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In hun doelstelling kunnen conservatieven en christen-democraten 
soms elkaars bondgenoten zijn, maar het achterliggende motief is ver
schillend. Er zijn immers verschillen in mensbeeld, maatschappij
opvatting en visie op instituties. Men kan de verdediging door de 
christen-democratie van bepaalde vaste waarden als waarde-conserva
tisme typeren, maar dit heeft niets te maken met het conservatisme 
als politiek-ideologisch concept omdat de christen-democratie op 

basis van vaste waarden zoekt naar nieuwe wegen. 

Is de christen-democratie 
conservatief? 

In de discussie over de strategische koers van het CDA duikt steeds vaker 

het begrip 'conservatief op. Zo stelde scheidend CD]A-voorzitter T.J. Vlot niet 

zo lang geleden in CDA-Magazine: "Het wordt tijd dat de partij een keuze maakt: 

christelijk-sociaal of christelijk-conservatief. De komende tijd moet het CDA echt 

duidelijkheid scheppen over doelgroepen en strategiekeuze. Eén van de twee 

groepen zal teleurgesteld worden, maar daar ontkom je niet aan. Er moet duide

lijkheid komen".l En onlangs nog stelden M. van den Ham en J. Sijtzema (bei

den CD]A) in de Volkskrant zich de vraag waarom het CDA kiezers een sociale 

koers belooft en niettemin 'keer op keer met conservatieve voorstellen' komt.2 

Daar tegenover staan diegenen in de partij en de fractie die de (wenselijke) koers 

en positiebepaling van de Nederlandse christen-democratie typeren als 'sociaal

conservatief, zoals het Tweede-Kamerlid Hillen: "Het CDA is enerzijds een socia

le partij die opkomt voor sociale gerechtigheid en solidariteit, Anderzijds zijn 

we een burgerlijke partij die hecht aan fatsoen en waarden en normen. Het 

opkomen voor en verdedigen van deze waarden durf ik best 'conservatief, in de 

zin van waardeconservatisme, te noemen. Maar daarmee is het CDA nog geen 

conservatieve partij zoals de Britse conservatives, omdat christen-democraten 

steeds op zoek zijn naar een dynamische invulling van de maatschappelijke rol 

van burgers en hun verbanden in de samenleving, wat ook wel het 'nieuwe 

maatschappelijk middenveld' wordt genoemd. Conservatieven willen alleen de 

bestaande instituties, op grond van hun historische ontwikkeling, verdedigen. 

De christen-democratie onderscheidt zich met de uitgangspunten van gespreide 

verantwoordelijkheid, soevereiniteit in eigen kring en subsidiariteit van de soci

aal-democratie en het liberalisme. Het doordenken en het opnieuw invulling 

geven aan deze uitgangspunten, waar de Kamerfractie volop mee bezig is, is 

daarom voor de positionering van het CDA van groot belang.'" 

Ook Lubbers maakt een verbinding tussen 'conservatieve' en 'vooruitstrevende' 
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elementen in 'de politieke boodschap van het CDA'." De door Vlot gesuggereerde 

tegenstelling tussen 'sociaal' en 'conservatief is kennelijk minder absoluut dan 

ze op het eerste gezicht lijkt te zijn. 

De vraag die hier aan de orde wordt gesteld is hoe de christen-democratie zich 

verhoudt tot het conservatisme. Dat het christelijk-sociaal denken een zeer belang

