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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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