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Na afloop van de Tweede Wereldoorlog viel de politieke macht in een aantal
West-Europese democratieën in belangrijke mate toe aan de christen-democra-
tie.1 Het betrof partijen die de christelijk-sociale leer uit de negentiende eeuw
combineerden met een loyaliteit aan de uitgangspunten van de democratische
rechtsstaat. Dat laatste element was minder overtuigend herkenbaar geweest bij
de katholieke politieke partijen van vóór de Tweede Wereldoorlog, die nog ster-
ke banden vertoonden met de Kerk. Nadat paus Pius XII in zijn kerstbood-
schap van 1944 alle vormen van totalitarisme had verworpen en de democratie
omarmd had2, was een belangrijke hindernis voor de opkomst van christen-de-
mocratische partijen weggenomen. Dat de nieuwe partijen zich, geïnspireerd
door het personalistische gedachtegoed van de Franse katholieke filosoof Jac-
ques Maritain, onafhankelijk van de Kerk opstelden en zich toegankelijk ver-
klaarden voor zowel katholieken, protestants-christelijken als niet-gelovigen,
nam de barrières weg om uit te groeien tot brede volkspartijen. Daarbij was de
West-Europese bevolking na de catastrofale ervaringen met totalitaire staatsop-
vattingen in de voorafgaande jaren uiterst bevattelijk voor een gematigde, op
christelijke normen en waarden gebaseerde politieke filosofie. De populariteit
van de diverse partijen werd nog vergroot, doordat zij nauwe banden kenden
met de verzetsbewegingen.3

Het ontstaan van de christen-democratische partijen in de zes West-Europe-
se landen die begin jaren vijftig de basis legden voor de Europese samenwerking
kende grofweg hetzelfde patroon. Steeds was er sprake van een katholieke po-
litieke partij als voorloper, die na de bevrijding van het Duitse juk onder invloed
van de oorlogservaringen werd getransformeerd in een bredere christen-demo-
cratische volkspartij.4

In Italië werd al in de zomer van 1942 de Democrazia Cristiana (dc) opge-
richt. Onder leiding van Alcide de Gasperi werd toen de in 1919 door de pries-
ter-socioloog Luigi Sturzo gestichte Partito Popolare Italiano (ppi) op een 
bredere leest geschoeid. Met het programma van Milaan van juli 1943 vestigde
de dc zich met uitgangspunten als solidariteit en het afwijzen van de klassente-
genstellingen stevig in de traditionele sociaal-katholieke traditie. Bij de opbouw
van de organisatie kreeg de dc de steun van de Kerk en de katholieke lekenor-
ganisaties. In de ogen van het Vaticaan was een sterke christen-democratische
partij de beste verdediging tegen de groei van het communisme in Italië. De Ita-
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liaanse was de grootste communistische partij in West-Europa en dankte haar
populariteit aan haar rol in het verzet. De steun van de Kerk, maar ook vanuit
de Verenigde Staten, gaf de dc aanzienlijke wind in de rug. In december 1945
kwam De Gasperi aan het hoofd van de Italiaanse regering te staan. Hoewel hij
zijn partij graag als een centrum-linkse partij afficheerde, bestond de dc uit een
aantal verschillende stromingen (de zogenaamde correnti), waarvan er enkele
wel degelijk ook als meer behoudend golden. Tot zijn plotselinge overlijden in
augustus 1954 bleef De Gasperi, die acht kabinetten leidde, de voornaamste po-
liticus in Italië. Met steeds tussen 35 en 40 % van het Italiaanse electoraat zou
de dc tot in de vroege jaren negentig haar centrale positie behouden.5

Vanuit het Franse verzet ontstond in 1944 de Mouvement Républicain Po-
pulaire (mrp). Sterk geïnspireerd door het gedachtegoed van Maritain wenste
zij zich wel als een christelijk geïnspireerde, maar geenszins als een klerikale
partij te profileren. Op geen enkele wijze mocht de indruk gewekt worden van
een inmenging van de Kerk in de politiek. Dat was ook al niet het geval geweest
bij de in 1924 opgerichte Parti Démocrate Populaire, haar voorloopster. De mrp
wenste zich daarbij tevens open te stellen voor alle denominaties; zelfs de Al-
gerijnse moslims moesten zich bij de partij kunnen thuis voelen. De partij pre-
senteerde zich dan weliswaar als progressief, maar mede dank zij de steun van
veel conservatieve kiezers, die haar vanwege haar verzetsachtergrond uiterst
kredietwaardig achtten, behaalde de mrp bij de verkiezingen van oktober 1945
bijna een kwart van de stemmen. Die andere verzetspartij, de communistische,
kwam als overwinnaar uit deze stembusstrijd. Bij de tweede parlementsverkie-
zingen, in juni 1946, boekte de mrp de overwinning met 28,2 % van de stem-
men. Daarna zette echter het verval in en halveerde haar electorale steun. Het
bleek, dat de achterban van de partij conservatiever dacht dan de partijleiding.
Tijdens de Vierde Republiek (1946-1958) was de mrp echter steeds een politiek
relevante factor. Haar voormannen Robert Schuman, Georges Bidault en  Pierre
Pflimlin traden in deze periode op als premier en minister van Buitenlandse
 Zaken.6

Directe lijnen met het verzet lagen er ook in Duitsland. Daar waren katho-
lieken en protestants-christelijken tijdens de duistere jaren van het Derde Rijk
tot de overtuiging gekomen dat slechts een gezamenlijke inspanning de op
christelijke normen en waarden gebaseerde Europese beschaving zou kunnen
redden. De verdeeldheid tijdens de Weimar-periode, waarbij het katholieke
Zentrum geen brug had weten te slaan naar de protestants-christelijke demo-
craten, had immers de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (nsdap)
van Adolf Hitler aan de macht gebracht. Gehinderd door de restrictieve maat-
regelen van de bezettende geallieerde mogendheden moesten de partijen in
Duitsland wel van onderop ontstaan. Al enkele weken na de val van het Nazi-
regime ontstonden christen-democratische kernen in Keulen en Berlijn. Zelfs
in de Sovjetzone ontstond een christen-democratische partij. Tijdens het
‘Reichstreffen’ in december 1945 in Bad Godesberg verenigden alle christen-
democratische verbanden uit de Britse en Amerikaanse bezettingszones zich
onder de eenheidsnaam Christlich-Demokratische Union (cdu). Een uitzon-
dering bleef Beieren. De in de negentiende eeuw gegroeide praktijk, toen in 
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Beieren niet het Zentrum maar een zelfstandige katholieke Bayerische Volks -
partei opereerde, werd gecontinueerd. In München werd na de oorlog geen
eigen Landesverband van de cdu, maar de onafhankelijke Christlich-Soziale
Union (csu) opgericht. In de Bondsdag formeerden beide partijen een een-
heidsfractie. In december 1947 scheidde zich in de Sovjetzone de Ost-cdu af.
De Duitse deling in twee afzonderlijke staten in 1949 zou de ontstane situatie
bevestigen.7

De cdu verkreeg onmiddellijk brede steun onder de bevolking. Hoewel het
resultaat van de eerste Bondsdagverkiezingen in augustus 1949 tegenviel – de
cdu/csu-combinatie behaalde slechts 31 % van de stemmen –, konden de chris-
ten-democraten met de liberale Freie Demokratische Partei (fdp) en de Deut-
sche Partei de regering vormen. Deze kwam onder leiding te staan van de 73-
jarige Konrad Adenauer, die op 15 september tot de eerste bondskanselier werd
gekozen. Adenauer werd op de eerste nationale partijdag in oktober 1950 te-
vens tot partijvoorzitter gekozen. Hij zou de cdu èn de Duitse politiek tot zijn
aftreden als bondskanselier in oktober 1963 blijven domineren en groot inter-
nationaal aanzien verwerven.8

In België keerde na de bevrijding in 1944 de katholieke partij niet terug. De
in augustus 1945 opgerichte Christelijke Volkspartij (cvp), in Wallonië Parti So-
cial Chrétien (psc) geheten, onderscheidde zich van haar voorgangster door het
loslaten van het confessionele karakter. De cvp richtte zich met haar christelijk-
sociale en personalistische ‘Kerstprogramma’ van 1945 zowel op gelovigen als
niet-gelovigen. In de praktijk kwam daar weinig van terecht: de cvp was toch
vooral de ‘hoeksteen van de katholieke zuil’. Met aartsbisschoppelijke steun be-
haalden de christen-democraten bij de parlementsverkiezingen van 1946
42,5 % van de stemmen, aanzienlijk meer dan de katholieke partij tijdens het in-
terbellum. De winst van de christen-democraten werd feitelijk vooral aan de
rechterzijde behaald: de cvp ontfermde zich over de voormalige aanhang van
Rex en het Vlaams Nationaal Verbond. Tot 1965 behaalde de cvp bij elke par-
lementsverkiezing meer dan veertig procent van de stemmen, waarmee zij in
deze periode de grootste partij was. Na het aftreden van het uit socialisten,
communisten en liberalen samengestelde ministerie-Huysmans in maart 1947
traden cvp-afgevaardigden toe tot het rooms-rode kabinet van de socialist Paul-
Henri Spaak. Met uitzondering van het liberaal-socialistische kabinet-Van
 Acker (1954-1958) maakten de christen-democraten vervolgens steeds deel uit
van de regering. Het succes verhinderde niet dat de partij structurele interne
problemen kende. In toenemende mate kwam het eenheidskarakter van de par-
tij onder druk te staan. In 1969 volgde de definitieve splitsing in een Vlaamse en
een Waalse partij.9

Ook in het kleine groothertogdom Luxemburg vond na afloop van de Twee-
de Wereldoorlog een gedaantewisseling plaats van een katholieke partij, de in
1914 opgerichte Partei der Rechten, in een christen-democratische, de Christ-
lich-Soziale Volkspartei (csv). De invloed van het personalistische gedachte-
goed van Maritain was hier niet vreemd aan, al bleef ook de csv vooral een par-
tij voor katholieken. De csv was in het eerste decennium na de oorlog met de
steun van ongeveer een derde van het electoraat steeds de grootste politieke par-
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tij en leverde vanaf 1947 in de persoon van Pierre Dupong ook steeds de eerste
minister in coalities, waarin afwisselend socialisten en liberalen de kleinere
partner waren. Op het niveau van de internationale politiek werd het groother-
togdom steeds vertegenwoordigd door Dupongs partijgenoot Joseph Bech, die
op basis van zijn langjarige ervaring als minister van Buitenlandse Zaken inter-
nationaal groot gezag verwierf.10

In vergelijking met de West-Europese zusterpartijen maakten de drie Ne-
derlandse partijen die gerekend worden tot de christen-democratische partijen-
familie een uitzonderlijke ontwikkeling door. In feite keerden na de bevrijding
de vooroorlogse verzuilde partijen terug. De twee grootste protestants-christe-
lijke partijen, de Antirevolutionaire Partij (arp) en de Christelijk-Historische
Unie (chu), namen de draad weer op alsof er niets gebeurd was. Met name de
partijleiders, J. Schouten (arp) en H.W. Tilanus (chu), drukten elk vernieu-
wingsstreven de kop in. Pogingen in 1945 om een protestants-christelijke een-
heidspartij op te richten, leden al snel schipbreuk, laat staan dat het tot een
inter confessionele volkspartij kon komen. Was er zodoende bij arp en chu
geen sprake van ‘vernieuwing’, de ideeën van Maritain hadden wel invloed op
de op 22 december 1945 opgerichte nieuwe katholieke partij. Deze Katholieke
Volkspartij (kvp) presenteerde zich overigens vooral als een gemoderniseerde
versie van haar erflaatster, de rk Staatspartij (rksp). Ook hier voerde continuï-
teit de boventoon.11

Gelijk hun West-Europese zusterpartijen namen ook de drie Nederlandse
partijen, de kvp voorop, in het centrum van de macht plaats. Bij de eerste na-
oorlogse Tweede-Kamerverkiezingen, in mei 1946, werd de kvp met 30,8 % van
de stemmen de grootste partij. Steeds zou zij aan de kabinetten deelnemen. Van
1948 tot 1965 droeg ook de chu regeringsverantwoordelijkheid; pas in 1952
trad de arp toe tot het kabinet. De confessionelen werkten in deze jaren samen
met zowel de sociaal-democraten (1946-1958 en 1965-1966) als de liberalen
(1948-1952 en 1959-1965). Tot 1967 leverde de kvp vier premiers, de arp twee.

Het Nederlandse trio vormde binnen de Europese christen-democratische
partijenfamilie vanwege de grote mate van continuïteit met de vooroorlogse 
situatie een bijzonder geval. Ook tussen de andere christen-democratische par-
tijen in West-Europa bestonden echter, ondanks de overeenkomsten in ont-
staan en ontwikkeling, onmiskenbare verschillen. Transnationale samenwer-
king tussen deze partijen moest dus wel complicaties opleveren.
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Onder de genoemde ‘christen-democratische’ partijen bestond al direct na de
oorlog behoefte aan internationaal contact. Met name de algemeen gevoelde
communistische dreiging bracht de geestverwante partijen tot onderling over-
leg. Als organisatorisch voorbeeld diende daarbij paradoxalerwijs de Socialisti-
sche Internationale (si), waarvan de eerste editie al in 1864 was opgericht. De
eigen christen-democratische ‘internationale’ zou nooit dezelfde allure krijgen.
Onder meer een gebrek aan programmatische overeenstemming stond een gro-
tere organisatorische cohesie in de weg.

Internationale contacten: de NEI

De eerste naoorlogse contacten tussen de christen-democratische partijen wa-
ren een hervatting van de oude internationale banden tussen de vooroorlogse
katholieke partijen. Onder impulsen van de al snel na de oprichting van zijn
eigen ppi internationaal opererende Sturzo was namelijk al in 1924 het Secréta-
riat International des Partis Démocratiques d’Inspiration Chrétienne (sipdic)
opgericht, dat met enige regelmaat internationale bijeenkomsten organiseerde.
Tot een gecoördineerd politiek optreden kwam het, mede omdat de Italiaanse
en Duitse deelnemers na de vestiging van de fascistische en nazistische dictatu-
ren in ballingschap werden gedwongen en de Franse lidpartij in eigen land niet
meer dan een marginale politieke betekenis kreeg, echter niet.1

Na de Tweede Wereldoorlog werden de contacten gereanimeerd door de Zwit-
serse Konservative Volkspartei (skvp), die gedurende de oorlogsjaren vanwege
de neutrale status van haar land was blijven functioneren. Op een bijeenkomst
van 27 februari tot 2 maart 1947 in Luzern werd de oprichting voorbereid van
een los samenwerkingsverband van christen-democratische politici, de Nou-
velles Equipes Internationales (nei) geheten. De onderlinge verschillen mani-
festeerden zich hier direct, waardoor het niet kwam tot een partijenbond. Geen
van de aanwezigen wenste de eigen partij te binden aan een overkoepelende or-
ganisatie, waarvan de politieke signatuur wel eens kon afwijken van de eigen
opvattingen. De nei bestonden dan ook niet uit partijen, maar uit nationale
equipes. Gezien de progressieve voorkeuren van kvp, cvp en mrp voelde gast-
heer en partijvoorzitter Joseph Escher zich hier geroepen plenair verantwoor-
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ding af te leggen over het predikaat ‘konservativ’ in de naam van zijn partij. Hij
wees op de ideologische uitgangspunten van zijn partij: het christelijke natuur-
recht en de neothomistische staats- en maatschappijleer. Hij refereerde ook aan
het streven om de aloude bevoegdheden van de afzonderlijke kantons te be-
houden tegenover centraliserende tendensen. Voorts stelde Escher dat de chris-
ten-democratische visie eigenlijk toch ook een behoudende filosofie was in de
meest letterlijke betekenis. Hieruit was de historische rol van zijn partij af te
 leiden: ‘das soziologisch Wesentliche in der neuen Zeit in neuen Formen zu be-
wahren’. Dat nam niet weg dat zijn partij een omvangrijk en roerig contingent
christelijk-socialen kende. Ook het programma was ten aanzien van de econo-
mische en maatschappijopvattingen evenzo christelijk-sociaal. Kortom: naar de
mening van Escher was zijn partij geenszins reactionair, maar verstond zij veel -
eer de tekenen des tijds. kvp-ondervoorzitter E.M.J.A. Sassen benadrukte dat
zijn partij geen confessionele partij beoogde te zijn en open wilde staan voor
niet-katholieken. Met name de Fransen herkenden zich in deze opvatting. De
afgevaardigden van de mrp, die uitdrukkelijk de bijeenkomst bijwoonden als
‘observateur’, maakten bij monde van Robert Wirth direct duidelijk niet naar
Luzern te zijn afgereisd om een ‘Zwarte Internationale’ op te richten. Elke re-
ferentie aan Kerk of confessie wierpen de Fransen verre van zich, zoals ook de
Belgische partijen hun niet-confessionele karakter wensten te benadrukken. In
de naam van de op te richten organisatie mocht dan ook bij voorkeur geen ver-
wijzing naar het christelijk geloof opgenomen worden. Liever wilde de mrp-
delegatie met buitenlandse geestverwanten spreken over ideologische kwesties,
immers: ‘Il est évident que tout mouvement doit avoir une doctrine’. Hiertoe
zou het volstaan om contacten op te zetten tussen politieke persoonlijkheden,
en niet tussen door hun partijen gemandateerde afgevaardigden.2

Van 31 mei tot 2 juni 1947 vond in het Belgische Chaudfontaine het oprich-
tingscongres plaats. Behalve de eerder genoemde West-Europese partijen en de
Zwitserse partij waren hierbij ook de zich als christen-democratisch affiche-
rende Österreichische Volkspartei (övp) en de vanwege de machtsgrepen van
communistische regimes in ballingschap verblijvende Oost-Europese christen-
democraten betrokken. De kvp was de enige met de nei verbonden partij die
zich katholiek noemde. De zusterpartijen, ofschoon geworteld in het sociaal-
katholieke gedachtegoed, wensten een dergelijke referentie niet in de partij-
naam op te nemen. Desondanks vormde de kvp volgens Bornewasser ‘een vol-
waardig lid’ van de christen-democratische partijenfamilie. De Duitse partijen
cdu en csu zouden zich pas op het tweede congres, dat in januari 1948 in
Luxemburg werd gehouden, bij de zusterpartijen voegen: hun aanwezigheid als
afgevaardigden van de voormalige vijand werd pas toen acceptabel geacht. Tot
1965 zouden de nei nog eens veertien congressen organiseren. Het waren ge -
legenheden waarbij christen-democratische politici uit West-Europa min of
meer ongedwongen met elkaar in contact konden treden, zonder dat het tot
zwaarwichtige politieke besluitvorming kwam.3

Het waren ook lang niet altijd de politieke leiders, die zich op het nei-toneel be-
gaven. Eerder betrof het de euro-enthousiaste buitenlandspecialisten, die van de
vooral op de binnenlandse politiek georiënteerde voormannen alle ruimte kregen
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om zich hier te profileren. Bosmans spreekt in dit verband dan ook over de nei als
een ‘Debattierklub für Idealisten’, al menen andere historici dat de nei daarmee 
tekort gedaan worden. De transnationale contacten in de nei hebben er, zo meent
Kaiser, toe bijgedragen, dat de Duitse Bondsrepubliek al kort na de Tweede 
Wereldoorlog in de West-Europese statengemeenschap opgenomen werd.4

Alle goede bedoelingen om tot internationale samenwerking tussen deze ge-
lijkgezinde partijen te komen ten spijt kon niet verhuld worden dat er sprake
was van grote onderlinge verschillen. Deze werden veroorzaakt door de varië-
rende ontstaansgeschiedenis en verschillen in nationale politieke constellatie.5

Zo bestond de Duitse cdu niet alleen uit de achterban van het oude Zentrum en
de vooroorlogse protestants-christelijke Christlich-Soziale Volksdienst, maar
waren ook grote groepen conservatieven en liberalen in de nieuwe partij opge-
gaan. Het had als gevolg dat de cdu de gehele rechterflank van het politieke
spectrum in Duitsland zou gaan bestrijken. De liberale fdp bleef dientengevol-
ge steeds een relatief bescheiden omvang behouden – al zou zij regelmatig bij de
regeringsvorming doorslaggevend zijn. Hierdoor ontstond er een sterke links-
rechts-polarisatie in de Duitse politiek, die daarmee afweek van de situatie in
andere West-Europese landen, waar de kabinetten waren samengesteld uit
steeds wisselende coalities. De meeste cdu-politici hadden er dan ook weinig
moeite mee om zichzelf ‘konservativ’ te noemen. Ook daarmee onderscheid-
den de Duitse christen-democraten zich van hun geestverwanten. Met name de
Nederlandse kvp, de Belgische cvp en de Franse mrp weigerden zich in de con-
servatieve hoek te laten drukken.

Het moge duidelijk zijn dat het onder deze omstandigheden niet eenvoudig
was om tot een gemeenschappelijke doctrine te komen. Als voorzitter van 
de nei-commissie ‘Politieke doctrine’ liep de Belgische christen-democraat 
Robert Houben in 1953 vast op de grote onderlinge verschillen. Tijdens het
achtste congres van de nei, dat gehouden werd op 10 en 11 september 1954,
werd zijn rapport ‘Les éléments communs d’une doctrine politique chrétienne
en matière économique et sociale’ besproken. Het resulteerde niet in een uitge-
werkte politieke doctrine en bleef een dode letter.6

Het ontbreken van een duidelijk omschreven ideologie betekende niet dat er
geen gemeenschappelijke christen-democratische beginselen waren. De partij-
en vonden elkaar doorgaans op een drietal gemeenschappelijke theoretisch-
politieke noties: een sterk anticommunisme, de federale opvattingen ten aan-
zien van Europa en de christelijk-sociale ideeën over de maatschappelijke en
economische ordening.

Allereerst was daar het virulente anticommunisme dat alle partijen gemeen
hadden. Van oudsher vormde het antireligieuze marxisme de ideologische erf-
vijand van het christendom. De dreiging vanuit Moskou vanaf 1947 westwaarts,
doorgaans gekarakteriseerd met het begrip Koude Oorlog, bracht de christen-
democraten al snel – ondanks aanvankelijke pretenties een middenweg tussen
socialisme en kapitalisme in een onafhankelijk blok te kunnen realiseren – tot
het verlenen van steun aan de Verenigde Staten, de vrije markteconomie en het
westerse veiligheidsstelsel waarvan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
(navo) de organisatorische uitdrukkingsvorm was. Het werd tevens duidelijk,
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dat het van groot belang was dat Duitsland de zijde zou kiezen van de wester-
se bondgenootschappen. Het waren met name de Franse mrp-politici, die van-
af 1947 in geheime besprekingen in Genève met de West-Duitse geestverwan-
ten onder leiding van Adenauer het klimaat creëerden voor een op het westen
gerichte politiek van het democratische Duitsland. Met haar politiek van ‘West-
bindung’ zou de cdu onder Adenauer zich meer dan welke zusterpartij ook
(uitgezonderd de csu) als een onverzoenlijk pleitbezorgster van de harde lijn
ten opzichte van het Oostblok manifesteren.7

‘Europa’ als bindende factor

Een tweede gemeenschappelijk element vormde de steun aan de Europese inte-
gratie, al menen steeds meer auteurs dat dit pas vanaf 1948 tot het politieke 
repertoire van een aantal – niet eens allemaal: de övp en de skvp streefden naar
een neutrale positie voor hun landen – christen-democratische partijen is gaan
behoren.8 In februari van dat jaar sloten de nei zich aan bij de Europese Bewe-
ging, in mei ondersteunden zij het Congres van Europa in Den Haag en in sep-
tember congresseerden zij zelf over ‘Europa’. Al snel zagen de christen-demo-
cratische partijen in een nauwere samenwerking tussen de West-Europese 
democratieën een potentieel afweermechanisme tegen de communistische drei-
ging. Referenties aan een gemeenschappelijke Europese beschaving, gebaseerd
op de christelijke cultuur en normen en waarden, en een traditionele scepsis ten
aanzien van de natiestaat als natuurlijke politieke structuur vormden hierbij be-
langrijke aanvullende argumenten. De christen-democraten onderscheidden
zich op dit punt sterk van de sociaal-democraten en de conservatieven. Het in-
ternationale socialisme werd in deze jaren sterk gedomineerd door de Britse
Labour Party, die weinig voelde voor het Europese project. De Sozialdemo-
kratische Partei Deutschlands (spd) bepleitte een neutralistische buitenlandse
politiek, die geen ruimte liet voor een exclusieve West-Europese binding. De
conservatieven wierpen zich traditiegetrouw vooral op als beschermers van de
nationale soevereine staat.

