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De christen
democratie in West 
Europa 

De Europese christen-democratie is poli
tiek en cu!tureel herkenbaar. Tach ver
keert z1j volgens velen in een ideologische 
crisis. Zij zou geen antwoord hebben op 
de conservatieve verleiding. 

Als de Europese Gemeenschap een Poli
tieke Unie moet worden, met een Europe
se regering en een volwaardig Europees 
Parlement ziJn er ook Europese politieke 
partijen nodig. De christen-democraten 
zijn met hun Europese Volkspartij al een 
aardig eind op weg. De Europese Volks
partiJ heeft echter niet aileen te kampen 
met aangesloten partijen die van stand
punten verschillen door de onderscheiden 
nationale politieke culturen. Binnen de 
christen-democratie is ook een verschil in 
politieke richting waarneembaar, dat deze 
beweging vooral in ideologisch opzicht 
treft. Dit artikel beoogt een eerste inzicht te 
geven in de grote liJnen van de ontstaans
geschiedenis van de christen-democratie 
in Europa, haar sterke en haar zwakke 
kanten en de uitdagingen waarvoor zij 
staat. De geschiedenis van de christen
democratie in Nederland wordt in dit stuk 
buiten beschouwing gelaten. Om die re
den, en vanwege de overheersende posi
tie van het katholicisme elders in Europa, 
zal de nadruk vooral liggen op de rooms
katholieke traditie. Het artikel dient als in
leiding voor een serie over de christen-de-
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mocratische partijen in de Europese Ge
meenschap. 

Ontstaan en groei 
Waar de Franse Revolutie en het liberalis
me hun sporen nalieten in het staatsbestel 
ziJn christen-democratische partijen ont
staan. De problemen rond het in stand 
houden van christeliJk c.q. katholiek onder
wijs en de sociale kwestie, beide opgeroe
pen door het liberalisme, waren in de 
meeste Westeuropese Ianden vergelijk
baar. In ltalie werd dat nog versterkt door
dat deze staat zelf produkt was van libe
raal-nationalisme ten koste van de wereld
lijke mach! van de Paus. Paus Pius IX ver
oordeelde het liberalisme krachtig en 
verbood de katholieken in ltalie actief deel 
te nemen aan het openbare Ieven. Pas in 
1904 gaf Pius X katholieken toestemming 
deel te nemen aan de verkiezingen. In 
1919 richtte Lu1gi Sturzo de ltaliaanse 
Volkspartij (PPI) op, die voorbeeld zou zijn 
voor vele volkspartijen in katholieke ian
den. Kenmerkend voor de PPI was het ac
cepteren van de liberale democratie als 
stelsel om politieke verantwoordelijkheid te 
zoeken vanuit katholieke inspiratie De 
partij wilde volledig autonoom opereren 
ten opzichte van de kerk. Zij wees de klas-
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senstrijd af en liet zich leiden door solidari
teit. De PPI was goed voor eenderde van 
de stemmen, maar werd na de machts
overname van Mussolini verboden. 

Sturzo ging in ballingschap naar Parijs 
en was drijvende kracht achter de oprich
ting van de Democratische Volkspartij 
(PDP) onder Ieiding van Marc Sagnier, in 
Frankrijk. Deze baseerde zich op hetzelfde 
program als de PPI. Zij kon echter nauwe
lijks electorale voet aan de grond krijgen in 
de sterk gepolariseerde verhoudingen in 
Frankrijk. De voorlopers van de christen
democratie in Duitsland waren in de ne
gentiende eeuw vooral te vinden in het ka
tholieke verzet tegen de Kulturkampf van 
Bismarck. Hun partij in de Rijksdag was 
het Zentrum. Na de invoering van de par
lementaire democratie in 1919 was het 
Zentrum de grootste partij na de sociaal
democraten. Door de machtsovername 
van Hitler werd zij verboden. In Beieren 
vormde de Beierse Volkspartij in de jaren 
1919-1933 de meerderheidsregering. Zij 
stond in de traditie van Sturzo. 