rijke inspiratiebron voor de christen-democratie is geweest en nog steeds is, 

behoeft nauwelijks toelichting. Vanaf het einde van de negentiende eeuw heb

ben christen-democratische politici een belangrijke bijdrage geleverd aan de ver

betering van de sociaal-economische en maatschappelijke positie van ouderen, 

werklozen, arbeidsongeschikten en arbeiders en hun gezinnen. Geïnspireerd 

door de christelijk-sociale leer hebben christen-democraten als Schaepman, 

Talma, Aalberse, Veldkamp en Klompé mede aan de wieg gestaan van de sociale 

wetgeving in ons land. Het antwoord op de vraag hoe de christen-democratie 

zich verhoudt tot het 'conservatisme' in zijn politieke betekenis is daarentegen 

complexer en niet onomstreden. Toch is de houding van het CDA tegenover het 

conservatisme relevant en actueel. Niet alleen vanwege de discussie over de stra

tegische koers van de partij, maar ook als het gaat om de positie van de chris

ten-democratie in de EVP, die allengs is uitgebreid met partijen die als 'conser

vatief worden aangeduid. Sinds kort wordt de EVP-fractie in het Europees Par

lement officieel aangeduid als 'christen-democratische en conservatieve fractie'.' 

Alvorens we dieper ingaan op inhoud, betekenis en achtergronden van het con

servatisme is het van belang notie te nemen van de negatieve bijklank van het 

begrip 'conservatisme'. Reeds in de negentiende eeuw is deze term al vrij spoe

dig in diskrediet geraakt en kreeg het conservatisme een negatieve bijklank van 

'achterlijk', 'bekrompen' en 'ouderwets'.' Behalve in Groot-Brittannië en enkele 

andere landen zijn behoudende groeperingen erg benauwd om voor hun conser

vatisme uit te komen. 

Conservatisme 

Door velen zijn pogingen ondernomen om het conservatieve gedachtegoed in 

zijn structurele kenmerken te omschrijven en zijn er historische verkenningen 

gedaan naar de intellectuele traditie waaruit het conservatisme is voortgeko

men, die volgens sommigen zelfs teruggaat tot de zestiende en zeventiende 

eeuw.' Hier moeten we ons echter beperken tot een paar algemene opmerkin

gen. Als politiek-ideologische conceptie en beweging is conservatisme een ver

schijnsel dat binnen alle samenlevingen en cultuurvonnen kan voorkomen. Pas 

in een periode van onrust, revolutie of crisis - waarin het statische karakter van 

een samenleving op de proef wordt gesteld of zelfs (dreigt te worden) doorbro

ken - manifesteert dit conservatisme zich. Conservatisme is per definitie reactief: 

het kan pas ontstaan als er een andere maatschappelijke beweging is die niet 
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conservatief is. Conscrvatisme als uitgesproken politieke beweging met een 

samenhangend filosofisch gedachtegoecl dateert clan ook pas vanaf de Franse 

Revolutie, als sluitstuk van een proces waarbij de statisch-agrarische samenle

ving werd do01·broken door een nieuw were lei- en tijdsbeelc\ die uitging van de 

idee c\at de wereld in hoge mate maakbaar was. 

Naar Mannheim kunnen drie vormen van conservatisme worden onderscheiden: 

hcrstclconscrva tis me, behoudconserva tis me en rej(mnistisch-conserva tis me.' 

Herstelconservatieven, ook wei contra-revolutionairen genoemd, streven het 

doe! na om een toestancl uit het verleden tc herstellen.]. de Maistr·e (1754-1821), 

L. de Bonald (1754-1840) en F. de Lamenais (1782-1854) zijn de belangrijkste verte

genwoordigers van deze stroming.'' Bij het behoudconservatisme wordt de 

bestaande toestand aanvaarc\, maar wordt veranc\ering van de status quo bestre

den. Reformistisch-conservatieven erkennen volop de onvermijdelijkheid van 

veranc\eringen en achten ook de bestaanc\e toestand voor verbetering vatbaar. 

maar zij willen door hervormingen in de geest van traditionele waarden en vor

men een breuk met de bestaande toestand voorkomen. De belangrijkste verte

genwoorcliger van het 'dynamisch' of 'reformistisch' conservatisme was Edmund 

Burke ( 1729-1797). H> 

Vanwege het feit dat een herstel van de prerevolutionaire orde ook na 1815 

onmogelijk bleek en de burgerij op grond van democratisch-liberale ideeen de 

voorkeur gaf aan parlementaire regeringsvormen, vormden zich in de meeste 

Westerse Ianden conservatieve partijen als de belangrijkste tegenbeweging tegen 

revolutie en liberalisme. In de tabel op de volgende pagina zijn de belangrijkste 

veronderstellingen en opvattingen van het conservatisme op een rij gezet, zoals 

weergegeven door de Nederlanc\se historicus H.W. von der Dunk alsmec\e door 

.J.Z. Muller, hoogleraar in de historie aan de Catholic University of America in 

Washington D.C., en kenner van het conservatieve gedachtegoed. 