Nadat de rol van idealistische pioniers als Richard Coudenhove-Kalergi en
Hendrik Brugmans eenmaal uitgespeeld was en er op regeringsniveau gewerkt
ging worden aan het integratieproces, manifesteerden de christen-democrati-
sche politici zich als de voornaamste pleitbezorgers van de Europese gedachte.
In het kielzog van hun voormannen Schuman, Adenauer en De Gasperi pre-
senteerden met name mrp, cdu en dc zich als Europa-partijen. Er is al gewezen
op het verband tussen de christen-democratische dominantie in de West-Euro-
pese regeringen en de opkomst van supranationale projecten in de beginjaren
vijftig, zoals er ook een relatie verondersteld wordt tussen het verflauwen van
het Euro-enthousiasme en de eerste electorale tegenslagen voor de christen-
democraten in Frankrijk en Italië enkele jaren later. De oprichting van diverse
Europese instellingen in de jaren vijftig zou aanleiding geven tot het aanhalen
van de transnationale contacten tussen de nationale christen-democratische
partijen.9
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De eerste organisatorische manifestatie van het Europese samenwerkings-
streven vormde de Raad van Europa. Het op 5 mei 1949 door tien West-Euro-
pese landen ondertekende Verdrag van Westminster voorzag in de oprichting
van een politieke structuur, waarvan de Raadgevende Vergadering en het Co-
mité van Ministers de centrale gremia waren. In augustus 1949 kwamen afge-
vaardigden uit de nationale parlementen van de deelnemende landen in Straats-
burg bijeen voor de eerste zitting van de Raadgevende Vergadering. Al snel
groepeerden de leden zich langs lijnen van politieke geestverwantschap, zodat
zich socialistische, liberale en christen-democratische groepen vormden. Voor
het eerst maakten vertegenwoordigers van kvp, arp en chu deel uit van dezelf-
de transnationale partijengroep, samen met buitenlandse geestverwanten.10

De politieke bevoegdheden van de Raad van Europa bleven gering – het
werd vooral een Europees discussieforum. Meer betekenis kreeg de eerste
supra nationale organisatie, die een jaar later het licht zag. In mei 1950 presen-
teerde de uit de mrp afkomstige Franse minister van Buitenlandse Zaken Schu-
man een plan om de productie van kolen en staal (eeuwenlang wezenlijke
grondstoffen voor de oorlogsindustrie) van Duitsland en Frankrijk te laten
coördineren door een supranationale instelling. De achterliggende gedachte
was om door middel van een dergelijke gemeenschappelijke constructie vrede
en welvaart in Europa te bevorderen. Andere West-Europese landen konden
zich hierbij aansluiten. Het leidde tot de ondertekening in april 1951 van de
Verdragen van Parijs die de oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal (egks) tot gevolg hadden. Behalve de grootaandeelhouders
West-Duitsland en Frankrijk sloten Italië en de drie Beneluxlanden zich aan.
Het Verenigd Koninkrijk bleef buiten de gemeenschap. De egks bestond uit
vier organen: de supranationale Hoge Autoriteit, het Hof van Justitie, een Raad
van Ministers en een Gemeenschappelijke Vergadering.11 Dit laatste gremium
zou later betiteld worden als de voorloper van het Europees Parlement.

De Gemeenschappelijke Vergadering kwam op 10 september 1952 voor het
eerst in het ‘Maison d’Europe’ in Straatsburg bijeen. Meer nog dan in de Raad-
gevende Vergadering van de Raad van Europa organiseerden de door en vanuit
de nationale volksvertegenwoordigingen afgevaardigde parlementsleden zich
hier niet langs nationale, maar langs ideologische lijnen. Al op de tweede dag
van de eerste vergadersessie vormden de in totaal 38 afgevaardigden (van in to-
taal 78) van mrp, cdu/csu, cvp/psc, dc, kvp, arp, chu en csv een christen-
democratische groep. De Nederlander Sassen werd als voorzitter gekozen.12

Deze groepsvorming werd geïnitieerd door de verkiezing van de eerste par-
lementsvoorzitter op 11 september. Hoewel de benoeming van de Duitse chris-
ten-democraat Heinrich von Brentano een formaliteit leek te zijn, kaapte de
Belgische socialist Spaak met vooraf georganiseerde steun van alle socialistische
leden (en enkele andere sympathisanten) de voorzitterszetel voor de neus van
de Duitser weg.13 Een aanpassing in het reglement van de Gemeenschappelijke
Vergadering leidde tot de formele oprichting van drie fracties. Met 38 leden was
de christen-democratische fractie de grootste; de socialistische groep bestond
uit 23 en de liberale uit 11 afgevaardigden. Acht leden bleven onafhankelijk.
Doordat de diverse nationale parlementen geen communistische leden wensten
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af te vaardigen, was deze stroming niet vertegenwoordigd. Pas in 1969 zouden
de eerste (Italiaanse) communisten hun intrede doen.

Van Oudenhove beoordeelt de christen-democratische groep in de egks-as-
semblee, vanwege het bestaan van linker- en rechtervleugels, als minder homo-
geen dan de socialistische. De laatste bevond zich vanwege haar uitgesproken
anti-Europese opstelling het meest geïsoleerd. Met name in het midden van 
de jaren vijftig is er in de assemblee sprake van een ideologische links-rechts-
tegenstelling op het punt van sociaal-economische issues.14

Hoewel de jurist Van Oudenhove vanuit een zekere euro-euforie refereert
aan ‘political parties in the European Parliament’ vanaf 1952, gaat het hem
slechts om de fractievorming langs ideologische lijnen. Buiten de Straatsburgse
vergaderzaal domineerden de nationale belangen. In de titel van een vervolg-
studie van Fitzmaurice is de meer passende verwijzing naar ‘party groups’
 opgenomen. Achter de fractie zou zich voorlopig geen echte politieke partij
formeren. Tot een politiek programma dat alle groepsleden zou binden kon het
dan ook niet komen. Een vage gemeenschappelijke lijn was gezien de hetero -
gene samenstelling van de fracties het maximaal haalbare. Bij de christen-
 democraten herkent Van Oudenhove

a political middle course, advocating a competitive but methodologically regulated mar-
ket. In their view, the High Authority was the driving force which, by fulfilling a ‘non-
dirigistic’ function, co-ordinated social and economic policy.

Vergelijkenderwijs kwam de socialistische fractie nog het verst in het formule-
ren van gemeenschappelijke uitgangspunten, hetgeen te verklaren valt uit het
aloude internationale karakter van de beweging en de daarmee samenhangende
politieke consensus. De grote diversiteit in de liberale fractie bezorgde haar op
dit punt een derde plaats.15

Een kant-en-klare doctrine werd, het is al geschetst, ook niet aangeleverd
door de nei. De band met de egks-fractie zou, ondanks pogingen tot verbete-
ring van de communicatie, ook nooit een hechte worden. Dat had onder meer
te maken met het feit dat de christen-democratische politici van de lidstaten di-
plomatieke en regeringskanalen ter beschikking hadden om tot transnationaal
overleg te komen. Voorts waren daar het specialistische karakter van het werk
in de egks en het gegeven, dat slechts zes landen betrokken waren bij deze ma-
terie. De nei omvatten veel meer landen dan alleen deze zes. Wèl werd ‘Euro-
pa’ een belangrijker item op de nei-bijeenkomsten, waardoor tevens de rol van
de in de eerste jaren prominente övp en skvp teruggedrongen werd.16 Overigens
gold de geringe politieke betekenis niet alleen de nei: ook de si (heropgericht in
1951) en de Liberale Internationale (opgericht in 1947) waren niet in staat een
concrete gemeenschappelijke Europese politiek te voeren. Wèl vormden zij de
fora waar in gemeen overleg onder geestverwanten gesproken kon worden over
intensievere vormen van samenwerking in de toekomst.17

De kvp was van de grote politieke partijen in Nederland het meest eenduidig in
het ondersteunen van het Europees integratieproject. Dat wil overigens niet
zeggen dat de gehele partij zich interesseerde voor de ontwikkelingen op Euro-
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pees niveau. Met name de partijtop, verpersoonlijkt in de dominante leider van
de Tweede-Kamerfractie C.P.M. Romme, liet dit – vanwege de vele reizen in het
buitenland die ermee gepaard gingen – tijdrovende werk graag over aan de bui-
tenlandspecialisten in fractie en partij als Sassen, P.J.S. Serrarens, L. de Gou,
W.J. Schuijt en M.A.M. (Marga) Klompé.18

Het enthousiasme voor de Europese gedachte bij de vooral door de trits
‘God, Vaderland en Oranje’ geïnspireerde arp en chu was duidelijk minder.
Nog sterker dan bij de kvp werd het internationale werk hier verricht door in-
dividuele pioniers. Bij de antirevolutionairen was dat doorgaans de tweede man
in de fractie, J.A.H.J.S. Bruins Slot; bij de christelijk-historischen de conserva-
tieve intellectueel J.J.R. Schmal. Beiden vertegenwoordigden hun partij in de
Raad van Europa.19

In eerste instantie trachtten arp en chu hun eigen internationale contacten
op te zetten, waarbij de belangstelling vooral uitging naar andere protestants-
christelijke partijen in West-Europa. Dat die er nauwelijks waren, bemoeilijkte
de ontwikkeling van een eigen internationaal netwerk des te meer. Vanuit de
arp werd al vanaf 1947 contact onderhouden met de kleine Zwitserse Evange-
lische Volkspartei (evp/s).20 Samen met deze Zwitserse splinterpartij en enkele
protestantse cdu-politici werden door de arp nog conferenties georganiseerd
in Huis ter Heide (april 1950) en Königswinter (juli 1951), maar de op de laat-
ste bijeenkomst opgerichte ‘Evangelische Vereinigung für christliche Politik in
Europa’ zou nooit tot wasdom komen.21 Geestverwanten werden verder ge-
vonden in Noorwegen, waar in 1933 de Kristelig Folkeparti (krf) opgericht
was. In augustus 1951 werd vanuit de arp een bezoek gebracht aan deze partij
die zich vooral afzette tegen de seculariserings- en moderniseringstendensen in
Noorwegen. Uit deze reis werd de conclusie getrokken dat ‘het voor onze par-
tijen zeer de moeite loont zoveel mogelijk contact met de Kristelig Volkeparti
op te nemen’.22

Aangespoord door de nei-leiding trachtte de kvp de twee protestants-chris-
telijke partijen te interesseren voor deelname aan het transnationale christen-de-
mocratische samenwerkingsverband. Mede vanwege het mislukken van de eigen
initiatieven nam de belangstelling vanuit arp en chu toe. De twee antirevolu-
tionaire leden van de Gemeenschappelijke Vergadering van de egks, Bruins Slot
en W. Rip, lieten Sassen in de zomer van 1953 weten geïnteresseerd te zijn in aan-
sluiting bij de christen-democratische groep. Zij vonden het dan wel wenselijk
en logisch om in nauwere samenwerking te komen met de kvp in het kader van
de nei.23 Ook vanuit de evangelische kringen in de cdu werd er bij de arp op
aangedrongen zich aan te sluiten bij de nei teneinde het protestantse element in
de Europese christen-democratische organisatie te versterken.24 De antirevolu-
tionairen stelden voor hun deelname aan de nei twee voorwaarden: 1) geen ver-
gaderingen op zondag en 2) gelijkberechtigde deelname van de drie Nederland-
se partijen in de diverse nei-gremia. Het nei-bestuur ging akkoord met deze
condities, waarna het centraal comité van de arp op zijn bijeenkomst van 28 ok-
tober 1953 besloot ‘in beginsel’ toe te treden tot de Nederlandse nei-afdeling.25

Vier dagen later ging ook het hoofdbestuur van de chu akkoord. Dat ging
echter niet zonder slag of stoot. Nadat partijleider Tilanus had geadviseerd toe
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te treden ‘[m]et het oog op de internationale ontwikkeling’, maakte hervormd
theoloog en adviserend bestuurslid G.C. van Niftrik bezwaar. De uitnodiging
om deel te nemen aan de nei zag hij vooral als ‘een invitatie om mee te doen in
het pauselijk machtsstreven’. Hierbij maakte hij een vergelijking met de positie
van de evangelisch-luthersen binnen en buiten de cdu: ‘Vele protestanten in
Duitsland voelen niets voor de c.d.u. of zuchten, als zij er in zitten, onder het
juk van Adenauer en de zijnen.’ Partijpenningmeester J. van Bruggen nam een
pragmatischer houding aan: ‘Er is in Europa een ontwikkeling en daarvoor mo-
gen wij de ogen niet sluiten.’ Hij wees daarbij op de samenwerking met katho-
lieken binnen de Nederlandse Raad van de Europese Beweging, die hij als ‘har-
telijk’ had ervaren. Het pleidooi van senator G. Vixseboxse voor aansluiting
was, gezien zijn internationale functies – hij was vice-voorzitter van de Ge-
meenschappelijke Vergadering van de egks –, alleszins begrijpelijk. Partijsecre-
taris H.K.J. Beernink stelde voor voorlopig slechts voor één jaar toe te treden
tot de Nederlandse equipe. Dit compromisvoorstel werd ten slotte met negen-
tien stemmen tegen drie aangenomen.26

Dat de christelijk-historischen in de navolgende jaren inzake de Europese
partijensamenwerking toch aanhaakten bij kvp en arp, was opvallend genoeg
mede te danken aan de pleidooien van de man die aanvankelijk de felste tegen-
stander was van toetreding tot de nei: Van Niftrik. Al medio juni 1954 meldde
hij dat hij het werk ‘met groot plezier’ deed. Het nei-congres van 1955 in Salz-
burg had hem zo mogelijk nog meer geënthousiasmeerd, zo schreef hij tien jaar
later in een terugblik op een decennium christen-democratische samenwerking
in Nederland. Ook ten aanzien van de positie van de protestanten in de West-
Duitse cdu had hij door praktijkervaringen het vizier inmiddels wat scherper:
‘De c.d.u. behandelt de Protestanten als volkomen gelijkwaardig en de samen-
werking der Christen-Democraten in de n.e.i. kan uitermate belangrijk wor-
den.’27 Toen begin 1955 door het hoofdbestuur gesproken werd over het al dan
niet verlengen van het aanvankelijk voor één jaar aangegane lidmaatschap pleit-
te dan ook juist Van Niftrik het felst voor continuering.28 ‘Natuurlijk zijn er
spanningen in de n.e.i.’, zo gaf hij toe, maar hij had wel ervaren dat ‘de Protes-
tantse groeperingen als volkomen gelijkwaardig worden beschouwd. Ideaal is
de zaak natuurlijk niet, maar politiek heeft nu eenmaal altijd min of meer de
vorm van een compromis’. Schmal, uiterst ongemakkelijk onder de internatio-
nale samenwerking met de katholieken, adviseerde schoorvoetend ‘althans
voorlopig’ lid te blijven: ‘Wij moeten er bij zijn.’ Aldus werd besloten.29

Het was met name Schmal die een achterhoedegevecht bleef voeren voor
 exclusief-protestantse profilering op Europees niveau, al kreeg hij daarvoor
binnen de partijtop steeds minder steun. Tijdens de chu-zomerconferentie van
1957 te Woudschoten legde hij tijdens een redevoering zijn gehoor de pre -
caire situatie van de protestants-christelijke vertegenwoordigers in de Raad van
 Europa voor.

De c.h. afgevaardigden werken in Straatsburg binnen het verband van de christen-
democraten. Het is echter wel wat al te gortig, dat in het bestuur slechts één protestant zit-
ting heeft, die het nog niet eens tot vice-voorzitter kon brengen […].
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Schmal verklaarde bij dezelfde gelegenheid ‘dat de Rooms-Katholieke partners
onder de christen-democraten dienden te beseffen, dat ook ándere mogelijkhe-
den openstonden’. Hij moest zelfs bekennen dat hij het in de vergaderzaal van
de assemblee van de Raad van Europa regelmatig met zijn socialistische buur-
man – de zetelverdeling in de vergaderzaal was alfabetisch en niet naar politie-
ke voorkeur –, een lid van de Duitse Bekennende Kirche, beter kon vinden dan
met zijn christen-democratische fractiegenoten. De opmerkingen van Schmal
leidden tot een discussie onder de aanwezigen, waaruit bleek dat de partij niet
onverdeeld achter de samenwerking met de katholieken – ook niet op Europees
niveau – stond. De conferentie legde zelfs de wens vast te streven naar een eigen
protestants-christelijke groepering.30 Drie jaar later riep hij in Koningin en 
Vaderland zijn partij op financiële middelen vrij te maken voor de noodzake-
lijke nauwere samenwerking tussen de protestants-christelijke politici in Euro-
pa.31 Schmal kwam binnen zijn partij echter meer en meer alleen te staan. 
De chu schikte zich in haar rol als bestanddeel van de christen-democratische
stroming. In de perceptie van de tweede secretaris van de kvp, J.W. van der Poel,
bleef de chu niettemin de ‘zwakste schakel’ in de samenwerking – vanzelf -
sprekend kwalificeerde hij zijn eigen partij daarentegen als de ‘sterkere scha-
kel’.32

De besturen van de drie deelnemende partijen besloten een gezamenlijke
‘Nederlandse afdeling’ – al snel ‘Nederlandse equipe’ of kortweg ‘Equipe’ ge-
heten – van de nei te vormen en stelden in een statuut een werkwijze vast. Het
bestuur van de afdeling zou bestaan uit zes leden, waarbij elke partij twee leden
zou aanwijzen; de functies van voorzitter en secretaris zouden ‘in onderling
overleg verdeeld’ worden. De contributie voor deelname aan de nei zou voor
de helft door de kvp worden gedragen, voor de andere helft door de arp en
chu. De eerste voorzitter van de Equipe werd Sassen, de antirevolutionair
R. Gosker trad op als eerste secretaris.33 Meer en meer zou deze Equipe het po -
dium worden waar de drie partijen hun zaken betreffende de relaties met be-
vriende buitenlandse partijen behandelden. De eigen buitenlandcommissies en
internationale secretariaten werden hiermee steeds meer overbodig.

In de literatuur over de totstandkoming van het cda is veelvuldig gewezen
op de heilzame werking die de samenwerking van vertegenwoordigers van kvp,
arp en chu in de Europese vertegenwoordigende organen heeft gehad op het
overwinnen van de eerste aarzelingen.34 Een soortgelijk effect hadden de geza-
menlijke werkzaamheden in de Equipe.

Eerste aanzetten voor Europese partijvorming

Al in de eerste helft van de jaren vijftig werd onder invloed van de eerste debat -
ten over een rechtstreeks gekozen Europese volksvertegenwoordiging gedacht
aan partijvorming op Europees niveau.35 De antirevolutionaire staatsrechts -
geleerde J.J. de Jong attendeerde zijn partijgenoten er in 1954 in AR Staatkunde
op dat het bij de recente ontwikkelingen noodzakelijk was om over transna -
tionale partijvorming na te denken. Het was immers gewenst dat de Euro pese
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partij er zou zijn voordat de eerste verkiezingen van de Europese volksverte-
genwoordiging zouden plaatsvinden. In een korte uiteenzetting van de uiteen-
lopende staatsopvattingen in de bij de nei aangesloten partijen – de arp had bij-
voorbeeld moeite met de door de meeste buitenlandse christen-democratische
partijen voorgestane volkssoevereiniteit – stelde De Jong vast dat ‘de weg naar
een eventuele Europese christen-democratische partijformatie èn zeer lang èn
zeer moeilijk begaanbaar’ zou zijn. Een vaststelling met voorspellende waarde,
zoals we zullen zien. Hij suggereerde dan ook niet geforceerd te streven naar
‘een Europese partijformatie in de “monolitische” zin van het woord’, maar te
werken aan een ‘federatieve samenwerking’. De grote nationale verschillen
zouden op die wijze gerespecteerd kunnen worden zonder tot verdeeldheid te
leiden.36

Een nieuwe impuls voor het denken over Europese partijen ging uit van de
Verdragen van Rome van maart 1957. Deze leidden tot de oprichting van de
Euro pese Economische Gemeenschap (eeg) en de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie (Euratom) in januari 1958. Een nieuw Europees Parlement,
als zodanig de opvolger van de Gemeenschappelijke Vergadering van de egks,
ging dienst doen als het controlerende parlementaire orgaan van alle drie ge-
meenschappen. In dit nieuwe gremium, dat uitgebreid werd van 78 tot 142
 zetels, keerden de drie bekende fracties terug. De christen-democraten prolon-
geerden hun status als grootste fractie met 67 leden, de socialisten hadden er 38
en de liberalen en apparentés 35. Twee leden bleven onafhankelijk. Binnen de
christen-democratische fractie leverden de cdu/csu (19 leden) en de Italianen
(25) de meeste afgevaardigden. De Nederlandse partijen hadden acht vertegen-
woordigers: vijf kvp’ers, twee antirevolutionairen en één chu’er. Tijdens de eer-
ste bijeenkomst van het Europees Parlement op 19 maart 1958 presenteerde de
Belg Pierre Wigny, die kort daarvoor gekozen was als voorzitter van de chris-
ten-democratische fractie, de politieke beleidslijnen van zijn groep. Wigny zou
de uitvoering daarvan overigens nauwelijks meemaken: al in juni werd hij te-
ruggeroepen naar Brussel om minister van Buitenlandse Zaken te worden.37

In de Verdragen van Rome was de bepaling opgenomen (eeg-verdrag, artikel
138) dat het Europees Parlement zelf voorstellen voor directe verkiezingen kon in-
dienen. Deze bepaling vormde de aanleiding tot de eerste concrete initiatieven
voor de oprichting van een Europese christen-democratische politieke partij. De
Italiaan Vittorio Caselli, voorzitter van de kamer van koophandel van Pistoia, deed
zijn voorstellen tegen de achtergrond van de verwachting dat de eerste directe 
Europese verkiezingen aanstaande waren. In correspondentie met christen-demo-
cratische politieke leiders in West-Europa als Adenauer, Europees-Commissie-
voorzitter Walter Hallstein, dc-leider Amintore Fanfani en de Belgische nei-
voorzitter August-Edmond De Schryver probeerde hij steun te vinden voor zijn
opvattingen. De Schryver antwoordde de Italiaan evenwel dat de op dat moment
bestaande samenwerkingsverbanden – de nei, maar ook de fracties in de Raad van
Europa en het Europees Parlement – het maximaal haalbare waren. Van de optie
om directe verkiezingen te organiseren zou vooralsnog geen gebruik gemaakt
worden, mede omdat voor implementatie van voorstellen hiertoe de instemming
van de Europese Commissie en de voltallige Raad van Ministers benodigd was.38
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In de vergaderzaal in Straatsburg werd de cohesie van de drie Europese fracties
aangemoedigd doordat de leden niet meer in alfabetische volgorde zetelden, zo-
als in de Gemeenschappelijke Vergadering van de egks, maar groepsgewijs.

De uitbouw van de Europese samenwerkingsstructuur bracht zowel de chris-
ten-democraten als de socialisten ertoe hun transnationale coöperatie te verbe-
teren. Op initiatief van nei-president De Schryver kwamen al einde juli 1957 de
partijvoorzitters van de partijen uit de zes ‘Schuman-landen’ bijeen voor een
conferentie om te bespreken op welke ‘wijze de invloed der christen-demokra-
ten in de nieuwe Europese instellingen kan worden verzekerd’. Dit type confe-
rentie werd een terugkerend fenomeen, waarbij ook de voorzitter van de chris-
ten-democratische fractie in het Europees Parlement aanschoof. In januari 1960
spraken de partijvoorzitters zich uit voor directe verkiezingen van het Europees
Parlement, waarbij zij verwachtten, dat in dat verband een bijzondere taak voor
de nei weggelegd zou zijn. De socialisten besloten in 1957 tot de oprichting van
het Verbindingsbureau voor de partijen in de eeg-landen en namen daarmee een
organisatorische voorsprong op de christen-democratische en liberale concur-
rentie. In 1962 kwamen zij zelfs met een gemeenschappelijk actieprogramma.39

Na de ondertekening van de Verdragen van Rome werd ook door de drie
Nederlandse christen-democratische partijen serieus rekening gehouden met
directe verkiezingen van het Europees Parlement. Ter voorbereiding hierop
wensten ook zij tot programmatische convergentie te komen. De gedachten
gingen daarbij uit naar een kort gemeenschappelijk programma. Nadat een po-
ging om te komen tot een ‘program […] als basis voor het fractie-werk’ in 1958
was gestrand,40 beperkten de partijen zich tot de opstelling van een ‘kort en
kernachtig’ manifest. De werkzaamheden hiervoor werden in 1960 gestart.
Moeizame besprekingen in een hiertoe samengestelde redactiecommissie,
waarin elk van de drie partijen een vertegenwoordiger had, volgden.41 Op een
persconferentie op 8 mei 1962 in het Tweede-Kamergebouw werd het geschrift
vervolgens wereldkundig gemaakt. In het ‘Gemeenschappelijk manifest’ ge-
tuigden de drie partijen van een sterk pro-Europese opstelling, die zich onder
meer vertaalde in pleidooien voor een gekozen Europees Parlement, een ver-
snelde uitvoering van de Verdragen van Rome en een samengaan van de drie
‘Exekutieven’ van de egks, de eeg en Euratom.42

Van de plannen van Caselli werd niet veel meer vernomen, te meer omdat het
Europese integratieproces rond 1960, met name door de nationalistische bui-
tenlandse politiek van de Franse president Charles de Gaulle, zijn momentum
verloor. De in 1960 door een commissie onder leiding van de Belgische socialist
Fernand Dehousse uitgewerkte voorstellen voor directe verkiezingen van het
Europees Parlement bereikten de uitvoeringsfase niet.43 Pas aan het einde van de
jaren zestig zou de Europese partijvorming weer op de politieke agenda komen.

Sociaal-economische divergentie

Het derde punt waarop de christen-democratische partijen elkaar op het eerste
gezicht leken te kunnen vinden, betrof de visie op de ordening van de economie.
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Zo beriepen de christen-democraten zich allen in meer of mindere mate op ele-
menten uit de uit de negentiende eeuw stammende katholieke sociale leer.44 Deze
was geformuleerd in reactie op de sociale problematiek, die in West-Europa het
gevolg was van de Industriële Revolutie en die zich vooral uitte in de kommer-
volle toestand waarin een groot deel van de arbeidersmassa leefde. De katholie-
ke kerk trachtte haar antwoord te zoeken in een maatschappijfilosofie die voor
een belangrijk deel teruggreep op de middeleeuwse gildensamenleving. In zijn
encycliek Rerum novarum (1891) zette paus Leo XIII de kwalijke gevolgen van
het liberalisme uiteen en pleitte hij voor een corporatistisch opgezette maat-
schappij. Hiermee nam hij tevens stelling tegen de socialistische visie, die een
domi nante positie aan de centrale overheid toebedeelde. Volgens de corporatis-
tische visie is de maatschappij een ‘levend organisme, gebaseerd op de schep-
pingsdaad van God’.45 De organen, waaruit deze is opgebouwd, hebben een
eigen verantwoordelijkheid, de staat heeft als taak de zwakkeren te beschermen.
De economisch-maatschappelijke besluitvorming diende plaats te vinden op het
niveau van paritair samengestelde publiekrechtelijke lichamen (corpora), waarin
zowel werkgevers als werknemers vertegenwoordigd waren en waarin op har-
monieuze wijze tot besluitvorming gekomen zou moeten worden.

