
Op de zitting van het eucd-Bureau in het voorjaar van 1966 werd het prin cipe -
besluit genomen tot de instelling van een werkgroep die de doctrinaire grond-
slagen van de christen-democratie zou moeten bestuderen. Een en ander werd
ingegeven door de steeds duidelijker herkenbare maatschappelijke veranderin-
gen, die in West-Europa ook politieke instabiliteit ten gevolge hadden. Het In-
stituut in Rome zou hiervoor een nota voorbereiden.1 In mei 1967 leverde Hahn
met zijn assistent Roberto Papini het rapport ‘Perspectives d’un “aggiorna-
mento” des partis démocrates chrétiens à la sociéte contemporaine’ af. In de
 titel werd al verwezen naar het ‘bij de tijd brengen’, welke taak de katholieke
kerk onder invloed van de modernisering en ontideologisering van de samenle-
ving zichzelf tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) opgelegd had.
De Kerk had zich daarbij onder meer ‘losgeweekt’ van de christen-democrati-
sche partijen, waardoor deze moesten leren op eigen benen te staan. Nu deze
ondersteuning wegviel, dienden de christen-democraten – voor het merendeel
katholieken immers – door middel van hun eigen ideeën zelf electorale aanhang
te verwerven. Met name het langdurige verkeren in het centrum van de macht
had de christen-democratische partijen op dit terrein doen verzaken. In de ogen
van de kiezer waren zij vervallen tot een vaag pragmatisme. De electorale ach-
teruitgang van deze partijen gedurende de jaren zestig was het aanwijsbare re-
sultaat. De christen-democraten zouden in dezelfde introspectieve geest als de
katholieke kerk met hun tijd moeten meegaan en zich dienen aan te passen aan
de veranderende eisen die de politiek meer bewuste burger aan zijn leiders stel-
de. Daarbij kon niet meer gerekend worden op het gezag van de Kerk en haar
dogma’s: de ontideologisering in het algemeen en de ontkerkelijking in het bij-
zonder vroegen om andere argumenten bij het verwerven van electorale steun.
De partijen dienden zich daarom permanent te beraden op hun organisatie,
ideo logie, program en politieke optreden. Voortdurend onderzoek zou hun de
antwoorden dienen te leveren voor de opkomende politieke kwesties.2

Het rapport van Hahn en Papini, dat in zijn suggesties tot verrassing van een
arp-commentator nauwelijks expliciete verwijzingen naar het evangelie als in-
spiratiebron bevatte, zou als startdocument dienen voor de discussie hierover
in eucd-verband. Op een studieweek in de aan de cdu verbonden Politische
Akademie Eichholz midden augustus 1968 werd aan de hand van het rapport al
een voorzet gegeven door een groep jonge christelijke academici en studenten.
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Het zal niet verbazen dat het jonge gezelschap de oplossing zocht in een ‘chris-
telijke radicaliteit of progressiviteit’.3 De ouderen zouden minder snel consen-
sus bereiken over de toekomstige weg.

Het eucd-Bureau zou naar aanleiding van zijn vergadering van 6 november
1967 uiteindelijk de studiegroep ‘Grundgedanken der christlichen Demokratie
zu den Fragen der modernen Gesellschaft’ instellen. Berghuis verzuchtte naar
aanleiding van deze vergadering 

dat wij bezig zijn als Chr. Dem. partijen wat uit elkaar te groeien. Wij spreken te weinig
met elkaar over fundamentele zaken.

De arp-voorzitter, die zich enkele maanden daarna uit de politiek zou terug-
trekken, vond het christelijk geloof nog steeds in

zijn inhoud èn zijn opdracht een anker dat wij niet mogen loslaten, ook in de politiek niet.
Dat is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid als Christus-gelovigen.4

Het duurde nog enige tijd voordat de werkgroep haar activiteiten daadwerke-
lijk aanving. Blijkbaar waren niet alle partijen even overtuigd van de urgentie
van deze ideologische exercitie. De vaart kwam er pas in toen de antirevolutio-
naire europarlementariër Boertien op het eucd-congres van Venetië in septem-
ber 1968 een resolutie (ondersteund door de Belgische, Luxemburgse, Maltese
en Oostenrijkse delegaties) indiende, die de eucd opriep tot het instellen van
werkgroepen die zich bezig moesten gaan houden met het opstellen van een
prioriteitenprogramma, waaruit een gemeenschappelijke visie van de eucd-
partijen zou moeten spreken. Dit politieke programma zou op het volgende
congres gepresenteerd moeten worden.5 Bijna twee jaar later refereerde Boer-
tien tijdens zijn bijdrage aan de studiedag van de Equipe in juni 1970 nog eens
aan het optreden van de Nederlanders op het congres te Venetië. Hij had toen
de indruk gekregen, dat

wij als Nederlanders heel vriendelijk werden behandeld maar dat we als een beetje out -
sider werden beschouwd die ook met hele rare verhalen kwamen. Men vond het wat
vreemd dat wij plotseling aan politiek gingen doen op dat congres.

Het gaf al aan dat het vooral de Nederlanders waren die aandrongen op dit pro-
ject.6 Op dat moment was de ideologische commissie inmiddels al enige tijd ac-
tief. Omdat er duidelijke lijnen te trekken zijn tussen de discussies in deze
werkgroep en de debatten over het profiel van de Europese partij vanaf het
midden van de jaren zeventig, wordt het werk van deze werkgroep in dit hoofd-
stuk aan de orde gesteld.

De commissie-Van Niftrik

De bemensing van de ideologische commissie bleef lang problematisch. In een
brief aan het thuisfront deelde Hahn in november 1968 mee dat nog gezocht
werd naar een voorzitter voor deze nieuwe commissie. Hahn achtte chu-ideo-
loog Van Niftrik de geschikte persoon voor deze positie. In de Nederlandse

127



equipe zal niet lang getwijfeld zijn over deze suggestie, aangezien op het door
de arp ontvangen afschrift van de brief een ‘akkoord’ vermeld staat.7 Tijdens
haar vergadering van midden december 1968 besloot de Nederlandse equipe
Van Niftrik dan ook te benaderen voor het voorzitterschap van de nieuw in te
stellen ‘culturele commissie’.8 De uiteindelijke benoeming van Van Niftrik tot
voorzitter verliep vervolgens blijkbaar niet naar behoren; de chu’er toonde
zich in het voorjaar van 1969 nog ‘laaiend’ over de gang van zaken rond de com-
missie. Hij was helemaal nog niet benaderd voor het voorzitterschap, terwijl de
eerste sessie al had plaatsgevonden. Ook was hij nooit betrokken geweest bij
het overleg over de agenda van de vergaderingen. Cynisch schreef Kleisterlee
hierover aan Hahn: ‘Het lijkt mij de beste methode om het laatste restje ver-
trouwen dat wij toch altijd nog hebben in de Europese Unie weg te nemen.’9 Na
de eerste zitting zou Van Niftrik alsnog het voorzitterschap op zich nemen,
waarna hij overigens slechts twee van de vijf vergaderingen aanwezig zou zijn.
Hahn zou het voorzitterschap bij Van Niftriks afwezigheid waarnemen. Ker-
kelijke en nationale verplichtingen hadden dan toch een hogere prioriteit bij de
theoloog. Desalniettemin stond de werkgroep bij de Nederlandse partijen be-
kend als commissie-Van Niftrik.

Op basis van het rapport van Hahn en Papini startte de commissie haar werk.
De door de partijen afgevaardigde leden waren vooral onafhankelijke denkers,
die in staat moesten worden geacht op scherpe wijze over de christen-demo-
cratische kerngedachten te discussiëren. Zo bestond de commissie, naast Van
Niftrik, uit onder anderen de redacteur van Österreichische Monatshefte Lud-
wig Reichhold, de Belgische partijvoorzitter Houben, diens partijgenoot en on-
dervoorzitter van het Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies
(cepess) Gaston Geens, Talentino, de Italiaanse hoogleraar staatswetenschap-
pen Pier Luigi Zampetti en de Franse christen-democratische filosofen Étienne
Borne en Henri Bourbon. Als afgevaardigde van de fractie in het Europees Par-
lement maakte ook de Nederlander Schuijt deel uit van de studiegroep; daar-
naast verscheen ook Westerterp op twee bijeenkomsten. Namens de cdu/csu
was voormalig staatssecretaris voor Gezins- en Jeugdzaken Heinrich Barth af-
gevaardigd; deze zou slechts één sessie bijwonen. Wegens de verkiezingen was
de feitelijke partij-ideoloog van de cdu – zo kan Heck in deze periode toch ge-
kwalificeerd worden – niet beschikbaar. De Duitse invloed in de commissie was
toch al niet groot, omdat de beoogde afgevaardigde, de hoogleraar politieke we-
tenschappen Hans Maier, nooit zou participeren. De indruk is dus gerechtvaar-
digd, dat de cdu zich minder dan andere van haar zusterpartijen bekommerde
om deze ideologische gedachtewisseling. De werkzaamheden in de commissie
werden zodoende gedomineerd door de Italianen, Belgen, Nederlanders en
Fransen. De activiteiten van de commissie stonden onder toezicht van Hahn en
Papini, waarbij de laatste als secretaris optrad en als enige alle vergaderingen
bijwoonde. Als zodanig was hij in de gelegenheid om de eindresultaten sterk te
beïnvloeden.10

