
Op 8 en 9 mei 1958 waren christen-democraten uit een aantal landen van Euro -
pa in de Zuid-Hollandse badplaats Scheveningen bijeen voor het twaalfde con-
gres van hun Europese samenwerkingsverband, de Nouvelles Equipes Interna-
tionales. De samenkomst diende zoals gebruikelijk een sfeervolle bevestiging te
worden van de eensgezindheid onder de geestverwanten. Het Kurhaus was het
decor van het congres, dat ter verhoging van het gewenste prestige bijgewoond
werd door een groot aantal Nederlandse en buitenlandse politieke prominen-
ten. Nagenoeg alle christen-democratische bewindslieden uit het kabinet-
Drees waren present. De aanwezigheid van de in Europees-federalistische
 kringen inmiddels gecanoniseerde Jean Monnet verleende het congres extra uit-
straling. De verhandelingen op het congres stonden in het teken van het thema
‘De menselijke persoon in de christen-democratische politiek’.

In zijn referaat ging de jonge en veelbelovende kvp-politicus Norbert Schmel-
zer, op dat moment staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, in op de vraag ‘Hoe
ziet het Christendom de mens in de maatschappij van nu?’ Hij zette uiteen hoe
in Nederland de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo) werd gebruikt als
middel om ‘een kader te scheppen, waarbinnen de individuele staatsburger ver-
antwoordelijkheid voor het maatschappelijk gebeuren kan aanvaarden en uit-
bouwen’. In tripartiet (werkgevers, werknemers en overheid) samengestelde 
lichamen kon de besluitvorming op harmonische wijze plaatsvinden. Schmelzer
wees tevens op het belang van de vorming van duurzaam particulier bezit als
voorwaarde voor een optimale ontplooiing van het individu.

Met dat laatste kon de Duitse minister van Economische Zaken Ludwig Er-
hard, die na Schmelzer het spreekgestoelte betrad, nog wel instemmen. Verder
zette hij zich in zijn twee uur durende betoog vooral af tegen het zojuist door
de kvp’er bejubelde publiekrechtelijke model. Erhard presenteerde het gehoor
de West-Duitse succesformule, de alom geprezen Soziale Marktwirtschaft.
Deze was vooral gebaseerd op een vrije markteconomie, waarbij de overheid
slechts de taak had de belemmeringen hiervoor uit de weg te ruimen en verder
zorg te dragen voor de zwakkeren in de maatschappij door middel van een ge-
degen stelsel van sociale wetgeving. Erhard vond dat het bevorderen van maxi-
male economische groei de beste garantie tegen sociale misstanden was; armoe-
de werd dan vanzelf geëlimineerd. Hij schetste hoe zijn economische politiek
gebaseerd was op twee essentiële en universele waarden: vrijheid en orde. De
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vrijheid hield ook een verplichting in: elke burger had verantwoording af te leg-
gen aan de Duitse samenleving en aan God. De orde bestond voor Erhard voor-
al uit het evenwicht tussen de maatschappelijke krachten; de menselijke vrijheid
stond voorop en de overheid diende regulerend op te treden. Op geen enkele
manier mocht de staat de orde aan de bevolking opleggen, zoals tijdens het Der-
de Rijk gebeurd was. In het denken van de Duitse minister was ook geen plaats
voor een instantie waaraan de staat beslissingsbevoegdheden zou delegeren. De
overheid moest zelf de politieke verantwoordelijkheid op zich nemen. Erhard
zag vooral ook bezwaren in de beperkingen die een pbo zou opleggen aan de
vrije prijsbepaling en de open concurrentie; hij maakte hierbij een vergelijking
met de gevolgen van de kartelvorming in de Verenigde Staten. Immers, in het
onderling overleg in publiekrechtelijke organisaties zouden de marges ook van
bovenaf opgelegd worden en zou de keuze van de consument evenzo beperkt
worden. 

De uiteenzetting van Erhard bleef niet onweersproken. De kvp’er Pieter
Blaisse – behalve lid van de Tweede Kamer ook europarlementariër – viel de li-
berale uitgangspunten van de Duitse staatsman aan. Hij stelde dat een ordenend
organisatiemodel voor de aan conjunctuurwisselingen onderhevige economie
noodzakelijk was, wilden de zwakkeren in de samenleving niet gedupeerd wor-
den. Blaisse wees er daarbij fijntjes op dat de Duitse landbouw toch ook sterk
van bovenaf geregeld werd. De antirevolutionair Jelle Zijlstra, als minister van
economische zaken de Nederlandse tegenvoeter van Erhard, nam eveneens de
toegeworpen handschoen op. Het Duitse stelsel bevoordeelde de ondernemers
onevenredig, zo meende hij. De Nederlanders kregen in de hierop volgende
discussie bijval van de Franse, Engelse en Oostenrijkse delegaties. De Oosten-
rijker Alfred Maleta wees in een later opgestelde verklaring op de overeenkom-
sten in het Nederlandse en Oostenrijkse economiemodel en stelde tevens vast
dat de Nederlandse publiekrechtelijke variant de meeste verwantschap ver-
toonde met de negentiende-eeuwse katholieke sociale leer. Ook arp-senator
Marinus Ruppert, als voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond
(cnv) en vice-voorzitter van het Internationale Christelijke Vakverbond (icv)
de aangewezen persoon om uit vakbondshoek aanstoot te nemen aan het libe-
rale beleid van Erhard, vocht in zijn referaat over ‘de menselijke persoon en de
sociale rechtvaardigheid’ de visie van de Duitse minister aan. Deze kon hier
echter niet meer op reageren, aangezien hij Den Haag toen reeds verlaten had.1

