
Chrrste11-democratre 

P Maertens 

Christen-democraten 
en conservatieven 

In Europa is jacht gaande op het knusse 
politieke midden. Doet zich dit versch;jn
sel ook voor blj de Britse Conservatieven' 
Het is nog te vroeg om vast te stellen. Eer
der verschenen in deze serie. Th. Brinkel, 
De christen-democratie in West-Europa 
(januari 1990), H. Hoogerwerf en A Kop
pe;an, Heeft de Europese christen-demo
cratie nog toekomst (mei 1990), Th. Jan
sen, Christen-democratisch en/of conser
vatief (september 1990), A Oostlander, 
Christen-democratische versus conserva
tieve politiek (september 1990) 

De vergadering van de EVP-top van partij
en regeringsleiders over het profiel, de po
litieke obJectieven en de strategie in het 
perspectief van de Europese Unie, was 
geen vrijblijvende denkoefening. 

Sinds de oprichting van de EVP in 1976 
ziJn voortdurend stappen gezet naar inte
gratie van het gedachtengoed en naar ver
groting van de eenheid en de aantrek
kingskracht van deze Europese politieke 
formatie. Het is in 1991 niet de eerste gele
genheid dat de vraag zich stelt of partiJen, 
die zich niet officieel met een 'christelijke' 
naam tooien, kunnen toetreden tot de 
Europese VolkspartiJ (en overigens ver
wijst ook de naam zelf van de EVP naar de 
discussies die hierover werden gevoerd). 
We denken hier aan de toenaderingen en 
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toetredingen van Fine Gael, Nea Demo
kratia en Partido Popular. 

Het antwoord op de toetredingsaan
vraag van de Britse conservatieven is voor 
de een een kwestie van opportuniteit en 
voor de ander van ideologische zuiver
heid. Onderliggende tekst poogt duidelijk 
te maken dat een eenzijdig antwoord de 
problemen niet oplost 

Conservatisme 
Het is zeer moeilijk een duidelijke definitie 
te geven van het conservatisme als ideolo
gische of maatschappelijke stroming. En 
de terminologie verschilt bovendien naar
gelang men in de Angelsaksische wereld 
erover schriJft dan wei in continentaal 
Europa. In continentaal Europa wordt het 
conservatisme doorgaans duidelijk als 
'rechts' of liberaal aangevoeld en als dus
danig sterk onderscheiden van centrum
partijen of zeker 'linkse' partijen. In de An
gelsaksische wereld heeft de term 'con
servatisme' een meer genuanceerde con
notatie. 

In tegenstelling tot andere grote politie
ke stromingen bestaat van het conserva
tisme geen basisgeschrift of reeks basis
geschriften waaruit een ideaalbeeld van 
de samenleving te voorschijn komt en van 

P Maertens rs drrecteur van het Centrum voor Politreke, 
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waaruit politiek wenselijke actiepunten en 
gedragingen kunnen worden gedistilleerd. 
Conservatisme is eerder een manier van 
handelen in de maatschappij, dan een set 
vastgestelde regels om die maatschappiJ 
te veranderen. Conservatieven hebben 
wei degelijk een boodschap aan begrip
pen als sociale vooruitgang, aan de stabi
liserende rol van godsdienst en gezin in de 
samenleving, aan het belang van de eco
nomische vrijheid voor de samenleving, 
maar zij weigeren consequent deze din
gen 'opgelegd' te krijgen uit ideologische 
'handboeken· en gedragscodes 

Het is dan ook slechts ex post dat een 
aantal belangrijke karakteristieken van het 
conservatisme kunnen worden ontleed, 
zoals het vooral in ziJn Britse variant is ver
schenen. In het kader van de gestelde 
vraag is het vooral deze variant die ons in
teresseert en niet de meer Latijnse, autori
taire of reactionaire variant, zoals die zich 
in de negentiende eeuw, en vaak ook als 
reactie op de Franse Revolutie heeft ge
manifesteerd. 

In heel de geschiedenis van de Britse 
conservatieve partij kan een afkeer wor
den vastgesteld van teruggrijpen naar gro
te principes en theoretische blauwdrukken 
om de samenleving vorm te geven. De 
meeste conservatieven stellen zelf dat 
conservatisme nauwelijks een doctrine is 
en vee I meer een 'habit of mind, a mode of 
feeling, a way of living'.' 

In wat nu volgt, wordt op basis van het 
feitelijk politiek gedrag en de maatschap
pelijke standpunten toch een poging ge
daan om de 'conservatieve mens- en 
maatschappijvisie' te definieren. Dit kan 
de confrontatie met het christen-democra
tisch gedachtengoed aileen maar verge
makkelijken. 