Tijdens de eerste bijeenkomst op 28 maart 1969 in Rome werd onder andere
gesproken over de betekenis van het personalisme voor het christen-democra-
tisch denken, de noodzaak van een deconfessionalisering van de partijen waar-
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bij toch de christelijke inspiratie behouden zou blijven en de complexe gevol-
gen van de algemene ontideologisering. Met name ten aanzien van het eerste
agendapunt zouden de Nederlanders een afstand blijven voelen ten opzichte
van hun geestverwanten. Hoewel het personalisme de eerste jaren van haar be-
staan invloed had uitgeoefend op de kvp, riep het toch vooral referenties aan de
Doorbraak en de jonge pvda op. Het Instituut (Hahn en Papini) vervaardigde
naar aanleiding van de discussies in deze eerste sessie een nieuwe, licht gewij-
zigde versie van hun oorspronkelijke werkdocument.11 Naar aanleiding van de
eerste zitting van de commissie schreef Hahn aan zijn voormalig adjudant
Kleisterlee over het belang van de volgende vergadering: ‘Het kan belangrijk
worden.’12 Ten tijde van de voortdurende bestuurlijke malaise in de eucd
schreef Hahn enkele maanden later zelfs: ‘Het enige wat loopt is de ideo -
logische commissie’.13

De studiegroep zou van maart 1969 tot mei 1970 vijfmaal bijeenkomen. Tij-
dens deze vergaderingen werd het door het Instituut opgestelde werkrapport
puntsgewijs besproken. Elk van de in het document opgenomen deelaspecten
werd door een ‘specialist’ uitgewerkt. Op de laatste zitting legde commissie -
secre taris Papini de aanwezigen een document voor, waarin de gemaakte op-
merkingen in de voorgaande zittingen waren samengevat. Discussie hierover
zette vervolgens de puntjes op de i, zonder dat op alle aspecten overeenstem-
ming bereikt kon worden. Verschillen, voortkomend uit de uiteenlopende
natio nale omstandigheden, verhinderden volkomen consensus – zoals zo vaak
tussen de christen-democratische partijen. Niettemin kreeg Papini tijdens de
laatste commissievergadering de opdracht een eindrapport op te stellen, dat
eerst aan de commissieleden en vervolgens aan het Bureau en de partijen voor-
gelegd zou worden.14

Op 22 juli 1970 presenteerde de commissie dit rapport, dat de weinig fanta-
sievolle titel Les orientations de la démocratie chrétienne dans sa confrontation
avec la société moderne meekreeg, aan het Bureau van de eucd.15 In september
werd vervolgens de definitieve versie gepubliceerd door het Instituut in een van
zijn ‘Cahiers’.16 Begin augustus 1971 had de Nederlandse equipe een vertaling
beschikbaar voor de eigen partijen (‘De koers van de christen-democratie in de
moderne samenleving’). Het rapport opende met een verklaring over de invloed
van het geloof op de politiek:

De christelijke inspiratie van onze partijen is inherent aan de fundamentele beginselen die
ten grondslag liggen aan hun politiek handelen. Zij komt vooral tot uitdrukking in hun
opvattingen over de menselijke waardigheid en in een nauw omlijnd maatschappijbeeld.

Werd aldus lippendienst bewezen aan de christelijke inspiratie, de rest van het
document ademde een aanzienlijk meer seculiere geest uit. In het veranderende
tijdsgewricht, dat gekenmerkt werd door een op drift raken van zowel maat-
schappij als kerken, werd het steeds moeilijker om aan de christelijke inspiratie
politieke vorm te geven. Een volledige ‘deconfessionalisering’ van de partijen,
zowel programmatisch als organisatorisch, was dan ook onvermijdelijk. Dat
mocht echter niet leiden tot een pragmatische beginselloosheid, zo meenden de
opstellers van het rapport, waarin de invloed van de notitie van Hahn en Papini
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van mei 1967 nog duidelijk herkenbaar was. Niet meer alleen het evangelie,
maar vooral ook ‘een communautair, niet-materialistisch personalisme’, waar-
in de mens steeds centraal gesteld werd en dat de begrippen solidariteit, plura-
lisme, gerechtigheid, vrijheid en universalisme zou omvatten, en de moderne
opvattingen aangaande participatie en democratie zouden de theoretische pij-
lers moeten zijn van de aan de eisen van de nieuwe tijd aangepaste christelijke
partijen. In ieder geval diende duidelijk afstand genomen te worden van de
oude confessionele partijen. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen het aan-
hangen van een ideologie – ‘een gesloten alomvattend systeem’ –, zoals tot nu
toe steeds gehanteerd was, en een doctrine – ‘een aantal beginselen die het po-
litieke handelen inspireren’ –, zoals in de moderne tijd gewenst was. Op deze
doctrine zou steeds opnieuw een concreet en realistisch politiek programma
moeten worden gebaseerd. Juist de aantrekkelijkheid van dat programma, en
niet een ideologie of confessie, zou de burgers (lees: kiezers) weer naar de chris-
ten-democratische partijen moeten trekken. Om de partijen programmatisch
bij de tijd te houden, was het naar de mening van de commissie onontkoombaar
dat zij over wetenschappelijke denktanks of studiecentra beschikten, die steeds
opnieuw op de uitgangspunten reflecteerden. Door middel van democratise-
ring van de instellingen en de politieke partijen zouden de burgers meer kun-
nen participeren in de politieke besluitvorming. In het rapport werd ook gere-
fereerd aan de ‘gemeenschappelijke institutionele bases’ voor een Europese
christen-democratische partij. Het zal niet verbazen dat op dit punt binnen de
commissie nog weinig gemeenschappelijks gevonden was. Het rapport was dan
ook slechts bedoeld als een eerste aanzet voor het denken hierover binnen de
eucd en de aangesloten partijen. De suggesties die gedaan waren met betrek-
king tot het nieuwe ‘image’ van de christen-democratische partijen, zouden
binnen de Nederlandse equipe voor onrust zorgen. De partijen zouden, zo
werd in het rapport geadviseerd, moeten overwegen om het adjectief ‘christe-
lijk’ uit de namen van hun partijen te verwijderen en zich vooral als ‘volkspar-
tij’ te profileren. Een dergelijke openstelling zou de toetreding van ‘burgers van
verschillende denkrichtingen’ mogelijk moeten maken.17 Met name in antirevo-
lutionaire kring, waar sterk werd gehecht aan het evangelie als richtsnoer voor
het politiek handelen, was de reactie op vooral dit punt heftig. In de Bureau-
vergadering van november 1971 in Scheveningen maakte Kooijmans dan ook
kenbaar dat de Nederlanders wel een en ander op te merken hadden over het
rapport. Dat het van behandeling verder niet kwam, had veel te maken met de
verdere voortgang die de ideologische commissie inmiddels maakte.18 Restte
een discussie in eigen kring, waar ondertussen moeizame vorderingen geboekt
werden op het traject dat naar een fusie van kvp, arp en chu moest leiden. De
besprekingen hiervoor werden vanaf oktober 1971 gevoerd in de gezamenlijke
Contactraad. In de gedachtevorming over de christen-democratische eenheids-
partij in Nederland speelde volgens Ten Napel het rapport-Van Niftrik een op-
vallende rol.19
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Discussie in eigen kring

In september 1971 uitte staatsrechtsgeleerde S.W. Couwenberg, die zich al in
1960 vóór ‘een Nederlandse cdu’ had uitgesproken en vanaf 1967 met zijn De-
mocratisch Centrum Nederland pleitte voor een gedeconfessionaliseerde kvp,
zijn enthousiasme over het rapport. Het was voor hem een onverwachte steun
in de rug.20 Op de partijraad van eind november 1971 refereerde ook de vers ge-
kozen kvp-voorzitter D. de Zeeuw aan het rapport-Van Niftrik als een interna-
tionale bevestiging van zijn plannen voor een gedeconfessionaliseerde ‘open
partij’, die op basis van een ‘modern en haalbaar program’ steun diende te ver-
werven.21 In het tijdschrift van het Centrum voor Staatkundige Vorming her-
haalde de christen-humanist De Zeeuw enkele weken later deze referentie aan
de Europese ontwikkeling in een pleidooi voor ‘een nieuwe volkspartij’. Inspi-
ratie voor dit artikel had hij onder meer opgedaan in een ‘vruchtbaar gesprek’
met Hahn. De opvattingen van beiden kwamen sterk overeen. Voor De Zeeuw
waren de confessionele partijen zoals die nog in Nederland functioneerden een
anachronisme geworden en was herbezinning op de grondslag noodzakelijk.
Het nieuwe imago van de moderne christen-democratische partij omvatte naar
zijn mening kernbegrippen als personalisme en participatie – wederom geheel
conform het rapport-Van Niftrik. Wellicht zouden dan ook, om de gewenste
openheid te bevorderen, bepalingen als ‘christelijk’ en ‘katholiek’ uit de partij-
naam geweerd moeten worden, zo meende De Zeeuw.22

