
Chrrsten-democratre 

Harro Hoogerwerf en Ad Koppejan 

Heeft de Europese 
christen-democratie 
nog toekomst? 

De toekomst van de Europese christen
democratie ziet er somber uit. De enige 
antwoorden die zij lijkt te hebben op de 
vragen van deze tijd zijn conservatisme 
met een pragmatisch-technocratische be
nadering. Het CDA moet het voortouw ne
men om de eigen identiteit te versterken. 
Dit artikel is de tweede bijdrage in de serie 
over de christen-democratie in Europa. 

In het januari-nummer van Christen Demo
cratische Verkenningen beschreef Theo 
Brinkel enkele belangrijke ontwikkelingen 
binnen de Europese christen-democratie.' 
Zij zou volgens velen in een ideologische 
crisis verkeren en daarmee geen antwoord 
hebben op de conservatieve verleiding. 
Op het niveau van de Europese christen
democratische jongerenorganisatie doet 
zich al jaren een soortgelijke discussie 
voor. Tijdens het onlangs gehouden con
gres in Pisa zijn echter belangrijke stap
pen gezet in de richting van een duidelij
ker christen-democratisch profiel van de 
Europese Jonge Christen Democraten 
(EJCD). De vraag is of de Europese moe
derpartijen ondertussen hun christen-de
mocratische identiteit niet verkwanselen in 
ruil voor het behoud van hun machtsposi
tie op internationaal terrein. Op korte ter
mijn mag dit een keuze zijn die het behoud 
van macht verzekert in een coalitie van 
conservatieven en christen-democraten 
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versus socialisten en hervormde commu
nisten. Maar de politieke tweedeling van 
Europa wordt hiermee een feit, dat zijn ef
fecten op de binnenlandse politieke ver
houdingen niet zal missen. Op de langere 
termijn heeft deze ontwikkeling dan ook 
desastreuze gevolgen voor de toekomst 
van zowel de Europese als ook de Neder
landse christen-democratie. 

In het navolgende schilderen wij eerst 
een portret van de EJCD als organisatie en 
de betrokkenheid van het CDJA daarbij. 
Wij staan uitgebreid stil bij het debat over 
de relatie tussen christen-democratie en 
conservatisme die in de jongerenorganisa
tie bekend staat als de dubbellidmaat
schap-discussie. Hierop volgt een be
schouwing over de bredere relevantie van 
de discussie en de laatste ontwikkelingen 
daarin. Vervolgens wordt ingegaan op het 
toekomstige politieke spectrum van Euro
pa en in het bijzonder de positie van de 
christen-democratie daarin. Tenslotte pro
beren wij enkele aanzetten te geven voor 
de opstelling van het CDA in de discussie 
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Chr~sten-democrat1e 

over de toekomst van de christen-demo
cratie in Europa. 

De Europese Jonge Christen Democra
ten 
De EJCD vormen een bonte verzameling 
Europese christen-democratische jonge
renorganisaties die om verschillende rede
nen met elkaar verbonden zijn. De domi
nerende gemeenschappelijke factor is het 
feit dat aile organisaties op een of andere 
manier zich christen-democratisch voelen 
en noemen. Sommige zeer uitgesproken 
zoals het CDJA en de Movimento Giovani
le della Democrazia Cristiana uit ltalie. An
deren hebben een minder sterk christen
democratisch profiel, zoals de Young Fine 
Gael uit lerland of de Juventude Centrista 
urt Portugal. Voor een aantal organisaties 
rs vooral het feit dat de eigen moederpartij 
is aangesloten bij EUCD of EVP reden voor 
het lidmaatschap van de EJCD. 

Maar de EJCD kennen meer varieteiten. 
Zo is de Junge Union uit de Bondsrepu
bliek een mammoet-organisatie met meer 
dan 200.000 leden, terwijl de Kristillisen 
Luton Nuoret uit Finland waarschijnlijk 
slechts een paar honderd aanhangers 
kent. Grote verschillen in financiele moge
lrjkheden zijn hier het gevolg van. Uiteenlo
pend zijn ook de politieke culturen van de 
lrdorganisaties, varierend van uiterst prin
cipiele Scandinavische geheelonthouders 
tot de levensgenieters van de jongerenor
ganisatie van de Nationale Partij uit Malta. 
Ondanks grote verschillen is er altijd veel 
waardering voor elkaars kwaliteiten en 
blijkl de betrokkenheid bij de EJCD van bij
na aile lidorganisaties steeds zeer groot. 

De EJCD hebben lidorganisaties in aile 
Ianden van West Europa met uitzondering 
van het Verenigd Koninkrijk, Griekenland 
en IJsland. Sinds kort zijn vier organisaties 
uit Middeneuropese Ianden waarnemer bij 
de EJCD. Waarschijnlijk zijn zij de voorbo
de van een veel grotere groep Midden- en 
Oosteuropeanen die de EJCD in de orga
nrsatie hopen te verenigen. Op dit moment 
wordt er hard aan gewerkt om brede con-
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tacten aan te knopen in de nieuwe demo
cratieen in die regio. 

De EJCD congresseren eenmaal per 
twee jaar. Dit is tegelijkertijd de belangrijk
ste activiteit van de EJCD. Tijdens het con
gres wordt veelal een politiek basisdocu
ment vastgesteld, worden in resoluties po
litieke standpunten geformuleerd over tal 
van actuele zaken en kiezen de afgevaar
digden een nieuw bestuur. Dit Executive 
bestaat uit elf leden en is verantwoordelijk 
voor de cobrdinatie van de activiteiten, de 
externe vertegenwoordiging, het toezicht 
op de dagelijkse gang van zaken op het 
Brusselse secretariaat en voor het nemen 
van urgente beslissingen. Het Politiek Bu
reau dat drie maal per jaar bijeenkomt con
troleert het Executive en is het besluitvor
mingsorgaan in de periode tussen de con
gressen. Aile lidorganisaties zijn vertegen
woordigd in het Politiek Bureau. 

De EJCD organiseren verschillende ke
ren per jaar internationale seminars over 
een actueel politiek thema. Voor veel jonge 
christen-democraten vormen de seminars 
een unieke gelegenheid om met een 
breed scala van politieke soortgenoten te 
discussieren en van gedachten te wisse
len. De resultaten van een seminar worden 
vaak ter goedkeuring en bekrachtiging 
voorgelegd aan het Politiek Bureau. De 
EJCD geven twee periodieken uit en publi
ceren regelmatig brochures over politieke 
onderwerpen die relevant zijn voor jonge
ren. De EJCD worden erkend als jongeren
organisatie door de Europese Volkspartij 
en de EUCD. Zodoende hebben en ge
bruiken de EJCD de mogelijkheid om bij
voorbeeld amendementen in te dienen op 
het verkiezingsprogramma van de EVP 
voor de Europese verkiezingen. Ook zijn 
de EJCD vertegenwoordigd in tal van jon
gerenstructuren binnen de Europese Ge
meenschap en de Raad van Europa Ten
slotte dient te worden vermeld dat de 
EJCD lid zijn van de lnternationale Unie 
van Jonge Christen-Democraten, de koe
pelorganisatie die Europese, Latijnsameri
kaanse en enkele kleine christen-demo-
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cratische jongerenorganisaties elders in 
de wereld verenigt. 