Deze partijen noemden zich veelal 
'volkspartij'. Daarmee wilden zij hun nauwe 
contact met de bevolking onderstrepen, 
alsmede hun principiele afwijzing van de 
klassenstrijd. Zij voelden zich wat betreft 
hun inspiratie verwant aan het christelijk 
personalisme van Emmanuel Mounier en 
Jacques Maritain. De opkomst van totali
taire ideologieen als het communisme en 
het nationaal-socialisme droeg bij aan de 
verzoening van de christelijk-gelnspireer
de politiek met de parlementaire democra
tie en de bescherming van de mensen
rechten. 

Deze ontwikkeling werd versterkt door 
de ervaringen van de Tweede Wereldoor
log. De oude partijen werden verboden, 
vooraanstaande politici doken onder en 
gingen in ballingschap of namen deel aan 
het verzet. In die situatie was het christelijk 
personalisme een overtuigend alternatief. 
Na de bevrijding richtten de leiders van de 
voormalige volkspartijen samen met jon
gere personalisten her en der christen-de-
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mocratische partijen op. Zij waren zeer 
idealistisch, vast voornemens het voor
touw te nemen in het herstel van de demo
cratie, de bevordering van de mensen
rechten en de bestrijding van sociaal on
recht. Een sterk internationalisme deed 
hen zoeken naar contacten met geestver
wanten in andere Ianden. Ze voelden zich 
verwant met de nieuwe theologie van Che
nu, Congar, Guardini, Maritain en Mounier. 

Zo was in ltalie reeds in 1944 door Alci
de de Gasperi illegaal de Oemocrazia 
Cristiana opgericht. Zij wist bij de verkie
zingen van 194 7 207 van de 44 7 zetels te 
behalen. De Gasperi werd minister-presi
dent. De Oemocrazia Cristiana zou een 
centrale rol spelen in de regeringen van 
ltalie, Marc Sagnier richtte in Frankrijk de 
Mouvement Republicaine Populaire op, 
die in 1946 164 van de 541 zetels van de 
Nationale Vergadering verkreeg. In de pe
riode 1947 tot 1958 leverde de MRP ver
schillende minister-presidenten als Bi
dault, Schuman, Pfimlin. De putsch in Al
gerije maakte een einde aan de Vierde Re
publiek. Generaal De Gaulle werd 
minister-president met speciale volrnach
ten. De politieke invloed van de christen
democraten slonk aanzienlijk. Nieuw in 
Duitsland was de Christlich-Demokrati
sche Union, waar voor het eerst katholie
ken en protestanten een partij vormden. 
De Beierse Volkspartij werd omgevormd 
tot Christlich Soziale Union. Tot begin jaren 
zestig zou de combinatie CDU/CSU onder 
Konrad Adenauer de leidende politieke 
factor zijn in de Bondsrepubliek. 

Het was een periode van grote opbloei 
van de christen-democratie. Het christelijk 
karakter van de partijen werd expliciet in 
de naarn aangegeven (behalve in Frank
rijk, waar de bisschoppen dat verboden). 
De internationale contacten met geestver
wanten werden ge·lnstitutionaliseerd. In 
mei 1947 werd in Chaudfontaine (Belgie) 
de Nouvelles Equipes lnternationales op
gericht. Deze ontmoetingsclub van leiden
de persoonlijkheden van de christen-de
mocratie bevorderde de uitwisseling van 
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ideeen, de verzoening vooral tussen 
Frankrijk en Duitsland, en de Europese ln
tegratie. Problemen tekenden zich echter 
af Het dragen van regeringsverantwoor
delijkheid deed het oorspronkelijke ideal is
me intomen. Het dekolonisatieproces eiste 
veel aandacht. De vorming van de Ver
enigde Staten van Europa wilde maar niet 
vlotten. 