Tijdens het interbellum bleef binnen de rksp echter de conservatieve werkge-
versstroming dominant, zodat deze opvattingen nooit gemeengoed werden. In
het begin van de jaren dertig, vooral naar aanleiding van de economische we-
reldcrisis die de sociaal-economische problematiek urgenter maakte en de roep
om overheidsinterventie luider deed klinken, zette paus Pius XI in zijn encycliek
Quadragesimo anno (1931) het subsidiariteitsbeginsel uiteen. Volgens dit prin-
cipe had de overheid wel degelijk een aanvullende taak. In de jaren dertig nam de
instemming binnen de rksp met deze katholieke sociale opvattingen sterk toe.
In 1931 realiseerde de katholieke minister van Arbeid, Handel en Nijverheid
T.J. Verschuur een bedrijfsradenwet, welke later werd gevolgd door een eerste
ordeningswet (1935) en een bedrijfsvergunningenwet (1938). Deze maatregelen
zouden echter, vanwege hun vrijblijvende karakter, geen grote betekenis krijgen.
Verdeeldheid bleef bestaan over de vorm die de corporatistische maatschappij
zou moeten krijgen. De voorstellen die Romme in 1940 formuleerde in zijn
Neder landsche sociale politiek – waaronder een pleidooi voor een organisch sa-
mengesteld parlement en een versterking van de uitvoerende macht ten koste
van de volksvertegenwoordiging – stuitten ook in zijn eigen partij op verzet.

Na de Tweede Wereldoorlog herleefde dit corporatismedebat binnen de kvp,
maar ook de socialistische coalitiegenoot, de Partij van de Arbeid (pvda), 
bracht haar visie in.46 Het in oktober 1949 door de Tweede Kamer aangenomen
wetsontwerp over een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo) kon dan ook
niet meer dan een compromis zijn. Hierna kregen bewindslieden van kvp-hui-
ze het toezicht opgedragen op de implementatie van de wet, maar al snel verliep
het getij voor de corporatistische maatschappijordening onder invloed van de
economische hoogconjunctuur, die de zorgen van de crisisjaren deed vergeten,
en de veranderde eisen die gesteld werden aan de rol van de staat in de econo-
mie. Dat was zeker het geval, toen in het kabinet-Drees IV (1956-1958) W.K.N.
(Norbert) Schmelzer als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken verantwoor-
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delijk was voor de uitvoering van de pbo. Schmelzer had economie gestudeerd
aan de Tilburgse Katholieke Handelshoogeschool en was sterk beïnvloed ge-
raakt door de daar heersende opvattingen aangaande de interactie tussen geloof,
politiek en economie.47 In zijn beleid als staatssecretaris legde hij de nadruk op
de vrijwilligheid bij de invoering van de overlegorganen. Aangezien van werk-
geverszijde de bereidwillige medewerking vaak ontbrak, bleef het resultaat ge-
ring.48 De historicus Zwart stelt in zijn studie over het proces van ideologische
toenadering van kvp, arp en chu dan ook dat de publiekrechtelijke bedrijfs -
organisatie na 1956 ‘een zachte dood’ gestorven is.49

Het eensgezinde optreden van de Nederlandse equipe op het nei-congres in
Scheveningen in het voorjaar van 1958, zoals in de proloog beschreven, was in
zekere zin opmerkelijk. Het gedachtegoed, zoals dat door zowel de kvp’ers
Schmelzer en P.A. Blaisse als de antirevolutionairen J. Zijlstra en M. Ruppert
verdedigd werd, was feitelijk het sociaal-katholieke. Het officiële arp-stand-
punt werd in deze jaren nog steeds bepaald door Kuypers principe van soeve-
reiniteit in eigen kring en een uiterst beperkte taak voor de overheid. Zoals Van
den Berg in zijn dissertatie heeft beschreven, ging de arp pas in de jaren zestig
‘om’ in christelijk-sociale richting.50 De visie van de evangelisch-lutherse eco-
nomieminister Ludwig Erhard week in veel opzichten niet eens zo veel af van
de binnen de arp dominante visie van staatsonthouding. De in Scheveningen
optredende antirevolutionaire sprekers behoorden dan ook niet tot de ‘main-
stream’ van hun partij. Zijlstra was zelf helemaal niet zo’n aanhanger van de
pbo, maar zag in de sociaal-economische verhoudingen wel een grotere rol voor
de overheid weggelegd dan de meeste van zijn partijgenoten.51 Nog scherper
was de kritiek die Ruppert – vanuit zijn cnv-achtergrond voorstander van een
duidelijker christelijk-sociale koers – had op het sociaal beleid van de partij
waarvoor hij in de Tweede Kamer zat, zich daarbij afzettend tegen de politiek
uit de periode-Colijn.52 Dat juist deze twee antirevolutionairen op het Scheve-
ningse congres optraden, mag voor de eenheid van presentatie van de Neder-
landse christen-democraten een gelukkig toeval heten. Christelijk-historischen
mengden zich al helemaal niet in het debat. Daarbij kwam dat de feitelijke uit-
werking van de idee van de pbo in Nederland, waarbij de bedrijfsschappen op
basis van vrijwilligheid dienden te worden ingesteld, niet ver van het arp-stand-
punt afstond. In het antirevolutionaire verkiezingsprogram van 1946 was op-
genomen dat de overheid in bepaalde noodsituaties in het maatschappelijk-
 economisch leven mocht ingrijpen; terughoudendheid bleef echter geboden.53

De afkeuring van de pbo door Erhard op het congres in Scheveningen mag
geenszins leiden tot de conclusie dat de Duitse christen-democraten onversne-
den liberalen waren. Hun sociaal-economische opvattingen vormden wel dege-
lijk een loot aan de stam van de christen-democratie. Nationale verschillen
zorgden voor afwijkingen in de uitwerking. De ervaringen uit de nationaal-
socialistische periode waren daarbij een bepalende factor. Die hadden de na
1945 aangetreden generatie politici sterk afkerig gemaakt van alles wat riekte
naar een centraal gestuurde economie en staatsdirigisme. De pogingen van de
Britse bezettingsautoriteiten om kort na het einde van de oorlog Duitsland eco-
nomisch in de zin van het plan-Beveridge te hervormen stuitten daarom op veel
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weerstand en mislukten ook goeddeels.54 In West-Duitsland werd uiteindelijk
dan ook niet een sociaal-democratische, maar de christen-democratische maat-
schappijordeningsvisie gevestigd. Dat die ook nog eens tendeerde naar een
meer libertaire interpretatie, was gezien de voorgeschiedenis begrijpelijk.55 De
door Erhard eind augustus 1948 op de partijdag van de cdu in de Britse zone
gepresenteerde ‘sozial verpflichtete Marktwirtschaft’ was het resultaat van een
interne discussie onder de West-Duitse christen-democraten. Kon het ‘Ahlener
Programm’ van februari 1947 nog christelijk-sociaal genoemd worden, onder
meer vanwege de hierin opgenomen aanbeveling de zware industrie te nationa-
liseren, met de in het ‘Düsseldorfer Programm’ van juli 1949 vastgelegde visie
werd afstand genomen van alle mogelijke vormen van centralisme en aansturing
door de overheid. Erhard verbond de liberale markteconomie met een stelsel
van zekerheid voor de zwakkeren in de samenleving. Uitgangspunt vormde,
zoals Adenauer al in maart 1946 in zijn ‘Kölner Grundsatzrede’ had aangege-
ven, onverminderd het stelsel van christelijke normen en waarden, waarbij de
menselijke waardigheid voorop gesteld werd. In vergelijking met de Neder-
landse interpretatie, waar maatschappelijke verbanden een centrale rol speel-
den, was de nadruk in de Duitse christen-democratie, wederom in reactie op de
ervaringen tijdens de dictatuur, sterk op het individu komen te liggen.56

Er werden nog wel pogingen ondernomen om het in Scheveningen aan de
dag getreden meningsverschil te overbruggen of om in ieder geval het begrip
voor elkaars standpunten te vergroten. Karl Hohmann, Erhards perswoord-
voerder, die hem ook vergezeld had op zijn trip naar Scheveningen, ging in op
het aanbod van kvp-zijde om zich in Nederland te laten voorlichten over de
praktische uitwerking van de pbo.57 Wellicht dat beide partijen toch geschrok-
ken waren van de heftigheid van het debat en wensten zij zo het beeld van chris-
ten-democratische eensgezindheid te herstellen. Ook ten aanzien van de be-
zitsvorming bleek er over en weer belangstelling bij cdu en kvp voor elkaars
opvattingen. Hetzelfde jaar nog sprak de Duitse geleerde jezuïet en opsteller
van de encycliek Quadragesimo anno Oswald von Nell-Breuning SJ over dit
thema voor de sociaal-economische commissie van de kvp.58

De verschillen in visie waren echter moeilijk te verhullen. Bosmans heeft de
‘peinliche Auseinandersetzung’ in Scheveningen gekarakteriseerd als een illus-
tratie van de verschillen in opvattingen tussen de bij de nei aangesloten par -
tijen.59 Tot dezelfde conclusie komt de organisator van het congres in zijn een
kwarteeuw na het congres uitgebrachte herinneringen. Ter verklaring wijst ook
hij op het al eerder genoemde verschil in politieke cultuur tussen Nederland en
West-Duitsland. In de Bondsrepubliek was een duidelijke links-rechts-tegen-
stelling herkenbaar, terwijl in Nederland door de veelheid aan partijen steeds
coalitievorming noodzakelijk was. Samenwerking met de sociaal-democraten
kon daarbij niet uitgesloten worden. Dergelijke rooms-rode combinaties resul-
teerden steevast in door compromissen gekenmerkt beleid waarbij een zekere
mate van overheidsinvloed op het sociale en economische leven tot de logische
uitkomsten behoorde. Voorts bestond er in Nederland, maar ook in de andere
Beneluxlanden en Italië, een christelijke arbeidersbeweging met een sterke in-
vloed op de verwante politieke partijen. Deze vakbeweging was doorgaans
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voorstandster van samenwerking met ‘links’. In West-Duitsland was daarente-
gen de invloed van de achterban van de vooroorlogse conservatieve en liberale
partijen, die na 1945 als zelfstandige politieke organisaties verdwenen en opge-
gaan waren in de cdu/csu, weer veel groter.60

Dat in Scheveningen juist de Duitse en de Nederlandse opvattingen zo te-
genover elkaar kwamen te staan, zal in het vervolg van deze studie illustratief
blijken te zijn. Met name onder de nationaal georiënteerde christen-democra-
ten in Nederland werd de cdu al aan het einde van de jaren vijftig eerder als een
antipode dan als een zusterpartij gezien. Voor de Nederlandse christen-demo-
craten waren de Duitse geestverwanten eigenlijk vooral vermomde conserva-
tieven, die het met de ‘C’ in de partijnaam niet zo ernstig namen. Dat in de drie
Nederlandse christen-democratische partijen in deze jaren frequent op derge-
lijk afkeurende wijze werd gesproken over de cdu, had sterk te maken met de
eerste gedachtevorming over een Nederlandse eenheidspartij. Electorale ach-
teruitgang bij arp en chu en stagnatie bij de kvp bij de Tweede-Kamerverkie-
zingen in 1959 dwongen kvp, arp en chu tot deze exercitie. Een van de pioniers
op dit terrein was kvp-buitenlandsecretaris K.J. Hahn.

Hahn en het Nederlandse beeld van ‘een CDU’

Met Hahn is de persoon geïntroduceerd die van 1955 tot 1990 een sleutelrol zou
vervullen in de internationale christen-democratie. Karl Josef (‘Henne’) Hahn61

werd in 1912 geboren in Karlsbad (tegenwoordig Karlovy Vary), dat tot 1918
behoorde tot de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie en na de Eerste We-
reldoorlog werd opgenomen in de nieuwe Tsjecho-Slowaakse republiek. Mid-
den jaren dertig sloot de katholiek Hahn zich aan bij de christen-democratische
volkspartij (cv sl). Nadat de Duitse legers begin oktober 1938 Sudetenland bezet
hadden, was hij ingezetene van het Derde Rijk geworden. Gehuwd met een
dochter van joodse ouders, vluchtte Hahn na de Reichskristallnacht in novem-
ber 1938 westwaarts. Begin 1939 kwam hij uiteindelijk in Nederland aan, waar
hij de oorlogsjaren in Bilthoven doorbracht. In 1948 verkreeg hij de Neder-
landse nationaliteit. Zijn multinationale achtergrond, persoonlijke confrontatie
met de nazi-dictatuur, interesse in de Europese cultuur en filosofie, diepe over-
tuiging van het christelijk geloof als enig geschikte inspiratiebron voor perma-
nente vrede in Europa en zijn beheersing van een groot aantal talen maakten
Hahn bij uitstek geschikt om een sleutelrol te vervullen. Zijn betrokkenheid bij
het Katholieke Genootschap voor Geestelijke Vernieuwing, dat zich kort na de
bevrijding beijverde voor het herstel van de culturele betrekkingen met Duits-
land, bracht hem in contact met katholieke politici als plaatsgenoot Serrarens,
Klompé en de jonge Schmelzer. Al snel raakte hij betrokken bij de kvp. In 1955,
Hahn was toen hoofd van de vertaalafdeling van het Europese Hooggerechts-
hof in Luxemburg, polste Klompé hem voor de functie van buitenlandsecreta-
ris.62 Hahn accepteerde en werd in maart 1957 tevens benoemd tot adjunct-par-
tijsecretaris.63 Al in juni van dat jaar werd hij de vaste vertegenwoordiger van de
Nederlandse equipe op de bestuursvergaderingen van de nei, waar hij zijn net-
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werk van internationale contacten verder kon uitbouwen. Tevens werd hij se-
cretaris van de Equipe.64 Door zijn internationale werk werd Hahn keer op keer
geconfronteerd met het uitzonderlijke van de situatie in Nederland, waar de
christen-democraten in drie afzonderlijke partijen opereerden. Dat juist hij een
van de eerste pleitbezorgers van een eenheidspartij was, kan dan ook geen ver-
bazing wekken.

In 1958 schreef Hahn een nota voor zijn partijbestuur, waarin hij de vorming
van een christen-democratische partij bepleitte en het traject uiteenzette waar-
langs deze tot stand gebracht zou kunnen worden. Met de coöperatie in de
Equipe en de Europese fracties was de eerste stap zijns inziens al gezet: protes-
tantse politici als Bruins Slot en M.R.H. Calmeyer (chu) functioneerden ‘tot al-
gemene tevredenheid’ gezamenlijk met katholieken in het Europese werk. Hij
erkende wel dat grote verschillen tussen katholieken en protestanten in Neder-
land een fusie vooralsnog in de weg stonden. Die hoefden echter niet onover-
komelijk te zijn. In de West-Duitse cdu hadden ze samenwerking niet in de
weg gestaan. De situatie in Nederland en West-Duitsland verschilde echter
nogal van elkaar, zo gaf Hahn in de nota toe. Hij meende ten aanzien van de po-
sitie van de protestanten in de cdu: ‘Zeker is het een feit, dat het kalvinisme een
politieke samenwerking met katholieken veel moeilijker toelaat als het luthera-
nisme, dat zowel in de staatopvatting als in de beoordeling van het natuurrecht
gemakkelijker tot een politiek kontakt met de katholieken geraakt […].’ Hahn
zag dat het protestantse smaldeel in de cdu een veel ‘positievere beoordeling
van het natuurrecht’ aan de dag legde dan binnen de protestantse theologie al-
tijd het geval was geweest. De samenwerking was in Duitsland ook niet van de
ene op de andere dag ontstaan: de oorlog had beide confessies in elkaars armen
gedreven.65 Hahns nota leidde tot veel discussie binnen de drie partijen zonder
dat van concrete resultaten sprake was.66 Het Duitse voorbeeld vormde daarbij
niet bepaald een stimulans voor samenwerking tussen het trio Nederlandse par-
tijen.

Toen het dagelijks bestuur van de kvp in mei 1960 sprak over de haalbaarheid
van een dergelijke Nederlandse cdu werd al opgemerkt: ‘dat woord is be-
smet’.67 In de kvp gold voor de inspiratiebronnen van de cdu het adagium ‘Am
Anfang war Adenauer – und eben nicht Maritain’. De cdu was in de ogen van
veel kvp’ers (het zal bij arp en chu niet veel anders gelegen hebben) een begin-
selloze machtspartij, waarmee het idealistische kader van de Nederlandse par-
tijen weinig op had. arp en chu hadden bovendien moeite met haar overwe-
gend katholieke karakter.68 In het partijbestuur van de kvp werd ten aanzien van
het Duitse ‘voorbeeld’ door de latere aartsvader van de Nederlandse christen-
democratische eenheidspartij P.J.A.M. Steenkamp opgemerkt dat de samen-
werking tussen katholieken en protestanten ook niet zo vanzelfsprekend was:
‘Misschien is dat wel het geval met een c.d.u. onder Adenauer, maar zeker niet
met een c.d.u. onder Erhard’, zo voorspelde hij een uiteenvallen van de Duitse
partij na het vertrek van de bejaarde leider. Ook partijsecretaris L.A.H. Albering
wees op de verschillen tussen het Nederlandse en Duitse protestantisme; dat
laatste maakte samenwerking met katholieken daar eenvoudiger. J.M. Aarden,
directiesecretaris van het aan de kvp gelieerde Centrum voor Staatkundige 
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Vorming, sloot zich hierbij aan: ‘Wij moeten ons niet vergapen aan buitenland-
se gedachten, waar andere verhoudingen aan ten grondslag liggen’.69

Ook arp-voorzitter W.P. Berghuis had oog voor de nationale verschillen. Zo
stelde hij tijdens zijn conventsrede van 1959: ‘Wat in het naoorlogs Duitsland
zegenrijke gevolgen heeft gehad, past daarom voor ons land nog niet.’70 In een
redevoering in november 1960 voor de buitenlandcommissie van de Antirevo-
lutionaire Jongeren Studieclubs (arjos) werkte hij dit betoog verder uit. In Ne-
derland zou de samenwerking van katholieken en protestanten in één politieke
partij niet hetzelfde resultaat opleveren als in de Bondsrepubliek:

Daar is de geschiedenis geheel anders; ook de ligging van de reformatie is daar een ande-
re, die in Duitsland vooral het stempel van het lutheranisme kreeg. Kortom, de hele 
situatie in Duitsland is anders dan bij ons.71

Partijgenoot M.W. Schakel beweerde dat de samenwerking binnen de Duitse
cdu alleen werkbaar was ‘bij de gratie van een grote vaagheid rondom de fun-
damentele uitgangspunten’, waarmee hij nog eens op de vermeende beginsel-
loosheid van de Duitse zusterpartij wees.72 De vrees dat de toekomstige chris-
ten-democratische eenheidspartij een conservatieve club zou worden waarin de
evangelische herkenbaarheid verwaarloosbaar was, zou ook in de volgende de-
cennia onder antirevolutionairen het grootst blijven.73

Hahn, Berghuis, arp-secretaris W.R. van der Sluis en Beernink mochten op het
cdu-partijcongres te Kiel enige maanden na ‘Scheveningen’ de neoliberale
ideeën van Erhard ideologisch onderbouwd wederom aanhoren. Aan het
woord was ditmaal niet de minister zelf, maar de protestantse voorman Eugen
Gerstenmaier, ‘de grote theoretikus van de partij’. Deze nam in zijn betoog af-
stand van het ‘Ahlener Programm’ van 1947 en de daarin opgenomen voorstel-
len voor nationalisatie van essentiële industrieën. Gerstenmaier pleitte voor het
streven naar een ‘Wohlfahrtsstaat’ en een ‘Soziale Rechtsstaat’ in plaats van een
‘Versorgungsstaat’. De redevoering van de plaatsvervangend partijvoorzitter
bleef niet onweersproken. Vertegenwoordigers van de linkerflank van de partij,
onder wie minister van Sociale Zaken Theodor Blank, pleitten voor een meer
christelijk-sociale politiek. Hier bleek de Nederlandse gasten dat ook de cdu
een echte volkspartij was, waarin diverse vleugels een richtingenstrijd uitvoch-
ten. De tegenstellingen werden naar buiten toe steeds afgedekt door de al-
machtige figuur van bondskanselier en partijvoorzitter Adenauer, die zelf naar
de rechtervleugel tendeerde. Vandaar de doorgaans conservatieve indruk die de
cdu op geestverwanten maakte. Intern woedde de strijd over de koers echter
volop. De conclusies van het congres, samengevat in het ‘Kieler Manifest’, wa-
ren ten gevolge van de verdeeldheid dan ook minder eenduidig dan bij voor-
gaande gelegenheden. Voor de cdu, zo stelt een partijhistoricus vast, begon in
Kiel een decennium van interne belangenconflicten.74

De confrontatie op het nei-congres te Scheveningen was toch ook niet hele-
maal onverwacht gekomen. Al in 1952 had J.A. Veraart, tijdens het interbellum
een van de grote aanjagers van het corporatismedebat binnen de rksp, gesigna-
leerd dat de economische ordening in de Bondsrepubliek afweek van het door
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hem bepleite corporatistische model. De vakbonden prefereerden volgens 
Veraart invloed in de afzonderlijke ondernemingen, terwijl de georganiseerde
werkgevers zich bleven verzetten tegen elke vorm van ‘economische mede -
zeggen schap’ van de arbeiders. De onderhandelingen tussen de sociale partners
in West-Duitsland moesten daardoor wel vruchteloos blijven. Wel leidde de
uiteindelijke interventie van de bondsregering tot ‘tamelijk ingrijpende mede-
zeggenschap’ van de werknemers in de Duitse kolen- en staalindustrie; in de
invloed rijke Aufsichtsrat waren de arbeiders en werkgevers paritair vertegen-
woordigd. Met dit overheidsingrijpen was er echter naar de opvatting van Ver -
aart geen sprake van een ‘organische ontwikkeling’ van deze bedrijfstakken,
immers: ‘Overijling, conflicten en catastrofes staan ernstig te vrezen.’75

Ideologische aanzetten in NEI-verband 1958-1962

Het ‘incident’ van Scheveningen gaf de cdu’er Bruno Heck aanleiding tot een
vervolgactie.76 Heck was in 1957 na de grotendeels door hem georganiseerde
cdu-verkiezingscampagne in de Bondsdag gekozen en tot eind april 1958 di-
recteur van het partijbureau (Bundesgeschäftsführer). De gepromoveerde clas-
sicus Heck was als vrome katholieke intellectueel ideologisch geïnteresseerd –
hij zou in 1969 de grote denker achter het nieuwe cdu-programma zijn. Hij
stond daarbij wel duidelijk aan de conservatieve zijde van het christen-demo-
cratisch spectrum. Ook zijn wat rechtlijnige persoonlijke stijl zou hem regel-
matig in botsing brengen met zijn Nederlandse gesprekspartners binnen de 
Europese christen-democratische organisatie. Na afloop van het nei-congres in
Scheveningen stuurde Heck een nota naar het nei-secretariaat, waarin hij in-
ging op de gebleken meningsverschillen, die hem ‘nachdenklich gestimmt’ had-
den. Hij pleitte ervoor dat het nei-bestuur een commissie zou instellen, waarin
de opvattingen van de verschillende christen-democratische partijen in de or-
ganisatie besproken zouden kunnen worden waarna ‘eine gemeinsame Theorie
christlicher Politik’ geformuleerd kon worden. Daarbij zou voldoende speel-
ruimte moeten overblijven voor de verschillen in interpretatie die bestonden
tussen de partijen.77

Tijdens de vergadering van het Comité Directeur van de nei op 9 juli in Brus-
sel kwam de nota van Heck ter sprake. Door de Zwitserse partijsecretaris 
Martin Rosenberg, in 1947 een van de medeoprichters van de nei, en Hahn
werd voorgesteld Heck uit te nodigen zijn ideeën verder uit te werken.78 In 
november verklaarde de Duitser dat hij tot zijn stap was gekomen naar aanlei-
ding van de discussie in Scheveningen, waaruit hij geconcludeerd had dat er
nogal wat meningsverschillen bestonden tussen de christen-democratische par-
tijen. Heck accepteerde dat elke partij rekening had te houden met de verschil-
lende nationale omstandigheden, maar vond het wel van belang dat er gemeen-
schappelijke antwoorden geformuleerd werden op de vraag wat christelijke po-
litiek inhield. Hij stelde voor dat eerst alle partijen afzonderlijk een antwoord
op de door hem geponeerde centrale vraag zouden formuleren. Uiteindelijk
zou op een congres getracht moeten worden tot gemeenschappelijke conclusies
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te komen.79 Het kwam er echter niet van. Vanwege grote organisatorische pro-
blemen was het nei-secretariaat niet in staat de werkzaamheden van de medio
december 1958 ingestelde commissie ad hoc, bestaande uit Heck, Hahn en de
Belg Houben, aan te sturen. Pogingen van Hahn om de commissie alsnog aan
het werk te krijgen mislukten, toen commissielid Houben zich uit ergernis over
de geringe daadkracht terugtrok.80

Tijdens de vergadering van de Equipe in oktober 1960 vroeg Van Niftrik
zich, naar aanleiding van het nei-congres van Parijs een maand eerder, af of op
deze manifestaties wel voldoende aandacht werd geschonken aan de ‘echte be-
zinning op het christelijke karakter van onze politiek’. De vergadering – deze
twijfels delend – nam zich daarop voor bij gelegenheid van het volgende
 congres te proberen een Nederlandse woordvoerder op de sprekerslijst te ma -
noeuvreren, die ‘dan nog eens duidelijk de christelijke grondslagen van onze
politiek zou kunnen belichten’.81 Binnen de internationale gremia werd dit idee
blijkbaar probleemloos overgenomen, want tijdens de zitting van het Comité
 Directeur van december 1960 kreeg Hahn de opdracht om voor het volgende
nei-congres een rapport voor te bereiden over de grondslagen van de christen-
demo cratische doctrine.82

De Nederlandse kosmopoliet Hahn was daarvoor meer dan ooit de aange-
wezen persoon. In de zomer van 1960 vertrok hij uit Nederland om zich te ves-
tigen in Rome, om daar de functie van secretaris-generaal van het Centre Inter-
national Démocrate-Chrétien d’Information et de Documentation (cidcid;
doorgaans ‘het Instituut’ genoemd) op zich te nemen. In zijn kvp-functies –
secre taris buitenland en adjunct-partijsecretaris – werd Hahn per 1 oktober
1960 opgevolgd door zijn secondant C.F. (Cor) Kleisterlee. Door intensief con-
tact met zijn opvolger bleef Hahn een belangrijke raadgever voor de kvp en de
Equipe. Zijn Instituut viel onder auspiciën van de drie continentale christen-
demo cratische organisaties: de nei, de uit 1949 stammende Latijns-Amerikaan-
se Organización Demócrata Cristiana de América (odca) en de in 1950 in New
York opgerichte Oost-Europese ballingenbeweging Union Chrétienne Démo-
crate d’Europe Centrale (ucdec). In 1961 formeerden deze drie ‘regionale’
orga nisaties samen met de Union Internationale des Jeunes Démocrates Chré-
tiens (uijdc) de mondiale Union Mondiale Démocrate Chrétienne (umdc). Met
medewerking van de Italiaanse dc vond Hahn na enige tijd een vaste kantoor-
ruimte in de eeuwige stad.83 Het Instituut diende als ondersteunend studie- en
informatiecentrum voor alle vier organisaties. Als zodanig werd Hahn de orga-
nisatorische verbindingsman tussen de christen-democratische organisaties en
partijen over de hele wereld, hetgeen hem onder verwijzing naar de Sovjetrus-
sische partij-ideoloog de bijnaam de ‘Soeslow van de internationale christen-
democratie’ bezorgde.84 In zijn nieuwe functie kreeg Hahn tevens de regie over
de studie naar de christen-democratische ideologie in handen.