Dubbel lidmaatschap 
Zes lidorganisaties van de EJCD zijn ook 
aangesloten bij DEMYC (Democratie 
Youth community of Europe). Hoewel deze 
organisatie de naam heeft een vrijblijvend 
discussieplatform te zijn van gelijkgezinde 
jongerenorganisaties , heeft DEMYC zich 
meer en meer ontpopt als de Europese 
koepel van conservatieve politieke jonge
renorganisaties. Het feit dat een aantal le
den van de EJCD een belangrijk deel van 
hun internationale activiteiten wijdt aan 
een concurrerende organisatie en daar
mee het politieke profie l van de EJCD ver
troebelt, heeft binnen de organisatie ge
leid tot een jarenlang debat: de dubbellid
maatschap-discussie. 

Het probleem van de dubbele lidmaat
schappen vindt zijn oorsprong in de uit
eenlopende politieke traditites van de 
christen-democratie in West Europa. Waar 
in de Bondsrepubliek en Oostenrijk de 
christen-democratische partijen vanouds 
vrijwel het gehele rechter gedeelte van het 
politieke spectrum bezetten en zich daar
bij als conservatieve partijen profileerden, 
zien wij in Nederland, maar ook in België , 
Zwitserland en Italië, christen-democraten 
in de bekende politieke middenkoers. De 
jongerenorganisaties hebben meestal 
hiervan afgeleide posities. Sinds de op
richting kent de Europese (jongeren) chris
ten-democratie, daarom een strijd over de 
vraag in hoeverre de christen-democratie 
en conservatisme zich van elkaar onder
scheiden. 

Als gevolg van een radicalisering van 
de jonge christen-democraten uit Italië, 
Frankrijk, Nederland en België in de jaren 
zestig heeft de Junge Union (jongerenor
ganisatie van de CDU/CSU) in 1970 de 
(toen nog) EUJCD tijdelijk verlaten. Met 
name de samenwerking van vertegen
woordigers van de EUJCD met socialisti
sche jongerenorganisaties was voor de 
Duitsers aanleiding zich volledig op de 
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conservatieve koepel te richten. Hoewel 
de JU na enige jaren terugkeerde in de 
EUJCD is een aanzienli jk deel van het in
ternationale werk van deze organisatie in 
de sfeer van DEMYC blijven liggen. Een 
belangrijk aanvullend motief hierbij is dat 
men de goede contacten met de sterke 
conservatieve politieke jongerenorganisa
ties in landen zonder christen-democrati
sche traditie niet wi l laten varen. Het gaat 
dan in het bijzonder om de contacten met 
de jonge conservatieven in Groot-Brittan
nië en Grieken land , alsmede met groepe
ringen uit Scandinavië en Spanje. 

Het ideologische debat over deze kwes
tie is steeds vrij moeizaam verlopen. Door 
onder andere CDJA-vertegenwoordigers 
wordt zwaar gehamerd op de grondslag 
van de christen-democratie, de inspiratie 
vanuit het Evangelie , waaruit inderdaad 
een oproep tot behoud doorklinkt wanneer 
het gaat om het milieu, abortus en eutha
nasie, maar evenzeer een oproep tot radi
cale verandering , wanneer het gaat om de 
schrijnende kloof tussen arm en rijk, het 
uitbannen van oorlog en onderdrukking en 
het respecteren van de elementaire men
senrechten.2 Belgen, Italianen en in minde
re mate Fransen en Zwitsers vullen deze 
argumenten meestal aan, soms op grond 
van het gedachtengoed van belangrijke 
christen-democratische denkers uit de tra
ditie van hun moederpartijen. De kleine 
Scandinavische jongerenorganisaties zijn 
gewend aan de noodzaak om in de Noord
europese verzorg ingsstaten hun bestaan 
sterk ideologisch te leg itimeren en leggen 
daardoor zware nadruk op het christelijke 
element in de politiek van christen-demo
craten. De Ierse Young Fine Gael heeft 
steeds een speciale positie in deze dis
cussie ingenomen. In het meest katholieke 
land van West Europa is de christen-de
mocratie niet gesch ikt als politiek profiel 
Het gaat vooral om een strijd voor maat
schappelijke liberalisering. In een samen-

2. A.J. Koppejan, 'Conservatisme en Christen-Democra
tie', Perspectief nr. 1 (januari 1988) 12. 
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leving waar bijvoorbeeld echtscheid ing 
nog steeds verboden is verzetten deze 
jonge leren zich fel tegen elke vorm van 
conservatisme, en dus ook binnen de 
EJCD-geledingen. 

De Duitsers , Oostenrijkers en Portuge
zen daarentegen stellen zich aan de ande
re zijde van de discussie tamelijk hard op. 
Hun standpunten variëren van 'christen
democratie en conservatisme zijn voor ons 
twee gelijkwaardige inspiratiebronnen ' 
(JU) tot 'christen-democratie en conserva
tisme zijn voor ons hetzelfde' (JVP). Inte
ressant was daarbij de positie van de Mal
teserjongeren die formeel wel lid van DE
MYC zijn, maar zich in de loop van de jaren 
steeds duidelijker uitsluitend aan de EJCD 
gingen committeren. Alleen een dictaat 
van de moederpartij weerhoudt hen mo
menteel nog van het beëindigen van het 
DEMYC-Iidmaatschap. 

De moeizaam verlopende discussies 
leidden er in 1984 toe dat de leren bij wijze 
van reactie een waarnemerstatus aanvroe
gen bij de IFLRY (internationale koepel van 
liberale en radicale jongerenorganisaties). 
Deze stap , die de polarisatie rond de dub
bellidmaatschapkwestie verder versterkte , 
gaf wel aan hoe zwaar de zaak werd opge
vat door sommige leden en bracht het on
derwerp nog hoger op de EJCD agenda. 

Het CDJA stelde tot 
vervelens toe de 
ideologische kwesties 
voorop. 

