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De opl<omst van de Christen

democratie in het Verenigd 

I{oninl<rijl< 
MR. DRS. RICHARD STEENVOORDE 

Bijna iedereen weet wel dat er christen-democratische zusterpartijen bestaan 

in België, Duitsland en Spanje. Er zullen echter maar weinig lezers weten dat 

er al sinds 1989 een christen-democratische beweging in het Verenigd 

Koninkrijk bestaat en dat daaruit sinds 1999 een christen-democratische partij 

is voortgekomen: de 'Christian People's Alliance' (CPA). Er is sprake van een 

groeiende electorale basis in Engeland. En ook Schotland kent inmiddels zijn 

eigen 'Movement for Christian Democracy 'en 'Christian People's Alliance'. 

Richard Steenvoorde beschrijft de achtergronden en lotgevallen van deze 

beweging en de partij. 

Vanaf het moment dat koning Hendrik de Achtste van Engeland in de zestiende 

eeuw brak met de rooms-katholieke kerk en zichzelf tot hoofd van de kerk uit

riep, is er een, naar continentale begrippen, merkwaardige relatie ontstaan tus

sen kerk en staat in het Verenigd Koninkrijk. Onlangs konden we weer getuige 

zijn van de scherpe debatten over het feit dat premier Tony Blair de voordracht 

voor de nieuwe Aartsbisschop van Canterbury kon doen aan koningin Elizabeth 

II. Niet de kerk zelf, maar een politicus besluit welke bisschoppen er uiteindelijk 

door de koningin benoemd worden. Een situatie die ondenkbaar is in Nederland. 

De roep binnen en buiten de Anglicaanse gemeenschap om ontbinding van de 

sterke banden tussen politiek en kerk wordt sterker, maar weet aan de andere 

kant onvoldoende mensen binnen de kerk van het nut en de noodzaak van ont

binding te overtuigen.' Men vindt het wel goed zo, en waarom zou je iets af 

schaffen dat goed functioneert? En dus zullen tot die tijd de Anglicaanse bis

schoppen zitting hebben in het House of Lords, en zal de Anglicaanse kerk bij 

alle grote staatsaangelegenheden en ceremonieën een prominente rol spelen. 

Terwijl na de Verlichting liberale politici op het continentale plat van Europa tot 

de conclusie kwamen dat de natie als zodanig geen opvatting over religie heeft, 

bleef alles in Engeland bij het oude dankzij het 'historisch ongelukje dat de 

Church of England heet'. In Europa leidde de dominantie van het liberale 

Verlichtingsdenken rond 1820 tot een tegenreactie van met name katholieken 

die zou uitmonden in de opkomst van de Christen-democratie.- Nederland zou 

Nederland niet zijn als het niet een uitzondering zou vormen. Het waren hier 

met name de protestantse politici, beïnvloed door het werk van Groen van 
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Prinsterer, die zich onder leiding van Abraham Kuyper als eersten wisten te ver

enigen in de Anti-Revolutionaire Partij. De katholieken volgden, mede door his

torische omstandigheden, veel later. Het waren gesloten politieke systemen, de 

beruchte zuilen. In het Verenigd Koninkrijk was er geen traditie van antiklerika

lisme en 'verlicht atheïsme'. De noodzaak voor Christenen om hun politieke 

krachten te bundelen bleef dan ook achterwege. 

Decennia lang bepaalde dit verschil in geschiedenis ons beeld van de Engelse 

politiek. Recente ontwikkelingen in het Britse politieke spectrum noodzaken ons 

ertoe dat beeld bij te stellen. Er bestaat sinds 1990 een Movement for Christian 

Democracyen daarnaast opereert er, sinds twee jaar, met wisselend succes een 

Christen-democratische partij, de Christian People's Alliance. Waar komen deze 

beweging en partij opeens vandaan? 