De mening van de kvp-voorzitter werd binnen de Equipe niet breed gedeeld
– in zijn eigen partij ook niet overigens. Ter voorbereiding van de bespreking
van het rapport-Van Niftrik door de Equipe werden twee analyses beschikbaar
gesteld aan de leden: één afkomstig van de twee Nederlandse commissieleden
Hahn en Schuijt en één van de hand van Equipevoorzitter Kooijmans. De eer-
ste was vooral een toelichting op het rapport, dat niet anders dan ‘een informa-
tieve, stimulerende en oriënterende functie’ bedoelde te hebben. Anticiperend
op de te verwachten reacties aangaande de voor de Nederlanders zo interessan-
te ‘ideologische grondvraag’ werd opgemerkt dat de commissie deze kwestie
niet volledig uitgediept had en dat de frases die er desondanks betrekking op
hadden uitgingen van de actuele situatie in de eucd-partijen. Daarbij was de ge-
hanteerde terminologie in een enkel geval afwijkend van de in het Nederlandse
politieke debat gebruikelijke. Zo diende de in het rapport centrale term ‘de-
confessionalisering’ niet geïnterpreteerd te worden als secularisering of ont -
ideo logisering, maar als een ‘autonome positie van de politieke partij tegenover
religieuze of kerkelijke autoriteiten’. Dat expliciete verwijzingen naar bijbel,
evangelie of encyclieken zouden moeten verdwijnen, betekende volgens Hahn
en Schuijt niet dat de christelijke ‘ideologische fundering’ opgegeven zou wor-
den. Beide auteurs wezen erop, dat de Duitse, Oostenrijkse en Belgische zus-
terpartijen al vanaf hun oprichting gedeconfessionaliseerd waren. Ook bij
West-Europese socialistische partijen was een tendens naar een meer ‘open’ op-
stelling waar te nemen. In het geval van de christen-democratische partijen zou
dat inhouden dat hun draagvlak onder ‘niet-praktiserende christenen’ zou
moeten worden vergroot. In het rapport-Van Niftrik werden in dit verband
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ook de ‘humanisten’ genoemd als potentiële aanhang, nog zo’n term waarover
in Nederland een andere uitleg gehanteerd werd dan elders in Europa. Stond
het humanisme in Nederland zo ongeveer gelijk aan atheïsme, in andere landen
was de kloof met het christendom veel minder groot. De twee katholieke 
Nederlanders in de commissie-Van Niftrik maakten duidelijk dat zij de keuze
voor een gedeconfessionaliseerd volkspartij-model vanuit een christelijke in-
spiratie prefereerden boven het handhaven van partijen op zuiver confessio-
neel-christelijke grondslag. Van dat laatste was slechts een marginalisering van
de christen-democratische partijen te verwachten, zo meenden zij.23

In het stuk van Kooijmans, opgesteld zonder kennis van de inhoud van de
toelichting van Hahn en Schuijt, was de te verwachten teleurstelling van Ne-
derlandse zijde over het rapport verwoord. Kooijmans wenste zich niet neer te
leggen bij de premisse dat het meer en meer onmogelijk werd om ‘werkelijke
politieke betekenis te geven aan de christelijke inspiratie’. Hij richtte zijn kri-
tiek voorts op de ‘caricaturale’ kenschets van de christen-democratische partij-
en zoals die tot dusver bestaan hadden. Ten aanzien van de nieuw geformuleer-
de moderne personalistische doctrine moest hij toegeven ‘dat ik persoonlijk
dood-zenuwachtig word van zo’n aaneenschakeling van zwaar geladen woor-
den waarvan de portée mij niet een-twee-drie duidelijk is’. De in het rapport ge-
hanteerde uitleg van het personalisme achtte Kooijmans in ieder geval te mager
als leidende politieke gedachte. De christen-democraten verdedigden wellicht
een groot deel van dezelfde waarden als andere politieke stromingen, maar naar
Kooijmans’ mening bestond er een belangrijk onderscheid in de bron van in-
spiratie. Alleen vanuit het evangelie kon een eigen uitleg gegeven worden aan de
‘avalanche aan waarden’ die in het rapport gebruikt werd. Kooijmans achtte de
bijbel als inspiratiebron voor het bedrijven van politiek dan ook nog lang niet
betekenisloos. Dat de politici er niet goed in slaagden de boodschap helder over
te brengen en politiek te vertalen, wilde niet zeggen dat zij irrelevant geworden
was. Naar zijn mening bestond er dan ook nog steeds, ondanks de voortgaan-
de ontkerkelijking, voldoende behoefte aan christelijk geïnspireerde politiek.24

Pas op 14 april 1972, bijna twee jaar na voltooiing van het rapport, vond de
bespreking in de Equipe plaats. Ook Hahn was aanwezig. De christen-demo-
cratische kosmopoliet trad andermaal op als verdediger van het rapport, op de
inhoud en eindredactie waarvan hij grote invloed had uitgeoefend. De kritiek
die Hahn over zich heen kreeg, was niet mals. Hij trachtte begrip te kweken
voor de teneur van het rapport door erop te wijzen dat de Nederlanders in hun,
door het fusieproces versterkte, discussie over de christen-democratische
grondslag de buitenlandse geestverwanten ver vooruit waren. De passages hier-
over in het rapport waren daarom nauwelijks uitgewerkt. Het mocht niet ba-
ten. Binnen de Equipe werden discrepanties vastgesteld tussen de uitleg van
Hahn en het rapport zelf, dat betreffende deconfessionalisering veel verder ging
en de christen-democratische grondslag wenste te verruilen voor een veel ma-
gerder personalistische doctrine. Sommigen bespeurden in de aanbeveling om
het politiek programma steeds opnieuw te herzien na analyse van de ‘culturele
wereld, die via de massamedia een beslissende invloed heeft op de mentaliteits-
vorming’, een tendens naar pragmatisme en – erger nog – opportunisme.
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Binnen de Equipe was er geen eensgezindheid hoe het dan wèl verder moest.
Doordat de notulist van deze zitting, arp-fractiemedewerker J.P. van Rijswijk,
in zijn verslag geen specificatie naar spreker heeft opgenomen, valt niet met ze-
kerheid vast te stellen hoe de scheidslijnen precies liepen. Een rigide onder-
scheid tussen de katholieken als de ‘rekkelijken’ en de protestants-christelijken
als de ‘preciezen’ lijkt, alleen al gezien de verdeeldheid binnen de kvp in deze
jaren, in dit geval te ongenuanceerd. Zo was ook Kleisterlee het op majeure
punten met het rapport oneens, maar zal J. Huijnen, een van de vertegenwoor-
digers van de zogenaamde ‘Amersfoortse Groep’ die als achterban van kvp-
voorzitter De Zeeuw optrad, minder moeite hebben gehad met het rapport.
Niettemin behoorden de antirevolutionairen, naast Kooijmans met partijvoor-
zitter Veerman, secretaris De Kwaadsteniet en fractievoorzitter Aantjes met een
‘zware’ delegatie aanwezig, tot de felste critici van het stuk. Kooijmans stelde in
zijn résumé van de discussie berustend vast dat hij een eensluidende reactie ook
niet verwacht had.25

In zijn dagelijks bestuur sprak arp-voorzitter Veerman bijna twee weken later
over de verdeeldheid in de Equipe over het rapport-Van Niftrik. Hij vond wel
dat de antirevolutionairen dienden op te passen om Europees niet geïsoleerd te
komen te staan. Feitelijk deelde alleen nog de Noorse krf de evangelische op-
vattingen van de arp, zo stelde de voorzitter vast, en die waren niet eens lid van
de eucd. arjos-voorzitter G. van Dongen bespeurde bij zijn leeftijdgenoten in
de kvp wèl enthousiasme over het rapport.26

De discussie in de Equipe was Hahn koud op zijn dak gevallen. Na terug-
komst in Rome schreef hij aan Kleisterlee de kritiek op het rapport-Van  Niftrik
‘soms werkelijk ongerechtvaardigd’ te vinden. In veel gevallen betroffen de
menings verschillen slechts afwijkingen in interpretatie. Ook werd naar zijn
mening de discussie tussen de drie partijen op nationaal niveau verward met de
Europese.27 Omdat Hahn tijdens de Equipevergadering min of meer onvoorbe-
reid op de kritiek van Kooijmans – hij had diens notitie toen nog niet helemaal
gelezen – het rapport had verdedigd en over zijn eigen optreden blijkbaar ook
niet tevreden was, schreef hij nog een commentaar. Daarin trachtte hij de
menings verschillen enigszins te bagatelliseren door te wijzen op fouten in de
vertaling en benadrukte hij nog eens de Europese context waarin het rapport
totstandgekomen was. Ter geruststelling van Kooijmans schreef hij dat er in de
commissie nooit over gesproken was ‘de christelijke inspiratie als basis op te ge-
ven’. Hij verdedigde tevens het personalisme als legitiem ideologisch uitgangs-
punt voor nieuwe partijen. Hahn wees daarbij op de ‘religieuze, transcendenta-
le dimensie’ die Emmanuel Mounier hierin opgenomen had, waardoor dit veel
meer dan alleen een seculier uitgangspunt was. Voor de kritiek uit arp-hoek op
de prominente rol van het participatiebegrip in het rapport verwees Hahn naar
het door alle drie partijen aangenomen Gemeenschappelijk urgentieprogram
1971-1975 van eind 1970, waarin hierover ook uitgebreide passages waren op-
genomen. Het in de commissie gehanteerde deconfessionaliseringsbegrip was
ook een ander dan het ‘in reformatorische kring in Nederland’ gehanteerde.
Geenszins was het de bedoeling de christelijke inspiratie te laten vallen; verder
dan een deklerikalisatie had ook in de commissie niemand willen gaan. Wel zou
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meer nadruk moeten komen te liggen op de concrete programmatische uitwer-
king van de christelijke inspiratie. ‘Deconfessionalisering betekent […] niet een
ideologische reductie, maar een concentratie op essentiële en fundamentele we-
reldbeschouwelijke thesen van de christelijke inspiratie, een sterker accent op
de konkrete oplossing die wij aanbieden.’ Hahn verwees hierbij naar de Oos-
tenrijkse en Zwitserse zusterpartijen, die recent hun beginselprogramma’s in
deze zin aangepast hadden. De christelijke inspiratie werd bij de meeste van de
geestverwante partijen in katholieke landen in een niet-confessionele betekenis
gehanteerd. Ook de kvp had, zo betoogde Hahn verder, alle ‘verwijzingen naar
paus, encyclieken enz.’ uit haar program verwijderd, waarna het ‘christelijke
mens- en maatschappijbeeld’ als uitgangspunt overgebleven was. Aan de hand
van citaten uit de programma’s van de zusterpartijen demonstreerde hij dat ner-
gens directe referenties aan het evangelie opgenomen waren. Dat wilde niet zeg-
gen, dat het hier geen christen-democratische partijen betrof.28

