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Conservatieven vreemde eend in 

de EVP-bijt 
ARIE M. OOSTLANDER 

Hebben christen-democraten en conservatieven een stevige ideologische ziels

verwantschap? Die vraag laat zich aan de hand van recente ervaringen in Ne

derland nauwelijks beantwoorden. Conservatieven in Nederland waren heel 

lang geleden - in de jaren vijftig en zestig van de negentiende eeuw - kort 

actief. Geen nood echter. Recente ervaringen zijn er volop in Europees ver

band. Immers, niet alleen Nederlandse christen-democraten, maar ook Britse 

conservatieven, zijn lid van de fractie van de Europese Volkspartij in het Euro

pees Parlement. CDA-lid van de EVP-fractie Arie Oostlander heeft hen vanaf 

het begin meegemaakt. Hij komt tot de conclusie dat er diepgaande verschil

len zijn tussen de christen-democratische filosofie en die van het conservatis

me. Een van de belangrijkste verschilpunten is dat voor christen-democraten 

het historisch gegroeide niet om zichzelf wordt gewaardeerd, maar alleen in 

zoverre het strookt met Bijbelse/Christelijke waarden. Dat sommige zaken his

torisch gegroeid zijn, kan voor een christen-democraat nooit een voldoende 

reden voor aanvaarding zijn. Daarnaast is er nog een waslijst aan forse ver

schillen te noemen. De kloof is zo groot dat het afscheid van de Britse conser

vatieven volgens Oostlander alleen nog om pragmatisch-opportunistische 
gronden wordt uitgesteld. 

Het was 1990 toen de al langer bestaande aandrang onder (Britse) Conservatie

ven om zich bij de Europese Volkspartij (EVP) aan te sluiten onbeheersbaar bleek. 

Vooral aan Duitse zijde ontwild<elde zich de drang om ruimte voor hen te schep

pen binnen de EVP. Niet zozeer om hun verwantschap met onze programma's, 

maar vanuit het simpele links-rechtsschema voor de indeling van partijen, dat 

ook nu nog in een aantal landen en handboeken voor de politicologie serieus 

genomen wordt. De Conservatieven presenteerden zich immers als centrum

rechts. Er werden werkgroepen ingesteld om na te gaan ofwe het in voldoende 

mate eens waren. Ik leidde de groep over de grondslagen van onze politiek. De 

Tories stuurden de meest christelijke lieden die zij hadden. Dat waren toen bo

vendien mensen die zich goed in de uitgangspunten van de christen-democratie 

konden vinden. In het Verenigd Koninkrijk is de christelijk-sociale beweging niet 

in georganiseerde vorm aanwezig, maar in feite opgedeeld over de andere partij

en. Bij Labour zitten zeker zo veel uitgesproken christelijk denkende politici als 

bij de Tories. Vandaar dat Tony Blair soms zo'n CDA-ach tig imago heeft. Hoe het 

ook zij, de vertegenwoordigers van de Conservatieven, die met ons over de 
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'De Conservatieven 

zijn tegen elk pro

Europees voorstel of 

amendement dat 

enige voortgang in 

het integratieproces 

betekenf 

grondslagen spraken, waren bereid om alles te ondertekenen wat ons Europese 

Christen-democraten lief en heilig is: het streven naar integratie en naar een fe

derale opbouw van de Europese Gemeenschap, de sociale inslag van de partij, de 

nadruk op de verantwoordelijkheden van de maatschappelijke organisaties. Tot 

slot wilden ze desgevraagd ook wel verklaren dat de sociale politiek van de Con

servatieve partij als zodanig gebaseerd zou moeten worden op de christelijk-so

ciale beginselen. Wat een bereidwilligheid! Ik was er niet gerust op, maar er was 

niets meer te noemen dat een 'neen' zou kunnen rechtvaardigen. 

Het nut van een handtekening 

Veiligheidshalve werd vastgesteld dat het lidmaatschap van de EVP-fractie een 

persoonlijke daad zou moeten zijn, gebaseerd op de bereikte overeenkomst. De 

MEP's (de parlementsleden zelf) werden op persoonlijke basis lid van onze frac

tie. De Tory-partij als zodanig werd geen lid van de EVP-partij-familie en is dat 

ook nu niet. Het is lange tijd met een aantal van de Tolies goed gegaan, en er zijn 

er nog die zich met de christen-democratie solidair verklaren. Maar het is meer 

en meer duidelijk dat de handtekening van destijds niet veel voorstelde. Het 

Conservatieve pragmatisme noopte hen te tekenen. Buiten de EVP blijven en 

geen handtekening zetten 'would not work'. Als de diepste principiële vraag is: 

'does it work?', dan is betrouwbaarheid iets van secundaire betekenis. 

