
Cl1 r rston-democ r atre 

Drs. AM. Oostlander 

Christen-democratie 
versus conservatieve 
politiek 

Tegen structurele samenwerking tussen 
de Europese Vo/ksparti; en de Bntse Con
servatleven zijn onoverkomelijke bezwa
ren. De Conservatieve Partij is niet vatbaar 
voor Evangellsche zelfkritiek. Het vierde 
artikel m de sene over de christen-demo
cratie in Europa Oostlander. Het CDA 
heeft in brede kring weerstand tegen die 
samenwerking. 

Sinds vele jaren bestaat er op Europees 
christen-democratisch erf een aanhou
dende discussie over profiel en begren
zing van de christeliJk ge1nsp1reerde be
weging die in de Europese VolksparliJ en 
in de Europese Unie van Christen Demo
craten vorm heeft gekregen. Soms lijkl de 
d1scussie wat weg te ebben dan weer 
steekt ze, met gebruikmaking van oude ar
gumenten en nieuwe opportunlleitsover
wegingen, de kop op Symbool van deze 
d1scussie is de Europese Democratische 
Unie (EDU) die een intercontinentaal ver
lengstuk heeft in de lnternationale Demo
cratische Unie (IOU) 

Deze organisaties omvatten parliJen die 
zichzelf als 'midden' of 'rechts van het mid
den' beschouwen maar weinig ideologi
sche bagage hebben. Ze noemen zichzelf 
soms 'conservatief' of 'liberaal', dan weer 
'burgerlijk', 'republikeins' of 'democratisch 
rechts'. Men vindt er een heel spectrum 
van niet-socialistische partijen. Tot nog toe 
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worden er geen groeperingen aangetrof
fen die een rechts-rad1caal karakter dra
gen. Maar w1e wei eens in deze kringen 
heeft verkeerd zal zich de schaamte henn
neren die uitspraken van deelnemende 
EDU- of IDU-parliJen biJ hem of haar oprie
pen. Het apartheidsbewind van destijds 
hoefde uit EDU-kringen geen veroordellllg 
te verwachten. Mil1tanstische gevoeiens 
konden als nat1onale deugd worden opge
voerd. Bele1d dat stoelt op nationale eigen
belangen gold als normaal. 

Twee wegen 
Christen-democratische parliJen ziJn in die 
club van harte welkom. Zij kunnen de al
liantie tegen links, veel meer ziJn EDU en 
IOU niet, mooi versterken. Het christelijke 
word! gaarne op de koop toe genomen of 
zelfs gewaardeerd als een belangrijke cul
turele factor, een stuk nationale traditie dat 
wellicht een vertrouwenwekkend element 
inbrengt lndien christen-democratische 
parliJen daar niet voor voelen, dan kan ook 
de omgekeerde weg bewandeld worden. 
Leden-partijen van de EDU kunnen natuur
lijk zelf proberen om in de EVP/EUCD in te 
dringen. 

De eerste weg is desliJdS door enkele 
christen-democratische parliJen zelf ge-
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volgd. Met name die uit het Duitse taalge
bied CDU, CSU, OVP. Zij werden later ge
volgd door christen-democratische groe
perlngen die met behulp van CDU en CSU 
opgericht zijn zoals de Portugese en 
Spaanse christen-democratische parliJen. 
Andere christen-democraten zoals die in 
Belgie. Nederland, ltalie, lerland en Frank
riJk namen en nemen duidelijk afstand van 
de EDU. En dan ZIJn er nog tussenposities: 
de waarnemers' bij de EDU. In dit front z1t 
s1nds 1aren nauwelijks enige beweging De 
EDU en de IOU zijn desliJdS met veel na
druk van start gegaan. Momenteel wordt 
er we1n1g van vernomen. Ze brachten som
mlge partiJen in de moeilijke positie van 
dubbele loyal1teit'. een mooi woord voor 
betWIJfelbare betrouwbaarheid, als EVP/ 
EUCD-I1d. BiJ de CDU waren ook tegen
krachten tegen een voortgaande EDU-ont
Wikkeling. De Europese organisatie van 
Jonge Christen-Democraten heeft tot voor 
kort een platform geboden aan voor- en te
genstanders van de EDU De strijd is in het 
voordeel van de tegenstanders beslecht. 
Van christen-democratisering van de 
EDU-parliJen IS in ieder geval geen sprake. 
Noch wat hun opvatting over christelijke 
grondslagen voor parlijvorming betreft, 
noch 1nzake hun afkeer van Europese inte
gratie, noch op ander politiek vlak. Beln
vloeding van de christen-democratische 
leden van de EDU is er omgekeerd wei op 
enkele van deze punten. 

