
INTERVIEW 

Drs. Th.B.F.M. Brinkel 

'Een partij die naar 
de C verwijst, moet 
zich aan de C willen 
laten meten' 

De verwijzing naar de christelijke grond
slag mag niet worden geschrapt uit het 
beginselprogramma. 'Alleen een partij die 
naar de 'C' verwijst en op basis daarvan 
een program formuleert moet zich ook 
aan die 'C' willen laten meten' Dit stelt 
prof. dr. Rita Sussmuth, voorzitter van de 
Duitse Bondsdag in een interview met 
CDlVerkenningen. 

Zoals de Bondsrepubliek Duitsland in de 
Europese Gemeenschap, zo speelt de 
Christlich Demokratische Union (CDU) 
een sleutelrol in de Europese Volkspartij. 
In heel Europa vinden fundamentele 
veranderingen plaats. In de beleving van 
waarden en normen, in de samenstelling 
van de bevolking, door de groter worden
de mogelijkheden van de technologie. 
Ook in Duitsland is dat het geval. Tege
lijk verkeert de christen-democratie daar 
in een moeilijke fase. De CDU heeft bij 
de laatste verkiezingen ernstige verliezen 
geleden. Het aantal leden loopt terug. De 
partij heeft verleden jaar dan ook beslo
ten te gaan werken aan een nieuw be
ginselprogramma. De totstandkoming 
ervan en de discussie erover loopt min of 
meer parallel met die in het Nederlandse 
CDA. In dat verband spreekt Christen 
Democratische Verkenningen met me
vrouw prof. dr. Rita Süssmuth, voorzitster 
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van de Bondsdag, het Duitse parlement, 
is lid van de grondslagcommissie van de 
CDU en vooraanstaand politica in deze 
partij. Zij geeft haar mening over de 
fundamentele discussies in de CDU, de 
relatie tussen christen-democratie en 
conservatieven, het profiel van de Euro
pese Volkspartij en polarisatie. 

Mevrouw Süssmuth schetst de politie
ke situatie waarin de CDU verkeert: 'Wij 
moeten eerst constateren, dat niet alleen 
de christen-democratie in een crisis ver
keert. Het is eerder een kritische fase 
voor de beide grote volkspartijen SPD en 
CDU. Zij worden immers op de eerste 
plaats voor de belangrijke politieke be
slissingen verantwoordelijk gesteld. Dat 
tonen de verkiezingsresultaten duidelijk 
aan. Over de veranderde tijdgeest wordt 
veel geschreven. Er zou zelfs sprake zijn 
van het einde van de geschiedenis. Maar 
wat mij betreft is dit niet de tijd van prag
matisme en ontideologisering. Want er 
zijn al weer nieuwe ideologieën in op
komst. Inderdaad staan wij voor de in
storting van de oude tegen over elkaar 
ideologieën. Maar waar dat zou moeten 
leiden tot correctie van het huidige begin-

Prof. dr. Rita Süssmuth (1937) is voorzitter van de 
Duitse Bondsdag en lid van de grondslagcommissie van 
de CDU. 
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selprogramma van de CDU, dan moet 
dat niet geschieden in de grondslag zelf, 
maar in de uitwerking ervan. Daarbij 
draait het om vragen die betrekking heb
ben op de verhouding tussen individu en 
gemeenschap. In de moderne industriële 
samenlevingen is het evenwicht tussen 
de rechten die het individu voor zichzelf 
opeist en het algemeen welzijn verdwe
nen. Dat is trouwens niet eens zozeer de 
schuld van het individu. Wij christen
democraten hebben zelf mede verhou
dingen in het leven geroepen, waardoor 
de afhankelijkheid van de gemeenschap 
opgeheven is. Maar wij hebben een 
nieuwe verantwoordelijkheid in de ge
meenschap niet met gelijke kracht bena
drukt en doorgezet.' 

