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De christen-democratie in Europa 
en In de wereld 

Aan het begin van het jaar 1981 is er zeker aanleiding, zich eens af te vragen wat 
de christen-democratie in Europa en in andere continenten eigenlijk is, welke politie
ke betekenis zij in de afzonderlijke Ianden en internationaal bezit en hoe haar toe
komst-perspectieven er uitzien. 
In een kort bestek kunnen deze vragen aileen voorlopig worden aangesneden, er kan 
niet op aile vragen een definitief antwoord gegeven worden, maar het is misschien toch 
mogelijk, een bepaald zicht te openen en een bepaalde richting aan te geven waarin 
de antwoorden zouden kunnen wijzen. 

Ondanks aile moeilijkheden, crises teleur
steilingen bij bepaalde nationale verkie
zingen bleef de christen-democratie ook in 
de afgelopen jaren een beslissende poli
tieke kracht in het europese krachten
veld, ja bij de eerste verkiezingen voor 
het Europese Parlement toonde zij zich, 
hoewel slechts in 7 van de 9 Ianden aan
wezig, als die beweging die de meeste 
kiezers voor zich won, al kwam ze, op 
grond van de verschillen in de nationale 
kieswetten, slechts als de op een na sterk
ste fractie uit de bus. In het Europese 
Parlement zijn dus de christen-democraten 
door de Europese Volkspartij - de Fede
ratie van de christen-democratische Par-
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tijen van de Europese Gemeenschap -
sterk genoeg vertegenwoordigd. 
Te meer omdat zij in de politiek van de 
europese eenwording en de oprichting van 
een werkelijke Politieke Unie de meest 
homogene groep vormt, terwijl de sterkste 
fractie, de socialisten, juist op het gebied 
van de europese integratie in haar actie 
door diepgaande meningsverschillen 
voortdurend geremd wordt 
Ook op het europese vlak in het algemeen 
vormen de christen-democratische par
tijen van de 13 Ianden, die in de 'Europese 
Unie van Christen-Democraten' (EUCD) 
verenigd zijn, een beweging die uit het po
Iitieke panorama van Europa niet weg te 
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denken is. Dit geldt niet aileen voor de Ian
den van Westeuropa, maar in feite ook 
voor de midden- en oosteuropese Ianden 
die vandaag onder communistisch regime 
staan, dus geen vrije partijen kennen. 
Want de traditie van het christelijk-sociale 
en christelijk-politieke denken leeft in 
deze Ianden voort, niet aileen in Polen, 
waar de kleine christelijke groepen in het 
Poolse parlement, de Sejm, dit denken ook 
nog vandaag in zeer beperkte en gecon
troleerde vorm mogen vertegenwoordigen, 
en evenals de autonome vakbeweging, een 
brede basis in het volk hebben. In Tsje
choslowakije bleek dit tijdens het Dubcek
regime in 1968 toen de christelijke 'Lido
va Strana' (Volkspartij), die al voor de 
oorlog bestond, zich weer als vrije bewe
ging mocht constitueren en dan ook on
middellijk aansluiting zocht bij de EUCD. 
Na de inval van de troepen van het War
schau-pact kwam er niets van, maar het 
feit aileen bewijst voldoende dat de tra
ditie nog voortleeft. 
Het is waar dat de christen-democraten 
geen partner in de angelsaksische Ianden 
vinden, behalve in Ierland, maar in de 
scandinavische Ianden bestaat er wel dege
Iijk een christen-democratische beweging. 
Op de eerste plaats in Noorwegen waar de 
'Kristelik Folkeparti' juist in deze maan
den aansluiting bij de EUCD zocht, ter
wijl in de overige scandinavische Ianden 
christelijke politieke groepen zich ontwik
kelen die later nog een rol kunnen spelen. 