Oat de EDU en IOU destijds enige aan
trekkingskracht hadden, hangt samen met 
de alles dominerende Oost-Westtegen
stelling die ideologisch in een polarisatie 
tussen links en rechts resulteerde. West 
Duitsland, direct grenzend aan de toen
malige socialistische' staten, vertoonde in 
het eigen parlement een ideologische 
tweedeling die aan andere groeperingen 
nauwelijks plaats liet. Sociaal-democraten 
in Nederland gaven zich over aan een har
de polarisatiestrijd die mede een weerslag 
vormde van de mentaliteit in hun 'interna
tionale'. Logisch dat anderen dan nave
nan! reageren; een neiging die des tester-
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ker is naarmate de helderheid van een 
eigen overtuiging en doctrine te wensen 
over laat. 

Nu de Oost-Westtegenstelling nauwe
lijks nog iets voorstelt en de sociaal-demo
cratie alom in verwarring is, komt de wens 
naar een concentratie van rechts in het ka
der van de EDU steeds meer in de Iucht te 
hangen. De scheidslijnen zullen in de toe
komst anders verlopen en het heeft weinig 
politieke z1n om die van vroeger kramp
achtig vast te houden 

De tweede weg, infiltratie van de 
EVP/EUCD door deelneming van indivi
duele EDU-partijen, is kennelijk een actue
lere methode om een brede concentratie 
van 'rechts en midden' te kriJgen. Als pre
cedent gelden de toetredingen van de 
Spaanse parliJ tot de EVP-fractie. De 
Spaanse volkspartij is een combinatie van 
voluit christen-democratische groepen 
met delen van de oude Spaanse conser
vatieve partij uit de tijd van Franco. Hoe 
zo'n combinatie tot stand komt is voor een 
buitenlander vaak moeilijk te volgen. Vast 
staat dat hierdoor een partij tot stand is ge
komen die een ideologisch gemengd ka
rakter heeft. Oat komt onder andere tot uit
drukking in het feit dat sommigen in die 
partij zich bij de EVP zouden willen aan
sluiten terwijl anderen daar (wellicht zeer 
terecht) een verraad in zien aan hun libe
raal-conservatieve vrienden. Voorts is de 
Griekse Nea-Demokratia tot de EVP toege
treden en, zoals bekend, heeft Grieken
land geen christen-democratische traditie 
waarop kan worden voortgebouwd. De 
Nea-Oemokratia ziet zich als een partij die 
uitdrukkelijk prijs stelt op goede relaties 
met de kerk en in de christelijke levens
overtuiging een onmisbaar erfgoed ziet 
dat het moreel en geestelijke niveau van 
het volk bepaalt. Het is een partij die een 
goede democratische ontstaansgeschie
denis heeft. Echter, niet ten onrechte wor
den haar ook conservatieve trekken toege
schreven. Zij achten zich ook eerder geas
socieerd met de EVP en niet echt christen
democratisch lid. Oat is goed gezien. Oat 

381 



gemengde karakter is, binnen de EVP/ 
EUCO niet geheel nieuw. De beide Duitse 
partijen zien zichzelf namelijk ook als ideo
logisch gemengd: christelijk, sociaal, con
servatief. Het is overigens duideliJk dat de 
lidpartijen van EVP/EUCD op hun christelij
ke grondslag kunnen worden aangespro
ken en in de praktijk van het Euro-parle
mentaire werk is dat ook niet ongebruike
lijk. Bovendien blijkt het mogelijk om keer 
op keer een gedetailleerd verkiezingspro
gram op te stellen waardoor de EVP een 
veel duidelijker politiek profiel heeft dan de 
andere Europese partijen. Oat bepaalt 
me de de ( overtuigtngs-)kracht van de 
Europese christen-democratie. Bij aile le
denpartijen is sprake van een christelijke 
en sociale dominant Oat geeft samen
hang en berekenbaarheid aan de EVP-po
litiek. Het is niet te riskant om je stemge
drag op terreinen waarop je zelf niet ge
specialiseerd bent te Iaten bepalen door 
gelijk georienteerde collega's. Oat is ook 