Mens- en maatschappijbeeld 
Als er dan toch een geestelijke vader van 
het conservatisme moet worden aange
duid, dan vall deze rol te beurt aan de Brit
se parlementarier-filosoof Edmund Burke. 
In zijn Reflections on the Revolution in 
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France ( 1790) wordt al snel het onder
scheid duidelijk dat door de conservatieve 
ingesteldheid word! gehanteerd. Niet het 
hebben van idealen is verkeerd, de manier 
waarop die idealen worden gerealiseerd. 
moet echter met de grootste omzichtig
heid worden uitgewerkt Burke verzette 
zrch niet tegen de vooruitgangsgedachte 
maar wei tegen het hanteren van eeuwig
geldende kaders, binnen welke iedere po
litieke handeling moet worden gelegiti
meerd. 

Twee elementen karakteriseren de conser
vatieve mentaliteit 
- een diep wantrouwen tegenover de 

menselijke natuur, tegenover anarchie, 
tegenover ongecontroleerde innovaties; 

- een diep vertrouwen in historrsche contr-
nurteit en verbanden die hun deugdelijk
heid hebben bewezen. 

Conservatieven zrjn niet per se cynicr, 
maar ze geloven niet in de natuurlijke en 
vanzelfsprekende goedheid van de mens. 
lndien de mens niet deelachtig word! aan 
grote maatschappelrjke tradities en over
ge!everde normen, dreigt hiJ het slacht
offer te worden van anarchie in een onge
controleerde samenleving. 

Conservatieven ziJn geen voorstander 
van ongebrerdelde vrrJheid. Het duurzame 
overgeleverde en af en toe bijgestelde 
normenkader in de samenleving zorgt er
voor dat de mens opgroeit om ethisch ver
antwoord te handelen en op verantwoor
delijke wiJze gebruik te maken van ziJn vriJ
heid. 

De in bedding van de menselijke vriJheid 
in bredere tradrties is bedoeld om het bes
te uit de mens te halen. Het is dus geen 
pleidooi voor een totalitaire staat, die de 
menselijke natuur tot beterschap kan 
dwingen. Conservatieven geloven immers 
al evenmin in de ingeboren goedheid en in 
de capaciteiten van de staat om op 

1 R J Wh1te. gGCIIeerd 1n B Patterson. What IS Brrt1sh 
Conservatism?, 111 An Introduction to Modern Conser
vatism Europea11 Dcmocrat1c Group (EPI. ran 1990 
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objectieve en rechtvaardige manier te oor
delen over de toekomst van de mens. 

Het geloof in de ingebedde traditie is 
gestoeld op de waarneming dat het lot van 
de mens in het algemeen geleidelijk ver
beterd is, niet noodzakelijk via revolutio
naire processen, maar ook en vooral via 
een moeizaam maar in de praktijk succes
vol proces van 'trial and error' om de sa
menleving welvarender en beter te maken. 

Conservatieven dromen niet van een 
'heils'samenleving, waarin de mens vanuit 
een hoger beginsel of vanuit de staat 
wordt 'verbeterd' en in die zin is er, bijna 
paradoxaal, in deze filosofie, een groot 
respect voor de 'mens zoals hiJ is' of 'de 
mens in al zijn facetten'. De lotsverbetering 
van de mens moet vanzelfsprekend wor
den nagestreefd, maar daarvoor moet 
men niet als voorafgaande voorwaarde 
verplichte 'geschriften' consulteren (of ze 
nu van religieuze, historisch-materialisti
sche of libertarische aard zijn). Het goede 
1n de mens zal, geleerd door positieve er
varingen, gemakkelijker bovenkomen dan 
indien het naar boven wordt gedwongen. · 

Visie op de samenleving 
In continentaal Europa wordt conservatis
me in de publ1eke opinie soms gelijkge
steld (en dan vooral onder invloed van een 
aantal elementen van het Thatcher-beleid) 
met een radicaal en eenziJdig liberalisme. 
Oit is begriJpeliJk, maar historrsch niet cor
rect. De traditionele conservatieve visie op 
de samenlev1ng is eigenlijk intrinsiek te
gengesteld aan de atomistische visie van 
het extreme liberalisme. 

Conservatieven beschouwen de sa
menleving als een organisch geheel dat 
op een natuurliJke wijze de gelegenheid 
moet krijgen te evolueren, en dat bestaat 
uit een complex netwerk van verbanden, 
die elkaar sterk be1nvloeden Zij verwer
pen zowel concepten van rationele plan
ning van de samenleving als atomistische 
visies, waarbiJ het individu het allerbelang
rijkste is en via een aantal mechanische of 
economische wetten ook het geheel van 
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de samenleving beter kan worden. De or
ganische eenheid in de samenleving 
wordt gegrondvest op een aantal eenma
kende en stabiliserende factoren ge
meenschappelijke tradities, loyaliteit en res
pect tegenover de politieke en maat
schappelijke instellingen, enz. 