Oorsprong 
De kern van de europese christen-demo
cratie ligt echter in de traditionele Ianden 
van het christelijke sociale en politieke 
denken: de Benelux-landen, Duitsland, 
Italie, Oostenrijk, Zwitserland. Hierbij 
hoorde eens nog, tot in de jaren zestig, 
ook Frankrijk, het land waar de gedachte 
en zelfs de term van de 'christen-democra
tie' is geboren. Het oorspronkelijke 'Mou
vement Republicain Populaire' (MRP) 
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dat na 1944 opgericht werd en meteen de 
sterkste partij werd, was weliswaar nooit 
formeel aangesloten bij de europese chris
ten-democratische beweging, maar de op
richters, de !eiders en een groot gedeelte 
van de leden kwamen voort uit de katho
lieke organisaties, vormden naast het 
MRP een nationale 'equipe' van de geza
menlijke europese organisatie van de 
christen-democratische partijen en druk
ten de stempel van de christelijke gedachte 
op het programma van het MRP. Met de 
achteruitgang van het MRP en zijn nieuwe 
gestalte in de 'open' vorm van het 'Centre 
des democrates sociaux' van Lecanuet 
(CDS) verminderde wei sterk de presen
tie van de christen-democratische ge
dachte in Frankrijk. Voor de ontwikkeling 
van de gedachte van een politieke bewe
ging 'd'inspiration chretienne', voor de 
stimulering van de europese samenwer
king juist uit deze inspiratie-bron waren 
en zijn de Franse christen-democraten 
echter van grote betekenis. 

Beoordeelt men het gewicht, de rol en de 
invloed van de christen-democratische 
partijen in zuiver kwantitatief en machts
politiek opzicht, dan moet worden vast
gesteld dat de christen-democratie in 
Europa haar uitzonderlijk sterke positie 
van de eerste naoorlogse jaren voor een 
gedeelte verloren heeft, dat zij echter 
naast het socialisme een beslissende kracht 
op de politieke landkaart van Europa 
blijft vormen, met een zekere mate van 
stab1liteit, ondanks de achteruitgang van 
de kerkelijkheid, de Iosmaking van de 
traditionele binding aan de kerken, de 
verzwakking van de banden met de chris
telijke vakbeweging, of het verdwijnen 
van de christelijke vakbeweging, de secu
larisatie en de toenemende kritische hou
ding van christelijke inteilectuelen, jonge
ren en ook geestelijken die het bestaans
recht van een christelijk gei:nspireerde en 
zich christelijk noemende politieke be
weging ontkennen. Ondanks al deze nega-



CHRISTEN-DEMOCRATIE 

tieve factoren bleef een groot gedeelte van 
het christen-democratische kiezerscorps 
de beweging trouw, ja er is ook in be
paalde Ianden een terugkeer vast te stel
len, zodat de toekomst-perspectieven lang 
niet zo zorgwekkend zijn als sommigen 
tien a vijf jaar geleden dachten. De chris
ten-democraten vormen de sterkste poli
tieke partij in Belgie, Luxemburg, Italie, 
de Bondsrepubliek, de tweede en mis
schien al de eerste in Nederland, zij zijn 
de tweede partij in Oostenrijk, Portugal, 
Zwitserland, Ierland en Malta. De rege
ringshoofden van Italie, Nederland, Lu
xemburg en Belgie zijn geestverwanten, 
de christen-democraten nemen deel aan de 
regering van Portugal, Frankrijk, Zwitser
land, waarbij men niet mag vergeten, dat 
de CDU/CSU de regering vormt in de 
westduitse deelstaten Saar, Rijnland
Palts, Beieren, Nedersaksen, Sleeswijk
Holstein. Dit alles logenstraft de nog 
vlak na de oorlog verkondigde theorie 
van die socialisten, die in een zuiver 
marxistische gedachtengang meenden, dat 
een politieke partij aileen op klasse-be
langen kon worden opgebouwd en dat de 
gedachte van een volkspartij die zich tot 
aile groeperingen, standen of klassen van 
de maatschappij wendt, een 'abnormale' 
formule zou zijn. Deze theorie werd ten
slotte door de socialisten tenminste op 
het continent, pas in de jaren vijftig los
gelaten, toen bijv. de westduitse SPD in 
het bekende Godesberger Program stil
zwijgend de gedachte van een volkspartij 
heeft overgenomen. De sociologische en 
sociaal-psychologische veranderingen in 
de moderne maatschappij hebben in dit 
opzicht de christen-democraten gelijk ge
geven. 

