
De beoogde Europese partij zou dus moeten voortkomen uit de interactie tus-
sen de christen-democratische fractie in het Europees Parlement en de eucd.
Vooraleer het traject naar de oprichting van deze Europese partij te beschrijven,
dient daarom eerst de blik gericht te worden op de interne discussie die binnen
de eucd plaatsvond over de aard en koers van de Europese christen-democra-
tie. De rol van de Unie in dit debat is door een enkeling wel eens onderschat.
De politicologen Claeys en Loeb-Mayer schrijven de hoofdrol in de voorge-
schiedenis van de Europese partij toe aan de fractie in het Europees Parlement,
die met name de ruimte kreeg vanwege het ontbreken van intensieve contacten
tussen de partijleiders. De bijdrage vanuit de eucd wordt ten onrechte gene-
geerd, zoals uit het hierna volgende zal blijken. Ook de stelling van de Duitse
politicologen Kohler en Myrzik dat pas in september 1975 voor het eerst in
eucd-verband gesproken is over de relatie met niet-christen-democratische
partijen, is een onjuiste. Deel I heeft laten zien dat deze kwestie al begin jaren
zestig op de agenda van het Politiek Bureau stond. Dientengevolge is de ‘subsi-
diary role’ die aan de eucd wordt toegedacht bij de oprichting van de Europe-
se partij een miskenning van de bijdrage van de Unie.1 De Pridhams benaderen
met hun bewering, dat fractie en Unie in ongeveer gelijke mate hebben bijge-
dragen aan de oprichting van de Europese partijenformatie, dichter de realiteit.2

De eucd mocht dan, zoals in nog sterkere mate haar voorganger de nei, geen
krachtdadige internationale organisatie zijn, zij vormde wel het forum waarop
juist vanwege de grotere vrijblijvendheid uitgebreid over de meningsverschillen
kon worden gesproken. Het in de eucd gevoerde debat tussen de ‘progressie-
ven’ en ‘conservatieven’, maar ook dat tussen de ideologische puristen en de
pragmatici, vormden de opmaat voor de discussies in de latere Europese par -
tijenfederatie. In dit verband is het dan ook zinvol de draad op te pakken bij de
strijd om de leidinggevende posities binnen de eucd.

Geen conservatieve Duitse opvolging van Rumor

Vanaf het verstrijken van de statutair bepaalde tweejarige voorzitterstermijn
van Rumor aan het eind van 1967 werd gesproken over de opvolging. Eerder
gemaakte afspraken tussen de dc en de cdu bepaalden, dat Rumor opgevolgd
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zou worden door een Duitse christen-democraat. De kandidatuur van eucd-
ondervoorzitter Heck was formeel gezien dan ook een voor de hand liggende.
Zoals al beschreven in het vorige hoofdstuk was de relatie tussen de zittende
president en de Duitse ondervoorzitter buitengewoon verslechterd door de
hardnekkigheid waarmee de laatste zich inzette voor de aansluiting van conser-
vatieve partijen bij de eucd. Ook de Nederlanders zagen in de conservatieve
Heck niet bepaald de ideale opvolger van Rumor. kvp-buitenlandsecretaris
Kleisterlee schreef aan zijn partijvoorzitter:

Ik behoef je niet te zeggen dat ik een dergelijke ontwikkeling heilloos vind voor de toch
al zwaktogende eucd. De bindingen van Heck met het huidige Spaanse bewind zijn mij
te sterk, terwijl zijn hautaine minachting voor de Latijnsamerikaanse landen duidelijk
duidt op zijn aards conservatieve instelling. Hij is trouwens een van de grootste voor-
vechters binnen de cdu en binnen de eucd voor aansluiting van de Engelse conservatie-
ve partij bij de eucd.

Argumenten genoeg voor de Nederlanders om een voorzitterschap van Heck
te helpen voorkomen.3

Om de kansen voor zijn kandidatuur te verbeteren ging Heck in oktober 1967
zelf bij Rumor op bezoek. Begin december bezocht hij ook het partijcongres van
de dc. Vervolgens bracht bondskanselier Kiesinger een bezoek aan Rome, waar
hij met Rumor sprak. De lucht leek hierna voor een deel weer opgeklaard. Bei-
den spraken af om in partijkwesties voortaan direct bilateraal overleg te voeren.
Volgens Hahn was Heck echter ‘niet erg gelukkig’ met deze actie van Kiesinger
buiten hem om; er was naar zijn mening zelfs sprake van enige jaloezie tussen
beide cdu’ers. De prominentere rol van de kanselier bood zijns inziens wel be-
tere vooruitzichten voor de transnationale betrekkingen tussen de christen-de-
mocratische partijen. Kiesinger bezat immers meer internationale ervaring en
stond open voor samenwerking met de Italianen. Daarnaast zat hij als hoofd van
een centrum-linkse coalitie op een duidelijk progressievere lijn dan de conserva-
tieve houwdegen Heck. Hahns voorkeur voor een prominente rol van Kiesinger
leverde hem wel de toorn op van Heck. Onder de aanhang van de Duitser moet
zeker ook de Zwitserse partijsecretaris Rosenberg gerekend worden, die binnen
het presidium van de eucd met Heck meer en meer een conservatieve alliantie
vormde tegenover Rumor. De derde ondervoorzitter, de Fransman Colin, speel-
de nauwelijks een rol. De mrp bestond niet meer en de christen-democraten in
Frankrijk opereerden in een ‘diaspora’ en waren via een Franse equipe aangeslo-
ten bij de eucd. Rosenberg, door Berghuis ingelicht over de Nederlandse weer-
stand tegen Heck, had Hahn vervolgens daarover fel aangevallen. Die wees ter
verdediging op de invloedrijke linkervleugels binnen de Nederlandse partijen –
hij zal hierbij vooral de kvp en arp bedoeld hebben – voor wie een conservatief
leiderschap van de eucd onacceptabel zou zijn.4

Tijdens de Bureauzitting van eind april 1968 in Genève kwam de kwestie in
vertrouwelijke bilaterale gesprekken aan de orde. Aalberse maakte hier duidelijk
dat bij de Nederlanders – maar, zo was de overtuiging van de kvp-voorzitter, ook
bij andere partijen – tegen Heck ‘grote bezwaren’ bestonden, ‘vooral omdat [hij]
zeer bepaald niet kan worden gekwalificeerd als “consequent vooruitstrevend”’.
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Heimelijk was al bij Rumor, over wiens voorzitterschap de Nederlanders meer
dan tevreden waren, geïnformeerd of deze niet bereid zou zijn voor een nieuwe
termijn te kandideren, zodat een voorzitterschap van Heck vermeden kon wor-
den. Rumor bleek niet afwijzend te staan tegenover deze gedachte, maar wenste
vooralsnog toch de afloop van de Italiaanse parlementsverkiezingen in 1968 en
de daaropvolgende kabinetsformatie af te wachten. Het was immers niet uitge-
sloten, dat hij tot het premierschap geroepen zou worden.5

Kleisterlee lichtte in juni 1968 de verdeeldheid tussen de Duitsers, Oosten-
rijkers en Zwitsers enerzijds en de andere partijen anderzijds toe in het dage-
lijks bestuur van zijn partij. ‘Hoewel latent aanwezig verkeert de dreiging van
een scheuring niet in een explosief stadium’, zo trachtte hij de bestuursleden ge-
rust te stellen. Van verschillende kanten, onder meer uit Latijns-Amerika en In-
donesië, werd inmiddels op de Nederlandse vertegenwoordigers in de eucd
druk uitgeoefend om de christelijke grondslag van de beweging te verdedigen
tegen conservatieve infiltratiepogingen.6

Tijdens de vergadering van de Equipe begin juli 1968, waar Johannes Schauff
(de voorzitter van het aan de eucd gelieerde fis) en Hahn te gast waren, werd
de voorzitterskwestie door de eerste aan de orde gesteld. Hij begreep de Ne-
derlandse bezwaren tegen Heck, wiens naam binnen de cdu op dat moment
 tevens genoemd werd als kandidaat voor het bondspresidentschap. Hij no -
digde de Nederlanders daarop uit met een eigen kandidaat te komen. Hier-
door enigszins overvallen kwam het Nederlandse gezelschap vervolgens met de
namen van Berghuis, de katholieke oud-premier Cals en Schmelzer – overigens
geen van drie aanwezig ter zitting. Binnen de eigen gelederen wilde de Equipe
zich hierover eerst nog wel beraden. Veeleer gingen de Nederlandse gedach-
ten uit naar een buitenlandse voorzitter, waarbij de recent afgetreden voor -
zitter van de eg-Commissie Hallstein een aanvaardbare kandidaat werd ge-
noemd.7

In een notitie ter voorbereiding op het eucd-congres dat najaar 1968 in Ve-
netië gehouden zou worden berichtte Hahn over de stand van zaken aangaan-
de het voorzitterschap. Hij had vernomen dat bondskanselier Kiesinger inmid-
dels had begrepen dat de kandidatuur van Heck voor de opvolging van Rumor
onhaalbaar was. Hahn achtte het dan wel reëel dat de cdu in dat geval de post
van secretaris-generaal zou gaan bezetten. Van Rosenberg had hij begrepen dat
Heck gedreigd had dat, indien hij niet gekozen werd, de cdu haar handen van
de eucd zou aftrekken. Gezien de omvangrijke Duitse financiële bijdrage was
dat geen gering dreigement. In cdu-kringen werden ook andere namen ge-
noemd. Op de achtergrond zou ook de protestant Von Hassel in de race zijn
voor een eucd-post, zo schreef Hahn zijn partijgenoten in Nederland. Deze al
even conservatieve figuur was als ondervoorzitter van de cdu in het bijzonder
belast met de betrekkingen met buitenlandse conservatieve partijen. Hahn
vroeg zich echter af of Kiesinger Heck wel kón passeren. Deze gaf enkele dagen
later namelijk zijn post als minister voor Jeugd-, Familie- en Gezondheidszaken
op om zich te concentreren op zijn rol als leider van de cdu-campagne voor de
Bondsdagverkiezingen van september 1969. Het lag in de rede dat hij hiervoor
na de verkiezingsdag gecompenseerd zou moeten worden met een fraaie inter-
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nationale betrekking. Hahn had verder de indruk dat de Italianen graag Rumor
zagen aanblijven om hem, indien hij in het najaar inderdaad tot de regerings-
verantwoordelijkheid werd geroepen, te kunnen vervangen door een partijge-
noot.8

Het eucd-congres, dat van 12 tot en met 15 september 1968 in Venetië
plaatsvond, speelde zich af tegen de achtergrond van de interne bestuurlijke
spanningen. De Nederlandse partijen manifesteerden zich met een zeventien
man (het gezelschap kende geen vrouwen) sterke delegatie.9 Ook minister van
Buitenlandse Zaken J.M.A.H. Luns deed het congres even aan; de aangekon-
digde aanwezigheid van premier P.J.S. de Jong werd verhinderd in verband met
een zitting van de ministerraad. Voor alle aanwezigen was de geringe Duitse
deelname opvallend: Heck en Kraske waren wel present maar mengden zich
nauwelijks in de discussies. Het geringe engagement van de cdu werd enigszins
gecompenseerd door de aanwezigheid van Hallstein, Joseph Illerhaus en Hans
Furler, die echter uit hoofde van hun toenmalige en vorige internationale func-
ties – respectievelijk president van de Europese Beweging, voorzitter van de
Europese fractie en oud-voorzitter van het Europees Parlement – genodigd wa-
ren en niet zozeer hun partij vertegenwoordigden. De debatten tijdens het
 congres werden zodoende gedomineerd door de Italianen en de Nederlanders,
zodat de ‘progressieve falanx’ overheerste. In een enkel geval haalden de Ne-
derlanders zelfs de Italianen links in. Zo bekritiseerde de antirevolutionaire
euro parlementariër J. Boersma in de economische werkgroep de rapportage
van de voorzitter van het Italiaanse staatsinstituut voor de industriële weder-
opbouw Giuseppe Petrilli als te zeer gericht op de ondernemersbelangen. Naar
de mening van Boersma dienden werkgevers en werknemers in onderling over-
leg de continuïteit van de ondernemingen te garanderen.10

Ondertussen zag Heck in dat zijn kandidatuur voor de opvolging van Ru-
mor op veel weerstanden stuitte, zo was Hahn uit betrouwbare cdu-bronnen
gebleken. Kiesinger wilde de handschoen vooralsnog niet zelf opnemen, aange-
zien hij zijn campagneregisseur in de aanloop naar de voor hem zo belangrijke
Bondsdagverkiezingen niet wilde ‘irriteren’, en prefereerde daarom het aanblij-
ven van Rumor. De Duitsers zou dan het secretariaat toegeschoven kunnen
worden. Hahn zag wel wat in Molt als kandidaat voor deze functie.11 Een der-
gelijke ‘progressieve’ Duitse benoeming had hem en de Nederlandse partijen
het werk inderdaad aanzienlijk gemakkelijker kunnen maken.