Oorsprong: Christelijl<e tradities in de Britse politiek 

De drie dominante politieke partijen, Conservatives, Labour, Liberal-democrats, 

kennen ieder een eigen Christelijk geïnspireerde traditie. Hieronder zullen deze 

tradities kort beschreven worden. 

De Conservatieven kunnen bogen op een lange traditie van Christelijke bewogen

heid die zijn oorsprong vindt in het verzet van William Willberforce tegen de 

slavernij, en wetgeving van Lord Shaftesbury om de belabberde omstandigheden 

in kolenmijnen, fabrieken en scholen te verbeteren.' Jn de jaren zeventig en 

tachtig van de vorige eeuw verdween deze sociale betrokkenheid door het 

'geweld' van Margaret Thatcher's New Right naar de achtergrond. Toch is zij niet 

weg. De huidige Conservative Christian Fellowship heeft een eigen plaats binnen 

de partij. Vanaf maart 1998 is zij nauw betrokken bij het project Listening to 

Britain '5 Churches. Tot nu toe hebben er 400 verschillende consultaties tussen 

partijleiding en (lokale) kerkvertegenwoordigers plaatsgevonden.
4 

De huidige 

partijleider Jan Duncan Smith is rooms-katholiek, en zou kans maken om de eer

ste katholieke minister-president te worden. Wat dit zou betekenen voor de rela

tie kerk en staat is een interessante, maar vooralsnog hypothetische, vraag. 

De derde partij van Engeland, de Liberaal-democraten, kennen een christelijke 

traditie die teruggaat tot de puriteinen van de zeventiende eeuw. Belangrijkste 

voorman in de 1ge eeuw was de uit Liverpool afl(omstige William Gladstone. De 

christelijke politici binnen de partij zijn verenigd in de Liberal Democrat 

Christian Forum, een officieel partijorgaan dat zich tot doel heeft gesteld om als 

een horzel te fungeren.' Opmerkelijk is dat juist vanuit deze partij de eerste aan

zetten voor een verenigde Christen-democratische beweging zouden komen, 

maar daarover later meer. Op dit moment bezetten de liberaal-democraten 53 
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'De door Bill 

Clinton en Tony 

Blair ingezette, en 

naar het lijkt mis

lukte, zoektocht 

naar de 'Derde 

Weg', was in grote 

mate schatplichtig 

aan de Christen-

democratie.' 

zetels in het Lagerhuis en staan zij onder leiding van de belijdend katholieke 

leider Charles Kennedy. 

Last but not least kent ook Labour een sterke christelijke traditie die teruggaat 

tot William Tempie, Aartsbisschop van Canterbury" en R.H. Tawney. Er is een 

tijd geweest dat er beweerd werd dat' the labour party owed more to MetllOdisIll 

than to MaiX'. Het waren vooral de intellectuelen in de Labourpartij die kort na 

de Tweede Wereldoorlog te vinden waren op de Europese Christen-democrati

sche congressen.' Eén van die intellectuelen, Michael Fogarty, schreef op grond 

van die ervaringen later het standaardwerk over de ontwikkeling van de 

Europese Christen-democratie." De Christian Socialist Movement werd opgericht 

in de jaren zestig van de vorige eeuw, maar wist nooit hetzelfde prestige te vero

veren als de Fabian society.'" In de jaren negentig begon Labour onder leiding 

van John Smith weer een meer christelijk georiënteerde koers te varen. Met de 

komst van Tony Blair werden de banden verder aangehaald. "Blair heeft zijn 

christelijke overtuigingen nooit onder stoelen of banken gestoken. Zo sterk was 

dit besef van de christelijk politieke overtuigingen van Blair dat partijleden al 

vóór 1997 wisten te verzuchten 'He is not a Social Del11ocrat. He's not even a 

Liberal Del11ocrat. He's a Christian Del11ocrat'." Aan de andere kant heeft Blair 

zijn geweten inzake abortus (tegen) ondergeschikt gemaakt aan de partijlijn 

(voor). De door Bill Clinton en Tony Blair ingezette, en naar het lijkt mislukte, 

zoektocht naar de 'Derde Weg', was in grote mate schatplichtig aan de Christen

democratie, al werd dat nooit met zoveel woorden erkend." 

