
Geloof en pol1t1ek 

Thomas Jansen 

De inzet voor de 
beginselen van de 
christen-democratie * 

Te weimg brengen christen-democraten 
de praktische politiek in verband met de 
daaraan ten grondsiag liggende waar
den. Oaarom heeft de EVP sinds enige tljd 
haar werkgroep 'Geestelljke Beginselen' 
De inspanningen die daar geleverd wor
den dragen bu aan echte integratie en 
meer wederzljds begrip. 

Het 1s zonder en1ge twijfel de grote kracht 
van de christen-democratische bewe
ging, dat zij in het veri eden en tot vandaag 
de dag toe geen gesloten 1deolog1e nodig 
heeft gehad, zonder dat haar samenhang 
en haar daadkracht daardoor in gevaar 
werden gebracht. ldeal1ter handelen 
christen-democraten meer of minder on
bevangen uit christelijke gezindheid en 
democrat1sche verantwoordelijkheid voor 
staat en samenleving. Z1j spannen zich er
voor 1n 1n de praktijk de leer te volgen en 
de 1deeen te realiseren, die uit de christe
lijke traditie, uit het christelijke mensbeeld 
en uit de christelijke wereldbeschouwing 
afgeleid kunnen worden De verw1jzing 
naar de mens, schepsel Gods en Gods 
beeld en gel1jkenis, als onderwerp, mid
delpunt en doe\ van christen-democrati
sche politiek is blijkbaar voldoende grond 
voor een daarbiJ passende houding, d1e 1n 

wezen gericht is op de praktijk, altijd naar 
realiseerbare oploss1ngen streeft en daar
bij de gevolgen van deze oplossingen 
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voor diegenen, voor w1e ziJ bedoeld zijn. 
mede betrekt in haar overwegingen en 
verantwoording. De kennis van de onver
vreemdbare en onaantastbare waarde de 
vr1jheid en de verantwoordelljkheid van de 
menselijke persoon, die in de christen
democratische opvatting ook in de politiek 
en door de politiek, dus bij de inzet ten 
gunste van de samenleving, te gelding en 
tot ontplooi1ng moet komen. sluit net zo 
zeer de erkenn1ng van de gelijkwaardlg
held van mensen in hun versche1denheid 
1n als het bewustziJn van de fe1lbaarhe1d 
van aile mensel1jke inspanningen 

Het is daarom u1tgesloten voor christen
democraten welke he1\sleer ook aan te 
hangen en een bepaalde 'beste' maat
schappijvorm - zonder rekening te hou
den met de verwachtingen en de behoef
ten van de mensen - onvoorwaardel1jk te 
willen verwezenlijken. Ze hebben niet ai
leen geen ideologie nodig, zij houden lde
ologieen ook voor schadelijk - ook op 
grond van hun interpretatie van histori
sche ervaringen, een kennisbron oven
gens, waaraan z1j grotere waarde hechten 
dan aan speculatie. De christen-democra
tie is niet 1n de laatste plaats een geestelijk 
polit1eke bewegmg die daadwerkeiiJk en 
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vanuit haar e1gen aard een alternatief voor 
de ideolog1een biedt: voor het socialisme, 
voor het l1beral1sme net zo goed als voor 
het conservatisme in al ziJn varieteiten, ra
dicalen zowel als gematigden. Helaas 
heeft d1t positieve bewustziJn tot een 
grondhoudmg gele1d d1e een rondu1t ne
gatieve tendens in zich houdt, namel1jk de 
neiging om af te zien van de theoretische, 
filosofische reflectie op de geestelijke en 
culturele driJfveren voor het eigen hande
len, de eigen verantwoordelijkheid, de 
e1gen doelstelling. Als deze ne1ging z1ch 
verder voortzet - en ziJ is, wanneer men 
terugblikt over de laatste veertig jaar, zon
der tw1jfel versterkt, en dit paradoxaal ge
noeg in het spoor van de prakllsche suc
cessen van christen-democratische poli
tiek - dan zal dat, zo vall te vrezen, tot ge
volg hebben, dat de christen-democralle 
zichzelf als pol1tieke beweging op een dag 
u1tput, ook wanneer nog enige parliJen 
haar naam zouden verder dragen. 