Een week later was Hahn nog steeds niet bekomen van het felle weerwerk dat
zijn toelichting op het rapport-Van Niftrik in de Equipe ten deel gevallen was:

Ik was na deze diskussie wel wat perplex, omdat ik mij de felle, polemische toon, ook
tegen over mij, absoluut niet kon verklaren, en ook merkte dat een aantal zakelijke tegen-
stellingen of niet gerechtvaardigd of overdreven waren. Vooral had ik gedacht dat ook de
ar-vrienden iets beter van mijn intenties op de hoogte waren. Ik kreeg niet eens de bene-
fit of the doubt […].

Hahn stelde vervolgens nog een stuk op over de controversiële ‘openheid’ in de
christen-democratie, dat hij behalve aan zijn partijgenoten Steenkamp, De
Zeeuw en Klompé ook aan zijn opponent Kooijmans liet lezen. Hahn zag kans
bij gelegenheid van de vergadering van het Comité Exécutif van de eucd op 15
mei in Sirmione hierover een ‘lang, vruchtbaar en ook zeer prettig gesprek’ met
de Equipevoorzitter te hebben. In het voorjaar van 1973 verscheen het exposé
vervolgens in Politiek perspectief, het tijdschrift van het Centrum voor Staat-
kundige Vorming. In dit artikel stelde hij dat de christen-democratische partij-
en zich dienden te onderwerpen aan ‘een gewetensonderzoek om aan de weet
te komen, in welke zin zij hun programma’s moeten wijzigen, zich opnieuw
moeten profileren en hun image kunnen bijschaven’. Hij wees nog eens op het
voorbeeld van de Zwitserse en Oostenrijkse christen-democraten, die door
middel van een ‘versterking en verdieping van fundamentele en ideologische
uitgangspunten van de partij, kleiner maar hechter dan tevoren’ waren. Beide
partijen waren er naar zijn mening in geslaagd ‘aansluiting te vinden bij de wer-
kelijkheid van de moderne maatschappij, zich meer open, progressief en dyna-
misch te tonen door het uitzicht te openen op een vrijere en menselijker maat-
schappij’. Na een analyse van de politieke en maatschappelijke veranderingen
stelde hij vast dat de oude christen-democratische partijen in het nieuwe poli-
tieke midden grote concurrentie hadden gekregen van de gemoderniseerde 
sociaal-democratische volkspartijen. De christen-democraten, na de oorlog
vooral in beslag genomen door het uitoefenen en vasthouden van de regeer-
macht, hadden onvoldoende ingespeeld op de veranderingen. Wel concludeer-
de Hahn, dat het tijdperk van de ontideologisering, dat hij in 1961 op het 

134



nei-congres in Luzern had gesignaleerd, inmiddels weer voorbij was: met name
de jongeren wendden zich tot nieuwe ideologieën. Het was dan ook voor de
christen-democratische partijen noodzakelijk de eigen ideologische positie te
herdefiniëren; deze herbezinning zou ‘in Europees verband’ en in samenwer-
king met de wetenschappelijke instituten dienen te gebeuren. Een en ander zou
moeten resulteren in concrete programma’s die toegesneden waren op de ac tue -
le problemen, waarbij een ‘geest van openheid en vooruitstrevendheid’ in acht
genomen diende te worden.29

De arp stond in haar wens om een expliciete verwijzing naar de confessio-
nele achtergrond te behouden Europees goeddeels alleen. Sinds haar oprichting
legde de arp sterke nadruk op de rol van het evangelie als richtsnoer in de po-
litiek; de keuze voor een christelijk-sociaal profiel onder Berghuis in de jaren
zestig had daar niets aan veranderd. In het kvp-ledenblad had Veerman eerder
al afstand genomen van het rapport. Ook de arp-voorzitter meende dat het nog
steeds mogelijk moest zijn om een partij op basis van een christelijke doctrine
politieke betekenis te geven.30

Nu het Nederlandse aandeel in de commissie-Van Niftrik vooral bepaald
was door kvp’ers, was de rol van het antirevolutionaire gedachtegoed in het
rapport beperkt gebleven. Daarbij waren de twee katholieken die de vergade-
ring van de commissie gefrequenteerd hadden bij uitstek genegen tot een meer
open vorm van christen-democratie. Hahn onderging al decennialang mondia-
le invloeden; daarbij leidde zijn inzet om de christen-democratische familie bij-
een te houden steeds tot het zoeken van de grootste gemene deler. Bovendien
hechtte hij meer aan een progressief dan een expliciet confessioneel karakter
van de christen-democratie. Ook Schuijt, al na afloop van de Tweede Wereld-
oorlog een voorstander van een doorbraak van het oude politieke bestel, had
in het Europees Parlement geen moeite om samen te werken met politici die er
een minder confessionele interpretatie van christen-democratie op nahielden.31

Westerterp, die een aantal bijeenkomsten van de commissie bijwoonde, had
zich al begin 1964, toen in de Equipe gesproken werd over de relatie met de
conservatieven, minder recht in de leer getoond dan de meeste geestverwanten.
Ook hij was niet de persoon die het in de commissie zou opnemen voor een 
traditioneel-confessionele christen-democratische partij.

De interne discussie over het rapport-Van Niftrik in de Equipe is, zoals  eerder
gesteld, niet los te zien van het soms moeizame debat dat gevoerd werd tussen
de drie partijen op hun weg naar verdere christen-democratische samenwerking
in Nederland. In de Contactraad waren de besprekingen in het  voorjaar van 1972
met name door kritiek vanuit de Kuyperstichting op een inleidende notitie in
een impasse geraakt. De uiteindelijk door Steenkamp opgestelde en op 17 juni
gepubliceerde eindnota Op weg naar een verantwoorde lijke maatschappij
– waarin wèl expliciete verwijzingen naar het evangelie opgenomen waren – werd
echter ook binnen de arp met enthousiasme ontvangen.32 vu-hoogleraar en voor-
malig antirevolutionair Tweede-Kamerlid B. Goudzwaard schreef in het arp-
blad Nederlandse Gedachten in de zomer van 1972 dat het risico van een ‘Ne-
derlandse cdu naar Duits model’ in Nederland niet groot was, aangezien de po-
sitie van het evangelie bij de Nederlandse partijen veel prominenter was dan bij
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de Duitse partij, waar de term christen-democratisch ‘weinig meer dan een con-
fessioneel reclame-middel’ was. De zojuist verschenen nota van de Contactraad
kende ook naar zijn mening een duidelijk christelijke signatuur.33 De histo ricus
Zwart beoordeelt in zijn uit 1996 daterende dissertatie de in de nota vervatte ‘ant-
woord-filosofie’ – God stelde een vraag aan de gelovige politicus, die daarop met
een (politiek) antwoord diende te komen – echter ‘niet meer dan een wollige om-
schrijving van de al geruime tijd in de christelijke partijen dominante opvatting
dat er geen rechtstreeks verband kon worden gelegd tussen geloof en politiek,
maar dat het geloof wel als inspiratiebron relevant kon zijn’.34 De directe bijbel-
se referentie in de nota overtuigde destijds niettemin de anti revolutionairen.