De start van een nieuwe Christen-democratische beweging" 

De eerste aanzet tot de huidige Christen-democratische beweging werd gegeven 

in een klooster. In januari 1989 - rondom Driekoningen - verzamelde de liberale 

parlementariër David AIton twintig mensen voor een weekend in Prinknash 

Abbey, Gloucestershire. Tijdens dat weekend werden er papers besproken waar

van een aantal, waaronder een paper van Peter Hebblethwaite die beweerde dat 

de botsing tussen Margareth Thatcher en Jaques Delors over de toekomst van 

Europa in essentie een theologische botsing was (!), de doorslag gaf om tot orga

nisatie over te gaan. Ondanks de verschillende partijpolitieke achtergronden en 

denominaties wisten de twintig deelnemers zich aan zes basisprincipes te com

mitteren. Deze principes waren: sociale rechtvaardigheid, respect voor het leven, 

verzoening, actieve compassie, rentmeesterschap en subsidiariteit. Men noemde 

zich de Ephiphany Group, de Driekoningengroep, naar het moment van bijeen

komen. In een drietal comités ging men aan de slag om de ideeën uit te bouwen. 

Ondertussen bleef de groep elkaar regelmatig ontmoeten tijdens diners in 

Westminster, waarbij ook andere belangstellenden werden uitgenodigd. Een jaar 

later bleek in Prinknash dat het aantal leden van de Driekoningengroep was ver

dubbeld. Er werd een beginselverklaring geformuleerd waarna een consultatie-
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proces van acht maanden volgde. Uiteindelijk werd op 17 november 1990 door 

1500 nieuwe leden in Methodist Central Hall, Londen, de Westminster 

Dec1aration aangenomen. De basisprincipes van de Movement for Christian 

Demoeraey(MCD) zouden worden: 'socialjustiee, respect for life, reeonciliation, 

empowerment, aetive eompassion, good stewardship'. Deze principes waren 

voor vele christenen een bron van herkenning, te meer omdat de gevestigde orde 

zich allang niet meer in dit soort termen uitdrukte. Geïnspireerd door een op

merking van CDA-er Arie Oostlander over het spanningsveld tussen autonomie 

en subsidiariteit besloot men dat 'empowermenf een betere omschrijving van 

het subsidiariteitsbeginsel van de MCD zou zijn." In oktober van datzelfde jaar 

bezochten afgevaardigden van de MCD de door het CDA georganiseerde confe

rentie over de toekomst van de Christen-democratie. 

Naarmate het succes van de MCD toenam, nam ook de vijandigheid vanuit de 

gevestigde partijen toe. Men sloot de beweging uit, of probeerde haar in binnen

en buitenland belachelijk te maken.'" Met name de Conservatieven probeerden 

de MCD afte schilderen als 'religieuze fanatici'. Maar het ledental steeg en in 

een glossy magazine, met de naam Integrity, droeg men de idealen verder uit. 

Een onderzoek uit 1993 bracht aan het licht dat slechts 18% van de leden afkom

stig was uit de oude partijen en 82% zich nog nooit bij een politieke partij had 

aangesloten." 

Er lagen gevaren op de weg. Sommige leden wilden overgaan tot partijvorming, 

anderen tot samenwerking met de Pro Life-beweging. Een kortstondig financieel 

avontuur met de omstreden Mohammed Al Fayed bracht de beweging bijna aan 

de financiële afgrond. Toch wist de MCD onder leiding van haar jonge algemeen

secretaris Jonathan Bartley door te dringen in de politieke arena van Westminster. 

Namens de MCD werd Bartley een veel gevraagd politiek commentator. 