Oeze visie op de samenleving sluit aan 
bij de mensvisie in die zin dat conservatie
ven uitgaan van de wens van de burger 
om zijn Ieven op een zo ordelijk mogelijke 
wijze te plannen. De mens plant zijn Ieven 
in de verwachting dat de levensomstan
digheden morgen niet fundamenteel zul
len verschillen van vandaag en hecht dus 
een groot belang aan continu1teit. Het gaat 
als het ware om een filosofische variant op 
de 'rationele verwachtingen'-theorie. Een 
samenleving als organisch geheel heeft 
geen behoefte aan revolutionaire verande
ringen. 

De verleiding is groot om dit conserva
tisme dan ook gelijk te stellen met weer
stand tegen iedere verandering zelf. Dit is 
niet correct. Veranderingen zijn soms no
dig, maar ze moeten pragmatisch en ge
leidelijk worden doorgevoerd. De ervaring 
leert immers dat te bruuske of revolutionai
re veranderingen chaos veroorzaken en 
dat de eerste slachtoffers van deze chaos 
vaak die categorie burgers ziJn, wiens lot 
men in eerste instantie wilde verbeteren. 

'To be conservative is to prefer the fami
liar to the unknown·.' Bij de vertrouwde 
deelorganen en instituties in de brede zin 
in de samenleving horen in de conserva
tleve ingesteldheid dan ook biJvoorbeeld 
de kerk. het gezin, het prive-bezit , die 
waardepatronen vertegenwoordigen, die 
in het verleden bewezen hebben verande
rlng en lotsverbetering aan te kunnen en 
zelfs te stimuleren, maar dan in continu·l
teit. 

2 B Patterson. o.c p 9 people should. by and 
be allowed to en1oy themselves 1n their own way 
than be bullied by others 'lor thc1r ow11 good or for the 
sake of some hypotlletlcal Utop1a' 

3 M Oakeshott. gec1teerd 1n B Patterson. art crt p 6 
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Visie op de overheid 
In een organische samenleving is de over
heid niet de almachtige planner van de 
veranderingen, maar een begeleider er
van. Uit die visie op de overheid vall ook 
gemakkeiiJk af te leiden dat politiek in de 
conservatieve visie de kunst van het mo
gelijke is. Een goede politiek is een prag
matische politiek. die volgens de 'common 
sense· werkt en respect betoont voor het 
werk van de voorgangers. D1t laatste as
pect IS erg belangriJk Een conservatieve 
politiek is een politiek van gele1deli]kheid 
en gezond verstand, niet zozeer en niet ai
leen uit een vorm van geestelijke luiheid, 
maar vooral ook uit eerbied voor de reeds 
opgedane ervaringen. 

Oit respect voor de ervaring draagt er 
ook toe bij dat ook de burgers en de groe
pen in de samenleving op tradities een be
roep kunnen doen en dat de overheid dus 
niet haar tentakels op aile maatschappeliJ
ke domeinen moet uitstrekken. De over
heid moet zich bescheiden en terughou
dend opstellen 

Vermits conservatieven geloven in de 
eigen mogeiiJkheden van individuen en 
groepen moet de overheid optreden tegen 
iedere vorm van machtsmisbruik die deze 

Volgens de conservatieven 
heeft de overheid geen 
zending tot lotsverbetering 

mogelijkheden zou aantasten. Een scepti
cisme tegenover overheidsinmenging is 
het gevolg, maar ook tegen machtscon-
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centraties bijvoorbeeld in de economische 
sector. 

De overheid heeft impliciet geen zen
ding tot lotsverbetering. Door evenwel op 
basis van geleidelijkheid de veranderin
gen in de samenleving te begeleiden, zal 
in de conservatieve visie diezelfde over
heid in de feiten effectief meer voor lotsver
betering gedaan hebben dan op basis van 
vage theorieen mogelijk zou ziJn geweest. 
De overheid (en dus ook de politiek) hoeft 
in de ogen van de conservatieven niet 
idealistisch te zijn, ze moet wei op een 
doeltreffende wijze dienstbaar ziJn 

Visie op economie 
De conservatieven hechten vanzelfspre
kend groot belang aan de vrije-markteco
nomie en het prive-eigendom. Maar hier is 
er een duidelijk onderscheid met het prin
cipiele liberale gedachtengoed. Het plei
dooi voor de vrije onderneming vloeit niet 
zozeer voort uit een geloof in de onzichtba
re hand van de economische efficientie, 
dan wei uit het gevoel dat ontwikkeling van 
eigendom biJ zo breed mogelijke lagen van 
de bevolking een van de beste methoden 
is om (economische) machtsconcentraties 
tegen te gaan Bovendien verhoogt prive
eigendom de autonomie van de burgers 
om hun rol in de samenleving te vervullen. 