Een eerste resultaat van zijn denkwerk vormde de notitie ‘Les bases doc -
trinales de l’action politique des démocrates chrétiens’, die hij op het door de
organisatorische perikelen lang uitgestelde vijftiende congres van de nei, dat
uiteindelijk gehouden werd van 12 tot 14 oktober 1961 in Luzern, presenteer-
de. Onder zijn gehoor bevonden zich onder anderen de katholieke Benelux-
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premiers J.E. de Quay, Pierre Werner en Theo Lefèvre. In een doorwrocht
 essay – het kvp-ledenblad sprak van ‘een monumentaal werkstuk’ – gaf Hahn
‘een groots panorama […] van het belangrijkste van de christen-demokratische
politiek’.85 Allereerst stelde hij vast dat de – overigens terecht gezochte – occu-
patie van de christen-democraten met uitvoering van beleid een noodzakelijke
voortdurende bezinning op de eigen uitgangspunten in de weg had gestaan: het
regeren nam alle tijd en energie in beslag. Deze regeringsdeelname, maar ook de
toenemende welvaart brachten het gevaar met zich mee van onverschilligheid
tegenover de oorspronkelijke geestelijke drijfveren – Hahn introduceerde hier-
voor de aan de Amerikaanse auteur Daniel Bell ontleende term ‘Entideologi-
sierung’. Tevens was de verwachting dat de jongeren zich van de christen-de-
mocratische politiek zouden afkeren. De christen-democratie zou zich daarom
helder moeten profileren; ook ten opzichte van de sociaal-democratie, die zich
belangrijke elementen van het christendom had eigen gemaakt en daarmee ter-
reinwinst boekte. Tevens zou de strijd tegen het communisme door de christen-
democraten ook op ideologisch gebied gewonnen moeten worden. Hahn acht-
te eensgezindheid onder de nei-partijen over de algemene grondbeginselen van
de christen-democratie noodzakelijk; wel was hij, zoals eerder Heck, bereid te
accepteren dat vanwege historische, culturele en sociale verschillen in ontwik-
keling de concrete politieke uitwerking ervan nationaal kon verschillen. Een
van de uitgangspunten zou volgens Hahn de christelijke mensopvatting moe-
ten zijn. De mens was afhankelijk van ‘een hogere, transcendentale waarde- en
scheppingsorde’ en functioneerde niet autonoom, maar maakte deel uit van de
gemeenschap. Dit natuurrechtelijke uitgangspunt verklaarde Hahn vervolgens
van toepassing op alle deelgebieden van het maatschappelijk leven: cultureel,
sociaal-economisch en internationaal-politiek. Bij het eerste diende de politiek
een stimulerende rol te spelen, terwijl de sociaal-economische politiek christe-
lijk-sociaal diende te zijn. In internationaal perspectief had de christen-demo-
cratie als ‘universeel gerichte beweging’ ook aangaande de zich dekoloniseren-
de ontwikkelingslanden een bijzondere taak.86

De in Luzern verzamelde christen-democraten hadden veel waardering voor
de woorden van Hahn, maar getuige het verslag in het kvp-kaderblad kwam het
niet tot verdere uitdieping door de congresgangers. Hahns referaat, hoewel vol-
gens het Katholiek Staatkundig Maandschrift (KSM) ‘stellig het hoogtepunt van
het kongres’, leidde niet tot de door de Nederlanders gewenste discussie. ‘De
talrijke en soms zeer uitvoerige uitspraken, leverden niet het beeld, dat wij
graag van dit kongres hadden gezien’, zo berichtte het KSM teleurgesteld.87

Naar het volgende jaarcongres van de nei, dat in de zomer van 1962 in We-
nen gehouden zou worden en dat met ‘Das Eigentum als Ordnungsmacht in
der menschlichen Gesellschaft’ wederom een ideologisch thema had, werd
binnen  de Nederlandse equipe met bijzondere belangstelling uitgekeken. Een
tevoren toegezonden rapport van de övp-secretaris Hermann Withalm over
‘Eigentumsstreuung als Mittel der Sozialpolitik’ was naar de mening van de
Equipe onvoldoende duidelijk. Op de voorafgaande vergadering van de  Equipe
werd door een van de aanwezigen dan ook opgemerkt: ‘In Nederland zijn 
wij al verder’; zo was in het stuk van Withalm de rol van de staat niet ingevuld.
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Schmelzer, op dat moment als staatssecretaris op het departement van Alge -
mene Zaken de ‘adjudant’ van premier De Quay, beaamde de verschillen tussen
de Nederlandse en Oostenrijkse situatie inzake bezitsvorming en bood aan te
Wenen de Nederlandse positie en opvattingen te adstrueren.88

Over het Weense congres werd na afloop door Schmelzer gerapporteerd in
het orgaan van het Centrum voor Staatkundige Vorming. Hij toonde er begrip
voor dat de nei niet de ambitie hadden gehad om binnen drie dagen een chris-
ten-democratisch sociaal program op te stellen. Wel was er besloten tot de in-
stelling van een kleine werkgroep, die in september een ontwerp in deze zin zou
presenteren. Schmelzer achtte dit een kleine stap in de juiste richting. De ver-
schillen van inzicht die er waren aangaande het congresthema waren naar zijn
mening marginaal. De Fransen gaven de particuliere verwerving van bezit wel-
iswaar een veel minder hoge prioriteit dan de Oostenrijkers, Nederlanders,
Zwitsers en Duitsers, maar Schmelzer vermoedde dat de mrp na vervulling van
andere, in haar ogen veel urgentere wensen zich ook voorstander zou betonen
van bezitsvorming.89 Van de in Wenen voorgestelde commissie die het christen-
democratische sociaal program zou moeten samenstellen, is niets meer verno-
men. Het was de zoveelste mislukte poging om in nei-verband tot het formu-
leren van gemeenschappelijke politieke doelstellingen te komen.

Op het congres van Wenen voltrok zich nog een klein incident, dat de voort-
durende verdeeldheid in christen-democratische kringen duidelijk maakt. Toen
Von Brentano, voormalig West-Duits minister van Buitenlandse Zaken, in zijn
toespraak voor het congres een al te antisocialistische toon aansloeg, voelde
nei-president Lefèvre, op dat moment tevens premier van een coalitiekabinet
van christen-democraten en socialisten in België, zich genoodzaakt in te grijpen
en de sessie af te ronden.90 Het illustreerde eens te meer de kloof tussen de chris-
ten-democraten uit de landen in een gepolariseerde links-rechts-constellatie en
die uit staten waar coalitievorming tussen links en rechts tot de politieke cul-
tuur behoorde.

Spoedig zouden de christen-democraten echter gedwongen worden tot her-
nieuwde reflectie op hun ideologische grondslagen, toen midden jaren zestig de
Britse conservatieven verzochten om deelname aan het Europese christen-
democratische samenwerkingsverband. De discussie die hierover ontstond zou
ertoe leiden dat de cdu in Nederlandse ogen nadrukkelijk in de conservatieve
hoek terechtkwam.
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Ofschoon er in het Verenigd Koninkrijk nooit een christen-democratische partij
heeft bestaan, waren er vanaf de jaren dertig Britse politici betrokken bij de chris-
ten-democratische internationale partijensamenwerking. Die waren afkomstig
uit zowel de Labour, de Conservative als de Liberal Party. Tijdens de jaren vijftig
richtten de Britse socialisten en liberalen zich op hun ‘eigen’ internationales,
waardoor voor de Conservatives – zeker na de lidmaatschapsaanvraag van het
Verenigd Koninkrijk bij de Gemeenschappelijke Markt – contacten met de West-
Europese christen-democraten in toenemende mate interessant werden.

Britse christen-democraten

Aangezien het Britse politieke bestel geen christen-democratische partijen ken-
de, verliepen de contacten met de nei via een voor dat doel geformeerd orgaan.
Deze Britse equipe vond haar oorsprong eigenlijk al in het interbellum, toen
Sturzo, allerwege beschouwd als de aartsvader van de Europese christen-de-
mocratische beweging, zich in 1924 na zijn vlucht uit het fascistische Italië van
Benito Mussolini in Notting Hill in Londen vestigde. Het met de Britse Labour
Party sympathiserende Catholic Social Guild (csg) herkende in de progressie-
ve en democratische katholieke ideeën van de Italiaan veel van zijn eigen op-
vattingen. In 1936 was Sturzo samen met onder anderen Virginia Crawford – in
1909 al betrokken bij de oprichting van de csg – een van de stichters van de zo-
genaamde People and Freedom Group, waarin de Britse christen-democraten
elkaar vonden. Deze groep trad tijdens de oorlogsjaren ook op als gastvrouw
voor de in Londen residerende Europese christen-democratische politici, die
zich verenigden in de International Christian Democratic Union (icdu), waar-
van de Nederlander Veraart de voorzitter was. Na de oorlog was het de 
medeoprichtster van People and Freedom, Barbara Barclay Carter, die als Brit-
se afgevaardigde de conferenties van de nieuwe West-Europese christen-demo-
cratische partijen bezocht. Tevens was zij aanwezig op de conferentie van 
Luzern van het vroege voorjaar van 1947, waar de oprichting van de nei voor-
bereid werd.1

Geleidelijk namen de Britse ‘christen-democraten’ grotere afstand van de La-
bour Party en zochten de individuele leden toenadering tot de Liberal Party.
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Hieraan ten grondslag lagen vooral de radicalisering van Labour, hetgeen zich
onder andere vertaalde in de verregaande nationalisatieplannen van de regering-
Attlee, en de weerstand die binnen Labour bestond tegenover de Europese in-
tegratie. Anderzijds had de Labour-leiding grote moeite zich te associëren met
bij voorbeeld de cdu van Adenauer, die niet naliet te fulmineren tegen alles wat
naar socialisme riekte. Pogingen van People and Freedom om Labour een ver-
bintenis te laten aangaan met de nei leden ook al snel schipbreuk. De deelname
van George Catlin, begin jaren dertig nog parlementskandidaat voor Labour,
aan het nei-congres in Luxemburg in januari 1948 werd kritisch becommenta-
rieerd door zijn partijleiding. Dat had ook te maken met de sceptische houding
van Labour aangaande de Europese eenheidsgedachte. Omdat de Britse libera-
len – in het interbellum beroofd van hun machtspositie – zich ondertussen
steeds meer tot progressieve ideeën aangaande de inrichting van de maatschap-
pij maar vooral ook tot een pro-Europese houding bekenden, vormden zij meer
en meer een aantrekkelijk alternatief politiek tehuis voor de Britse christen-de-
mocraten. De uit de csg afkomstige academicus Michael Fogarty, vooral be-
kend als de auteur van een standaardwerk over de christen-democratie2, is een
voorbeeld van deze veranderende politieke voorkeur onder de katholieke chris-
ten-democraten in Groot-Brittannië. In de jaren dertig en veertig nog een rij-
zende ster binnen Labour, werd Fogarty midden jaren zestig vice-voorzitter
van de Liberal Party.

Op het nei-congres van september 1948 in Den Haag werd de daar aanwe-
zige Britse delegatie opgedragen conform de statuten een equipe te vormen.
Kort daarna werd onder aanvoering van Katherine duchess of Atholl, in eigen
kring om haar progressieve ideeën ook wel ‘the Red Duchess’ genoemd, een
Britse sectie gevormd. De Britse equipe was niet exclusief katholiek: de herto-
gin was een Schotse protestantse Tory. De drijvende kracht zou Carter worden,
die als secretaris van de sectie optrad. Na haar overlijden in 1951 zou het secre-
tariaat overgenomen worden door de Anglicaanse predikant Patrick McLaugh-
lin.3 Ondanks inspanningen van nei-voorzitter De Schryver, die nauwe contac-
ten onderhield met Londen, wilde het met de acceptatie van de Britse groep
door de continentale christen-democraten niet vlotten. Andersom zagen de
Conservatives in de Britse groep de nei als al te sterk op de arbeidersbeweging
gericht, terwijl de Labour-component hen te ‘rooms’ vond.4

Geleidelijk aan kregen de Tories in de Britse groep de overhand. Deze toe-
nemende conservatieve dominantie valt te verklaren uit het feit dat de meeste
christelijk geïnspireerde politici binnen de Labour Party hun internationale
contacten toch vooral binnen de in 1951 heropgerichte Socialistische Interna-
tionale – waarvan het hoofdkwartier in Londen gevestigd was – zochten. Aan-
sluiting bij een ‘zwarte’ internationale strekte socialisten doorgaans niet tot
aanbeveling bij de eigen achterban en partijleiding. Vanwege het ontbreken van
een conservatieve pendant was het logisch dat de Tories voor hun internationa-
le contacten, waarvan het belang ook voor de Britten toenam ondanks hun niet
deelnemen aan de eeg, toenadering zochten tot de nei. Tijdens de bijeenkomst
van het Comité Directeur van de nei in juli 1958 in Brussel deed het conserva-
tieve Lagerhuislid Peter Smithers, voorzitter van het Conservative Overseas
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Bureau, mededelingen over nieuwe afspraken tussen hemzelf en toenmalig
voorzitter van de Britse equipe McLaughlin. Deze kwamen erop neer dat deze
equipe, gezien ‘the increasing importance of British relationships with Europe’,
in nauwere relatie tot de Conservatieve Partij zou komen te staan. Tot dan toe
bestond er geen enkele formele relatie tussen de equipe en welke Britse partij
ook, zodat de deelname van haar leden aan nei-activiteiten door henzelf be -
kostigd moesten worden. Van de Liberale Partij en Labour behoefde niets ver-
wacht te worden; die hadden immers al banden met de liberale en socialistische
internationales. Met zijn mededelingen kreeg Smithers in het Comité Directeur
bij de meeste leden, ‘who had no understanding of the British political situ-
ation’, de handen echter niet op elkaar. Zo merkte de uit de mrp afkomstige nei-
secretaris Alfred Coste-Floret op dat hij hoopte dat de Britse equipe niet een
vermomde conservatieve groep zou worden. In een brief van een jaar later aan
McLaughlin gaf Smithers blijk van zijn onbegrip over deze sceptische houding.
Deze schreef op zijn beurt De Schryver een toelichting en verdediging van de
handelwijze van de Britse equipe. Het aanbod van de Conservative Party vorm-
de de redding van de zieltogende Britse ploeg, zo meende McLaughlin.5 Najaar
1958 werd Smithers benoemd tot voorzitter van de Britse sectie. Het droeg bij
aan de conservatieve overheersing van de Britse groep op het moment dat de
Nederlandse delegatie in het najaar van 1958 voet aan Britse wal zette.

Met het meerpartijenkarakter van de Britse equipe was het rap gedaan. In de
loop van 1961 vond de definitieve annexatie van de Britse afdeling door de
Conservatieve Partij plaats, toen de socialistische en liberale leden de equipe
verlieten en Evelyn baroness Emmet of Amberley, opvolger van Smithers als
voorzitter van het Conservative Overseas Bureau, de leiding van de groep op
zich nam.6 Datzelfde jaar vond in mei het tegenbezoek van een bescheiden En-
gelse delegatie aan Den Haag plaats. Blijkens het programma – waarop excur-
sies naar de partijbureaus van kvp, arp en chu (alsook een bezoek aan de Al-
gemene Vergadering van de chu), maar ook aan het Binnenhof en de studio’s
van de ncrv en de kro vermeld stonden – had dit bezoek vooral een informe-
rend karakter.7 De relatie met de nei kwam niet aan de orde.

Dit thema zou in toenemende mate wel op de agenda van de Europese chris-
ten-democraten terugkeren. Dat had veel te maken met de veranderde houding
die de Conservatives aannamen ten aanzien van de Europese samenwerking.
Het besef drong na de Suez-crisis najaar 1956, die de val van de sterk anti-
 Europese premier Anthony Eden tot gevolg had gehad, door dat de rol van
Groot-Brittannië als wereldmacht voorbij was. Daarbij bleek het Europese ex-
periment voor de deelnemende landen wel degelijk batige effecten te hebben
gehad. De grote afkeer die de Labourpartij behield van de eeg was een reden te
meer voor de Tories om haar te zien als een instrument in de strijd tegen het
 socialisme. Om pragmatische redenen maakte de Conservative Party daarom
onder Macmillan een ommezwaai naar een op Europa gerichte politiek. Niet
 alleen de premier, maar ook kabinetsleden als Duncan Sandys, Christopher
 Soames, David Maxwell-Fyfe (later Lord Kilmuir) en Edward Heath waren al
eerder over -tuigd van de noodzaak van een nauwere band met het continent.
Dat nam overigens niet weg dat ook zij de ‘special relationship’ met de Ver-
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enigde Staten en het eigen Commonwealth als belangrijke pijlers van de Britse
buitenlandse politiek bleven koesteren. Nadat ook de nieuwe Amerikaanse
president John F. Kennedy in 1961 er bij Macmillan op aangedrongen had zich
dichter bij ‘Europa’ te positioneren, volgde in augustus van dat jaar de Britse
toetredingsaanvraag. Het perspectief dat hun land op korte termijn wel eens
zou kunnen gaan behoren tot de eeg, waardoor afgevaardigden in het Europees
Parlement zouden plaatsnemen, gaf de Conservatives alle aanleiding ernst te
maken met het zoeken naar geestverwanten in de zes oprichtingslanden, zodat
meerderheden geformeerd zouden kunnen worden. Op basis van programma-
tische overeenkomsten waren de christen-democraten de meest voor de hand
liggende partners. Met name onder de Duitse christen-democraten bevonden
zich veel pleitbezorgers voor nauwe banden met de Britse conservatieven.8

Het conservatieven-debat verbreedt zich

Naar aanleiding van een ‘spontane donatie’ van de Britse equipe ontspon zich
op de vergadering van het Comité Directeur van de nei in april 1960 een dis-
cussie over de wenselijke structuur van de organisatie. De vraag was of zij dien-
de te bestaan uit nationale equipes of uit vertegenwoordigers van politieke par-
tijen. Werd gekozen voor dat laatste, dan kwam de Conservative Party vanzelf
in beeld om zich aan te sluiten. Een lidmaatschap van de Labourpartij was voor
de meeste christen-democraten, die uit de Duitssprekende landen voorop, on-
denkbaar. Withalm, de secretaris-generaal van de övp, meende dat een Britse
‘christelijke’ socialist in geen geval lid van de nei kon zijn. De nei waren im-
mers een politieke en geen confessionele organisatie. Het was toch ook uitge-
sloten dat christen-socialisten uit de spd of de Nederlandse pvda toegelaten
zouden worden, zo luidde de mening van de Oostenrijker. Een aanvraag van de
Katholieke Werkgemeenschap van de pvda was in 1949 niet voor niets afgewe-
zen. Withalm werd in zijn opvatting gesteund door de directeur van het cdu-
partijbureau, Konrad Kraske. Als er al een Britse partij lid kon worden van de
nei, dan zou dat de conservatieve moeten zijn, zo luidde de conclusie van de
Duitse en Oostenrijkse afgevaardigden. Zij betrokken hiermee de stelling die
zij de navolgende decennia niet meer zouden verlaten. De Italiaanse afgevaar-
digde Angelo Bernassola wenste weliswaar aansluiting van partijen, maar wilde
voor de Britten een uitzondering maken, aangezien daar geen christelijke partij
bestond, een standpunt dat door Hahn en Rosenberg gedeeld werd. Hahn stel-
de daarop voor om – aangezien de problematiek ook betrekking had op de
Scandinavische landen – een studie te verrichten naar deze kwestie. Het nei-be-
stuur concludeerde dat christen-democratische partijen zonder meer als aange-
sloten partijen aanvaard zouden worden. Eenieder vond tegelijk dat, als er in
een land geen sprake was van een christen-democratische partij, de christelijk
geïnspireerde politici niet geïsoleerd mochten raken. Ten aanzien van het con-
tact met de Britten had nei-secretaris Jean Seitlinger (mrp) alle partijen reeds
verzocht voor hun manifestaties de invitaties voortaan te sturen naar de Britse
equipe en niet naar de Conservative of de Labour Party.9
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Tijdens de zitting van het Comité Directeur einde september 1962 rappor-
teerde Seitlinger over een reis die hij kort daarvoor gemaakt had door Scandina -
vië. Anticiperend op toekomstige ontwikkelingen stelde hij dat indien Zweden,
Noorwegen en Denemarken zouden toetreden tot de eeg, de krachtsverhou-
dingen in Europees verband daarmee voor de christen-democraten ernstig
nadelig gewijzigd zouden worden. Immers, in deze drie landen bestonden
socia listische meerderheden en was de christen-democratie niet of nauwelijks
aanwezig. Dat zou gevolgen hebben voor de samenstelling van het Europees
Parlement. Tijdens de contacten die hij tijdens zijn reis gehad had, bleek hem
dat de oppositionele conservatieve partijen enige affiniteit met het christen-
demo cratisch gedachtegoed vertoonden en dat binnen deze partijen gesproken
werd over de vorming van nationale equipes.10

In de religieus homogene Scandinavische landen hadden christelijke politie-
ke organisaties nauwelijks een voedingsbodem. In Zweden en Denemarken
werden pas in respectievelijk 1964 en 1970 christelijke partijen opgericht. In
Noorwegen en Finland bestonden zij wel, maar hadden zij bij de meest recen-
te parlementsverkiezingen niet meer dan respectievelijk 9,6 en 0,8 % van de
stemmen behaald. Daarbij profileerden deze Noorse en Finse partijen zich
vooral door hun moreel-evangelische standpunten, waardoor zij met name van
proteststemmen gericht tegen de regeringspolitiek profiteerden.11 Zij verschil-
den in programma en politiek nogal van de grotere christen-democratische
 partijen in West-Europa. Naar Nederlandse verhoudingen vertaald lieten zij
zich doorgaans het best vergelijken met getuigenispartijen als de Staatkundig-
Gereformeerde Partij (sgp) en het Gereformeerd Politiek Verbond (gpv).

Op de vergadering van het Comité Directeur, het centrale bestuurlijke gremi-
um van de nei, medio november 1962 in Berlijn verschenen vervolgens waarne-
mers uit Denemarken en Noorwegen.12 Tijdens de eerste Bureauvergadering van
1963 werd de positie van de Scandinavische conservatieve partijen besproken
aan de hand van een rapportage van Kraske.13 We mogen ervan uitgaan dat deze
cdu-afgevaardigde in het Bureau, het dagelijks bestuur van de nei, een pleidooi
pro toelating van de conservatieven heeft afgestoken en dat Berghuis, van 1960
tot 1963 voorzitter van de Nederlandse equipe, de stelling contra betrokken
heeft. De laatste bracht daarbij twee argumenten naar voren: de nei dienden te
bestaan uit ‘duidelijk christen-democraten’; voorts was het ongewenst dat de nei
een conservatief stempel zouden krijgen. Vooral dat laatste was voor Berghuis,
die als arp-voorzitter de omvorming van zijn partij in radicaal-evangelische en
dus progressieve richting als voornaamste taak zag, een kardinaal punt. Hij wil-
de hier zijn nationale doelstellingen ook internationaal toepassen; een nauwe
band met expliciet conservatieve partijen was daarmee onverenigbaar.