Mevrouw Süssmuth stelt vervolgens 
vast dat de gemeenschappen die de 
christen-democratie traditioneel steunt 
ook te maken hebben met een afnemen
de binding van de leden. 'Dat geldt voor 
partijen, vakbonden, kerken. Maar ik zou 
die lijn niet willen doortrekken naar de 
kleine organisaties. De mensen wenden 
zich van de grotere verbanden af, ten 
gunste van de kleinere. Neem bijvoor
beeld de stad, waar ik afgelopen week
end was. Die heeft 40.000 inwoners en 
203 verenigingen. Men kan toch niet 
zeggen dat daar de gemeenschappen 
uiteenvallen. Naast de uitwerking van de 
relatie tussen individu en gemeenschap 
is er in de Bondsrepubliek, maar ook in 
vele andere Europese staten, de aan
dacht voor het milieu. De CDU schiet 
hier niet zozeer tekort in de praktische, 
als wel in de principiële politiek. Zeer 
actueel is het toenemende gevoel van 
onveiligheid. Deze onzekerheid betreft 
aan de ene kant de concrete materiële 
en sociale omstandigheden. Maar dieper 
gaat de vraag naar oriëntatie. Op welke 
toekomst kunnen wij ons instellen? De 
toekomst is in het licht van de grote 
veranderingen veel onzekerder gewor
den. Ten slotte moeten de bijzondere 
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eisen genoemd worden, die gesteld wor
den als gevolg van de Duitse eenheid, 
de problemen in Duitsland, de Europese 
en de internationale vraagstukken. Afge
lopen vrijdag kwam de commissie bijeen 
die werkt aan een nieuw beginselpro
gramma voor de CDU. Daar bleek de 
concept-tekst over het milieu veel te veel 
te zijn gericht op het niveau van de nati
onale staat. De opgaven zullen zich 
echter veel meer op het Europese en op 
het internationale niveau afspelen.' 

De veranderingen die plaatsvinden in 
de samenleving moeten consequenties 
hebben voor de christen-democratie. 
'Milieu, bevolkingsgroei, vrede, minderhe
den, sociale gerechtigheid, het vraagstuk 
van de asielzoekers, leiden tot funda
menteel veranderde verhoudingen. Daar
mee zeg ik niet dat wij alle principes over 
boord moeten werpen, maar wel is een 
andere invulling nodig van de begrippen 
subsidiariteit en solidariteit, die tot de 
beginselen van christen-democratische 
politiek behoren. Deze problemen kun
nen niet meer op het nationale niveau 
worden opgelost. Maar wat wij ook alle
maal ter discussie stellen, er verandert 
niets in de voorrang van de persoon 
boven de staat. Dat is een basisbeginsel 
van christen-democratische politiek.' 

Als dit de tijd van secularisering is, zou 
dan niet alles wat naar het christelijke 
verwijst moeten worden geschrapt uit het 
beginselprogramma? Mevrouw Süss
muth: 'Nee, dat moet niet. Alleen, een 
partij die naar de 'c' verwijst, en op basis 
daarvan een program formuleert, moet 
zich ook aan de 'c' willen laten meten. 
Dat slaat op het mensbeeld, op de om
gang met de schepping, op sociale ge
rechtigheid, etc.' De vraag is of daarover 
binnen de CDU consensus bestaat. S
üssmuth: 'Op dit moment wordt die dis
cussie binnen de beginselprogramcom
missie gevoerd. En dus nog niet aan de 
basis. Het nieuwe beginselprogramma 
zal pas aan het einde van dit jaar klaar 
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zijn en daarna volgt de partijbrede dis
cussie. De stand van de discussie bin
nen de kring van de programcommissie 
tekent zich helder af ten gunste van 
behoud van de 'C'. De 'c' kan niet meer 
worden gelijkgesteld aan confessioneel, 
maar wijst op het voornemen het christe
lijk gedachtengoed in de partij op te 
nemen en daarbij evenzeer open te 
staan voor degenen die niet vanuit hun 
christelijk geloof tot de CDU zijn geko
men.' 