In een gesprek kort na afloop van het congres in Venetië maakte Klompé aan
Rumor de Nederlandse steun voor diens aanblijven als eucd-president ken-
baar. Van zijn kant gaf Rumor enige toelichting op de recente toenadering tus-
sen de Italianen en Duitsers op regeringsniveau – al gewezen is op het rege-
ringsbezoek van Kiesinger aan Rome. In Nederland was de angst ontstaan dat
de Benelux-landen alleen zouden kunnen komen te staan tegenover een Duits-
Frans-Italiaanse alliantie. De politiek leider van de dc trachtte Klompé gerust
te stellen met de verklaring dat deze manoeuvre vooral bedoeld was om het
gaullistische Frankrijk Europees te isoleren.12 Voor de samenwerking tussen de
Italiaanse en Nederlandse christen-democraten in hun verzet tegen de conser-
vatieve Duitse lijn was dit een belangrijke geruststellende mededeling.
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Toen Rumor in december inderdaad premier werd, was voortzetting van zijn
presidentschap voor de Nederlanders meteen onwenselijk. Vijf jaar eerder had-
den de Nederlanders een soortgelijk standpunt ingenomen toen nei-voorzitter
Lefèvre geroepen werd tot het premierschap van België. Het afwijzende stand-
punt ten aanzien van Heck als opvolger van Rumor was echter ongewijzigd. De
berichten vanuit de cdu, dat de kandidatuur van Heck inmiddels ook voor zijn
eigen partij een gepasseerd station was, zorgde voor de nodige opluchting in
Nederlandse kringen. Serieus werd nog overwogen, of niet in de persoon van
Cals een eigen voorzitterskandidaat gepresenteerd zou kunnen worden. Alle
drie de partijen zouden het dan wel eens moeten zijn over deze optie. Binnen
de eigen kvp was de voormalig premier in de radicale hoek terechtgekomen.
Vandaar dat de vergadering besloot ook nog eens andere Nederlandse kandida-
ten ‘met de nodige internationale reputatie’ te benaderen.13

Begin 1969 leek de kandidatuur van Heck inderdaad passé, maar waren ook
de mogelijkheden voor een Nederlands presidentschap verkeken. Van enige in-
teresse van Cals voor de functie is geen archivalisch bewijs; andere kandidaten
hebben zich niet gemeld of werden niet gevonden. Binnen de Equipe werd er
in ieder geval niet aan gerefereerd. Alles wees er op dat de voorzitter ook na
 Rumor een Italiaan zou moeten zijn. De Equipe zette nu in op een politiek se-
cretaris uit een van de Benelux-landen als opvolger van Tindemans om de eigen
positie binnen de eucd toch wat te versterken en de Duitse invloed te beper-
ken. Gedacht werd aan de Nederlanders Boertien, Bos en Westerterp.14 In een
brief aan Kleisterlee suggereerde Hahn de kandidatuur van Westerterp, waar -
tegen hij overigens wel Duitse weerstand verwachtte. In dat scenario zouden
immers zowel presidentschap als secretariaat-generaal aan de neus van de cdu
voorbijgaan. Nu verlenging van het voorzitterschap van Rumor door zijn pre-
mierschap een hachelijke zaak geworden was, achtte Heck zich weer in de race
voor de opvolging. Een kandidatuur van een andere cdu’er voor het secreta -
riaat zou voor Heck daarom onaanvaardbaar zijn: dat zou zijn eigen kansen 
alleen maar verkleinen. Het zou voor de andere partijen immers moeilijk ac-
ceptabel zijn, indien zowel voorzitterschap als het secretariaat in cdu-handen
zouden vallen.15

In een volgende brief aan Kleisterlee uitte Hahn opvallende kritiek op de Ita-
liaanse clan rond Rumor, die de eucd ‘al te “romeins”’ dreigde te doen worden.
Rumors assistent Bernassola en adjunct-secretaris-generaal van de eucd Talen-
tino handelden zonder voorafgaand overleg met de partijen allerlei zaken af, en
vroegen pas achteraf om goedkeuring van hun handelen. ‘Dit is goede oude ro-
meinse traditie, ook in de Kerk’, zo typeerde Hahn de Italiaanse handelwijze.16

In een vertrouwelijke notitie herhaalde Hahn voorjaar 1969 deze grieven nog
eens. Een vervanger van Rumor was ondertussen blijkbaar moeilijk te vinden.
Heck zou wel willen, maar zijn kandidatuur werd – zo stelde Hahn vast – niet
eens gesteund door zijn eigen partijleiding. Feitelijk kon alleen Rosenberg zich
vinden in een kandidatuur-Heck. Ten aanzien van de opvolging van Tindemans
zouden zowel Duitsers als Italianen akkoord kunnen gaan met een Nederland-
se politiek secretaris. Hahn drukte de Nederlanders op het hart er daarnaast
vooral voor te blijven pleiten dat de zetel van het secretariaat-generaal in Rome,
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en daarmee uit Duitse handen, zou blijven. Er zou voorts wel aan gewerkt moe-
ten worden om de greep van de partijen op het secretariaat te vergroten. Ber -
nassola en Talentino zochten steeds mogelijkheden om buiten de Europese
 partijen om te werken. Hahn weet dat aan hun ‘latijnse denkschema’:

Het is daarom ook begrijpelijk dat men zich eerder met zwakke hulpbehoevende partij-
en en groepen uit Latijnsamerika en Oosteuropa bezig houdt dan met de westeuropese
partijen die hun eigen mening hebben en zelfstandig willen handelen.

Politiek was het echter onaanvaardbaar dat de invloed van de belangrijkste re-
geringspartijen uit de eg teruggedrongen werd. De eucd manoeuvreerde zich
op die manier buiten het krachtenspel van de West-Europese politiek, zo meen-
de Hahn. Om de Unie weer een politieke rol in Europa te geven diende de top
gereorganiseerd te worden, zodat de West-Europese partijen hun invloed op de
gang van zaken binnen de Unie terugkregen. De Nederlanders konden hierbij
een belangrijke bemiddelende rol spelen, zo was de inschatting van Hahn. Tus-
sen de beide grootste eucd-partijen speelde de kwestie van de relaties tot de
conservatieve partijen een spanningsverhogende rol. Naar zijn mening ging het
om een cruciaal, maar voorbijgaand probleem. Hahn had na melijk zijn hoop
gevestigd op de jongeren van de Europese christen-democratische partijen, die
allen – met uitzondering van de conservatieve stroming binnen de Junge Union
– overtuigd waren van de noodzaak ‘dat onze partijen meer progressief en meer
dynamisch, meer modern moeten worden, zonder de christelijke basis op te ge-
ven’.17

De Bureauvergadering van mei 1969, de eerste sinds september van het jaar
daarvoor, voltrok zich in afwezigheid van afgevaardigden van de cdu en dus
ook zonder Heck. Desondanks werd uitgebreid stilgestaan bij de invulling van
de topfuncties in de eucd. Westerterp, die vanwege zijn op de achtergrond spe-
lende maar nooit formeel gestelde kandidatuur voor het politiek secretariaat-
generaal door de Equipe naar de vergadering was gestuurd, opende het debat
met het voorstel om – gezien de afwezigheid van de Duitsers en het ontbreken
van formele kandidaten – voorlopig de huidige leiding te laten aanblijven. Hij
werd hierin gesteund door de Belgische partijvoorzitter Houben. Rosenberg
wenste echter onverkort vast te houden aan de statutair voorgeschreven voor-
zitterswissel en wees erop dat de cdu niet langer de toppositie onthouden kon
worden. Feitelijk drong hij de medebestuursleden een kandidatuur van Heck
op. De avond voorafgaand aan de vergadering had Rosenberg nog getracht
Hahn en Westerterp voor zijn standpunt te winnen en hij toonde zich ook bui-
tengewoon geïrriteerd toen bleek dat zijn pogingen vergeefs waren geweest. Hij
herhaalde vervolgens het dreigement dat de cdu haar financiële bijdrage wel
eens zou kunnen intrekken. ‘Een rotstreek’, zo meende Hahn, die zich na re-
cent verkregen informatie dat Heck officiële contacten had opgenomen met
vertegenwoordigers van het Franco-bewind, andermaal als tegenstander van de
cdu-partijsecretaris manifesteerde. övp-secretaris Withalm sloot zich daarente-
gen bij zijn Zwitserse ambtsgenoot Rosenberg aan. De Benelux-partijen kregen
vervolgens steun van de vertegenwoordiger van de dc, zodat de stemverhou-
ding in het voordeel van het Nederlandse voorstel uitviel. Tijdens een volgen-
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de vergadering in oktober zou de beslissing over het presidentschap vallen. Ru-
mor bleef zodoende voorlopig aan. Opvallend was de verklaring van Europees
fractievoorzitter Illerhaus, dat de opvolger van Rumor een kandidaat zou moe-
ten zijn die voldoende tijd had voor de uitoefening van het ambt. Westerterp
meende hieruit te concluderen dat Illerhaus een kandidatuur van Heck niet on-
dersteunde.18

Hahn wist Kleisterlee midden juni te melden dat Heck de Italianen ander-
maal de gordijnen ingejaagd had: hij had namelijk recent zitting genomen in een
comité dat zich beijverde voor de vrijlating voor een in Italië geïnterneerde
Duitse oorlogsmisdadiger, die in de oorlog verantwoordelijk was geweest voor
de executie van 315 Italiaanse gijzelaars. Toen Heck vanuit deze hoedanigheid
Rumor verzocht of de dc niet bij de Italiaanse regering kon pleiten voor am-
nestie, sloegen op het Romeinse partijbureau de stoppen door, aangezien hij de
voorafgaande maanden in eucd-verband niets van zich had laten horen. Overi-
gens was ook binnen Hecks eigen partij onthutst gereageerd op zijn actie.19

Voor de Nederlandse christen-democraten was het andermaal een bewijs van de
gevaarlijke conservatieve voorkeuren en ongevoeligheden van Heck en daar-
mee van zijn ongeschiktheid voor het eucd-presidentschap.

Eind september 1969, enkele dagen voor de Bondsdagverkiezingen in West-
Duitsland, lichtte Hahn de Nederlandse partijen nog eens bij over de laatste
ontwikkelingen. Hij stelde vast dat in afwachting van de nieuwe machtsver-
houdingen in de Bondsrepubliek de bestuurlijke crisis muurvast zat. Tijdens de
verkiezingscampagne in Duitsland was de cdu zich onder sterke invloed van
Heck en csu-voorman Strauß meer en meer conservatief gaan opstellen. Een
vervolg van de centrum-linkse coalitie leek zo al vóór de verkiezingen uitgeslo-
ten. Hahn was alvast van mening dat de veranderde krachtsverhoudingen bin-
nen de Europese christen-democratie zich dienden te vertalen in de bezetting
van het eucd-presidium. De Oostenrijkers, de Belgen en de Nederlanders
moesten nu de vice-presidenten leveren – dat zou de ‘progressieve’ lijn een
meerderheid geven in het presidium.20

Kleisterlee sprak kort voor de Duitse verkiezingen in Den Haag met Hahn
en Talentino over de richtingenstrijd binnen de eucd. De Duitse partijen, daar-
in vaak gesteund door de Zwitserse en Oostenrijkse, toonden zich onvermin-
derd voorstanders van toetreding van de Britse en Scandinavische conserva -
tieven tot de eucd. Voorts zouden zij het liefst de samenwerking met de al te
linkse christen-democraten in Latijns-Amerika willen verbreken, terwijl zij
onder  tussen wel contacten onderhielden met de rechtse regimes in Spanje en
Portugal. Kleisterlee vond zelfs dat de cdu de laatste tijd de voortgang van de
werkzaamheden in eucd-verband saboteerde. Teneinde uit de ontstane impas-
se te geraken zag hij een rol weggelegd voor de Nederlandse equipe. Een be-
langrijke eucd-post voor Nederland, zoals het politiek secretarisschap voor
Westerterp, zou van cruciale betekenis kunnen zijn. Verder zouden de Neder-
landers de cdu-top moeten overtuigen van de onhaalbaarheid van de kandida-
tuur van Heck voor het presidentschap.21
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Machtswisseling in Bonn

De West-Duitse Bondsdagverkiezingen op 28 september 1969 hadden een re-
geringswisseling tot gevolg. Met 46,1 % van de stemmen was de cdu/csu-
combi natie met een kleine teruggang in vergelijking met 1965 weliswaar de
grootste partij gebleven – bijna had zij de absolute meerderheid in de Bondsdag
bereikt –, maar de spd had met 42,7 % fors gewonnen. Met haar aantal van der-
tig zetels was de positie van de liberale fdp, die fors verloren had, van doorslag -
gevend belang geworden. Hoewel zittend kanselier Kiesinger zich een coalitie
zonder de cdu niet kon voorstellen, zorgden de linkervleugel van de liberale
partij en de vastberadenheid van spd-voorzitter Brandt in de onderhandelingen
er vervolgens voor dat er een liberaal-socialistische coalitie kwam. De cdu be-
vond zich voor het eerst in haar bestaan in de oppositie.22

Het was nu de vraag welke effecten deze ‘Wende’ zou hebben op cdu en csu.
Ook in de Nederlandse pers werd vanzelfsprekend aandacht geschonken aan de
ongewone positie van de West-Duitse christen-democraten en de onderlinge
verdeeldheid die hier het gevolg van was. In veel gevallen werden de menings-
verschillen in een progressief – conservatief schema geplaatst, waarbij de lin-
kervleugel de Uniepartijen trachtte te moderniseren in meer vooruitstrevende
zin, terwijl de oude conservatieve garde, vooral onder aanvoering van de csu,
zich daartegen krampachtig weerde.23 De Nederlandse christen-democraten
hadden niet bijzonder veel compassie met hun Duitse geestverwanten. In het
partijorgaan van de arp verklaarde Kooijmans dat een spd/fdp-coalitie wellicht
gunstig was voor ‘het behoud van het democratisch bestel in Duitsland’. De
cdu – die naar zijn mening tijdens de campagne ‘weinig blijk [heeft gegeven]
vanuit een evangelische inspiratie te handelen’ – moest dan maar een tijd de op-
positie in.24 Trouw sloot zich hierbij aan en stelde dat de machtswisseling een te-
ken van een gezond functionerende democratie was en juichte de ontwikkelin-
gen toe. chu-leider Tilanus zond een ingezonden brief naar de krant waarin hij
kritiek uitte op deze deloyale houding ten aanzien van een buitenlandse zuster-
partij. Ook tekende hij bezwaren aan tegen de sceptische wijze waarop hoofd-
redacteur Bruins Slot de cdu gekarakteriseerd had: ‘de partij van Kiesinger en
Strauss, die […] een christelijk geïnspireerde partij zou zijn die vertrouwen ge-
niet in alle lagen van de bevolking’.25 In eigen kring was het dan wel usance op
de cultuurverschillen met de Duitse geestverwanten te wijzen, in de media dien-
de het beeld van internationale christen-democratische eensgezindheid gehand-
haafd te worden.