In dezelfde optiek zijn nationalisaties 
dus ook niet aangewezen vanuit efficien
tieredenen, maar ook vanuit de vrees voor 
de totale onmondigheid van de burger te
genover de staat. Mogelijkheden tot eigen
domsverwerving (dit geldt zeker in de 
huisvestingssector) dragen biJ tot de 'ver
heffing' van de burger; redeneringen over 
ongelijkheid in de eigendomsverdeling zijn 
voor de conservatieven van secundair be
lang. Wat telt, is de bevordering en ook 
materiele ondersteuning van een minimale 
private levenssfeer. 

Er zit sociale bewogenheid in het pro
gramma van de conservatieven (ook al is 
dit vaak meer een paternalistische be
zorgdheid dan wei een neiging om structu
rele wijzigingen door te voeren). De ultie-
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me geldigheid van het vrije-marktsysteem 
als meest aangewezen om op efficiente 
wiJze goederen en diensten op de markt te 
brengen, betekent voor de meeste conser
vatieven geen vriJbrief om geen sociale 
gevoeligheden op te brengen. In die zin 
zijn conservatieven trouw aan het alge
meen scepticisme tegen wetmatigheden. 
die de maatschappij zouden regeren • Vta 
een lange traditie van machtsuitoefening 
hebben in het verleden conservatieve be
leidsverantwoordelijken vaak meer kunnen 
doen in de sociale sector dan Labour zou 
kunnen doen aan de hand van theorieen 
gebaseerd op de klassenstriJd. 

De geschiedenis zal later moeten uitwiJ
zen of het erg radicale economische pro
gramma van Thatcher een echte breuk be
tekend heeft met dit 'mainstream conser
vatism' dan wei een noodzakelijke correc
tie op de collectivistische excessen van de 
jaren zeventig in het Verenigd KoninkriJk 
De regeerstijl tussen 1.979 en 1990 is im
mers niet die van een geleidelijke pragma
tische verandering geweest, maar wei die 
van plotse quasi-revolutionaire aardver
schuivingen. Er zijn reeds een aantal sig
nalen voor de stelling dat de jaren tachtig 
een noodzakelijk, maar hard intermezzo 
ziJn geweest in de conservatieve benade
ring van het economisch Ieven en dat na 
de sanering ruimte is voor een evenwichti
ge benadering.' 

Terminologie is natuurlijk erg flexibel, 
maar in de vraaggesprekken en uitspraken 
van de nieuwe eerste minister John Major 
en vooral van de nieuwe partijvoorzitter 
Chris Patten vall een naar continentale nor
men veel meer verteerbaar taalgebruik op. 
De opmerkingen van Major over een 'op
portunity society' zijn bekend, en klinken 
heel wat minder koel dan het vaak ongenu
anceerde pro-kapitalistische pleidooi van 
de Thatcher-vleugel bij de conservatteven. 

T ermen a is 'equal access to opportuni
ty', 'social responsibility', 'welfare capita
lism' en zelfs 'social market economy' wor
den steeds frequenter gebruikt.' Zij zijn op 
zichzelf natuurlijk geen waarborg dat de 
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conservatieven 'the middle way in econo
mic policy' (Patterson) vertegenwoordi
gen. Dit is een te optimistische conclusie. 
Zij zijn wei van die aard om met grate aan
dacht de opmaak van het verkiezingsma
nifest voor 1992 te volgen. 

Er is in elk geval geen sprake van biJ de 
conservatieven (ook niet bij de 'wets') de 
verworvenheden van het Thatcher-tijdperk 
ter discussie te stellen: meer belastingen, 
meer overheidsuitgaven, hernationalise
ringen, herstel van de macht van de vak
bonden, opnieuw instellen van wisselcon
troles zullen niet in het verkiezingspro
gramma staan. Wei lijkt er een zekere be
zorgdheid te groeien om het nieuwe 
zelfvertrouwen van de vrije-marktecono
mie op aangepaste wijze te begeleiden. 
Interviews met de nieuwe partijvoorzitter 
wiJzen hier onder meer op. 

Christen-democratisch gedachtengoed 
Het is niet de bedoeling hier de basisfilo
sofie van de christen-democratie nog eens 
te expliciteren, wei om voorliggende vier 
basisvisies van de conservatieven te toet
sen aan ideeen, waardepatronen en feite
lijke gedragingen van de christen-demo
cratie in West-Europa. De vergelijking tus
sen christen-democratie en conservatisme 
wordt erg bemoeilijkt omdat in de Angel
saksische wereld geen equivalent aanwe
zig is van de continentale christen-demo
cratie en er een geheel verschillende tradi
tie van partijpolitteke evolutie gegroeid is. 
Zo is het nog te vroeg om de impact van 
het in november 1990 opgerichte 'Move
ment for Christian Democracy in Britain' in 
te schatten. 