Christen-democratie en conservatis1ne 

Hieronder wordt de verhouding van het christen-democratische gedachtegoed 

tot het conservatisme besproken. Daarbij is gekozen voor een vergelijking van de 

christen-democratie met de veronclerstellingen en opvattingen van het conserva

tisme, zoals die zijn weergegeven in de tabel. 

1. Membccld 

Conservatieven hebben een pessimistisch beeld van de mens als onvolmaakt 

wezen. De mens is mede onvolmaakt omdat hij niet zelden geen controle heeft 

over zijn hartstochten, impulsen, emoties en instincten. Daarom zijn er institu

tionele kaders noclig die richting geven aan en controle uitoefenen over de 

mens. Daarom is het conservatisme huiverig voor een onbegrensde vrijheid en 
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Tabel Veronderstellingen en opvattingen van het conservatisme 

Naar Von cler Dunk Naar Muller 

I. Pessimistisch beeld van de mens als onvol- I. Menselijkc onvolmaakthcid (biologisch, cmotioneel en 

maakt wezen. cognitiet). De mens is afhankelijk van zijn soortgenoten en 

claaruit volgt zijn afhankelijkheid van instituties die rich-

ting en sturing geven. Scepsis tegenover onbegrensde vrij-

heiden autonomic van het individu. 

2. Orienta tie op het verleden, waaraan maat- 2. De menselijke kennis is begrenscl, met name van sociale 

slaven voor het heclen worden ontleend. en politieke zaken. De maatschappij is te complex om haar 

theoretisch te simplificeren en op basis daarvan institutio-

nee! te hervormen. 

3. Verzet tegen radicale maatschappelijke en 3. Benadrukken van de waarde van instituties, als sociale 

politieke verancleringen. maatschappijvormen met eigen regels, waarclen, belonin-

I gen en sancties. De menselijke samenleving kan niet f1ore-
I 

I 
ren zonder instituties. Zij zijn noclig om mcnselijke harts-

tochten te kanaliseren en te temperen. Er bestaat bij con-

servatieven gewoonlijk een affiniteit met clc bestaande toe-

stand (status quo). 

4. Zoe ken naar politieke compromisscn ten- 4. Be lang van gewoontc, vooroordelen en ervaring. 

1 cinde zoveelmogelijk van het bestaande te Menselijke gedragsregels behoeven niet zozeer op rationele 

behouclcn. overwegingen gestaafd te zijn, maar zijn een product van 

historische ondervinding en overlcvering. 

5. Organische maatschappijopvatting. 5. Vee! waarclevolle instituties zijn door historische ontwik-

keling ontstaan en niet door zoiets als het natuurrecht, 

universele mensclijl<e neigingen of een expliciet contract. 

Naarmate samenlevingen en hun historische ontwikkeling 

verschillen, zullen ook instituties van elkaar verschillen. 

lnstitutics die vreemd zijn aan een andere samenleving 

kunnen niet (zomaar) worden ge·introduceerd. 

6. Afwijzing van abstract-rationalistische 6. Benadrukken van niet-vrijwillige verplichtingcn, bindin-

theoriecn om trent de samenleving. gen en trouw. Het inclividu heeft niet het recht om zich 

van cle verbintenis met of het 

liclmaatschap van de staat te onttrekken. 

7. Grote waardering voor het clenken dat op 7. De sociale waarde van religie. Hoewel er geen direct ver-

i concreet waarneembare verschijnselen is band bestaat tussen conservatisme en religie of gelooC 

gericht. zien conservatieven wei de sociale waarde (sociul utility) van 

I religie in. 