In het sterk op de arp georiënteerde Friesch Dagblad werd het christelijk ge-
halte van de cdu/csu in redactionele commentaren op een goudschaaltje gewo-
gen. Vanzelfsprekend werden de Duitse Uniepartijen naar antirevolutionaire
maatstaven ideologisch te licht bevonden, maar desondanks meende de krant
dat de verbindingen met deze grote zusterpartij niet verbroken moesten wor-
den. Bij handhaving van de eigen criteria zouden immers ook de banden met de
christen-democratische partijen in België, Luxemburg en Italië opgegeven
moeten worden. Slechts enkele kleine groeperingen in Scandinavië en Zwitser-
land hielden er dezelfde opvattingen over de relatie tussen politiek en christe-
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lijk geloof op na. Er restte arp (en chu) dan niet veel anders dan een positie als
getuigenispartij aan de zijlijn, zoals dat nationaal met het gpv het geval was. Om
het behoud van haar politieke betekenis waren blijvende deelname van de arp
in de eucd en contacten met de grote christen-democratische partijen als de
cdu, hoever ook verwijderd van het ideaalbeeld van een christelijk geïnspi -
reerde politieke partij, nog steeds zinvol en gewenst, zo meende het Friesch
Dagblad.26 Vanuit Nederlandse hoek bestond ondertussen wel de hoop, dat nu
de cdu in de oppositie was geraakt zij wellicht haar koers zou gaan veranderen.
Hahn, in deze weken druk reizend tussen de diverse West-Europese christen-
democratische partijbureaus om bij te dragen aan een oplossing voor de in terne
problemen van de eucd, was ook al niet ongelukkig over de nieuwe oppositie -
rol van de cdu: ‘Het kan gezond zijn.’27

Indien de cdu een progressievere lijn zou gaan volgen, opende dat perspec-
tieven voor een verbetering van de samenwerking in de eucd. Gehoopt werd
dan ook dat de zittende leiders Kiesinger, Heck en Strauß hun positie zouden
verliezen aan jongere partijgenoten als de minister-president van Rijnland-Palts
Helmut Kohl of de uitvoerend president van de kas, Manfred Wörner. Vanuit
de Equipe werden soortgelijke tendensen waargenomen bij de övp en de Zwit-
serse kcvp, waar de era-Rosenberg ten einde liep. Na 28 jaar was de oprichter
van de nei eind 1968 als partijsecretaris opgevolgd door Urs C. Reinhardt. Ro-
senberg was wel lid gebleven van het partijbestuur, waarin hij speciaal belast
was met de internationale relaties.28

Naar aanleiding van de recente interne ontwikkelingen in de zusterpartijen
in de Duitssprekende landen schreef Hahn een maand na de Duitse verkiezin-
gen ‘in een ruk’ een acht pagina’s tellende notitie. Hahn had vastgesteld dat de
verkiezingsnederlaag van de cdu geleid had tot een ‘nogal felle discussie over
de koers van de partij’, waarbij het verlies met name door de jongeren in de cdu
toegeschreven werd aan de conservatieve, antisocialistische campagne, die ge-
regisseerd was door de oude garde onder leiding van Heck, voormalig minister
van Buitenlandse Zaken Gerhard Schröder en Strauß. Bondskanselier Kiesin-
ger, die bij voorkeur zijn coalitie met de sociaal-democraten had willen conti-
nueren, was daarbij naar de achtergrond gedreven. Ook de jongeren, intellec-
tuelen en arbeiders waren te weinig aan het woord gekomen. Daarbij had de
cdu in de keuze van haar internationale politiek een ‘zo ouderwets antithetisch
standpunt’ ingenomen, dat de positie van de spd ook op dit punt veel reëler had
geleken. Hahn verwachtte na deze electorale schok dat de onrust zou leiden tot
veranderingen in de partijlijn en -top, maar wist niet te voorspellen, waarheen
die zouden leiden. De aanstaande congressen van de Junge Union en van de
cdu zelf in november in Mainz, zo dacht hij, zouden richtinggevend kunnen
zijn. Hij adviseerde de kvp om haar licht daar maar eens op te steken bij de op-
komende mensen binnen de cdu/csu.

Hahns staalkaart van de coming men in de West-Duitse zusterpartij levert
een interessant overzicht op. In het licht van het navolgende is hier Hahns oor-
deel over bondsdagpresident Von Hassel van belang. Hij omschreef hem als een
conservatieve protestant uit Noord-Duitsland, die in het cdu-presidium zelfs
officieel belast was met de betrekkingen met de conservatieve partijen, maar
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met wie wellicht toch wel zaken zouden zijn te doen: ‘zeer fatsoenlijk, begrip
voor andere landen, open tegenover posities van Benelux en Italië, internatio-
naal zeer geïnteresseerd’. Voorts wees Hahn op de recent naar voren gekomen
Kohl, de minister-president van Rijnland-Palts:

Zijn vertikale start als politicus heeft hem een groot prestige verschaft – als type ligt hij
meer in de lijn van de groffe machtspoliticus die voor velen nu niet bepaald kenmerkend
behoort te zijn voor een christen-democraat. Ook loopt er een sterk conservatieve, of
meer pragmatische streep door zijn nogal onbevooroordeelde geest.

Ten aanzien van de övp was zijn oordeel dat die onder leiding van Withalm
 geleid werd door ‘een strak conservatieve, meer pragmatische, fel anti-socialis-
tische groep, die geheel met de cdu meedenkt, Franco en de Gaulle min of meer
goedkeurt en bang is voor linkse christen-demokraten à la Democrazia Cristia-
na’. Ook dit conservatieve bolwerk stond echter in toenemende mate onder
druk van ontevreden jongeren en intellectuelen: dialoog met andere progressie-
ve christen-democraten in Europa zou hier gunstig kunnen werken. In 1972
zou de övp zich met haar ‘Salzburger Programm’ als een ‘Partei der fortschritt -
lichen Mitte’ presenteren, waarbij zij zichzelf een progressief noch een conser-
vatief etiket wenste op te plakken.

Dezelfde ontwikkelingen zag Hahn bij de Zwitserse partij: ook hier hield de
conservatieve top de touwtjes nog strak in handen, maar nam de druk van de
jongeren, die al hadden afgedwongen dat de partij haar naam zou veranderen,
toe. Hahn schetste verder nog de recente verwikkelingen binnen de verdeelde
Italiaanse dc, waar een toenemende tendens naar links was waar te nemen, en
de toestand waarin de Franse christen-democraten verkeerden: ‘Hopeloos’.29 In
deze en andere berichten van Hahn vanuit Rome klonk zijn onverwoestbare en
soms wat naïef aandoende optimisme door: hij meende dat door middel van het
aanknopen van contacten met de juiste mensen in de zusterpartijen de Neder-
landse christen-democraten invloed konden uitoefenen op hun politieke koers.
Vanuit zijn ‘regelkamer’ van de christen-democratie in Rome was deze zelf-
overschatting verklaarbaar; het is aannemelijk dat de ontvangers van zijn on-
eindige stroom adviezen en notities in Den Haag deze invloed wisten te relati-
veren.30

Heck, de architect van de cdu-verkiezingscampagne, bleef ondanks alle in-
terne rumoer in zijn partij en het verlies van de regeringsmacht toch aan als se-
cretaris-generaal. Dat hij zich tijdens zijn redevoering op het partijcongres op
17 en 18 november 1969 te Mainz manhaftig bereid verklaarde de partijdeuren
wijd open te gooien, zal ertoe hebben bijgedragen dat hij niet als zondebok
werd geslachtofferd.31 Doordat zijn positie binnen zijn eigen partij onaangetast
was gebleven, hing eind 1969 ook onverminderd de persoon van Heck boven
de markt als mogelijke presidentskandidaat voor de eucd.

Naar de mening van de politicologen Kohler en Myrzik resulteerde de nieu-
we oppositierol van de cdu in een verhoogde belangstelling voor de banden
met de zusterpartijen. Sinds zij niet langer de diplomatieke kanalen kon aan-
wenden, vormden deze contacten de enige mogelijkheid om nog enige invloed
uit te oefenen op de richting van de Europese integratie. Via de christen-demo-
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cratische fractie in het Europees Parlement en de eucd – waarin de Unionspar-
teien nog steeds de grootste participanten vormden – konden de Duitse chris-
ten-democraten op dit terrein blijven meepraten. In het voorjaar van 1972 zou
juist met het oog hierop een bureau voor internationale betrekkingen worden
opgericht dat de cdu-top in haar transnationale partijcontacten zou bijstaan.
Het droeg mede bij aan de sterk toegenomen profilering van cdu en csu tijdens
de jaren zeventig – de oppositierol zou nog tot 1982 duren – op deze podia, wel-
ke anderzijds wel bij de andere partijen de vrees voor hegemoniale doelstellin-
gen van cdu-zijde aanwakkerde.32 Die vrees zou niet ongegrond blijken.

Ontknoping in de strijd om het EUCD-leiderschap: Rumor herkozen

Keren we terug naar de interne problemen in de eucd. Deze brachten A. Veer-
man, die in 1968 Berghuis opgevolgd was als arp-voorzitter, ertoe om – een-
malig in de antirevolutionaire partijgeschiedenis – er in zijn openingsrede van
het partijconvent van 8 november 1969 zijn bezorgdheid over uit te spreken.
Teleurgesteld moest hij vaststellen, dat de eucd ‘verzand’ was geraakt vanwege
de ‘verschillen in politieke conceptie, verschillende gedachten over de zin van
christelijke politiek’. De poging van de Nederlanders op het congres in Venetië
om ‘de ramen weer open te gooien’ had niet het gewenste vervolg gehad. ‘Nog
altijd is het in de e.u.c.d. rusten op de plaats’, aldus Veerman, waarbij hij de cdu
als hoofdschuldige aanwees. Vanwege de verkiezingsnederlaag van de christen-
democraten in Duitsland en de daaropvolgende interne discussies was enige
hoop voor verbetering in de toekomst toch wel gerechtvaardigd, zo meende
Veerman. Verandering was echter wel noodzakelijk, wilden de plannen tot
Euro pese partijvorming enige kans op slagen hebben: ‘wat ons betreft zal [een
Europese christelijke partij] alleen zinvol zijn, wanneer dat zal zijn een le ven -
de, op de toekomst gerichte, vernieuwingsgezinde partij.’33

Tijdens de jaarlijkse partijdagen van de övp een week later vonden er in de
wandelgangen gesprekken plaats over de impasse in de eucd. Behalve afge-
vaardigden van enkele eucd-partijen waren, omineus genoeg, vooral vertegen-
woordigers van conservatieve partijen uit Scandinavië present. Hahn vernam
dat bij terugtreden van Rumor de cdu het voorzitterschap zou blijven claimen
en daarvoor Kiesinger naar voren wilde schuiven. Voor de cdu had de kandi-
datuur van ‘zwaargewicht’ Kiesinger als voordeel dat daarmee die van de ook
intern niet gewenste Heck gemakkelijk gepasseerd kon worden. Binnen de par-
tijtop was inmiddels ook het besef doorgedrongen dat de partijsecretaris door
zijn hoekige gedrag en conservatieve opvattingen internationaal moeilijk ver-
koopbaar was. Tijdens de gesprekken in Wenen tekende de Nederlandse dele-
gatie echter bezwaren aan tegen de kandidatuur van Kiesinger, die van geheel
andere aard waren dan die tegen Heck. Kiesinger was in 1933 lid geworden van
de nsdap en was vervolgens niet meer uitgetreden. Tijdens zijn gehele carrière
was deze faux pas op de achtergrond blijven rondzingen, zonder dat het hem
overigens had verhinderd de politieke top te bereiken. Voor de Nederlandse
christen-democraten was het echter ondenkbaar dat deze man de leider zou
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worden van de internationale beweging waarvan zij deel uitmaakten. In hun
grieven tegen Kiesingers verleden werden de Nederlanders pas na enige aarze-
ling door de Belgische vertegenwoordiger gesteund. De Italianen, in eerste in-
stantie verrast door dit argument contra Kiesinger, konden voor de Nederland-
se bezwaren begrip opbrengen. Daarbij prefereerden de Italianen ondertussen
het aanblijven van Rumor. Om de Nederlandse bondgenoot te apaiseren ver-
klaarden zij zich bereid de kandidatuur van Westerterp voor het politiek secre-
tariaat te ondersteunen. Alle gespreksdeelnemers waren wèl overtuigd van de
noodzaak om de eucd om te vormen tot een politieke beweging achter de
christen-democratische fractie in het Europees Parlement. Hahn waarschuwde
dat in dit proces de welwillende deelname van de cdu nodig zou zijn.34 Hier
viel dus het nodige lijmwerk te verrichten. In onderling contact peilde hij bij
Lü cker, de voorzitter van de christen-democraten in het Europees Parlement,
naar diens belangstelling voor het eucd-voorzitterschap. Met de benoeming
van de pragmatische Lücker zouden de Duitsers de hun toekomende belang -
rijke post alsnog in de wacht kunnen slepen en zouden de Nederlanders een
aanvaardbare eucd-president hebben.35

Lücker zal weinig belangstelling hebben getoond voor het opgeven van zijn
fractievoorzitterschap, aangezien Van der Stee en Schmelzer tijdens een bezoek
aan Rome in februari 1970 aan de Italiaanse geestverwanten meedeelden alsnog
akkoord te gaan met een verlengd Italiaans voorzitterschap van de eucd. De
Italianen bevestigden daarop nogmaals hun steun aan een Nederlandse politiek
secretaris. Tijdens de Equipevergadering van maart stelde Van Niftrik voor om
het voorzitterschap van de eucd dan maar te ‘bevriezen’ – zodat Rumor voor-
lopig kon aanblijven. Europarlementariër Bos achtte het echter noodzakelijk
dat de eucd-top nieuw bloed zou krijgen. De Equipe stemde ten slotte in met
verlenging van het voorzitterschap van Rumor.36