Toch zijn er in een eerste benadering 

4 B Pallerson. art crt p 17: 'The conservatrve party has 
always refused to be dommated by ecor10mrc laws 
whether marxrst or market' 

5 Zre hrerover o.m Lord Bethell. Moral Apects of Conser
vatrsm. An Introduction to Modern Conservatism. EDG 
(EP). pn 1990 p 21-25 

6 Of dat de vertegenwoordrgers van de 'dry-strekkrng 
terrcrn aan het verlic1en Louden zr 1n tegenover de 
wets' rn de partrJ 

7 0 m rn PH Stepher1s. Car~ng. cuddly Tory (rntervrew 
met C Patten). Fmancia! T1mes. 7/1/91 
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gemakkelijk enkele gelijkenissen aan te 
duiden.~ Beide stromingen hechten groot 
belang aan de waarden van het gezin, de 
kerk(en) en de (lokale) gemeenschapsvor
ming. Beide stromingen huldigen als be
ginsel de onaantastbaarheid van prive
eigendom en de beperking van de rol van 
de overheid Zowel christen-democraten 
als conservatieven tenslotte lijken tntrin
siek anti-socialist en anti-collectivist. Dit 
zijn echter gevaarlijke veralgementsertn
gen en ze doorstaan moeilijk de toets van 
de nuancering Een herneming van de in
deltng van het conservatieve gedachten
goed moge dit duidelijk maken. 

Visie op mens en samenleving 
De conservatieven gaan uit van de vast
stelling dat de mens een aantal karakter
trekken in zich draagt, die indien ze niet 
door historische tradit1e en maatschappe
lijke inbedding worden btjgesteld, negatie
ve gevolgen kunnen hebben voor de sa
menleving. AI is de mens niet fundamen
teel slecht, hiJ is in elk geval onvolmaakt. 
Het goede in hem moet op een pragmati
sche, niet te idealistische wijze worden 
wakker gemaakt. 

De christen-democraten daarentegen 
huldigen een meer idealistlsch mens
beeld. Vanuit de verwijzing naar de schep
pingsdaad beklemtonen ziJ de fundamen
tele waardigheid van ieder menselijk per
soon; deze waardigheid rnoet worden ver
zekerd door omstandigheden te creeren in 
de samenleving waardoor deze personen 
zich zowel materieel als geestelijk kunnen 
ontwikkelen en dit in harmonische samen
werking met anderen. De rijkdom van de 
term personalisme kan niet genoeg wor
den benadrukt de waardigheid van ieder 
menselijk persoon, in gemeenschap met 
anderen.' Vanuit deze visie kan de chris
ten-democratie alvast als ambit1euzer wor
den gecatalogeerd dan het conservatis
me. Zolang immers de basisvoorwaarden 
voor de ontplooiing van de menselijke per
soon niet zijn vervuld, is er voor de politiek 
een taak tot omvorming of hervorming van 
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de samenleving weggelegd. Als uitgangs
punt van het politiek handelen gaat het hier 
toch om een fundamenteel verschil. 

Conservatieven en christen-democraten 
delen de basisvisie, ziJ het anders gefun
deerd, dat de samenleving zoveel moge
lijk een organisch geheel moet zijn dat be
staat uit diverse samenwerkingsverban
den. Maar ook hier voegt de christen-de
mocratie er een aantal ambities aan toe. 
De notie ·gemeenschap gaat ver·der dan 
een aantal uit traditie gegroeide verbin
dende idealen. Zij is gegroeid uit het besef 
dat de waardtghetd van de menselijke per
soon ook ethisch moet worden gefundeerd 
in een solidaire gemeenschap. Het 'sup
plement d'!3me' van de christen-democra
ten is prec1es dat de menselijke persoon 
niet beperkt wordt tot zijn materiele zelfont
plooiing, maar dat de uitbouw van de sa
menleving als harmonische gemeenschap 
even noodzakelijk is voor de zelfontplooi
ing. 

Zomaar kiezen voor de continutteit om 
deze organische verbanden hun werk te 
Iaten doen, zoals de conservatieven het 
voorstellen, is voor de christen-democra
ten dus uitgesloten. Ook inzake de visie op 
de samenleving ziJil de christen-democra
tische politic1 'reformistischer' ingesteld 
dan de conservatieven. Zolang de samen
leving geen harmonieuze gemeenschap 
is, moet er politiek worden ingegrepen 
vanuit een ideaalbeeld, hoe onprecies 
ook. De christen-democratische visie over 
de overlegeconomie zal men tevergeefs 
bij de conservatieven zoeken. 

Visie op de overheid 
De visie van de christen-democraten op 
de rol van de overheid in de samenleving 
is in principe niet meer interventionistisch 

8 C Clemens Chnstran Democracy the Different Dimen
Sions of a Modern Movement. EPP-Occasronal Papers. 
1. 1989. p 13-16. 

9 Het rs geen tocval dat op t1et ideologrsch cor1grcs van 
de CVP van 1986 het personalrsme als cerste van de 
vrcr basrsbegr1ppen wordt vooropgcsteld van de chrrs
ten-democratie. naast solrdae~te't. verantwoordelrtkherd 
en rentmeesterschap 
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dan deze van de conservatieven. De in
breng van de staat of van de overheid is 
ook voor de christen-democraten geen 
dogma. In de praktijk is er echter wei een 
verschil, dat voortvloeit uit het verschil in 
'ambitie' tussen beide stromingen. 

