen van gees
telijke volksgezondheid. 

Terecht ook werd in Dublin door de or
ganisatie van christen-democratische 
vrouwen in Europa nadrukkelijk de aan
dacht gevraagd voor de kwestie van de 
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bio-ethiek. Sommigen willen dat afdoen 
met een simpele verklaring en een verwij
zing naar nationale overheden. Maar wie 
zich realiseert, welke gigantische commer
ciele belangen met genetische manipula
tie en met gebru1kmaking van menselijk 
voortplantingsmateriaal gemoeid gaan, re
aliseert zich dat grenzen en richtinggeving 
hier ook een Europese aangelegenheid 
ziJn. Maar ook als de ons verwante boeren
organisaties als de KNBTB en de CBTB 
beperkingen willen bij de toepassing van 
de mogelijkheden van bio-technologie bij 
dieren, dan is dit aileen te verwezenlijken 
wanneer dat tenminste op Europees ni
veau plaats vindt. En allen realiseren zich 
de beperkte werking van nationale ethi
sche wetgeving in een continent met vrij 
verkeer van personen en diensten. Een 
democratisch Europa, dat ook het zwakke
re en het stemloze wil verdedigen, een de
mocratisch Europa, dat ruimte wil bieden 
voor het grondrecht van vrije informatie- en 
waardenoverdracht, heeft behoefte aan 
voorzieningen en correcties op het niveau 
van Europa zelf. Daarom het pleidooi voor 
een aparte cultuurparagraaf in de toekom
stige Europese Constitutie, daarom daarin 
ook aandacht voor vrije waardenover
dracht en voor instellingen, die daar juist 
voor staan. Daarom zou ik ook op de agen
da willen zetten de wenselijkheid van een 
Europees Charter voor Bio-ethiek. Een 
Europa, dat het derde millennium ingaat 
mag het niet voor minder doen I 

Een Europese partijendemocratie 
Democratie is meer dan democratische 
controle. Democratie is participatie. De 
brug naar participatie in de macht is in ons 
soort democratie de politieke partij. ZiJ 
dient lage drempels te hebben en toegan
kelijkheid van de machtskaders, openheid 
vooral. 

Het was niet altijd even aantrekkelijk om 
in Europees verband 1n de christen-demo
cratische partijpolitiek te participeren wat 
had het echt te betekenen, wat was de 
kosten-batenverhouding in termen van 
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tijdsbeslag, vergadergeduld, opwinding 
en creativiteit, investering in menselijke 
contacten'? 

Het EVP-congres in Dublin maakte een 
zaak duidelijk Het is niet voldoende als ai
leen de macht naar Europa verschuift, als 
aileen de bevoegdheden van het Europe
se Parlement versterkt worden om de de
mocratische kloof ten gevolge van die ver
schuiving te dichten. Het is niet genoeg, 
dat de discussie zich beperkt tot die for
mele versterking van de democratie. In de 
nieuwe constitutie van dat Europa moet 
dat in garanties verankerd worden, zoals 
die hierboven beschreven zijn Anders is 
het moeiliJk om in het jaar 2000 van een de
mocratisch Europa te spreken 

Maar er is meer De democratie in Euro
pa zal nooit optimaal functioneren, als die 
internationale partijformaties als de EVP 
niet van de zolder gehaald worden, uit hun 
hoogte en isolement getrokken worden, 
niet gewoon meefunctioneren in het dage
lijkse bestaan van de Europese burger 
Voor de EVP betekent dat een programma 
van popularisering en van inspirering te
gelijk. 

Europese besluitvorming uit de Euro-eli
te halen het is op vele plaatsen opge
merkt, dat vanwege afstand, onbekend
heid met het internationale, ingewikkeld
heid van de problematiek, de grootste be
dreiging van de Europese democratie 
gelegen is in het feit, dat besluitvorming en 
controle zich in wezen afspelen 1n een krin
getje van enkele duizenden personen rond 
Brussel, Luxemburg en Straatsburg 

Er moet een programma komen eerst tot 
popularisering van de Europese Volkspar
tij. Oat kan door de toerusting van die partiJ 
met aile normale instrumenten waarover 
een politieke partij moet kunnen beschik
ken, zoals partijdagen, themacongressen, 
ruimer verspreide publikaties, een pers
dienst, brede participatie in de besluitvor
mlng v1a de aangesloten nationale partij
en, en uiteraard een prominente plaats in 
de eigen politieke discussies over zaken, 
waarover de EVP mee moet beslissen. Het 
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IS er allemaal al in beg1nsel, maar de ver
schuivlng van de mach! naar Brussel. le1dt 
noodzakeliJk tot de bel1chling van onze 
partijpolitieke discuss1es vanu1t Europees 
perspectief 

Zo dient zeker 1n Nederland de dlscus
sie over de verbreding of verd1eping van 
de EG en vooral over de toetreding van an
dere kleinere Ianden in de Gemeenschap 
goed gevoerd te worden. Het CDA heeft 
op enkele studieconferenties daar uitvoe
ng over gesproken. Maar het gaat ook om 
de systematiek, om biJ de belangriJkse 
probleemstellingen op de politieke agen
da systematisch de vraag te stellen. wat 
de consequenties ziJn biJ een belichting 
vanuit Europa Voor zaken van b1o-ethiek 
tot de koppeling. tot de organisalie van de 
gezondheidszorg en de media is dat van 
doorslaggevend be lang. 