De nog resterende bezwaren tegen prolongatie van Rumors presidentschap
verdwenen in juli van dat jaar, toen diens derde kabinet viel. Op 2 oktober be-
vestigden de Nederlanders in een gesprek met een Italiaanse delegatie, bestaan-
de uit Rumor, Bernassola en Talentino, deze voorkeur. De Italianen waren ver-
volgens bereid in te stemmen met de benoeming van een Nederlander tot op-
volger van secretaris-generaal Tindemans, die vanwege zijn ministerschap
nauwelijks toekwam aan het volwaardig vervullen van zijn eucd-functie. Van-
uit de Equipe werd nu, nadat eerder ingezet was op Westerterp, kvp-fractie-
voorzitter Schmelzer naar voren geschoven. Ten aanzien van de verdeling van
de drie ondervoorzitterszetels wensten de Nederlandse christen-democraten
dat de cdu de hare zou behouden, dat die van Rosenberg naar de övp zou gaan
en dat de Franse zetel door een Belg ingenomen zou worden. Een dergelijke
verschuiving zou een kleine verbetering betekenen voor het ‘progressieve’
smaldeel binnen de eucd, zo was de inschatting. Kooijmans, de nieuwe voor-
zitter van de Equipe (Aalberse was toegetreden tot de Raad van State en had alle
partijfuncties neergelegd), wenste ervoor te waken de Duitsers te isoleren: ‘In-
tegendeel, wij zullen alles moeten doen ten einde te voorkomen dat de cdu die
toch al in uiterst moeilijke omstandigheden verkeert, zich als een verlatene zou
gevoelen in de kring van christen-democraten.’37
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Op het övp-congres in Wenen diezelfde maand vonden wederom besprekin-
gen plaats over de organisatorische crisis binnen de eucd. Kooijmans en Hahn
spraken met övp-partijvoorzitter Withalm en secretaris Karl Schleinzer. De
voorkeur van de övp bleef uitgaan naar een Duitse president, maar desnoods
zouden de Oostenrijkers akkoord kunnen gaan met het aanblijven van Rumor.
Schmelzers kandidatuur voor de post van secretaris-generaal werd door hen
van harte ondersteund.38 Een dag later spraken Kooijmans en Hahn, nu verge-
zeld van arp-secretaris De Kwaadsteniet, in Rome met afgevaardigden van de
dc en de Belgische cvp. Na enige discussie slaagden de Nederlandse afgevaar-
digden erin de Belgen achter de constructie te krijgen volgens welke Rumor nog
eens twee jaar zou aanblijven als president en Schmelzer aangesteld zou wor-
den als de nieuwe secretaris-generaal.39

Op de Bureauzitting van de eucd van oktober 1970 in Brussel werd einde-
lijk bestuurlijk orde op zaken gesteld. Met algemene stemmen werd Rumor met
terugwerkende kracht herkozen, waardoor hem nog één jaar als president rest-
te, dat hij zou aanwenden om de eucd te reorganiseren. De Unie zou zich po-
litiek sterker geprofileerd moeten opstellen en een duidelijke toekomstvisie
moeten ontwikkelen. Hiervoor was het gewenst dat zij over ‘een executief po-
litiek secretariaat van hoog gehalte’ zou beschikken. Over de invulling van dat
secretariaat werden verder geen besluiten genomen. Wel verifieerde Kooijmans
het draagvlak voor een Nederlandse kandidaat. De andere partijen hadden hier-
tegen geen bezwaar. Voorzichtig werd de naam van Schmelzer geponeerd;
mocht deze kandidatuur door de uitkomst van de Tweede-Kamerverkiezingen
en de formatie in 1971 onhaalbaar zijn, dan zou alsnog voor Westerterp of
Boertien geopteerd kunnen worden.40

Rumors agenda liet na het beëindigen van zijn premierschap weer interna-
tionale activiteiten toe en hij nam zich dan ook voor om vóór de volgende Bu-
reauvergadering alle Europese partijen langs te gaan om hun standpunten in te
winnen en de voorbereidingen te starten voor een reactivering van de eucd.
Dat laatste had tevens te maken met de eventuele vorming van een Europese
partij. In verband hiermee stond hem een algehele statutenherziening voor
ogen. De structuur van de eucd behoefde nodig versterking, de band met de
Europese fractie diende te worden aangehaald en er moest verder gewerkt
wor den aan de uitwerking van gemeenschappelijke inhoudelijke principes en
standpunten.

Inmiddels gaf ook Heck, wellicht nog namokkend over het mislopen van het
voorzitterschap, blijk van een coöperatievere houding. Ook de cdu-partijse-
cretaris was erachter gekomen dat de eucd een onmisbaar forum vormde om
de opvattingen van de nu oppositionele cdu internationaal voor het voetlicht te
brengen.41 Die eigen opvattingen kwamen aan de orde op het cdu-partijcon-
gres, dat van 25 tot 27 januari 1971 in Düsseldorf gehouden werd. De partij
boog zich hier over een nieuw programma. Een jaar daarvoor was onder leiding
van Kohl een programcommissie haar werkzaamheden gestart; in Düsseldorf
stond de goedkeuring van de herziene versie van het oorspronkelijk uit 1968
stammende Berliner Programm op de agenda. In de preambule van het aange-
paste programma bekende de partij zich in tegenstelling tot de lezing uit 1968
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expliciet tot de ‘C’ in haar naam, maar pretendeerde zij tevens een moderne
volkspartij te zijn die zich niet wenste te beperken tot het christelijke volksdeel.
Hoewel de partijleiding ongewijzigd bleef, hervormde de cdu zich op pro-
grammatisch vlak. Het was de vraag wat daar in de oppositionele praktijk
merkbaar van zou worden en of de zusterpartijen deze omslag zouden herken-
nen.42 Wat niet veranderde, was de goede verstandhouding die de cdu onder-
hield met de conservatieve partijen. Op het cdu-partijcongres in Düsseldorf
waren zoals al langer gebruikelijk ook vertegenwoordigers van de Britse en
Scandinavische conservatieve partijen aanwezig. Hahn had van Wörner verno-
men dat rond Kerstmis een Britse Tory-delegatie Bonn had bezocht.43

De cdu stond met haar contacten in de richting van de conservatieven bin-
nen de eucd niet alleen. Tijdens het bezoek van de delegatie van de Nederland-
se equipe aan Wenen in het najaar van 1970 verklaarden de gastheren van de övp
dat er nog steeds warme contacten onderhouden werden met het conservatieve
front. Kort daarvoor was de övp nog aanwezig geweest op het jaarlijkse con-
gres van de Tories en in 1971 zou deelgenomen worden aan de volgende ‘inter-
party conference’ met Britse en Scandinavische conservatieven.44 In april was er
weer een sessie belegd in Wenen. Tijdens het gesprek in Den Haag in januari
1971 vonden eucd-voorzitter Rumor en de Nederlandse equipe elkaar – onder
verwijzing naar de besluitvorming in het eucd-Bureau van 1967 – snel in hun
veroordeling van deze ontmoetingen.45

Veranderingen in de CDU: ‘maar allemaal zijn ze wel wat konservatief!’

Hoewel de cdu in Nederlandse ogen onverminderd in de conservatieve hoek
zat, was het vooral de ‘jongere’ garde, waaronder Kohl en Heinrich Köppler, de
voorzitter van de cdu in Nordrhein-Westfalen, die Hahn toch hoop gaf voor
de toekomst. Met name Köppler had indruk op hem gemaakt: ‘Hij staat met
zijn ideologische binding […] en zijn progressieve, sterk sociaal geïnteresseer-
de houding alsmede in zijn actie voor de verjonging van de partij het dichtst bij
Nederland en daarom zou contact met hem zeer aan te bevelen zijn.’ De
machtsstrijd binnen de cdu was nog niet uitgekristalliseerd, zo moest hij ech-
ter vaststellen. De positie van de conservatieve Strauß bleef onveranderd sterk.
De csu bezat immers in Beieren de absolute meerderheid, hetgeen haar leider
in de praktijk het vetorecht over de benoemingen van de voorzitter van de ge-
zamenlijke Bondsdagfractie en de kanselierskandidaat gaf. De conservatieve
onderstroom binnen de csu, vaak op dezelfde lijn met de rechtervleugel van de
cdu, bleef zodoende sterk bepalend. Er bestond bij Nederlanders, naast voort-
durende kritiek op de Beierse voorman, ook een opvallend respect voor hem.
Zoals Hahn het verwoordde: ‘hoogst intelligent, elastisch, geenszins de brutale
anti-communist als hoedanig hij bekend is – maar een politieke elementaire
kracht die angstwekkend blijft en die geen enkel zichtbaar profiel van een chris-
telijk politicus toont’. De invloed van de progressievere jongeren en de arbei-
dersverenigingen (‘Sozialausschüsse’) bleef bij al dat conservatieve geweld sterk
achter. Hahn hoopte dat de aanvaarding van het herziene partijprogramma in
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Düsseldorf enige aanknopingspunten zou bieden voor een meer progressieve
ontwikkeling van de partij.

In de transnationale partijcontacten van de cdu was daar vooralsnog weinig
van te merken. In een gesprek van Rumor met cdu-presidiumlid Von Hassel
begin februari 1971 kwamen de relaties van de Duitse christen-democraten met
de conservatieve partijen aan de orde. Volgens Von Hassel waren met name de
protestantse partijgenoten in Noord-Duitsland geïnteresseerd in deze contac-
ten. Hij nodigde vervolgens de andere eucd-partijen uit om ook op de aan-
staande ‘inter-party conference’ in Wenen aanwezig te zijn, een invitatie die 
Rumor met klem afsloeg. Op deze conferentie, die van 21 tot 23 mei 1971 plaats -
vond, zouden overigens ook vertegenwoordigers deelnemen van de Franse
Union des Démocrates pour la République. Deze udr, de partij van president
Pompidou, was de opvolger van de in deel I aan de orde gekomen unr en kon
als gematigd nationalistisch omschreven worden. De eucd-voorzitter was na
afloop van zijn bezoek aan de cdu buitengewoon ongelukkig met de persver-
klaring die de Duitsers na zijn bezoek uitgaven als waren de gesprekken voor-
al bedoeld geweest om de Europese samenwerking tussen christen-democraten
en conservatieven tegenover de socialisten te verbeteren. Het bracht hem ertoe
na afloop van de besprekingen een eigen communiqué uit te brengen waarin
hiervan afstand werd genomen.46

Rumor sprak op 25 februari in Stuttgart met Heck. Over de gewenste reor-
ganisatie van de eucd konden beiden het snel eens worden, maar op het punt
van de relatie met de conservatieven bleef er een fors verschil van mening. Zo-
als Von Hassel wees ook Heck erop dat met name de Noord-Duitse christen-
democraten van oudsher relaties onderhielden met de Britse en Scandinavische
conservatieven. Rumor verwees daarop naar de besluitvorming in het Bureau
van juni 1967, waar structurele organisatorische contacten van de eucd met
conservatieve partijen uitgesloten waren; de afzonderlijke aangesloten partijen
mochten incidenteel op hun eigen manifestaties contacten onderhouden. Zoals
aan het eind van deel I is vastgesteld, was dit besluit genomen in afwezigheid
van cdu-vertegenwoordigers. Ook binnen de cdu-top bestond in ieder geval
de behoefte om de contacten in conservatieve richting te verdiepen, zo meldde
Heck. Hij zou graag zien dat ook de eucd het pad van de toenadering tot de
conservatieven zou opgaan.47

In het vervolg van zijn rondreis door Europa werd Rumor en de met hem
meegereisde Hahn tijdens zijn bezoek aan de Zwitserse partij een hart onder de
riem gestoken. Daar was de rol van de conservatieve Rosenberg inmiddels uit-
gespeeld en hadden de ‘jongeren’ – in dit geval veertigers – de belangrijkste po-
sities overgenomen, hetgeen ook een progressievere uitstraling met zich mee-
bracht. Het meest opvallend was daarbij de naamswijziging: de partij had met
de nieuwe naam Christlichdemokratische Volkspartei (cvps48) het oude predi-
kaat ‘konservativ’ laten vallen. Het nieuwe ontwerp-program was naar het oor-
deel van Hahn ‘modern, concreet en progressief’. De politieke praktijk zou de
progressieve voornemens moeten bevestigen, maar vooralsnog meende Hahn
dat met deze Zwitserse ‘metamorfose’ de progressieve stroming in de eucd een
slag gewonnen had. Binnen de övp waren, zo dacht hij te kunnen opmaken uit
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gesprekken, soortgelijke tendensen waarneembaar.49 In de praktijk zou de ver-
andering niet meer dan kosmetisch blijken: de Zwitsers zouden ook in de na-
volgende jaren blijven lonken naar de conservatieve partijen.