Ideologische dimensie 
Er rijst natuurlijk de vraag: welke bete
kenis heeft voor deze christen-democrati
sche partijen van Europa en voor hun 
europese organisatie, de 'Europese Unie 
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van christen-democraten', die in 1947/48 
als 'Nouvelles Equipes Internationales' 
opgericht werd, de wereldbeschouwelijke 
dimensie, de eigen geestelijk-politieke 
identiteit? Welke betekenis en welke poli
tiek vorm- en inhoud-gevende kracht 
heeft de ideologische dimensie, met welk 
recht maakt ze aanspraak op de term 
'christelijk' in haar naam? 

Het zijn deze vragen die de politieke be
weging 'd'inspiration chretienne' of, zoals 
de Duitse christen-democraten zeggen, 
'aus christlicher Verantwortung', van haar 
geboorte aan begeleiden en waarop na
tuurlijk steeds opnieuw antwoorden moe
ten worden gegeven. In dit korte bestek 
kunnen we aileen in zeer summiere op
merkingen enkele aanduidingen maken. 
Er bestaat een wijd panorama van for
muleringen van de ideologische grondslag 
van de christen-democratische partijen in 
Europa, volgens de historische ontwikke
ling, de culturele context, de sociologische 
structuur, de confrontatie met andere po
litieke bewegingen etc. Het algemene ge
meenschappelijke uitgangspunt zou kun
nen worden gevonden in het 'christelijke 
mens- en maatschappijbeeld'. De Neder
landse christen-democraten en de chris
telijke partijen van Scandinavie en Fin
land gaan daarbij bewust en formeel uit 
van de evangelische grondslag in hun po
litieke actie; en andere partijen spreken 
van het christelijke mens- en maatschap
pijbeeld, van de christelijke traditie en 
de christelijke waarden. In sommige par
tijen zoals de CDU/CSU en de Oosten
rijkse bVP hebben na de oorlog ook 
kiezers van de vooroorlogse liberale en 
conservatieve partijen onderdak gevon
den, zodat in deze partijen naast de chris
telijke dimensie ook nog de liberale en 
conservatieve tradities overgenomen wor
den, weliswaar geheel in het kader van 
een politiek gebaseerd op de christelijke 
inspiratie. 
Deze zekere openheid tegenover groepen 
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van de maatschappij die zich niet direct 
met de christelijke inspiratie identificeren, 
is ook de reden waarom zich sommige 
van de partijen van de EUCD in Europa 
en van de ODCA in Latijns Amerika niet 
christelijk noemcn, al bekcnnen deze 
partijen zich in hun verklaringen tot de 
familie van de cbristelijkc politieke be
wcgingcn. Dat deze nuanccringen, die in 
bet a! uemeen voortkomen uit de verschil-

b 

lendc culturele en historische achtergron-
den niet zelden tot discussies over for
mul,ering en inhoud van de politick leiden, 
kan ten aanzien van een internationale 
beweging van autonome, soevereine na
tionale partijen natuurlijk niet verbazen; 
de socialisten, liberalen en communisten 
hebben op dit terrein ogenschijnlijk even
vee! of zelfs meer ervaring dan de chris
ten-democraten. Het zou echter onjuist 
zijn te veronderstellen dat daarmede een 
blijvende stagnatie in de levensbeschou
welijke positie van de afzonderlijke natio
n ale partijen is ingetreden. Integendeel, 
bet is een veelbelovend teken dat juist de 
bezinning op de ideologische grondbegin
selen telkens weer en juist in deze periode 
weer opleeft, en zelfs bij de jongeren zo
dat die partijen die hieraan juist een bij
zondere waarde bechten, om de ideologi
sche identiteit van de christen-democratic 
sterker zichtbaar en herkcnbaar te maken, 
tot woord kunnen komen. 