De discussie over het rapport-Van Niftrik voltrok zich overigens zonder zijn
naamgever. In kleine kring distantieerde Van Niftrik zich zelfs van het eindre-
sultaat van de commissie, zoals binnen het dagelijks bestuur van de arp werd
vastgesteld.35 Gezien de opmerkingen in het rapport betreffende de deconfes-
sionalisering van de partijen mag dat nauwelijks verwondering wekken. Zijn
(geringe) deelname aan de vergaderingen had er blijkbaar ook al niet toe kun-
nen bijdragen, dat de strekking ervan in meer expliciet-evangelische richting
werd bijgebogen. Het Nederlandse aandeel bleef daardoor beperkt tot dat van
de kvp’ers Hahn en Schuijt. De rol van Van Niftrik was kort hierna uitgespeeld.
Hij trad per 1 november 1971 uit de Nederlandse equipe en zag ervan af om de
vergadering waarop het rapport werd behandeld, bij te wonen. Om ‘gezond-
heidsredenen’ gaf hij ook zijn adviserend lidmaatschap van het chu-bestuur op.
Naast deze officiële reden bestond er bij hem echter ook een groeiende onvre-
de over de koers van zijn partij, die naar zijn mening steeds verder van haar
christelijke grondslag afweek. Hij voelde zich daardoor niet meer thuis binnen
de chu. ‘Om geen onnodig rumoer te veroorzaken’ bleef Van Niftrik nog wel
partijlid. In een briefje van maart 1972 bedankte de cvp’er Geens hem namens
de ideologische commissie van de eucd voor ‘de toewijding en de kundigheid
waarmede U gedurende ruime tijd de werkzaamheden van de commissie heeft
geleid’. Op 25 oktober 1972 zou Van Niftrik plotseling overlijden.36

Werkgroep ‘La pensée et l’action’

Ondertussen waren de werkzaamheden om te komen tot programmatische en
ideologische overeenstemming in eucd-verband voortgezet. Op de Bureauzit-
ting van begin mei 1971 in Brussel werd het rapport van de commissie-Van Nif -
trik gepresenteerd en besproken. In overeenstemming met een passage in het
rapport zelf vond ook oud-voorzitter Lefèvre dat de partijen zich permanent
dienden te bezinnen op hun grondslagen. De christen-democratische gedachte,
zo meende hij, moest voortdurend worden aangepast aan de veranderende om-
standigheden. Besloten werd de ideologische commissie op te dragen ‘un docu-
ment des principes communs aux partis dc européens’ te vervaardigen. De com-
missie kreeg een andere naam (‘Groupe de la pensée et l’action’) en de opdracht
een document op te stellen dat als uitgangspunt kon dienen voor de discussies.37

Het Instituut van Hahn zou andermaal als penvoerder optreden; Papini nam
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onveranderd de secretariaatswerkzaamheden op zich.38 Ofschoon Van Niftrik
weer als commissievoorzitter aangezocht was – hij zou inderdaad nog één zit-
ting daadwerkelijk presideren, maar najaar 1971 ook uit deze functie terugtre-
den –, zou Hahn zelf de meeste vergaderingen leiden en zo een sterk stempel
drukken op de voortgang en het eindresultaat van de werkzaamheden. Tot de
trouwste deelnemers aan de commissievergaderingen, die plaatsvonden van
juni 1971 tot mei 1972, behoorden naast Hahn en Papini de Italiaanse politico-
loog Zampetti en de Belgen Geens en Alain De Brouwer. Van Duitse zijde was
Fera, de voorzitster van de in steeds conservatiever vaarwater terechtkomende
evu, de meest regelmatige bezoeker van de bijeenkomsten. In de cdu/csu-
afvaar diging naar de ideologische commissie zat verder nauwelijks continuïteit:
het Bondsdaglid Franz-Josef Bach, de politieke wetenschapper Helmuth Pütz,
Bondsdaglid Horst Schröder en Horst Teltschik (de latere adviseur van Kohl)
waren allen slechts eenmaal aanwezig, waardoor de Duitse Uniepartijen ook dit
keer nauwelijks in staat waren de beraadslagingen richting te geven. Het mag als
aanvullend bewijs dienen, dat de Duitsers in deze ideologische discussie nau-
welijks geïnteresseerd waren. Het Nederlandse protestants-christelijke smal-
deel – de vorige keer zo kritisch over het rapport-Van Niftrik – werd in drie
vergaderingen vertegenwoordigd door de gereformeerde econoom en senator
W. Albeda. Van de kvp woonden ook Schuijt en Westerterp incidenteel zittin-
gen bij.39 Om zand te strooien in de moeizaam draaiende machine van de ideo-
logische commissie stelde Heck ook nog eens een alternatieve procedure voor
die zou moeten uitgaan van een synopsis van alle partijprogramma’s en de be-
noeming van een nieuwe commissie. Hij kreeg hier zijn zin niet: de Nederlan-
ders, Belgen en Italianen bleven de ideologische gedachtevorming binnen de
eucd bepalen. Wèl werd de Politische Akademie Eichholz aan het werk gezet
om uitvoering te geven aan de ideeën van Heck, hetgeen tot twee publicaties
met programvergelijkingen leidde.40

Meer richting konden de Duitse christen-democraten ondertussen geven aan
de discussie over een programma voor de Europese fractie. csu-ondervoorzit-
ter Frans Heubl bepleitte al tijdens studiedagen van de fractie begin mei 1971 de
Duitse, sterk antisocialistisch getinte visie. Naar zijn mening was christen-de-
mocratische politiek zowel progressief als conservatief en mocht zij pragma-
tisch noch dogmatisch zijn. Ten aanzien van de economie diende de voorkeur
uit te gaan naar de ‘dynamiek van de concurrentie in de markteconomie’ en
moest elke vorm van overheidsplanning verworpen worden. Aangaande de in-
spraak van de werknemers waren de Duitsers uiterst terughoudend: in geen ge-
val mocht de onderneming er onder lijden. De Duitse visie bleef ook hier ech-
ter niet onweersproken: onder anderen de Nederlandse (Westerterp), Franse en
Italiaanse fractieleden pleitten voor een progressiever getint program.41 Het
zwaartepunt van de gedachtevorming over de doctrine lag in deze jaren echter
niet bij de fractie, maar in de eucd-werkgroep.

Uitgangspunt voor de besprekingen in de werkgroep ‘La pensée et l’action’
vormde het door Hahn opgestelde werkdocument getiteld ‘Les idées fonda-
mentales de la Démocratie Chrétienne’, dat aan de partijen toegezonden werd.
Hahn opende zijn ontwerp met een uiteenzetting van de uitgangspunten van de
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christen-democratie. Andermaal hanteerde hij hierbij de begrippen humanisme
en personalisme, naast de meer gebruikelijke christen-democratische principes
solidariteit, universalisme en pluralisme.42 Van een reactie van de Nederlandse
equipe op dit stuk bestaan in de partijarchieven geen sporen; wellicht is het in
deze fase ook niet besproken. Immers, hier te lande lag nog steeds het rapport-
Van Niftrik op tafel. Het kan echter niet anders of met name in ar-kringen
moeten de wenkbrauwen gefronst zijn. De cdu reageerde met een op haar
eigen, pas aanvaarde nieuwe partijprogramma gebaseerde alternatieve tekst,
waarin bijvoorbeeld ook weer de liberale sociale markteconomie naar voren ge-
schoven werd.43 De geringe deelname van Duitse afgevaardigden in de commis-
sie zorgde ervoor dat dit programma geen dominante rol ging spelen in de be-
raadslagingen.

Wèl werd door de cdu-afgevaardigde Bach op de eerste zitting eind juni 1971
in Parijs nog kritiek uitgeoefend op Hahns document. Hij vond dat het stuk
met al zijn nadruk op medezeggenschap en overheidsingrijpen in de economie
een al te sterk vakbondsgehalte ademde. De Duitse christen-democraten ston-
den een positievere benadering van de werking van de markt voor. Ten aanzien
van de relatie werkgevers – werknemers achtte Bach het begrip ‘samenwerking’
te prefereren boven ‘medezeggenschap’. De bezwaren tegen Hahns werkstuk
werden door de andere commissieleden gedeeld. De Belgische vertegenwoor-
diger Geens achtte het stuk te pessimistisch van toon, waardoor onvoldoende
tot uitdrukking kwam dat de christen-democratie een ‘message à apporter [au]
monde’ had. Ook de Vlaamse christen-democraat achtte de passages in het stuk
van Hahn over de positie van de vakbonden te vergaand. Anderen vonden
Hahns schriftuur zelfs neomarxistische trekjes vertonen; benadrukt werd dat
de christen-democraten bewust in volkspartijen georganiseerd waren en dat
elke suggestie van klassenstrijd vermeden moest worden. Zampetti concludeer-
de naar aanleiding van het stuk dat het niet mee zou vallen om een gemeen-
schappelijke filosofie te vinden. De Italiaan sloeg hiermee de spijker op zijn
kop. Naar zijn mening behoorde het denken hierover te beginnen vanuit de
conceptie van het christelijke mensbeeld. Verder ontstond weer discussie over
de wijze, waarop de christelijke inspiratie geformuleerd moest worden. Met an-
dere woorden: dienden het evangelie, het natuurrecht en de sociale encyclieken
expliciet vermeld te worden of kon worden volstaan met verwijzingen naar de
hiervan afgeleide beginselen? De meeste aanwezigen vonden dat politieke par-
tijen hun kiezers dienden te binden met hun programma, niet omdat zij chris-
telijk geïnspireerd zijn. Hahn stelde voor een nieuw document te laten opstel-
len door verschillende auteurs, waarbij rekening gehouden zou worden met de
programma’s van de partijen. Er moest daarbij niet uitgegaan worden van ‘des
idées fondamentales’ maar van de ‘réalité’.44