Geestelijke beginselen 
Tegen de achtergrond van zulke overwe
Qingen is op aandnngen van Leo Tinde
mans een werkgroep van de Europese 
VolksparliJ (EVP) en de Europese Unie van 
Christen-Democraten (EUCD) gevormd, 
d1e z1ch met de geestelijke beginselen van 
christen-democral1sche politiek bezig 
houdt. Arie Oostlander is in deze werk
groep een driJvende kracht. Hij werkt door 
zijn inspanningen en initiatieven bij de 
voorbereiding en uitvoering van colloquia 
of publikaties net als door zijn inhoudelijke 
bijdragen, die dikwijls de eerste basis voor 
het verstandige gesprek over een thema 
leveren maar dikwijls ook de resultaten 
van een d1scussie op een intelligente ma
nier samenvatten en de verderleidende 
vragen stellen. Reeds bij de gesprekken 
ter voorbereiding van de werkgroep was 
Arie Oostlander aanwezig. In de herfst van 
1983 en in het voorjaar van 1984 had Leo 
Tindemans, destijds nog voorzitter van de 
EVP (en minister van Buitenlandse Zaken 
van Belgie) enige coli ega's uitgenodigd in 
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Brussel voor een kle1ne discussieronde 
naast Arie Oostlander en de auteur van d1t 
artikel hoorde daarbij: Fran<;:ois Bayrou, in 
het Franse Centre des Oemocrates So
ciaux verantwoordel1jk voor de pro
gramma's, Herman van Rompuy, destijds 
directeur van het Wetenschappel1jk lnstl
tuut van de Vlaamse christen-democraten 
en tegenwoordig voorz1tter van de 
Chr1stel1jke Volkspartij, en Roberto Papini, 
de algemeen secretaris van het lnstitut In
ternational Jacques Maritain uit ltalie. In 
deze kring werd vervolgens een analyse 
gemaakt van de tegenwoordige toestand 
van de chnsten-democratie. Daarop wer
den de vooronderstellingen geformuleerd 
voor een discussie over de nieuwe inspan
ningen voor de geestelijke beginselen 
voor de chnsten-democratische politiek, 
en werden de thematische zwaartepunten 
voor de voorgenomen werkgroep bespro
ken. De overwegingen die daarbij aan de 
orde kwamen Iaten zich als volgt samen
vatten Na de Tweede Wereldoorlog heeft 
de chnsten-democratie in Europa haar po
lilleke kracht vooral kunnen putten uit de 
omstandigheid dat de bevolking zonder 
uitzondering haar waardesysteem met het 
oog op de sociale, politieke, economische 
en culturele s1tuatie als passend ervoer. In 
het Iicht van de inmiddels opgetreden ver
anderingen in de mentaliteiten, in het Iicht 
van het verlies van invloed van de kant 
van de kerken, in het Iicht van deter dis
cussie stelling van de Westerse samenle
vmg en haar doelstellingen, in het Iicht ten
slotte van de economische crisis, schijnt 
echter ook de christen-democratie inge
boet te hebben aan een deel van haar 
aantrekkelijkheid. Voortdurend bang om 
intolerant, star, als conservatief of wat nog 
meer van die strekking gevonden te wor
den, hebben de christen-democraten zon
der twijfel niet altijd op voldoende wijze 
hun waarden verdedigd. Vaak zijn ook zij 
in de val van een opportunistische voor
uitstrevendheid gelopen die de eigen 
ideeen perverteerde: uit de vrijheid kwam 
al te gemakkelijk permissiviteit voort, uit 
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royaliteit verkwist1ng. 
De terughoudende opstell1ng van 

christen-democraten bij de formulering 
van een eigen doctr1ne heeft deze ten
dens zeker in de hand gewerkt. lnder
daad betrekken christen-democraten de 
praktische politiek zelden - te zelden -
op de aan hun houding en hun voorstellen 
ten grondslag liggende waarden. Deze 
moeten echter telkens weer expl1ciet ge
maakt worden, wanneer ze op de lange 
duur als kader voor het denken en hande
len werkzaam moeten bliJven, vooral in tlj
den van onzekerheid en van omwentelin
gen. Aan de andere kant is echter ook te 
constateren, dat het mensbeeld evenals 
het wereldbeeld die vanu1t het christen
dom geYnspireerd worden weer meer en 
meer aandacht krijgen. Oat heeft er na
tuurlijk ook mee te maken dat het socia
lisme intussen net zo goed publiek heeft 
afgedaan als het liberalisme Op grond 
van deze overwegingen heeft Leo Tinde
mans tenslotte in de zomer van 1984, on
middellijk na de tweede verkiezingen voor 
het Europese Parlement, bij gelegenheid 
van een gemeenschappelijke zitt1ng van 
het politiek bureau van de EVP en van de 
EVP-fractie in het Europese Parlement 1n 
Straatsburg de beslissende vragen voor 
de toekomstige arbeid gesteld en gelijktij
dig opgeroepen tot een hernieuwde inten
sieve inspanning ter wille van de doctrine 
van de christen-democraten. 