'De partijvoorzitter van de CDU, 
bondskanselier Helmut Kohl, behoort 
helemaal niet tot degenen die de 'C' 
willen opgeven. De discussie spitst zich 
echter vooral toe op de vraag of de hui
dige minimale verwijzing in het beginsel
programma naar de christelijke inspiratie 
wel voldoende is. De jongerenorganisatie 
Junge UnÎon loopt daarmee voorop. Zij 
vraagt dat die verwijzing inhoudelijk zou 
moeten worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld 
door het 'christelijk mensbeeld' nader te 
beschrijven met het begrip 'Îmago Dei, 
en het beeld dat de mens verlost is. 
Maar hoort zoiets wel in een partijpro
gramma? Tot nu luidt het antwoord van 
de programcommissie: Dat zou teveel 
vragen van de leden. Op dit terrein zal 
de CDU waarschijnlijk niet tot verder
gaande uitspraken komen dan in het 
huidige grondslagprogramma gedaan is. 
Alle deelnemers aan de discussie zijn er 
wel van overtuigd dat wij een volkspartij 
vormen. In relatie tot de 'C' betekent dat 
dat de CDU open moet zijn, ook voor 
niet-christenen. ' 

Aanpassing aan de tijdgeest 
Helmut Kohl zei op de CDU-partijdag in 
Dresden in december vorig jaar: 'Ik ben 
er diep van overtuigd, dat ons christelijke 
begrip van de mens, dat de ethische 
beginselen van onze politiek geldig zijn 
en blijven. Met aanpassing winnen wij de 
toekomst niet. En wij mogen al helemaal 
niet de tijdgeest achterna lopen.' Is me-
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vrouw Süssmuth het met deze uitspraak 
eens? Süssmuth: 'Het gaat erom wat 
bedoeld wordt met aanpassing. Ik hoor 
deze uitspraak heel vaak: 'We moeten 
niet toegeven aan de tijdgeest.' Daar kan 
ik mij bij aansluiten. De tijdgeest veran
dert zo snel, dat daar niet de oplossing 
van het probleem ligt. Maar die uitspraak 
mag geen rechtvaardiging zijn van con
servatisme. Er bestaan in de CDU, die 
een volkspartij is, verschillende stromin
gen. De hoofdstroming zegt telkens 
weer: 'Wij heten niet 'Conservatieve 
Democratische Unie', maar wij zijn chris
ten-democraten.' Dat betekent dus dat 
christen-democraten niet conservatief 
zijn. Het gaat erom te vragen wat er 
bewaard moet worden. Voor mij is dat 
het humanisme en het christendom, dat 
beslissend is gevormd door het joodse 
geloof. Ik ben er nog niet uit welke ele
menten uit de koran daar aan toegev
oegd zouden kunnen worden. Maar Eu
ropa is in haar wortels door christendom 
en humanisme gevormd. Dat neemt 
echter niet weg dat christen-democraten 
open moeten staan voor nieuwe uitdagin
gen.' 

'Neem bijvoorbeeld het gezin. Een 
eenheid die het verdient bewaard te 
worden. Maar dan volgt direct de vraag 
hoe het gezin tegenwoordig onder de 
veranderde omstandigheden kan functio
neren. Houden wij vast aan het beeld 
van de jaren zestig dat de vrouw naar 
haar aard moeder is en thuis hoort. Of 
kunnen wij als christen-democraten ook 
een andere voorstelling hebben van 
opgave en rol van man en vrouw in de 
samenleving van nu en morgen. Wellicht 
moeten wij ook andere passages uit 
onze christen-democratische traditie op 
deze verhoudingen toepassen, dan al
leen degene die altijd worden aange
haald. Juist op het gebied van de toe
passing van fundamentele waarden in de 
heersende omstandigheden hebben wij 
christen-democraten altijd heftige ideolo-
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gische discussies. Of het nu de rol van 
de vrouw betreft, de niet-huwelijkse le
vensgemeenschappen, de plaats van het 
kind in de samenleving. Christen-demo
cratische politiek is niet behoud omwille 
van het behoud. Daarom kan ik met die 
afwijzing van de aanpassing aan de 
tijdgeest weinig beginnen. Er is geen 
leven zonder aanpassing. Maar al te 
vaak hebben christen-democraten te laat 
gereageerd op de nieuwe vragen.' 