Het christelijk-sociale 
fungeert als morele band 
tussen de EVP-Ieden. 

onvermijdelijk. Deelname van niet-chris
ten-democraten maakt zulk, op vanzelf
sprekende verwantschap gebaseerd, 
stemgedrag onmogelijk. In de praktijk zou 
die onmogelijkheid tot grote problemen lei
den. Een feitelijke interne scheiding tussen 
groepen, de verspreiding van alternatieve 
stemlijsten, etc , zou het directe gevolg 
zijn. Daarmee zou de kracht en betrouw
baarheid van de EVP-fractie terstond on-
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dermijnd zijn. Het christelijk-sociale is dat
gene dat als morele band tussen de EVP
Ieden fungeert en waardoor echt sprake is 
van een partij en een parlementsfractie. 

Nu de methode van opname in de EDU 
mislukt is, wordt de tweede weg van opna
me van EDU-partijen in de EVP/EUCO ge
probeerd, waarbij op genoemde 'prece
denten' wordt teruggegrepen. Uiteraard is 
de eerste kandidaat die zich daarvoor 
meld! een partij die niet aanstonds de an
tipathie van de EVP/EUCD oproept. lnte
gendeel; het gaat om een partij waarvan 
de vertegenwoordigers in het Europese 
Parlement een gedegen indruk maken; de 
leden van de Europese Democratische 
Fractie of duidelijker de Britse Conserva
tieven. Deze parlementsleden onderschei
den zich voorts in positieve zin van de 
hoofdstroom in hun partij waarvoor me
vrouw Thatcher het boegbeeld vormt. De 
betreffende EP leden zijn pro-Europese ln
tegratie. Wat betreft hun mentaliteit en ge
voel voor humor zijn ze voor Nederlanders 
heel begrijpelijk en op enkele politieke ter
reinen kan er momenteel redelijk mee wor
den samengewerkt. lnzake landbouwpoli
tiek komt het Britse belang overeen met 
het Nederlandse belang. Hun nadruk op 
marktconformiteit en beloning van efficien
cy spreekt, voor wie puur uit nationaal ei
genbelang redeneert, zelfs meer aan dan 
de teksten van het EVP-program. Zo zijn er 
diverse redenen, naast overwegingen van 
politiek fatsoen, waarom de aandringende 
Conservatives recht hebben op een faire 
oppositie tegen hun streven tot aanslui
ting. Toch zal het oppositie moeten zijn en 
met name omdat de reacties op deze po
gingen bekeken moeten worden in het ka
der van: 
- de discussies over de christelijke grand

slag van onze beweging en de mate 
waarin die van belang worden geacht in 
de politieke praktijk; 

- het streven naar bipolarisering van het 
partijenlandschap parallellen aan de te
genstellingen Oost-West, links-rechts, 
conservatief-progressief; polen waarin 
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de C als zodanig niet voorkomt (EDU/ 
IOU thematiek); 

- de versterking van de conservatieve 
stroming in sommige EVP-partiJen en de 
EVP als zodanig, zulks ten koste van de 
christen-democratische hoofdstroom; 

- de koers van de Europese christen-de
mocratie in diverse sectoren van politiek 
beleid; 

- de behoefte om in aile (belangrijke) ian
den een .·natuurlijke' partner te hebben, 
een behoefte waarin in de socialistische 
partijfamilie op ruimer schaal word\ vol
daan en in zekere zin ook in de liberale 
familie. 

Tories 
Om onze positie, op deze punten ten op
zichte van de Conservatives te kunnen be
palen moet eerst een schets van hun partij 
en beleid worden gegeven. Daarvoor ba
seren we ons op de brochure van de Euro
pean Democratic Group. 'An Introduction 
to Modern Conservatism' (in het vervolg af
gekort als MC) en op de uitvoerige con
cepten, van deEP leden die daaraan voor
afgingen. Voorts analyseren we aan de 
hand van het Conservatief Manifest 'Lea
dmg Europe into the 1990's' (verder in 
deze tekst afgekort als LE met daarachter 
eventueel een paginanummer) en het 
Conservative Party Manifest 'The Next 
Move Forward' ( 1987) (NMF). We leggen 
de uitkomsten zo nodig naast de relevante 
artikelen van het EVP-program van 1989. 
HterbiJ moet worden opgemerkt dat de 
betde manifesten tamelijk nationaal ge
orienteerd ziJn en beknopter dan het EVP
program. Voorts wijkt het Ieven nu eens in 
positieve, dan weer in negatieve zin af van 
de leer. Het gaat bij de volgende schets 
echter steeds om uitspraken die de Con
servatieven over zichzelf do en. 