Op het EJCD-congres in 1987 in Lugano 
bleken de tegenstellingen nauwelijks over
brugbaar. Pogingen om de ideologische 
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basis van de christen-democratie aan de 
orde te ste llen strandden op onwil aan de 
conservatieve zijde. Door handig en arro
gant optreden van de Duitse en Oosten
rijkse leiders werden een serie politiek-in
houdelijke resoluties aangenomen die 
voor organisaties als het CDJA onaccepta
bel waren en werd de positie van de DE
MYC-Ieden in het Executive van de EJCD 
verder versterkt. 

Voor het gedesi llusioneerde CDJA was 
een en ander aan leiding om zich de daar
opvolgende periode binnen de EJCD vol
ledig op de ideologische discussie te rich
ten. Niet zozeer het dubbellidmaatschap 
zelf maar de politieke beginselen van de 
EJCD werden het speerpunt van zijn inter
nationale activiteiten. 

Twee lijnen werden aaarbij consequent 
gevolgd , namelijk het voortdurend voeden 
van het ideologisch debat en het mobilise
ren van gelijkgezinden. In het kader van de 
eerste lijn stelden de CDJA-vertegenwoor
digers tot vervelens toe de ideologische 
kwesties voorop. In debatten en verklarin
gen, tijdens seminars en politieke bureaus 
hamerde het CDJA op het ideologisch pro
fiel van de organisatie. Dit leidde er toe dat 
meer dan menig jonge christen-democraat 
elders uit Europa gewend was, begrippen 
als responsible society en stewardship in 
EJCD documenten opdoken. Verwijzingen 
naar de fundamenten van onze politieke 
richting werden meer dan voorheen ge
meengoed. 

In het kader van het ideologisch debat 
werd op voorstel van Young Fine Gae!, de 
CVP-jongeren en het CDJA, in januari 
1988 op Malta een seminar georgan iseerd 
over de beginselen van de christen-demo
cratie. Na een aantal zware dagen werd in 
de slotverklaring uitgesproken dat 'de 
christen-democratie een unieke doctrine is 
die fundamenteel verschilt van totalitaris
me, marxisme en socialisme en die ook 
verschilt van liberalisme en conservatis
me'. De DEMYC-Iidorganisaties distan
tieerden zich van de inhoud toen zij be
krachtiging van het document door het Po-
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cratische jongerenorganisaties elders in 
de were ld verenigt 

Dubbel lidmaatschap 
Zes lidorganisaties van de EJCD zijn ook 
aangesloten bij DEMYC (Democratie 
Youth community of Europe). Hoewel deze 
organisatie de naam heeft een vri jblijvend 
discussieplatform te zijn van gelijkgezinde 
jongerenorganisaties , heeft DEMYC zich 
meer en meer ontpopt als de Europese 
koepel van conservatieve politieke jonge
renorganisaties. Het feit dat een aantal le
den van de EJCD een belangrijk deel van 
hun internationale activiteiten wijdt aan 
een concurrerende organisatie en daar
mee het politieke profiel van de EJCD ver
troebelt, heeft binnen de organisatie ge
leid tot een jarenlang debat de dubbellid
maatschap-discussie. 

Het probleem van de dubbele lidmaat
schappen vindt zijn oorsprong in de uit
een lopende politieke traditites van de 
christen-democratie in West Europa. Waar 
in de Bondsrepubliek en Oostenrijk de 
christen-democratische partijen vanouds 
vrijwel het gehele rechter gedeelte van het 
politieke spectrum bezetten en zich daar
bij als conservatieve partijen profi leerden, 
zien wij in Nederland, maar ook in België, 
Zwitserland en Italië, christen-democraten 
in de bekende politieke middenkoers. De 
jongerenorganisaties hebben meestal 
hiervan afgeleide posities. Sinds de op
richting kent de Europese (jongeren) chris
ten-democratie, daarom een strijd over de 
vraag in hoeverre de christen-democratie 
en conservatisme zich van elkaar onder
scheiden. 

Als gevolg van een radicalisering van 
de jonge christen-democraten uit Italië, 
Frankrijk, Nederland en België in de jaren 
zestig heeft de Junge Union (jongerenor
ganisatie van de CDU/CSU) in 1970 de 
(toen nog) EUJCD tijdelijk verlaten. Met 
name de samenwerking van vertegen
woordigers van de EUJCD met social isti
sche jongerenorganisaties was voor de 
Duitsers aanleiding zich volledig op de 
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conservatieve koepel te richten. Hoewel 
de JU na en ige jaren terugkeerde in de 
EUJCD is een aanzienlijk deel van het in
ternationale werk van deze organisatie in 
de sfeer van DEMYC blijven liggen . Een 
belangrijk aanvullend motief hierbij is dat 
men de goede contacten met de sterke 
conservatieve politieke jongerenorganisa
ties in landen zonder christen-democrati
sche traditie niet wil laten varen. Het gaat 
dan in het bijzonder om de contacten met 
de jonge conservatieven in Groot-Brittan
nië en Griekenland , alsmede met groepe
ringen uit Scandinavië en Spanje. 

Het ideologische debat over deze kwes
tie is steeds vrij moeizaam verlopen. Door 
onder andere CDJA-vertegenwoordigers 
wordt zwaar gehamerd op de grondslag 
van de christen-democratie, de inspiratie 
vanuit het Evangelie, waaruit inderdaad 
een oproep tot behoud doorklinkt wanneer 
het gaat om het milieu, abortus en eutha
nasie, maar evenzeer een oproep tot radi
cale verandering, wanneer het gaat om de 
schrijnende kloof tussen arm en rijk, het 
uitbannen van oorlog en onderdrukking en 
het respecteren van de elementaire men
senrechten.2 Belgen, Italianen en in minde
re mate Fransen en Zwitsers vullen deze 
argumenten meestal aan, soms op grond 
van het gedachtengoed van belangrijke 
christen-democratische denkers uit de tra
d itie van hun moederpartijen. De kleine 
Scand inavische jongerenorganisaties zijn 
gewendaandenoodzaakomindeNoo~
europese verzorg ingsstaten hun bestaan 
sterk ideologisch te leg itimeren en leggen 
daardoor zware nadruk op het christe lijke 
element in de pol itiek van christen-demo
craten. De Ierse Young Fine Gael heeft 
steeds een speciale positie in deze dis
cussie ingenomen. In het meest katholieke 
land van West Europa is de christen-de
mocratie niet gesch ikt als politiek profiel. 
Het gaat vooral om een strijd voor maat
schappelijke liberalisering. In een samen-

2. A.J. Koppejan, 'Conservatisme en Christen-Democra
tie ', Perspectief nr. 1 (januari 1988) 12. 
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leving waar bijvoorbeeld echtscheiding 
nog steeds verboden is verzetten deze 
jonge leren zich fel tegen elke vorm van 
conservatisme, en dus ook binnen de 
EJCD-geledingen. 

