
Uit de gang van zaken in de EVP kan het CDA de les trekken hoe 

nadelig het is om te pogen via karakterverlies politieke macht te 

vergroten. Een catch-all party kan geen trends zetten en geen Iei

ding geven aan de ontwikkeling van de publieke opinie. Het CDA 

kan leren van deze strategische en principiele fouten. 

H 
ct ZIJI1 zwa1 c tqdcn voor 

J)lliltJekc 'it! atcgo-'ipelcJ <, 

Wclk product' moct jc 

hrcngcn ai'i de markt gril

lig i'>c Welke kocr'i moct JC varcn al, de 

politickc wccr~vcnvtlchtingcn wcintg 

houva<,t hicdcn~ Dat l'i vooral vcrvcknd 

<,amcnlev1ng. Ecn opmerkelijk voor

heeld i., hct lot van de <,tudic 'I+ I= <.a

men'.- ecn <,ludic die tegen de individu

ali-.;cring jui'->t de watndcring voor va<.;tc 

twecrelatics stcldc. Het <,lratego om de 

macht tc vcrgroten was ovcrigen<, ook 

nict zo sterk. 1\kn dacht som'i 'zwe

voor hen die onvoldocndc 

zicht hchhcn op zin en 

hcdocling van de chri'itcn

dcmocratie. In hct CDA 

kcren <,teed., weer die lwcc 

vragcn tcrug: de macht<,

vraag van de 'ilratcgo-~pc

lcr., tde trcndvolgcr<.) en 

de zinvraag van hen die 

mcnen dat het CDA 

trcml'>elter moct zijn. In 

hcidc i'i hct C:DA nict erg 

gocd Vrocgcre Twccde 

Kamerlractie'i hadden al 
Drs. AA1 Oostl<Jnder 

vcnde kiezcrs' tc kunnen 

bucicn door zelf ccn zwe

vende rartij le worden en 

de inzichten van de In

yale kern te verwaarlozen. 

Rampzalig wordt hct al., 

de machtsvraag de zin

vraag gaat ovcrhccr'-;cn, 

in rlaats dat die daaraan 

diemtbaar wordt gemaakt. 

In 1994 hchhcn een aantal 

'prominenten' het gczocht 

in een zwcnking naar kil 

neo-lihcralismc. De 'C en 

tc vaak de nciging 0111 vcrnicuwingcn 

vanuit de eigen chri<,ten-democrati<.che 

traditic tc wantrouwen (hoc door

\vrocht de argun1cntcn voor zo'n nicu\v 

hclcid ook warcn). Dat <,pccldc vooral 

al., hct C:l )/\ ovcrtuigcnd voorop zou 

Jlloclcll !open al., l!Tnckcttcr voor onzc 

([JV7S'IS 

het <,oualc mocsten mindcr worden he

nadrukt. ~o zuudcn nieuwe kiczcrs

marktcn kunnen worden aangeboord. 

De hcdenker., van dezc neo-lihcralc 

strategic bcscltcn niet dat zo de weg

wijzcr<, naar VVI) en D66 wcrdcn gc

zet. I )at lcvcrde ccn ongehoord IT'>Lli-
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taat or: 20 zetels verlie<.. Zodoende kan 

het CDA nu niet oogsten wat de kahi

netten-l.uhhers hebhen gezaaid. Het 

door on<, en de christelijk-<,ocialc bewc

ging ontwikkclde poldennodcl alsmede 

het door CDA-kahinettcn gevocrde -;o

ciaal-cconomi<,ch helcid krijgcn intcr

nationalc erkcnning. paar<, hec!t er al 

snel van algezicn om met het \trore

rige middenveld' korte metten te ma

kcn. De arhcidsmarkt draait inlu<,<,en al' 