Het Paard van Troje 

Inmiddels is de Tory-groep als aparte formatie erkend door de verandering van 

de fractienaam. We heten nu officieel "fractie van de Europese Volkspartij (Chris

ten-democraten) en Europese Democraten". Het is een vondst van oud-collega 

Tindemans, die meende dat de naam EVP tegen ideologische vervuiling be

schermd moest worden. Terecht, zo bleek al snel. De Conservatieven hebben al 

sinds jaren hun eigen stemadvieslijsten. Ze volgen die van de EVP niet. Eén van 

hen is zelfs uit de partij gestoten, omdat hij de EVP-stemlijsten voorrang gaf 

boven die welke door 'Londen' gefiatteerd waren. Hij is uit arren moede lid van 

de Liberale fractie geworden. De nieuwe groep van Conservatieve leden camou

fleert zijn bedoelingen niet meer. Een groot deel is tegen zijn zin lid van de frac

tie. "We kunnen ons niet voorstellen op wat voor punten wij het met de Chris

ten-democraten eens zouden kunnen zijn" zeiden ze in de wandelgangen tegen 

collega Bartho Pronk en mij. In de eigen pers beschimpen ze de ledenpartijen 

van de EVP. Ze vieren soms feest als onze fractievoorzitter in de plenaire vergade

ring een nederlaag lijdt. Onlangs onthielden ze zich plotseling van stemmen 

over een rapport van mij over drugsbeleid. Niet omdat ze het inhoudelijk niet 

eens waren, maar uit anti-Europese gezindheid. Het rapport werd daardoor ver-
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'De spanningen tus

sen christen-demo

cratie en conserva

tisme hoeven ons 

niet te verbazen. 

Ooit zijn de conser

vatieven door de 

Nederlandse chris

ten-democratische 

partijen verslagen' 

worpen. De Conservatieven zijn tegen elk pro-Europees voorstel of amendement 

dat enige voortgang in het integratieproces betekent. Daarbij laten ze zich 

bovendien leiden door een zeer beperkte opvatting over het Britse belang. De 

interne markt steunen ze dus wel, maar vrijwel alle andere voorstellen niet. 

Uiteraard proberen ze ook nog andere leden van de EVP-fractie te beïnvloeden. 

Aanvankelijk lukte dat enigszins bij de CSU-collega's. Inmiddels is het Conserva

tieve nationalisme zo sterk dat het anti-Duitse karakter daarvan begint op te val

len. Nationalisme bestaat nu eenmaal voor een groot deel uit tegenzin tegen 

andere volken en tegen mensen van andere etnische afkomst. 

In andere fracties worden de gevechten die we met de Conservatieven voeren 

met enig begrip gevolgd. De Europees gezinde Sociaal-democraten, en zelfs de 

Groenen, steunen ons soms uitdrukkelijk als ze zien wat er aan de hand is. 

Vandaar dat mijn drugsrapport het in tweede behandeling alsnog haalde. Het is 

treurig om te zien hoe leden van de Conservatieve groep die zelf zijn gaan in

zien dat de Christen-democratische benadering van Europa goed is, toch ge

dwongen worden om blindelings de eigen anti-Europese stemlijsten te volgen. Na 

afloop krijg je weleens een excuus te horen, maar daar blijft het bij. Het stem

men met last en ruggespraak wordt niet als strijdig met de ambtseed ervaren, 

maar is kennelijk een onderdeel van het Conservatieve gedachtengoed. De 

scheidslijn is harder geworden. Het afscheid van de EVP-fractie wordt alleen nog 

om pragmatisch-opportunistische gronden uitgesteld. 