Rmn: /l.VV: von dcr Dunk, Conservatismc, Hussum Rrcm: jerry Z. Mu1lc1· (eLls.), Comcrvatism. J\n anthology of sociul 

197n, p. 140-141. Gecitccrcl bij H.E.S. Woldring, De and po/iticu/ tlwught from David Hume to the present, 

ciJristm-dcmocmtic. Ecn kritisch onderzork naar l'rincctrm/New jersey 1997, p. '!-14. 

I 

lwor po/itiekc Jilosofic, Utrecht 19%, p. 145. 

I 
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~;· Het christen-

democratisch mens-

beeld is anders dan 

het conservatieve. 

De christen-demo-

cratie gaat uit van 

een dynamischer 

mensbeeld met een 

positieve opdracht. 

autonomic van het inclividu . 

Het christen-democratisch mensbeeld is anders dan het conservatieve. De chris

ten-democratie gaat uit van een dynamischer mensbeeld met een positieve 

opdracht: de verantwoorclelijke mens als beeldclrager Gods, die geroepen is om 

inhoud en vorm te geven aan een visie op het 'goede !even'. Hier ligt een relatie 

met de rooms-katholieke traditie van het personalisme, maar ook met prote

stantse denkers als S.A. Kierkegaard. Dat wil uiteraard niet zeggen dat de mens 

geen tekortkomingen heeft of dat hij zich niet in kwaadaardige zin kan ontwik

kelen, maar juist verantwoordelijkheden en instituties doen een appel op het 

'betere ik'. Daarom is de christen-democratie voorstander van gespreicle verant

woordelijkheid, waarin mensen en maatschappelijke organisaties zelfstandig 

invulling kunnen geven aan bepaalde, wel als scheppingsordening opgevatte, 

verantwoordelijkheden en taken (soevereiniteit in eigen kring), al naar gelang 

de aard van de kring waarin men zich beweegt: de verbindende affectie in het 

gezin, de pedagogische verantwoordelijkheid in de school enzovoort (soevereini

teit en normativiteit in eigen kring die pas gedijt als de staat die principiele 

speelruimte onderkent en respecteert). Niet de onvolmaaktheid van de mens 

ligt ten grondslag aan het feit dat mensen zich organiseren in verbanden, orga

nisaties en gemeenschappen, maar omdat het menszijn tot uitdrukking komt 

in intermenselijke relaties. De mens is een sociaal wezen, die betekenis geeft 

aan zijn menszijn in zijn relatie met de medemens. lnstituties komen voort uit 

de mens en geven uitdrukking aan intermenselijke betrokkenheid, het samen 

willen dragen van verantwoordelijkheid voor elkaar. 

Het voorgaande gaat natuurlijk niet voorbij aan de notie dat mensen geneigcl 

zijn tot het 'kwade', maar ten eerste hebben protestantse voorlieden dat vooral 

religieus opgevat (zonder overigens de relatie met de morele dimensie te ont

kennen, zie ook onder punt 4) en ten tweede gaat het hierbij om de keerzijde 

van de menselijke vrijheid. In het christen-democratisch gedachtegoed ligt daar

om ook de notie besloten dat de relatieve vrijheid van het individu in het ver

lengcle ligt en uitkomst is van het dragen van verantwoordelijkheden. 

2. Abstruct-rationalistische thcoriecn 

Conservatieven wijzen abstract-rationalistische theorieen als grondslagen voor 

de ordening van de samenleving af, omdat de menselijke kennis te beperkt is 

om de complexiteit van de maatschappij te overzien. Men moet zich niet wagen 

aan een theoretische simplificatie van de ordening van de samenleving en zich 

terughoudend opstellen als het gaat om radicale institutionele en politieke her

vormingen. 
Christen-democraten geloven net zo min in theoretische blauwdrukken voor de 

inrichting van de maatschappij, maar om minder pragmatische redenen dan 

het conservatisme. De christen-democratic vindt ten principale dat het de verant-
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woordelijkheid van mensen en hun verbanden zelf is om inhoud en vorm te 