Dit alles hangt natuurlijk nauw samen 
met de ontwikkeling op het theologische 
en kerkelijke gebieden in het christelijke 
organisatie-wezen. De traditionele ver
binding met de politieke organisaties 
wordt vaak losgelaten - vooral op het 
gebied van de christelijke vakbeweging
en bet kwam tot een mentaliteitsverande
ring in de maatscbappij als zodanig. Bij
voorbeeld in de katholieke wereld: het 
Tweede Vaticaanse Concilie heeft een ge
beel nieuwe dynamiek ontwikkeld die 
enerzijds tot een grotere autonomic van 
de katboliek in de politick, maar ook tot 
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een intussen weer gedeeltelijk geredres
seerde scherpe kritiek op de 'christelijke 
politick' heeft geleid. 

Latijns Amerika 
Hierbij komt een factor die tot een duide
lijk verschil tussen de europese en de 
latijnsamerikaanse christen-democraten 
heeft geleid. De europese christen-demo
cratische partijen ontstonden na de oorlog 
als grate partijen, soms als de grootste 
van hun land, namen meteen regerings
verantwoordelijkheid op zich en moesten 
met al hun krachten aan de economische 
en sociale, soms ook aan de staatsrechte
lijke, democratische opbouw van hun 
land werken, zie Italifi en Duitsland. De 
bijna onafgebroken regeringsverantwoor
delijkheid heeft in sommige Ianden tot 
een meer pragmatische aanpak van de 
politieke vraagstukken geleid waardoor de 
fundamentele geestelijke uitgangspunten 
in de verdrukking geraakten, hetgeen bijv. 
de CDU door een grondig voorbereid 
'Grundsatzprogramm' trachtte goed te 
maken. De latijnsamerikaanse christen
democraten, vaak in de miskenning, dis
criminatie, onderdrukking ontstaan, vaak 
ook als minderheid in een politick uiterst 
onstabiel kader, hebben altijd het accent 
op de ideologische uitgangspunten gelegd. 
Hun jongeren hebben op dit terrein vaak 
een bewonderenswaardig enthousiasme 
getoond, een 'revolutionaire' dynamiek 
die op hun europese geestverwanten niet 
zelden een diepe indruk heeft gemaakt. 
De enorme economische problemen, de 
onmenselijke sociale tegenstellingen, de 
nood en de hardheid van feodale en mili
taire structuren hebben juist ook vanuit 
de ideologiscbe basis van de christen-de
mocratic tot een sociaal-progressieve poli
tick gedwongen die vanuit Europa soms 
als een nogal gedurfde interpretatie van 
de christen-democratic werd beschouwd. 
Eenmaal in de regeringsverantwoording, 
zoals in Chili en in Venezuela, waren de 
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christen-democraten ook in Latijns Ame
rika gedwongen, een grotere realiteitszin 
aan de dag te leggen, zonder daarmee hun 
inspiratie en hun ideologische dynamiek 
los te Iaten. Op deze wijze groeiden de 
Iatijnsamerikaanse en de europese chris
ten-democraten naar elkaar toe en de 
samenwerking, het wederzijdse begrip en 
steun ontwikkelden zich sterker vooral 
in het kader van de 'Wereldunie van Chris
ten-democraten' die in 1961 in Santiago 
de Chili werd opgericht. Juist in dit kader 
blijft nog vee! te doen, gezien de dra
matische ontwikkelingen in Latijns Ame
rika, waar het aantal democratische Ian
den in de laatste jaren snel verminderde 
en daarmede ook de christen-democraten 
in een steeds geringer aantallanden vol
komen vrij kunnen optreden. Het blijft 
een tragisch verlies voor de christen
democratic in de wereld dat de chileense 
partij en haar uiterst bekwame !eiders door 
het regime van Pinochet tot bijna vol
strekte onmacht gedwongen zijn, maar 
door hun moedig volhouden winnen ze 
meer aan prestige. Het centrum van 
de christen-democratic van Latijns Ame
rika is daarom vandaag Venezuela, een 
van de rijkste arme Ianden van dit con
tinent, waar de christen-democraten aan 
het bewind zijn en hun geestverwanten in 
de overige Ianden krachtig helpen. 