Op de Bureauvergadering van begin mei 1971 in Brussel werd in afwezigheid
van Heck gesproken over de door Rumor ontworpen nieuwe statuten. De be-
palingen betreffende het lidmaatschap van de eucd en haar gremia gaven aan-
leiding tot discussie. De kleine Duitse delegatie drong met succes aan op het
buiten het Bureau houden van ucdec-secretaris Sieniewicz, maar had veel min-
der fortuin bij haar poging tot het statutair creëren van mogelijkheden tot ge-
reguleerd contact met conservatieve partijen. De cdu onthield bij het scheiden
van de markt dan ook haar instemming met de conceptvoorstellen van Rumor.50

Het was de bedoeling om op de Bureauvergadering van 16 en 17 juli in Como
de nieuwe statuten definitief goed te keuren. De cdu wenste echter vast te hou-
den aan het inpassen van bepalingen die contacten van de eucd met anders -
denkende democratische stromingen mogelijk maakten. Rumor toonde zich
ontstemd over deze Duitse obstructie en vooral over het late tijdstip waarop de
bezwaren waren ingediend. De verontwaardigde eucd-voorzitter schreef aan
Heck een brief op poten waarin hij deze handelwijze laakte. Tijdens de eerdere
ontmoetingen met Heck in Bonn en Stuttgart en de Bureauvergadering in Brus-
sel had Heck immers niets gezegd over zijn kanttekeningen aangaande de nieu-
we statuten. In een ‘harde, maar in de vorm zeer prettige conversatie’ tussen
beiden, kort voor aanvang van de vergadering, waarbij Hahn als bemiddelaar
optrad, werd duidelijk dat de cdu in de statuten een bepaling opgenomen
wenste te zien die het mogelijk maakte vertegenwoordigers uit landen zonder
christen-democratische partijen met een ‘buitengewone’ status op te nemen in
de organisatie. Vanzelfsprekend was het de bedoeling om met deze constructie
de Britse conservatieven de mogelijkheid te bieden na toetreding van hun land
tot de eg zich te laten aansluiten bij de eucd. Zoals bij eerdere gelegenheden
verdedigde Heck deze constructie onder verwijzing naar de banden die delen
van zijn partij, met name in het noorden van Duitsland en de csu in Beieren, al
met de conservatieven onderhielden en die zij soms zelfs prefereerden boven de
contacten in eucd-verband. Naar de mening van Rumor was een dergelijk
amendement echter onwenselijk. Heck zou zijn geluk maar moeten beproeven
bij de recent ingestelde ‘Permanente Conferentie (cd) van de Zes’. Dat gre -
mium moest immers zijn eigen reglement nog vaststellen. Hierdoor tevreden
gesteld gaf Heck daarop zijn fiat aan de eucd-statuten, naar de mening van
Hahn omdat hij zich waarschijnlijk niet gerealiseerd had dat de cdu in dit nieu-
we lichaam vanwege het daar ontbreken van de Zwitserse en Oostenrijkerse
bondgenoten een kansloze positie innam.51

Bij de behandeling van het huishoudelijk reglement van het Politiek Comité
(zoals de Permanente Conferentie inmiddels was gaan heten) op de eucd-Bu-
reauvergadering op 7 en 8 april 1972 wisten de Duitsers echter winst te boeken.
De Nederlanders, hierin bijgestaan door de Belgen, pleitten voor verwijdering
uit het reglement van de bepaling betreffende de contacten van de eucd met an-
dersgezinde partijen. Aangezien het statuut van de Unie hierin reeds in afwij-
zende zin voorzag, was het onnodig hierop in de statuten van het Politiek 
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Comité in te gaan. De cdu-delegatie wenste de bepaling te handhaven, en wel
met een amendering die mogelijkheden creëerde voor structurele samenwer-
king met ‘bevriende’ partijen. Zelfs zou de optie opengehouden moeten wor-
den om na uitbreiding van de eg te komen tot een gemeenschappelijke fractie
met de conservatieven. Rumor bracht het artikel echter in zijn oorspronkelijke
versie in stemming, waarvan Nederlanders en Belgen zich tot ergernis van de
Duitsers onthielden. Niettemin waren cdu en csu erin geslaagd een opening te
creëren.52

Hahns invloed was inmiddels uitgebreid omdat Rumors assistent Talentino
was teruggetreden als adjunct-secretaris-generaal, waarna diens taken naar de
directeur van het Instituut doorgeschoven werden.53 Verdere personele wisse-
lingen in de top van de eucd konden de Nederlanders de hoop geven dat de
machtsverhoudingen ten voordele van de progressieve stroming zouden kun-
nen veranderen. Nog voor de Bureauzitting in Como riep Hahn de Equipe op
om Westerterp formeel te kandideren voor de positie van secretaris-generaal.
Schmelzer was als gegadigde afgevallen omdat zijn naam nadrukkelijk genoemd
werd tijdens de formatie van wat het kabinet-Biesheuvel zou worden. Al langer
was het een publiek geheim dat aan Schmelzer, de eerdere Nederlandse kandi-
daat voor de opvolging van Tindemans, de portefeuille van Buitenlandse Zaken
toegezegd was.54 Midden augustus werd duidelijk dat ook Westerterp niet meer
beschikbaar was, omdat hij Schmelzer gevolgd was naar Buitenlandse Zaken,
waar hij als staatssecretaris in het bijzonder belast werd met zaken betreffende
de Europese samenwerking.55 Een poging om vervolgens Hahn benoemd te
krijgen kreeg wel voldoende steun van de andere partijen, maar strandde op de
weigering van de kandidaat zelf.56 Dat de Nederlandse equipe wenste vast te
houden aan een eigen kandidaat voor de positie van secretaris-generaal, moge
blijken uit de kortstondige kandidatuur van het antirevolutionaire Tweede-Ka-
merlid R. Zijlstra, broer van de voormalige premier, voor deze post.57 Begin
1973 werd ook Bos nog gepolst. Al de pogingen om een Nederlandse christen-
democraat op deze post benoemd te krijgen waren vooral bedoeld om een –
conservatieve – Duitse secretaris-generaal te voorkomen.58

Enige hoop op een keer ten goede trachtten de Nederlanders ondertussen te
putten uit de mutaties in de delegaties van cdu en övp naar de eucd-vergade-
ringen. Tijdens de Bureauzitting die op 12 en 13 november 1971 in het Scheve-
ningse Kurhaus gehouden werd, verscheen een aantal nieuwe gezichten. De
cdu-afvaardiging bestond uit delegatieleider Von Hassel en de carrièrediplo-
maat Heinrich Böx, de nieuwe buitenlandsecretaris. Desondanks verzuchtte
Hahn in een van zijn vele openhartige brieven aan Kleisterlee: ‘maar allemaal
zijn ze wel wat konservatief!’ In Scheveningen werd tevens de nieuwe secreta-
ris van de övp, Herbert Kohlmaier, aangewezen als opvolger van de in juli te-
ruggetreden vice-voorzitter Rosenberg. Dat Kohlmaier tot de jonge garde be-
hoorde en afkomstig was uit de arbeidersbeweging, stemde de Nederlanders tot
tevredenheid en hoopvolle verwachting voor de koers in de eucd.59

De afwezigheid van Heck in de Nederlandse badplaats was het gevolg van de
leiderswisselingen binnen de cdu, zoals die hun beslag hadden gekregen op het
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partijcongres in oktober 1971 in Saarbrücken. Stonden de vorige partijdagen in
januari in Düsseldorf nog in het teken van programmatische vernieuwing, dit
keer zou beslist moeten worden over de bezetting van de partijleiding. In een
notitie aan de Nederlandse equipe had Hahn midden april nog eens de interne
verwikkelingen in de cdu geschetst. Hij moest vaststellen dat de progressieve
groeperingen binnen de partij, de jongeren en de arbeidersgroepen onder lei-
ding van Hans Katzer, die op sociaal-economisch terrein een veel progressieve-
re lijn voorstonden, de minderheid vormden. Waar het ging om de echte macht
binnen de partij was daar allereerst aan conservatieve zijde de verrassende coa -
li tie tussen Kiesinger (‘oud, te conservatief in de aanpak van de moderne pro-
blemen, te vaag in zijn politieke dictie’) en fractievoorzitter Rainer Barzel, die
zich – hoewel van origine behorend tot de sociaal-katholieke richting – om
strate gische redenen achter de partijvoorzitter geschaard had. Ook coming man
Köppler, voorheen degene op wie ook Hahn zijn hoop had gevestigd, sloot zich
hierbij aan. Anderzijds was er de groep rond Schröder, die zich als conservatie-
ve protestant nu realistisch en genuanceerd opstelde ten opzichte van de bui-
tenlandse politiek van Brandt. Bij Schröder voegde zich de pragmaticus Kohl.
Daarbij leek ook de voorkeur van Strauß uit te gaan naar Schröder. In de optiek
van Hahn was dat niet onbelangrijk: de sleutelpositie die de Beierse csu innam
maakte de conservatieve katholieke leider immers bijna tot Kanzlermacher.60

Op het congres in oktober zou blijken dat Hahn er met zijn inschatting niet ver
naast zat: uiteindelijk zou het gaan tussen Barzel en Kohl, omdat om verschil-
lende redenen de oudgedienden Kiesinger en Schröder naar de achtergrond tra-
den. Heck bleek in Saarbrücken bij de verkiezing van de partijvoorzitter op het
verkeerde paard gewed te hebben: niet zijn favoriet Kohl, maar Barzel werd
aangewezen als de nieuwe partijleider. Het lot van Heck, die moeilijk overweg
kon met Barzel, was daarmee bezegeld. Oude bekende Kraske werd tot zijn op-
volger benoemd.61

Meer dan ooit wenste de cdu zich te bemoeien met de christen-democrati-
sche internationale organisaties. Al eerder is erop gewezen dat dit verband hield
met het verlies van de contacten op regeringsniveau sinds de machtswisseling in
1969. Daarbij kwam in het begin van de jaren zeventig het steeds sterker hoor-
bare pleidooi voor de vorming van een Europese politieke partij, dat tot nau-
were betrokkenheid noopte. Om leeftijdsredenen kon daarvoor niet meer ge-
put worden uit de ‘oude garde’ die de cdu in de jaren vijftig en zestig geleid had,
terwijl ook de actieve jongere generatie van Kohl cum suis niet beschikbaar was,
omdat die zich preoccupeerde met het heroveren van de binnenlandse rege-
ringsmacht. Zo kwam vanzelf de persoon van Von Hassel bovendrijven, die
enerzijds ministeriële en parlementaire ervaring en aanzien bezat, maar tezelf-
der tijd nog niet te oud bevonden werd. Toen na de Bondsdagverkiezingen van
november 1972 de spd de grootste fractie geworden was, moest hij bovendien
afstand doen van het voorzitterschap van de Bondsdag en kwam hij ook be-
schikbaar voor een internationale post.62

Eind 1971 maakte Von Hassel zijn entree in de eucd. Wat voor de Neder-
landers belangrijker was: Heck verdween van het eucd-toneel. Hij trachtte zijn
vertrek weliswaar te rekken om gezichtsverlies te voorkomen63, maar zou niet
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meer terugkeren in het Bureau. Tijdens de Bureauzitting in Scheveningen
maakte Von Hassel al meteen een realistischer indruk aangaande de internatio-
nale ontwikkelingen. Hij erkende dat de Ostpolitik van Brandt grote steun had
onder de bevolking. Vaak werd in Duitsland aan de toenadering tot Moskou ge-
refereerd in gelijke termen als bij de verzoening tussen Schuman en Adenauer
kort na de oorlog. Met het oog op de aanstaande Conferentie over Veiligheid en
Samenwerking in Europa (cvse) die in Helsinki zou worden gehouden, zouden
de West-Europese christen-democraten een eensgezinde positie moeten inne-
men, zo was de communis opinio in het Bureau.64

Het afhaken van het conservatieve span Heck-Rosenberg moet bij de Ne-
derlanders de verwachting gewekt hebben de eucd meer naar eigen progressie-
ve hand te kunnen zetten. Al snel zou blijken dat de opvolgers, zij het met ver-
schillen van stijl en presentatie65, de aloude posities en voorkeuren handhaafden.
Wat betreft de Oostenrijkse zusterpartij kwam de ontnuchtering al snel. Had
Hahn uit zijn reis met Rumor in februari 1971 de indruk gekregen dat een ‘ag-
giornamento’ in progressieve zin van de övp tot de mogelijkheden behoorde,
tijdens een bezoek op uitnodiging van Kohlmaier, begin mei 1972, bleek hem
dat er onverminderd sprake was van een conservatieve dominantie. Hahn weet
dat aan het gegeven dat – evenals in Duitsland – in Oostenrijk feitelijk sprake
was van een tweepartijenstelsel, waarbij de christen-democraten zich dienden
af te zetten tegen de socialisten. Daarnaast stelde hij bij de övp een groot gebrek
aan kennis van de internationale politieke en geestelijke ontwikkelingen vast.
Voor een deel was dat volgens Hahn terug te voeren op het eenzijdige interna-
tionale contact, dat zich vooral beperkte tot de cvps en de cdu/csu.66 Hahns
verwijt dat de Oostenrijkse zusterpartij te zeer naar binnen gericht was en daar-
door weinig begrip had voor de andere partijen in West-Europa, kan ook van
toepassing verklaard worden op de Nederlandse partijen. Het is goed denkbaar
dat de Nederlanders het lastige parket waarin de övp – en ook de cdu – ver-
keerde niet altijd op waarde geschat hebben. De Koude Oorlog was immers in
de ‘frontstaten’ in Europa duidelijker voelbaar dan in de aan de Noordzee gren-
zende Lage Landen. Het zich afzetten tegen ‘links’ behoorde in Duitsland en
Oostenrijk tot de raison d’être van de christen-democratische partijen.

Begin 1972 stelde Hahn in een notitie voor het Nederlandse thuisfront vast
dat de Duitse en Oostenrijkse zusterpartijen onverminderd vasthielden aan hun
wens de eucd banden te laten aangaan met de conservatieve partijen. Hahn
achtte de gevolgen van formele relaties van de eucd met de conservatieven nog
steeds gevaarlijk voor het voortbestaan van de Unie. Dat zou immers de Noor-
se, Latijns-Amerikaanse en Spaanse christen-democraten tegen de haren in-
strijken.67 Tijdens de vergadering begin februari stelde de Nederlandse equipe
zich op het standpunt dat in de contacten met conservatieve partijen nooit ver-
der gegaan zou kunnen worden dan informele gesprekken op ad hoc-basis.68

Enige hoop ontleende Hahn in het voorjaar van 1972 aan het recente optre-
den van de arbeidersvleugel binnen de cdu. Naar aanleiding van het verschij-
nen van een kritisch boek van Norbert Blüm, een van de voormannen van de
Duitse christen-democratische vakbonden, over de toekomst van de cdu gaf
Hahn een analyse van de positie van ‘links’ binnen de partij. De dagen van de
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prominente arbeidersvoormannen Jakob Kaiser, Karl Arnold en Johannes Al-
bers lagen weliswaar alweer twee decennia in het verleden, maar Hahn was
hoopvol gestemd door Blüms ‘brillant, zeer fel, temperamentvol, kritisch ge-
schreven boek, dat ook blijk geeft van een diepere visie op de politieke proble-
men en van een degelijke theologisch-wijsgerige vorming’. Links had in ieder
geval tot zijn tevredenheid het initiatief gegrepen in de interne discussie in de
cdu. Volgens Hahn was het dan ook ‘een indrukwekkende poging om de
progressieve tendensen in de cdu nieuw leven in te blazen, uitgaand van de
christelijke sociale leer, waarbij echter scherp gelet wordt op een eigen politiek
profiel tegenover de socialisten, en wel vanuit een duidelijke christelijke inspi-
ratie’. De christelijk-sociale stroming, onder leiding van de voorzitter van de
Sozialausschüsse Katzer als een van de vijf vice-presidenten van de cdu, dien-
de zich nu als kleine minderheid te verdedigen tegen de machtige werkgevers-
organisaties en de conservatieve csu van Strauß. De Nederlanders moesten hun
hoop dus te vestigen op deze weliswaar numeriek zwakke – naar berekening
van Hahn ging het om ongeveer veertig van de 224 Bondsdagzetels van de cdu –,
maar actieve linkervleugel. Een jaar later stelde hij vast dat de linkse actie de
steun had verworven van de voorheen toch buitengewoon conservatieve jonge-
renorganisatie. Op concrete punten leek deze progressieve stroming enig suc-
ces te kunnen boeken. Zo werd de partijlijn inzake medezeggenschap van de ar-
beiders in de ondernemingen omgebogen in progressieve richting, nadat op het
partijcongres van Düsseldorf in 1971 gelijkberechtiging nog afgewezen was.69