geven aan de samenleving. Ook in de sfeer van de overheid kan overigens nie

mand aanspraak maken op een volledig of onfeilbaar inzicht in de strekking 

van het recht als maatstafvoor het concrete handelen." Daarom is brede parti

cipatie van zoveel mogelijk burgers en maatschappelijke organisaties bij besluit

vorming gewenst . .luist vanwege de normativiteit die in de werkelijkheid beslo

ten ligt, stelt de christen-democratie de bestaande onrechtvaardige toestand 

onder kritiek door deze te confronteren met van het Evangelie afgeleide begin

selen. Daarom staan christen-democraten open voor institutionele en maat

schappelijke hervormingen. 

3. Instituties en organische maatschappijopvatting 

Het conservatisme benadrukt sterk het 'nut' (utility) van instituties. De samenle

ving kan niet gedijen zonder het bestaan van sociale maatschappijvormen. 

Instituties, zoals de kerk, het gezin en het huwelijk, zijn 'nuttig' omdat zij rich

ting en sturing geven aan menselijke hartstochten en emoties. u G.W.F. Hegel 

(1770-1831), maakt een onderscheid tussen drie zedengemeenschappen: de 

staat, de burgerlijke maatschappij (inclusief standen, corporaties en gilden) en 

het gezin." Volgens Hegel belichaamt de staat de maatschappij als een orga

nisch geheel, waarin allerlei delen (organen) te onderscheiden zijn die verschil

lende functies vervullen. Dit wordt ook wel een organische maatscl1appijupvatting 

genoemd. 

De clHisten-democratie benadrukt evenzeer het belang van instituties, sociale 

gemeenschapsverbanden. Allengs zijn niet-statelijke, soevereine kringen ont

staan in de rechtsgemeenschap. De samenleving bestaat uit een conglomeraat 

van leefsferen, die elk voor zich een eigen mandaat kennen, maar onderling 

wel sterk vervlochten zijn.'" De betekenis en plaats van instituties dienen te wor

den begrepen uit de beginselen van soevereiniteit in eigen kring en subsidiari

teit (zie boven). Met Hegel hebben christen-democraten de notie gemeen dat 

instituties het sociaal weefsel vormen van een samenleving, die aangetast kan 

worden wanneer individuen zich onttrekken aan maatschappelijke verbanden 

en het individueel eigenbelang nastreven. Burgers maken daarom niet op een 

vrijblijvende manier deel uit van hun gemeenschappen. Maar anders dan bij

voorbeeld Hegel,.J. Stahl en .J.R. Thorbecke hebben christen-democraten geen 

organische maatschappij opvatting in de zin dat de staat de maatschappij in 

ultieme zin belichaamt. Als christen-democraten spreken over sociaal weefsel is 

dat bovendien niet zomaar vanuit de notie dat mensen sociale wezens zijn die 

zich ergens bij thuis moeten voelen. Christen-democraten redeneren normatie

ver: niet elk sociaal weefsel kan de toets der kritiek doorstaan. 
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veeleer omdat zij op 

bepaalde universele 
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4. Gewoonte rn ervaring 

Menselijke gedragsregels zijn volgens het conservatisme niet op rationele over

wegingen, maar op historisch gegroeide waarden, ervaringen, gewoonten en 

overlevering gebaseerd. In tradities zijn ervaringen en inzichten van vele gene

raties geaccumuleercl, die het individuele verstand ver te boven gaan. De werke

lijkheid client niet te worden begrepen door metafYsische voorstellingen en ver

klaringen, maar op groncl van waarneembare verschijnselen. Het gaat niet om 

het met rede begaafde individu of een met rechten toegeruste abstracte staats

burger, maar om cle concrete mens zoals hij leeft in gezin, familie, stad of clorp, 

volk en natie. 