De Duitsers , Oostenrijkers en Portuge
zen daarentegen stellen zich aan de ande
re zijde van de discussie tamelijk hard op. 
Hun standpunten variëren van 'christen
democratie en conservatisme zijn voor ons 
twee gelijkwaardige inspiratiebronnen' 
(JU) tot 'christen-democratie en conserva
tisme zijn voor ons hetzelfde' (JVP). Inte
ressant was daarbij de positie van de Mal
teserjongeren die formeel wel lid van DE
MYC zijn , maar zich in de loop van de jaren 
steeds duidelijker uitsluitend aan de EJCD 
gingen committeren. Alleen een dictaat 
van de moederpartij weerhoudt hen mo
menteel nog van het beëindigen van het 
DEMYC-Iidmaatschap. 

De moeizaam verlopende discussies 
leidden er in 1984 toe dat de leren bij wijze 
van reactie een waarnemerstatus aanvroe
gen bij de IFLRY (internationale koepel van 
liberale en radicale jongerenorganisaties) 
Deze stap , die de polarisatie rond de dub
bellidmaatschapkwestie verder versterkte , 
gaf wel aan hoe zwaar de zaak werd opge
vat door sommige leden en bracht het on
derwerp nog hoger op de EJCD agenda. 

Het CDJA stelde tot 
vervelens toe de 
ideologische kwesties 
voorop. 

Op het EJCD-congres in 1987 in Lugano 
bleken de tegenstellingen nauwelijks over
brugbaar. Pogingen om de ideologische 
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basis van de christen-democratie aan de 
orde te ste llen strandden op onwil aan de 
conservatieve zijde. Door handig en arro
gant optreden van de Duitse en Oosten
rijkse leiders werden een serie politiek-in
houdelijke resoluties aangenomen die 
voor organisaties als het CDJA onaccepta
bel waren en werd de positie van de DE
MYC-Ieden in het Executive van de EJCD 
verder versterkt 

Voor het gedesi llusioneerde CDJA was 
een en ander aan leiding om zich de daar
opvolgende periode binnen de EJCD vol
ledig op de ideolog ische discussie te rich
ten. Niet zozeer het dubbellidmaatschap 
zelf maar de politieke beginselen van de 
EJCD werden het speerpunt van zi jn inter
nationale activiteiten . 

Twee lijnen werden daarbij consequent 
gevolgd , namelijk het voortdurend voeden 
van het ideologisch debat en het mobil ise
ren van gelijkgezinden. In het kader van de 
eerste lijn stelden de CDJA-vertegenwoor
digers tot vervelens toe de ideologische 
kwesties voorop. In debatten en verklarin
gen, tijdens seminars en politieke bureaus 
hamerde het CDJA op het ideologisch pro
fie l van de organisatie Dit leidde er toe dat 
meer dan menig jonge christen-democraat 
elders uit Europa gewend was, begrippen 
als responsible society en stewardship in 
EJCD documenten opdoken. Verwijzingen 
naar de fundamenten van onze politieke 
richting werden meer dan voorheen ge
meengoed. 

In het kader van het ideologisch debat 
werd op voorstel van Young Fine Gael, de 
CVP-jongeren en het CDJA, in januari 
1988 op Malta een seminar georganiseerd 
over de beginselen van de christen-demo
cratie. Na een aantal zware dagen werd in 
de slotverklaring uitgesproken dat 'de 
christen-democratie een unieke doctrine is 
die fundamenteel versch ilt van totalitaris
me, marxisme en socialisme en die ook 
versch ilt van liberalisme en conservatis
me' . De DEMYC-Iidorganisaties distan
tieerden zich van de inhoud toen zij be
krachtiging van het document door het Po-
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litiek Bureau niet konden voorkomen. 
De systematische aanpak van het mobi

liseren van gelijkgezinden leidde er toe dat 
het Politiek Bureau van Madrid in 1988 uit
sprak dat, met uitzondering van de voorzit
ter en internationaal secretaris van een lid
organisatie, vertegenwoordigers van de 
EJCD nooit ook op bijeenkomsten van an
dere internationale politieke koepels kon
den optreden. Leden van het Executive 
van de EJCD werd hierdoor de mogelijk
heid ontnomen om op bijvoorbeeld DE
MYC-seminars een rol te spelen, dit om het 
gezicht van de EJCD naar buiten toe zo 
weinig mogelijk te vertroebelen. 

Het gehele jaar 1989 stond in het teken 
van de voorbereiding van het 13e EJCD
congres in Pisa. Het CDJA en de directe 
bondgenoten uit lerland, Noorwegen en 
Belgie werkten systematisch aan de be
wustmaking van de kleine lidorganisaties. 
In de loop van het jaar werden bijeenkom
sten belegd waar personen uit die organi
saties elkaar ontmoeten. Zij vergewisten 
zich ervan dat aile organisaties, die hun 
benadering van christen-democratie deel
den, er van doordrongen waren welke be
langrijke beslissingen genomen moesten 
worden, dat zij hun contributie op tijd be
taalden en een sterke delegatie naar Pisa 
afvaardigden. Het CDJA slaagde er bo
vendien in om een zwaar stempel te druk
ken op het concept van het ideologische 
basisdocument dat in Pisa ter tafel zou lig
gen. Samen met leren en Noren werd een 
serie statutenwijzigingen en resoluties 
voorbereid en voorgelegd aan het con
gres. Tijdens het Pisa-congres bleek deze 
strategie effectief te zijn geweest. De anti
conservatieve rijen sloten zich deze keer 
wei ten faveure van een beter ideologisch 
profiel van de EJCD. Doordat de delega
ties wisten wat de bedoeling was en de 
communicatielijnen kort waren konden zij 
succesvol opereren. Doordat ook de ltalia
nen op inhoudelijke punten steun verleen
den werd bijvoorbeeld de essentiele zin 
van de Malta-verklaring, waarin de chris
ten-democratie wordt onderscheiden van 
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de overige politieke stromingen, in de 
EJCD-statuten opgenomen. Ook passeer
de op voorstel van het CDJA een resolutie 
waarin helder werd gesteld dat de Britse 
conservatieven niet in de EVP thuishoren. 
Het congres riep de EVP-fractie in het 
Europese Parlement op de speciale sa
menwerking, die gericht is op een eventu
eel samengaan, onmiddellijk te beeindi
gen. Tenslotte werd de positie van lidorga
nisaties die zich uitsluitend als christen
democratisch profileren in het Executive 
van de EJCD aanmerkelijk versterkt. He
laas lukte het net niet om de organisatie in 
de toekomst at te sluiten voor nieuwe dub
bellidmaatschappen. Een lers statuten
amendement van deze strekking behaalde 
niet de vereiste tweederde meerderheid. 
Veel organisaties waren namelijk bang dat 
hiermee een aantal Oosteuropese chris
ten-democratische jongerenorganisaties 
buiten gesloten zou worden en daarmee 
definitief in het conservatieve kamp terecht 
zouden komen. 