De kwestie van de wenselijkheid van toetreding van conservatieve partijen
tot de nei werd door president Lefèvre voorjaar 1963 vervolgens schriftelijk
voorgelegd aan de partijen. Met name werd gevraagd naar de opinie aangaande
het vraagstuk van de toelating van de Britse en Scandinavische conservatieven.14

Alvorens deze brief aan de Equipe voor te leggen besprak Berghuis hem op 
17 mei in het moderamen van zijn eigen partij. Hier zette hij uiteen waarom de
Nederlanders naar zijn mening een conservatieve toenadering zouden moeten
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afwijzen. Ook wees hij erop, dat de cdu zich inmiddels veel welwillender had
opgesteld. Daar waren blijkbaar de protestanten geïnteresseerd in conservatie-
ve aanvulling, waarmee het katholieke overwicht in de nei zou afnemen. Voor-
malig fractievoorzitter Bruins Slot vond de gedachte ‘gevaarlijk’, maar J. Tjalma
wees erop dat ‘iets soortgelijks’ al had gespeeld in de Raad van Europa, waar de
conservatieven al wèl samenwerkten met de christen-democraten. Na een kor-
te gedachtewisseling werd besloten tot overname van Berghuis’ afwijzing, ‘in
de eerste plaats omdat [anders] het christelijke karakter van de n.e.i. niet wordt
gehandhaafd en in de tweede plaats omdat wij niet in de conservatieve hoek
moeten terecht komen’.15

Midden juni 1963 kwam de brief van Lefèvre in de Equipe aan de orde. Aan-
gezien kvp-voorzitter P.J.M. Aalberse en chu’er Van Niftrik met de door Berg-
huis in het Bureau ingenomen positie volkomen konden instemmen, bestond er
ten aanzien van deze kwestie direct consensus tussen de drie Nederlandse par-
tijen. Vanuit zijn langjarige nei-ervaring memoreerde voormalig senator De
Gou nog wel dat bij de oprichting van de organisatie in Luzern in 1947 ook al
geen overeenstemming had bestaan over de voorwaarden voor aansluiting.
Destijds was de oplossing voor een aantal knellende problemen gevonden in het
toelaten van politici op persoonlijke titel, zoals met de Fransen gebeurd was –
de mrp wilde zichzelf immers ook openstellen voor niet-christenen en had zich
niet als partij aangesloten. De Gou pleitte er dan ook voor om het persoonlijke
lidmaatschap van de nei niet te beperken, zolang de partijen waarvan deze in-
dividuele politici lid waren ‘statutair niet in strijd zijn met de christen-demo-
cratische doelstellingen’. Overigens liet Berghuis nog enige ruimte voor de
moge lijke samenwerking met ‘anderen […] in fractie- of conferentieverband’.16

Conform het in de Equipe besprokene luidde ook het antwoord aan Lefèvre.
In een nieuw in te stellen afzonderlijk orgaan, bedoeld om de contacten tussen
christen-democraten en conservatieven te institutionaliseren, zagen de Neder-
landers dan ook niets. Er waren geen bezwaren tegen banden met individuele
christelijke vertegenwoordigers van conservatieve partijen, maar er zou dan te-
gelijk ook contact moeten zijn met christelijk geïnspireerde politici in andere
partijen.17 Toegepast op de Britse situatie zou dat betekenen dat relaties met
Britse conservatieven gecompenseerd zouden moeten worden met contacten
met Labour-politici. De beschikbare documentatie geeft nergens ook maar eni-
ge aanwijzing dat dit laatste heeft plaatsgevonden. Tijdens de Bureauzitting ein-
de juli 1963 in het Franse Sarreguemines, de woonplaats van Seitlinger, werd
een voorlopig besluit genomen inzake deze kwestie. Ondanks pleidooien van
Kraske vóór toelating van de conservatieve partijen werd besloten dat deze niet
rechtstreeks, maar wel als deel van een nationale equipe met andere partijen
aansluiting zouden krijgen bij de nei.

Ondertussen had de cdu eigener beweging de nodige contacten met vooral
de conservatieven opgezet. Dat de aanwezigheid van conservatieve partijen uit
Scandinavië en Groot-Brittannië op de cdu-partijdagen eerder niet geleid had
tot reacties bij de zusterpartijen, kan verklaard worden uit de geleidelijke in-
troductie van deze delegaties op de partijdagen. Woonde in 1954 nog een verte-
genwoordiger van de Noorse christelijke partij de partijdagen in Keulen bij,
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drie jaar later verschenen in Hamburg afvaardigingen van de Scandinavische
conservatieve partijen. Vertegenwoordigers van de kleine christelijke volkspar-
tijen uit Scandinavië zouden zich vervolgens niet meer laten zien. De aanwe-
zigheid op datzelfde congres in Kiel van Smithers gaf geen aanstoot, aangezien
binnen de nei deze Britse conservatief een vertrouwd gezicht was. Op de par-
tijcongressen van Karlsruhe (1960), Keulen (1961), Dortmund (1962), Han-
nover (1964) en Düsseldorf (1965) zouden de Tories zich eveneens laten verte-
genwoordigen door de leiding van hun Overseas Bureau.18 Ook buiten deze
toogdagen om ontmoetten vertegenwoordigers van de cdu de conservatieven
in bilateraal verband. Eind november 1963 vond in Bonn een ontmoeting plaats
met de Tories; omstreeks datzelfde tijdstip had de cdu-Sleeswijk Holstein een
ontmoeting met de Deense conservatieve partij.19 Het begon de zusterpartijen
in toenemende mate te irriteren dat de cdu de voorkeur gaf aan contacten met
niet-christen-democratische partijen boven het werk in de nei. De ergernis nam
nog verder toe, toen ‘Bonn’ zich wendde tot de gaullisten.

De CDU en de gaullisten

Het was zeker niet zo dat het alleen de Nederlanders waren die kritiek hadden
op de cdu vanwege haar toenadering tot de Britse conservatieve partij; steeds
meer zorgde de Duitse toenadering tot de conservatieven ook tot spanningen in
de relatie tussen de West-Duitse en Italiaanse christen-democraten. Gezien de
financiële bijdrage die deze twee partijen leverden aan de nei was deze toene-
mende spanning niet zonder gevaren voor de internationale christen-democra-
tische organisatie. De kritiek op de cdu betrof niet alleen haar belangstelling
voor samenwerking met de Tories. Ook de toenadering van de West-Duitsers
tot de Franse Union pour la Nouvelle République (unr) werd met argwaan be-
keken. De unr, feitelijk het electorale platform van de in 1958 vanwege de
Alge rije-crisis in de Franse politiek teruggekeerde generaal De Gaulle, behoor-
de strikt gesproken niet tot de conservatieve partijen en had ook geen duidelijk
politiek program, maar haar achterban bestond vooral uit middenstanders en
boeren en kende niet het volkspartij-karakter van de christen-democratische
partijen. De weerstand tegen de unr werd in deze periode overigens niet zozeer
veroorzaakt door het vermeende conservatieve karakter van haar politiek, als
wel door de Europa-politiek van haar boegbeeld. Op 22 januari 1963 sloten de
Duitse Bondsrepubliek en Frankrijk een exclusief vriendschapsverdrag, dat
door Adenauer gezien werd als de kroon op zijn buitenlands beleid.20

De politieke verschuivingen in Frankrijk hadden hun repercussies in het
Euro pees Parlement. Het zetelverlies van de mrp bij de Franse parlementsver-
kiezingen in november 1958 leidde ertoe dat twee van haar afgevaardigden in
het Europees Parlement hun mandaat verloren. In april 1959 betrad een nieuwe
Franse delegatie de vergaderzaal, onder wie acht afgevaardigden van de unr, die
zich als geestverwanten bij de liberale fractie aansloten.21

In februari 1963 had in Bad Godesberg een eerste bijeenkomst op het hoog-
ste niveau plaatsgevonden tussen cdu en unr. Van cdu-zijde waren daar kop-
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stukken als minister van Defensie Kai-Uwe von Hassel, de voorzitter van de
cdu/csu-Bondsdagfractie Von Brentano en Kraske aanwezig. Tijdens deze
 eerste samenkomst werden afspraken gemaakt met betrekking tot verder inten-
sief overleg op diverse niveaus, waarbij over allerlei beleidsterreinen gesproken
zou worden. De unr had bovendien de intentie ook met andere meerderheids-
partijen in Europa contact op te nemen.22

De ontmoeting leidde begrijpelijkerwijs allereerst tot verontwaardiging bij
de mrp, sinds 1945 de vaste partner voor de Europese christen-democratische
partijen. In de eerste naoorlogse jaren was het contact tussen cdu en mrp zelfs
essentieel geweest in het verbeteren van de Duits-Franse betrekkingen en het
creëren van de mogelijkheden tot Europese integratie. De mrp’ers verzochten
dan ook direct nei-secretaris-generaal Seitlinger bij Kraske te informeren naar
de achtergronden van deze bijeenkomst. Het antwoord van de West-Duitser,
die het belang van de bijeenkomst met de gaullisten trachtte te bagatelliseren,
kon de mrp echter niet tevreden stellen. Ook de Italiaanse dc betreurde de stap
van de cdu, aangezien deze een verzwakking betekende van de christen-demo-
cratische eenheid, maar ook omdat zij een versterking inhield van de tendens
van de cdu om naar rechts op te schuiven. De Italianen vreesden ook een nega-
tief effect op hun eigen nationale positie. De associatie met een verrechtsende
cdu zou, zo werd gedacht, de dc electoraal in eigen land nog duur kunnen ko-
men te staan, ook al vanwege de sterke anti-De Gaulle-stemming in Italië.

Berichten over de conferentie leidden aan Nederlandse zijde onder meer tot een
in de Equipe verspreide nota aan het dagelijks bestuur van de kvp. Daarin werd
vastgesteld dat de unr nooit als partner voor christen-democratische partijen kon
worden beschouwd, omdat er op geen enkele wijze sprake was van een christelijk
program en dat belangrijke onderdelen van haar beleid zelfs volkomen in strijd
waren met datgene waar de christen-democratie voor stond. Hier werd vooral ge-
wezen op het magere sociale beleid en de anti-Europese politiek. Binnen de kvp
bestond ook ergernis over het feit, dat de cdu aan haar zusterpartijen nimmer mel-
ding had gemaakt van haar plannen. De anoniem gebleven schrijver van de ver-
trouwelijke nota, waarin de hand van Hahn herkenbaar is, legde het verband met
de steeds op de achtergrond spelende kwestie van de toenadering die de cdu (en
de övp) zocht in de richting van de conservatieve partijen in Groot-Brittannië en
Scandinavië. De christen-democraten in Frankrijk en Italië kenden, zo besloot de
nota, ‘een grote gevoeligheid’ ten aanzien van deze tendens naar ‘rechts’, die tevens
een ondersteuning van de gaullistische buitenlandse politiek inhield.23

Ook binnen de arp werd heftig gereageerd op de contacten van de West-
Duitse zusterpartij met de gaullisten. Enkele leden van de buitenlandcommis-
sie van de arp merkten tijdens de vergadering in april op – waarschijnlijk tot
groot genoegen van Berghuis, die kort daarvoor met het uitspreken van zijn
voorkeur voor (binnenlandse) samenwerking met de sociaal-democraten grote
beroering had gewekt binnen zijn eigen partij – meer te zien in samenwerking
met Engelse en Scandinavische socialisten dan met ‘u.n.r.-figuren’. Tevens
werd naar aanleiding van haar toenadering tot de unr een hard oordeel over de
cdu geveld. De secretaris van de commissie, de aan de Abraham Kuyperstich-
ting verbonden Tijmen Knecht, stelde dat
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het beeld dat velen hier te lande nog van de c.d.u. hebben vals is. Het is een zeer overwe-
gend roomse programpartij, die een zeer hoog percentage oud-nazi’s heeft geabsorbeerd
en die steeds ondemocratischer is gaan optreden, getuige wat zich rond allerlei ‘affaires’
de laatste tijd heeft afgespeeld.

Hij doelde op de zogenaamde Spiegel-affaire, die de val van Adenauers defen-
sieminister Franz Josef Strauß inluidde. Tevens stelde hij vast dat ‘van de mee-
levende protestanten slechts een betrekkelijk klein deel […] c.d.u. stemt.’ Enig
antipapistisch of conspiratief denken onder de antirevolutionairen blijkt uit de
oprisping van commissievoorzitter G. Kuypers – hoogleraar politieke weten-
schappen aan de Vrije Universiteit – dat Adenauer zich ook achter de Franse af-
wijzing van de Britse toetreding tot de eeg gesteld had ‘teneinde een Rooms
overwicht te behouden en/of een socialistische meerderheid te vermijden’.24 De
cdu bleef voor de meeste antirevolutionairen ook in deze jaren vooral een ka-
tholiek bolwerk.

Enkele dagen later werd in het Comité Directeur van de nei te Rome ge-
sproken over de relatie tussen de cdu en de unr. Namens Adenauer zette vice-
president Franz Meyers het standpunt van zijn partij uiteen: het ging hier om
een ‘réunion de caractère privé qui n’engageait en rien la cdu en tant que Par-
ti’. Kraske, zoals gezegd zelf ook aanwezig in Bad Godesberg, liet vervolgens
ter adstructie een lijstje met namen van de politici die aan de bijeenkomst in 
Bad Godesberg hadden deelgenomen, rondgaan. Het Comité Directeur kon
begrijpelijkerwijs met de uitleg van Meyers geen genoegen nemen en er daalde
een lading van kritiek op de cdu-vertegenwoordigers neer. Berghuis, die bij af-
wezigheid van president Lefèvre de vergadering voorzat, besloot de discussie
met de eufemistische conclusie dat toenadering tussen bepaalde partijen een ze-
ker risico met zich meebracht.25 De weerstand binnen de zusterpartijen tegen de
toenadering van de cdu tot de unr was hiermee duidelijk gebleken. Op boven-
genoemde kvp-nota staat bij een passage over een vervolgbijeenkomst in april
in Parijs de later toegevoegde aantekening dat deze niet doorging; het lijkt erop
dat de cdu de kritiek van haar zusterpartijen in deze wèl ter harte heeft geno-
men. Veel waarschijnlijker is het nog, dat de leiderswisseling binnen de cdu
– op 16 oktober trad Adenauer af als bondskanselier en werd de ‘atlantische’
Erhard zijn opvolger – ervoor zorgde, dat de intensiteit van het contact met de
gaullisten werd teruggeschroefd.

In het voorjaar van 1964 vond er in Bonn toch nog een ontmoeting met de
unr plaats, waar Adenauer – op persoonlijke titel – en Strauß acte de présence
gaven, maar van officiële zegen vanuit de partijtop was geen sprake meer. Tij-
dens de Parteitage van maart 1964 in Hannover, waar Erhard op het schild werd
geheven als de nieuwe politieke voorman en getracht werd na de jaren van strak
beheer door de autocratische Adenauer de partijdeuren open te gooien, kreeg
de kvp-afvaardiging de verzekering dat het cdu-partijbestuur geen intenties
had verdere contacten met de unr aan te knopen en dat de ontmoetingen in het
verleden als van louter particuliere aard moesten worden beschouwd. Met
name de Junge Union distantieerde zich van deze contacten. Ook had het par-
tijpresidium besloten niet aan te dringen op toelating van de unr tot de nei,
maar het achtte het om politieke redenen – ondersteuning van het Frans-Duitse
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akkoord – wel gewenst voeling te houden met de Franse meerderheidspartij.
Duidelijkheid werd hiermee niet gecreëerd. Ook werd niet volledig ingezet op
christen-democratische solidariteit in nei-verband. De door de buitenland- en
defensiecommissies van de cdu voorbereide congresresolutie die opriep de nei
uit te bouwen tot een doelmatige politieke organisatie, werd als enige niet aan-
vaard. In een rapport van het congres werd hiervoor een tweetal verklaringen
gegeven: allereerst om de unr en andere conservatieve meerderheidspartijen
niet tegen het hoofd te stoten en vervolgens om kort voor de verkiezingen de
potentiële liberale, niet-christelijke kiezers niet af te schrikken. In bedekte ter-
men werd gesuggereerd, dat de contacten tussen de Duitse Uniepartijen en de
unr vooral op instigatie van de Beierse csu aangegaan waren; de Beierse partij
onderhield dan ook ‘meer officiële relaties’ met de Fransen. De deelname van
Adenauer aan de bijeenkomst in Bonn was toe te schrijven aan zijn persoonlij-
ke vriendschapsbanden met De Gaulle en had geen relatie met de officiële 
partijlijn.26

Tijdens het cdu-congres van einde maart 1965 te Düsseldorf waren, onge-
twijfeld tot ongenoegen van de Nederlandse delegatie, behalve de christen-demo -
cratische zusterpartijen uit Italië, Oostenrijk, België, Frankrijk en Zwitserland
ook weer ruimschoots delegaties van conservatieve partijen aanwezig. Behalve
de Tory-vertegenwoordiging onder leiding van Lady Emmet waren er ook
Noorse en Zweedse conservatieven en een hoge afvaardiging van de Franse unr
met secretaris-generaal Jacques Baumel en Jacques Vendroux, burgemeester van
Calais en zwager van De Gaulle. Wèl kreeg tijdens het door  Adenauer aange-
boden diner aan de buitenlandse gasten de leider van de Latijns-Amerikaanse
christen-democraten, de Venezolaan Rafael Caldera, de ruimte voor een tafel-
rede waarin hij op het belang van de mondiale samenwerking van de christen-
democraten wees. Namens de genodigden was dc-leider Mariano Rumor de eer
te beurt gevallen een redevoering van dezelfde strekking af te steken. Het poli-
tieke afscheid van Adenauer had voor een machtsvacuüm gezorgd dat ten tijde
van de partijdagen in Düsseldorf nog niet ingevuld was. Hahn berichtte aan zijn
partijbestuur dat de cdu nog in een ‘interne krisis’ verkeerde en ten prooi was
gevallen aan interne tegenstellingen.27 De onduidelijke interne situatie in de cdu
had ook repercussies voor de machtsverhouding tussen de betrekkelijk conser-
vatieve en meer progressieve stromingen binnen de partij.

De aanwezigheid van vertegenwoordigers van conservatieve partijen op
christen-democratische partijcongressen was geen exclusief verschijnsel voor
de cdu. Toen Klompé begin april van dat jaar de buitengewone partijraad van
de toen twintig jaar oude övp bijwoonde, bevond zij zich onder meer in het ge-
zelschap van twee Britse conservatieven en een afvaardiging van de Zweedse
conservatieve partij. Blijkens haar verslag heeft Klompé, hoewel zelf behorend
tot de linkervleugel binnen de kvp, geen aanstoot genomen aan de oververte-
genwoordiging van de conservatieve richting onder de gasten.28

Nadat de gaullisten in het Europees Parlement zich door de Europese 
politiek van hun aanvoerder zich ook steeds verder verwijderd hadden van 
hun liberale fractiegenoten, besloten de europarlementariërs van de unr in 
januari 1965 uiteindelijk om een zelfstandige groep, de Union Démocratique
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Européenne (ude), te vormen.29 De relatie tussen cdu en unr kwam later nog
aan de orde tijdens een gesprek dat in de zomer van dat jaar plaatsvond in Den
Haag tussen leden van de Nederlandse equipe en de Italiaanse christen-demo-
craat Bernassola. De contacten tussen cdu en unr duurden op dat moment
blijkbaar nog voort. Hoewel Bernassola hiermee niet kon instemmen, achtte hij
deze problematiek niet urgent genoeg om haar direct aan de orde te stellen in
het nei-bestuur.30 Tijdens een bezoek aan Den Haag in juni 1966 ontkende
Heck overigens dat er sprake zou zijn van officieel contact tussen cdu en unr.
De mrp was onverminderd de zusterpartij: recent was Heck tot ergernis van de
gaullisten zelfs aanwezig geweest op het congres van de mrp.31

In een analyse in het periodiek van het Centrum voor Staatkundige Vorming
stelde Hahn vast dat opportunistische machtsformaties als de unr floreerden in
een periode van ontideologisering. Het zou tevens een aansporing kunnen be-
tekenen voor de andere christen-democratische partijen om hun gedachtegoed
te bewaken. Hahn stelde vast dat ‘in de moderne, industriële maatschappij, in
de moderne welvaartsstaat met zijn ver gevorderde sociale zekerheid en het
hoge consumptie-niveau de ideologische vraagstukken aan betekenis gaan ver-
liezen’. Volgens hem bracht het met name de cdu aan het twijfelen over de wen-
selijkheid van het behoud van haar christelijke identiteit. Deze ‘C’-discussie
leidde bij de Duitse christen-democraten, maar ook bij de zusterpartijen, tot de
overweging of een meer open volkspartij niet beter geschikt was om de strijd
om de kiezer aan te gaan. Hahn concludeerde uiteindelijk zelf dat het voor de
christen-democratische partijen beter zou zijn indien de ideologische uitgangs-
punten juist verdiept en opnieuw onderzocht zouden worden. Met name ook
vanwege de nieuwe verantwoordelijkheden van de christen-democratie in de
richting van Zuid-Amerika, Azië en Afrika bleef de ‘noodzaak van een politie-
ke beweging […] die bewust uitgaat van en vasthoudt aan een transcendentale
geestelijke orde van waarden en beginselen die niet door mensen opgesteld zijn,
en die niet door mensen veranderd kunnen worden’, onverminderd bestaan.32

Voor de mrp was de neerwaartse trend niet meer te keren. Electoraal had zij
na haar succesvolle start in 1945 steeds meer terrein verloren: van 26,3 % van de
stemmen in 1946 tot 8,2 % in november 1962. Begonnen als progressieve par-
tij, na 1951 steeds meer varend op een middenkoers, had zij voorafgaand aan
deze laatste verkiezingen tegelijk met haar leiderschap andermaal haar koers ge-
wijzigd. De vervanging, tijdens de campagne, van de duidelijk anti-gaullistische
voorzitter André Colin en secretaris-generaal Maurice-René Simonnet door re-
spectievelijk Jean Lecanuet en Joseph Fontanet bracht de mrp duidelijker op
het spoor van het politieke midden en op grotere afstand van de socialisten.
Sommige vooraanstaande politici als Pflimlin maakten deze politieke transfor-
matie persoonlijk door. Anderzijds wenste de mrp haar traditionele opvattin-
gen over ‘Europa’ te handhaven tegenover die van De Gaulle. Deze onduide-
lijkheid over de koers kostte uiteindelijk echter kiezers aan beide zijden van het
politieke spectrum. Nadat Lecanuet in december 1965 een mislukte gooi had
gedaan naar het Franse presidentschap, richtte hij in januari 1966 het Centre
Démocrate op. Vele oud-mrp’ers, maar ook centrum-rechtse groeperingen
vonden hier politiek onderdak. Pas op 13 september 1967 volgde de formele li-
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quidatie van de mrp als nationale politieke partij; zij bleef ook daarna nog wel
actief in de vorm van lokale studiegroepen. Binnen de nei werd de terug -
lopende Franse invloed – het Centre Démocrate zou zich nooit aansluiten –
concreet voelbaar toen bij de reorganisatie in 1965 het secretariaat-generaal
overging in niet-Franse handen en het administratieve centrum verhuisde van
Parijs naar Rome, waar naast de nieuwe president Rumor en zijn ‘adjudanten’
Ber nassola en Ernesto Talentino ook het informatie- en documentatiecentrum
van Hahn resideerde. De Franse invloed was hiermee gemarginaliseerd.33 De
werkelijke invloed in de Europese christen-democratie lag voortaan bij de
West-Duitsers en Italianen, waarbij de Beneluxpartijen, en dan vooral de Ne-
derlandse, de luizen in de Duitse pels vormden.

Intermezzo: Exclusief-protestantse contacten in Zwitserland 
en Noorwegen

De nei bleven, ondanks de deelname van het evangelisch-lutherse bestanddeel
van de cdu, een klein aantal protestanten uit de mrp en de Nederlandse par tijen
arp en chu, een door katholieken gedomineerde organisatie. Vooral de twee
Nederlandse protestants-christelijke partijen waren daarom steeds geïnteres-
seerd in uitbreiding van de nei met andere politieke partijen met een exclusief-
protestants karakter. De antirevolutionaire jurist De Jong riep al snel na de aan-
sluiting van arp en chu bij de nei in 1954 op tot versterking van het protes-
tants-christelijke element van de beweging. De Jongs gedachten gingen daarbij
in eerste instantie uit naar de Zwitserse en Noorse protestants-christelijke par-
tijen.34

Zo kwam daarom met enige regelmaat in nei-gremia het entameren of verbe -
teren van de contacten met de vaak wat kleinere protestants-christelijke par tijen
in Zwitserland en Noorwegen aan de orde – vaak in samenhang met de discus-
sie over de relatie met de conservatieven. Vanzelfsprekend waren het doorgaans
de arp- en chu-vertegenwoordigers, die dit punt op de agenda zetten.35 Zij ble-
ven er voorts voor waken, dat zij binnen de samenwerkingsverbanden – zowel
de nei als de Europese fracties – een kwalitatief en kwantitatief zinvol aandeel
hadden. Een alternatief was er overigens niet. De christelijk-historische euro-
parlementariër W.F. Lichtenauer stelde begin 1961 dat, als er directe Europese
verkiezingen zouden komen, een protestantse politieke partij ‘een illusoire
zaak’ zou zijn. ‘De protestanten buiten onze grenzen voelen zich een integre-
rend deel van de Christelijk-Democratische Partijen.’ Wèl zag Lichtenauer mo-
gelijkheden in de oprichting van een protestants-christelijke gespreksgroep
binnen het kader van de nei.36 Die zou er echter nooit komen: bij de buiten-
landse zusterpartijen bestond nauwelijks begrip voor de specifiek Nederlandse
verdeeldheid. Overigens was er blijkens een peiling in het kader van de arp-
gespreks groepenactiviteiten midden jaren zestig in de partij geen noemens-
waardige weerstand meer tegen samenwerking met de katholieken op Europees
niveau – al werd behoud van de eigen zelfstandigheid nog steeds als waardevol
gezien.37
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Ook de kvp’ers raakten meer en meer geïnteresseerd in de uitbreiding van de
unie met protestants-christelijke partijen, aangezien het toch ook voor hen een
versterking betekende van het christelijk geïnspireerde aandeel in de organisa-
tie. Dat kon als tegenwicht dienen tegen de dreiging van een toestroom van con-
servatieve partijen. Zo werd in het voorjaar van 1961 in de Equipe gesproken
over de mogelijkheid van de aansluiting bij de nei van de kleine Zwitserse
Evangelische Volkspartei (evp/s), waarmee de arp al langer banden had. Eerder
was hierover met Rosenberg, de secretaris van de overwegend katholieke Kon-
servativ-Christlichsoziale Volkspartei (kcvp) zoals de skvp sinds 1957 heette,
overlegd. Deze had de deelname van de evp/s aan de nei ten overstaan van de
Nederlanders ‘niet waarschijnlijk’ geacht, en hij maakte tevens duidelijk dat hij
zich er zelf niet voor zou inspannen. Het initiatief werd gelaten aan de West-
Duitse en Nederlandse protestantse christen-democraten. Naar aanleiding van
een hernieuwd verzoek van de Zwitserse protestanten om contact ging J.H.
Prins, directeur van de Kuyperstichting, mee in de Nederlandse delegatie naar
het nei-congres in Luzern in oktober 1961 om daar met vertegenwoordigers
van de kleine protestantse splinterpartij te spreken.38

Tijdens de vergadering van 19 maart 1964 sprak de Equipe wederom over een
mogelijke aansluiting bij de nei van de evp/s. Berghuis had daarvoor nog eens
met Rosenberg gesproken over deze mogelijkheid, waarbij de voorman van de
kcvp zich dit keer afwijzender opstelde. Tijdens het cdu-congres in Hannover
herhaalde hij deze opvatting tegenover Hahn. De evp/s was met slechts twee
van de tweehonderd zetels in het Zwitserse parlement een marginaal verschijn-
sel, waarbij zij zich vooral – volgens Rosenberg – ten koste van de katholieke
kcvp profileerde en in beginselkwesties contrair aan haar stemde. Rosenberg
was hoogstens genegen deze protestantse partij, die al langer contacten onder-
hield met de cdu en het Nederlandse cnv, bij de nei te betrekken als obser -
vateur. Het Tweede-Kamerlid voor de chu C. Bos, die zich als vertegenwoor-
diger van een kleine protestants-christelijke partij herkend zal hebben in de
posi tie van de evp/s, meende dat de binnenlandse politieke bezwaren van
Rosen berg toch niet de doorslag konden geven voor het al dan niet opnemen
van een partij in het Europese partijenverband.39

Tegelijk achtte het protestants-christelijke smaldeel binnen de Equipe het
wenselijk dat de relaties met de reformatorische partijen in Scandinavië werden
aangehaald. In de vergadering van de Equipe van juni 1963, waar tevens ge-
sproken werd over de kwestie van de toetreding van de Britse en Scandina -
vische conservatieve partijen, bracht Van der Sluis de positie van de kleine
christe lijke volkspartij in Noorwegen, de Kristelig Folkeparti (krf), ter sprake.
Aangezien de reis die Seitlinger recent door Scandinavië had ondernomen om
in Denemarken en Zweden conservatieve partijen te polsen voor aansluiting bij
de nei bij deze politieke splinter in slechte aarde gevallen was, werd besloten
dat dan maar van Nederlandse zijde het contact met deze Noorse evangelische
partij zou worden opgenomen.40 Vanuit de arp bestonden er via vu-hoogleraar
P.J. Verdam contacten met de leiding van de krf.41 Het verzoek van de Noorse
conservatieve partij aan het nei-secretariaat in het voorjaar van 1964 om toege-
laten te worden als ‘speaking observer’42 kan de arp hierbij niet behulpzaam
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zijn geweest. Vanuit de arjos werd kort daarna nog eens een beroep gedaan op
de vertegenwoordigers van de Nederlandse partijen in de top van de nei om
toetreding van de Noorse partij, maar ook die van de Zwitserse Evangelische
Volks partei, te bepleiten.43 De nei kwamen op deze dossiers echter niet tot be-
sluitvorming, mede omdat het belang ervan door de andere partijen niet gezien
werd.

