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Drs. D.F. van der Mei 

Moeten de 
christen-democraten 
conservatief worden 

Christen-democratie 

of de conservatieven 
christen-democratisch? 

Hoewel de programcommissIe van de 
EVP nog in discussie is over het nieuwe 
Program van Uitgangspunten dringt de 
'Top' in haar verklaring van 14 februari 
1992 sterk aan op een duurzame en 
hechte samenwerking tussen christen
democraten en conservatieven. De vraag 
is of dit de positie van de christen-demo
craten binnen het Europese Parlement 
zal versterken met het oog op de moge
lijke toetreding van landen met sterke 
socialistische partijen tot de EG in de 
toekomst. 

Het thema van de betrekkingen tussen 
christen-democraten en conservatieven 
is niet nieuw. Het speelt in het kader van 
de toenemende en zich verdiepende Eu
ropese samenwerking al veel langer een 
rol. Het wordt echter steeds actueler. In 
dit verband moet gewezen worden op de 
verklaring die de 'Top' van de Europese 
Volkspartij (EVP) op 14 februari jongstle
den uitgaf. Een verklaring waarin werd 
aangedrongen op een samenwerkings
structuur - om het daar maar even op te 
houden - tussen de christen-democraten 
en de 'European Democratie Group' in 
het Europese Parlement. Een structuur 
die, voor de komende Europese verkie
zingen, door de EVP opnieuw op haar 
opportuniteit moet worden beoordeeld. 
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In de tekst wordt wel van het 'aanbe
velen' van die structuur gesproken, het
geen formeel gezien juist is, gezien de 
eigen verantwoordelijkheid van de chris
ten-democratische fractie in het Europe
se Parlement, maar het geheel van de 
verklaring ademt toch de geest van een 
vrij krachtige aansporing om op korte 
termijn tot resultaten te komen op het 
gebied van de vorm van de samenwer
king tussen de betrokken fracties. Bij dit 
alles gaat het in het bijzonder om een 
hechtere samenwerking tussen de Euro
pese christen-democraten en de Britse 
conservatieven. De Duitse christen-de
mocraten hebben hierover altijd een 
ander standpunt ingenomen dan bijvoor
beeld de Nederlandse christen-democra
ten. Het ligt voor de hand te veronder
stellen dat hierbij de 'thuissituatie' sterk 
bepalend is. Bij onze Oosterburen werd 
het partijpolitieke beeld zeer sterk be
paald door twee grote politieke partijen, 
waarbij in christen-democratische kring 
een anti-socialistische opvatting sterk 
opgeld deed. Hetzelfde kan van het Ver
enigde Koninkrijk gezegd worden. De 
Labour Party en de Conservative Party 

Drs. DF van der Mei (1924) was onder andere staats
secretaris voor Europese Zaken: is thans lid van de 
Nationale AdVies Raad Ontwikkelingssamenwerking. 
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staan daar als de twee grote partijen 
tegenover elkaar. Dat er op deze wijze 
tussen Duitse christen-democraten en 
Britse conservatieven een zekere lotsver
bondenheid ontstaat is niet geheel onbe
grijpelijk. Men komt daarbij voor bepaal
de - zo men wil principiële - grenzen te 
staan en dan komt de vraag aan de orde 
hoe ver men wil gaan. De Nederlandse 
situatie is qua partijpolitiek beeld anders, 
ook in die zin, dat men in ons veel-partij
en-systeem een veel minder sterke anti
houding tegenover welke andere partij 
heeft dan in Duitsland en Engeland. 
Vanuit dat verschil in uitgangssituatie is 
het niet verwonderlijk dat Nederlandse 
en Duitse christen-democraten verschil
lend denken over vormen van samen
werking met de Britse conservatieven. 