Bredere relevantie 
Het congres van de EJCD in Pisa had der
halve voor het CDJA bijzonder bevredi
gende uitkomsten. Hoewel het belang van 
dit jongerengebeuren in het Iicht van de 
wereldgeschiedenis stellig sterk gerelati
veerd dient te worden, denken wij toch dat 
een bredere relevantie van de recente ont
wikkelingen binnen de EJCD in deze be
schouwing mag worden betrokken. 

Allereerst heeft het ideologisch profiel 
van de organisatie een veel nadrukkelijker 
christen-democratisch stempel gekregen. 
Binnen de organisatie is het bewustzijn 
over deze thematiek van met name de klei
nere Ianden verhoogd en hun onderlinge 
samenwerking beloond. Bovendien is de 
machtsverhouding in het bestuur in gunsti
ge zin gewijzigd. 

Van bijzonder belang in dit verband zijn 
de groeiende contacten met de nieuwe 
christen-democratische stromingen in 
Oost Europa. Naast aile morele en mate
riele steun aan deze organisaties zal hun 
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duidelijk moeten worden gemaakt dat het 
tdeologisch profiel van de christen-demo
cratie meer is dan een anti-socialistische 
machtsvorming met een christelijk sausje. 
De huidige versplintering van de christen
democraten in de nieuwe democratieen 
zal er toe leiden dat velerlei groepen zich 
aandienen als potentiele !eden van de 
EJCD. Het toelatingsbeleid zal binnen de 
organisatie de discussie onmiddellijk doen 
oplaaien. De huidige samenstelling van 
het Executive van de EJCD is daarbij een 
belangrtjk voordeel. 

Hopelijk heeft de ontwikkeling binnen de 
EJCD ook een uitstraling naar de gebeur
tenissen op het niveau van de EVP en 
EUCD. Zoals al aangegeven heeft het 
EJCD-congres zich onomwonden uitge
sproken tegen een samengaan met de 
Britse conservatieven. 

Hoewel wiJ niet de illusie hebben dat 
deze oproep de besluitvorming in de ge
noemde organen wezenlijk zal betnvloe
den, kan via de JOngerenorganisaties de 
discussie hoger op de agenda komen bin
nen de moederpartiJen waar men onvol
doende alert is op de opmars van conser
vatieven in de EVP. Wellicht kan de EJCD 
op die manter een soort horzel-functie op 
Europees niveau vervullen. 

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat 
de polttieke vorming van toekomstig kader 
van de christen-democratische partijen 
voor een gedeelte plaatsvindt binnen de 
EJCD Het is niet zo en het mag wat ons 
betreft niet zo zijn dat jongeren die nu ac
tief ziJn in de EJCD later automatisch lei
dende posities in EVP of EUCD innemen. 
Toch is in een aantal Ianden de band tus
sen jongerenorganisatie en moederpartij 
dermate sterk dat in veel gevallen sprake 
IS van doorstroming. Wanneer deze jonge
ren in de huidige jongerenorganisatie zich 
het internationaal christen-democratisch 
gedachtengoed in belangrijke mate eigen 
maken dan is er waardevol gelnvesteerd in 
de toekomst. Het is evenwel de vraag of er 
nog een christen-democratische toekomst 
voor de huidige generatie jongeren zal zijn. 
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Toekomstig politiek spectrum 
Op dit moment zijn er in Europa drie be
langrijke tendensen die een herschikking 
van de politieke machtsverhoudingen tus
sen de belangrijkste politieke stromingen 
tot gevolg kunnen hebben: de verder
gaande Europese integratie, het democra
tiseringsproces in Oost Europa en het pro
ces van ont-ideologisering. Wij bezien 
hieronder met name de gevolgen voor de 
christen-democratie. 

De afgelopen jaren heeft een aantal 
nieuwe Ianden zich bij het Europese een
wordingsproces aangesloten (Spanje, 
Portugal en Griekenland). In deze Ianden 
heeft de christen-democratie met uitzon
dering van Noord-Spanje, evenals in het al 
eerder toegetreden Groot-Brittannie nooit 
echt goed voet aan de grond gekregen. 
De christen-democratische inbreng vanuit 
deze Ianden in het Europese Parlement is 
als gevolg daarvan gering. Deze toetredin
gen tot de EG betekende dus per definitie 
een verzwakking van de positie van de 
EVP-fractie ten opzichte van de overige 
politieke stromingen in het Europese Parle
ment. Tegelijkertijd heeft het Europese 
Parlement, dat helaas nog steeds te gerin
ge bevoegdheden kent, de laatste jaren 
aan status en invloed sterk gewonnen. Dit 
hangt nauw samen met de bredere ten
dens dat het zwaartepunt van de politieke 
besluitvorming verschuift naar het Europe
se niveau. Daarmee zijn ook voor ons, of 
we nu willen of niet, de beslissingen bin
nen de Europese organen (Europese 
Raad, Europese Commissie en Europees 
Parlement) van doorslaggevend belang 
voor de vormgeving van onze eigen sa
menleving. Automatisch betekent dit, ook 
voor Nederlandse christen-democraten, 
dat de Europese Volkspartij een zeer be
langrijk, zo niet het belangrijkste kader 
voor politiek optreden en kanaal voor 
machtsuitoefening gaat worden. 

In een democratische rechtsstaat als de 
onze, ook op Europees niveau, zijn het in 
de eerste plaats de politieke partijen, 
naast maatschappelijke organisaties, bur-
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gers en bedrijfsleven die mede vorm ge
ven aan de inrichting van de samenleving. 
Nu zien wij, met name bij het bedrijfsleven, 
dat men met het oog op de open grenzen 
van 1992, de samenwerking zoekt met an
deren. Samenwerkingsverbanden, fusies 
en overnames zijn aan de orde van de 
dag. Schaalvergroting en krachtenbunde
ling lijkt een tweede facet van het Europe
se eenwordingsproces. Want niet aileen in 
het bedrijfsleven maar ook in maatschap
pelijke organisaties gaan geluiden op om 
meer samen te werken met anderen of 
zelfs te fuseren. Zo is er ook een discussie 
ontstaan rond het eventuele samengaan 
van de werkgeversorganisaties VNO en 
NCW. Vanuit het CDA, bij monde van oud
minister De Koning, werd de nodige be
zorgdheid geuit vanwege het behoud van 
de eigen christelijke identiteit van het 
NCW. 