De Conservatives presenteren zichzelf 
(zie MC) als een partij met een geschiede
nts van drie eeuwen maar nochtans zon
der beginselverklaringen of politieke con
stitutie. Ze heeft zelfs een afkeer van zulke 
teksten die als 'blauwdrukken' worden af-
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gedaan. Conservatief is 'een denkge
woonte, een soort gevoel, een levenswij
ze'. In de teksten die momenteel binnen de 
conservatieve delegatie in het EP worden 
geproduceerd- waarschijnlijk met het oog 
op het verwerven van steun bij de christen
democraten - worden gangbare typerin
gen besproken en soms ook afgewezen 
(zie MC). 

Zo zou de Conservative Party niet aileen 
een managerspartij zijn, die aileen op effi
ciency uit is. Ze zou ook niet individualis
tisch zijn, maar de persoonlijke oordeels
vorming ingebed zien in tradities. 

Andere zelfbeschrijvingen zijn 
- afkerig van grote nobele ideeen; houdt 

het liever bij common sense; 
- politiek is niet het belangrijkste in het Ie

ven. Een Conservatief hecht meer aan 
de jole de vivre; 

- sceptisch ten opzichte van 'vooruit
gang'; 

- gericht op gewoon goed besturen, prag
matisch; 

- voorkeur voor het bekende boven het 
onbekende - contrarevolutionair; 

- gehecht aan prestigieuze instituten die 
mensen kunnen overtuigen zoals de mo
narchie en een gevestigde kerk die 
voorziet in een soort nationale geloofs
belijdenis; 

- vaderlandslievend, gericht op nationale 
eenheid, hetgeen sociale consequen
ties heeft; 

- afwijzend ten opzichte van het principe 
van de gelijke kansen omdat dit een 
aanval is op privileges van families en op 
elitisme. Excessieve verschillen ziJn niet 
schandalig. Religieuze !eiders waar
schuwen in conservatieve ogen terecht 
tegen jaloezie; 

- sociale zekerheid is nodig als vangnet 
en ladder; 

- de staat is overigens geen instrument 
voor verbetering van levensomstandig
heden. (Sociaal beleid wordt ingepast in 
een organise he kijk op de maatschappij, 
en berust niet zozeer op een visie die uit
gaat van sociale gerechtigheid.) Sociale 
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zorg is meer iets voor het persoonlijk ge
richte particulier initiatief. Staatszorg 
maakt onverantwoordelijk en schaadt de 
waardigheid van het individu; 

- prioritert voor individu en gezin; 
- economische groei is goed voor ieder-

een; een fatsoenlijk Ieven is afhankeliJk 
van de welvaart van de firma's; meer 
profiJt voor wre kan concurreren; 
technologrsche ontwikkeling; deze moet 
niet te snel door ethische overwegingen 
worden gefrustreerd, 

- milieuzorg (gaat vra de belangen van het 
individu, de economische groei en de 
technologische ontwikkeling); 

- wijst monopolievorming af omdat deze 
de individuele consument schaadt. 

Bezien we de programmatische teksten 
nauwkeuriger dan moet (volgens LE, 4) 
Europa bestaan uit vriJe, onafhankelijke 
Ianden die vriJwillig met elkaar samenwer
ken in een klimaat van economrsche vriJ
heid voor het gemeenschappelijk belang. 
Overdracht van bevoegdheden en verde
re rnstitutionele urtbouw van de EG horen 
daar niet bij De EG is nret meer dan een 
instrument en met name een economisch 
samenwerkingsverband Men moet bij 
deze uitspraken bedenken dat samenwer
king het begrip is dat tegenstanders van 
integratie gebruiken als aanduiding voor 
de door hen gewenste intergouvernemen
tele aanpak Elders (NMF, 309) staat 
'Goed Europeaan ziJn verhindert ons niet 
om op te komen voor Britse belangen': 
waarna nadrukkelijk wordt gesteld dat ·we 
doorgaan met het verdedigen van onze ei
gen handelsbelangen ... ' De vraag waar 
het op aan komt is dus wat Ievert dit voor 
Groot Brittannie op? ( juste retour' als prin
cipe) 