Zolang de visie op mens en samenle
ving nog niet ten voile is gerealiseerd, 
moet de overheid immers optreden om 
hiervoor de nodige voorwaarden te cree
ren De rol van de staat gaat verder dan 
het verzekeren van veilige grenzen, van 
wet en orde, en van machtsspreiding en 
democratie, zij moet voorwaarden van 
lotsverbetering tot stand brengen. 

Solidariteit opbrengen is niet aileen een 
individuele verantwoordelijkheid, ze is ook 
de verantwoordelijkhe1d van de overhe1d, 
die een ethisch surplus moet proberen toe 
te voegen aan de onderlinge relaties Ius
sen mensen en groepen van mensen. D1t 
ethisch surplus is er niet op gericht een 
egalitaire samenleving tot stand te bren
gen, en evenmin om vanuit de overheid 
almachtig op te treden. De overheid moet 
in nauw overleg met de 'natuurlijke' groe
peringen in de samenlevmg optreden 
Maar zij heeft hierbij een uitgangspunt, 
een doel; zij streeft 'publieke gerechtig
heid' na.' 1 

Visie op de economie 
Christen-democraten delen met conserva
tieven het vertrouwen in de marktecono
mie als meest efficient systeem om een 
globale materiele lotsverbetering tot stand 
te brengen. Beide stromingen zien in dit 
systeem een middel tot spreiding van ver
antwoordelijkheden en tot opwaardering 
van de mens. Ook op d1t domein is de 
christen-democratie echter weer ambitieu
zer dan het conservatisme. 

De beperkingen van de excessen van 
het kapitalisme in de traditionele conserva
tieve stroming is vooral gegroeid vanuit 
een meer paternalistisch ingestelde be
zorgdheid over het welzijn van de burger 
Bij de christen-democraten gaat het stre
ven naar een sociale markteconomie ver-
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der dan wat sociale correcties op de 
markteconomie. De overheid moet in de 
mark! mechanismen en structuren voor
zien die sociale doelstellingen van wel
vaartsspreiding mogelijk maken. De socia
le markteconomie is een ge1ntegreerd 
concept, waarbij beide elementen van de 
term hun belang hebben. Het concept ap
pelleert veel beter dan de conservatieve 
benadering aan de nood tot solidariteit en 
samenwerking in de samenleving. Een 
eigen, in de Britse traditie ingebed, con
cept van sociale markteconomie lijkt bij de 
conservatieven nog niet voorhanden. 

Wat deze vier basiselementen betreft, 
gaapt dus nog een kloof tussen het con
servatieve en christen-democratische ge
dachtengoed. Fundamenteel verschil bliJfl 
natuurlijk het ultieme referentiepunt. Con
servatieven verwijzen naar historische tra
ditie, waarbij kerk en geloot een stabilise
rende rol in de organische samenleving 
kunnen vervullen, terwijl de Ultgangspun
ten van de christen-democratische teksten 
in laatste instantie verwijzen naar de op
roep die van het evangelie uitgaat. 

Het verschil is in de praktijk misschien 
minder groot dan op het eerste zicht blijkt, 
maar we bekommeren ons hier vooral om 
het gedachtengoed 

Beoordelingscriteria 
De vraag tot toenadering vanwege de Brit
se conservatieven kan worden beoordeeld 
op ideologische criteria, zoals hierboven, 
maar ook op bredere criteria. zoals verder 
aangegeven. 

1 Dreigt er een verlies aan identiteit biJ een 
gebeurlijke toenadering? lnzake ideologi
sche uitgangspunten hebben de conser-

10 Publ1eke qerechl!ghe!d Een clmsteo-democralische 
VISIC op de ro/ van de over/wid in de samenlev!flQ. 
Wetenschappel11k lnst1tuut voor hel CDA. okt 1990. 
p. 117 stellen dat de chr1sten-dcmocrat1e 1n de 
staat 8811 ge7agslnStlluul Llel. dal recl1t lot 
moel brengcn Taak van de overhe1d IS hct om 
vaard1ge samenlev1ngsverhoudinge11 le beschermen 
waar ZIJ le v1nden LIJn en tc creeren waar LIJ ontbre
ken· 
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vatieven nog een hele weg af te leggen 
vooraleer zij de hoekstenen van de chris
ten-democratische filosofie kunnen vol
gen. Cruciaal is dan ook de bereidheid om 
integraal deze filosofie te belijden. De 
Europese verkiezingsprogramma's van 
beide stromingen zijn, ook wat de uit
gangspunten betreft, nog te verschillend 
om een snelle toenadering te verhopen.' 