Breuk 
De jaren zestig vormden een breukpunt in 
de ontwikkeling van de christen-democra
tie. Zij wist geen antwoord te geven op de 
gevolgen van het Tweede Vaticaanse 
Concilie en de veranderingen in de theolo
gie De katholiek-ge1nspireerde partijen 
hadden zich tot dan toe direct of indirect 
gebaseerd op de uitspraken van het ker
kelijk leergezag. Nu richtte de kerk zich 
echter niet meer tot de eigen kring aileen, 
maar tot aile mensen van goede wil. Zij be
perkte zich tot een meer profetische rol en 
erkende de mogelijkheid voor katholieken 
van meerdere partijpolitieke opties. Ander
zijds behield zij zich het recht voor in fun
damentele zaken, zonder tussenkomst van 
katholieke organisaties, zelf uitspraken te 
doen. De christen-democratische partijen 
stonden voor grote vragen. Hoe moesten 
ze nu hun eigen positie in het partijpolitie
ke spectrum definieren? Maar ook op het 
1n de jaren zestig begonnen ontkerkelij
kingsproces wisten zij geen antwoord te 
formuleren. Hoe moesten ze aanhang ver
werven, als daarvoor de algemene noties 
van christelijk personalisme onvoldoende 
waren? 

Mede dankzij deze ontwikkelingen 
kwam halverwege de jaren zestig de so
ciaal-democratie sterker op. In de Bonds
republiek werd de CDU/CSU-regering 
eerst vervangen door de Grote Coalitie 
met de SPD (de sociaal-democraten), 
daarna had een coalitie van SPD-FDP on
der Willy Brandt en Helmut Schmidt een 
meerderheid in de Westduitse volksverte
genwoordiging. In Belgie en ltalie verloor 
de christen-democratie flink, in Nederland 
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verloor de KVP dramatisch (zonder dat 
daar overigens de PvdA electoraal van 
profiteerde). In Frankrijk werd de christen
democratie bijna vermalen tussen de gaul
listen aan de ene kant en de communisten 
en socialisten aan de andere. De MRP ver
anderde haar naam in Centre des Demo
crates Sociaux (CDS) en kon voortbestaan 
in een coalitie met de liberalen in de Union 
des Democrates Franc;ais (UDF). 

Ondertussen werd het proces van chris
ten-democratische samenwerking in Euro
pa wei versterkt. In 1965 ging de NEI op in 
de Europese Unie van Christen Democra
ten (EUCD), een samenwerkingsverband 
van partijen. De functie van de NEI werd 
uitgebreid met die van coordinatie en sa
menwerking van christen-democraten in 
de instellingen van EEG, EGKS en Eura
tom. De EUCD werd politiek-inhoudelijk 
slachtoffer van hetzelfde euvel dat haar 
nationale lidpartijen ook in zijn greep hield 
de ideologische ontreddering. De secreta
ris-generaal van het lnternationale lnstituut 
'Jacques Maritain', Roberto Papini, heeft 
hierover onlangs een diepgaande analyse 
gepubliceerd, waarin de uitdagingen waar 
de christen-democratie voor staat breed 
worden uitgemeten.' Zijn bevindingen zul
len in de volgende paragraaf worden be
schreven. 

ldeologische crisis 
In de jaren zestig is, aldus Papini, de chris
ten-democratie in een ideologische crisis 
terecht gekomen, waar zij nog steeds niet 
uit is. Wat is het algemene beeld? De chris
ten-democratie verloor aan idealisme en 
verloor aan aanhang. Zij wist niet hoe zij de 
christelijke inspiratie moest 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 
formatie. Het christelijk karakter kwam los 
te staan van het politieke handelen. Een 

1 Roberto Paprni, L'/nternationale Oemocrate Chretienne 
1925-1986. PariJS 1988 
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soort politieke schizofrenie was het ge
volg, aldus Papini. 2 De uitspraken van de 
kerk waren de christen-democratische po
litiek ver vooruit. Het denken op fundamen
teel niveau in de betrokken partijen is aldie 
jaren niet bij de tijd gebracht, waardoor het 
steeds moeilijker wordt deze toe te passen 
op de problemen van deze tijd. De elite 
van de kerkelijk betrokken lekenbeweging 

In de jaren zeventig verloor 
de christen-democratie 
aan idealisme en aan 
aanhang. 

voelt zich niet meer verwant met de chris
ten-democratie3 De christen-democrati
sche partijen groeiden naar een niet-ideo
logische opstelling die probeert allerlei 
deelbelangen te verzoenen zonder te han
delen vanuit een morele inspiratiebron of 
een ordenende politieke overtuiging. Er 
kwam een nieuwe generatie politici op die 
meer gedreven werd door de eigen carrie
replanning dan door een ideaal 4 