Ondertussen was er ook op academisch niveau een start gemaakt met de ver

nieuwde relatie tussen geloof en politiek. Sarum College in Salisbury ontwikkel

de een deeltijdcursus op academisch niveau voor belangstellende Christenen 

waarin de driehoek politiek, theologie en beleid, nadrukkelijk werd verkend van

uit verschillende politieke en christelijke tradities. Inmiddels loopt deze oplei

ding vier jaar en trekt belangstellenden uit binnen- en buitenland.
lH 

Na het vertrek van Bartley viel de beweging even helemaal stil. Maar recentelijk 

is onder de bezielende leiding van Alan Storkey een nieuwe start gemaakt welke 

ook gesymboliseerd wordt door het nieuwe clubblad: Christian Polities. 

En toen was er een partij 

Het vertrek van Bartley viel samen met een keerpunt in de MCD. Vanaf haar 

oprichting had men zich geprofileerd als beweging waar plaats was voor politici 

...... 
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met een Christen-democratische overtuiging. Maar meer en meer leden raakten 

er van overtuigd dat een beweging alleen onvoldoende politiek gewicht in de 

schaal kan leggen. Dit was één van de redenen, waarom na een snelle stijging 

van het aantal leden in de beginjaren, er een snelle daling op volgde. Men wilde 

actie en helderheid over de koers. Door de terugloop van het ledental kwam de 

MCD in de financiële problemen. Eind 1999 besloot een groep MCD-Ieden niet 

langer te wachten op een interne discussie over de koers en richtte een politieke 

partij op: de Christian People's Alliance (CPA). De CPA is een onafhankelijk van 

de MCD opererende politieke partij die de beginselen van de Westminister 

Declaration deelt met de MCD. Ook delen beide organisaties een internationaal 

secretaris, de voormalige Britse diplomaat Michael Elmer. Al vrij snel na haar 

oprichting ging de CPA de strijd aan in de eerste verkiezingen voor de nieuwe 

gemeenteraad van London en een nieuwe burgemeester van London. Lijsttrekker 

Ram Gidoomal CBE wist meer dan 100.000 stemmen achter zich te krijgen. Ook 

de partij wist een aardig resultaat binnen te slepen van 55.000 stemmen en 

scoorde daarmee hoger dan alle andere 'kleine' partijen, waaronder de Groenen, 

de UK In depen den ce Party, de London Socialist Alliance en de British NationaJ 

Party. Een volgende historische mijlpaal werd bereikt tijdens de tussentijdse ver

kiezingen voor het nationaal parlement op 23 november 2001 in lpswich. David 

Cooper, voormalig lid van de Liberaal-democraten en student aan Sarum College, 

werd de eerste christen-democratische kandidaat in de geschiedenis voor het 

nationale parlement. Tijdens deze verkiezingen kwam de CPA als vierde partij 

uit de bus. Op 2 mei 2002 kwam dan eindelijk de langverwachte doorbraak in 

Newham. Door het Britse kiessysteem domineerde in deze verarmde streek 

Labour jarenlang als enige partij de council. CPA-kandidaat Alan Craig wist die 

'Vraag is natuurlijk hegemonie te doorbreken door 19,7% van de stemmen te halen, elders in het dis-

ofhet de CPA en trict haalde men net niet genoeg voor een tweede zetel. Zijn verkiezingingspro-

MCD zalluld{en om gramma droeg de veelzeggende titel' Bias to the po or . In de veertien districten 

door de barrières waar dit jaar CPA-kandidaten voor het eerst meededen wist men zo'n 5% van de 

van het Brits kies

systeem heen te 

breken. De eerste 

stemmen te halen. Van de kandidaten was 48% vrouwen 44% afkomstig uit een 

etnische minderheid.
JO 

tekenen zijn hoop- De opkomst van de georganiseerde Christen-democratie heeft geleid tot felle 

vol. Er is sprake van reacties en veel onbegrip. Vraag is natuurlijk of het de CPA en MCD zal lukken 

een groeiende elec- om door de barrières van het Brits kiessysteem heen te breken? De eerste teke-

torale basis in nen zijn hoopvol. Er is sprake van een groeiende electorale basis in Engeland. En 

Engeland. En ool{ ook Schotland kent inmiddels zijn eigen CPA- en MCD- afdelingen. 