Houvast 
De steeds verdergaande Europese inte
gratie vraagt van ons allen het leren 
denken en handelen in steeds grotere 
verbanden. Dat daarbij waardevolle, 
wezenlijke kenmerken van het eigene 
bewaard moeten blijven - ik denk bijvoor
beeld aan taal en cultuur - is naar mijn 
mening niet voor bestrijding vatbaar. Bij 
die verdergaande Europese integratie is 
het democratisch karakter van datgene 
wat wij nastreven altijd een belangrijk 
punt geweest, maar bovendien een punt, 
dat in betekenis sterk toeneemt naarma
te die integratie dieper gaat ingrijpen. Bij 
dit alles gaat het er niet alleen om dat de 
kiezers bij alle belangrijke beslissingen in 
formele zin adequaat vertegenwoordigd 
zijn, maar ook en bovenal dat de kiezers 
zich in het Europese Parlement herken
nen en blijven herkennen. Naarmate de 
samenwerkingsverbanden groter worden 
dreigt namelijk de afstand tussen de 
kiezers en de gekozenen eveneens gro
ter te worden. De politieke verantwoorde
lijkheidsbeleving van de kiezer komt dan 
in gevaar met alle nadelige consequen
ties vandien. 
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Welnu, in het proces van die voort
schrijdende integratie en de dreigende 
groter wordende afstand tussen de kie
zers en 'Brussel' spelen politieke partijen 
een belangrijke en wezenlijke rol. Het is 
duidelijk dat met het gecompliceerder 
worden van de vraagstukken de kiezer 
behoefte zal hebben aan een houvast 
wat hem of haar op niet al te ingewikkel
de wijze aanspreekt. En dat dient men te 
vinden in de politieke partijen. In alge
mene zin houden politieke partijen kie
zers bijeen die in grote lijnen gelijke 
politieke opvattingen hebben. Die kiezers 
herkennen zich in hun politieke partijen 
en vinden daarin houvast. Bij de christe
lijke politieke partijen ligt het sterkste 
accent op het uitgangspunt voor het 
politieke handelen. Daarin herkent men 
elkaar, daarop kan men elkaar aanspre
ken. Als samenbindende kracht is dat 
uitgangspunt het belangrijkste. Dat 
neemt uiteraard niet weg, dat ook in 
deze partijen het praktisch politiek pro
gram van zeer groot belang is. 
Bij de niet-christelijke politieke partijen 
ligt het sterkste accent op het praktisch 
politiek program als samenbindende 
kracht. Men kiest in die partijen voor een 
andersoortige benadering van de politie
ke vraagstukken, die niet gebaseerd is 
op een gemeenschappelijk uitgangspunt. 
Dit is overigens hun goed recht en ver
dient respect. 

Wij in het CDA om me daartoe te beper
ken, kiezen principieel - om dat ouder
wetse maar duidelijke woord nog eens te 
gebruiken - voor de benadering van de 
politieke vragen vanuit een duidelijk c
hristelijk uitgangspunt. De vraagstukken 
en de programma's veranderen, het 
uitgangspunt van waaruit we de werke
lijkheid benaderen blijft hetzelfde. Het 
uitgangspunt waarin de mens zowel zijn 
verantwoordelijkheid als ook zijn afhan
kelijkheid jegens God erkent. Men kan 
het ook anders zeggen: ons politiek pro-
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gram en ons politiek handelen worden 
gerelativeerd door dat uitgangspunt. 

Met name daarin moeten we herken
baar blijven voor onze kiezers. Hoe groot 
de verbanden ook mogen worden waarin 
we politiek samenwerken - bijvoorbeeld 
het Europese Parlement - dat verschil in 
politieke partijen moet duidelijk blijven. 
Indien dat verschil in de praktijk zou 
worden weggemasseerd dan mag met 
recht de vraag naar de politieke beteke
nis van ons christelijk uitgangspunt ge
steld worden. 

Nu moeten we natuurlijk niet de ogen 
sluiten voor de realiteit dat het in de 
politiek (ook) om macht, om het uitoefe
nen van invloed, ter bereiking van een 
bepaald doel gaat. Daartoe kan men 
coalities aangaan. Men werkt met ande
ren samen, zonder verlies van eigen 
identiteit. Zo is het heel goed voor te 
stellen dat men in het Europese Parle
ment ter realisering van een bepaald 
doel een 'coalitie' vormt met een of m
eerdere partijen, een zeer gebruikelijk 
patroon. Een samenwerking evenwel met 
behoud van eigen identiteit. Anders ge
zegd: de kiezer blijft zich aldus in de 
Europese christen-democratie - de EVP
fractie - herkennen. 

Duurzame samenwerking 
In het kader van de problematiek die aan 
dit artikel ten grondslag ligt gaat het 
echter om iets anders. Het gaat hier om 
een vorm van duurzame samenwerking 
met de Britse conservatieven. Een vorm 
van samenwerking die zich vooralsnog 
beperkt tot de beide fracties in het 
Europese Parlement. Op welke gronden 
streeft men een zodanige samenwerking 
na? De conservatieven vormen de vra
gende partij en binnen de christen-demo
cratische kring denkt men - zo kan men 
vernemen - verschillend over het ant
woord, ofschoon dat uit de verklaring van 
de EVP-Top niet valt af te leiden. 
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Allereerst zou ik willen opmerken dat 
de christen-democratische partijen en de 
conservatieve partij niet dezelfde soort 
van politieke partij zijn. Er is, zoals ik 
hierboven aangaf, een zeer wezenlijk 
verschil te constateren tussen beide 
typen van politieke partijen. Indien we 
vervolgens naar het praktische politieke 
program kijken en ons daarbij concentre
ren op de houding met betrekking tot de 
Europese integratie dan zal het niemand 
ontgaan zijn, dat de Europese Raad in 
Maastricht duidelijk heeft laten zien, dat 
het Verenigd Koninkrijk bepaald niet op 
één lijn zit met de rest der Gemeen
schap. 