Tijdens een bezoek van een cdu/csu-delegatie aan Den Haag op 24 juni 1974
konden de Nederlanders de verdeeldheid in de Duitse rangen over dit thema
nog eens vaststellen. De Duitse afvaardiging bestond uit de nieuwe secretaris-
generaal van de cdu Kurt Biedenkopf, Von Hassel, Katzer, Kraske, buitenland-
secretaris Böx, de voorzitster van de Europese Vrouwen Unie (evu) Charlotte
Fera en enkele Bondsdagleden en europarlementariërs. Het ontvangst comité
bestond onder anderen uit de fractievoorzitters W. Aantjes (arp), F.H.J.J. An-
driessen (kvp) en R.J.H. Kruisinga (chu), arp-voorzitter J. de Koning, Schmel -
zer, Kleisterlee, Steenkamp en de uit Rome overgekomen Hahn. Ten aanzien
van de medezeggenschap van de werknemers in de bedrijven, een van de ge-
spreksonderwerpen, stond Katzer beduidend andere oplossingen en getalsver-
houdingen voor dan zijn meer conservatieve partijgenoten. Hahn stelde in zijn
verslag ook ‘accentverschillen’ vast tussen de Nederlanders en Duitsers op dit
punt. Onwillekeurig moeten de gedachten teruggegaan zijn naar de confronta-
tie tussen Erhard en de Nederlandse christen-democraten in 1958 in Scheve-
ningen – al was het alleen maar omdat toenmalig pbo-staatssecretaris Schmel-
zer ook dit keer aan de discussie deelnam. Hahn kwalificeerde de gesprekken
als ‘zeer zakelijk, zeer concreet en zeer vruchtbaar’. De overeenkomsten over-
heersten naar zijn mening toch de verschillen, maar ‘diepergaande gesprekken’
waren gewenst. Hoewel de kwestie niet op de agenda stond, wees Kruisinga in
een afsluitende boodschap de gasten ook nog eens op het onverminderde be-
lang van het bestaan van ‘op de grondbeginselen van het Evangelie’ gebaseerde
christen-democratische partijen.70
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Nederlandse pleidooien voor aansluiting van ‘nieuwe’ 
christen-democraten

Zoals ook al in deel I voor de jaren zestig is vastgesteld, waren het ook het vol-
gende decennium met name de Nederlanders die zich inspanden om de eucd uit
te breiden met christelijke partijen uit Scandinavië. Rumor, die deze gedachte
ondersteunde, deed eind 1970 wederom een beroep op de Nederlandse equipe
om bij de christelijke volkspartij in Noorwegen de kwestie van het eucd-lid-
maatschap aan te kaarten. De electorale aanhang van deze Kristelig Folkeparti
was gedurende de jaren zestig langzaam gegroeid, hetgeen in 1965 resulteerde in
regeringsdeelname. Van 1972 tot 1973 was partijleider Lars Korvald zelfs minis-
ter-president. In de andere Scandinavische landen moesten de christelijke par -
tijen echter nog steeds met een rol in de politieke marge genoegen nemen.71

Rumor wist dat wantrouwen tegen de vermeende katholieke dominantie van
de eucd in het verleden een vaste relatie met de Scandinavische christen-demo-
craten in de weg had gestaan. Het leek hem daarom wijs dat de twee Neder-
landse protestants-christelijke partijen de eerste verkennende contacten zouden
leggen, alvorens een eucd-delegatie naar Scandinavië zou gaan.72 Nadat arp-
voorzitter Veerman samen met Hahn (als gedelegeerde van Rumor) een congres
van Noorse en Deense christen-democraten in Trondheim had bezocht, volgde
in augustus 1971 de aanvraag van de krf als waarnemer te mogen deelnemen aan
de eucd.73 Veerman was zo vrij geweest de Noorse partij alvast uit te nodigen
hierover in Den Haag eens met de Equipe van gedachten te komen wisselen.
Met de drie andere Scandinavische landen vielen voorlopig geen zaken te doen,
zo werd in de Equipe geoordeeld. De Deense christen-democraten waren op
een sgp-wijze vooral getuigenispartij, terwijl de christen-democraten in Fin-
land en Zweden nog nauwelijks politieke betekenis hadden.74

Een bezoek van een zware eucd-delegatie met Hahn en de Italianen Rumor,
Bernassola en dc-secretaris-generaal Arnaldo Forlani aan Oslo volgde in het
najaar van 1971. Hier werd grote voortgang geboekt in de toetredingsbespre-
kingen.75 In de lente van 1972 kwam een vier personen tellende delegatie van de
krf op bezoek in Den Haag. Met lezingen door Boertien (inmiddels minister
voor Ontwikkelingssamenwerking) en de chu’er ds. A. Oliemans werden de
Noren ingelicht over de succesvolle samenwerking tussen protestanten en ka-
tholieken in de Europese fractie en in de Nederlandse politiek. Werd hiermee
getracht het eerdere bezwaar tegen deelname aan de eucd – haar overwegend
roomse karakter – weg te nemen, een volgend belangrijk struikelpunt werd nu
de houding van de krf ten opzichte van de eg. In de kort daarvoor gehouden
partijraad van de Noorse partij was in meerderheid afwijzend geoordeeld over
een eventuele toetreding van Noorwegen tot de eg. Van het naar Nederland af-
gereisde kwartet Noorse christen-democraten maakten zowel voor- als tegen-
standers van aansluiting deel uit. Mocht het echter toch tot een lidmaatschap
van de eg komen, dan zouden de Noorse parlementariërs zich gaarne aanslui-
ten bij de christen-democratische fractie in het Europees Parlement – onder één
besliste voorwaarde: tot die fractie zouden dan geen conservatieven mogen be-
horen. De krf besloot om de beslissing over het lidmaatschap van de eucd uit
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te stellen tot na het Noorse referendum over het door haar regering gesloten
toetredingsverdrag met de eg in september. Dat nam overigens niet weg dat met
name de arp- en chu-deelnemers tijdens de gesprekken ‘duidelijke verwant-
schap’ vastgesteld hadden met de Noorse gasten. Enige scepsis bleef er daaren-
tegen bij de Noorse partij ten aanzien van het evangelische gehalte van de
eucd.76

In augustus 1972 was de voorzitter van de chu-Tweede-Kamerfractie Krui-
singa samen met Kooijmans present op een conferentie van de Noorse christen-
democraten in Oslo. Kruisinga raakte er onder de indruk van de evangelische
inspiratie van de Noorse christen-democraten.77 Bij het referendum de volgen-
de maand verkoos de Noorse bevolking buiten de eg te blijven. Waar de over-
grote meerderheid van de conservatieve partij Høyre zich als voorstandster van
de aansluiting bij Europa manifesteerde, was de krf-aanhang grotendeels tegen.
De aansluiting van de krf bij de eucd verdween hiermee voorlopig van de agen-
da van het Politiek Bureau. Kruisinga zou niettemin ook in de navolgende 
jaren namens de Nederlandse partijen en op verzoek van de eucd-top de con-
tacten met de Noorse christen-democraten blijven onderhouden.78 In het voor-
jaar van 1975 ging hij met medeweten van de eucd-leiding naar Noorwegen om
de christen-democraten daar te overreden alsnog toe te treden.79 Ook met de
andere christen-democratische partijen in Scandinavië werden weer contacten
gelegd. Vaak bevonden de afgevaardigden van de arp en chu op congressen van
deze partijen zich in het gezelschap van vertegenwoordigers van het Neder-
landse gpv.80

De cdu zag weinig in banden met de christelijke partijen uit Scandinavië van-
wege hun geringe omvang en theocratische karakter. De Nederlanders lieten zich
door deze oppositie niet ontmoedigen. Op een conferentie eind oktober 1978 in
Scheveningen, waaraan werd deelgenomen door een klein aantal afgevaardigden
van de Noorse, Deense, Zweedse en Finse christelijke partijen, zouden de Ne-
derlandse organisatoren zich in hun ‘strijd voor een meer omlijnd profiel van de
christen-democratie in Europa’ nogmaals sterk maken voor aansluiting van deze
evangelisch bevlogen partijen bij de eucd.81 In deel III zal beschreven worden hoe
een aantal van de Scandinavische christelijke partijen uiteindelijk toch een plaats
tussen de West-Europese christen-democraten zouden krijgen.

Waren het met name antirevolutionairen en christelijk-historischen die zich
inspanden om de eucd uit te breiden met christelijke partijen uit Scandinavië,
Hahn deed ondertussen op zijn manier zijn best (daarbij overigens aangemoe-
digd door de gehele Equipe) om het progressieve element binnen de Unie te
verstevigen tegen de conservatieve lijn van de cdu en de csu. De blik werd daar-
toe gericht op de landen rond de Middellandse Zee: Spanje, Portugal en Grie-
kenland. Dat in deze landen – in tegenstelling tot de zes eg-oprichtingsstaten –
na de moeizame vestiging van de democratie in de jaren 1970 geen grote chris-
ten-democratische partijen ontstonden, maakte het vinden van de juiste 
gesprekspartners tot een ingewikkelde zaak.

De in de clandestiniteit opererende (politieke partijen waren verboden) chris-
ten-democratische groeperingen in het door de fascistische dictator Franco
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bestuurde Spanje leken, naast de al sinds de oprichting in de nei actieve Baski-
sche en Catalaanse christen-democraten, de aangewezen kandidaten voor een
rol in de eucd.82 Op het eucd-congres van 1965 in het Siciliaanse Taormina was
door Joaquín Ruiz Giménez, de voormalig onderwijsminister van Franco die
zich in 1964 bekend had tot de democratisering van Spanje, een Spaanse equipe
opgericht, de Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español. Een aantal
christen-democratische groeperingen had zich hierbij aangesloten. Aangezien
de eucd onder haar nieuwe statuten slechts partijen toeliet (eventueel georga-
niseerd in een equipe) en de samenwerking tussen de aangesloten groepen nooit
hecht werd, verdween deze Spaanse equipe al snel van het eucd-toneel.

Als eerder gemeld stoorden de Nederlanders en Italianen zich aan het gemak
en de veelvuldigheid waarmee cdu en csu ondertussen contacten onderhielden
met het ondemocratische regime in Spanje. De Duitse partijen hadden zowel
formeel als persoonlijk relaties met vertegenwoordigers van het Franco-be-
wind. Nadat eerder Adenauer Spanje had bezocht, vertoonden ook Kiesinger,
Strauß en Heck zich in het gezelschap van leden van de dictatuur, zonder tij-
dens hun bezoeken de Spaanse katholieke oppositie aan te doen – ondanks uit-
nodigingen hiertoe. Tijdens een treffen van Hahn, Talentino en Bernassola met
de leiding van deze christen-democratische oppositie in de zomer van 1970
maakten de Spaanse christen-democraten hun ergernis hierover duidelijk. Zij
maakten kenbaar de banden met de eucd te willen verstevigen om op het mo-
ment dat het Franco-regime zou verdwijnen zich op internationale politieke
steun te kunnen beroepen.83 De Nederlanders veronderstelden dat een grotere
rol van de Spanjaarden het progressieve element binnen de eucd zou kunnen
versterken. Zoals het geval was bij de Noorse christen-democraten, verzocht
Rumor de Nederlanders via Hahn de zaak van de Spaanse geestverwanten aan
te kaarten. Hij wilde het punt niet zelf agenderen om zijn toch al broze relatie
met de cdu niet verder onder druk te zetten.84

Op de Bureauvergadering van de eucd van 3 en 4 mei 1971 was Ruiz Gimé-
nez al kort van de partij.85 Het waren vooral de Nederlanders die bleven aan-
dringen op formele aansluiting van de Spaanse christen-democraten. Nadat
Hahn en Kooijmans op de Bureauvergadering van juli 1972 een rapport hadden
gepresenteerd over de situatie in Spanje, was een Spaanse equipe aanwezig op
de volgende bijeenkomst in december. De aansluiting van de Spaanse christen-
democraten was daarmee een feit.86 De Nederlanders hadden in de roos ge-
schoten: in de discussie over de houding tot de conservatieven kozen de Span-
jaarden al snel de zijde van de Nederlanders en Italianen.87

De Duitse partijen waren intern ook verdeeld over de te kiezen partners in
Spanje. Tijdens een bezoek van een door Heck geleide cdu-delegatie aan Spanje
einde 1975 verklaarde Ruiz Giménez dat de eucd nooit opengesteld zou mogen
worden voor de voorheen met het Franco-regime collaborerende conservatieven.
Voor de conservatievere Duitse christen-democraten was dat een complicerende
opstelling, aangezien hun voorkeur juist uitging naar deze politici. Echter, vanuit
de eucd dienden vijf oppositionele christen-democratische groeperingen, ver-
enigd in een equipe die op haar beurt weer met de socialisten samenwerkte in het
democratisch platform, zich aan als partner. Tijdens een bezoek van Von Hassel,
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partijpenningmeester Walther Leisler Kiep en Katzer aan Spanje in januari 1976
werd de christen-democraten de steun van de cdu toegezegd onder voorwaarde
dat afgezien werd van samenwerking met de communisten. José María Gil-
 Robles, vóór de Spaanse burgeroorlog nog defensieminister, stelde dat hij eerder
met de communisten wenste samen te werken dan met conservatieven, die tijdens
de Franco-periode vuile handen hadden gemaakt. Voor de leiding van cdu en csu
zat er nu niets anders meer op dan met pijn in het hart de Spaanse christen-demo -
cratische equipe te ondersteunen. De Sozialausschüsse en de Junge Union had-
den die steun al eerder uitgesproken.88