De CDU-politica noemde de richting in 
de CDU die verwerpt dat de partij con
servatief is omwille van het behoud, de 
hoofdstroming. Vanuit het Nederlandse 
CDA bekeken lijkt juist het conservatisme 
in de CDU het sterkste vertegenwoordigd 
te zijn. Hoe zou dat komen? Mevrouw 
Süssmuth: 'Ik kan dat begrijpen. Die 
constatering is in de eigen partijgelede
ren en in het algemeen in Duitsland niet 
anders. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het 
emancipatiebeleid. De CDU is daarmee 
pas begonnen, nadat de andere partij
en - en naar mijn mening zeer eenzijdig -
dat thema opgepakt hadden. De CDU 
kwam toen met een reactie op een ei
genlijk al gesloten beweging. Maar tot 
een eigen positiebepaling over de rol van 
vrouwen in de samenleving is de CDU 
niet gekomen. Daarom is de bijdrage van 
de CDU in de eerste plaats reagerend 
geweest, waarbij het vooral ging om de 
vraag of de rol van de vrouw in huis niet 
beschermd moest worden, bij het streven 
naar betere kansen op de arbeidsmarkt. 
Een ander voorbeeld is een kwestie die 
ook het CDA zeer beroert, namelijk de 
bescherming van het ongeboren leven. 
Discussies zoals in Nederland gevoerd 
worden, zouden hier springstof zijn, hoe
wel de opvattingen onder onze partijle
den goed vergelijkbaar zijn. Ik zou niets 
tegen een benadering hebben, die niet 
het strafrecht als uitgangspunt zou ne
men, maar zeer wel de bescherming van 
het ongeboren leven zou regelen. Maar 
als over dit soort thema's in de CDU 
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discussies plaatsvinden, worden stand
punten zoals ik die vertegenwoordig 
'aanpassing aan de tijdgeest' genoemd 
en de oude traditionele posities de chris
ten-democratisch/conservatieve. Zo werkt 
dat ongeveer in de CDU.' 

'En dat, terwijl juist die traditionele 
posities in de minderheid zijn. Maar zij 
hebben een zodanig gewicht dat het 
grootste deel van de jonge vrouwen in 
Duitsland, net als de waarnemers uit 
Nederland, de CDU afschrijven als een 
moderne partij. Voor mij is de vrouwen
emancipatie niet een aanpassing aan de 
tijdgeest, maar een even fundamentele 
zaak als de sociale kwestie. Die moet 
ons als christenen aanspreken. Net als 
vroeger in de strijd voor de juiste richting 
van de sociale markteconomie, ligt de 
aantrekkingskracht voor de CDU in de 
emancipatievragen voor mij in de waar
dering van de menselijke persoon, het 
subsidiariteitsbeginsel, het gezin, de 
christelijke sociale leer, de inbreng van 
de christen-democraten in de ver
zorgingsstaat. De CDU heeft dan ook 
weinig problemen gehad met de facilitei
ten voor ouders voor het grootbrengen 
van kinderen, zoals ouderschapsverlof of 
Muttergeld (een vorm van uitgebreide 
kinderbijslag, ThB). Wij zijn in Europa het 
verste in de vrijstelling van moeder of 
vader voor de eerste drie jaren van het 
grootbrengen van kinderen. Het eigenlij
ke probleem is dat wij gekozen hebben 
voor één model en het andere, namelijk 
de kinderopvang negeren. De faciliteiten 
voor de kinderopvang voor de eerste drie 
jaren zijn bij lange na niet voldoende 
voor het grote aantal alleenstaande moe
ders, dat moet werken. Tot voor kort 
hadden wij voor 1,7% van alle kinderen 
onder drie jaar een plaats voor gezins
vervangende opvang. Christelijk-sociaal 
is ook het vinden van een antwoord voor 
mensen in sterk verschillende levensom
standigheden; voor mensen die niet 
leven volgens het concept dat moeder of 
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vader blijft zorgen voor het kind.' 