Leo Tindemans 
Het is de moeite waard op deze plaats nog 
eens de passage in de rede van Leo Tin
demans te citeren die daarop betrekking 
heeft; zowel vanwege haar fundamentele 
betekenis maar echter ook omdat ook de 
inspanningen en vragen van Arie Oostlan
der hun weerslag gevonden hebben in 
deze tekst. 'Wat wij ook in het specifieke 
politieke bereik doen, welke positie wij ook 
bij specifieke voorstellen innemen, welke 
daden w1j ook ondernemen, wij zullen met 
alles slechts in die mate succesvol z1jn, 
waarin wij geloofwaardig zljn. En om ge-
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loofwaardig te zijn moeten WIJ ons er per
manent op bez1nnen dat WIJ chnsten
democraten zijn en dat WIJ ons als zodanig 
van de andere pol1tieke groeperingen on
derschelden; ook van de sociaal-demo
craten, de liberalen en de conservat1even 
met wie w1j pragmatisch zeer veel ge
meenschappelijk kunnen doen. Chnsten
democratische politiek betekent vooral de 
mens 1n ziJn materiele, psychische en 

De eigenwijze, 
machtsbeluste, op eigen 
vrijheid gefixeerde 
dorpsdespoot schuilt in ons 
allemaal. Daarom is 
onderlinge kritiek 
broodnodig. 

CVO 1985 nr. 12 

geestelijke heelheid aandacht te schen
ken en vanuit de geest van de naasten
liefde antwoorden voor de problemen van 
het samenleven van mensen te vinden, 
die hun noden, hun hoop en hun talenten 
in rekening nemen. Wij hebben een eigen 
doctrine, een filosofie die zich orienteert 
aan het christelijke mensbeeld en de 
christelijke visie op de samenlev1ng. 

'Het is t1jd dat de christen-democraten 
van Europa opnieuw een bijzondere in
spanning ondernemen om zich duidelijk
held te verschaffen over de filosofische 
beginselen en de culturele wortels van 
hun gemeenschappeliJkheid en hun visie 
op zichzelf en om daar uit de prikkeling en 
de orientatie af te leiden voor hun politieke 
actie in de tegenwoordige tijd en de toe
komst.lnderdaad: wij hebben in de laatste 
jaren heel duidelijk nagelaten na te den
ken over onze doctrine. Daardoor is een 
gebrek ontstaan dat wij gewaar worden 
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bljVOOrbee/d In de diSCUSSieS met de 
kracht1ge bewegingen van pac1fisten en 
de milieubewegingen of in de samenhang 
met de zoektocht naar nieuwe wegen ter 
oplossing van de economische crisis. 

'Wat betekent tegenwoordig nog 
christen-democratische politiek? Wat is 
het element dat de onderscheiden posi
ties met elkaar verb1ndt, dat de /eden van 
de Europese Volkspartij 1n hun diverse 
Ianden op grond van hun onderscheiden 
histonsche tradities, de constitutionele 
voorwaarden en actuele omstandigheden 
innemen? Welke is het specifieke ant
woord van de christen-democraten op de 
uitdaging die met het mislukken van socia
listische en liberale concepten voor de 
economische en sociale orde gegeven 1s? 
En wat is onder de veranderde omstan
digheden van de jaren tachtig nog geldig 
van de voorstellingen en richtlijnen waar
mee de christen-democraten in de jaren 
vijftig succesvol waren? Over zulke vra
gen moeten wij binnen de Europese 
VolkspartiJ een nieuwe discussie uitlok
ken, die - afgezien van de mogelijke uit
komsten - ook voor de integratie van de 
chnsten-democratische beweging 1n 
Europa noodzakelijk is. Want we moeten 
toch inzien dat het negeren van deze 
vraag geleid heeft tot een zekere crisis in 
het christen-democratische zelfbegrip, die 
noodzakelijkerwijs ook een verzwakking 
van de christen-democratische beweging 
met zich meevoerde. Aan de andere kant 
ziJn inspanningen voor een nieuwe 
geestelijke, theoretische, programmati
sche fundering, zoals in de loop van deja
ren zeventig bijvoorbeeld in Nederland en 
1n Duitsland, ook met politieke successen 
gehonoreerd. 