Deze benadering is volslagen anders 
dan de chnstelijk-sociale gedachte en de 
vraag naar een betere regelrng van de pu
blieke gerechtigheid die, via het subsidia
riteitsdenken, leidt tot relativering van het 
nationaal eigen belang en tot het ontwer
pen van supranationaliteit. Voor christen
democraten gaat het biJ Europa met name 
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ook om een waardengemeenschap Daar
om scheppen ziJ een veel meer uitgewerkt 
beeld van de Europese samenleving die 
hen voor ogen staat (EVP-program) 

Het Europa van de Conservatives is 
zeer eenziJdig economisch van aard. De 
burgers fungeren daarin als consumenten 
die er als zodanrg keuzevrijherd biJ krijgen. 
De interne markt geldt als streefdoel (vriJe 
handel, vriJ verkeer), maar daarbiJ moet het 
blijven Sociale wetgeving. voorschriften 
voor medezeggenschap, gedachten aan 
een economische en monetaire unie met 
een munt, harmonisatie van de indirecte 
belastingen, dat alles is taboe (LE 29, 
32/33. 35/36) 

De EVP wrl opal deze gebieden wei een 
aanzet tot Europees beleid ontwikkelen en 
soms zelfs belangriJke stappen nemen zo
als bij de EMU Conservatief cultuurbeleid 
wordt aileen in het nationaal program be
sproken (NMF) In het Europees Manifest 
(LE) verschijnt aileen het mediabeleid. Op
vallend is de nadruk op commerciele om
roep (NMF) De EVP heeft JUist veel aan
dacht voor het eigene van cultuurbeleid, 
de bescherming van de pluriformiteit en 
de niet-commerciele aspecten Het EVP
verkiezingsprogram gaat daar uitvoerig op 
rn (art. 330-335) In tegenstelling tot wat na 
het Britse optreden rn de rnternationale on
derhandelingen verwacht kan worden, 
heeft het Europese Manifest wei een uit
voerige milieuparagraaf Overigens ont
breekt de wens naar een Europese Milieu 
Gemeenschap zoals die in het EVP-pro
gram voorkomt. lndien de EG nauwelijks 
bevoegdheden op drt vlak knjgt, kan een 
programtekst wei eens een goedkope af
leidingsmanoeuvre ziJn 

Op een reeks thema's, die voor de EVP 
belangrijk zrJn, ontbreken in het Europees 
Manrfest (LE) programmatische voorne
mens (vrijwel) geheel Te noemen zijn ge
zinspolitiek, het beleid inzake de emanci
patie van vrouwen, jeugd, ouderen, ge
handicapten, vluchtelingen, armoedebe
striJding Behalve deze omissies in de 
sociale sfeer, ontbreken ook beleidsvoor-
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nemens inzake mensenrechten alsmede 
over zoiets actueels als de normering van 
wetenschappelijke en technische ontwik
kelrngen. Naar het schrJnt wordt dat laatste 
al gauw als een te vergaande overheidsin
terventie ervaren 

In de burtenlandse politrek gaat het biJ 
de Conservatives primair over de rol van 
Groot Brittannie in de wereld. De EPS als 
rntergouvernementeel afstemmingsorgaan 
rs voor de Conservatieven voldoende. Ook 
rn het beleid ten opzichte van de Derde 
Wereld speelt een gerntegreerd Europa bij 
de Conservatives als zodanig geen be
larlQriJke rol Bekend is dat de EVP al tan
gere tiJd streeft naar het incorporeren van 
buitenlandse polrtrek en op z'n minst van 
delen van de defensiepolitiek in gernte
greerde Europese kaders. 