Deze ontwikkeling werkte, zo beschrijft 
Roberto Papini door in de EUCD. Door het 
op de achtergrond raken van de oorspron
kelijke idealen werd ook het gemeen
schappelijk referentiekader van de Euro
pese christen-democratische partijen 
zwakker. In 1976 gingen de EUCD-partijen 
uit de lidstaten van de Europese Gemeen
schap over tot de vorming van de Europe
se Volkspartij (EVP). Ondanks de ideologi
sche zwakte werd de EVP de sterkst ge'ln
tegreerde politieke formatie binnen de EG. 
Zij beschikt over een eigen secretariaat in 
Brussel. Ze kan relatief autonoom pro-
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grammatisch en thematisch studiewerk 
verrichten. De EVP-fractie in het Europese 
Parlement is homogener dan die van de 
andere politieke groepen. De EVP is mid
delpunt van contacten, besprekingen van 
partijvoorzitters, topontmoetingen van re
geringsleiders, partijvoorzitters, ministers, 
Eurocommissarissen. Toch staat, aldus 
Papini, de Europese Volkspartij in ideolo
gisch opzicht zwak. Oat betekent dat de 
EVP onvoldoende eigen identiteit heeft, 
waardoor zij weinig weerstand heeft tegen 
de aantrekkingskracht van het conserva
tisme. Binnen de EVP staan CDU en CSU 
en de rechterkant van het spectrum, met 
nauwe contacten met conservatisme in an
dere Ianden. Aan de andere kant staan de 
ltaliaanse, Belgische en Nederlandse 
christen-democratie. De CDU/CSU en de 
Democrazia Cristiana zijn de meest in
vloedrijke partijen in de EVP. De kleinere 
partijen zijn vooral aangewezen op het 
zoeken naar aansluiting bij een van die 
twee. Volgens Papini is de CDU/CSU mo
menteel de sterkste. 

De conservatieve uitdaging 
Het voornaamste gevolg van het gebrek 
aan fundamentele orientatie, zoals be
schreven door Roberto Papini, in de EVP is 
de zwakke weerstand tegenover de con
servatieve uitdaging. De naam 'Europese 
Volkspartij' is al een overwinning van de 
CDU. De christelijke inspiratie wordt erin 
immers niet genoemd. De concessie die 
aan vooral de ltalianen en Nederlanders 
gedaan werd, was de ondertitel 'Federatie 
van Christen-Democratische partijen van 
de Europese Gemeenschap'. Deze bij
naam wordt echter nergens gebruikt. Het 
is de CDU gelukt, zegt Papini, ervoor te 
zorgen dat de naamgeving in ieder geval 
geen belemmering vormt voor conserva
tieve partijen om tot de EVP toe te treden 5 

2. lb1dem. 199 
3. Idem. in Geistige Grundlagen. Tradition und Aktualitat 

der Bemuhung um eme Doktnn'. u itg. EVP (Melle 1988) 
59. 

4 Idem. L'lnternationale Democrate Chretienne. 109. 
5. Idem, L 'lnternat1onale Democrate Chretienne, 111 
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Daarnaast is van de zijde van de CDU 
het initiatief genomen tot vorming van een 
internationale bundeling van conservatie
ve partijen. Sinds 1973 hadden zij in het 
Europese Parlement contacten met Britse 
Conservatives. Daarnaast zijn er ontmoe
tingen geweest van partijleiders. Dit leidde 
in 1978 tot de oprichting van de Europese 
Oemocratische Unie (EDU), een samen
werkingsverband van Conservatives, 
Gaullisten, OVP uit Oostenrijk, de CDU/ 
CSU en andere half-conservatieve, half
christelijke partijen uit Portugal, Spanje en 
Malta. De CDU stelde de EUCD gerust dat 
het hier aileen maar ging om een werkge
meenschap en niet een concurrerende 
partiJenfederatie. In 1983 werd naast de 
EOU de wereldwijde koepel lnternationale 
Democratische Unie (IOU) opgericht, waar 
ook de Republikeinse PartiJ uit de Verenig
de Staten, de Liberaai-Oemocratische Par
tiJ uit Japan en consE:lrvatieve part1jen uit 
Australie en Nieuw Zeeland zich bij aan
sloten. 

