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Onderzoek

Europa en de christen-democratie
Interview met Michael Gehler

KADOC en de K.U.Leuven blijven een
grote aantrekkingskracht uitoefenen
op buitenlandse onderzoekers die

zieh buigen over de geschiedenis van de
christen-democratie, het Europese inte-
gratieproces,de internationale politieke
verhoudingen en de relaties tussen die
drie thema's. De Oostenrijker dr. Michael
Gehler was voorlopig de laatste in de rij
buitenlandse onderzoekers die tijdelijk
neerstreken in KADOC. In februari ver-
richtte hij er als research fellow van het
centrum archiefonderzoek en was hij als
gastprofessor verbonden aan de faculteit
Sociale Wetenschappen.

Michael Gehler (1962) is als docent en onder-
zoeker verbonden aan het Institute for
Contemporary History van de Leopold-
Franzens Universiteit in Innsbruck (Tirol).
Hij kan terugblikken op verscheidene buiten-
landse studieverblijven,zetelt in een aantal
(internationale) onderzoekscommissies en
redacties van wetenschappelijke tijdschriften
en kan een indrukwekkende reeks publicaties
voorleggen over een diversiteit van onder-
werpen met betrekking tot de (internationale)
geschiedenis van de 20ste eeuw.Wij hadden
een gesprek met hem tijdens zijn verblijf op
KADOC.

Waarom de keuze voor KADOC en Leuven?

KADOC en de K.U.Leuven beschikken in mijn
ogen over een aantal Sterke troeven. Zo vind
ik er ten eerste academici die actief zijn op
mijn onderzoeksterreinen, o.a.Emiel Lamberts
en Emmanuel Gerard voor wat de (interna-
tionale) christen-democratie en de Europese
integratie betreft, Louis Vos voor de geschie-
denis van (katholieke) jeugdorganisaties, in
het bijzonderde studentenverenigingen.

De afgelopen jaren ontmoette ik hen al meer-
maals op internationale bijeenkomsten. In hun
spoor onderzoeken bovendien nog verschei-
dene andere vorsers gelijkaardige thema's aan
de departementen Geschiedenis en Politieke
Wetenschappen. Mijn verblijf geeft mij de
gelegenheid om met hen tot een uitwisseling
van inzichten en onderzoeksresultaten te
komen, de discussie daarover aan te gaan en
samenwerkingsverbanden tot stand te bren-
gen.Ten tweede beschikt KADOC over enkele
toparchieven voor mijn onderzoeksterrein.
Ik probeer mij in een snel tempo door die
goed toegankelijke bestanden te werken,
maar voorzie nu al dat een langer studiever-
blijf zieh opdringt.Ten slottezal ik in Brüssel,
in het hart van Europa, ook enkele interviews
afnemen van Europese politici.
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Europa en de ebneten-democratle

>reen Europa
iten cfensta van de mens

Welke onderzoeksthema's dragen precies
jouw belangstelling weg?

Mijn onderzoek betreft onder meer de naoor-
logse politieke geschiedenis van Oostenrijk,
bv. de studentenverenigingen aan de univer-
siteit van Innsbruck voor en tijdens de Tweede
Wereldoorlog of ook de Waldheimaffaire.
Mijn belangstelling gaat evenwel vooral uit
naar internationale thema's; de multilaterale
en bilaterale contacten van Oostenrijk, de toe-
treding van Oostenrijk tot de EU, de ontwikke-
ling van de Europese christen-democratie en
haar inbreng in de Europese integratie, haar
houding ook tegenover de Oostbloklanden en
de Duitse eenmaking, de Koude Oorlog, mino-
riteitenproblemen en hun aanpak in een vere-
nigd Europa, in het bijzonder de Zuid-Tiroolse
kwestie enz.

Hlustmtie: affiche van de CVP-EVP voor de eerste

Europese verkiezingen van 1979.

Welke bronnen raadpleeg je op KADOC voor
dieonderwerpen?

Ikkreegal inzage in het archief van de CVPen
haar studiedienst Cepess, samen met enkele
persoonsarchieven. Mijn aandacht gaat vooral
naar de archieven van August De Schryver,
Jean-Charles Snoy et d'Oppuers, Robert
Houben, Hendrik Heyman,Theo Lefevre en
Mark Eyskens. De eerste resultaten van die
opzoekingen zijn bijzonder positief. Ook al zag
ik eiders in Europa al vele archieven m.b.t. de
christen-democratie en de Europese samen-
werking, toch levert het bronnenonderzoek
hier weer nieuwe gegevens en inzichten op
over o.a. de supranationale samenwerking tus-
sen de Europese politieke families, de begin-
periode van de Europese eenmaking (EGKS,
EEG), de rol van Oostenrijkse christen-demo-
craten in de Nouvelles Equipes Internationales
voorgezeten door De Schryver (1950-1960) en
de receptie in die milieus van de politiek
in Oostenrijk en zijn neutraal statuut.