Er is een essentieel 
verschil in de politieke 
praktijk tussen christen
democraten en 
conservatieven 

De christen-democraten hebben altijd 
wat betreft de verbreding en verdieping 
van het proces der Europese integratie 
een duidelijk en vooruitstrevend stand
punt ingenomen. Het Verenigd Koninkrijk 
is indertijd onder leiding van de conser
vatieven tot de Gemeenschap toegetre
den doch toont nu onder diezelfde leiding 
een terughoudendheid die het proces der 
integratie niet ten goede komt. Nu kan 
men er begrip voor hebben dat die hou
ding ingegeven wordt door intern politie
ke overwegingen, dat neemt echter niet 
weg, dat hier sprake is van een essen
tieel verschil in de politieke praktijk tus-
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sen christen-democraten en conservatie
ven. In de tekst van de EVP-Top van 14 
februari jongstleden staat zelfs, dat deze 
(die Top) het betreurt dat de Britse pre
mier en leider van de conservatieve partij 
in Maastricht een negatieve houding 
heeft ingenomen met betrekking tot de 
Europese Politieke Unie en meer in het 
bijzonder met betrekking tot een ge
meenschappelijke sociale politiek. Een 
uitspraak die aan duidelijkheid weinig te 
wensen overlaat. 

Tegen de achtergrond van het boven
staande rijst de vraag waarom dezelfde 
EVP-Top dan toch zo op die hechte en 
duurzame samenwerking met de conser
vatieven in het Europese Parlement 
aandringt. Inderdaad staan conservatieve 
leden van het Europese Parlement vrij 
dicht bij de praktische politieke opvattin
gen der christen-democraten. Zo schreef 
sir Christopher Prout, namens de Britse 
conservatieve leden van het Europese 
Parlement in een brief van 5 april 1991 
aan EVP-voorzitter Wilfried Martens dat 
zij de institutionele ontwikkeling van de 
Gemeenschap naar het federale model 
ten volle ondersteunen. Ook het uiteinde
lijke doel van één Europese munt onder
schrijven zij. De Conservatieve Partij in 
Groot Brittannië heeft zich daarentegen 
verzet tegen deze doelstellingen. Zij wil 
het 'F-woord' niet eens in de mond ne
men. Ondanks de opvattingen van de 
Britse conservatieven in het Europese 
Parlement, blijft het van geweldig belang 
hoe de eigen partij 'thuis' over die Euro
pese problemen denkt. 

Dat alles mag niet terzijde worden ge
schoven bij het overwegen van duurza
me samenwerking. Doet men dat wel 
dan zal men als christen-democraten 
vroeger of later de rekening gepresen
teerd krijgen. 

In het begin van dit artikel gaf ik aan 
dat met name de Duitse christen-demo
craten altijd een sterke neiging getoond 
hebben tot samenwerking met de con-
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servatieven. Zij wilden ook in Europa zo 
krachtig mogelijk staan tegenover de 
macht der socialisten. Het moet niet 
uitgesloten worden geacht dat er in de 
toekomst staten tot de Gemeenschap 
toetreden, waarin de socialistische partij
en vergeleken met de christen-democra
ten een sterke positie hebben. En die 
positie zal zich dan natuurlijk ook verta
len naar de verhoudingen in het Europe
se Parlement. Ik krijg sterk de indruk dat 
met name de Duitse christen-democraten 
zich door die rekensom laten beïnvloe
den. 

Interne samenhang 
Nu is het allereerst de vraag in welke 
mate in de toekomst rekening gehouden 
moet worden met een toename van de 
socialistische invloed in Europa. Zijn de 
groeikansen voor het socialisme, de 
sociaal-democratie, zodanig dat men heil 
moet gaan verwachten van de politiek 
van de rekensom? Is het niet veeleer zo 
dat de hele ontwikkeling die we doorge
maakt hebben en nog steeds doormaken 
vele aanknopingspunten voor het socia
lisme doet vervallen? Vervolgens moet 
men zich ook afvragen of een door be
duchtheid, voor vermeende grotere 
macht der 'tegenstander', geïnspireerde 
politiek veel blijk geeft van geloof in de 
kracht van het eigen christelijk uitgangs
punt. Men kan het ook anders zeggen: 
wordt de christen-democratie wervender 
indien die duurzame samenwerking met 
de conservatieven wordt gerealiseerd? 