De CDU had met de oprichting van deze 
conservatieve lnternationale redenen, die 
alles te maken hebben met de sleutelposi
tie van de Bondsrepubliek in de internatio
nale verhoudingen. Er is op partijniveau 
sterke behoefte aan relaties met min of 
meer geestverwante kringen in andere I an
den, vooral in Groot Brittannie en de Ver
enigde Staten. Oaar zijn echter geen chris
ten-democratische partiJen. In de Bonds
republiek is praktisch een tweepartijstel
sel, van SPO en CDU/CSU Daarnaast is 
de betekenis van het eigen politieke profiel 
voor de CDU/CSU minder geworden. Om 
deze redenen is de CDU/CSU - ondanks 
het zeer herkenbare beginselprogramma 
van de CDU ·- ook vooral een anti-socialis
tlsche partij geworden, die dit heeft ver
taald in het binnenhalen van het conserva
tisme. Vanuit die positie zocht de CDU/ 
CSU contacten met andere partijen die 
ook en vooral anti-socialistische partiJen 
ziJn, die een belangrijke machtsfactor vor
men in andere Ianden. Oat dit bij de CDU/ 
CSU ook tot grandioze ontsporingen kan 
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leiden blijkt uit de relaties die zij direct of 
indirect heeft onderhouden met de regi
mes van Franco in Spanje, Salazar in Por
tugal, Pinochet in Chili of Botha in Zuid Afri
ka. 

Andersom is voor de conservatieve par
tijen de EDU een welkom voertuig om be
trokken te zijn bij de CDU en de Europese 
Gemeenschap. In de EG zagen zij de rela
tief hechte EVP, waaruit in elk geval de 
CDU open stond voor toenadering. In 
1966 vroeg Edward Heath formeel het lid
maatschap van de EVP aan voor de Britse 
Conservatives. Oat werd gesteund door 
de CDU, maar tegengegaan door ltalie, 
Belgie en Nederland. Na verloop van jaren 
werd de conservatieve, anti-socialistische 
Nieuwe Democratie uit Griekenland wei 
toegelaten tot de EVP. De enige affiniteit 
van deze partij met de christen-democra
tie was dat de EVP voor de Grieken zou bij
dragen aan de bestrijding van het athe·ls
me, opdat het Griekse volk zijn orthodoxe 
karakter zou kunnen behoudenb Afgelo
pen zomer is de Spaanse Volkspartij toe
gelaten tot de fractie van de EVP in het Eu
ropese Parlement. Deze partij bestaat 
deels uit de voormalige aanhangers van 
dictator Franco en is in de eerste plaats 
conservatief, in de zin van anti-socialis
tisch. Het argument voor de CDU om de 
Spanjaarden toe te Iaten was dat in Spanje 
een zelfstandige christen-democratische 
partiJ, die op nationaal niveau iets voorstel
de, niet van de grond kwam. lnmiddels 
hebben ook de Britse Conservatives aan
sluiting bij de EVP-fractie in het Europese 
Parlement aangevraagd. De fractie heeft 
dit afgewezen, zij het niet definitief. 

Het zijn vooral de ltaliaanse, Franse, Ne
derlandse, Belgische en lerse christen-de
mocraten die negatief staan tegenover de 
toelating van conservatieven tot de EVP en 
tegenover het dubbellidmaatschap van de 
CDU/CSU van zowel een christen-demo
cratische als een conservatieve internatio-

6 K.J. Hahn en HA Lucher, Chnstliche Oemokraten bau
en Europa (Bonn 1987), 53 
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nale. De Politieke Bureaus van de EVP en 
de EUCO doen er echter nauwelijks iets te
gen, aldus Roberto Papini, die aanvoert 
dat dat te maken moet hebben met de fi
nanciele en getalsmatige overmacht van 
de cou;csu. Hij verwacht dat dat dubbel
lidmaatschap van een aantal christen-de
mocratische partijen zal leiden tot grote 
spanningen. Op den duur zal ofwel de 
EVP, ofwel de EDU daarvan het slachtoffer 
worden. De EVP en de EUCO worden ten 
diepste gedreven door een ideologische 
solidariteit, de EDU is een in wezen nega
tief, anti-socialistisch, verbond, waarin 
machtspolitieke elementen domineren/ 