'Ondanks het onbehagen, dat velen 
van ons ervaren als gevolg van het gebrek 
aan een duidelijke definitie van de 
chnsten-democratische identiteit, be
schikken WiJ - in tegenstelling tot bijvoor
beeld de socialisten - over een relatief 
grote basisconsensus die de samenwer
king onder elkaar eenvoudiger maakt en 
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gemeenschappelijke actie mogelijk 
maakt. Want inderdaad de Europese 
christen-democraten begrijpen elkaar 
normaal gesproken eenvoudig en vinden 
zowel in fundamentele als in praktische 
vragen zonder grote moeilijkheden ge
meenschappelljk antwoorden. Oat moet 
wei komen om dat wij ons in ons handelen 
en ons gedrag aan gemeenschappelijke 
waarden en beginselen orienteren. Maar 
wiJ doen veel te weinig een beroep op 
deze beginselen en waarden en w1j argu
menteren vee/ te weinig met deze doctrine 
die wij ook maar zelden expliciteren. De 
christen-democratische doctrine blijft op 
die manier een onverklaarde voorkennis, 
blijft in het onderbewustzijn hooguit een 
vage herinnering. Hierin, zo vermoed ik, 
ligt de cris1s van de christen-democratie. 
Onder deze omstandigheden ervaar ik 
het als een belangrijke opgave ons ertoe 
aan te sporen weer van onze doctrine te 
spreken en daardoor de waarden, de be
ginselen, het daaraan ten gronde lig
gende mensbeeld, onze filosofie van het 
personalisme opnieuw in ons eigen be
wustzijn te brengen en hen opnieuw tot 
ons te nemen als fundament en verklaring 
van onze politieke actie.' 

Traditie en actualiteit 
In de constituerende zitting van de reeds 
genoemde werkgroep werd een werkplan 
aangenomen dat voorzag in een serie col
loquia waarin aan de hand van concrete 
vraagstellingen ingegaan zou moeten 
worden op het specifieke van een chris
ten-democratische oplossing van proble
men. Een eerste colloquium vond op 24 
en 25 apri/1986 op initiatief van Arie Oost
lander plaats in Amsterdam. Het werd be
dacht en georganiseerd in samenwerking 
met het algemeen secretariaat van de 
EVP/EUCD en de Abraham Kuyperstich
ting, respectievelijk het Wetenschappelijk 
lnstituut voor het CDA waarbij de voor
naamste verdiensten voor het goede sla
gen toevielen aan het lnstituut, zijn direc
teur en zijn medewerkers. Het colloquium 
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moest ertoe dienen het algemene kader 
van de problematiek aan te geven en ze
kere basisveronderstellingen en grondpo
sities te actualiseren. Het programma 
voorzag daarom bij de open1ng in een dis
cussie over de traditie en actualite1t van 
het christen-democratisch den ken. In aan
sluiting daarop werden twee b1jzondere 
aspecten van politieke verantwoordelijk
heid gethematiseerd en in het middelpunt 
van de beraadslagingen en beschouwin
gen gesteld: De vraag waar de grens van 
de welvaartsstaat en de problematiek van 
de ontwikkelingshulp. Het eerste thema 
heeft betrekking op de vormgeving van 
onze eigen maatschappijen en staten hier 
in Europa, het tweede op de ontwikkeling 
van staten en maatschappijen in de Derde 
Wereld; beide hebben veel met elkaar te 
maken; de oplossingen die wij hier nastre
ven geven richting aan de oplossingen die 
daar kunnen worden gerealiseerd; en af
gezien daarvan: wanneer wij nadenken 
over de vormgeving van maatschappijen 
en staten waar zij zich ook op deze wereld 
bevinden, is daarmee tegelijkertijd de 
vraag gesteld naar de ordening van deze 
wereld. 

De werkzaamheden aan deze concrete 
uitdagingen en concrete opgaven van de 
actuele politiek moest ertoe leiden, de 
voorstellingen van de Europese Volkspar
tij respectievelijk de Europese Unie van 
Christen-Democraten en de daarin sa
mengevoegde christen-democratische 
partijen die daarop betrekking hebben op 
de volgende punten nate lopen: 
1. wat daaraan specifiek christen-demo

cratisch is; 
2. of haar concepten beantwoorden aan 

de opdracht van haar waarden; 
3. wat zich leent voor compromissen en 

waar niet op valt af te dingen; 
4. waar zij hun programma moeten aan

vullen of veranderen. 