Toch kunnen we ons afvragen of oud
europarlementarier De Koning zich niet 
nog veel meer zorgen dient te maken over 
de samenwerking en fusiebewegingen 
van zijn eigen EVP-fractie. Ook hier vindt 
krachtenbundeling plaats en niet aileen 
van duidelijk geprofileerde christen-demo
cratische partijen. lmmers met de toetre
ding van de Griekse Nea Oemokratia en 
de Spaanse Partido Popular, is de chris
ten-democratische identiteit van de EVP 
bepaald niet versterkt. Beide genoemde 
partijen hebben vooral een conservatief 
profiel. Het evenwicht tussen het christen
democratische en het conservatief/chris
ten-democratische deel van de EVP-frac
tie dreigt definitief verstoord te raken met 
de toetreding van de Britse conservatie
ven. Tot nu toe zijn ze buiten de EVP-frac
tie gehouden vanwege hun terughouden
de standpunten over de Europese integra
tie, de Monetaire Unie en het Europees So
ciaal Handvest. Over de christen-demo
cratische identiteit is hierbij met geen 
woord gerept. Wei is er een samenwer
kingsverband aangegaan, op grond waar
van in 1991 alsnog bekeken kan worden of 
de houding van de Britse conservatieven 
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op de genoemde punten aanleiding geeft 
om het EVP-standpunt te herzien. Een sim
pele stemming binnen de huidige EVP
fractie, gecombineerd met een advies van 
de EVP-voorzitter, kan er in feite volgend 
Jaar al voor zorgen dat de Britse conserva
tieven deel gaan uitmaken van de EVP
fractie. 

Praktisch gezien betekent dit dat, behal
ve het extreem rechtse blok, vrijwel het ge
hele rechtse deel van het Europarlement in 
de EVP-fractie is opgenomen. Daarmee 
zou de EVP gezien de interne krachtver
houdingen definitief een conservatief pro
fie! krijgen. De conservatieve CDU/CSU
combinatie, de Grieken, de Portugezen en 
de onlangs toegetreden Spanjaarden, zijn 
samen namelijk goed voor 60 van de 121 
EVP-zetels in het Europese Parlement. Tel
len we dan de Luxemburgers erbij, die 
vaak met de conservatieven meestemmen 

Binnen 10 jaar kan het 
CDA-bureau een filiaal zijn 
van een conservatieve 
EVP. 

en een enkel conservatief lid uit de Fine 
Gael en de ltaliaanse fractie, dan is het 
conservatieve gedeelte in de EVP op dit 
moment al in de meerderheid. We hebben 
het dan nog niet eens gehad over een 
eventuele toetreding van Oostenrijk tot de 
EG waardoor ook de conservatief/christen
democratische OVP lid zou kunnen wor
den van de EVP. Kortom, binnen nog geen 
tien jaar kan de EVP-fractie bestaan uit 
overwegend conservatieven en is het 
CDA-bureau in de Kuyperstraat niet meer 
dan een filiaal van de Europese Volkspar-
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tiJ, het samenwerkingsverband van alles 
wat zich conservatief noemt in Europa. Is 
het voornemen het CDA-bureau aan de 
Kuyperstraat te verkopen daar een voor
bode van? Misschien is het ook daarom in
derdaad beter te verhuizen naar een 
n1euw pand. De oude Kuyper zou zich in 
ziJn graf omdraaien, maar ook Schaepman 
en Lohman zouden hier moeilijk mee uit de 
voeten kunnen. 

Oost Europa 
Met het faillissement van het communisti
sche systeem en het daarmee op gang ge
brachte economische en politieke hervor
mtngsproces, zijn er weer mogelijkheden 
geopend voor politieke pluriformiteit in 
Oost Europa. Diverse politieke partijen in 
West Europa zijn druk doende het demo
crattseringsproces te ondersteunen en de 
oprichting van zusterpartijen te stimuleren. 
Het CDA heeft zich op dit terrein ook heel 
actief betoond, vooral ten aanzien van zijn 
Hongaarse zusterpartij. Twee verkiezingen 
hebben we al achter de rug; in de DDR 
waar de alliantie van christen-democraten 
en conservatieven als duidelijk winnaar uit 
de bus is gekomen en in Hongarije waar 
de eerste ronde heeft Iaten zien dat cen
trum-rechts en centrum-links elkaar rede
ltjk 1n evenwicht houden. 

De huidige situatie Ievert nog geen dui
deltjk beeld van de machtsverhoudingen 
tussen de belangrijkste politieke stromin
gen op. Dit moet zich verder uitkristallise
ren. Ook over de christen-democratische 
partiJvorming vall er op dit moment nog 
we1nig definitiefs te melden. Wei mag het 
voorgaande duidelijk hebben gemaakt 
van welk groot belang deze ontwikkeling is 
voor de toekomst van de Europese chris
ten-democratie. De eerste tekenen zijn 
overigens hoopgevend. Dankzij de steun 
van verschillende Westeuropese christen
democratische partijen lijkt het er op dat in 
b11na aile Midden- en Oosteuropese ian
den christen-democratische partijen van 
de grond komen. Vele jaren van onder
drukking van het christelijk geloof hebben 
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er wei toe geleid dat deze partijen de 
waarde van de christelijke inspiratie voor 
het politieke handelen vaak sterker inzien 
dan de Westerse zusterpartijen. 

Ont-ideologisering 
Het huidige tijdsgewricht wordt door som
migen aangeduid als dat van het einde 
van de ideologieen. Voor de christen-de
mocratie valt te hopen dat zij ongelijk krij
gen. Wei heeft het communisme als lei
dende ideologie in veel Ianden zijn langste 
tijd gehad. De val van dit systeem in Oost 
Europa en het daarmee ingezette econo
mische liberaliseringsproces en de politie
ke democratisering heeft zijn weerslag niet 
gemist in de rest van de wereld en met 
name ook in West Europa. Het feit dat vele 
Oosteuropese communistische partijen 
zich omvormden in meer sociaal-demo
cratische richting, had ook consequenties 
voor de zusterpartijen in West Europa. Zo 
heeft de ltaliaanse communistische partij 
het predikaat communistisch definitief af
geworpen. Mogelijk zullen andere Westeu
ropese partijen hierin nog volgen. 

Met het opschuiven van de Westeurope
se communisten in de richting van de so
ciaal-democratie verandert ook het gehele 
politieke spectrum in Europa. Als gevolg 
hiervan gaat een coalitie of misschien zelfs 
een volledig samengaan van deze partijen 
steeds meer tot de mogelijkheden beho
ren. Zowel regeringssamenwerking op na
tionaal niveau, als een linkse meerderheid 
in het Europese Parlement, moet dan niet 
Ianger uitgesloten worden geacht. Zo zou
den de ltaliaanse christen-democraten 
voor het eerst na lange tijd in de oppositie 
kunnen geraken. Dit kan gevolgen hebben 
voor de (midden) positie die zij tot dusver 
heeft ingenomen in de ltaliaanse politiek 
en hen doen opschuiven naar rechts. Oat 
weer effect kan hebben op de opstelling 
van de ltaliaanse christen-democratische 
europarlementariers ten aanzien van het 
eventuele samengaan met de Britse con
servatieven. 