Contouren 
Deze kritiek van Roberto Papini op de 
ideologische zwakte van de Europese 
christen-democratie laat overigens onver
let de constatering dat er wei degelijk 
sprake is van enige contouren van een ge
meenschappelijke politieke overtuiging. 
De partijen die deel uitmaken van de EVP 
willen zich Iaten leiden door een christelijk 
gelnspireerd mens- en maatschappij
beeld. In Nederland en Belgie wordt daar
biJ uitdrukkelijk verwezen naar het Evange
lie. De christen-demoratie beschouwt zich 
echter niet als gebonden aan een bepaald 
kerkgenootschap of een bepaalde ge
loofsgroep. De autonomie van de christen 
en de leek in de sfeer van de politiek te
genover de kerkelijke autoriteiten wordt 
gekoesterd. De partijen staan bovendien 
open voor ieder die hun beginselen en hun 
programs willen onderschrijven. Vanuit 
hun christelijke inspiratie komen ze ook tot 
de noodzaak van een onpartijdige opstel
ling van de staat ten opzichte van gods
diensten. Ze hebben een afkeer van ieder 
integralisme dat van God de keizer en van 
de keizer God wil maken. 8 

De meeste christen-democratische par
tijen zijn wei in belangrijke mate ge·lnspi
reerd geraakt door de ideeen betreffende 
het christelijk-personalisme van Mounier 
en Maritain (hoewel zij hun opvatting over 
partijvorming niet deelden). Zij namen 
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daaruit over het centraal stellen van de on
vervreemdbare en de onaantastbare 
waarde van de menselijke persoon. De po
litiek moet bijdragen aan de vorming van 
een samenleving van vrije mensen die die 
waarde erkent. Rechtvaardige sociale 
structuren, nationaal en internationaal 
moeten de mens beschermen tegen uit
buiting, armoede en onderdrukking. Actie
ve solidariteit zorgt in de markteconomie 
voor het opheffen van onrechtvaardige on
gelijkheden. De christen-democratie ziet 
de mens daarbij niet aileen als individu, 
maar ook als lid van gemeenschappen, 
zoals in de eerste plaats het gezin, waar hij 
of zij tot ontplooiing komt. Het subsidiari
teitsbeginsel wiJst op een gelede maat
schappij die de eigenstandige positie van 
die gemeenschappen benadrukt. De rela
ties tussen de mensen en de gemeen
schappen dient in deze visie doortrokken 
te zijn van de solidariteit. 

Op grond van deze toepassing van het 
christelijk personalisme komen de chris
ten-democratische partijen tot een over
heid die de actieve en vrije participatie van 
de burgers bevordert. Zij zijn principiele 
voorstanders van de democratie en de na
leving van de mensenrechten. Zij zijn voor 
sociale en culturele pluriformiteit, die tot 
uitdrukking kan komen door een bloeiend 
Ieven van de verschillende gemeenschap
pen in de samenleving. Oat geldt voor de 
binnenlandse politiek. Maar, vanuit een 
door al de christen-democratische partijen 
beleefde transcendente mensvisie, ook 
voor de internationale verhoudingen. Het 
gedrag van staten moet genormeerd wor
den aan een rechtsorde, waar democratie 
en mensenrechten centraal staan. Chris
ten-democraten zijn sterk voorstanders 
van internationale samenwerking en Euro
pese integratie. 

Tenslotte beschouwen de christen-de
mocratische partijen zichzelf als volkspar-

7. Papinr, L )nternallonale Democrate Chret1enne, 209 e.v 
8. Idem. rn. Geistige Grundlagen, 48. 
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tijen. Dat wil zeggen dat zij streven naar 
partijvorming die aile klassen en standen 
in de samenleving omvat. Solidariteit Ius
sen de verschillende sectoren wordt van 
grater belang geacht dan klassenstrijd. 