Samcnvattend kan worden gezegd dat 
rn het Nederlandse spectrum een zo een
zrJdig nationaal en zeer weinig Europees 
denkende partiJ buiten extreem links en 
klern-confessroneel nret voorkomt. De eco
nomrstrsche benadering van de politiek sr
tueert de Torres eerder bij de VVD. maar 
de Nederlandse liberalen onderscherden 
zrch ook op dat punt loch nog rn positieve 
11n van de conservatieve programs. De 
Conservatives lrggen dus programmatisch 
vcrder van ons af dan uitgesproken rivalen 
rn ons ergen land Voor toenadering tot hen 
op Europees vlak is dan ook geen enkele 
rede. Het COJA heeft dat uitstekend be
grepen en een verdrend succes behaald 
met een. de Conservatreven afwiJzende. 
resolutre trjdens het JOngste COA partijcon
CJrcs Hocwcl de Conservative Europarle
mcntaricrs. zoals wei gezegd word!, in de 
praktrjk drchter bij ons staan dan de pro
grams suggereren moct elk formeel-struc
turcel contact worden beoordeeld volgens 
de officieel geldende maatstaven. En dat 
111n de erkende partrJdocumenten. Overi
gens blrjken rn de praktijk de programma
trschc vcrschillen terdege merkbaar. In 
lloeverre rn de toekomst ooit een splitsing 
dcnkbaar rs tussen een stroming die zich 
naar de christen-democratie beweegt en 
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andere groeperingen blijft een open vraag 
waarover maar niet te veel gespeculeerd 
moet worden. In het Britse districtenstelsel 
zou zoiets trouwens desastreuze gevolgen 
hebben. Men vergete niet dat de Tories 
een traditie van drie eeuwen hebben. Een 
politieke karakteristieken zijn diep gewor
teld en niet zomaar rnwisselbaar. 

Standpuntbepaling 
In de conservatieve politiek moge dan 
nauwelijks sprake zrJn van officiele princi
pes, men treft er wei bepaalde karakteris
treke constanten in aan. Bepaalde aspec
ten van hun beleid en stijl kunnen ons aan
spreken zoals er ook in liberalisme en 
socialisme aantrekkelijke elementen te vin
den ziJn 

Principiele bezinning is in 
het conservatieve klimaat 
afwezig. 

Sommige trekken kunnen ten onrechte 
voor christen-democraten verlerdelijk zijn. 
Princrpiele bezinning helpt ons echter biJ 
de beoefening van zelfkritiek en correctre. 
Oat 'mechanisme' is in het conservatieve 
klrmaat afwezig omdat begrnselverklarin
gen en ·nobele ideeen' eerder gewan
trouwd worden. In Nederland is de conser
vatieve stroming in de vorige eeuw versla
gen zodat ze niet in georganiseerde vorm 
bij ons voorkomt. 

Onze bezwaren tegen het conservatis
me waren en zijn 
- de geringe principiele profilering, 
- de nadruk op nationale saamhorigheid 
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en identiteit die zo sterk was dat de 
emancipatie van religieuze minder
heidsgroepen erdoor werd bemoeilijkt; 

- de proclamatie van het algemeen-natio
nale als orientatiepunt voor politiek, het
geen gemakkelijk tot overschatting van 
eigen be Iangen leidt en tot een onderge
schikt maken van normatieve drijfveren 
1n de polit1ek 

De aspecten genoemd op pagina 382/383 
in omgekeerde volgorde behandelend ko
men we tot het volgende 
- lndien er in bepaalde Ianden geen 'na

tuurlijke partners' zijn, moet dat feit wor
den erkend. Eventueel kunnen ad hoc 
gesprekken worden gevoerd met diver
se partijen van uiteenlopende signatuur 
in de betreffende Ianden. Men moet in 
zo'n geval echter niet de suggestie op
wekken dat er structurele voorkeuren 
zouden zijn. 

- In sommige sectoren van beleid kunnen 
in een bepaalde periode vruchtbare vor
men van parlementaire samenwerking 
bestaan met een andere partij (familie). 
In andere sectoren staan andere partijen 
(families) weer wat dichter bij ons. Oat is 
normaal in parlementair werk, maar glo
bale structurele voorkeuren volgen daar 
niet uit. Voorop blijft staan dat het parle
mentaire werk tot doel heeft de ideeen 
waar wij in geloven in de praktlijk te Iaten 
doorwerken. Contacten moeten dus 
worden gebruikt; wij moeten er niet door 
worden meegesleept. 

- Versterking van conservatieve trekken in 
christen-democratische partijen valt bij 
voorstanders daarvan uiteraard in goe
de aarde. De christen-democratische 
hoofdstroom heeft daar echter geens
zins belang bij. Versterking van de 
conservatieve elementen, en dus van al 
die bovengenoemde beleidsorientaties 
die zo strijdig zijn met onze politiek, be
tekent een drastische verandering van 
karakter, een verandering nota bene op 
grond van pure machtsoverwegingen. 
Een foute overweging, mede omdat 
daardoor tevens de cohesie van de EVP 
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teloor gaat. Onze eigen kiezers zullen 
dat merken en de verbondenheid met 
de partij neemt daardoor vanzelfspre
kend af. 