Een extra moeilijkheid vormde het gegeven, dat er ook na de dood van Fran-
co en de vestiging van de democratie in 1975 nooit eenheid ontstond in de he-
terogene Spaanse equipe. Op een conferentie van Spaanse christen-democraten
in januari 1976 in Madrid waren maar liefst negen verschillende groeperingen
aanwezig. Het bleek onmogelijk om tot gemeenschappelijke actie te komen,
hoezeer de eucd dit ook stimuleerde. Met hun deelname aan de openbare ma-
nifestaties van de Spaanse christen-democraten maakten de Nederlanders hun
steun duidelijk.89 Ook de andere West-Europese partijen moedigden de Spaan-
se christen-democraten aan. Op 1 en 2 februari 1977 woonden kopstukken als
Von Hassel, Lecanuet, Tindemans en de Italiaanse premier Aldo Moro een door
de Spaanse christen-democraten georganiseerde ‘ontmoeting met Europa’ bij.
Het mocht niet baten. Later dat jaar viel de equipe zelfs uiteen. Een aantal cen-
trum-rechtse christen-democraten sloot zich aan bij het heterogene electorale
verbond van de centrum-rechtse Unión de Centro Démocratico (ucd).90 Deze
ucd omvatte politieke specimina van een diversere, maar vooral conservatieve-
re signatuur dan de Federación Demócrata Cristiana (fdc) van Gil-Robles en
Ruiz Giménez.91 Toen Schmelzer in het najaar van 1978 gehoor gaf aan een uit-
nodiging voor het partijcongres van de ucd, bevond hij zich tot zijn verrassing
in het gezelschap van zowel christen-democratische als conservatieve en libera-
le buitenlandse genodigden. Hoewel de ucd een waarnemend lidmaatschap
aangevraagd had bij de eucd, vroeg Schmelzer zich af: ‘Hoeveel water willen
we in Europees verband in de wijn doen als het om de partij-grondslag gaat?’92

De ucd paste vooral bij de bedoelingen van cdu en csu, niet bij die van de 
Nederlandse christen-democraten. Dat oordeel werd binnen de eucd breder
gedeeld, zodat het voorlopig slechts de nietige fdc bleef die, samen met de 
Catalanen en de Basken, Spanje in de eucd vertegenwoordigde.

Een gelijkaardige situatie had de eucd aan de hand in Portugal. Kort na de
aprilrevolutie van 1974, die een einde maakte aan 48 jaar salazaristische dicta-
tuur, zou Hahn na een ‘fact-finding mission’ ter plaatse het eucd-Bureau advi-
seren contacten aan te gaan met de ontluikende christen-democratische groe-
peringen in Portugal. Hoewel de politieke situatie nog uiterst diffuus was en de
democratie pas twee jaar later wortel zou schieten, achtte Hahn haast geboden
om het nieuwe politieke midden christen-democratisch te laten worden. Com-
munisten en socialisten waren – met ondersteuning van buitenlandse geestver-
wanten – al veel verder in hun politieke partijvorming, zo had hij gesignaleerd.
Het Bureau reageerde op de rapportages van Hahn en cdu-buitenlandsecreta-
ris Böx (die het Iberisch schiereiland ook bezocht had en gesproken had met de
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nieuwe machthebber, juntaleider António de Spínola) met het uitbrengen van
een verklaring ter ondersteuning van het democratisch proces en het instellen
van een coördinatiecommissie voor de activiteiten in de richting van de Portu-
gese christen-democraten.93

De door Hahn gewenste partner voor de eucd was in eerste instantie de cen-
trum-linkse Partido Popular Democrático (ppd). Na enkele maanden besloot
de ze partij tot ontsteltenis van het eucd-Bureau echter tot lidmaatschapsaan-
vraag bij de Socialistische Internationale – die dit overigens zou afwijzen.  Nadat
de ppd in oktober 1976 haar naam had veranderd in Partido Social-Democrata
(psd), zouden haar europarlementariërs enkele jaren later aansluiting vinden bij
de heterogene liberale fractie.94 In de jaren negentig zou het nogmaals komen
tot een renversement des alliances.

In november 1974 werd door het eucd-presidium een eerste verkennend
 gesprek gevoerd met de leiding van de gematigde middenpartij, het Centro
Demo crático Social (cds). De Oostenrijkse politicoloog Horner plaatst het cds
in zijn vergelijkende studie van christen-democratische en conservatieve par -
tijen op de rechtervleugel van de Europese centrumpartijenfamilie.95 In de op de
 eerste gesprekken aansluitende eucd-Bureauzitting mocht voorzitter Diogo
Freitas do Amaral het eucd-bestuur voorlichten over zijn partij. Besluiten aan-
gaande toetreding vielen er nog niet: de eucd wenste haar opties in de richting
van andere partijen open te houden.96 Ook met de ppd bleven de kanalen nog
open. De conservatievere Partido da Democracia Christã (pdc) werd door de
Nederlanders als een quantité négligeable gezien en kwam daarom voor de
Equipe niet in aanmerking voor relaties met de eucd – een opportunistisch
gehan teerd criterium dat zoals beschreven niet ingenomen werd inzake de
Scandinavische partijen. Het gpv zag bij deze pdc blijkbaar wel geestverwant-
schap, aangezien vertegenwoordigers van deze Nederlandse protestantse splin-
ter  begin februari 1975 het congres van deze partij bezochten. Voornaamste
kan didaat-partner voor de eucd bleef echter het cds van Freitas do Amaral. Zo
bezocht Kruisinga begin 1975 het door intimiderende linkse demonstraties
turbu lent verlopen partijcongres in Oporto.97 Het Bureau besloot in zijn ver -
gadering begin juli zonder tegenstemmen maar wel met zes onthoudingen
vervol gens tot toelating van het cds tot de eucd.98 Vooral ook van Nederland-
se zijde bleef binnen de eucd toch behoefte bestaan aan contacten met de
progressievere ppd.99 In 1981 zouden de Portugese christen-democraten met
Freitas do Amaral de voorzitter van de eucd leveren. Inzake Portugal leek de
cdu een slag gewonnen te hebben met de aansluiting van het centrum-rechtse
cds.

Ook in Griekenland was de politieke situatie na de val van het kolonelsregi-
me in 1974 nog enige maanden ondoorzichtig. Het gaf de eucd-partijen reden
tot voorzichtigheid in het aanknopen van contacten. Confessie zou geen factor
worden bij het ontstaan van Griekse politieke partijen, zodat het ook hier niet
kwam tot een christen-democratische partij van enige betekenis. Het maakte
het zoeken van Griekse gesprekspartners voor de eucd gecompliceerd. Ook de
Nederlanders tastten enigszins in het duister: ‘Voorkomen moet worden dat
hier zeer eenzijdige contacten zouden worden gelegd die politieke moeilijk -
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heden binnen de eucd zouden kunnen veroorzaken.’100 De belangstelling van
de Duitsers ging echter al snel uit naar de Néa Dimokratía. Deze in december
1974 door Konstantínos Karamanlís opgerichte middenpartij behaalde bij de
parlementsverkiezingen van 1974 een absolute zetelmeerderheid, welke gepro-
longeerd werd in november 1977.101 Pas kort vóór de toetreding van Grieken-
land tot de eg in het begin van de jaren tachtig zou de kwestie voor de eucd
weer actueel worden.

Voortgezette strijd om de EUCD-leiding tussen Italianen en Duitsers

Keren we terug naar de interne machtsverhoudingen in de eucd. Het was Hahn
einde 1971 duidelijk geworden dat de cdu in de eucd onder leiding van Von Has-
sel geen andere rol zou gaan spelen dan onder Heck. Zij was en bleef ‘geheel en
al konservatief’.102 In een zes pagina’s tellende brief van eind februari 1972 waar-
schuwde hij zijn landgenoten dan ook dat cdu en csu onverminderd vastbeslo-
ten waren om de eucd banden met de conservatieven te doen aangaan. De recent
sterk verhoogde activiteit van de Duitsers in de Unie – in het Bureau, maar ook
in de commissies – was mede hierom verklaarbaar. cdu-buitenlandsecretaris Böx
had het hem trouwens zelf verteld. Partijleider Barzel was in oktober in Black-
pool op het partijcongres van de Britse conservatieven geweest, waar hij uit -
gebreid overleg had gevoerd met premier Heath, terwijl hij in november op de
vergadering van het eucd-Bureau in Scheveningen had geschitterd door af wezig -
heid. Dit, gevoegd bij enkele recente gesprekken tussen de cdu-leiders en de övp
en cvps, bracht Hahn tot de conclusie dat de Duitsers aanstuurden op de vorming
van een ‘een konservatieve groepering’.

Hahn had tevens vernomen dat de cdu met Von Hassel alsnog haar zinnen
had gezet op de opvolging van Rumor. De Italiaan wenste echter graag verlen-
ging van zijn mandaat, al was het alleen maar vanwege het prestige van een in-
ternationale functie in de aanstaande electorale binnenlandse strijd. Toen Ru-
mor de bedreiging van zijn positie gewaar werd trachtte hij verdere irritatie van
de Duitsers te voorkomen en werd zijn optreden voorzichtiger. Hij verhinder-
de bijvoorbeeld de agendering van bovengenoemde relaties met Spanje en Por-
tugal in het Bureau. Deze kwestie zou, vanwege de contacten van de cdu met
de rechtse regimes op het Iberisch schiereiland, al snel conflictstof opleveren.103

Europees fractievoorzitter Lücker was overigens wèl steeds genegen het aan-
blijven van Rumor te steunen, al maakte hij een voorbehoud voor het geval de
Italiaan weer zou toetreden tot de regering. Rumor kon begrip opbrengen voor
dit bezwaar en had zich al bereid verklaard dan te zullen aftreden. Ook indien
hij niet tot het kabinet zou toetreden, zouden de partijen de gelegenheid krij-
gen om eind 1972 alsnog een vervanger te kiezen, zo had Rumor Lücker toege-
zegd. Die opvolger zou dan waarschijnlijk Von Hassel worden, zo vreesde
Hahn, ‘met alle konservatieve gevolgen van dien’. Bovendien deelde Lücker
hem mee dat de Duitse partijen ook een kandidaat voor de opvolging van Tin-
demans zouden zoeken. Het gevaar van een Duitse dominantie van de eucd
moet Hahn, maar met hem de Nederlandse partijen, nerveus gemaakt hebben.
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Zijn bezorgdheid nam alleen maar toe nadat hij regelmatig vernomen had van
initiatieven vanuit de cdu-leiding (Barzel en Von Hassel) om de contacten met
de conservatieven te intensiveren.104

De Italianen hielden echter vast aan de herverkiezing van Rumor en legden
zich niet bij voorbaat neer bij zijn aftreden in het najaar. Tevens hoopten zij dat
de Belgen met een kandidaat-secretaris zouden komen. De naam van de jurist
Marcel Storme, schoonzoon van oud-nei-voorzitter De Schryver, werd in dit
verband genoemd. Hahn verzuchtte in een schrijven aan Kleisterlee dat het
progressieve blok in de eucd terrein aan het verliezen was omdat er onvol-
doende onderling contact was. Zo dreigde door gebrek aan onderlinge afstem-
ming in de christen-democratische rangen de door de dc gestelde kandidaat
voor het voorzitterschap van de assemblee van de Raad van Europa het af te leg-
gen tegen de conservatieve cdu’er Erik Blumenfeld. Het waren vooral verte-
genwoordigers van cdu, csu, övp en cvps die zich regelmatig met elkaar ver-
stonden, hetgeen tot eensgezind optreden in deze kwesties leidde.105

Bernassola verklaarde in een brief aan de Nederlandse equipe dat de Italia-
nen weliswaar akkoord konden gaan met de statutair voorgeschreven bestuurs-
verkiezingen, maar dat de almaar voortdurende vacatures op het secretariaat,
waar Hahn nog steeds alle werkzaamheden ad interim voor zijn rekening nam,
noopten tot continuïteit in het voorzitterschap. Minder gelukkig waren de Ne-
derlanders met de mededeling van Bernassola, dat behalve uit Rumor en de pas
benoemde Kohlmaier het nieuwe presidium diende te bestaan uit ‘éminentes
personnalités politiques’ uit de cdu, de cvp en de Franse christen-democrati-
sche groepering. Aangezien ook het secretariaat door een Belg bemand zou
moeten blijven, bleven de Nederlandse partijen in deze constructie met lege
handen achter.106 Nadat hij voor het Nederlandse standpunt begrip had gevon-
den bij Houben, schreef Kleisterlee aan Bernassola terug dat de Nederlanders
met de Italiaanse voorstellen akkoord zouden kunnen gaan, mits de benoeming
van de Belgische secretaris niet meteen op de Bureauvergadering in april zou
plaatsvinden – graag zouden zij de nagenoeg onbekende kandidaat Storme eerst
screenen – en de aanvankelijk aan de cvp toegedachte ondervoorzitterszetel aan
hen zou toevallen.107 In de Equipe werd daarop besloten om voorzitter Kooij-
mans te kandideren voor de Nederlandse plaats in het presidium.108

Dat de Bureauzitting van 7 en 8 april in Rome vooral in het teken stond van
tegenstellingen tussen de Nederlanders en de Duitsers, weten we niet zozeer
van het officiële verslag, maar wel van de aantekeningen die Kleisterlee achter-
af onder de Nederlandse partijen verspreidde. De Duitse delegatie, die met Von
Hassel, Böx en Bondsdaglid Heinrich Windelen bestond uit conservatieve po-
litici, maakte ter vergadering bezwaar tegen een herbenoeming van Rumor voor
de volledige termijn van drie jaar (conform de nieuwe statuten) en stelde een
eenjarig mandaat voor. Toen de Italiaanse gastheren hiermee niet akkoord gin-
gen, moest eregast De Schryver bemiddelen. Een gentlemen’s agreement werd
overeengekomen, volgens welk Rumor formeel voor een nieuwe driejarige ter-
mijn zou worden gekozen, maar waarbij alle Bureauleden na één jaar hun zetel
ter beschikking zouden stellen.109
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Bonn november 1973: ‘coup’ van de CDU