ccn Licrclicr. n1aar paar-; ging toch nog 

de verkiezingcn in met de ,logan van 

gi<,tercn: 'werk. wcrk. werk'• De hreuk 

mel de pcnodc-Luhbcr<, resultecrde 

voor het CJ)A in een electoralc klap en 

ccn vcrlic-.; aan vcrtrou\vcn die zo erg 

waren dat ze tot in de laatste verkiczin

gen door cchocn. En toch was het 

C:DA inmiddcl<. weer op ecn hcrkcn

harc wcg heland. dank ziJ het rapport 

Ca,·dcnier-; en de partij-uit<,rrakcn 

daarna. In 199R hebhcn de kiezers on' 

innerlijk hcr<,tel nog nict voldoendc or

gemcrkt. Verlic<, naar aile kantcn. Op-

nieuw, crisi-; onder de -;terrenwiche

laar<,. ,\\octen we nu naar rechts ol 

moeten we nu naar links' 

Dit artikcl he-;prcckt de positic van de 

christen-democratic in Furopa. Som

migc stratcgi<,che en principiclc loutcn 

docn zich daar in nog grovcrc vorn1 

voor dan in Nederland Baken-; in zcc 

voor het C:DA 

Een herkenbare familie 
De christen-democratic is een stroming 

met ccn hcrkenbare politieke inhoud. 

Vandaar dat er in de Lurope<,c Unic 

JEUI en daarbLIIten ccn partijlamilie 

hc<,taat 7ells tot in l.atijns-Amerika 

zijn verwante partijcn tc vindcn. Som

mige conlc<,<;ionclc stromingcn lcidcn 

tot maatschappclijkc opvattingcn, die 

als christclijk-<,ociaal kunncn worden 

getypccrd. ,\let name in katholieke en 

protcstantse Ianden i<, dat hct geval In 

de ecrstc jarcn na de lormcle oprichting 

van de christcliJke partiJlamilies heclt 

men zich gcwiJd aan de opstelling van 

De clniste11-democroten zijn em minder/1eid _qewordw i11 de E\fP 



hegin-,elprogranl~ en progran1n1a''i voor 

polit1eke actie. Vanuit hct CJ)A i<; daar 

tor'i aan dcclgcnon1cn. 

Groei met behoud van 
identiteit 
Onze bmilic' he<;tond aJnvankcliJk uit 

groepcringen met een duidelijk ge

mccn<;chappelijk prohcl. Hct warcn de 

C :J) U/C:SU, de lknclux -partijen, de 

home tv1RP die <;toelde op hct chri<;te

li,kc pcr<;onali,mc en de ltaliaJn<;e DC:I. 

!.eider<; vanuit die partijen gaven de 

<;tuot tot de Europe<;e integratie. Dat 

wo.., een uitcrn1ate vcrr<:h'icnde en 

trendhepalcnde aLtie. Die 

tuurlijk ook chri<;ten-dcmocrJJt en 

chri<;telijk-<;ociaal. Zij voelen zich thui<; 

in ecn <;leer van polari<;atic en mcnen 

dan ook dat overal waar een tweedeling 

he<;taJt de rccht<;c grocpcring hun 

natuurlijke partner i<;. Bovendicn zijn de 

Duitse partijen zeer gericht op macht<;

vorn1ing. I)c -,tratcgic 1~ de vraag naar 

het karakter gaan overheer<;en. Een 

klcine partij zal hct bij hen al' kandi

daat voor de lVP allcggen tcgen een 

grote, onafhankelijk vJn de vraag naar 

de inhoud van de gevoerde politick 

J)aarom zijn, zecr tegen de zin van de 

llenelux partiJen, steeds meer voluit 

con<;ervatieve en ook Jibe-

dud 1e aileen te ondcrne

nlcn a\-, jc een ovcrtuiging 

heht, al, je goed weet wat 

Je ten d1ep<;te met Europa 

wilt. Daar kid je vervol

gen<; een el kctieve <;trate

gie uit af. l)ic crvaring 

hcelt een hand gc<;chapen, 

en ook een ruime hlik. 