Hoe beoordeel je de Europese bijdrage van de
hoger vermelde Belgische christen-democraten?

Sommige historici wijzen uitsluitend of vooral
op economische factoren in de ontwikke-
ling naar een verenigd Europa. Naar mijn
mening is evenwel de rol van grote persoon-
lijkheden in het Europese integratieproces
onbetwistbaar. ledereen kent de namen
van Alcide De Gasperi, Jean Monnet, Robert
Schuman, Jacques Delors.Maar ook Belgische
politici - naast christen-democraten waren
dat sociaal-democraten als Paul Henri Spaak
- leverden een bijdrage. Zij hadden al prak-
tijkervaring opgedaan bij de totstandkoming
van de Benelux en gaven op Europees niveau
belangrijke impulsen. August De Schryver
was een spilfiguur in de Europese christen-
democratischefamilie in dejaren 1950;hij
wist overleg en evenwichten te realiseren tus-
sen diverse tendensen en figuren. Belgische
christen-democraten overhaalden in 1954,
na de mislukking van de Europese Defensie
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Onderzoek

Gemeenschap, hun collega's van de Franse
MRP om steun te verlenen aan de Akkoorden
van Parijs. Die leidden tot de oprichting van
de West-Europese Unie en de inschakeling
van West-Duitsland in een transatlantisch ver-
dedigingssyteem.Theo Lefevre speelde een
bemiddelende rol onder Europese christen-
democraten in de jaren 1960. Robert Houben
drukte al vanaf 1945 en voor een lange peri-
ode een beslissende Stempel op het ideologi-
sche debat in die milieus, vooral over sociaal-
economische en culturele aangelegenheden.
Leo Tindemans was, o.a. met zijn gekende
rapport,een pleitbezorger voor een Europese
politieke unie in de jaren 1970. In het over-
gangsproces van een meer informele naar een
strakker georganiseerde Europese Volkspartij
had Wilfried Wartens een belangrijk aandeel.
Geruggensteund door Helmut Kohl bouwde
hij aan een werkelijk supranationale en orga-
nisatorisch gestroomlijnde EVP. De bijdrage
van Jean-Luc Dehaene als ondervoorzittervan
de Conventie inzake de Europese grondwet is
voer voor toekomstig onderzoek.

Uitjouwcurriculum leid ikaf datjeals
historicus ook over zeer recente onderwerpen
publiceert?

Met mijn onderzoek kom ik inderdaad dikwijls
in het vaarwater van de politieke wetenschap-
pers. l k probeer tot een wederzijdse bevruch-
ting te können op het vlak van terminologie en
methodologie. Ook al bestuderen we dezelfde
thema's, loch zal ik als historicus zeer uitdruk-
kelijk de klemtoon leggen op voorgeschiede-
nis en historische context. Mijn indruk is dat
politkologen dat waarderen. Actuele thema's
als de impact van de euro, de uitbreiding
van de Unie of de Europese houding in de
Irakcrisis tracht ik steeds te benaderen als de
voorlopige eindpunten van een historische
evolutie. Dat historische perspectief is uiterst
leerrijk, bv. bij een evaluatie van het Europese
eenmakingsproces. Journalisten en politieke
wetenschappers laten zieh vaakzeer kritisch
uit over het verenigd Europa. Zij wijzen op het

bureaucratische 'Brüssel' dat mijlenver van de
echte bekommernissen van de burger zou
afstaan,op het democratische deficit.op het
Europa van de twee snelheden en op de moei-
zame besluitvorming. De Europese constructie
vertoont inderdaad nog lacunes en onvol-
maaktheden, maar bekeken vanuit een histo-
risch gezichtspunt is er toch al een ontzaglijke
weg afgelegd. De ideeen van enkele Europese
idealisten van vöör 1940 over een Europese
politieke unie, die lange tijd als 'utopisch' wer-
den afgedaan, werden intussen grotendeels
gerealiseerd. In Azie - zo leerden mij recente
verblijven in Tokio en Taipe - kijken onderzoe-
kers metverwondering en bewondering naar
het Europese integratieproces,dat men daar
grondig bestudeert en als een succesverhaal
en een na te volgen voorbeeld bestempelt.

Hoe ziet jouw Leuvense agenda er verder uit?

In de faculteit Sociale Wetenschappen geef
ik enkele seminaries en lezingen, o.a. over
de lange voorgeschiedenis van de Europese
grondwet {'From Coudenhove-Kalergi to
Valery Giscard d'Estaing, 1918-2004') en over
de Zuid-Tiroolse kwestie, de positie van min-
derheden in Europa en het beleid terzake.
Ik hoop ook om via informele contacten mijn
'netwerk'van collega-onderzoekers te verste-
vigen. Op termijn verwacht ik dat mijn verblijf
in KADOC zal resulteren in concrete afspraken
inzake uitwisseling, publicaties, studiedagen
of gemeenschappelijke onderzoeksprojecten.

Godfried Kwanten
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