De christen-democraten 
hoeven hun identiteit niet te 
verliezen, maar de 
conservatieven 

Zoals de zaken er nu voorstaan, is de 
vraag echter niet of de christen-democra
ten hun identiteit zullen verliezen, maar wei 
of de conservatieven - in het kader mis
schien van hun 'pragmatische' filosofie -
bereid zijn hun identiteit te verliezen. Met 
andere woorden de christen-democraten 
moeten hun ambities niet verliezen, de 
conservatieven moeten in hun maatschap
piJmodel zelf ambitieuzer worden. 

2 De discussie over zuiverheid of onzuiver
heid moet op een realistische manier wor
den gevoerd. De politieke praktijk is ook 
een beoordelingscriterium. 

De christen-democraten hebben in de 
naoorlogse periode vrijwel constant de 
macht uitgeoefend in Belgie, Nederland, 
Duitsland en ltalie. Men kan verdedigen 
dat de 35Y/o die het CDA behaalde bij de 
verkiezingen van 1989 of de 44% die het 
CDU behaalde bij de eerste heei-Duitse 
verkiezingen op 2/12/1990 het gevolg zijn 
van de evangelische inspiratie van beide 
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partijen. Dit zal zeker meespelen. Maar het 
is zijn wensen voor werkelijkheid nemen te 
veronderstellen dat dit de doorslaggeven
de factor is. Veeleer gaat het - zeker in 
steeds meer geseculariseerde samenle
vingen - om een vertrouwen in de recht
vaardigheid van genomen maatregelen en 
in de regeerstijl. Volgende benadering 
over de christen-democratie als machts
factor lijkt wat hard, maar ze kan niet wor
den genegeerd • ' ... the movement has not 
produced any fresh political thinking since 
the 1940s, and the current generation of 
leaders .. is one of technocrats and party 
managers rather than intellectuals and vi
sionairies. Rightly, some think . 'It's not a 
sin to win elections. We have the right and 
the responsability to govern'.,. 
Er is een aspect dat beide stromingen in 
hun politieke praktijk gemeenschappelijk 
hebben. Met 42% van de stemmen in het 
Verenigd Koninkrijk kunnen de conserva
tieven onmogelijk aileen bij een elitaire 
groep kiezers recruteren. Hun politiek is 
dan ook, mede op filosofische basis ge
fundeerd, erg flexibel. Van aile Britse poli
tieke stromingen is de conservatieve partij 
diegene die zich in het verleden en ook nu 
het gemakkelijkst aanpast aan nieuwe om
standigheden, en is zelf als gevolg daar
van een factor van continu"rteit in de Britse 
samenleving geworden. Conservatief in 
benaming, is zij in de feiten en in een lan
ge-termijnperspectief de meest soepele 
Britse politieke formatie wanneer het op 
standpuntbepalingen aankomt. Sommi
gen hanteren de volgende definitie om het 
verschil tussen de Britse politieke partiJen 

11 T Jansen. Chnsten-democrat1sch en/of conserva
tlef?. Christen Democrat!sche Verkenmngen. septem
ber 1990. 379 omdat ubcrhaupt nog n1et Zlcht
baar gcworden IS. dat de Bntse conservat1even 1n de 
vraagstukken van het bele1d met betrekk1ng tot de sa
menleving een n1euwe. met chnsten-democrat1sche 
voorstell1ngen overeenkomende onentatie zoeken · 

12. Europe's Christian Democrats The Economist 
17/3/1990 p. 19-21 geeft een vanu1t Angelsaks1sch 
stand punt boe1end overz1cht van de eeuw1ge span
ning b1nnen de chrlsten-democrat1sche pol1t1ek tus
sen 1deal1sme en pragmat1sme. 
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Chrrsten-democratre 

duidelijk te stellen. 'The Conservative Par
ty ... is the one which has lasted.'' 

Is die flexibiliteit in de praktijk ook niet 
eigen aan de christen-democratische poli
tiek? Hier is ze evenwel niet op een f1loso
f1sch pragmatisme gebaseerd, maar wei 
op een Jarenlange praktiJk van machtsuit
oefening die vrijwel automatisch een ande
re kiJk op de samenlevingsproblemen 
voortbrengt. Is het niet zo dat vele burgers 
de chnsten-democratie niet zozeer erva
ren als de partij van het appel aan het 
evangelie, maar veeleer als de partij van 
het gezond verstand, van de gulden mid
denweg, van het evenwicht in de samenle
ving? De Jarenlange uitoefening van macht 
heeft een nieuw type van vertrouwen ge
creeerd niet aileen het vertrouwen in ideo
loglsche doelstellingen, maar ook het ver
trouwen in efficiente en rechtvaardige rea
llsatie ervan. 