Aan de vooravond van het negentiende eucd-congres, dat op 9 en 10 novem-
ber 1973 in Bonn gehouden werd, zou de lang aangekondigde voorzitterswis-
sel dan toch zijn beslag krijgen. Het was nodig ook: Rumor stond vanaf 8 juli
weer aan het hoofd van de Italiaanse regering, hetgeen tot verwaarlozing van
zijn eucd-presidentschap leidde. Von Hassel werd door de partijen aangewe-
zen als zijn opvolger.110 De nieuwbakken president liet het aan zijn partijgenoot
en cdu-ideoloog Richard von Weizsäcker om het standpunt van de cdu inzake
het vraagstuk van de relatie tot de conservatieve partijen duidelijk te maken. In
zijn redevoering tot het congres riep Von Weizsäcker op tot de integratie van de
eucd en ‘unserer wahrhaft fortschrittlichen konservativen Freunden’ alsmede
tot de oprichting van een Europese christen-democratische partij.111

Dat de weerstand tegen de benoeming van Von Hassel desondanks gering
was, mag verrassend heten, maar kan te maken hebben met het voorbereidende
werk van Lücker. De toenmalig Europees fractievoorzitter onthult in een recen-
te bijdrage aan een gedenkboek over veertig jaar cdu-arbeid in het Europees
Parlement dat hij een geheime afspraak had gemaakt met Von Hassel. Lücker
had zijn partijgenoot aanvankelijk benaderd als toekomstig voorzitter van de op
te richten Europese christen-democratische partijenfederatie. Hiervoor voerde
hij naar eigen zeggen eindeloze gesprekken met zijn christen-democratische
vrienden in Europa, waarbij hij vooral met Rumor (‘“Papst” aller Christdemo-
kraten aus vier Kontinenten’) veelvuldig sprak. De weerstand van de Italianen
was groot en begrijpelijk: Lücker wenste hun niet alleen het leiderschap te ont-
nemen, maar tevens het administratief en bestuurlijk centrum te verplaatsen van
Rome naar Brussel. In overleg met Von Hassel kwam hij uiteindelijk met een
compromis: deze zou Rumor opvolgen als eucd-president, waarbij de Italiaan
benoemd zou worden tot erevoorzitter van de Unie en president zou blijven van
de umdc. Ook het Instituut werd dan in Rome gehandhaafd. De Belgen kregen
in dit scenario het voorzitterschap van de toekomstige Europese partij toege-
schoven, tevens zou het secretariaat daarvan in Brussel gevestigd worden. Op
deze wijze zouden de drie progressieve partijen gecompenseerd worden: de Ita-
lianen kregen het mondiale voorzitterschap toegeschoven, de Nederlanders za-
gen Hahn gehandhaafd op zijn post in Rome en de Belgen konden zich verheu-
gen op het toekomstige voorzitterschap van de Europese partijenfederatie.112

In september hadden de Nederlanders zich dan ook al akkoord verklaard
met de kandidatuur van Von Hassel. Schmelzer omschreef hem in de vergade-
ring van de Equipe van september 1973 als ‘een politicus van formaat in de
West europese Christen-democratie’. De Nederlanders hadden als voorwaarde
gesteld, dat het secretariaat-generaal niet in Duitse handen mocht vallen. In-
middels was afstand gedaan van de gedachte, dat op deze functie een Nederlan-
der benoemd zou moeten worden; wel diende de opvolger van Tindemans een
politiek zwaargewicht te zijn. Daarnaast moest – hoewel dat niet expliciet werd
uitgesproken – de nieuwe man uit de ‘progressieve’ hoek komen. Het werd uit-
eindelijk Forlani, de recent afgetreden politiek secretaris van de dc. Op het
veelkleurige palet van de Democrazia Cristiana stond deze te boek als behorend
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tot de conservatief getinte vleugel – misschien dat dat zou helpen de steun van
de cdu te verwerven.113

In een kvp-orgaan werd na afloop van het eucd-congres gewezen op de sterk
antisocialistische toon van de cdu- en csu-sprekers. Naar de mening van de
rapporteur was samenwerking met de socialisten noodzakelijk om ‘een toe-
komstig democratisch Europa’ te realiseren. In het Europees Parlement waren
immers slechts in samenwerking met de socialisten de voor verdere besluitvor-
ming noodzakelijke ruime meerderheden mogelijk. Het was voor de Neder-
landers, maar ook voor de Italianen en Belgen, een reden te meer om een links-
rechts blokvorming in Europa te vermijden.114 Naar de mening van de Britse
politicologen Pridham en Pridham vond deze ontwikkeling niettemin plaats.
Met name de tegenstelling tussen de christen-democraten en de socialisten ver-
scherpte zich tijdens de jaren zeventig. Hierdoor ontstond een ‘gepolitiseerd’
Europees Parlement, waarin het organiseren van grote meerderheden steeds
moeizamer zou verlopen. Steeds wisselende coalities waren het gevolg.115

Dat de christen-democraten het onderling oneens waren compliceerde dit
proces nog verder. Oliemans wees in een kort verslag van het congres in Bonn
op de ‘enorme verdeeldheid, die er […] heerst in de opvattingen van de Euro-
pese Christen-Democraten. Dat is een beangstigende zaak.’ Daarbij refereerde
hij in het bijzonder aan de toestand in de Duitse zusterpartijen, maar stak hij
ook de hand in eigen Nederlandse boezem: ‘Noch de verdeeldheid van de 
Nederlandse Christen-Democraten – alle pogingen om tot éénheid in het cda
te komen ten spijt – noch de Duitse schijneenheid van cdu en csu zijn in dit
verband verkoopbaar.’116

Het laatste kon niet voorkomen dat de bordjes binnen de eucd verhangen
werden in Duits voordeel. Lücker had bedongen dat de cdu’er Josef Müller –
die na het verlies van zijn Bondsdagzetel na de verkiezingen van eind 1972 ook
uit het Europees Parlement verdween – uitvoerend secretaris-generaal werd.
Müller werd sinds zijn ondervoorzitterschap van de Europese fractie gezien als
de adjudant van Lücker. Als executief eucd-secretaris zou Müller ‘praktisch
alle politieke zaken’ tot zijn werkterrein mogen rekenen. Hij werd vanuit
Straatsburg tevens de verbindingsman tussen Lücker en de eucd. Hoewel ‘hier-
toe niet geheel gekwalificeerd’ (dixit Hahn) zou Müller tot 1987 deze functie
uitoefenen. Hierdoor werd het takenpakket van Forlani, geassisteerd door –
nog steeds – adjunct-secretaris-generaal Hahn en met erevoorzitter Rumor in
de nabijheid, behoorlijk uitgedund. Ten slotte had Von Hassel ook nog de cdu-
buitenlandsecretaris Böx naar voren geschoven als tweede adjunct-secretaris.
Feitelijk hadden de Duitsers hiermee de regie overgenomen van de Italianen en
werd het machtscentrum van de Europese christen-democratie verplaatst van
Rome naar Brussel (waar Lücker de Europese fractie leidde) en Bonn (waar Von
Hassel resideerde). In Straatsburg was dan ook nog eens Franz Amrehn de
voorzitter van de gecombineerde christen-democratische en conservatieve frac-
tie in de assemblee van de Raad van Europa. De verschuiving van het centrum
naar Brussel was, onder verwijzing naar de aanstaande Europese verkiezingen
en het toenemende belang van het Europees Parlement, ook nadrukkelijk de
wens van de nieuwe eucd-president. Hahn, wiens invloed sinds deze struc-
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tuurwijzigingen afnam, was weinig gelukkig met deze ontwikkelingen. Im-
mers, het centrum van de eucd zou met zijn verplaatsing noordwaarts zowel
geografisch als politiek mentaal dichter bij de conservatieve partijen komen te
liggen. Het persoonlijke vertrouwen dat hij in de Europese-fractievoorzitter
had, kon dat niet doen afnemen: ‘Niemand ontkent dat Lücker bona-fide is,
maar met de csu, Strauss en tenslotte de Gaullisten op de achtergrond is een ze-
kere voorzichtigheid wel aan te raden.’ Daarnaast werd de positie van de chris-
ten-democratische partijen in niet-eg-landen hiermee steeds moeilijker: de
eucd richtte zich meer en meer op de ontwikkelingen binnen de Gemeenschap.
Het zou met name voor de Zwitsers en Oostenrijkers de stap naar andere in-
ternationale samenwerkingsverbanden makkelijker maken.117

Ruim een week na het eucd-congres kon Kruisinga getuige zijn van de toe-
stand waarin de cdu verkeerde. Hij was toen te gast op de partijdagen van de
West-Duitse zusterpartij in Hamburg. In een verslag in zijn partijorgaan om-
schreef hij de nadrukkelijke pogingen om de christelijke inspiratie van de par-
tij te benadrukken:

Het congres opende met een principiële en diepgaande wijdingstoespraak van een voor-
aanstaand theoloog. Ongetwijfeld door de partijleiding nadrukkelijk ingevoegd om de
grondslag van de cdu nog eens te doen onderstrepen. Iets dat overigens in de belangrijke
redevoeringen van fractievoorzitter Karstens en partijvoorzitter Kohl […] werd herhaald.

Kruisinga toonde zich duidelijk niet onder de indruk van het evangelisch ka-
rakter van de cdu.118

De cdu was ook na de Bondsdagverkiezingen van november 1972, die naar
de mening van Hahn een trend naar het midden, ‘[d]us meer naar links’ opge-
leverd hadden, onverminderd voorstander gebleven van Europese samenwer-
king met de conservatieven. De wens een ander, progressiever eigen gezicht te
tonen bracht de cdu er dus niet toe andere contacten aan te gaan. Enige ver-
wachtingen koesterde Hahn ten aanzien van de nieuwe partijvoorzitter, Kohl,
die in juni 1973 Barzel was opgevolgd: ‘hij is jong […], energiek, kombineert
een sterke dosis christelijke inspiratie (hij is katholiek, maar wordt door de pro-
testanten gesteund […]) en een uitstekende bestuurder’.119 Enkele maanden la -
ter zette de nieuwe partijleider via het meertalige internationale periodiek
Christlich-Demokratisches Panorama de zusterpartijen zijn opvattingen aan-
gaande de relatie tussen christelijke inspiratie en het politiek handelen uiteen.
Uit de in Politiek perspectief opgenomen vertaling citeren we:

Ik ben me er volledig van bewust, dat uit [de] christelijke waarde-opvattingen geen on-
dubbelzinnig structureel-politieke oplossingen in exclusieve zin kunnen worden afgeleid.
Dit sluit echter niet uit, dat bepaalde politieke stellingnames met de ‘C’ onverenigbaar
zijn, zoals: het propageren en in praktijk brengen van revolutionair geweld; de dogmati-
sche leer van de zelfverlossing van de mens door de politiek; de omvorming van de poli-
tieke oppositie in een absolute vijandschap; de totalitaire aanspraak op het individu. De
‘C’ moet derhalve als een regulatief element in onze politiek fungeren.

Deze stellingname vulde hij verder aan met een omarming van een gedeconfes-
sionaliseerde christen-democratie: ‘Hoe noodzakelijk een metafysische funde-
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ring van politieke waarde-opvattingen ook blijft, de publieke opinie vraagt om
een seculiere, rationele fundering van politieke oplossingen voor dringende,
zake lijke kwesties.’120

Schmelzer trachtte tijdens de eerste eucd-vergadering onder leiding van Von
Hassel de machtsconcentratie in cdu-handen nog enigszins te mitigeren. Zo
pleitte hij voor een voortzetting van een politieke verantwoordelijkheid voor
Hahn in Rome. Het leidde er uiteindelijk toe dat Hahn als vice-secretaris-
 generaal werd toegevoegd aan Forlani. Het was aanvankelijk de intentie om in
Rome de politieke werkzaamheden te doen uitvoeren, terwijl in Bonn Böx met
dezelfde titel ‘in de executieve sfeer’ Von Hassel zou gaan assisteren.121 De po-
sitie van de Duitse functionarissen in de eucd werd alleen nog maar sterker
toen Forlani in november van datzelfde jaar werd benoemd tot minister van
Defensie in het kabinet van zijn partijgenoot Moro en zijn werkzaamheden
voor de eucd op een laag pitje moest zetten. De Nederlanders maakten hun on-
vrede hierover kenbaar in een vertrouwelijk schrijven aan Von Hassel.122 Blijk-
baar had deze niet zoveel moeite met de geringe beschikbaarheid van Forlani,
die tot 1978 formeel zou aanblijven als secretaris-generaal. Zijn eigen entou rage
voorzag hem van voldoende assistentie.

Nu de cdu het heft zo nadrukkelijk in handen had genomen, kreeg de eucd
volgens sommigen ook meteen een conservatievere uitstraling. Zo had de cvp-
europarlementariër Alfred Bertrand, in zijn eigen partij vanuit een verleden als
mijnwerker behorend tot de arbeidersvleugel, ervaren dat bij het leggen van
contacten met potentiële nieuwe partners voor de eucd uit de diverse niet-eg
landen de centrum-linkse partijen doorgaans uiteindelijk toch kozen voor aan-
sluiting bij de Socialistische Internationale. De eucd liep daarmee het gevaar
dat zij ‘een volstrekt rechts etiket’ opgeplakt zou krijgen en dat de Europese
politiek als gevolg hiervan zou toegroeien naar een polarisatie tussen links en
rechts, waar geen plaats meer zou zijn voor centrumpartijen.123 Dat was ook
voor de Nederlandse partijen, die zich blijvend lieten voorstaan op een ‘eigen
weg’, een onwenselijke ontwikkeling.

Op een ander front, dat van de ideologische discussie, lieten de Duitse par-
tijen het initiatief echter nagenoeg volledig aan de progressieve stroming binnen
de eucd. Om deze ontwikkeling nader te kunnen beschouwen is een sprong te-
rug in de tijd noodzakelijk.
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