- Bipolarisering is, met de verdwijning van 
de Oost-Westtegenstelling en met de 
desorientatie in andere partijfamilies een 
achterhaald streven. Het heeft altijd tot 
vergrov1ng van de pol1tiek en het polltle
ke profiel geleid en tot een negatieve 
omschrijving van de eigen drijfveren In 
de documenten van de Conservatives 
blijkt hoezeer bipolarisering tot haat en 
vertekening van de concurrent voert. 
Oat kan geen kenmerk van christelijk 
ge"lnspireerde politiek zijn. 

- Het zwaartepunt van onze kritiek ligt in 
het feit dat- als dat zo uitkomt- de Con
servatives wei joods-christelijke elemen
ten in hun beleid aanwijzen (veelal ge
beurt dat op een amateuristische en wei
nig geloofwaardige manier) maar niet op 
joods-christelijke normen kunnen wor
den aangesproken (MC). De Conserva
tive Party bedoelt niet een christelijk 
ge1nspireerde partij te zijn. Daarin ligt 
uiteindelijk de kern van ons onoverko
melijk bezwaar en dat heeft ook belang
rijke politieke gevolgen. 

Het COA heeft niet de pretentie de christe
lijk gemotiveerde partij te zijn. We erken
nen dat bijvoorbeeld de SGP een ant
woord op het Evangelie geeft dat haar tot 
een andere politieke stroming maakt. Ook 
tasten we de eventuele christelijke motie
ven van leden van andere partijen niet 
aan. Het gaat ons om twee centrale kwes
ties: 
- is de partij bewust christelijk gemoti

veerd en vatbaar voor evangelische zelf
kritiek; 

- draagt het antwoord dat de partij op de 
oproep van het Evangelie geeft een 
christen-democratisch of christelijk-so
ciaal karakter. 

Op geen van deze twee vragen kan de 
Conservative Party een bevestigend ant
woord geven. lndien leden daarvan dat 
soms wei willen doen- namens hun partij-
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dat komt dat omdat deze vragen voor hen 
praktisch te onbelangriJk en te weinig op
portuun worden geacht om ze negatief te 
beantwoorden. Oat verschiJnsel hebben 
weal eerder waargenomen. 

En het vervolg 
Expres is hier die groepering uit de EDU/ 
IDU-familie behandeld die nog de sympa
tiekste indruk maakt. Ervaring in het brede
re 'rechts van het midden' gezelschap op
gedaan onderstreept dat het verkeren in 
die kring tot schaamte en gewetensproble
men kan leiden. Waar anderen het aanbod 
van de Conservative Party opvatten als 
een lase in een salami-politiek is het goed 
om duidelijk te zijn over de onoverkomelij
ke bezwaren tegen structurele samenwer
klng met de Conservatives. Vriendelijkheid 
die de feiten verdoezelt is oneerlijkheid te
genover de Conservatives, de CO-familie, 
de leden en kiezers in de diverse lidstaten. 

De Conservative Party is een belangrijke 
component van de EDU/IOU-groep Deer
varlng leert dat aile partijen met een dub
bellidmaatschap, dat wil zeggen van EOU 
en van EUCO, voortdurend pogen om hun 
vrienden van de EOU als acceptabele kan
didaten voor het EVP/EUCO-Iidmaatschap 
voor te dragen. Naarmate de groep van 
partijen, in de EVP-fractie of in de EUCD, 
d1e zich zo opstellen groter wordt, zal ook 
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elke weerstand tegen een vervlakking van 
de christen-democratie, tot slechts een nu
ance binnen rechts, verdwijnen. De keuze 
ten opzichte van de Conservative Party is 
bovendien op zich een zeer principiele ge
zien de voorgaande analyse. Het zal er in 
de toekomst om gaan om met hen normale 
relaties te ontwikkelen op zakelijke ad hoc 
basis in wederzijds respect. Zo kan weer 
een ongedwongen contact ontstaan zon
der dat elk positief gebaar meteen als een 
bres in de muur wordt opgevat. We nemen 
aan dat de rol van twistappel tussen chris
ten-democratische partijen niet past bij de 
allure van een grote Britse partij. Gezien 
de brede weerstand tegen een toetreding 
heeft een stevig CDA-beleid een goed 
perspectief. 
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