Die gemeenschappelijke filosofische 
basis mag dan vaag zijn en naar de ach
tergrond zijn gezakt, zij heeft er ongetwij
feld toch toe bijgedragen dat de Europese 
Volkspartij in staat is geweest bij de direc
te verkiezingen voor het Europese Parle
ment met eigen programma's te komen. 
De EVP heeft belangrijke stappen gezet 
naar supranationale partijvorming. Zij loopt 
daarmee vooruit op de noodzaak van Eu
ropese partijen in een Europese Politieke 
Unie met een Europese regering. De EVP 
beschikt echter niet over een zelfstandig 
functionerend partij-apparaat. Er is geen 
verwant Europees maatschappelijk mid
denveld. De EVP mist de mogelijkheden 
om zelf kandidaten aan te bieden voor bij
voorbeeld het Europese Parlement of de 
Europese Commissie. De verkiezingscam
pagnes vallen volledig onder verantwoor
delijkheid van de aangesloten nationale 
partijen. De EVP heeft geen eigen directe 
leden: leden worden vertegenwoordigd 
door de delegaties van hun nationale par
tijen. 

Heel langzaam groeien de 
partijen van de EVP naar 
elkaar toe. 

Daar staat tegenover dat de EVP op be
langrijke punten van EG-beleid consensus 
weet te bereiken. De Europese verkie-
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zingsprogramma's zijn daarvan een voor
beeld. Trouwens: bij het schrijven van de 
nationale verkiezingsprogramma's heb
ben de EVP-programs weer een belangrij
ke richtinggevende functie. In de meeste 
christen-democratische partijen vindt een 
dergelijke be'tnvloeding plaats, zodat heel 
langzaam, de partijen inhoudelijk naar el
kaar toe groeien. In ieder geval biedt de 
EVP een transnationaal stelsel van com
municatie en ideeenvorming. Zij draagt bij 
aan de vorming van een politieke cultuur 
met talrijke gemeenschappelijke kenmer
ken en aan het versterken van het reeds 
aanwezige Europese en internationale be
wustzijn. Tenslotte vormt ook de EVP de 
publieke opinie in Europa en is zij steun
punt voor geestverwanten uit Latijns Ame
rika en -steeds meer- uit Oost Europa. 

Evaluatie 
Ondanks de bovengenoemde contouren 
van een eigen politieke identiteit van de 
EVP blijft het sombere beeld dat Papini 
schetst hangen: de christen-democratie 
verkeert in een ideologische crisis. Deze 
leidt tot ofwel een pragmatisch-technocra
tische ofwel een conservatieve benade
ring van de staatkunde. Beide zonder her
kenbare diepgang of gedrevenheid. De 
vraag is of dit sombere beeld aile positieve 
tendensen moet overheersen. 

Allereerst moet worden vastgesteld dat 
het in het CDA althans bepaald niet heeft 
ontbroken aan bezinning op de grondslag. 
De deelname van katholieke en protestant
se christenen in een partij dwong daartoe. 
Papini zou waarschijnlijk gelijk hebben ge
kregen als de KVP niet met CHU en ARP 
was samengegaan. Naar aanleiding van 
het Tweede Vaticaanse Concilie en de ont
kerkelijking begon in de Katholieke Volks
partij een bijna oeverloze grondslagdis
cussie, die pas opgelost werd in de groei 
naar het CDA 9 Daar kwamen in 1978 het 

9 Th.B F.M Brrnkel. Aggiornamento van de Katholieke 
VoikspartiJ; Grondslag en koers van de KVP ter discus
S/e. n p 1983. 
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rapport Grondslag en Politiek Handelen en 
het Program van Uitgangspunten: voor
beelden van een Bijbels ge'i'nspireerde po
litieke overtuiging, die toegesneden is op 
de politieke actualiteit. Zij worden boven
dien nog regelmatig uitgewerkt en geactu
aliseerd, zoals de afgelopen jaren in de 
discussies over de verantwoordelijke sa
menleving. Ook de Vlaamse (CVP) heeft 
halverwege de jaren tachtig intensief ge
debatteerd over haar grondslag. Deze 
partij heeft in november 1986 haar mani
fest 'Geloof, Hoop en Toekomst' aangeno
men, dat dient als uitgangspunt voor de 
politieke koers. Nu zijn CDA en CVP maar 
betrekkelijk klein binnen de Europese 
Volkspartij. Ook het taalgebied waarbin
nen zij opereren is beperkt. In het werk van 
Papini komen zij dan ook nauwelijks aan 
de orde. Toch is niet onbelangrijk dat hier 
op moderne wijze geprobeerd wordt een 
christen-democratisch perspectief te for
muleren dat richting geeft aan het politieke 
handelen. Oat CDA en CVP het vervolgens 
ook electoraal het beste doen van de aan
geslotenen bij de EVP is bij de zusterpartij
en natuurlijk allang opgemerkt. 