Nationale en conservatieve kiezers 
Theo Waigel, de voorzitter van de Beier
se CSU, heeft gezegd: 'Nationale en 
conservatieve kiezers moeten zich in de 
Unie weer thuis kunnen voelen.' Vindt 
mevrouw Süssmuth dat ook? 'Ik kan die 
wens onderschrijven. We willen hen toch 
niet uit de partij drijven? Maar wat wordt 
bedoeld met nationale of conservatieve 
kiezers? Een groot deel van de bevolking 
in Duitsland heeft in het licht van de gro
ter wordende wereld behoefte aan veilig
heid in de eigen omgeving. Over Europa 
zeggen zij: er wordt ver weg over ons 
beslist, zonder dat wij daarbij betrokken 
waren. Het kleinere levensverband, de 
Heimat, wint aan betekenis. Wie zich 
thuis goed voelt, kan ook breder verant
woordelijkheid dragen. De nationaal
georiënteerde kiezers zeggen: 'Eerst 
Duitsland en dan kijken we wel hoe het 
verder gaat'. Hun hebben wij kennelijk 
politiek onvoldoende duidelijk gemaakt 
wat het zou betekenen, als wij zouden 
terugkeren naar de negentiende eeuw. 
Of dat nu in de landbouw is, of het mid
den en kleinbedrijf, of milieubescherming. 
Hen moeten wij zien terug te winnen 
door hun de veranderde omstandigheden 
duidelijk te maken, ook de mogelijkheden 
ervan. De Republikaner zeggen in hun 
programma's van geen enkele kwestie 
hoe zij die op zouden willen lossen. Wij 
als christen-democraten moeten regelin
gen tot stand brengen die respect heb
ben voor mensen. Voor een centralis
tisch, bureaucratisch en ondemocratisch 
Europa zullen wij geen draagvlak krijgen 
in de samenleving. Het Europa dat nu 
ontstaat was niet het oorspronkelijke 
ideaal dat de christen-democraten voor 
ogen stond.' 

Conservatieven en de EVP 
De fractie van de Europese Volkspartij in 
het Europese Parlement heeft begin april 
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besloten de Britse Conservatieven tot 
haar gelederen toe te laten. Mevrouw 
Süssmuth zegt over deze beslissing: 'Ik 
denk dat het CDA daarbij terecht vragen 
stelt. Maar ook al blijft er in deze partij 
onbehagen over, de discussie moet vo
ortgezet worden. Zoals ook aan de toe
treding van de Britse conservatieven een 
lange discussie vooraf is gegaan. De 
CDA- afgevaardigden in het Europese 
Parlement hebben tegen die beslissing 
gestemd. Twee argumenten gaven bij de 
beslissing de doorslag. De eerste betrof 
een principiële standpuntbepaling. Deze 
hield in, dat degenen die zich bij de 
EVP-fractie wilden aansluiten, de doelen 
van de partij moesten onderschrijven. 
Dat wil zeggen alle principiële punten die 
de EVP als fractie in het Europese Parle
ment aanhangt. Als gevraagd wordt: 
'Hoe Europees gezind zijn die Britse 
conservatieven eigenlijk?' zeggen de 
voorstanders van toetreding: 'Men moet 
niet diegenen tegenhouden die Europees 
willen worden en die daar in eigen land 
nog genoeg problemen mee hebben.' Ik 
ben het met dat argument eens. Er zuI
len nog tal van punten zijn waar nader 
gesprek over nodig is, maar dan nog 
moeten wij de deur niet sluiten. Dat zou 
volkomen in strijd zijn met wat wij als 
christen-democraten aan openheid willen 
betrachten. ' 