Het moest dus allemaal vanuit de Nederlandse partijen komen. Binnen de
Equipe werd Van der Sluis belast met de opdracht om de contacten in de rich-
ting van het Scandinavisch schiereiland te leggen, waarbij het de inzet was om
de Noorse christelijke partij te laten toetreden tot de nei.44 Voorjaar 1965, tij-
dens een van de door de kvp voor haar kader georganiseerde gespreksdagen op
kasteel Bouvigne te Breda, werd in een afzonderlijke discussiegroep gedebat-
teerd over de wenselijkheid van formele contacten met de christen-democrati-
sche groeperingen in Scandinavië. De opinies waren verdeeld. Op dat moment
beperkten die contacten zich tot de Raad van Europa, waar een Scandinavische
vertegenwoordiger deel uitmaakte van de christen-democratische fractie.
Enke le deelnemers aan de discussie vreesden dat, indien te veel aandacht werd
besteed aan deze contacten, te veel energie die benodigd was voor het werk
binnen  de eeg verloren zou gaan. Anderen meenden dat, vooruitlopend op de
mogelijke uitbreiding van de eeg met deze landen, wel degelijk gewerkt moest
worden aan relaties in een ‘Groot-Europa’. Uiteindelijk kon de discussiegroep
zich verenigen op de conclusie dat beide trajecten bewandeld dienden te wor-
den. Daarbij moest overigens niet alleen gedacht worden aan de christelijke
groeperingen in Scandinavië, maar dienden ook in andere potentiële eeg-
landen  als Spanje, Oostenrijk en Zwitserland contact gezocht te worden. Daar-
naast waren er ook praktiserende christenen buiten de eigenlijke christen-
demo cratische partijen, zoals in de Britse Labour- en Conservatieve partij, met
wie een ideologische band bestond. Veel concrete stappen werden niet over -
wogen: de formulering van het advies luidde ‘Informeren en inventariseren en
kontakten zoeken in zijn algemeenheid’.45

Tijdens een bezoek aan de conferentie van het Gesprekscentrum van jonge
protestantse politici in Europa, die september 1965 in Oslo gehouden werd,
was ook vu-jurist W.F. de Gaay Fortman ervan overtuigd geraakt in de krf met
geestverwanten te maken te hebben. Hij stelde ook een mentaliteitsverschil vast
met de aanwezige cdu-protestanten, onder verwijzing naar Erhards neolibera-
le Soziale Marktwirtschaft:

Er is een duidelijke tegenstelling tussen de Noren, Zwitsers en Nederlanders enerzijds en
de Duitsers anderzijds. De laatste willen niet zo zeer een christelijke, als wel een cen-
trumpartij zijn. De principiële aanpak ligt hen niet […].

De Duitse genodigden hadden met klem verzocht, dat er ook afgevaardigden
van de jongeren van de Noorse conservatieve partij in Oslo werden uitgeno-
digd; zij hadden met hen meer affiniteit dan met de jongeren van de Noorse krf.
De Duitse gasten toonden zich dan ook ontstemd, toen bleek dat de conserva-
tieve jongeren geen uitnodiging hadden gekregen.46 Ook in dit geval tekende
zich een scheiding der geesten af.
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Van der Sluis meldde in oktober 1965 zowel in de Equipe als in het modera-
menoverleg met de arjos dat de krf niet veel meer voelde voor een lidmaat-
schap van de inmiddels tot Europese Unie van Christen-Democraten (eucd)
omgedoopte nei. Een verklaring werd niet direct gegeven. Het lijkt er sterk op,
dat het overwegend roomse karakter en het contact van enkele belangrijke
christen-democratische partijen met de Scandinavische conservatieven, ge-
voegd bij het feit dat hun landen niet aangesloten waren bij de eeg, een aan-
sluiting bij de nei niet direct tot topprioriteit maakten. Sterker nog, de aanhan-
kelijkheid die krf met een dergelijke stap aan de Europese zaak zou betuigen,
zou door de achterban niet in dank worden afgenomen. De antirevolutionaire
jongeren toonden zich verbaasd en teleurgesteld over deze veranderde hou-
ding.47

De Nederlanders bleven het proberen. Tijdens het bezoek van eucd-voor-
zitter Rumor aan Den Haag in juni 1966 pleitte de Equipe andermaal voor con-
tact op korte termijn met de Scandinavische christelijke volkspartijen – met
name die in Noorwegen – en niet met de conservatieven zoals voorheen wel ge-
beurde. Rumor was hiermee in beginsel akkoord, maar verzocht wel de arp- en
chu-vertegenwoordigers met concrete voorstellen te komen.48 Hieruit blijkt
dat hij geen bezwaar zag in toetreding van deze politieke kruimels, maar dat hij
er zelf geen bijzondere inspanning voor wilde leveren. Het was, kortom, aan de
Nederlandse protestanten zelf, om een en ander te realiseren. Begin 1968 werd
in arp-kring de kwestie weer besproken naar aanleiding van een brief van de
vice-voorzitter van de krf waarin weer wèl sprake was van behoefte aan relaties
met de eucd.49 De partij zou in september van dat jaar ook vertegenwoordigd
zijn op het eucd-congres in Venetië.50 De aansluiting van de Scandinavische
christelijke partijen zou, zoals in de delen II en III nog zal blijken, een proces
van lange adem zijn.

Het conservatieve probleem: discussie voortgezet

In de zomer van 1963 ontving de Nederlandse equipe andermaal een uitnodi-
ging van de Britse conservatieven voor een bezoek aan Londen. Een half jaar
eerder had De Gaulle het verzoek van de Britse regering om toetreding tot de
eeg met zijn veto getroffen, maar de Tories waren onverminderd geïnteresseerd
in transnationale contacten op partijniveau. De Nederlanders wensten zich aan
de door de nei neergelegde gedragslijn te conformeren. Dat betekende dat er
niet met de conservatieven, maar alleen met de Britse nei-groep rechtstreeks
contact zou zijn. Als de uitnodiging van de Britse equipe zou uitgaan, stond dan
ook niets een bezoek in de weg. Aalberse en Berghuis namen het op zich hier-
over in Straatsburg met vertegenwoordigers van de Engelse equipe te spreken.51

In het gesprek dat hier plaats had met de voorzitster van het buitenland-bureau
van de Conservatives, Emmet, maakte Berghuis duidelijk dat op een uitnodi-
ging van de zijde van haar partij niet kon worden ingegaan. Het voorstel om
langs de weg van de Britse equipe alsnog tot een bezoek aan Londen te komen
werd vervolgens vervat in een brief met die strekking aan Emmet, die zich 
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akkoord verklaarde, onder verzekering dat het bezoek ‘in any case a private
one’ zou zijn. Onder deze condities konden de Nederlanders instemmen met
een hernieuwde gang over het Kanaal.52 Einde februari 1964 bracht daarop een
delegatie van de Nederlandse equipe, bestaande uit de partijvoorzitters Berg-
huis en Aalberse en Bos als vertegenwoordiger van de chu, een bezoek aan
Londen. Bos verving hierbij zijn partijvoorzitter Beernink, die ondanks na-
drukkelijk verzoek om mee te gaan van deze reis afzag, zoals hij ook in andere
gevallen zijn beurt in het buitenlandse werk graag voorbij liet gaan.

In de vergadering van de Equipe die voorafging aan het bezoek van de Ne-
derlandse delegatie aan het Tory-hoofdkwartier was andermaal gesproken over
de verhouding tot de conservatieven, waarbij de eveneens genodigde jongeren-
vertegenwoordigers wisten te melden dat de aansluiting van de conservatieve
partijen uit de Scandinavische landen – impliciet natuurlijk ook de Britse – ook
voor de jongeren ‘een ernstig diskussiepunt’ vormde. Besloten werd de besluit-
vorming ten aanzien van dit brandgevaarlijke issue over het bezoek aan Londen
heen te tillen, wellicht in de hoop daar nieuwe inzichten te verkrijgen.53 Blijkens
de deelnemerslijst van Britse zijde trachtte de Conservative Party met de inzet
van enkele kopstukken, onder wie minister van Buitenlandse Zaken R.A. But-
ler en de pro-Europese minister voor Gemenebestzaken Sandys, de Nederland-
se gasten welwillend te stemmen.54 Tijdens het afsluitende diner bracht Emmet
de kwestie van de aansluiting van de Britse conservatieven ter sprake. Zij gaf
daarbij te kennen ‘niet om toelating te willen “bedelen”’ maar een vriendelijke
uitnodiging te verwachten. Het afhoudende antwoord van de Nederlanders
stelde de Britse gastheren (en -vrouwen) teleur. In de door Dick Houwaart
 opgestelde herinneringen aan en van Berghuis is opgenomen dat Emmet haar
partij verdedigde met te stellen dat er in Engeland meer gebeden werd dan in
Europa. De arp-voorzitter moet daarop resoluut hebben geantwoord dat dat
zijn standpunt niet kon veranderen, ‘omdat de Conservatieve Partij geen chris-
telijke partij was. En daarmee was de zaak van de baan’. Tegenover zijn arp-
medebestuursleden gaf hij later toe dat dit een ‘vrij pijnlijk’ moment was.55

Berg huis’ antwoord aan Emmet lag in het verlengde van dat van Hahn aan
Smithers vijf jaar eerder.

Na terugkeer rapporteerden Berghuis en Bos in de eerstvolgende vergade-
ring van de Equipe op 19 maart over de trip naar Londen. Nadat eerst met be-
wondering werd gesproken over de professionele indruk die de partijorganisa-
tie van de Tories op hen gemaakt had, kwam de gedachtewisseling al snel op het
heikele onderwerp dat, zo schreef Hahn begin januari ook al in een van zijn vele
nota’s waarmee hij de Equipe vanuit Rome bombardeerde, de nei tot op het bot
verdeelde: de relatie van de christen-democratie tot de conservatieven. Kleis-
terlee vroeg hem of het zinvol was de kwestie aan de orde te stellen tijdens een
kort daarop plaatsvindend gesprek met Withalm en Rosenberg in Den Haag.
Hij vermoedde zelf al dat zulks niet eenvoudig zou zijn ‘omdat mijns inziens
zowel de övp (althans zeker de heer Withalm), als de c.d.u. en evenzeer de
Zwitserse partij nogal sterk in de konservatieve hoek zitten’. Het onderwerp
werd blijkbaar te gevoelig geacht, aangezien het inderdaad bij deze gelegenheid
onbesproken zou blijven.
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Van Niftrik merkte in dezelfde vergadering op dat hij zich tijdens het re cente
partijcongres van de cdu van begin maart in Hannover – waar naar de mening
van de chu-ideoloog de conservatieven toch al opvallend prominent aanwezig
waren – geërgerd had aan het ‘lange en demonstratieve gesprek’, dat Emmet
met Adenauer had. Kleisterlee had in Hannover wel vastgesteld dat de cdu zelf
verdeeld was over het vraagstuk van de toelating van de conservatieven tot de
nei. Binnen het Bureau van de nei had Kraske zich als conservatieve hardliner
gemanifesteerd, terwijl cdu’ers als Peter Molt, de progressieve directeur van de
Politische Akademie Eichholz, andere contacten onderhielden. Toetreding
zonder meer werd door de meeste Duitse gesprekspartners op het congres op
ideologische gronden afgewezen, maar velen voelden wel wat voor een status
van ‘speaking observer’. In gesprekken met de in Hannover aanwezige Deense
afgevaardigden bleek, dat tussen Scandinavische en Britse conservatieven reeds
was afgesproken een dergelijke status aan te vragen.

In eigen kring werd op die negentiende maart nogmaals het voornaamste be-
zwaar tegen toetreding van de conservatieven aangestipt: ‘dat men door deze
toelating de ideologische fundamenten weghaalt onder de christen-demokrati-
sche beweging en dat vermeden moet [worden], dat deze een anti-socialistische
beweging wordt’. Aalberse signaleerde dat de Britse Conservatives in gesprek-
ken steeds naar de inderdaad waarneembare politieke overeenkomsten tussen
henzelf en de christen-democratische partijen op het continent verwezen. De
kvp-voorzitter stelde voor om langs de weg van de programmatische vergelij-
king de mogelijkheid van toetreding te overwegen. Hierbij deed zich het eerder
gesignaleerde probleem voor, dat de christen-democratische partijen het zelf
nog niet eens konden worden over een gemeenschappelijk ‘program van de
christen-demokratische beweging’. Van Niftrik antwoordde dat hij de nei in
hun actuele toestand niet tot uitvoering van een dergelijke opdracht in staat
achtte. Ook Kleisterlee veronderstelde een gemeenschappelijk program een on-
haalbare zaak en vond dat het initiatief van de Britten moest uitgaan. Zij dien-
den een ‘goed geargumenteerd verzoek om aansluiting […], waarin wordt aan-
getoond, waaruit de binding met de christen-demokraten blijkt’ op te stellen.
Ter nuancering wees het pragmatische kvp-Tweede-Kamerlid Th.E. (Tjerk)
Westerterp op de mrp, die dan weliswaar in januari 1964 eindelijk lid van de nei
was geworden, maar overwoog om alle christelijke referenties uit het program
te schrappen. Kortom: de bij de nei aangesloten partijen namen het zelf ook
niet altijd zo nauw met de beginselen. Daarbij zag hij ook voordelen in een ver-
grote fractie in het Europese Parlement, mocht het Verenigd Koninkrijk inder-
daad toetreden tot de eeg. Westerterp, die zich daarmee feitelijk op het door de
cdu steeds gehuldigde standpunt stelde, suggereerde als compromis vervolgens
een aansluiting in de vorm van een associated membership voor de Tories. Kleis-
terlee reageerde afwijzend op dit voorstel, waarvan hij een ‘vervaging van de
eigen stellingen’ verwachtte. Nadat zijn partijvoorzitter Beernink had uitge-
sproken de aansluiting van de Britse conservatieven ‘vrijwel onmogelijk’ te ach-
ten, nam Van Niftrik een wat toeschietelijker houding aan. De hervormd theo-
loog, die tien jaar eerder al de ommezwaai had gemaakt van tegenstander van
samenwerking tussen protestanten en katholieken tot enthousiast pleitbezorger

68



van deze coöperatie, constateerde toch ‘een band’ met de Tories. Met name in
de persoon van de pro-Europese Heath, die in 1965 partijleider zou worden,
zag Van Niftrik een verwante geest. Ook Bos stelde vast dat aangaande ‘Euro-
pa’ de conservatieven de Europese christen-democraten nader stonden dan de
vertegenwoordigers van Labour. Louter de naamgeving mocht verdere samen-
werking met de Conservatives niet in de weg staan – Bos zal daarbij gedacht
hebben aan de Zwitserse zusterpartij kcvp – als er wel sprake was van pro-
grammatische overeenkomsten. Hij stelde vervolgens voor een onderscheid aan
te brengen tussen programmatische en ideologische overeenstemming met de
nei. Het eerste zou recht geven op een geassocieerd lidmaatschap, het tweede
zou moeten leiden tot volledige aansluiting. Andermaal was het hiervoor nood-
zakelijk, dat de partijen in de nei zelf een christen-democratisch beginselpro-
gram en politiek program zouden opstellen op basis waarvan de aspirant-leden
beoordeeld konden worden.56

In een notitie schetste Hahn vanuit zijn Romeinse perspectief het dilemma.
Met het oog op de uiteindelijk onvermijdelijke uitbreiding van de eeg met on-
der andere het Verenigd Koninkrijk zou samenwerking met de Tories een ver-
sterkte positie van de christen-democratische fractie in het Europese Parlement
tot gevolg hebben. Anderzijds stelde Hahn vast dat de Conservatives, hoewel
zij ook op partijcongressen in België, Duitsland, Oostenrijk en Italië versche-
nen, geen werkelijk christelijke partij vormden: ‘Onder de gegeven omstandig-
heden kunnen de konservatieve partijen dus niet als christelijke of christen-
demo kratische partijen worden aangemerkt en hun aansluiting zou ideologisch
verwarrend en vervagend werken’, waarschuwde Hahn. Nu de Britse equipe
sinds enige jaren ‘overgenomen’ was door de conservatieven, was het formeel
onmogelijk geworden om de Britten toe te laten tot de nei.

Het verst gevorderd waren de jongeren. Nadat al in 1961 de christen-demo-
cratische en conservatieve studentenorganisaties samengegaan waren, werd
op 3 mei 1964 in Hamburg de Conservative and Christian Democrat Youth
Community of Europe (cocdyc) opgericht. De jongerenorganisaties van de
chris ten-democratische partijen uit Nederland, België, Frankrijk en Italië
 zouden zich echter niet aansluiten bij deze gemeenschap. De jongeren van de
cdu, de csu en de övp daarentegen zouden hun lidmaatschap van de cocdyc
combineren met dat van de Europese Unie van Jonge Christen-Democraten
(eujcd) en de mondiale uijdc.57

In een gesprek met August Vanistendael, de Belgische voorzitter van het In-
ternationale Christelijke Vakverbond, had Hahn al vernomen dat de interna-
tionale vakbond niet verder wilde gaan dan een ‘observateur’-status voor de
conservatieven – een stap die de jongeren van de uijdc al gezet hadden. Hahn
vermoedde echter dat een dergelijke vergulde pil de Britten inmiddels niet meer
tevreden zou kunnen stellen. De standpunten van de zusterpartijen overziend,
stelde Hahn vast, dat de Duitsers en Oostenrijkers ‘sterke voorstanders’ waren
van intensiever contact met de conservatieve partijen en dat zelf ook al onder-
hielden, dat de Zwitsers ook neigden naar nauwere samenwerking, maar dat de
Belgen, Fransen en Italianen zoals ook de Nederlanders weinig zouden voelen
voor een volwaardige toetreding van de conservatieven tot de nei. Hahn con-
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cludeerde dan ook, dat er op dat moment eigenlijk geen aanleiding was om an-
ders dan via een equipe – waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zou-
den moeten zijn – met de Britse conservatieven samen te werken. Het was naar
de mening van Hahn daarentegen wel zinvol om bij de conservatieven meer in-
formatie in te winnen over hun ideologische posities en hun argumenten om tot
de nei toe te treden.58

kvp-ondervoorzitter en secretaris van het Nederlands Katholiek Vakver-
bond (nkv) F.G. van der Gun toonde zich ontevreden over de opening die
Hahn hiermee liet ten aanzien van samenwerking met conservatieven in de toe-
komst. ‘In het algemeen heb ik namelijk aan een versterking van de conserva-
tieve opvattingen in de christen-democratische partijen geen behoefte’, zo
meende Van der Gun.59 Was het nkv – de ‘linkervleugel’ van de kvp – rabiaat
 tegen samenwerking tussen christen-democraten en conservatieven, binnen het
dagelijks bestuur van de kvp werd in ieder geval ook door vice-voorzitter
G.J.M. Horbach een volwaardige aansluiting van de conservatieve partijen uit
Groot-Brittannië en de Scandinavische landen uitgesloten.60

De sterke pleidooien van vertegenwoordigers van de cdu in nei-verband
voor toelating van de conservatieve partijen, gevoegd bij de aanhoudende af-
wijzing door een deel van de cdu-top van binnenlandse samenwerking met de
socialisten, droegen ertoe bij dat de cdu door velen als een conservatieve partij
werd gezien. Op een kvp-bestuursvergadering in maart 1964 meldde vice-voor-
zitter Horbach zijn medebestuursleden over de cdu dat ‘[d]e aard van deze par-
tij […] sterk conservatief is’.61 Tijdens de cdu-partijdagen die van 14 tot 17
maart in Hannover gehouden werden kon Horbach vaststellen dat zijn analyse
van de cdu voor nuancering in aanmerking kwam. De pogingen hier door de
partijleiding ondernomen om op dit congres als eenheid naar buiten te treden
slaagden slechts gedeeltelijk, niet het minst vanwege de nog steeds heersende
riva liteit tussen Adenauer en Erhard, maar ook door andere latente menings-
verschillen over de buitenlandse politiek en de aan te nemen houding tegenover
de spd. De linkerzijde manifesteerde zich opvallend, aldus de kvp-verslaggever.
Zo werd de progressieve Blank in het presidium gekozen en klonken er volop
pleidooien voor een ‘socialere koers’.62 Het is dus de vraag of de bij de Neder-
landse christen-democratische politici heersende perceptie van de cdu als sterk
conservatieve partij wel de juiste was. Zij lijkt in ieder geval wat ongenuanceerd,
aangezien er wel degelijk ook christelijk-sociale geluiden binnen de Uniepar -
tijen te beluisteren waren. Veel moeite bleven de Nederlanders houden met
conservatieve representanten als Heck, inmiddels minister van Familie- en
Jeugdzaken. Met name zijn singuliere wijze van communiceren stond de Ne-
derlanders niet aan: ‘Heck kan […] storend zijn, gezien zijn wijze van diskus-
sie, d.w.z. unilaterale deklaraties, oordelen en veroordelingen’.63

Aanvraag van de Tories

In een nota van april 1965 maakte Hahn de balans op inzake de kwestie van de
toelating van de conservatieve partijen tot de nei. De övp- en dc-afgevaardigden
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verklaarden zich tegen toetreding van de conservatieven zolang dezen niet bereid
waren de christen-democratische ideologie te onderschrijven. De Zwitserse kcvp
achtte het tegen de achtergrond van de hernieuwde Britse aanvraag tot toetreding
tot de eeg niet wenselijk de Conservative Party, waartoe veel ‘europeanen’ be-
hoorden, te weren. Wellicht zouden de Britten onder een andere status kunnen
toetreden, zo was het advies van de Zwitsers. De cdu was op dit stuk verdeeld,
zo stelde Hahn vast. Er gingen Duitse stemmen op om de Tories weliswaar niet
als volwaardig lid toe te laten, maar om toch met hen een zekere relatie aan te
gaan. Vertegenwoordigers uit de protestantse cdu-hoek, die vaak op landsniveau
al contacten onderhielden, pleitten wèl voor aansluiting van de Britten. Hahn had
daarentegen vernomen dat Adenauer, als partijvoorzitter nog steeds invloedrijk,
tegen opname van conservatieven in de nei was.64

In juli 1965 dienden de Britse conservatieven een eerste officiële verzoek in te
mogen toetreden tot de nei. De aanvraag speelde vervolgens een rol op het con-
gres dat in december 1965 in het Italiaanse Taormina werd gehouden. Deze bij-
eenkomst stond vooral in het teken van de afronding van de reorganisatie van de
nei. In de jaren na de oprichting was de onvrede over de geringe uitstraling en
politieke invloed van de organisatie sterk toegenomen. Van aanvang af waren de
Italianen, Oostenrijkers en Zwitsers al voorstanders geweest van een partijen-
bond. Vervolgens waren in de jaren vijftig ook de Duitsers en ten slotte ook de
Nederlanders ‘om’, hetgeen tot een jarenlange reorganisatiediscussie leidde. Na
lang aandringen en onder invloed van de verdergaande Europese eenwording
sloten zich uiteindelijk ook de cvp/psc (1959) en de mrp (1964) bij de nei aan.
De daaropvolgende ineenstorting van de mrp ruimde de laatste hindernissen
voor organisatorische verandering uit de weg. Als de Europese Unie van Chris-
ten-Democraten maakten de nei een doorstart. Voortaan zouden alleen partijen
kunnen deelnemen – vandaar het verzoek van de Conservatives, die de Britse
equipe buitenspel gezet zagen. Tevens werd een nieuwe leiding aangesteld. De
politiek secretaris van de Italiaanse dc, Rumor, werd de nieuwe president; cvp-
secretaris Leo Tindemans werd benoemd tot secretaris-generaal.65

Op het congres lag een rapport voor van Alain Poher, de voorzitter van de
christen-democratische fractie in het Europees Parlement, over ‘La collabora-
tion des démocrates-chrétiens avec les autres forces politiques’. Patrick Wall,
secundus van Emmet, wees op de behoefte aan internationaal contact bij de con-
servatieve partijen in Groot-Brittannië en Scandinavië. Wall afficheerde zijn
partij als christelijk èn democratisch. Ook de afwezigheid van de wel uitgeno-
digde Labourpartij op het congres was volgens Wall een bewijs te meer dat zijn
partij de aangewezen partner was voor de continentale christen-democraten.
Hij zette hen vervolgens het mes op de keel door te dreigen met de oprichting
van een eigen conservatieve internationale, indien het toetredingsverzoek niet
gehonoreerd werd. Dat het geen loos dreigement was, bleek uit de reeds geme-
moreerde oprichting van de cocdyc voorjaar 1964, ten gevolge van de afwij-
zing van een soortgelijk verzoek van de jonge conservatieven bij de uijdc. 
Enkele christen-democratische partijen, de cdu voorop, hadden zelfs al be-
langstelling getoond voor een conservatieve transnationale organisatie. De
Duitse christen-democraten waren in Taormina bescheiden vertegenwoordigd

71



en illustreerden daarmee hun geringe belangstelling voor en wankelmoedige
loyaliteit aan de christen-democratische internationale. De voorkeur ging eer-
der uit naar nauwere contacten met West-Europese centrum-rechtse regerings-
partijen.