Te vermelden zijn op deze plaats ook de 
beide partijen van Suriname en de Neder
landse Antillen, respectievelijk de 'Pro
gressieve Volkspartij' van de voorzitter 
van de Staten van Suriname Emile Wijn
tuin en de 'Nationale Volkspartij', die 
sterk naar Nederlands voorbeeld werden 
opgericht, nu als soevereine partijen lid 
zijn van de Iatijnsamerikaanse organisatie 
ODCA en daarmede van de 'Wereldunie'. 

Azie en Afrika 
Rest nog de vraag inhoever de christen
democratic in de overige continenten 
vrienden, steunpunten en kansen heeft. 
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Men moet ervan uitgaan dat met uitzon
dering van de Philippijncn het christen
dom in deze continentcn een minderheid 
vormt, een christelijke politieke beweging 
heeft daarom een uiterst beperkte basis 
voor haar actie. In Afrika zijn er partijen 
in Oeganda en Kameroen, waarmee de 
'Wereldunie' in verbinding staat, er zijn 
in verschillende andere Ianden van Afrika 
kringen, persoonlijkheden, groepen die 
zich voor de christelijke politieke beweging 
interesseren, maar van een gemeenschap
pelijke activiteit met politieke partners is 
geen sprake. De 'Wereldunie van christen
democraten' heeft in samenwerking met 
de EVP-fractie van het Europees Parle
ment in november j.l. een conferentie van 
europese en afrikaanse !eiders in Kigali 
in Ruanda gehouden die als een eerste 
ontmoeting en gemeenschappelijke discus
sic over ontwikkelingsvraagstukken een 
uitermate waardevol initiatief vormde. 

De vraag stelt zich of het mogelijk is met 
andere dan christelijke geestelijke bewe
gingen tot een nauwere samenwerking te 
komen. 

Dit geldt natuurlijk ook voor Azie. Hier 
bestaan organisaties waarmede de 'We
reldunie' samenwerkt, maar de moeilijk
heden van het contact zijn bijna onover
komelijk. Er bestaat sinds vele jaren een 
'Christelijk-sociale beweging' in de Philip
pijnen, maar haar !eiders en vele aan
hangers moesten het land verlaten en von
den vooral in de V erenigde Staten een 
nieuwe mogelijkheid onder landgenoten 
voor hun idealen te strijden. Er bestaat 
een groepering van politick actieve chris
tenen in Indonesia die vooral uit de Partai 
Katolik Indonesia is voorgekomen, die 
eveneens met de 'Wereldunie' in contact 
staat. 
Tenslotte is er nog een cultureel-religieuze 
groep van japanse katholieken te noemen, 
die zich in beperkte, meestal academische 
kring met de gedachten van de christen-
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democratic bezig houdt. De toekomstige 
mogelijkheid van een presentie van de 
christelijke politieke gedachte hangt in 
deze Ianden van Afrika en Azie ons 
inziens geheel af van de mogelijkheid om 
met andere spirituele en religieuze bewe
gingen tot een samenwerking voor de 
oplossing van een aantal dringende maat
schappelijke problemen te komen. Het is 
ecn werk op lange, zeer lange zicht, dat 
de 'Wereldunie' echter niet uit het oog kan 
of mag verliezen. 

U.S.A. 
Voor de europese christen-democraten 
bestaat meer in het bijzonder het probleem 
van de contacten met de angelsaksische 
en scandinavische Ianden waar voor de 
christelijke politieke beweging geen tradi
tie en vaak ook geen begrip bestaat. Be
halve in Noorwegen vinden we in de 
scandinavische Ianden slechts kleine groe
pen, in Groot-Brittannie is er geen voe
dingsbodem, ondanks vele pogingen tij
dens de oorlog door politieke ballingen 
van het continent ondernomen, o.a. door 
Luigi Sturzo, Auguste De Schrijver. 