'Het tweede argument voor toelating 
van de Britse conservatieven was geba
seerd op de stelling dat partijen geen 
geloofsgemeenschappen zijn. Wij zijn 
geen gezindheidsethici maar verantwoor
delijkheidsethici. Anders kunnen wij niet 
tot politiek handelen komen. Ook voor de 
aanhangers van de verantwoordelijk
heidsethiek blijven er punten waar de 
gezindheid beslissend moet zijn, volgens 
het beginsel 'Hier sta ik, ik kan niet an
ders'. Maar er zijn ook situaties waarin 
men moet zeggen: 'Hier sta ik, maar ik 
kan toch zeer wel anders'. Wanneer wij 
vanuit onze politieke overtuiging verant-
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woordelijkheid willen dragen in het Euro
pa van vandaag dan is het van belang 
om zoveel mogelijk bondgenoten te heb
ben. Ook na de verkiezingen voor het 
Lagerhuis in Groot Brittannië gaan de 
heftige discussies over Europa door. Ik 
acht het van belang de deur niet dicht te 
doen voor die Britten die zich bij onze 
oriëntatie willen aansluiten. Denk er bij
voorbeeld maar eens aan dat zij zich nu 
ook moeten gaan inzetten voor zo'n 
typisch EVP programmapunt als de soci
ale markteconomie. Dat is van grote 
betekenis voor het nog lang niet voltooi
de Europese Sociale Handvest. Ook het 
Europese niveau moet pal staan voor 
een menselijke en sociale rechtvaardige 
samen levi ng.' 

Vanuit Nederlandse zijde is wel aange
voerd dat de beslissing om de Britse 
Conservatieven toe te laten tot de EVP
fractie een teken is dat overwegingen 
van macht sterker waren dan de princi
pes. Mevrouw Süssmuth : 'Bij macht 
omwille van de macht stel ik een groot 
vraagteken. Waarom hebben wij macht 
nodig? Om die vraag te beantwoorden 
zou ik wensen dat juist christen-demo
craten in Duitsland en Nederland vast 
blijven houden aan hun principiële bena
dering. En dat zij daarover indringend het 
gesprek blijven voeren met degenen die 
zij nieuw in hun kring opgenomen heb
ben. Juist van degenen die zich in de 
EVP-fractie van stemming hebben ont
houden of tegen hebben gestemd ver
wacht ik dat zij met de anderen verder 
denken. De opening naar de conservatie
ven mag niet tot verzwakking leiden. Het 
zijn de Britse conservatieven die hebben 
toegestemd in een bepaalde identiteit. 
De discussies gaan nu verder. Ook bin
nen de CDU hebben wij conservatieven 
en nationalen. Die kan ik er ook niet uit 
zetten. En moet ik ze dan wel op Euro
pees niveau eruit houden? Dan hebben 
belangenpartijen als de FPD het eenvou
diger. We kunnen niet doen alsof wij in 

Christen Democratische Verkenningen 5/92 

deze grote volkspartij er allemaal dezelf
de mening op na houden.' 

Het is maar de vraag of de christen
democraten in Europa sterk genoeg 
zullen zijn om de Britse conservatieven 
van hun principes te overtuigen. Süss
muth: 'Als dat niet zou lukken, zouden de 
kandidaten van de EVP dat bij de vol
gende Europese verkiezingen zeker 
merken. De criteria voor de kandidaat
stelling zijn vrijwel dezelfde als die welke 
in de Bondsrepubliek bepalend zijn: de 
waardering voor milieuvragen, de sociale 
gerechtigheid. Beslissend is of wij als 
christen-democraten ook binnen de EVP 
in staat zullen zijn de kernthema's die 
onze partijen profileren in de politieke 
beslissingen te laten doorwerken. De 
resultaten van 'Maastricht' zijn nog niet 
voldoende voor de acceptatie van Euro
pa. En het hangt van ons af of de Britse 
conservatieven zo worden als wij ze 
zouden willen hebben.' 