Diversiteit en eenheid 

Nu is er in de EVP-fractie een diversiteit van parijen vertegenwoordigd. Zij gaan 

echter alle uit van het gemeenschappelijke program waarin de waarden van on

ze Christelijke cultuur centraal staan. Zij steunen alle de verbondenheid met het 

Christen-democratische Europese project. Ze zijn in Katholieke landen door

gaans sterk beïnvloed door de sociale leer van de Rooms-Katholieke kerk. Zelfs de 

mensen van Forza Italia zijn ons in die opzichten zeer meegevallen. Zij zijn de 

trouwste volgers van de EVP-stemlijsten. Ze noemen zich soms (net als de Duitse 

leden) conservatief, vanwege hun in ethische kwesties behoudende politiek. 

Begrip voor de Nederlandse euthanasie-wetgeving kan men daar absoluut niet 

verwachten. Zelfs de CDA-standpunten gaan hen te ver. De Britse Conservatieven 

daarentegen zijn bijvoorbeeld inzake de medische ethiek heel liberaal. Als de 

eigen industrie er voordelen bij heeft om bepaalde ethische grenzen te doorbre

ken, dan vinden ze dat al gauw best. Dat bleek bijvoorbeeld in het debat over de 

toelaatbaarheid van kloneren. 
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Christen-democraten versus ConselVatieve ideologie 

De spanningen tussen Christen-democratie en Conservatisme hoeven ons uiter

aard niet te verbazen. Het gaat hier om twee verschillende politieke visies en cul

turen. Het uitstekende artikel 'Is de christen-democratie conservatief?' van drs. 

P.W. Tetteroo, eerder in dit blad verschenen! geeft daar een goed overzicht over. 

Eerder vatte ik eveneens in dit tijdschrift al een aantal bezwaren samen'. Niet 

alleen het vaderland van de Conservatieve stroming (het Verenigd Koninkrijk) is 

voor ons politiek relevant. We kennen de stroming ook uit de Nederlandse poli

tiek. Ooit zijn de Conservatieven door de Nederlandse Christen-democratische 

partijen verslagen. De tegen hen gevoerde strijd richtte zich tegen de geringe 

principiële profilering van de Conservatieven van die tijd, de nadruk op nationa

le saamhorigheid en identiteit, waardoor de emancipatie van confessionele min

derheidsgroepen destijds bemoeilijkt werd, en tegen de overschatting van de 

nationale belangen als het oriëntatiepunt voor beleid. Analyse van de heden

daagse Conservatieve politiek, zoals die het meest uitgesproken als zelftyperin

gen in documenten van de Tory-partij worden uitgedragen, levert het volgende 
op: 

- Men presenteert zich als een groep zonder beginselverklaring: 

- de partij is afkerig van ethiek in de politiek ('grote nobele ideeën'); 

- sceptisch t.O.V. vooruitgang; 

- pragmatisch en contra-revolutionair; 

- gehecht aan prestigieuze instituten, zoals de nationale staat, de monarchie 

en de gevestigde kerk; 

- baseert zijn sociale beleid op de noodzaak dat alle mensen van hun land 

moeten kunnen houden om hen te motiveren voor hun land te willen strijden 

(niets over sociale gerechtigheid dus); 

- privileges behoren tot het erfgoed van families en elites, zij gaan voor het 

streven naar gelijkheid van kansen; excessieve verschillen zijn aanvaardbaar; 

- staatszorg maakt onverantwoordelijk; de staat is geen instrument voor 

verbetering van de levensomstandigheden; 

- technologische ontwikkeling moet niet te snel door ethische overwegingen 

worden gefrustreerd; 

- milieuzorg moet stroken met de belangen van het individu, de economische 

groei en de technologische ontwikkeling. 

Historicisme en economisme, de pijlers van de ConselVatieven 

Als je het historisch gegroeide een normatieve betekenis toeschrijft (historicis

me), dan is een wantrouwen tegenover het onbekende en een voorkeur voor het 
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'Het interessante 

van het CDA is dat 

voor onze partij het 

historisch gegroeide 

niet om zichzelf 

bekende vanzelfsprekend. Een obsessie met het nationale eigenbelang typeert de 

Tory-partij. Zoiets gewaagds als het delen van de nationale soevereiniteit met an

dere (zelfs met voorheen vijandige) staten is dan veel te riskant. Vanuit christelij