De bijdragen voor dit colloquium in Am
sterdam liggen inmiddels in de Duitse taal 
voor als eerste deel van een nieuwe serie 
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geschriften van de EVP, die de titel draagt 
Geistliche und historische Grundlagen 
christlich-democratischer Politik. Daarin 
bevinden zich ook twee art1kelen van Arie 
Oostlander, namelijk zijn analyse 'Politik 
a us christlichem Bewustsein' dat als basis
document voor de inleid1ng in de discus
sie werd geschreven, en de samenvat
tende synthese van dat colloquium, geti
teld 'Eine eigene Vision von der Gesell
schaft' dat voorgedragen werd bij de af
sluiting van dat colloquium. 

De schijn dat kinderen als 
politiek wapen wordt 
gehanteerd maakt elke 
onderwijsvernieuwing al 
gauw verdacht. 

COV 1986, nr. 1 

Het colloquium in Amsterdam was het 
begin. De deelname en act1eve medewer
king van prominente en competente me
dewerkers van de meeste lidpartijen, 
voorop de toenmal1ge EVP-president en 
CDA-voorzitter Piet Bukman en verschel
dene met de christen-democratische be
weging verbonden st1cht1ngen en institu
ten was bemoedigend. Verdere colloquia 
waaraan Arie Oostlander op vergelijkbare 
wijze actief meewerkte vonden plaats: 
- in Praglia in Noord ltalie (herfst 1989) in 

samenwerking met de Oemocrazw 
Cristiana en het lnstitut International 
Jacques Maritain over het thema inter
nationale solidariteit; 

- in Wenen (voorjaar 1987) in samenwer
king met de politieke academie van de 
Oostenrijkse Volkspartij over het them a 
federalisme als element van een 
christen-democratisch denken; 
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- in PariJS (herfst 1987) 1n samenwerking 
met het Centre des Democrates Soci
aux en het lnstitut de Politique Euro
peen et lnternationale van de Universi
telt van Parrjs Nanterre over het thema 
soc1ale markteconomie een 
christen-democratisch concept: 

- in Brussel (herfst 1987) 1n samenwer
king met EVP-fractie van het Europese 
Parlement ter herrnnering aan de 
oprrchting van de voorloper-organlsa
tie van de Europese Unie van Christen
Oemocraten de Nouvelle Equipes ln
ternatlonales in het Belgische Chaud
fontaine in 1947 over het thema veertig 
Jaar chrrsten-democratie in Europa. 

Op indrukwekkende WiJze werd bij al 
deze ontmoetingen bevestigd dat de 
chrrsten-democraten allen met elkaar op 
de stevige bodem van een ten d1epste 
transcendent bepaald 1dee van de mens 
en ziJn wereld staafl. Als democraten voe
len ziJ z1ch politiek verantwoordelijk tegen
over de burger, als chrrsten zijn ze moreel 
verantwoordeliJk tegenover God. Zonder 
geestelijk elan kunnen ziJ deze tweevou
dlge verantwoordelljkheld d1e zij ten 
grondslag leggen aan hun politlek
maatschappelijk handelen en vormge
ven, geen recht doen. Daarom moeten zij 
z1ch opn1euw bewust worden van de over
tulgingen en waarden van de christen
democratie. deze opnieuw formuleren in 
relatie tot de grote vragen d1e vandaag 
voor morgen gesteld worden. Hun een
held in fundamentele aangelegenheden 
maakt het de christen-democraten on
danks onderscheiden ervaringen en 
denkWIJzen altijd weer mogeiiJk door mid
del van dialoog elkaar te begrijpen en ge
meenschappeliJk te handelen. Door het 
gesprek over de geesteliJke beginselen 
van hun pol1tiek. dat voor de direct daar
aan deelnemenden, een in zichzelf be
langrijke waarde heeft, moet een bijdrage 
geleverd worden tot de ontwikkeling en 
de vergrot1ng van de pol1tieke consensus 
van de chrrsten-democraten die een be
langriJke voorwaarde is voor gemeen-
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schappelijk handelen. Ook vanuit politiek
strategisch gezichtspunt is deze discussie 
daarom zo buitengewoon belangrijk. Het 
gaat erom de christen-democratie meer 
en meer in staat te stellen als een interna
tlonale kracht 1nvloedrijk te ziJn en telkens 
beter bij te dragen aan de vormgeving van 
rechtvaardige menswaardige samenle
vingen, aan de vrede en aan de vrijheid in 
de wereld. 