3 Volgend beoordelingscriterium is het be
lang dat aan macht wordt toegekend. De 
d1scussie over toetreding tot de EVP-frac
tie wordt van haar theoretisch en groten
deels ideologisch karakter ontdaan in de 
mate dat het Europese Parlement in de 
toekomst over grotere bevoegdheden zou 
beschikken. De EVP heeft zich op het con
gres te Dublin zelf uitgesproken voor een 
medebeslissingsrecht van het Parlement 
in de Europese wetgeving en voor aile ba
sisakten van de EG. Nu zijn machtsverhou
dingen in het Europese Parlement partijpo
litiek reeds belangrijk (voor de verdeling 
van functies, commissies enz ), zij zullen 
echter in de toekomst ook inhoudelijk be
langrijk worden voor de bepaling van het 
beleid. 

Wat is belangrijker voor de christen-de
mocraten: het kost wat kost vermijden van 
tegenstellingen in het Europese Parlement 
(met desnoods de toebedeling aan zich
zelf van een rol in de marge) of de effectie
ve uitoefening van macht en verantwoor
delijkheid in een meerderheidssituatie 
(vooropgezet dat men de eigen identiteit 
kan bewaren)? Het antwoord op deze 
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vraag is een kwestie van politieke strategie 
en de vraag is in de grond niet verschillend 
van vragen die zich in het verleden ook 
voor nationale christen-democratische 
partijen reeds hebben gesteld. 

4 De tijdgeest is eveneens cruciaal. Doet 
zich in het Verenigd Koninkrijk niet stilaan 
dezelfde tendens voor als in de andere 
Westeuropese Ianden een massale Jacht 
op het knusse politieke centrum? Verkie
zingsprogramma's worden steeds moeilij
ker van elkaar te onderscheiden. Over de 
grote maatschappelijke uitdagingen en de 
basisschema·s om deze te lijf te gaan zijn 
de belangrijkste · politieke tendensen het 
eens. Aileen de nuances verschillen. Zan
der hierover een waardeoordeel te vellen. 
constateert men dat de burgers niet meer 
gepassioneerd raken door grote ideologi
sche debatten. '' Het is echter nog te vroeg 
om vast te stellen of de nieuwe generatie 
conservatieve verantwoordelijken gebro
ken heeft met de harde ideologische en 
onverzoenlijke lijn van de jaren tachtig en 
zich duurzaam meer naar het centrum zal 
opstellen. Bovendien is het te vroeg om 
vast te stellen of de nieuwe generatie uit
eindelijk het pleit binnen de Britse conser
vatieven, vooral dan inzake Europese poli
tiek, zal winnen tegen de Thatcher-vleugel. 

Tot besluit 
Wat de fundamentele uitgangspunten be
treft, is het water ongetwijfeld nog veel te 
diep. De christen-democratische ambitie 
en hoop op een betere wereld is moeilijk te 
verzoenen met de conservatieve berusting 
en traditiegebondenheid. Het concept van 
gerechtigheid komt niet voor in het conser-

13. B. Patterson. art. crt p 19 
14. J Rogaly. Rrdrng on the crest of a wave, FmanCJal Ti

mes. 1/2/1991 It Mr Patten rs contrrmed as the prrn
crpal manrtesto-wrrter he wrll presumably try to project 
Mr Majo(s Conservatrves as Christran Democrats. 
purveyors of the sacral market economy There rs a 
neat fit here with Labour They are now the sacral de
mocrats. purveyors of the sacral market economy. 
Just about the only srgnrfrcant difference between the 
two partres rs that Labour promrses to take in more 
taxes 
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vatieve denken, en de sociale markteco
nomie heeft er geen duidelijke invulling ge
kregen. En ook in het internationale en 
Europese denken is nog een grote kloof te 
overbruggen. 

Wat de politieke stijl en politieke praktijk 
betreft, ziJn de gelijkenissen, bewust of on
bewust, tussen christen-democraten en 
conservatieven frappanter. Beide groepen 
komen, waar ze de macht uitoefenen, over 
als de partijen van het gezond verstand, 
van het evenwichtig opnemen van verant
woordelijkheid, en a is een onontwijkbare 
factor van stabiliteit in de samenleving. 
Beide hechten groot belang in de feiten 
aan een aantal traditionele waarden en 
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steunpilaren in de samenleving zoals het 
gezin, de lokale gemeenschap. Het kie
zerspubllek vertoont ongetwijfeld sociolo
gische gelijkenissen (zeker in de landelijke 
gebieden) en het politieke taalgebruik van 
de conservatieven doet de JOngste tiJd 
steeds meer aan dat van centrumpartijen 
in continentaal Europa denken. De duur
zaamheid van de gelijkenissen in stijl is 
echter onzeker en leidt bovendien nog niet 
evident tot gelijkenissen in inhoud. 
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