Ten tweede kan tegen de sombere kijk 
van Papini worden ingebracht dat de EVP 
zich van de door hem geschetste proble
matiek bewust is. Thomas Jansen, alge
meen-secretaris van de Europese Volks
partij, schreef eerder al in dit blad dat 
sinds enige jaren een werkgroep 'Doctrine' 
bezig is om een actuele, herkenbaar chris
ten-democratische filosofie te formule
ren!w Als dat lukt zal het eigen profiel van 
de christen-democratie duidelijker tot ui
ting kunnen komen. Het is aileen te hopen 
dat die werkgroep sneller met resultaten 
komt, dan de toenadering tot de conserva
tieve partijen verloopt. 

Ten derde is het de vraag of een conser
vatieve koers voor de CDU/CSU op de lan
ge duur wei zo aantrekkelijk is. Zo blijkt er 
in de Bondsrepubliek zowaar nog ruimte te 
zijn voor een partij die rechtser is dan 
deze: de Republikaner. De aanhang van 
de Republikaner komt voor bijna de helft 
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van de voormalige CDU/CSU-stemmers. 
Zij schijnen vooral gemotiveerd te worden 
door ontevredenheid over de Duits-Duitse 
politiek en over de toevloed van een groot 
aantal buitenlanders en door angst voor 
de gevolgen van de verdere Europese 
eenwording. Van groot belang zal zijn hoe 
de CDU/CSU zich gaat profileren ter on
derscheiding van deze conservatieve con
current. Gaat zij de Republikaner bestrij
den door zelf rechtse thema's op te pak
ken of juist door haar eigenheid nieuwe na
druk te geven? 

De recente ontwikkelingen in Oost Euro
pa kunnen daarbij van grote betekenis 
zijn. Gezien haar ligging aileen al is de 
Bondsrepubliek daar wezenlijk bij betrok
ken. Het uitstippelen van een verantwoor
de en een creatieve politieke koers vraagt 
een vooruitziende blik op de toekomst van 
de verhoudingen in Europa. Het is de 
vraag of het conservatisme die kan bie
den. De Ianden met conservatieve regerin
gen, met name Groot Brittannie en de Ver
enigde Staten, hebben ook niet bepaald 
blijk gegeven van veel visie op of betrok
kenheid bij de toekomstige verhoudingen 
in Europa. Zij uiten vooral zorg om het on
bekende. Mevrouw Thatcher heeft al ge
zegd niet veel te voelen voor een Duitse 
hereniging. Ze is tegelijkertijd tegen een 
verdere integratie van de Bondsrepubliek 
in de Europese Gemeenschap. En ze 
houdt ook verdere democratisering van de 
EG tegen, metals argument dat de EG on
democratisch is. Het kan toch niet anders 
of die houding moet voor de CDU/CSU een 
geweldige teleurstelling zijn. Hier ligt een 
enorme uitdaging voor de EVP en de 
EUCD (uitgebreid met christen-democra
ten uit Oost Europa) om vanuit onderlinge 
solidariteit creatief na te denken over de 
toekomst van Europa. Daarin is de chris
ten-democratie in het verleden ook heel 
sterk geweest. Oat moet zij nu ook kunnen, 

10. Thomas Jansen. 'De inzet voor de beg1nselen van de 
christen-democrat1e·. Christen Democratische Ver
kenningen (oktober 1989) 428-434 
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daarbij en passant het conservatisme het 
conservatisme latend. 
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