Dynamische kracht 
De inspanningen om de actualisering van 
de geestelijke beginselen van de christen
democratische politiek, die een revisie of 
herformulering van de christen-democra
tische doctrine op het oog hebben, en wei 
door de ervaringen u1t de verschillende 
nationale culturen en de aanzetten die de 
lidpartijen in de onderscheiden situat1es 
gemaakt hebben erbij te betrekken, bewlj
zen de mogelijkheden voor vernieuwing 
en dus ook de kansen 1n de toekomst van 
de christen-democrat1sche bewegmg 1n 

Europa. Ze is ook veertig Jaar na haar 
oprichting een Jonge dynamische kracht 
gebleven. 

Oat 1s vooral gebleken tijdens de werk
zaamheden aan de programma's die de 
EVP in 1984 en in 1989 ter gelegenhe1d 
van de Europese verkiezingen heeft voor
gelegd. Oeze documenten en hun ont
staan moeten gezien worden in samen
hang met de confrontatie met de geeste
lijke fundamenten van christen-democrati
sche politiek. Het nadenken over de 
geestelijke fundamenten en over de ont
wikkeling van programma's voor de prak
tlsche pol1tiek vult elkaar aan en heeft el
kaar nodig. Oaarom was het logisch dat 
Arie Oostlander zich ook op voortreffelijke 
wiJze engageerde met de program-arbeid 
van de EVP. Voor het in apr11 1984 in 
Rome op het vijfde EVP-congres aange
nomen act1eprogramma voor de tweede 
zittingsperiode van het Europese Parle
ment was hij rapporteur; hij schreef niet ai
leen het antwerp dat de basis voor de ar
beid van de programcommissie leverde, 
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maar vatte daarnaast ook de resultaten 
van de discussies samen en red1geerde 
de tekst tot aan z1jn definitieve vorm. Voor 
het 1n november 1988 op het zevende 
EVP-congres in Luxemburg aangenomen 
document 'In het hart van de Europese sa
menleving; Actieprogramma 1989-1994' 
stelde hij wezenlijke art1kelen voor en nam 
h1j continu en intensief deel aan aile debat
ten. ZiJn hand is in het b1jzonder te herken
nen in de formuler1ng van de fundamen
tele u1tspraken over de inrichting van de 
samenleving evenals 1n het hoofdstuk 
over de Oerde Wereld en de ontwikke
lingshulp. 

Het is niet in de laatste plaats een ver
dlenste van Arie Oostlander wanneer het 
thans geldige act1eprogramma van de 
EVP niet aileen aankondigingen bevat van 
maatregelen en daden maar ook de be
glnselen laat zien d1e de polit1ek van 
christen-democraten in Europa leiden. 
Oat is echter ook de neerslag van een 
nieuw bewustzijn dat door de inspannin
gen om de geestel1jke grondslagen ge
groeid is. Werken aan een program bete
kent altijd ook werken aan integrat1e. Ook 
wanneer, zoals opn1euw bleek in de loop 
van het jaar 1988 in de programcommls
sie en eerder al 1n de colloquia van de 
werkgroep Geist!iche Grundlagen, de 
christen-democraten in Europa over een 
relatief grote consensus beschikken in de 
belangrijke vragen, is het niet altijd een-
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voudig hen te b1nden aan een gemeen
schappeiiJke uitspraak. Wanneer het om 
zeer concrete daden en maatregelen 
gaat, zijn natuuriiJk ook de onderscheiden 
verwachtingen. ervaringen en belangen 
van de verschillende Ianden en regia's en 
van de sociale groepen en de maatschap
pelijke krachten in het geding. En de ver
schillende politieke culturen en de ver
schlllende grondwettel1jke werkel1jkheden 
en de verschillende tradities waar1n de lid
partijen van de Europese Volkspart1j in 
hun Ianden moeten opereren werken dik
wijls als belemmeringen voor begrip, die 
moeten worden overwonnen. Oat lukt 
meer en meer. Oaarom betekent 1edere 
bemoeienis van de in d1t artikel beschre
ven soort ook een aanz1enlijk stuk n1euw 
wederzijds begrip en daarbij behorende 
eenheid. Zander mensen van het formaat 
van een Arie Oostlander zouden zulke ln
spanningen niet ondernomen worden 
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