Aan Wall, over wie Kleisterlee in zijn rapportage van het congres niet naliet
te vermelden dat hij een supporter was van de allerwegen als verfoeilijk be-
schouwde apartheidspolitiek van Ian Smith in Rhodesië, werd toegezegd dat de
kwestie door het Bureau en het Comité Directeur in onderzoek zou worden ge-
nomen. Equipevoorzitter Van Niftrik uitte in Trouw zijn vrees dat ‘de afweer-
positie’, zoals die tot dusver door de christen-democraten tegen conservatieve
bedreigingen was ingenomen en waarmee hij het volledig eens was, op den duur
‘niet sterk’ zou staan. Tijdens de evaluatie van het congres op de vergadering
van de Equipe begin februari 1966 werd nog eens de Nederlandse positie vast-
gesteld: het lidmaatschap van de eucd behoorde volgens de Nederlanders niet
toegekend te worden aan conservatieve partijen; wèl was aansluiting mogelijk
van een politiek gemengde equipe.66

Hoewel het vooral de kvp’ers (Hahn) en antirevolutionairen (Berghuis) ge-
weest waren die deze positie aan zowel de Britse conservatieven zelf als de zus-
terpartijen duidelijk maakten, wensten ook de christelijk-historischen zich er
onverkort bij aan te sluiten. In het periodiek van de Jhr.mr. A.F. de Savornin
Lohmanstichting liet Van Niftrik aan zijn achterban weten dat ook voor de chu
aansluiting van de Britse conservatieven bij de eucd uitgesloten was. De be-
kende argumenten werden gehanteerd: de vrees om onterecht in de conserva-
tieve hoek ingedeeld te worden en de angst voor een verdere en door de Ne-
derlanders ongewenste deconfessionalisering.67

Ook de christen-democraten in de ‘parlementen’ van de Raad van Europa en
de West-Europese Unie (weu) werden geconfronteerd met de toenaderingspo-
gingen van de Britse conservatieven. Het kvp-Tweede-Kamerlid A.E.M. Duyn-
stee zette, voorafgaand aan het congres van Taormina, zijn eigen mening en die
van de christen-democratische fractie in de weu – waarvan hij ondervoorzitter
was – uiteen in een brief aan zijn partijvoorzitter. Zelf zag Duynstee geen be-
zwaren tegen samenwerking met de Tories. De naamgeving van de partij was
weliswaar wat ongelukkig, maar de Britse conservatieven voerden toch werke-
lijk geen reactionaire of asociale politiek. Voorts stelde hij dat de eucd in haar
weigering de Britten toe te laten de achterstand op de alomtegenwoordige 
Socialistische Internationale alleen maar groter liet worden. Met hun Prinzi-
pienreiterei gooide zij waardevolle contacten met Groot-Brittannië overboord,
terwijl de socialisten in alle Europese landen een politieke basis hadden. Ook
Duynstee viel voor het machtspolitieke argument dat eerder bij Westerterp de
doorslag gaf: de eigen fractie – nu in de weu, later ongetwijfeld ook in ‘een wer-
kelijk Europees parlement’ – werd met uitbreiding met de conservatieven aan-
zienlijk vergroot. Uiteindelijk kreeg de kvp’er in de weu-fractie toch niet zijn
zin: gekozen werd voor het compromis om de conservatieven een geassocieerd
lidmaatschap aan te bieden.68

Om de druk wat op te voeren maakte Tory-partijleider Heath op 21 januari
1966 tijdens een persconferentie in Rome het toelatingsverzoek van zijn partij
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bij de eucd publiek.69 De bestuurlijke gremia werden gedwongen over de kwes-
tie te spreken. De standpunten bleven onveranderd. De cdu pleitte weer vóór
toelating, terwijl de Italianen, Nederlanders en Belgen tegen bleven. Het be-
langrijkste gevolg van deze impasse was dat de kwestie almaar in de tijd voor-
uitgeschoven werd – dit tot ergernis van de cdu.

Bij gelegenheid van het cdu-partijcongres van maart 1966 in Bonn, waar ook
de Britse (Emmet) en Scandinavische conservatieve partijen weer aanwezig wa-
ren, kreeg Hahn de gelegenheid de actuele stand van zaken bij de West-Duitse
christen-democraten op te nemen. Erhard, zo constateerde hij, ging in zijn con-
gresrede in op de ideologische plaatsbepaling van de cdu. Nu de negentigjari-
ge Adenauer dan eindelijk met veel tegenzin het politieke toneel verliet, liet Er-
hard niets na om eenieder ervan te overtuigen dat de cdu onder zijn leiding (de
bondskanselier werd in Bonn tevens tot partijvoorzitter gekozen) geen liberale
partij zou worden. Hij streefde naar een ‘freiheitliche Volkspartei auf christli-
cher Grundlage’. Het accent op de christelijke beginselen was naar de mening
van Hahn vooral bedoeld om de katholieken voor zich te winnen. Hij sugge-
reerde hiermee weer eens, dat deze principes veel minder prominent op de
voorgrond traden en dat hier een aanwijsbaar verschil lag met de Nederlanders.
Erhard beloofde zijn gehoor de instelling van een ideologische commissie. Nog
sterker dan Erhard benadrukte aftredend geschäftsführender Vorsitzender Jo sef
Hermann Dufhues de christelijke grondslagen van de partij. Tijdens het con-
gres werd voor het eerst een politiek secretaris-generaal aangewezen in de per-
soon van Heck. Deze kreeg hiermee een centrale positie binnen de partij. Hahn
zag de samenstelling van de nieuwe partijleiding als een ‘weerspiegeling van de
interne discussies tussen liberalen en conservatieve protestanten aan de ene kant
en sociaal meer vooruitstrevende katholieken anderzijds’. De balans in de par-
tijtop was naar zijn mening wel enigszins ‘naar rechts’ verschoven.70

Een dag na het congres sprak Hahn met Klompé over de ontwikkelingen
binnen de cdu en de Europese christen-democratie. Gespreksthema was het
hoog oplopende conflict tussen Rumor en Heck over de Duitse wens om de
conservatieven toe te laten tot de eucd. Vooral de Noord-Duitse evangelische
cdu’ers meenden dat de samenwerking in de eucd niets voorstelde zolang de
Britse conservatieven er niet bij betrokken zouden zijn. Graag zagen zij ook het
Instituut te Rome in noordelijke richting verplaatst. Mocht dit inderdaad ge-
beuren, dan zou Rumor aftreden, zo had hij al gedreigd. Hahn zag de invloed
van Rumors sterk anti-Duitse rechterhand Bernassola, die in internationale
contacten niet van zijn zijde week, als een belangrijke factor.71

Enkele maanden later, op 13 juni 1966, verscheen Heck, inmiddels vice-pre-
sident van de eucd, in ’s-Gravenhage. Hij sprak hier met een gezelschap be-
staande uit Van Niftrik, Berghuis, Van der Sluis, Aalberse, Kleisterlee en Wes-
terterp, aangevuld met de fractievoorzitters in de Tweede Kamer: Schmelzer
(kvp), B. Roolvink (arp) en Beernink (chu). Gesproken werd onder andere
over meer concrete politieke issues als de Duitse kwestie, de internationale ver-
houdingen en de Nederlands-Duitse relatie in het algemeen. Onvermijdelijk
kwam het gesprek vervolgens op de relatie met de conservatieve partijen en het
Britse toetredingsverzoek, waarbij vooral de handelwijze van de eucd na de
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‘officiële toenaderingspoging’ van Britse kant van juli 1965 aan de orde kwam.
Heck vond het onverkwikkelijk dat op dit verzoek nog geen antwoord was ge-
geven. Hij wees er voorts op dat in de nieuwe statuten van de eucd de moge-
lijkheid van een geassocieerd lidmaatschap gecreëerd was; in het geval van de
Britten zou een toepassing voor de hand liggen. Heck had zich in de eucd ge-
stoord aan de Italianen, die naar zijn mening het adjectief ‘conservatief’ wat al
te lichtvaardig met ‘reactionair’ verwarden. Hij legde uit dat vooral de protes-
tanten binnen de cdu verwantschap voelden met de Britse Tories, die zij zagen
als ‘gevormd (“geprägt”) door de Reformatie’. Van Nederlandse zijde werd
nogmaals benadrukt dat de beginselen van de christen-democratische en con-
servatieve partijen niet bij elkaar aansloten. Een samenwerking van christen-de-
mocraten en conservatieven zou een sterk antisocialistisch karakter krijgen; zij
zou de eucd en enkele van haar leden in een ‘onhoudbare positie’ brengen. De
Nederlanders konden wèl instemmen met de opvatting van Heck dat de zaak
op korte termijn ‘behoorlijk’ geregeld diende te worden. De Duitse minister
zag – misschien toch onder invloed van de impasse waarin het gesprek op dit
thema was geraakt – wel iets in een ‘pragmatische oplossing’, waarbij hij dacht
aan bilaterale betrekkingen tussen afzonderlijke partijen; een al dan niet geas-
socieerd lidmaatschap was dan niet noodzakelijk. Vanzelf kwam het gesprek
ook op de naoorlogse ontideologisering en deconfessionalisering in Europa.
Wat zijn eigen partij betrof verzekerde Heck de Nederlanders dat de cdu een
christelijk geïnspireerde partij zou blijven; over naamsverandering werd al he-
lemaal niet gedacht.72

Op 17 juni werd er in Scheveningen op een studiedag van de Nederlandse
equipe ook door een negentigtal vertegenwoordigers van de drie Nederlandse
partijen gesproken over de relatie tussen geloof en politiek. Voorzitter Van
Niftrik legde in zijn openingswoord een verband met de deconfessionalise-
ringstendens bij de West-Europese zusterpartijen. In de discussie werd ver -
volgens gedebatteerd over de vraag of het afzien van ‘een duidelijk christelijke
signatuur en wijdere omschrijving der doelstelling niet naar een partij als de
Oostenrijkse oevp en de cdu in de Bondsrepubliek’ leidden.73

De dag vóór de conferentie had na Heck ook eucd-voorzitter Rumor Den
Haag aangedaan, waarbij hem onder andere een ontvangst door premier
J.M.L.Th. Cals op het Catshuis ten deel viel. Rumor, weer geassisteerd door
Bernassola, had daaraan voorafgaand in het Kamergebouw, in aanwezigheid van
de eveneens meegereisde Hahn, gesproken met een delegatie van de Equipe
 bestaande uit de chu’ers Van Niftrik en A.D.W. Tilanus (sinds januari de nieu-
we Unievoorzitter), de kvp’ers Aalberse, Horbach, Kleisterlee, W. Perquin en
H.G. Cloudt en de arp’er W. de Kwaadsteniet. Al snel stelden de gespreksdeel-
nemers vast dat zij het afwijzende standpunt ten aanzien van de Britse aanvraag
met elkaar deelden. Ook al vanwege de ambities in de richting van Latijns-Ame-
rika en de ontwikkelingslanden was een aansluiting van conservatieve elemen-
ten uitgesloten. Vanuit zijn perspectief als politiek secretaris van de dc voorzag
Rumor een uittreden van zijn partij indien de meerderheid binnen de eucd als-
nog tot toelating van de conservatieve partijen zou besluiten. Van Nederlandse
zijde werd wel aangedrongen op snelle beantwoording van het Britse verzoek.

74



Rumor vermoedde dat de Duitsers zich uiteindelijk bij een meerderheidsbesluit
zouden neerleggen en dat het Heck vooral te doen was om ‘een snelle afwikke-
ling van de kwestie’. Aalberse stelde voor de Britten toch een mogelijkheid te
geven zich uit hun internationale isolement te bevrijden: indien zij bewilligden
in een pluriform samengestelde equipe, konden zij aan het eucd-werk deel -
nemen. Rumor kon zich vinden in een dergelijke constructie.74

Aldus werd tijdens de Bureauvergadering in juli van dat jaar besloten om
Heath te antwoorden op de brief van een jaar eerder.75 Klompé, die met Van
Niftrik de vergadering bijwoonde namens de Equipe, liet Rumor haar scepsis
blijken over deze constructie. Zij dacht dat een Labour-politicus onmogelijk
aangesloten kon zijn bij zowel de socialistische als de christen-democratische
internationale. Een Britse equipe zou dan ook waarschijnlijk verstoken blijven
van Labour-vertegenwoordigers. Desgevraagd erkende Rumor dat ook. De
eucd-voorzitter trachtte hier vooral tijd te winnen, eerder dan te komen met
een definitieve oplossing.76 Het antwoord van de eucd-voorzitter leidde inder-
daad niet tot een Britse equipe. De Conservatives bleven buiten de eucd.

Intermezzo: relaties met Latijns-Amerikaanse christen-democraten

Terwijl Hahn een ideologische bloedverdunning onder de West-Europese
christen-democratische partijen vaststelde, meende hij in een terugblik van
twee decennia later te kunnen vaststellen dat de Latijns-Amerikaanse christen-
democraten langer waren blijven vasthouden aan hun ideologische uitgangs-
punten. Dat zij veel minder gehinderd werden door regeringsverantwoorde-
lijkheid, zoals de Europese christen-democraten die wel voortdurend hadden te
dragen, had daarbij wel een rol gespeeld. Ook het gegeven, dat de Latijns-Ame-
rikaanse christen-democratische partijen doorgaans vanuit een minderheidspo-
sitie en vaak in oppositie tegen onderdrukkende ‘rechtse’ regimes opereerden,
gaf ruimte voor een meer revolutionaire opstelling. Latere regeringsdeelname,
zoals in Chili en Venezuela, zou de christen-democraten daar tot realistischer
posities dwingen. In de umdc zouden de verschillen met de Europese christen-
democraten vooral tot confrontaties met de cdu leiden.77

In het midden van de jaren zestig richtte de Duitse kritiek zich ook op het
Instituut in Rome. Hahns geesteskind liet zich naar de mening van de cdu te
veel in met de al te progressieve Latijns-Amerikaanse christen-democraten. In
1964 had dat al geleid tot de zogenaamde ‘kwestie Molt-Eichholz’. De cdu
werd steeds kritischer over de projecten die hun eigen, door de progressief ge-
oriënteerde Peter Molt geleide Politische Akademie in Eichholz gezamenlijk
met Hahns centrum in Latijns-Amerika opzette en financierde.78 Om de met
hem congeniale Molt een hart onder de riem te kunnen steken, verzocht Hahn
voorjaar 1965 in een vertrouwelijk schrijven aan het dagelijks bestuur van de
kvp om hem uit te nodigen voor een spreekbeurt in Nederland.79 In een notitie
van eind 1966 moest Hahn echter vaststellen dat Molt binnen de cdu ‘op dood
spoor’ terechtgekomen was, ‘omdat deze te progressief met de latijnsameri-
kaanse christen-democraten samenwerkte’.80 Ondertussen was Heck er ook in
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geslaagd de contacten van het Instituut met de Latijns-Amerikanen in te per-
ken. Hij kon hierbij wijzen op de hoge kosten die de mondiale activiteiten met
zich meebrachten en die de begroting van het Instituut verre bleken te overstij-
gen. Van Nederlandse zijde kwam nog verzet tegen deze beperking van de
manoeuvreerruimte voor Hahns Instituut, al ging dat niet gepaard met een gel-
delijke ondersteuning.81

Ook de Italianen wensten de mondiale functie van het Instituut te handha-
ven. Het leidde er steeds meer toe, dat de dc en de cdu tegenover elkaar kwa-
men te staan. Op het vijfde christen-democratische wereldcongres, dat van 23
tot 26 april 1966 in de Peruaanse hoofdstad Lima gehouden werd, vond een
confrontatie plaats toen Bernassola in zijn rapportage aan het congres onaan-
gekondigd de benoeming van een wereldsecretaris voorstelde bovenop het al
bestaande mondiale comité. Deze nieuwe functionaris zou tevens als gezag-
voerder van het Instituut optreden, waardoor de mondiale uitstraling ervan ge-
waarborgd zou blijven. De Duitse delegatie, onder leiding van Heck, zag een
dergelijke constructie niet zitten. Dat had steeds meer ook te maken met de
eigen activiteit van de cdu in Latijns-Amerika, waarbij vooral steun verleend
werd aan conservatieve groeperingen. Het Italiaanse voorstel was mede voort-
gekomen uit ergernis hierover. De discussie over het voorstel van Bernassola
luwde enigszins toen voorgesteld werd dat Rumor en Heck deze zaak maar
eens onderling moesten bespreken.82 De mondiale secretaris-generaal zou er in
ieder geval voorlopig niet komen.

Tijdens de Bureauzitting op Schloß Kleßheim bij Salzburg op 16 juli bepleit-
te Hahn zelf nog eens de mondiale werkzaamheid van zijn Instituut. Hij stond
hierbij lijnrecht tegenover Kraske. Uiteindelijk werd besloten dat voor bijzon-
dere niet-Europese projecten in de toekomst voorafgaande toestemming vereist
zou zijn van het Bureau.83 Ook hierna bleef de cdu kritiek houden op Hahn en
zijn Instituut. Op de eucd-presidiumbijeenkomst op 5 september 1966 in het
Noord-Italiaanse Sirmione werden door Heck en Rosenberg harde noten ge-
kraakt over het functioneren van het Instituut en zijn directeur. Er werd zelfs
gesproken over een ontslag van Hahn. Deze kreeg al snel daarna lucht van de
kritiek, achtte haar ‘nogal onbillijk’ gezien de zwakke financiële toestand en het
gebrek aan duidelijkheid over plaats en doelstellingen van het Instituut. Rumor,
die het Instituut wel zag als een mondiaal christen-democratische instelling,
bleef Hahn steunen. In een over deze episode handelende openhartige notitie
uitte Hahn zijn verwondering over de opstelling van Rosenberg. De Zwitserse
vice-voorzitter, feitelijk de oprichter van de nei, had de voorbije decennia toch
altijd voor eenheid onder de partijen gepleit, maar werkte nu met zijn steun aan
Heck verdeeldheid in de hand. Duidelijk was dat de Zwitserse kcvp de over-
steek had gemaakt naar het ‘conservatieve’ kamp.

Tevens gaf Hahn lucht aan zijn ergernis over het ondiplomatieke manoeu-
vreren van Heck – ergernis, die voor een belangrijk deel veroorzaakt werd door
teleurstelling: Hahn had jarenlang, vaak tegen de wens van de Italianen in, ge-
pleit voor samenwerking met de cdu, onder andere resulterend in het Fonds
International de la Solidarité (fis) dat steun verleende aan christen-democrati-
sche bewegingen in ontwikkelingslanden. ‘Nu manoeuvreren ze mij in een 
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situatie – zeker ongewild, maar toch duidelijk – waarin voor de anderen bewe-
zen wordt: met de Duitsers is toch niets te beginnen.’ Hahn vreesde dat de
‘noordduitse, hoofdzakelijk protestants-conservatieve groep’ de overhand zou
krijgen binnen de cdu.84

Op de vergaderingen van het Bureau en het Comité Directeur in het week-
einde van 17 en 18 december – de protestanten in de Equipe zouden zich an-
dermaal beklagen over het vergaderen op de zondag – werd ten aanzien van het
Instituut een compromis acceptabel geacht. In eerste instantie zou het exclusief
werkzaam zijn voor de eucd, maar ‘buiten-Europese opdrachten’ zouden niet
zonder meer afgewezen worden.85

Begin 1968 werd naar aanleiding van een onderzoek door een commissie on-
der aanvoering van Rosenberg besloten dat het Instituut te Rome geïntegreerd
zou gaan worden in het secretariaat-generaal van de eucd, waaraan Hahn als
parttime medewerker verbonden zou blijven. Het Instituut zou zich behalve op
studie meer gaan toeleggen op het informeren van de aangesloten partijen. Als
voornaamste resultaat van dit streven verscheen in deze periode het eerste num-
mer van het in twee talen uitgegeven Panorama Démocrate-Chrétien/Christ-
lich-Demokratisches Panorama, dat als orgaan van de eucd zou gaan dienen.86 In
de vorm van de Konrad-Adenauer-Stiftung (kas) had de cdu inmiddels zelf ook
al een nieuw, buitengewoon professioneel uitgerust studiecentrum opgericht,
dat in staat was een aantal onderzoekstaken van Hahns veel armlastiger Instituut
over te nemen. Het gaf de Duitse Uniepartijen ook op het terrein van de mon-
diale verspreiding van het christen-democratisch gedachtegoed een voordeliger
positie in vergelijking met de zusterpartijen. Hiermee hebben zij de koers van
deze ‘ontwikkelingshulp’ in belangrijke mate bepaald.

Tegenstelling tussen Duitsers en Italianen: de Nederlanders kiezen partij

De interne spanningen binnen de top van de eucd spitsten zich midden jaren
zestig toe op de tegenstelling tussen de Italiaanse dc en de West-Duitse Unie-
partijen. De twee grootste partijen in de West-Europese christen-democratie
vertegenwoordigden elk één van de beide polen binnen de beweging. Het om
binnen- en buitenlandse politieke redenen streven naar een antisocialistische
coalitie bij cdu en csu was voor de Italiaanse christen-democraten, die al sinds
De Gasperi voor de vorming van coalities naar de linkerzijde keken, onaan-
vaardbaar. Het betrof een tegenstelling die ook in de drie navolgende decennia
niet overbrugd zou worden.87 In eucd-verband kwamen, zoals al meer dan eens
is gebleken, vooral Rumor en Heck tegenover elkaar te staan. Oorzaak was ook
hier het verschil van inzicht over de aan te nemen houding ten opzichte van de
conservatieve partijen. Hahn omschreef het in een brief van einde augustus
1966 aan Aalberse aldus:

[E]r is een grote malaise tussen Duitsers en Italianen, tussen Rumor en Heck. Rumor
neemt Heck kwalijk dat de Duitsers konservatieven willen binnenhalen, Heck neemt Ru-
mor kwalijk dat Rumor als president nogal zelfstandig te werk gaat zonder de vice-presi-
denten Heck en Rosenberg of het Bureau voldoende te konsulteren. Jongere adviseurs
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van Rumor [Bernassola en Talentino, AvK] in Rome versterken deze slechte atmosfeer
nog door een zeker anti-Duits klimaat te scheppen. Nu kan ik als internationaal man en
ook als Nederlander mij noch door de Duitsers tegen Italië noch door de Italianen tegen
de Duitsers laten gebruiken. Ik probeer te bemiddelen. Heck maakt fouten, taktische dan,
Rumor, beïnvloed door zijn omgeving, neemt dingen te kwalijk, zo is alles erg geremd.

Hahn stelde vast dat Rumor ‘de gehele internationale christen-demokratische
beweging sterk naar de progressieve kant wil trekken’. Contacten met Latijns-
Amerikaanse vrienden als Caldera alsook de ballingen uit Oost-Europa, onder
leiding van de ucdec-secretaris Konrad Sieniewicz, droegen sterk aan deze
koers bij. Het leidde er volgens Hahn toe dat Rumor, hoewel zelf pleitbezorger
van de Europese eenwording, samenwerking in de navo en een fel anticommu-
nisme, zich met een entourage omgaf die sterker met de Latijns-Amerikanen
wilde samenwerken, deelname aan de navo ter discussie stelde en zich mede on-
der invloed van de gebeurtenissen in Zuid-Oost-Azië tegen de Verenigde Sta-
ten afzette. Logischerwijze zag deze coterie om Rumor partijen als cdu, csu en
övp als conservatieve bolwerken. Hahn veronderstelde hier vooral de invloed
van de Poolse christen-democraat Sieniewicz – volgens hem ‘geobsedeerd anti-
Duits’. Hahn waarschuwde tegen overname van deze anti-Duitse houding. Om
redenen van Europees- en mondiaal-politieke aard was het van belang de Duit-
se en Oostenrijkse partijen, ondanks de daar overheersende conservatieve, libe-
rale en nationalistische elementen, niet van de mainstream christen-democratie
te laten vervreemden.88 Doorgaans koos Hahn echter de zijde van de Italianen
– overigens ook degenen die hem in Rome huisvesting boden. Daarbij dreef bo-
vengenoemde kritiek van Heck op Hahns leiderschap van het Instituut de Ne-
derlander verder in Italiaanse richting.