In wezcn geldt hetzelfde voor de Verenig
de Staten en Canada. In de laatste jaren 
werden echter door verschillende protes
tantse groepen in de V.S. interessante 
initiatieven genomen om een politieke 
actie duidelijker vanuit een evangelische 
visie te ontwikkelen. Deze groepen zoeken 
dan ook meer contact met de europese 
christelijke politici en kwamen daardoor 
oak in contact met Nederlandse christen
democraten. In dit opzicht moet de recen
te oprichting van een 'Study-center for 
christian political thought' in Washington 
genoemd worden, dat de christen-demo
cratische beweging in de gebele wereld 
wil bestuderen en in Amerika meer be
kend maken. Dit is om verscbillende rede
nen uitermate belangrijk. Ten eerste om
dat de amerikaanse politieke wereld ver-
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trouwd is met politieke bewegingen als 
conservatisme, socialisme, liberalisme, 
maar een cbristelijk ge'inspireerde politie
ke actie niet weet te plaatsen. Vervolgens 
bleek in de verkiezingscampagne van 
Reagan-Carter dat sterk religieus ja ker
kelijk gericbte groeperingen een uitge
sproken conservatief en soms zelfs anti
democratisch element in de politick bracb
ten, dat bet juiste begrip voor een autben
tiek christelijk gericbte politieke beweging 
kan vertroebelen. 

Oost-Europa 
De recente gebeurtenissen in Oost-Euro
pa, vooral in Polen, hebben duidelijk be
wezen dat de christelijke traditie niet 
aileen voortbestaat, maar zich ook in bet 
maatscbappelijke en politieke Ieven gel
ding wil verschaffen. Hoewel de nieuwe 
autonome vakbeweging 'Solidariteit' uit
drukkelijk verklaart, geen politieke be
weging te willen zijn, wordt de religieuze 
binding van de Ieiding en van de meer
derbeid van de volgelingen nooit verzwe
gen. Het is dan ook geen toeval dat in bet 
najaar een katboliek van de groep 'Znak
Odiss', die ook in bet parlement vertegen
woordigd is, tot vice-premier benoemd 
werd en dat de regering eindelijk toestem
ming gaf een 'Christelijk-sociale Unie' 
op te richten, die weliswaar geen partij is, 
maar de katholieken de mogelijkbeid 
biedt, cultureel, maatscbappelijk, sociaal 
en economisch ideeen op basis van het 
christendom te ontwikkelen en te verkon
digen. Het is niet overdreven te stellen, 
dat de christelijke ideeen ook in de overige 
Ianden van Oost-Europa, waar voor de 
oorlog cbristelijk gei:nspireerde partijen 
bestonden, in een vrije democratiscbe 
samenleving ook een politieke articulatie 
op bet maatschappelijke terrein zouden 
vinden. 

Het panorama van de cbristen-democratie 
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kent dus kerngebieden en leemten, gren
zen en perspectieven, beperkingen en mo
gelijkheden, er zijn overeenstemmingen 
in de grondgedachten en wezenlijke doel
stellingen, sterke nuanceringen in de con
crete politiek al naar gelang van de con
crete historische achtergrond of de actuele 
maatschappelijke werkelijkheid. Hierbij 
spelen natuurlijk een grote rol de poli
tieke partners of tegenspelers waarmee 
iedere nationale partij moet rekenen, of 
samenwerken. Daardoor, maar ook om 
zuiver principiele redenen, wordt de 
plaatsbepaling en de politieke orientering 
van een christen-democratische partij bij
zonder scherp zichtbaar in haar houding 
tegenover de overige politieke stromingen, 
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in Europa vooral de conservatieve, de 
liberale en de socialistische partij - een 
onderwerp dat het kader van deze sum
miere samenvatting te buiten gaat, dat 
echter in de komende periode van de 
europese en ook van de mondiale politiek 
een steeds grotere actualiteit zal verkrij
gen. Want in deze confrontatie zal de 
christen-democratie aileen dan haar be
staansrecht kunnen bewijzen, als zij haar 
identiteit op ondubbelzinnige wijze weet 
te omlijnen. 