J)oor de,integratie van de 

Als climax van 
rale grocpcringcn lid van 

de EVP-fractie geworden. 

De partijlamdie hcclt 

trouwen<; de naam 1-:uro

pe<;e Volkspartij gekrcgen 

om gecn la<;t te hebbcn 

van de 'C bij het werven 

van andere partijen. De 

toetreding van deze con-

vertroebeling geldt 

de Duits-Spaanse 

paging om de hele 

Forza ltalia lid te 

maken. 

I\1RI' en door toetreding 

van partijen uit nieuwe lid<;tJten werd 

de -,anlcn..,telling wat gctnengder Par

ti)cn uit een andere traditie. vaak met 

LOil<;ervatieve trekkcn, wcrdcn naa<;t 

echte chri<;tcn-dcmocratischc grocpen 

toegclaten. Ondank' de vcr<;chillcn wa<; 

hct voor aile dcelncmcr<; echter duidc

lijk dat de chri<;tcn-dcmocrJtic de toon

aangcvcndc lijn moc<;t zip1 van partij en 

tractic 

De uitbreiding loopt uit de 
hand 
Van I )uit<;c z11dc hcclt men echtcr 

..,teed.., intcn-,cr gc-,trcctd noor ccn uit

hrciding van de partijlamilic De Duit<;e 

parti)cn hantcrcn uitccnlopcndc ctikct

tcn voor zichzcll: parti)Cil van hct 

1nidden, comervaticl en lihcraal en na-

C I lV ~ N 'JN 

<;ervatievcn lukte omdat ze 

bercid warcn aile, ll' on

dcrtekcnen wat hen werd voorgelegd. 

Hct zcttcn van een handtekening werd 

nogal pragmatisch hcoordceld. AI, cli

max van vertroehcling geldt de Duit<;

Spaan-,c poging, in nH.'i van dit joar, on1 

de hcle l'orza ltalia lid te maken. Die 

kam ontstond omdat de ltaliaan<;e 

christcn-democraten, na hct verval van 

de DC:l, hun hergrocpcring nog niet 

hehhcn voltooid. De uitnodiging aan 

Fmza ltalia (Ill had als duhieu<; motief 

dat de EVP hang zou moeten zijn voor 

de vorn1ing van ccn ..,terkerc lractie tcr 

rechterziJdc Het bled, vanwege hard 

verzet van een dcel van de lcdcn-par

tijen en van vooral de ltaliaamc (chri<;

tell-democrati<;che' I premier l'rodi, be

pcrkt tot opnamc van ecn twintigtal 

ind1viduele lcden van de Fl-grocpering 
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in her Europ<.TS l'arlcment ([!'). Ber

lusconi wordt nu gclukkig zell niet als 

een EVI'-partijkider gezien. De EVP

fracticvoorzitter l'vlartcm hecft in dczc 

aHairc cen dui-,terc rol gespceld. Hij 

genecrde zich cr niet voor om I met cen 

Duit<,e vice-voorzittcr) bij llerlusconi 

op audientie te gaan om hem voor 

dcelnamc aan de EVI' uit te nodigen. 

En dat tcrwijl tcgcn deze llerlusconi 

ecn vijftigtal strafproce<,<,en lo-pen. De 

telcvisiemagnaat meent door de val van 

de regcring-l'rodi de rcchtsgang in ei

gcn voordeel tc kunnen be"Jnvlocden. 