Ook hier gelclt weer c\at gegroeide instituties niet om cultuurrechtelijke rede

nen als zodanig aanspraak op respect kunnen maken. De ervaringswerkelijk

heid client te worden begrepen uit Gods bec\oeling met de schepping. Hier 

opent zich een transcendentaal aspect in de geschiedenis van de werkelijkheicl: 

de schepping is weliswaar door zonde en kwaad aangetast, maar door de verlos

sing is de mens in staat te werken aan het goec\e van de schepping teneinde 

heel te maken wat gebroken is. 

5. Historismc 

Het conservatisme legt een duidelijk verband tussen het belang van instituties 

en hun historische ontwikkeling. Instituties zijn niet ontstaan door het natuur

recht, universele menselijke neigingen of een expliciet contract. 

Anders dan conservatieven is voor de christen-clemocratie de betekenis van 

instituties niet belangrijk omdat zij historisch zijn gegroeid, maar veeleer 

omdat zij op bepaalc\e universele waarden zijn gebaseerd. Zo is bijvoorbeeld het 

gezin als institutie voor christen-democraten niet van betekenis omdat het 

gezin als leef\rerband zo nu eenmaal in de afgelopen eeuwen ontstaan is, maar 

omdat hct gezin is gegrondvcst op belangrijke waarden, zoals licfde, trouw en 

het nemen van de verantwoordelijkhcid van ouders voor het verzorgen van 

opgroeiende kinderen. Wei client daarbij te worden aangctekend dat met name 

in de christelijk-historische stroming grote waardering bestond voor het 'histo

risch gegroeidc', maar dit betekent echter niet dat men 'Schrift en Historic' op 

een lijn plaatste: ook over de historic gaat de kritiek van het Woord van God. W. 

Aalders drukte deze gedachte uit in navolging van Groen van Prinsterer." 

Een tweede verschil tussen conservatieven en christen-democraten is dat laatst

genoemden uitgaan van een dynamische maatschappijvisie. Omdat instituties 

voortkomen uit de mens geeft de christen-democratic geen negatieve betekenis 

aan het feit clat institutics soms verclwijnen en nieuwe daarvoor in de plaats 

komen. Dit ligt besloten in de dynamiek van de maatschappelijke democratie. 

Gemeenschappelijk met het conservatisme heeft de christen-democratie clat zij 

beide de contractsthcorie als bestaansreden en legitimatiebron van de staat (en 
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~, Een belangrijk 

verschil is ook dat 

de christen-demo-

cratie uitgaat van 

een dynamische 

maatschappijopvat-

ting waarbij de 

bestaande situatie 

onder kritiek kan 

worden gesteld als 

daarvoor aanleiding 

is. 

haar instituties) afWijzen. 

6. Verplichtingen en bindingen 

Conservatieven benadrukken dat mensen niet-vrijwillige verplichtingen en bin

dingen tegenover elkaar en de staatsgemeenschap hebben waaraan zij zich niet 

mogen onttrekken. Ook de christen-democratie vindt dat mensen verplichtin

gen en bindingen hebben tegenover elkaar en tegenover de staats- en rechtsge

meenschap. De christen-democratie wil dat niet zozeer van bovenaf afdwingen, 

maar appelleert aan het verantwoordelijkheidsbesef van mensen om verant

woordelijkheid te nemen voor elkaar en tegenover de staatsgemeenschap waar 

zij niet op een vrijblijvende wijze deel van uitmaken. 

7. Waarde van rdigie 

Hoewel er geen direct verband bestaat tussen het conservatisme en religie, zien 

veel conservatieven een positieve waarde weggelegd voor de religie, in termen 

van social utility. Voor christen-democraten is het Evangelie, het christelijk geloof 

de inspiratiebron voor het handelen van de mens. In meer algemene zin onder

kent het CDA de betekenis van alle religies in een pluriforme samenleving, 

zolang de van deze religies afgeleide waarden en normen niet in strijd zijn met 

fundamentele rechtsbeginselen. 