In de wandelgangen van het Scheveningse congres werd door de Nederland-
se gastheren onder meer gesproken met afgevaardigden van de Britse partijen.
Aangezien het Verenigd Koninkrijk geen christen-democratische partij kende,
was de Britse delegatie samengesteld uit politici van de drie grootste politieke
partijen: Labour, de Conservatives en de Liberals. De informele gesprekken
met onder anderen Michael P. Fogarty, lid van de Labourpartij, en Robert D.
Milne, secretaris van het Conservative Overseas Bureau, leidden tot een uitno-
diging aan de Nederlanders voor een tegenbezoek aan Londen. De Nederland-
se partijen besloten enkele weken later hierop in te gaan.2

Het bezoek aan Londen, dat duurde van 31 oktober tot 3 november 1958,
was volledig geregisseerd vanuit het Conservative Overseas Bureau en bestond
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vooral uit een kennismaking met het partijapparaat van de Tories en hun werk-
wijze in het parlement. De Nederlandse delegatie was samengesteld uit de kvp-
buitenlandsecretaris Henne Hahn, zijn assistent Cor Kleisterlee, arp-secretaris
Wietze van der Sluis, het christelijk-historische Tweede-Kamerlid Durk van der
Mei, de wetenschappelijk medewerker van de De Savornin Lohman Stichting
Joh. Broers en kvp-jongerenvoorzitter Eef Verwoert. Het betrof hier dus geen
hoge partijdelegatie. Het Nederlandse gezelschap woonde onder andere een
zitting van Prime Ministers’ Question Time bij. Op de laatste dag van het be-
zoek sprak delegatieleider Hahn afzonderlijk met Peter Smithers, de voorzitter
van het Conservative Overseas Bureau, in diens huis in Winchester. Smithers
kon wegens ziekte zelf het programma van het bezoek niet volgen. Tijdens dat
gesprek kwam het hoge woord eruit: de Conservative Party wenste een ‘meer
officiële relatie’ met de nei. Hahn gaf hem daarop te verstaan dat de nei van
aanvang af bedoeld was als een organisatie waarin christelijk geïnspireerde po-
litici en politieke partijen met elkaar samenwerkten en dat partijen en politici
die deze inspiratie niet expliciet onderschreven, dus ook geen aansluiting kon-
den krijgen. Zonder een resolute afwijzing te geven, antwoordde Hahn dat hij
een dergelijk verzoek ‘op het eerste gezicht zeker niet zonder meer positief’
kon beantwoorden. Hahn rapporteerde achteraf aan de partijbesturen dat
‘[o]nder de gegeven omstandigheden [...] echter de officiële aansluiting van de
konservatieve partijen bij de n.e.i. zo goed als uitgesloten [lijkt], ook als men er
van uitgaat dat de konservatieven in Engeland en de sociaal-ekonomische poli-
tiek van de Britse konservatieve partij iets anders is dan konservatief in de ge-
ijkte betekenis van het woord’.3

Hahn kon blijkbaar wel waardering opbrengen voor de sociaal-economische
politiek van de conservatieve regering van Harold Macmillan, maar sloot struc-
turele relaties met de Europese christen-democratische partijen uit op grond
van het ontbreken van een christelijke grondslag bij de Tories. Het lijkt erop dat
Hahn met zijn afwijzende reactie op het verzoek van Smithers geheel op eigen
gezag opereerde. Nergens uit de notulen van de bestuurlijke gremia van de drie
betrokken Nederlandse partijen blijkt dat hem hiertoe het mandaat is verstrekt.
Het ontbreken van enig kritisch commentaar op de gebeurtenissen in Londen
– door Hahn in een verslag samengevat voor de bestuursleden – mag er echter
op duiden dat de afwijzende houding gesteund werd door de drie partijen. Het
antwoord van Hahn aan Smithers ijkte de positie van de Nederlandse christen-
democraten ten aanzien van de relatie met conservatieven, die informeel dien-
de te blijven.

Met deze twee gebeurtenissen in 1958 – de botsing tussen Erhard en de Neder-
landse christen-democraten op het congres in Scheveningen en de afwijzing van
de Britse conservatieven waar het een lidmaatschap van de nei betrof – is de
problematiek van deze studie geïntroduceerd. Voor een beter begrip van de
achtergronden keren we eerst terug naar het einde van de Tweede Wereldoor-
log.
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