Het lijkt mij toe dat in dit hele verband 
ook gesteld moet worden, dat de kracht 
van een politieke beweging - in dit ver
band vat ik daar ook onder die samen
werkingsvorm waar het hier steeds over 
gaat - in sterke mate bepaald wordt door 
de interne samenhang. Welnu, het is aan 
gerede twijfel onderhevig of in een duur
zaam samenwerkingsverband met de 
conservatieven die interne samenhang 
zo groot zal zijn. Een twijfel die rijst, ook 
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al staan de conservatieve leden van het 
Europese Parlement veel dichter bij de 
opvattingen van hun christen-democra
tische collega's dan de conservatieve 
partij bij de heersende mening in de 
christen-democratische partijen met be
trekking tot de Europese integratie. 

Wezenlijke vragen 
Moeten de christen-democraten conser
vatief worden of de conservatieven chris
ten-democratisch? Allereerst, het gaat 
thans niet om een aansluiting van de 
Conservatieve Partij bij de EVP of om 
een fusie van beide partijtypes. Thans is 
aan de orde een samenwerkingsverband 
tussen fracties waarop de EVP-Top in 
haar meergenoemde en recente verkla
ring aandringt. Samenwerking ter berei
king van een doel waarover men het 
eens is moet uiteraard mogelijk zijn. 
Echter, zo'n samenwerking heeft een 
incidenteel karakter. Wil men verder 
gaan - en de EVP-Top wekt sterk die 
indruk - dan komt men vroeger of later 
toe aan de vraag of de christen-demo
craten conservatief moeten worden of de 
conservatieven christen-democratisch? 
Dat moet men zich nu al realiseren. En 
gezien het uitgangspunt van waaruit wij 
als christen-democraten de politiek bena
deren gaat het daarbij om zeer wezenlij
ke vragen. 

Vervolgens, in april 1991 besloot het 
EVP-bestuur, dat er een nieuw Program 
van Uitgangspunten zou moeten worden 
geformuleerd. De toenmalige Belgische 
premier Martens werd voorzitter van de 
betreffende programcommissie. Het is 
een goede gedachte, om in het licht van 
nieuwe ontwikkelingen, eigen uitgangs
punten bij de benadering van die ontwik
kelingen nog eens kritisch onder de loep 
te nemen: hoe deze uitgangspunten 

Christen Democratische Verkenningen 4/92 

Christen-democratie 

zodanig te formuleren dat ze aanspre
kend zijn in deze tijd zonder dat het 
wezenlijke van de christen-democratie 
daarbij verloren gaat. Het zal moeten 
gaan om een versterking van het chris
ten-democratisch profiel van de EVP. Die 
discussie is van groot belang. De maat
schappij wordt steeds gecompliceerder. 
Politieke beslissingen zijn daardoor moei
lijker uit te leggen aan de kiezer. De 
kiezer moet ook daarom houvast kunnen 
blijven vinden in het uitgangspunt dat 
een politieke partij hanteert bij het nemen 
van die beslissingen. Voor de christen
democraten is het wezenlijk dat men 
duidelijk aangeeft dat men weet bij de 
realisering van het politiek program uit
eindelijk afhankelijk te zijn van God. Dat 
is een geloofswaarheid die in de chris
ten-democratische politiek moet blijven 
doorklinken. Daar ligt het houvast. Het 
profiel van de EVP moet dat naar voren 
brengen. Dat schept een vertrouwens
band tussen kiezer en gekozene. Die 
discussie is nog niet afgerond. Daarom 
doet het vreemd aan, dat de EVP-Top in 
haar verklaring van februari 1992 sterk 
aandringt op meer genoemd samenwer
kingsverband met de conservatieven in 
het Europese Parlement. Zonder dat in 
de kring van de eigen politieke partij - de 
EVP - de uitgangspuntendiscussie is 
voltooid neemt men als het ware een 
voorschot op de uitkomst. Zo zou het 
althans kunnen worden uitgelegd. Mocht 
die uitleg juist zijn dan lijkt mij de verkla
ring van 14 februari jongstleden ook om 
die reden aanvechtbaar. 
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