Het mogelijke ontstaan van een linkse 
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meerderheid van sociaal-democraten en 
hervormde-communisten in het Europese 
Parlement, zou de christen-democraten 
ertoe kunnen leiden om nog meer dan tot 
nu toe hun bondgenoten te zoeken bij de 
conservatieven en liberalen. Hiermee zou 
de politieke tweedeling van Europa een 
feit kunnen worden. 

Ondertussen voltrok zich in het West 
Europa van de jaren zeventig en tachtig 
een proces van toenemend pragmatisme 
en het verlaten van ideologische stok
paardjes. Zowel sociaal-democraten als 
christen-democraten hebben dit onder
gaan. Bovendien heett ook de toenemen
de secularisatie haar sporen achtergela
ten bij met name de christen-democraten. 
De angst om de aansluiting met de grote 
kiezersmassa te missen heeft ongetwijfeld 
een meer pragmatische houding aange
moedigd. Daarbij komt nog dat in een aan
tal Westeuropese Ianden de christen-de
mocraten voortdurend deel uitmaakten 
van de regeringscoalities, waarin compro
missen onvermijdelijk zijn. 

In dat Iicht passen de uitspraken van de 
secretaris-generaal van het lnternationale 
lnstituut 'Jacques Maritain', Roberto Papi
ni, die het proces van afnemend idealisme 
en slinkende aanhang van de christen-de
mocratie trettend beschreef in een diep
gaande analyse waarvan Theo Brinkel in 
zijn artikel een samenvatting gaf 'De chris
ten-democratische partijen groeiden naar 
een niet-ideologische opstelling die pro
beer! allerlei deelbelangen te verzoenen 
zonder te handelen vanuit een morele in
spiratiebron of een ordenende politieke 
overtuiging. Er kwam een nieuwe genera
tie politici op die meer gedreven werd door 
de eigen carriereplanning dan door een 
ideaal' 3 En: 'Zij wisten niet hoe zij de chris
telijke inspiratie moesten actualiseren en 
toespitsen op de problemen van deze tijd. 
Daarom kwamen de partijen nu eens over 
als pragmatische middenpartij, dan weer 
als anti-socialistische conservatieve for
matie. Het christelijk karakter kwam los te 
staan van het politieke handelen. Een soort 
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politieke schizofrenie was het gevolg, al
dus Papini':' 

Heeft de christen-democratie 
toekomst? 
Op basis van de analyse van de ontwik
kelingen in het Europese politieke spec
trum lijkt er voor de christen-democraten 
slechts een bijrol te zijn weggelegd in een 
grotere alliantie van Europese conservatie
ven. Daarmee ziet de toekomst van de 
Europese christen-democratie er somber 
uit. Theo Brinkel illustreerde in zijn artikel 
aan de hand van de opvatting van de lta
liaan Papini, dat het met name het gebrek 
aan ideologisch profiel is dat de EVP par
len speelt. Een conservatisme gecombi
neerd met een pragmatisch-technocrati
sche benadering lijkt daarmee het enige 
antwoord dat de christen-democratie heeft 
voor de politieke uitdagingen van deze 
tijds Het is niet toevallig dat het CDJA bei
de thema's de afgelopen jaren reeds aan 
de orde heeft gesteld binnen onze eigen 
nationale setting van het CDA.'' 

Er is een aantal redenen te geven waar
om deze ontwikkelingen in de Europese 
politieke verhoudingen op termijn desas
treuze gevolgen kunnen hebben voor de 
christen-democratie in Europa. Vanuit poli
tiek-ideologisch standpunt zouden wij het 
een heel slechte zaak vinden wanneer de 
christen-democratie zou opgaan in een 
conservatief machtsblok. In onze opvat
ting van christen-democratie zoals die al 
eerder in een artikel in Perspectief is ver
woord, onderscheidt deze zich als politie
ke stroming principieel van het conserva-
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ltsme. Oaarom behoort de christen-demo
cratie in onze opvatting niet bij voorbaat 
een voorkeur uit te spreken met wie zij 
wens! samen te werken. WiJ zullen het 
unieke van de christen-democratie hier 
n1et verder uitwerken. Elders en door an
deren werd dit vaak en zeer goed gedaan. 
Sterker nog, wij beschouwen onze politie
ke geschiedenis en de actuele verschij
ningsvorm van de christen-democratie in 
ons land als een voldoende bewijs hier
van. 

Maar ook op grond van politiek-strategi
sche overwegingen is het op de langere 
termijn zowel voor de Europese politieke 
verhoudingen als ook voor de christen-de
mocraten als politieke stroming, veel beter 
om vast te houden aan het eigen christen
democratische karakter dan op te gaan in 
een Europese meerderheidsalliantie met 
conservatieven. 

Levert deze laatste optie op korte ter
miJn wellicht een meerderheidspositie op 
tegenover een eventuele coalitie van so
ctaal-democaten en vroegere communis
ten, op de lange termijn is het vasthouden 
aan de middenpositie in het Europese po
litteke spectrum veel aantrekkelijker. 

Christen-democraten kunnen dan hun 
eigen coalitie-partner blijven kiezen. Oaar
mee word! voorkomen dat zij zichzelf ver
oordelen tot voortdurende samenwerking 
met dezelfde politieke stroming (de con
servatieven) hetgeen hun eigen christen
democratische identiteit aantast. Wisse
lende partners zijn in de politiek, in tegen
stelltng tot andere facetten van het Ieven, 
vaak heel gezond. 

Daarnaast kan de chrtslen-democratie 
met haar middenpositie een matigende en 
daarmee stabiliserende factor worden in 
de Europese politieke verhoudingen. Ex
tremisme van wisselende coalities van zo
wel conservatieven en liberalen enerzijds 
en soctaal-democraten en de vroegere 
commun1sten anderziJdS kan hiermee wor
den voorkomen. Tenslotte moet ook niet 
onderschat worden welke de effecten zul
len ziJn op de Nederlandse politieke ver-
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houdingen van een eventuele toetreding 
van de Britse conservatieven tot de EVP. 
Het CDA wordt een onderdeel van het blok 
van conservatieven in het Europese Parle
ment en moet aan de Nederlandse kiezers 
uitleggen dat men in Europees verband 
rechts van de VVD opereert. 0'66 zal hier
bij wei varen in het politieke midden en Jo
ris Voorhoeve kan zijn sociaal-liberalisme 
weer uit de kast halen. Kortom voor de 
CDA-strategen een weinig lokkend pers
pectief. 