Maar er is terzelfder l1Jd ook nog de ver
dieping, de herbronning Als we de EVP 
willen transformeren tot een echte politieke 
partij. dan behoeft Zij instrumenten en in
spiratie Het gaat om grondslagdiscus
sies. om profielcritena zowel van de aan
gesloten parliJen als van de EVP zelf. Het 
gaat om zaken als de besch1kking over 
een soort WetenschappeliJk lnstituut. om 
bezinningsbijeenkomsten. vooral om een 
degeiiJk en breed gedragen viJfJarenpro
gramma, om een herkenbaar beglnselpro
gramma. Oat is meer dan aileen de vraag, 
of bijvoorbeeld de Britse Conservatieven 
zich zouden mogen aansluiten biJ de EVP. 
Oat is ook een centraal probleem, maar 
deze discussies gaan eraan vooraf en !o
pen ermee samen. Op die manier zou het 
ook wei eens zo kunnen ZiJn, dat een 
gel'nspireerde EVP op de delen ook weer 
inspirerend en verdiepend kan werken. 
Daarmee ziJn we terug bij de Jaren twintig, 
toen het internationale treffen van christen
democraten geen afgietsel was maar in
spiratiebron. 

De chnsten-democratische maat nemen 
aan potentiele !eden van de EVP moet ge
beuren, maar passief afwachten hoe de 
EVP zich ontwikkelt. is het slechtst denk-
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bare antwoord. De invloed, die vanu1t Ne
derland, met name door Arie Oostlander is 
uitgeoefend op bijvoorbeeld het program
ma van de EVP, is verhoudingsgewijs zeer 
groot geweest. Hetzelfde geld! voor de wij
ze waarop de CVP nu de discussies over 
de Europese Constitutie heeft proberen te 
inspireren. Wat we nodig hebben is een 
actieprogramma ter inhoudelijke verdie
ping en oplad1ng van de EVP. Naast de 
genoemde actiepunten zou een degelijk 
kwartaalschrift, waarin de centrale vraag
stukken waar de EVP voor staat ter brede
re discussie worden gesteld, van groot nut 
kunnen z1jn. Verder dient nu onmiddellijk al 
met kracht gewerkt te worden aan de op
bouw van een federatie van de weten
schappelijke instellingen van de christen
democratische partijen De versterking 
van de bevoegdheden van het Europese 
Parlement dient hand in hand te gaan met 
een coherente fractievorming en dat weer 
met een uitbouw en verdieping van de EVP 
tot een grote en sterke programmatische 
en ge1nspireerde parliJ. Oat is ook een ap
pel aan onsl De christen-democraten van 
Europa moeten een echte 'constituency' 
worden van hun afgevaardigden, die soms 
hinderlijk volgt, de discussie democrati
seert, en vooral inspireert. 

Het nieuwe Europese bewustzijn 
De lage opkomst bij de Europese verkie
zingen van 1989 is aan vele factoren toe
geschreven. Misschien interesseert de 
Europese bevolking zich ook niet zo sterk 
voor de staatkundige opbouw van Europa, 
als wei voor de doeleinden. die de Europe
se eenheid moet dienen. Europa is nooit zo 
populair geweest als lijdens de zwaarste 
dreiging van de Koude Oorlog Vitale de
mocratie en brede participatie veronder
stelt verderliggende doeleinden dan de 
vorming van een nieuwe bestuurslaag. De 
vraag moet telkens weer geduid worden, 
waartoe. In eerdere periscopen in de 
tweede helft van vorig Jaar is gewezen op 
de vier grote uitdagingen waar de politiek 
tegen het einde van deze eeuw voor staat 
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1nternationale veil1gheid; behoud van de 
schepp1ng; een internationale economi
sche orde die integreert in plaats van ver
deelt en uitstoot: een wereldorde, waarin 
de h1storische en morele eigenheid van 
Europa en onze christelijk-human1stische 
tradit1e zullen ziJn veiliggesteld 

De christen-democratie 1s in haar ge
schiedenis van meer dan een eeuw 1n vele 
Ianden van Europa opgetreden als tegen
beweglng, tegen de dominant1e van dat 
moment, tegen de automatismen 1n maat
schappij en politiek Oat kon aileen maar 
succesvol zolang zij een eigen antwoord 
had op de specifieke vragen van dat mo-
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ment als ziJ meer was dan tegen de Fran
se Revolutie. tegen het liberalisme, tegen 
het totalitar1sme, tegen het communisme, 
dus ook tegen het matenalisme De formu
lering van dit eigen antwoord nu, op Euro
pees n1veau, bepaalt de overtuigings
kracht van onze beweging en is onze bij
drage aan de democratie van Europa nu. 
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