Het tot nu toe sluimerende conflict kreeg een explosief karakter toen de cdu
haar intenties om te komen tot geregeld contact met de conservatieve partijen
concreet ging vormgeven in de zogenaamde ‘inter-party conferences’. Deze in-
formele overlegstructuur ontstond toen de Oostenrijkse bondskanselier Josef
Klaus de christen-democratische partij- en regeringsleiders uitnodigde voor
een informeel en vertrouwelijk treffen in september 1964 in Schloß Kleßheim.
De Nederlanders hadden in eerste instantie moeite het initiatief op de juiste
waarde te schatten. Hoewel eerste minister V.G.M. Marijnen zich bereid ver-
klaarde deel te nemen, besloot de Equipe vanwege de ‘organisatorische ver -
warring’ rond de bijeenkomst uiteindelijk alleen Berghuis af te vaardigen. De
Italiaanse christen-democraten waren niet aanwezig. Na terugkomst toonde de
arp-voorzitter zich onder de indruk van het niveau van de verschillende afvaar -
digingen en van de referaten. Een jaar later vond een soortgelijke bijeenkomst
plaats in Schloß Laudon bij Wenen. Klaus en Lefèvre leidden de discussie over
de wenselijkheid van programmatische vernieuwing, waaraan deelgenomen
werd door voormannen van acht christen-democratische partijen.89

De Oostenrijkse en Duitse christen-democraten wensten hun initiatief uit te
breiden met deelname van conservatieve partijen uit Groot-Brittannië en Scan-
dinavië. De kwestie kwam vervolgens aan de orde op een fringe meeting tijdens
het partijcongres van de Britse conservatieven, dat van 12 tot 15 oktober 1966 in
Blackpool gehouden werd. De Nederlandse partijen, ook uitgenodigd voor dit
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congres, achtten het ‘principieel onjuist’ om deel te nemen90, zoals ook de Belgi-
sche, Italiaanse en Zwitserse christen-democratische partijen de invitatie naast
zich neerlegden. Van de eucd-zusterpartijen gaven de cdu, de övp en de kcvp
wèl gehoor aan de invitatie. Naar aanleiding van de mislukte poging van de Brit-
se, Deense, Zweedse en Finse conservatieven zich aan te sluiten bij de eucd spra-
ken Kraske en Withalm onder leiding van Emmet met vertegenwoordigers van
deze partijen. Tevens werd van gedachte gewisseld over mogelijkheden voor
alter natief internationaal contact, waaraan binnen deze partijen onverminderd
behoefte bleef bestaan. Afgesproken werd dat voor de volgende ‘inter-party
conference’ ook de conservatieve partijen uitgenodigd zouden worden.91 De
ontmoeting in Blackpool werd overigens niet geheim gehouden voor de andere
eucd-partijen, die alle een afschrift van de notulen toegezonden kregen.92

De voorbereidende besprekingen werden voortgezet op het partijcongres
van de övp einde oktober in Wenen. Emmet klaagde hier dat de eucd onterecht
meer aandacht had voor de Latijns-Amerikaanse partijen dan voor ‘geestver-
wanten’ in Europa. Na jaren van vergeefs afwachten om toegelaten te mogen
worden tot de nei en eucd stelde zij nu vast dat deze organisatie onvoldoende
daadkracht en initiatief aan de dag legde op het terrein van de internationale be-
trekkingen om werkelijk van nut te zijn. Zij riep daarom op tot de vorming van
een gemeenschappelijk front van alle niet-socialistische centrumpartijen. De
belangrijkste opponent van de christen-democratie vormde naar haar mening
nog steeds het socialisme; daar waar pogingen ondernomen werden te komen
tot christen-democratisch/socialistische coalities leidde dat steeds tot proble-
men. Deze uitlating van Emmet werd enigszins ingehaald door de actualiteit. In
Nederland mocht dan twee weken eerder het kabinet-Cals gestruikeld zijn, op
de dag dat het övp-congres opende traden na een crisis over de begroting in de
Bondsrepubliek Duitsland de fdp-ministers uit de regering-Erhard en zou en-
kele weken later de christen-democraat Kurt-Georg Kiesinger de leider worden
van een cdu/spd-coalitie. Samenwerking tussen christen-democraten en socia-
listen bleek zelfs in de Bondsrepubliek dus zeer wel mogelijk. Emmet veroor-
deelde ook de keuze van de eucd voor de samenwerking met de steeds kleiner
wordende mrp – waarvan de laatste partijvoorzitter Lecanuet tot haar ergernis
het partijcongres van Labour had bijgewoond – in plaats van de unr. Emmet
vond voor haar standpunt steun bij de cdu, övp, de kcvp en de Scandinavische
conservatieven. De kleinere christen-democratische partijen in Noorwegen en
Zweden werden door Emmet minder geschikt geacht voor haar beoogde sa-
menwerkingsverband. övp-secretaris Withalm pleitte er in Wenen voor om
 beide contacten voorlopig aan te houden: de officiële christen-democratische
relaties in de eucd, maar daarnaast de meer praktisch-politieke samenwerking
in de nieuwe niet-socialistische alliantie. Gezien de organisatorisch weinig am-
bitieuze voorstelling die Emmet – naar de mening van Hahn ‘engagée dans une
campagne quasi-electorale’ – van haar project ten beste gaf, zou dat mogelijk
moeten zijn. De Zwitsers wensten zich nog niet vast te leggen. De cvp’er Jan De
Spot verklaarde dat in België het begrip ‘conservatief’ een pejoratieve klank had
en dat hij daarom binnen zijn partij weinig draagvlak zag voor een dergelijke
coöperatie.93

79



De Equipe handhaafde in de vergadering van einde november 1966 ondanks
deze nieuwe ontwikkelingen haar eerder ingenomen standpunt dat aansluiting
van de conservatieven bij de eucd ‘onaanvaardbaar’ was; anderzijds werd nu de
mogelijkheid open gehouden om in de Europese organen bij gelegenheid samen
te werken met conservatieve groeperingen ‘in oppositie tot de andere georgani-
seerde groepen’, waarmee de liberalen en socialisten werden bedoeld. Ter ver-
gadering wees de chu’er Bos al op de soortgelijke problematiek in de assemblee
van de Raad van Europa; de christen-democratische groep aldaar had echter be-
sloten te wachten met definitieve uitspraken over samenwerking totdat de eucd
een werkbaar standpunt in deze kwestie had bepaald. Bos zelf sprak zich uit
voor ‘een soort overkoepeling’ van de christen-democratische en conservatieve
fracties in de Europese lichamen.94

Hahn stelde vast dat het ‘conservatieve vraagstuk’ recent vooral de betrek-
kingen tussen cdu en dc verstoord had. Naar de mening van de secretaris-ge-
neraal van het Romeinse studiecentrum was Heck ‘zeer ontactisch, ja kwet-
send’ opgetreden tegenover de Italianen door nogmaals de toetreding van de
conservatieven te bepleiten. Heck had moeten weten dat een dergelijke uit-
breiding van de eucd voor de zusterpartijen en met name voor de Italianen
‘politiek onmogelijk’ was. Hahn stelde dat de cdu, die evenals de övp onver-
minderd lid wenste te blijven van de eucd, van twee wallen trachtte te eten:
‘Practisch is de cdu lid van twee internationale organisaties […]’. Het initiatief
dat de Junge Union, de jongerenorganisatie van de cdu, in 1964 had genomen
tot de oprichting van de cocdyc, waarin behalve christen-democratische ook
conservatieve jongeren deelnamen, wees ook al in die richting. Hahns analyse,
dat de Italianen deze ontwikkeling niet zouden kunnen accepteren maar dat
ook in Nederland en België ‘met het oog op de vakbeweging’ problemen te
verwachten waren, leidde tot zijn conclusie dat de eucd ‘met uitholling
[wordt] bedreigd’.95

Op aandringen van Kleisterlee kwam de kwestie op de Bureauvergadering te
Rome in december 1966 weer aan de orde. Het leidde tot felle discussies, waar-
in Rosenberg zich, getuige zijn opmerking ‘Nous avons besoin d’amis’96, aan-
sloot bij de cdu en Kleisterlee ernstig bezwaar aantekende tegen de recente
contacten met de conservatieve partijen. Om uit de impasse te geraken werd op 
Nederlands voorstel een commissie ingesteld onder voorzitterschap van Ru-
mor, die het Bureau de eerstvolgende vergadering zou adviseren over de vragen
of ‘een rechtstreeks lidmaatschap [van de conservatieve partijen] aanvaardbaar
zou zijn’ en of ‘een andere voor de conservatieve partijen aanvaardbare vorm
van samenwerking of overleg gevonden zou moeten worden’. In het onderzoek
zouden ook de mogelijke consequenties voor de verhouding tussen christen-
democraten en conservatieven in de vertegenwoordigende lichamen van de
Raad van Europa en de weu en in het Europees Parlement (na toetreding van
het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen) betrokken moeten wor-
den. Tevens werd het voornemen uitgesproken dat de conservatieve partijen zo
snel mogelijk uitsluitsel moesten krijgen over hun toetredingsverzoek. Uit de
discussie op de Bureauvergadering in Rome mag blijken dat de Nederlanders
zich inmiddels steeds meer als de voornaamste voorvechters van een zuiver
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christen-democratische eucd opwierpen, waarbij echter opgemerkt moet wor-
den dat de spanning tussen de cdu en de Italiaanse dc van groter en directer be-
lang was. Immers, de Duitsers en Italianen waren veruit de grootste sponsoren
van de eucd. In zijn verslag van de bijeenkomst in Rome trachtte Kleisterlee
een binnenlandse politieke motivatie achter het Duitse standpunt te vinden. Hij
koppelde daartoe het optreden van de cdu in eucd-verband aan het streven van
de pas aangetreden coalitieregering-Kiesinger om door middel van een grond-
wetsherziening – waarvoor een tweederde meerderheid nodig zou zijn – een
tweepartijenstelsel in te voeren. In een dergelijk stelsel zou de conservatief-
christen-democratische cdu als veruit de grootste partij een onaantastbare
posi tie gaan innemen. Kleisterlee achtte het onmogelijk dat de cdu in zo’n sce-
nario haar christelijke identiteit zou kunnen bewaren, waarmee haar positie
binnen de eucd ter discussie gesteld zou moeten worden. ‘In ieder geval moet
de ontwikkeling terzake met de grootste aandacht worden gevolgd’, zo luidde
zijn waarschuwing.97

Hahn onderschreef in een eigen verslag van de decembervergadering in
Rome goeddeels het oordeel van zijn vroegere assistent en stelde met hem vast
dat ‘het klimaat in de eucd slecht geworden is’. Hij baseerde zijn mening op in-
formatie uit de door hem fanatiek betreden Romeinse wandelgangen, waar hij
tussen de Italianen en Duitsers ‘communicatiestoornissen en irritatie, wantrou-
wen en misverstanden’ signaleerde; met name tussen Heck en Rumor wilde het
niet vlotten. De analyse van Hahn, dat Heck en Rosenberg zich door hun op-
stelling ‘in een zeker isolement’ bevonden, is in het licht van het voorgaande
echter aanvechtbaar: de West-Duitsers en Zwitsers werden in hun standpunt
doorgaans gesteund door de Oostenrijkers, terwijl alleen de Italianen zich aan
de zijde bevonden van de Benelux-partijen. Beide kampen waren aan elkaar
 gewaagd. Hahn had daarnaast de indruk dat de ‘conservatieve kwestie’ de cdu
intern ernstig verdeelde, waarbij hij een scheidslijn zag tussen katholieken en
protestanten binnen de Unie: ‘De protestantse groepen komen uit Noord-
Duitsland, waar men sterker conservatief denkt en meer waarde hecht aan het
contact met de Engelsen en Scandinaviërs.’ Eerder is al vastgesteld, dat de
scheids lijnen niet zo eenduidig te trekken waren. Katholieken als Heck be-
hoorden wel degelijk tot de conservatieve vleugel van de Unie – nog afgezien
van de Beierse csu – terwijl een protestants politicus als Gerstenmaier steeds
meer voorstander was geworden van samenwerking met socialisten.

Hahn verwachtte van de door het Bureau ingestelde commissie slechts een
‘formele oplossing’ en was uiterst pessimistisch over de afloop: ‘De posities van
de afzonderlijke partijen zijn te vast verankerd.’ Hij stelde teleurgesteld vast dat
de verdeeldheid binnen de eucd ook ander belangrijk werk van de christen-de-
mocratische partijen in gevaar bracht. Immers, de cdu had bij monde van Heck
andermaal haar onvrede geuit over de naar Duitse mening te nauwe samenwer-
king met de Latijns-Amerikaanse christelijke partijen – een van de stokpaardjes
van Hahn. ‘Kennelijk zijn deze voor de cdu veel te progressief’, zo benadrukte
Hahn het conservatieve imago van de West-Duitse zusterpartij nog eens.98

Met de instelling van de commissie-Rumor slaagde het Bureau erin een be-
sluit over het conservatieve toetredingsverzoek weer eens met enkele maanden
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uit te stellen. In zijn overzichtswerk over de internationale christen-democrati-
sche organisatie beweert Papini dat op de Bureauvergadering in Rome beslui-
ten waren genomen die in resoluties werden vastgelegd.99 Uit de verslagen van
de bijeenkomst blijkt dit echter niet. De in Rome aangenomen resoluties had-
den slechts betrekking op de internationale toestand, waarbij het conflict in
Vietnam centraal stond.

De besprekingen in Blackpool en Wenen in oktober 1966 leidden ertoe dat
ook de Conservatives aanwezig waren op de ‘inter-party conference’ die einde
april 1967 in Karlsruhe gehouden werd. In een aan Equipe-voorzitter Aalberse
gerichte brief van Kraske waren ook de Nederlanders voor deze conferentie
uitgenodigd.100 Op de kortelings bijeengeroepen vergadering van de Equipe
werd eensgezind afkeurend gereageerd op het Duits-Oostenrijks-Britse initia-
tief en werd het ‘diepgaande verschil van benadering t.o.v. een eventuele bin-
ding van de conservatieve partijen aan de eucd’ wederom aan de orde gesteld.
Het oordeel binnen de Equipe was vernietigend: vastgesteld werd dat de cdu
en de övp met hun handelwijze ‘op onsympathieke wijze’ de door het Comité
Directeur in december in Rome aangenomen gedragslijn schonden. Immers: in
Rome was besloten dat de kwestie van de verhouding tot de conservatieven on-
derzocht zou worden door de commissie-Rumor. Het zou onjuist zijn om, lo-
pende dit onderzoek, alvast structurele contacten aan te knopen. Niet alleen
door de Nederlanders, maar ook van de zijde van eucd-president Rumor werd
‘bijzonder verontrust’ gereageerd: deze dreigde zelfs met opstappen. Voorts
had hij de Nederlanders uitdrukkelijk verzocht niet op de uitnodiging in te
gaan. Dit klemmende verzoek aan de Equipe was overbodig: unaniem besloot
de vergadering een afwijzend antwoord naar de cdu te zenden. De opwinding
in de Equipe was groot; algemeen werd het initiatief van de cdu en de övp ge-
zien als een ‘bedreiging van het voortbestaan van de eucd’.101

Namens de Equipe antwoordde Aalberse aan Kraske dat de uitnodiging ‘eine
völlige Durchkreuzung’ van de in december 1966 in Rome genomen besluiten
betekende: de Nederlandse equipe wenste de uitkomst van het onderzoek van
de commissie-Rumor af te wachten alvorens over te gaan tot verdere contacten
met niet-christen-democratische partijen. Aalberse verzocht de cdu vervolgens
nadrukkelijk in overweging te nemen de geplande conferentie tot nader order
uit te stellen.102 In zijn antwoord aan de Nederlandse equipe betreurde Kraske
de afmelding, te meer omdat deze uit misverstanden omtrent de bedoelingen
van de bijeenkomst voortvloeide. Het was nooit de intentie geweest om een met
de eucd concurrerende organisatie op te zetten. Hij herinnerde eraan, dat het
eucd-Bureau in de vergadering van december 1966 geen problemen had gehad
met de eerdere samenkomst in Blackpool. Aangezien de contacten voor de con-
ferentie gelegd waren vóór het Bureau in Rome bijeenkwam, kon hier ook geen
sprake zijn van strijdigheid met de tijdens die vergadering genomen besluiten.103

Het antwoord bracht de Nederlanders niet op andere gedachten.104

Een brief van Kraske aan Rumor bevatte een gelijkluidende argumentatie.
Tevens wees de cdu-Bundesgeschäftsführer op de gewoonte van zijn partij om
op de jaarlijkse congressen conservatieve partijen uit te nodigen, een traditie
waarop tot dan toe nog geen enkele kritiek vanuit de eucd was gekomen. De
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heftige reacties op de organisatie van ‘Karlsruhe’ verbaasden hem dan ook zeer.
In deze brief aan Rumor gaf Kraske tevens te kennen weinig te verwachten van
de commissie die de zaak zou onderzoeken: al bij eerdere verzoeken van Britse
zijde was door de meeste partijen afwijzend gereageerd.105

Van de cvp vernamen de Nederlanders dat de Britten tijdens een visite van
een Belgische delegatie aan Londen midden april 1967 ook de Belgische chris-
ten-democraten hadden proberen over te halen deel te nemen aan de conferen-
tie in Karlsruhe. De Tories hadden erop gewezen dat de conservatieve doctrine
en politieke activiteit niet in tegenspraak waren met de christen-democratische.
Om hun verzoek kracht bij te zetten, zo rapporteerde Tindemans, ‘stuurden zij
ook enkele katholieke parlementsleden af op de Belgische delegatie’.106 Het trok
de Belgen niet over de streep.

De conferentie in Karlsruhe vond, ondanks alle oppositie uit eucd-kringen,
einde april 1967 toch doorgang. Hahn meldde over de gewraakte bijeenkomst
dat Heck, Kraske en Von Hassel geconfereerd hadden met drie Britse Tories,
onder leiding van Emmet, en enkele Scandinavische conservatieven. Verder wa-
ren Withalm met een övp-medewerker en de Zwitserse partijvoorzitter Ethore
Tenchio en secretaris Rosenberg aanwezig geweest. De besprekingen waren, zo
wist Hahn, nauwelijks ingegaan op ‘bijzonder conservatieve of christelijke
onder werpen’: ideologisch waren er zodoende geen noten gekraakt. Aan het
slot van de zitting waren de Zwitsers blijkbaar wat teruggekrabbeld toen de
cdu de datum voor de volgende bijeenkomst wilde vastleggen. Rosenberg had
toen gemeld dat hij een en ander eerst aan het eucd-Bureau wilde voorleggen.
De fondateur van de nei wenste vermoedelijk niet bij te dragen aan het om zeep
helpen van ‘zijn’ schepping van twee decennia eerder. Er dreigde dus een scheu-
ring in het ‘conservatieve’ front.

In een aan Kleisterlee gerichte notitie rapporteerde Hahn vanuit Rome over
de slechte sfeer binnen de eucd die mede het gevolg was van ‘Karlsruhe’. Voor-
al de betrekkingen tussen cdu en dc waren ernstig verslechterd. Allereerst had
Rumor de vergadering van het Bureau moeten uitstellen van 14 april naar 16 en
17 juni vanwege de conferentie in Karlsruhe. Ten gevolge van de bijeenkomst
was het persoonlijke wantrouwen tussen Heck en Rumor sterk toegenomen.
De ijzige stemming werd nog eens gedemonstreerd toen op de begrafenis van
de op 19 april 1967 overleden Adenauer Rumor volstrekt genegeerd werd. ‘De
volgende dag pas wilde Heck een gesprek met Rumor hebben, waarop deze
kwaad was en zei verhinderd te zijn’, zo rapporteerde Hahn.107

Op basis van de rapportage van de commissie-Rumor kwam het op de ver-
gadering van medio juni 1967 dan toch tot een besluit over de aanvraag van de
Tories. Het debat was echter uiterst gehandicapt door de afwezigheid van cdu-
vertegenwoordigers. De notulen geven geen informatie over de achtergronden
van het wegblijven van de West-Duitsers. Het was nu aan de Zwitsers en Oos-
tenrijkers om de toetreding van de conservatieven te bepleiten. Het verloop van
de vergadering wees uit dat zij dit niet met dezelfde autoriteit en verve konden
doen als de cdu’ers wellicht zouden hebben gedaan. Rosenberg waarschuwde
de vergadering dat ‘conservatief’ niet gelijk te stellen was met ‘reactionair’. Hij
vond zijn eigen partij immers ook niet conservatiever dan de andere eucd-par-
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tijen. De Zwitser bleef pleiten voor in ieder geval een relatie van informatief ka-
rakter met de conservatieven. Dit keer nam övp-secretaris Withalm een weifel-
moediger houding aan. Hij had met enig gevoel voor understatement vastge-
steld dat de bereidheid van cdu, övp en kcvp om contacten te onderhouden met
de conservatieve partijen niet breed werd gedeeld binnen de eucd. Zijn partij
kon zich contacten met conservatieven wèl, met socialisten echter niet voor-
stellen, maar streefde niet naar formalisering van de relaties. Een gemeenschap-
pelijke gedragslijn leek Withalm dringend gewenst. Tijdens de discussie deed
ook Lefèvre – als oud-president steevast uitgenodigd voor Bureauvergaderin-
gen – een duit in het zakje door te stellen dat de dag dat de christen-democrati-
sche partijen officieel vertegenwoordigd zouden zijn op een internationale bij-
eenkomst van conservatieven, de eucd ten dode zou zijn opgeschreven. Bij zijn
afronding van het debat refereerde Rumor aan zijn eerdere vertrouwelijke ge-
sprekken met Heath, waarbij de Britse oppositieleider wel begrip had getoond
voor de lastige situatie waarin de eucd-voorzitter zich bevond. Het is dus
waarschijnlijk, dat de toelatingskwestie aan Britse zijde in deze fase minder hef-
tig speelde dan binnen de eucd zelf. De voorstellen die Rumor de vergadering
voorlegde, werden uiteindelijk unaniem aanvaard. Zodoende werd besloten dat
eventuele contacten met conservatieven in de toekomst slechts bij unanieme
goedkeuring van het Bureau mogelijk waren; dat de afzonderlijke partijen wel
zelf konden beslissen of zij andersdenkenden wensten uit te nodigen op hun
manifestaties; en dat het in voorkomende gevallen denkbaar was dat in de Euro -
pese lichamen gelegenheidscoalities gevormd werden met andere richtingen.
Integratie van deze niet-christen-democratische groepen in de eigen fractie
bleef echter uitgesloten.

Het eucd-Bureau kwam in ieder geval tot een besluit, waarin eenieder van
de aanwezigen zich meende te kunnen vinden en waarmee de kou voorlopig uit
de lucht leek te zijn. De opluchting aan het einde van de vergadering – zo die er
al geweest was, de notulen geven aangaande de stemming geen informatie – was
echter bij voorbaat ongegrond: de afwezigheid van de cdu zorgde ervoor, dat
het compromis niet voldoende draagkracht had en niet anders dan een tijdelij-
ke wapenstilstand betekende. De problematiek van de relatie tot de conserva-
tieve partijen zou onverminderd terugkeren.

Aalberse toonde zich tevreden over de oplossing voor het probleem, dat naar
zijn mening al te lang gespeeld had. In eigen land geconfronteerd met electora-
le terugval bij de christen-democratische partijen stelde de kvp-voorzitter dat
met name de jonge kiezer zich (nog meer) van deze partijen zou afwenden in-
dien deze onvoldoende progressief waren. De kvp zat dus helemaal niet te
wachten op verbindingen met conservatieve partijen.108 Ondanks de plurifor-
miteit die het volkspartij-karakter met zich meebracht en de aanhoudende dis-
cussie over de eigen grondslag bleef de kvp zichzelf zien als een vooruitstrevend
denkende partij. De realistischer voorstelling van haar partijhistoricus maakt
een onderscheid tussen het cultureel-maatschappelijke vlak, waarop de kvp met
haar verzet tegen de voortschrijdende moderniteit een ‘redelijk conservatieve
partij’ te noemen was, en het sociaal-economische terrein, waar een midden-
koers gevaren werd. Door anderen werd de ‘principiële flexibiliteit’ van de par-
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tij eerder uitgelegd als opportunisme.109 Gewezen is al op de koersveranderin-
gen binnen de arp in christelijk-sociale richting, met name onder invloed van
het voorzitterschap van Berghuis. Tijdens de ideologische discussies gedurende
het fusieproces van de drie Nederlandse partijen werd ook voortdurend aange-
stuurd op een progressief-christelijke partijformatie.

Von der Dunk legt in een opstel over het conservatisme in Nederland uit dat
het begrip in ons land doorgaans als sterk negatieve kwalificatie van politieke
tegenstanders gebruikt wordt; geen politicus of partij zou zich met het etiket
durven tooien.110 De Britse politicoloog Pridham wijst op de belangrijke ver-
schillen in identiteit en politieke cultuur tussen de Europese christen-democra-
tische partijen en de Britse conservatieven, die de kloof tussen beide groter
maakten dan soms in de cdu wel verondersteld werd. Niet alleen de negatieve
klank van het woord ‘conservatief’ – in de tijdens de oorlog bezette West-
Europese landen vaak geassocieerd met het fascisme – maar ook elementen als
de sterker herkenbare sociale roeping en de daarbij behorende nauwe banden
met de vakbonden passen niet bij de Britse Tories. Anderzijds was het zich be-
kennen tot een christelijke inspiratie een onmogelijke zaak voor een Britse po-
litieke partij. Het vinden van het gemeenschappelijke was onder de zogenaam-
de ‘centrum-partijen’ nog veel moeilijker dan onder de verschillende nationale
christen-democratische partijen zelf.111

De opstelling van de cdu zou de komende jaren voor een voortdurende
spanning zorgen, zeker toen eenmaal de weg was ingeslagen naar de vorming
van een Europese politieke partij. Met de organisatie van de conferentie in april
1967 in Karlsruhe werd een lont aangestoken. Of de vlam nog gedoofd kon
worden voordat deze het kruitvat bereiken zou, komt in deel II aan de orde.
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