Conclusies 

Er bestaat een aantal duidelijke verschillen tussen het conservatisme en de 

christen-democratie. Het mensbeeld is in beide stromingen niet dezelfde, de chris

ten-democratie heeft geen ongenormeerde organische maatschappij opvatting 

en zij denkt ook anders over de betekenis van religie. Een belangrijk verschil is ook 

dat de christen-democratie uitgaat van een dynamische maatschappijopvatting 

waarbij de bestaande situatie onder kritiek kan worden gesteld als daarvoor 

aanleiding is. Anders dan conservatieven hechten christen-democraten niet aan 

instituties vanwege het feit dat deze historisch zo gegroeid zijn, maar omdat zij 

zijn gebaseerd op bepaalde waarden. Wanneer conservatieven en christen-demo

craten bepaalde instituties - bijvoorbeeld het gezin, het huwelijk, de monarchie 

of het staatsrechtelijke bestel - verdedigen, doen ze dat om uiteenlopende rede

nen. In hun doelstelling kunnen conservatieven en christen-democraten soms 

elkanders bondgenoten zijn, maar het achterliggende motief is verschillend. 

Conservatieven beoordelen en verdedigen instituties vanuit de bestaande, histo

risch gegroeide situatie; christen-democraten doen dat omdat zij de waarden, 

die de instituties vervullen, belangrijk vinden. 

Men kan de verdediging van de christen-democratie van bepaalde vaste waar

den als 'waardeconservatisme' typeren, maar dan als uiting van kritiek op het 
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feit dat de samenleving steeds meer wordt vormgegeven langs liberaal-economi

sche principes, uit ongenoegen ook met de aantasting van de sociale rechtsstaat 

zoals die mede is ontstaan door christen-democraten. Met het conservatisme als 

politiek-ideologische conceptie beeft het 'waardeconservatisme' niet vee! te 

maken, omdat de christen-democratie op basis van vaste waarden zoekt naar 

nieuwe wegen. Daarom kan Lubbers schrijven dat bij bet CDA aan 'de ene kant 

de overtuiging [bestaat] dat bet noodzakelijk is om de rol van de overbeid en de 

verhouding tussen overbeid en samenleving beter te toetsen aan wat waardevol 

is voor de samenleving. Daarmee worclt een antwoord gegeven op moderne ont

wikkelingen en op de angst voor verfloddering. In die zin lijkt de boodschap 

conservatief. Maar zij is in feite vooruitstrevend in het aanreiken van mogelijk

heden om in een sterk veranderende wereld, ook in technologisch opzicht, 

waarden te kunnen beleven." ( .. ) "Het CDA [zou daarmee] wei eens te sociaal 

kunnen worden voor de liberalen in de bescherming van de zwakke en cle zwak

keren, en te ouderwets voor de socialisten in de beklemtoning van gezins- en 

familieverbanden en het afwijzen van het gedogen in het drugsbeleid.""· 

Tot slot nog een enkel woord over de rol van de christen-democratie in de EVP. 

Het de bat over de verbouding van de Nederlandse christen-democratie tot het 

conservatisme kan niet los worden gezien van de ontwikkeling die de christen

democratische partijen in de EVP doormaken. Als het waar is wat Lucardie en 

Ten Nape! stellen dat de christen-democratische partijen zich ontwikkelen van 

'gesloten 'anti-moderne' confessionele 1
- partijen naar open, 'moderne' conserva

tief-liberale partijen' en dat het CDA (en de CVP) daarbij slechts in ontwikke

lingstempo achterliggen maar onmiskenbaar dezelfde route volgen, vraagt dat 

om serieuze doorclenking van cle positie van de christen-democratie in de EVP. 1
' 

Hiervoor concludeerden wij dat christen-democratic en conservatisme soms 

overeenkomen in doelstellingen, maar niet in achterliggende waarden. 

Wanneer doelstellingen soms overeenkomen leidt dat eerder tot coalities dan 

tot gemeenschappelijke partijvorming. De EVP wil immers een 'partij van waar

den' zijn! Willen conservatieven daarbij horen, dan zal er in conservatieve par

tijen een proces op gang moeten komen dat resulteert in het onderschrijven 

van deze waarden. 

Drs. P.W Tetteroo is stafmedewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 
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