Schotland kent 

inmiddels zijn 

eigen CPA- en MCD

afdelingen.' 

Conclusie 

De geschiedenis van de Britse Christen-democratie is beduidend anders gelopen 

dan de continentale traditie. Toch kunnen, zoals Fogarty al eens betoogd heeft, 

de 'open' en 'gesloten' tradities nog van elkaar leren. Het is namelijk nog niet zo 

31 

,. 
" 

r -
" 

o ,.., 

;.. 

c 
< 

• 



32 

'" Z 

tJ 

o 

'" M 

" tJ 
tr 

'" " tr. 
Z 
N 

M 

Z 

heel lang geleden dat het CDA zich afvroeg waarom er niet zoiets was als een 

brede christen-democratische beweging in Nederland. Ik denk dat er voor het 

CDA veel te leren valt van het MCD-initiatief en haar academische- en praktische 

uitwerking. Anderzijds verdienen de Britse Christen-democraten de steun van 

hun continentale collega's om deze historische kans - de hegemonie van het 

Britse driepartijensysteem met een christen-democratisch geluid te doorbreken -

ten volle te benutten. 

Mr. drs. Richard Steen voorde is toegevoegd onderzoeker aan de juridische [;1Cu1-

teit van de Universiteit van Tilburg en docent christelijke politieke filosofie aan 

sarum College, salisbUlY (VK). 
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1. D. Rogers, Polities, Prayer and Parliament (London: ContimlUm 2000), p. 144. 

2. Zie: M.P. Fogarty, Christian Demoeraey in Western Europe 1820-1953 (Notre 

Dame: Notre Dame University Press 1957). 

3. D. Alton, Faith in Britain (Sevenoaks: Hodder&Stoughton 1991), pp. 4-6. 

4. Voor meer gegevens over dit project: www.ccfWebsite.com 

5. Voor meer informatie zie: www.christianforum.libdems.org 

6. Alton (1991), p. 18. 

7. Met name in het oorspronkelijk in 1926 uitgegeven boek: Religion and the Rise 

ofCapitalism (Londen: Pelican 1948), vindt men duidelijke communitaire en per

sonalistische ondertonen die na de Tweede Wereld oorlog in de continentale 

Christen-democratie zo'n belangrijke rol zijn gaan spelen. 

8. J. Keating, 'The British Experience: Christian Democrats without a party', in: 

D. Hanley (ed.), Christian Demoeraey in Europl'. A comparative Perspeetive 

(London: Pinter 1994), p.175. 

9. M. Fogarty, Christian Democraey in Western Europe 1820-1953. 

10. Voor meer informatie zie: www.christiansocialist.org.uk 

11. Zie hiervoor ondermeer: T. Blair, 'Why I am a Christian', in: T. Blair, Ncw 

Britain (Boulder: Westview Press 1997), pp. 57-61. 

12. J. Rentoul, Tony Blair (London: Warner Books 1997), p. 293. 

13. Voor een uitzondering: zie de bekentenis van Anthony Giddens in: A. 

Giddens, The Third Way and its Cri ties (Cambridge, polity Press 2000), p. 18. 

14. Gebaseerd op Alton (1991), hoofdstuk 4. 

15. Alton (1991), p. 198. 

16. M. Fogarty, Motorways Merge. The New Challenge to Christian Democracy 

(Ware: The Christian Democratic Press 1999), p. 53. 
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17. Interview met Michael Elmer, International Secretary MCDfCPA augustus 

2002. 

18. De auteur volgde zelf deze cursus. Meer informatie over de cursus Polities, 

Public Theology & Christian Theology is te vinden op www.sarum.ac.ukfsociety . 

19. Voor meer informatie: www.cpalliance.net 