Tijdens de derde vergadering van de commissie, op 26 en 27 november 1971
in Parijs, verzorgde Albeda de inleidende rapportage over de participatie en de-
mocratische controle van de economische macht op het niveau van de onder-
neming. Bij afwezigheid van vertegenwoordigers van de cdu schetste Hahn het
debat dat in dit kader tijdens de Duitse verkiezingscampagne gevoerd was tus-
sen Heck en Brandt. De laatste had verklaard dat de democratische beginselen
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niet alleen in de politiek, maar ook in de economie toegepast dienden te wor-
den. Hoewel Heck een veel terughoudender opstelling aangenomen had dan de
socialistische bondskanselier, was volgens Hahn ook de cdu voorzichtig opge-
schoven in de richting van meer democratische structuren in de economie. Dat
bleek onder meer uit het tijdens de partijdagen te Düsseldorf aangenomen par-
tijprogram.45 Ook in het tijdens de vierde zitting, eind januari 1972 in Genève,
door cdu-europarlementariër Müller voorgelegde rapport over sociale politiek
moeten de Nederlandse afgevaardigden aansprekende elementen gelezen heb-
ben: bezitsvorming, medezeggenschap en gelijke kansen. Deze gunstige signa-
len ten spijt rapporteerde Albeda naar aanleiding van de bijeenkomsten in  Parijs
en Genève dat er afstand bestond tussen ‘enerzijds de Italianen en Nederlanders
en anderzijds de Duitsers en de Oostenrijkers’ waar het ging om de visie op de
sociaal-economische orde. De Nederlandse econoom beluisterde in de Duitse
opvattingen toch nog steeds de neoliberale tendensen uit de Erhard-periode,
terwijl de Italianen de nadruk legden op overheidssturing en een grotere in-
spraak van de arbeiders. ‘Ik heb mij voorzichtig bij de laatste opinie aangeslo-
ten’, zo informeerde hij de Equipe.46

De ideologische commissie gebruikte zes zittingen om de diverse deelaspec-
ten te bediscussiëren.47 Aan het eind van de zevende zitting, op 26 en 27 mei
1972 in Rome, werd aan Papini en de secretaris-generaal van de christelijke on-
dernemersvereniging in Frankrijk Henri Dissez opgedragen de eindtekst te for-
muleren. Het resulteerde in een dertig pagina’s tellend document waarin vanuit
de eigen christen-democratische doctrine antwoorden gezocht werden voor de
‘contradictions fondamentales de notre temps’. Deze waren het gevolg van de
technische progressie die geboekt was, die er tegelijk voor gezorgd had dat ‘de
mens’ zelf naar de achtergrond was verdwenen. De oplossingen konden, zo
werd gesteld in de préambule, gevonden worden in de ‘interpretation chrétien-
ne de l’histoire et dans la ligne du personnalisme communautaire’. De christe-
lijke inspiratie van de eucd-partijen was herkenbaar in hun politieke beginse-
len, zo werd gesteld, maar directe verwijzingen naar het evangelie ontbraken.
Ten aanzien van de doctrine van ‘nos partis démocratiques chrétiens, “décon-
fessionalisés”’ werd uitgegaan van een

personnalisme communautaire et spiritualiste qui a, avant tout, le souci de l’homme […]
et qui englobe les notions de solidarité, de pluralisme, de justice, de liberté, d’universalis-
me, notions fondamentales d’une participation active des personnes et des groupes dans
la vie de la cité – notions qui doivent être continuellement reconsidérées si nous ne vou-
lons pas qu’elles perdent de leur force et de leur vérité.

Ook werd in dit stuk wederom afstand genomen van de term ‘ideologie’, die ge-
reserveerd diende te blijven voor alomvattende en gesloten politieke systemen
als het marxisme. De christen-democratie was eerder een doctrine of politieke
filosofie. Het betreft hier een gezocht onderscheid – ook binnen de Neder-
landse partijen werden de begrippen voortdurend dooreen gebruikt – dat in het
vervolg van deze studie ook niet gevolgd zal worden. Herkenbaar was ten slot-
te ook de nadruk die werd gelegd op actieve participatie van de burger aan de
maatschappij in al haar geledingen. In meer opzichten was aldus een directe lijn
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te leggen van de rapporten van Hahn en Papini (1967) en de commissie-Van
Niftrik (1970) naar het werkstuk van Papini en Dissez.48 Over het algemeen kan
ook van een progressief document gesproken worden: de verregaande ideeën
ten aanzien van deze deelname en medezeggenschap kunnen hier als voorbeeld
dienen. Het eucd-Bureau besloot in zijn vergadering van 10 en 11 juli in Parijs
om het door de werkgroep uitgebrachte rapport door een redactiecommissie te
laten omwerken tot een voor een groter publiek geschikt ontwerpmanifest, dat
op het eucd-congres in november 1973 bediscussieerd zou moeten worden.

Europees Manifest en Carácas Document: moeizame ideologische
convergentie

Op 20 september 1972 kwam de redactiecommissie, bestaande uit voorzitter
Hahn, Dissez, de econoom L.H.J. Crijns (verbonden aan het Centrum voor
Staatkundige Vorming) en Papini, in Rome bijeen voor de eerste vergadering.
De absentie van vertegenwoordigers van de cdu ontnam de Duitse partijen an-
dermaal de kans om de vooruitstrevende tekst bij te sturen in de door hen voor-
gestane centrumrechtse richting. Een maand later werd de door de redactie-
commissie opgestelde eerste schets voor het beoogde Europees manifest tijdens
een vergadering in het Franse senaatsgebouw in Parijs voorgelegd aan een uit-
gebreider vertegenwoordiging uit de werkgroep ‘La pensée et l’action’. Albeda
was hier aanwezig als antirevolutionaire afgezant. Hierna ging de redactiecom-
missie met de ingediende nieuwe voorstellen weer aan het werk. Kort na haar
afsluitende bijeenkomst op 7 november 1972 in Brussel werd de ontwerptekst
van het manifest naar buiten gebracht. Het betrof hier een resumé van het slot-
document van de ideologische commissie, ditmaal teruggebracht tot twaalf
 pagina’s.49

Op de vergadering van het Comité Exécutif van 2 maart 1973 werd besloten
de ideologische commissie van de eucd om te vormen tot een comité ad hoc, dat
de problemen van de Europese christen-democratie zou dienen te bestuderen en
zou gaan fungeren als een ideologische denktank voor de Unie.50 Het Bureau be-
sloot later die maand daarom het comité uit te breiden met de directeuren van de
studie- en vormingscentra van de aangesloten partijen.51 Het ontwerpmanifest
werd verspreid onder de partijen, die tot 15 juni de tijd kregen te reageren. Hier-
na zou de redactiecommissie een eindvoorstel formuleren.52 Het manifest zou op
het eucd-congres in Bonn van najaar 1973 definitief vastgesteld moeten worden.

Dit tijdschema bleek al snel onhaalbaar. Op 8 mei introduceerde voorzitter
Kooijmans het concept in de Equipe als ‘zeker geschikt om als uitgangspunt te
dienen voor het vaststellen van een verkiezingsprogramma dat gehanteerd zal
moeten worden wanneer wij tot rechtstreekse verkiezingen komen’. Met de
 globale goedkeuring van de eerder zo kritische Kooijmans was het concept een
belangrijke Nederlandse horde gepasseerd. Drie dagen later zou Kooijmans
overigens als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken toetreden tot het kabinet-
Den Uyl. Zijn aftreden als Equipevoorzitter was er het logisch gevolg van.53 De
regeringswisseling, die kvp en arp in het kabinet hield en chu in de oppositie

140



bracht, zorgde er tegelijk voor dat een prominente kandidaat beschikbaar kwam
voor de opvolging. In de zomer zou de afgetreden minister van Buitenlandse Za-
ken Schmelzer met instemming van de drie partijen het voorzitterschap op zich
nemen. De voormalig politiek leider van de kvp was pas 52 jaar oud en nog niet
opgebrand. In de nationale politiek zou hij echter, anders dan als invloedrijke
grand old man op de achtergrond, geen positie meer bekleden. Schmelzers poli-
tieke ‘blessuretijd’ zou goeddeels aan zijn Europese idealen gewijd zijn.54

Pas op 14 juni besprak de Nederlandse equipe het concept. Zonder Kooij-
mans, maar onder het interimvoorzitterschap van Hahn, bogen de arp’ers Al-
beda, de directeur van de Kuyperstichting W.C.D. Hoogendijk en partijsecre-
taris De Kwaadsteniet, chu-leider Tilanus en de kvp’ers J.A. Mommersteeg, De
Zeeuw en Kleisterlee zich over de tekst. ‘In het algemeen’ konden de aanwezi-
gen zich vinden in het ontwerp – dat moet Hahn na de stormachtige bespreking
van het rapport-Van Niftrik ruim een jaar eerder zijn meegevallen. Ook hier is
de internationale stellingname van de drie Nederlandse partijen niet los te zien
van het nationaal zo moeizaam vorderende eenwordingsproces. Later die
maand zouden de Unieraad van de chu en de partijraden van kvp en arp een
gezamenlijke ontwerpresolutie aanvaarden, die opriep tot de vorming van een
‘Christen-Democratisch Appèl’ (cda). Onder leiding van Steenkamp ging een
zelfstandig cda-bestuursorgaan functioneren.