ke normen gedacht is dat juist iets heel positiefs. Vanuit een geloof in betrouw

bare (Evangelische) waarden heeft de politieke generatie van de jaren vijftig de 

risico's van de Europese Integratie aanvaard. In het hele proces van Integratie 

kunnen de Conservatieven echter alleen maar als rem optreden. Dat zie je nu 

ook. Vanuit hun economistische opvattingen was de interne Europese markt nog 

aanvaardbaar. Met name toen bleek dat de landen die daaraan deelnamen daar

van zeer profiteerden. Eerst de kat uit de boom kijken dus. Dat zal ook gelden 

voor de deelname aan de EURO, de ontwikkeling van een gemeenschappelijke 

bestrijding van de internationale criminaliteit, de deelname aan een Europees 

asielbeleid en uiteindelijk de politieke Unie. Zonder inspiratiebron (smalend ge

typeerd als 'grote nobele ideeën') geen sturingsvermogen. 

Respect voor de kerk en voor een atheïstische traditie 

Interessant is de waardering voor de gevestigde kerken. Helaas komt dit slechts 

voort uit het historistische geloof in wat allang bestaat en uit het utilitaristisch 

inzicht in het nut daarvan. De Tories voelen zich, vanuit ditzelfde historisme, ver

want met de Conservatieve partij van de Tsjechische politicus Claus. Die heeft 

zich eveneens aangemeld bij de EVP. Claus' vice-voorzitter deelde een EVPJED 

fractiedelegatie onlangs mede dat zijn partij hoofdzakelijk uit atheïsten bestond 

en tegen Europa was. Het atheïsme behoort tot de gegroeide Tsjechische traditie. 

Dat is voor de Tories dus geen beletsel; 's lands wijs 's lands eer. 

Controverse over normen en waarden 

wordt gewaardeerd, Het interessante van het CDA is dat voor onze partij het historisch gegroeide niet 

maar alleen inzover- om zichzelf word t gewaardeerd maar alleen in zoverre het strookt met BijbelseJ 

re het strookt met Christelijke waarden. Ook nuttigheidsoverwegingen kunnen nooit de plaats 

Bijbelse/christelijke innemen van ethiek. Universaliteit van waarden relativeert het puur nationale 

waarden' belang. Geen beperking tot de belangen van eigen land, maar openheid voor de 

noden van anderen en de internationale rechtsorde. Natuurlijk zijn er ook over

eenkomsten te vinden met de Conservatieve ideologie: de nadruk op het gezin, 

de afWijzing van de autonomie van het individu, een zekere mate van waarden

conservatisme. Wat echter daarin steeds opvalt, is dat het ontbreken van een 

referentie aan wat wij uiteindelijk als de toetssteen zien waaraan deze visies 

getoetst moeten worden. Dat sommige zaken historisch gegroeid zijn, kan voor 

een Christendemocraat nooit een voldoende reden voor aanvaarding zijn. 

Daarom is de Christen-democratie een veel dynamischer en creatievere politieke 

37 

>-

'" :: 
'" h1 

!::. 
n 
0 
Z 
~ 

Ol 

'" -< 
>-..., 

"' -< 
h1 

Z 

Z 
m 
< 

I 

.", 

I 



() 

o 
z 
~ 

'" '" -< 
>
'-l 

'" -< 
'" z 
-
Z 

Hl 

< 
'" 

filosofie. Overlap duidt dus niet op diepere verwantschap. Dat geldt voor de ver

houding met de Sociaal-democratie en het Liberalisme evenzeer. Het is daarom 

verbazend om te horen dat Christen-democraten zich ten opzichte van de Con

servatieve leer zouden moeten rechtvaardigen. Het tegendeel wordt hierboven 

aangetoond. De feilen van de Conservatieve leer wreken zich keihard in de poli

tieke praktijk. Het misverstand over de Conservatieven als mogelijk gelijkwaardi

ge leden van de EVP komt momenteel dramatisch aan het licht. Een vreemde 
eend in de bijt, verder is het niet gekomen. 

Arie M. Oostlander, CDA-lid van het Europees Parlement. 

Noten 

1. Drs. P.W. Tetteroo: 'Is de christen-democratie conservatief?', in Christen 
Democratische Verkenningen 5/2000, p. 36 en verder. 

2. Drs. A.M. Oostlander: 'Ontwikkelingen in de EVP waarschuwing voor CDA', in: 
Christen Democratische Verkenningen 7/8/1998, pp. 309-313. 