Hoewel het vijf voor twaalf is, is de zaak 
van de christen-democratie nog niet verlo
ren. Hoopgevend is in dit verband de hier
voor gememoreerde uitspraak van de 
EJCD voor behoud van de eigen christen
democratische identiteit en tegen een sa
mengaan met de conservatieven. Oaar ligt 
een belangrijke basis voor de toekomst 
van de christen-democratie. Maar dan die
nen weer wei voor te zorgen dater inder
daad een Europese christen-democrati
sche moederpartij blijft bestaan. 

Op dit moment wordt er binnen het CDA 
veel opgemerkt dat men als Nederlandse 
christen-democraten de conservatieven 
toch niet kan tegenhouden gezien de 
krachtsverhoudingen binnen de EVP en de 
bescheiden positie die het CDA daarin in
neemt. Sommigen lijken de strijd bij voor
baat op te geven. In dat verband wordt er 
dan op gewezen hoe belangrijk het is om 
de Britten te betrekken bij het Europese 
eenwordingsproces. Men wijst er op dat 
de Britse conservatieven in het Europese 
Parlement geheel anders zouden zijn dan 
hun partijgenoten in Landen. Na Thatcher 
zou een andere conservatieve partij ont
staan die wellicht van binnenuit nog eens 
christen-democratisch is te maken. Erg 
plausibel klinkt dit verhaal niet en de gehe
le houding die er achier zit getuigt meer 
van klein geloof dan van geloof in de over
levingskansen van de christen-democra
tie. Het kan toch niet zo zijn dat het CDA
antwoord op de 'conservatieve verleiding' 
voornameliJk bestaat uit de vraag hoe we 
de toetreding van de Britse conservatie-
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ven tot de EVP-fractie verkopen aan de ei
gen achterban en publieke opinie. 

De vraag is welke rol het CDA dan wei 
kan spelen? Het CDA dient zich ons in
ziens de komende tijd diepgaand te bezin
nen over de toekomst van de Europese 
christen-democratie en concrete doelstel
lingen op dit punt te formuleren. Het eeu
wige dilemma tussen macht en principes 
zal daarbij opduiken. Maar het is beter zelf 
deze moeilijke keuzen te maken dan dat 
anderen ons voor voldongen feiten plaat
sen. 

In de eerste plaats is het belangrijk dat 
het CDA zelf heel duidelijk haar politieke 
overtuiging gestalte weet te geven. Theo 
Brinkel gaf al aan 'dat het het CDA bij haar 
ontstaan niet ontbroken heeft aan bezin
ning op de grondslag. De deelname van 
katholieke en protestantse christenen in 
een partij dwong daartoe ' Het uit 1978 da
terende rapport Grondslag en Politiek 
Handelen en het Program van Uitgangs
punten noemt Theo Brinkel terecht 'voor
beelden van Bijbels ge·(nspireerde politie
ke overtuiging'? Met zijn concept van de 
verantwoordelijke samenleving heeft het 
CDA heel duidelijk een ideologische bena
dering weten te formuleren voor de aan
pak van de problemen van deze tijd. Hier
mee heeft de partij een voorsprong gena
men op de andere politieke stromingen in 
ons land en op de christen-democratische 
zusterpartijen in Europa. 

Het CDA zou ook het voortouw moeten 
nemen om gezamenlijk met anderen te 
werken aan versterking van de christen
democratische identiteit van de EVP. Zo
wel door inhoudelijke verdieping met be
hulp van studie-bijeenkomsten en de EVP
werkgroep Doctrine als ook in de breedte 
door gerichte acties met als doel het ver
sterken van de christen-democratie in 
Oost Europa. Met betrekking tot dit laatste 
wordt er door het CDA op dit moment al 
een aantal goede initiatieven ontplooid. 

In dit verband kan het CDA de viering 
van zijn tienjarig bestaan aangrijpen voor 
een Europese bezinning op de christen-
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democratische identiteit. Het in dit najaar 
te organiseren jubileum-symposium kan 
hiertoe benut worden. Herorientatie op en 
het accentueren van de grondslag van de 
christen-democratie is het eerste uit
gangspunt van een zinvolle strategie. Het 
seminar over de christen-democratische 
uitgangspunten op Malta is ook van be
langrijke betekenis geweest voor de uit
komsten van deze discussie binnen de 
EJCD. 

Een volgende stap is het mobiliseren 
van christen-democratische medestan
ders in de EVP. Deze moeten dan vooral 
gezocht worden onder de Belgische, de 
Franse, de lerse en de ltaliaanse christen
democraten. Het symposium bij het tienja
rig bestaan van het CDA is een goed mo
ment om invloedrijke politici uit deze chris
ten-democratische partijen uit te nodigen 
voor een gezamenlijke bezinning op de 
toekomst van de Europese christen-demo
cratie. Vervolgens mag van het CDA ver
wacht worden dat het samen met haar me
destanders in de EVP de conservatief-ge
orienteerde christen-democraten duidelijk 
maakt dat men zich niet voor voldongen 
feiten laat plaatsen en een toelating van de 
Britse conservatieven niet zal accepteren. 
De Duitse CDU zal niet willen aansturen op 
een keuze voor de Britse conservatieven 
ten koste van eventueel de Nederlandse, 
Belgische, Franse en lerse christen-demo
craten. Voorkomen moet worden dat het 
op een dergelijke keuze aan komt. Ande
ren zullen misschien opteren voor een min
der openlijke benadering van dit menings
verschil. Tot nu toe heeft echter de politiek 
van stille en voorzichtige diplomatie niet 
kunnen voorkomen dat onlangs het con
servatieve deel van de EVP-fractie ver
sterkt werd met de toetreding van de Grie
ken en de Spanjaarden. 

Wanneer wij tenslotte nogmaals de 
vraag bezien in hoeverre de christen-de
mocratie nog toekomst heeft in Europa 
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dan vinden wij dat deze volmondig met ja 
beantwoord moet worden. Mede ook ge
zien de ontwikkelingen bij de Europese 
JOnge christen-democraten, immers wie de 
Jeugd heel!, heeft de toekomst. Maar Ie
vens mag het voorgaande duidelijk heb
ben gemaakt dat deze toekomst voor de 
Europese christen-democratie niet van
zelfsprekend is. 

Het christen-democratische gedachten
goed is te waardevol om als authentieke 
Europese politieke stroming verloren te 
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gaan. Het zou dan ook bijzonder droevig 
zijn als de christen-democraten hun eigen 
traditie ten onder zouden zien gaan aan 
het succes van een van de politieke 
idealen waarvoor zij zich steeds zo heb
ben ingezet: een Verenigd Europa. 
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