Martens i., met ziJn uitnodiging aan 

llerlusconi ingcgaan regen de wil van 

ZIJn C:VI' Het is dus niet waarschijnlijk 

dat de partij hem nog eens voor 

Europce<, l'arlement zal k;111didercn 

Maar het kwaad i<, geschicd De chris

ten-democratcn zijn ecn mindcrhcid 

gewordcn in de EVP. De getrouwen (de 

Bcnclux-dclegatic<,, de lercn. de Carala

ncn en de Hasken. zes Ita-

zo'n lm-,e lractie hicdt aileen voordelcn 

bi1 het verdelcn van de baantjes in het 

parlement. Hct mccst opvallendc van 

de laatstc gelorccerde uitbreiding van 

de lractie is niet de kwantitaticve grocr 

ide 11-ltalianen zijn mee-,tal afwezigl. 

maar de daarvoor nodige schol kring 

van partijen die de oorspronkclijke he

dueling van de christcn-dcmocratische 

!amilie vcrtegenwourdigen. Het gevoel 

van verplichting verzwakt daardoor. 

Dat gchrek aan verhondcnheid met de 

christen-democratic is uiteraard het 

sterbt hij partiJen die liever conserva

tid en libcraal willcn hcten. Vandaar 

dat het heroep op her chri<,telijke nict 

mecr vanzclf.,prekcnd is. In <,ociaal op

zicht dreigt hct mecrderheids-,tandpunt 

harder te worden. De Europcsc integra

tie wordt niet door aile !eden al-, het 

cigen gee-,te.,kind gezien. In het drugs

belcid moct de plaats voor schadche

perking bevochten worden op !eden 

die vindcn dat wi<.' nict ho-

liancn en zells de Nca Dc

mokratia) hcbbcn zich 

vcrenigd in ecn actiegroep 

'Athene'. genocmd naar de 

<,tad waar ooit het EVI'-

Via karakterverlies 

politieke macht 

rcn wilmaar moet vo<.'lcn. 

Dat C:DA-cr'> over homo

rechten sprekcn wordt al-, 

ecn buitcnissigheid ge

duld. De nadruk op men

senrechten in d'-' buiten

landse politick wordt als 

onzakelijk crvarcn. Natio-

beginselprogram 

vastgc<,tcld. 

werd 

vergroten is 

uitermate 

kortzichtig. 

Verandering van 
karakter en dus van boodschap 
De EVP is zodoende bczig tc vcrvallen 

tot een 'dakorganisatie' Daarbinnen 

trcft men <,tromingcn en nationalc delc

gatics aan. Soms. zeds bij het beleid 

inzake de oorlog in Joegmlavic, hen je 

je ervan bewu<,t dar delcn van. hiJvoor

beeld, de Tory-delegatic tot je extrecm

ste tcgenstander<> behorcn. In ccn nor

male fractie bcstaat cr een zckerc mate 

van di.,cipline. Maar ecn dakorganisatie 

hcdt hct morclc recht nict om die van 

haar lcd<.'n tc vragcn. De omvang van 

nale belangcn gaan. gocd 

comervatiel, ecn grotere rol spelen. De 

christelijke formdilr<J Jatlms van de Euro

pe<,e integratie zoudcn zich in hun graf 

omkeren. 

Wat te doen? 
N<.'derlandsc kiezers <,temmcn op Ne

derland-,c lij<,ten. Zij hcbben du., nict 

direct met de EVI'-fractic te maken. 

Her i'> zclf., hun belang om het CDA

geluid zo duidclijk mogclijk te Iaten 

klinkcn. Hun '>tcm komt goed tnecht. 

t'\\aar de schade i'> groot. We zullen on-, 

( DV 7 H 'JS 



uitcrstc best docn om die te bcpcrken. 

De actiegroep Athene hcdt daarom al

gcsprokcn dat ze zo goed nwgclijk zal 

nagaan hoc de stcmlijstcn totstandko

mcn. Als de adviczen nict vcrtrouwd 

worden, zulkn cigcn alternatieve stem

lijsten worden opgesteld. Dat is een 

vcrschiJnscl dat z1ch nu al incidcntccl 

voordoet. In de toekomst zal dat syste

matisch gcbcurcn. Lr ontstaat dus een 

soort van sub-tractic. De voordclcn van 

de FVI'-tracticvorming, voor hct wcrk 

dcr !eden, ncemt al Lr zal veel mecr 

verdccld worden gestemd dan vrocgcr, 

tocn we de stemlijsten doorgaans vcr

trouwen kondcn. Teluit JC winst' 