Vanuit de schijnbaar toegenomen eenheid in eigen gelederen wisten de Ne-
derlanders nog een aantal wijzigingsvoorstellen op het Europese document te
formuleren. Het zal niet verbazen dat een expliciete verwijzing naar ‘de funda-
mentele geestelijk-zedelijke bestemming van de mens, zich hierbij baserend op
de bron van de christelijke inspiratie, de evangelische boodschap, en de daarin
vervatte geestelijke en morele waarden, het mens- en maatschappij-beeld dat
hierop kan worden opgebouwd’ hoog op het Nederlandse verlanglijstje stond.
Daarnaast zouden volgens de Nederlanders de doelstellingen van de christen-
democratische politiek verder geconcretiseerd moeten worden. Verder werd
geoordeeld dat de ‘stijl en presentatie van de tekst’ de jongeren niet zouden aan-
spreken: toegankelijker formuleringen waren gewenst. Ook getuigenissen van
internationale solidariteit – vooral met het oog op de Latijns-Amerikaanse
geestverwanten – zouden nog opgenomen moeten worden.55 chu-voorzitter
J.W. van Hulst zette dezelfde Nederlandse wensen ten aanzien van het ontwerp
ook nog eens voor zijn over de internationale ontwikkelingen doorgaans
mond jesmaat geïnformeerde partijgenoten uiteen in een artikel in het weten-
schappelijk tijdschrift van zijn partij. Hij riep hierin tevens op tot eenheid on-
der de Nederlandse christen-democraten. De Nederlandse verdeeldheid, zoals
die zich al manifesteerde in maar liefst vier protestants-christelijke partijen (hij
rekende sgp en gpv hier ook mee) en de deelname van twee christen-democra-
tische partijen aan het kabinet terwijl er één in de oppositie gebleven was, stuit-
te bij buitenlandse collega’s op onbegrip, zo had hij in diverse gesprekken moe-
ten ervaren.56

Waar de Nederlanders zich in grote lijnen toch konden vinden in de tekst,
had de cdu zoals te verwachten was ongezouten kritiek op het eerste ontwerp:
‘Der Entwurf ist selbst als Diskussionsgrundlage nicht brauchbar.’ Een gebrek
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aan concrete uitwerking, onduidelijke formuleringen, een soms bijna marxis-
tisch woordgebruik en in een enkel geval uitspraken waarmee de Duitse chris-
ten-democraten het gewoonweg niet eens konden zijn, brachten het cdu-
partij bureau tot deze kwalificatie. De overmatige nadruk op economische
 planning, medezeggenschap van arbeiders en nationalisatie van bedrijfstakken
waren onverenigbaar met het cdu-gedachtegoed. De Duitsers misten de ele-
menten solidariteit en ‘Eigenleistung’ en stelden een al te rigide nadruk vast op
het streven naar gelijkheid. De cdu legde meer nadruk op pluriformiteit: de
mens moest de ruimte krijgen om zich naar eigen mogelijkheden te ontwikke-
len. Nadat de cdu-respondent het concept aldus volkomen afgeschoten had,
stelde hij in zijn reactie voor om toch maar geen nieuw manifest op te stellen –
de tijd tot het eucd-congres was daarvoor te kort – maar om de ideologische
commissie een kort discussiepaper te laten redigeren.57

Desondanks zegde Hahn het Bureau in zijn vergadering van 25 mei nog wel toe
voor de volgende vergadering met een nieuwe versie te komen58, hetgeen na weer
een tweetal vergaderingen van de uitgebreide werkgroep ‘La pensée et l’action’
midden oktober 1973 ook lukte. Bij de eerste sessie was de cdu – de vergadering
was georganiseerd in het eigen vormingscentrum Eichholz – voor het eerst ruim
vertegenwoordigd. Jürgen Heidborn, lid van de beginselcommissie van de cdu,
wees hier op de ideologische analyses die de cdu zelf inmiddels verrichtte en die
uiteindelijk zouden moeten leiden tot een nieuw beginselprogram, waarin de ant-
woorden geformuleerd dienden te worden op de vraagstukken van de moderne
tijd. Een nieuw appèl zou hierbij gericht moeten worden aan de jeugd, die zich
sinds het eind van de jaren zestig hernieuwd interesseerde voor ideologische en
morele kwesties. Dat bleek onder meer uit de populariteit van het neomarxisme
onder de Duitse jongeren, zo had Heidborn zelf kunnen vaststellen. Ook de cdu
had zich hierdoor verplicht gevoeld tot een herbezinning op haar ideologische
grondslagen, zo verklaarde hij. De övp’er Karl Pisa beschreef hoe zijn partij op
 basis van onderzoek onder het electoraat had besloten een progressievere koers te
gaan varen; de programmatische uitwerking daarvan was in volle gang.59

Inhoud en teneur van de tweede redactie van het manifest waren ondanks
deze tijdelijk vergrote Duitse inbreng goeddeels gelijk aan die van het eerste
concept, maar ditmaal was behalve een onderdeel ‘nos objectifs fondamentaux’
ook een ‘appèl aux citoyens de l’Europe’ opgenomen. Een expliciete bijbelse re-
ferentie kende ook deze tekst echter niet; anderzijds was ook aan de Duitse
wensen niet echt tegemoetgekomen.60 Het kan dan ook niet verbazen dat ook
op dit concept weer wijzigingsvoorstellen kwamen. In de Equipe werd gesteld
dat de ideologische inleiding

erg ‘mager’ is uitgevallen. Zelfs een verwijzing naar onze gezamenlijke inspiratiebron is
achterwege gebleven.

Ook binnen het arp-bestuur werd teleurgesteld gereageerd: ‘De verklaring van
de e.u.c.d. is niet uit een a.r.-pen gevloeid.’ Voor de behandeling van dit twee-
de voorstel schakelde de Equipe zowel de wetenschappelijke instituten als de
dagelijkse besturen van de drie partijen in.61

Omdat de partijen, de Nederlandse voorop, zich uitgebreid wensten te bui-
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gen over de tekst, was de deadline van de ideologische commissie – het eucd-
congres in Bonn in november – onhaalbaar geworden. Tijdens dat congres
spoorde de ongeduldig geworden cdu-partijvoorzitter Kohl de verzamelde
christen-democraten aan om, in antwoord op Europese socialisten en commu-
nisten, toch eindelijk zelf tot formulering van gemeenschappelijke houdingen
en uitgangspunten te komen. De partijvoorzitter wees andermaal op de popu-
lariteit van het neomarxisme onder de intellectuele jongeren vanaf het eind van
de jaren zestig, hetgeen ‘links’ een voorsprong had gegeven. De voorzitter van
de beginselprogramcommissie van de cdu, het evangelische Bondsdaglid Von
Weizsäcker, sloeg tijdens zijn referaat een al even defensieve toon aan. Met de
waarschuwing ‘Das darf so nicht weitergehen’ riep hij de partijen op een pas-
send antwoord te formuleren op de alom herkenbare veranderings- en moder-
niseringsprocessen in de westerse wereld. Christen-democraten dienden zich
met een duidelijk profiel te onderscheiden van de linkse stromingen.62

Het Instituut presenteerde op 19 januari 1974 weer een nieuwe versie van het
manifest, waarop door de partijen gereageerd kon worden. Andermaal betrof
het hier een uiterst vooruitstrevend document, waarin nu voor het eerst ook de
intentie opgenomen was te komen tot een christen-democratische partij voor
de eg.63 Het lijkt er sterk op, dat Hahn – rekenend op de eindigheid van het ge-
duld van de partijen – met het aanbrengen van weinig fundamentele wijzigin-
gen toch steeds geprobeerd heeft zijn eigen progressieve visie door te drukken.
De Duitse partijen boden van hun kant weinig weerwerk.

In mei werd wederom een nieuwe tekst aan de partijbesturen (inclusief 
dat van het cda) toegezonden. Het arp-bestuur was in reactie hierop van 
mening dat aangaande de grondslag aangesloten zou moeten worden bij die 
van het cda. Nadrukkelijk zou daarbij verwezen moeten worden naar het evan-
gelie als uitgangspunt in de politiek.64 Een preadvies zou opgesteld worden door
een commissie ad hoc onder voorzitterschap van Schmelzer. Medeopstellers
van het concept Albeda en Schuijt maakten ook deel uit van de commissie,
waarin verder vertegenwoordigers van de drie partijen plaatsnamen. Tijdens
een bijeenkomst van de drie besturen op 2 september zou een eindoordeel vast-
gesteld worden. Schmelzer nam op de vergadering van de Equipe van eind mei
alvast een voorschot op de Nederlandse kritiek: hij vond ook dit concept te
vaag aangaande de grondslag, miste referenties aan het ‘creatieve, vrije onder-
nemingsschap’ (een geste in de richting van de Duitsers) en de betekenis van 
het midden- en kleinbedrijf, terwijl ook geen passages waren opgenomen over
het Atlantisch bondgenootschap. Anderzijds was de Equipe van mening, dat
‘wij in Europees verband anderen niet [moeten] opzadelen met onze begrip-
pen’.65 In oktober hadden de Nederlanders hun wijzigingsvoorstellen in de
vorm van een 24 pagina’s tellend document gereed. De inleidende paragraaf was
geheel herschreven en bevatte expliciete verwijzingen naar de bijbelse inspi -
ratiebron. Ten aanzien van het hoofdstuk over de grondbeginselen klonk het
berustend: 

Alle aanwezige leden meenden dat dit hoofdstuk weinig ‘stuwkracht’ uitdroeg. Men 
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realiseerde zich evenwel tevens dat gezien de grote geschakeerdheid onder de christen-
democratische partijen in Europa, waarschijnlijk niet veel meer uit dit hoofdstuk te halen
valt.