Maar voor het Nederlandse CDA is de 
positie anders. De EVP zou in een frac
tiegemeenschap met de conservatieven 
de christen-democratie in Nederland 
kunnen beïnvloeden. De kans dat het zo 
werkt is groter dan dat Nederland an
dersom het karakter van de EVP beslis
send beïnvloedt. Süssmuth: 'Ik heb be
grip voor deze vrees. Het is niet mijn 
ideale voorstelling van zaken als de EVP 
in Brussel de nationale partijen beslis
send zou beïnvloeden. Zoiets zie je ook 
in Duitsland: de partijcentrale in Bonn 
beslist en de partijkringen hebben met 
deze beslissingen maar zonder morren in 
te stemmen. Zou zich dat op het Europe
se niveau afspelen, dan zou het CDA 
zijn partijwerk in Nederland wel kunnen 
opgeven. De EVP is juist gebaat bij le
vende partijen in de verschillende lan
den? Maar ik geloof niet dat de EVP op 
dit moment sterker geprofileerd is dan 
het partijleven in Nederland, Duitsland of 
Italië. Er is gelukkig een bont beeld van 
christen-democratische partijen in de 
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lidstaten. Het zou vreselijk zij als we zo 
conformistisch zouden zijn als de com
munistische partijen. 

Wat de voorzitster van het Duitse par
lement meer zorgen baart dan de besluit
vorming in de EVP zijn de huidige beslis
singsprocessen in Europa. 'Op dit ogen
blik is het niet de EVP die iets beslist. 
Ook de EVP hangt aan de rokken van de 
Commissie en de Raad van Ministers. 
We ondergaan weliswaar de invloed van 
Europa, maar we mogen deze niet als 
een noodlot over ons heen laten komen. 
Dat wat we ook anders kunnen regelen 
moeten we benoemen en in duidelijke 
voorstellen omzetten. Neem bijvoorbeeld 
de ethische vragen op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek en technolo
gie. Op dit moment is er een grote band
breedte bij ons binnen de CDU en die 
zal op Europees niveau eens zo groot 
zijn. Daarbinnen is ruimte voor eigen 
ideeën.' 

Polarisatie 
Zou de toetreding van de Britse conser
vatieven tot de EVP-fractie niet leiden tot 
een politieke polarisatie in het Europese 
Parlement? Juist nu verwachten velen in 
Duitsland dat brede coalities de toe
komst hebben. Die Zeit: 'De vraag of de 
CDU regeert hangt meer dan ooit af van 
de vraag of zij tot coalitievorming in staat 
is.' In Baden-Württemberg is zelfs ge
speculeerd over een coalitie van CDU en 
Groenen. Mevrouw Süssmuth: 'Dat is 
inmiddels van tafel, maar ik zou dat ex
periment zeer spannend hebben gevon
den. De Groenen in Baden Württemberg 
hechten aan bepaalde waarden en nor
men. Zij hebben eigenlijk veel gemeen 
met ons. Het grote probleem in Duitsland 
en elders in Europa is dat de grote volks
partijen qua profiel steeds moeilijker van 
elkaar te onderscheiden zijn. Wij moeten 
juist een sterker eigen profiel ontwikkelen 
in plaats van deze eigenheid te verzwak
ken. Zich open opstellen in de politiek 

224 

mag daarom niet leiden tot verlies aan 
profiel. Als wij elkaar met een duidelijke 
uitwisseling van standpunten zouden 
benaderen, dan is de vraag of dat tot 
polarisatie zou leiden voor mij van min
der belang. Samenwerking met de Britse 
conservatieven in de EVP-fractie op puur 
pragmatische gronden zal niet lang 
standhouden. Dan zullen zij zich weer 
snel van de EVP afwenden. Maar een 
gezamenlijke worsteling om gemeen
schappelijke standpunten in Europa, dat 
is de inspanning van politiek-geënga
geerde mensen waard. Het gevecht om 
politieke duidelijkheid van partijen zal 
meer inspanning vragen dan voorheen. 
Ten eerste omdat wij voor veel proble
men gewoon geen oplossing hebben. En 
ten tweede omdat wij onze standpunten 
met anderen tot gelding moeten brengen. 
Ik kan niet zeggen dat het gevaar van 
polarisatie niet bestaat. Maar voor mij is 
politieke duidelijkheid veel belangrijker.' 
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