Lessen voor het CDA 
Llit de gang van zakcn in de EVP kan 

worden gelecrd hoc nadelig het is om 

tc pogcn via karaktcrvcrlics politiekc 

macht tc vcrgrotcn. I k kwantltcit blijkt 

illusics op tc lcvcrcn Hct vcrmogcn 

om gczamcnlijkc standpuntcn in te nc

men nccmt drastisch at en daarmce ook 

de invlocd. Fen verdecld hui' met cl

kaar tegcn<,prekendc bcwoners, hoog

<,lcn<, in staat tot <,\Jrrc interne compro

misscn. Zo'n clliciHill party kan gcen 

trend-; zcttcn, gccn Ieiding gcvcn aan 

de ontwikkcling van de publickc opi

nic Zoicts kan ook in Nederland, ook 

met hct C:DA, gebeurcn. Celukkig ziJn 

wiJ ons er in grotc mecrdcrhcid van bc

wu"'t dat ccn pdrtqorgani"iatic gecn lege 

huJ, i' die, na marktanaJy,c. van een 

politicke inhoud wordt vonrzicn. Het is 

nict LT!l orgt1n1~atic die zon1aar ict" kan 

uitdragen onalhankelitk van de overtui

ging van de !eden. Als ziJ vcrgetcn wor

den dan wordt het ovcreind houdcn 

van de organisat1e hoolddocl 

I hartoc worden de stcrrenwichclaars 

van hct marktondcrzoek ingehuurd en 

de sloganmakcrs van de reclamcbu

rcau<,. I\ let democratic hectt dat wcinig 

( I lV 7 s 'lH 

te makcn. Het is commercialiscring van 

het partij- en campagnewczen. De zin

vraag is irrelevant gcworden. D66 is, a is 

tcgcnstander van duurzame politieke 

bcginsclen, eigenlijk de partij die daar

in voorop is gcgaan. Vandaar de voor

keur voor rcfercndumdemocratic. Dat 

i' ccn vorm waarin de rcclamcmakcrs 

hetvoorhctzcggenhebbcn. 

Hct CDA daarentegen hcdt smds de 

dramatische lcs van I 994 een heel an

der pcrspcctiel gcwczen. Een inhouds

volle politick waar je voor nt tcgcn kan 

zijn Maar in elk gcval een die de kiezcr 

nict vcrlaagt tot object van premanipu

laties. In tcgcndccl de burger blijft 

hicrin subject van zijn pnlitieke kcuzcn. 

Hij is gccn klant van ovcrheidsbeleid, 

maar mcdebcpalcr daarvan krachtcns 

zijn verantwoordelijkhcid als burger. 

Zo'n CDA heclt de taak om de waar

dighcid van de mens in politiek opzicht 

te garandercn. I )aarom is hct een cis 

van democratie dat de !eden zeit 111 de 

partij de macht houdcn en nict de man

nctjcsmakers. 

Hct CDA moet het hcbbcn van au

thenticitcit. Daar zoeken mcnscn naar. 

Fn dat is wat de per-. steeds uittcst. 

Men zoekt naar bewijzcn dat onze keu

zen niet op opportunismc maar op ccn 

nvcrtuiging bcrusten. Vee! kiezcrs zijn 

dcstijds aan het twijklen gcbracht 

Veel nicuwe kiczcrs moctcn hun kcus 

nog maken. Hun vertrouwen kan wor

den ( tcrug l gcwonnen als het CDA 

zich als bctrouwbaar bewijst en als ccn 

partij die de samenhang, de crcativiteit 

en de moed heeft die nodig zijn om 

sturing te kunncn gevcn aan de poli

tick. 

Drs Ai\1 Oostlander is voor !Jet CDA 
lid van het Europees Parlemmt. 
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