Desondanks was het Nederlandse aandeel veruit het grootste in het door het
Instituut opgestelde overzicht van binnengekomen wijzigingen. De cdu had de
tekst als een aanzienlijke verbetering gezien. Dankzij de begripvolle houding
van de Italiaanse, Spaanse en Nederlandse afgevaardigden lag nu een sterk ver-
beterd voorstel voor, zo stelde Böx in zijn commentaar.66

Midden maart 1975 kwam de ideologische commissie met weer een nieuwe
versie, waarin de wijzigingsvoorstellen van de partijen verdisconteerd hadden
moeten zijn.67 De Equipe liet vervolgens een tekstvergelijking uitvoeren tussen
de Nederlandse vertaling van de vorige versie van het manifest en het nieuwe
ontwerp (in het Duits). ‘[H]et Nederlands doet veelal braaf-ethisch, “bewogen-
christelijk” aan, waar het Duits heldhaftig, wat grootsprakerig en opschepperig
overkomt […].’ De ingehuurde taalkundige stelde voorts vast dat in deze re-
dactie niet veel rekening gehouden was met de Nederlandse amendementen: ‘In
elk geval is de bijbelse gedrevenheid, de evangelische bewogenheid, niet in de
uiteindelijke tekst opgenomen.’68 Op de Bureauzitting van 17 en 18 april in We-
nen riep de gastheer, övp-voorzitter Schleinzer, met klem op om het nu al jaren
‘hangende’ manifest dan toch maar goed te keuren, zodat het proces van Euro-
pese partijvorming niet onnodig opgehouden zou worden.69

De Nederlandse partijen namen echter geen genoegen met het voorliggende
concept. Op 17 juni werd het door de Equipe besproken. De teleurstelling over
de geringe mate waarin rekening gehouden was met de Nederlandse wensen
leidde ertoe, dat een nieuwe serie desiderata naar Hahn gezonden werd met het
klemmende verzoek deze alsnog te verwerken in de tekst. Schmelzer zou in het
Bureau verzoeken om nog verder uitstel van de definitieve vaststelling. Het be-
trof in zijn ogen immers geen ‘detailkwesties’, maar ‘een aantal zaken, die de
Nederlandse Equipe als hoofdpunten beschouwt’. Dat gold allereerst de toe-
voeging van een wel in de statuten van het cda opgenomen zinsnede dat het
‘evangelie als richtsnoer voor het politiek handelen’ werd aanvaard. Verder
diende ook expliciet in het manifest opgenomen te worden dat de onderteke-
naars de intentie hadden ‘eine christlich demokratische Volkspartei zu gründen’
– het adjectief ‘christlich’ ontbrak in het eindvoorstel maar ‘kan hier niet gemist
worden’.70

De meeste zusterpartijen zullen met de Nederlandse hardnekkigheid weinig
gelukkig geweest zijn. Op de Bureauvergadering van juli in Brussel drong een
vertegenwoordiger van de eujcd nog eens aan op snelle afronding.71 Hahn liet
de Nederlanders vervolgens weten dat hun amendementen nog niet in het con-
cept waren opgenomen, maar dat zij aan de orde zouden komen tijdens de
eerstvolgende Bureauvergadering. Voor de Equipe was de aanvaarding van het
amendement betreffende de grondslag inmiddels een conditio sine qua non ge-
worden voor goedkeuring van het manifest. Aan eucd-adjunct-secretaris Mül-
ler werden nog eens alle Nederlandse wijzigingsvoorstellen toegezonden met
het verzoek deze voor de volgende Bureauzitting te agenderen.72

Tijdens de Bureauzitting van 19 en 20 september 1975 in Zürich lag het eind-
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voorstel van de werkgroep ‘La pensée et l’action’ weer op tafel. Behalve van de
Nederlanders waren er ook nog wijzigingsvoorstellen van de csu en de Luxem-
burgse csv binnengekomen. Nog tijdens de zitting werd er een Belgisch amen-
dement ingediend. Voor de meeste ophef zorgde echter het Nederlandse voor-
stel voor opname van de expliciete verwijzing naar het evangelie als exclusieve
inspiratiebron voor het politiek handelen van de partijen. Het Nederlandse
amendement werd omstandig toegelicht door Oliemans, waarbij hij refereerde
aan de grondslagdiscussie zoals die tussen de drie naar samengaan strevende
Nederlandse partijen gevoerd werd.73

Deze discussie was ondertussen in een impasse geraakt. Nadat arp-fractie-
voorzitter Aantjes door het aftreden van de progressieve De Zeeuw als voor-
zitter van de kvp was gaan twijfelen aan de mogelijkheid om te komen tot een
vooruitstrevende nieuwe christen-democratische partij in Nederland, had hij
andermaal het debat over de grondslag binnen de drie partijen aangezwengeld.
Op de ar-partijraad van 24 mei 1975 te Zwolle had hij verlangd dat het cda zich
expliciet zou beroepen op de bijbel als uitgangspunt voor het politiek handelen
en ook dat elke mandaatsdrager hierop aanspreekbaar zou zijn. Ook in zijn
befaam de ‘bergrede’ op het oprichtingscongres van het cda op 23 augustus in
Den Haag hamerde Aantjes op de exclusieve bijbelse inspiratie. Volgens Zwart
betreft het hier een typerende houding van de evangelisch-radicalen binnen de
arp: niet de politieke koers werd ter discussie gesteld, maar de grondslag. Het
in de praktijk brengen van het evangelie kon immers niet anders dan tot een
progressief beleid voeren, zo meende Aantjes. Met name binnen de kvp werd
op Aantjes’ eis van de aanspreekbaarheid op het christelijk geloof van de
manda tarissen terughoudend gereageerd. Zoals zij zelf formeel altijd open had
gestaan voor niet-katholieken, wilde zij het cda ook openstellen voor niet-
christe nen in vertegenwoordigende functies. Over de eerste eis, de exclusieve
bekentenis tot het evangelie als inspiratiebron voor het politiek handelen, wa-
ren de drie partijen het overigens eerder wèl eens geworden.

Oliemans sprak in Zürich de verwachting uit dat er op korte termijn een op-
lossing zou worden gevonden voor de patstelling tussen de drie Nederlandse par-
tijen. Graag zouden de Nederlanders de finale besluitvorming over het Euro -
pees Manifest daarom nog even uitgesteld zien. De vertegenwoordigers van de
buitenlandse zusterpartijen zullen Oliemans met belangstelling maar ook met
een zeker onbegrip aanhoord hebben. Een langdurige discussie volgde. Het be-
toog van Oliemans sorteerde geen effect: ondanks het alom getoonde begrip voor
de Nederlandse situatie wenste geen enkele partij een verwijzing naar het evan-
gelie op te nemen. Aversie tegen de vooroorlogse figuur van de confessionele
 partijen en de wens de indruk te voorkomen dat de christen-democraten de
‘inter pretatie van het evangelie zouden willen monopoliseren’ werden hierbij als
voornaamste argumenten aangevoerd. Von Hassel besloot het debat dan ook met
de vaststelling dat alle partijen het over de tekst eens waren met uitzondering van
één – weliswaar gewichtig – punt. Hij stelde voor dat de drie Nederlandse par-
tijen snel eerst zelf overeenstemming zouden bereiken: dat zou de eenheid van
de Europese christen-democraten ook ten goede komen. Tot opname van een
expliciete verwijzing naar het evangelie in het manifest kon dat niet leiden;
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daartegen  was de weerstand bij de anderen te groot gebleken. Lü cker stelde als
pleister op de wonde voor dan maar explicietere verwijzingen naar het christe-
lijke mens- en maatschappijbeeld in de tekst op te nemen.74

In een door Oliemans uit Zürich meegenomen brief aan Schmelzer appel-
leerde Von Hassel namens het gehele Bureau aan de Nederlandse partijen om –
‘im Interesse der christlichen Demokratie in den Niederlanden, aber auch in
Europa’ – in te stemmen met de tijdens de Bureauvergadering voorgestelde
compromisformuleringen. Schmelzer riep de leden van de Equipe onder
verwij zing naar de eucd-statuten – waarin evenmin expliciete verwijzingen
stonden naar het evangelie, maar wel referenties aan ‘grondbeginselen van de
christe lijke demokratie’ – vervolgens op toch maar in te stemmen met de voor-
stellen van Von Hassel en de zaak niet verder op de spits te drijven.75

Op de extra partijraad van de arp op 27 september in Rotterdam lichtte Aan-
tjes zijn achterban in over de recente nederlaag die de Nederlandse christen-
demo craten op Europees toneel geleden hadden inzake de grondslag. Het feit,
dat het in Zürich geen partijgenoten maar Kleisterlee (kvp) en Oliemans (chu)
waren geweest die het Nederlandse standpunt hadden verdedigd, vond hij een
bemoedigend bewijs van eensgezindheid. Naar zijn mening moesten de Ne -
derlanders ook na de nederlaag in Zürich onverminderd als het ‘evangelisch ge-
weten’ blijven fungeren binnen de eucd.76

Het dagelijks bestuur van de arp besprak het gebeurde in het eucd-Bureau
op 10 oktober. Ondervoorzitter D.Th. Kuiper stelde vast dat Schmelzer zich bij
een nederlaag had neergelegd vanwege het ondervonden geringe draagvlak voor
het Nederlandse voorstel. Er zat niets anders op dan genoegen te nemen met de
suggesties die Von Hassel zelf al gedaan had. Waarnemend partijvoorzitter De
Koning sloot zich hierbij aan. Eventueel zou nog wel uiting gegeven kunnen
worden aan de onvrede van de Nederlandse christen-democraten, al was het al-
leen maar ter geruststelling van de eigen achterban:

Het probleem is, dat meer dan de helft van de christen-democraten in Europa het Evan-
gelie alleen gezien heeft in de handen van een priester in de schemerige verte van het koor
in de kerk. Het is voor hen geen levende werkelijkheid.

Impliciet weet hij de geringe evangelische inspiratie van de andere eucd-par -
tijen aan hun dominante katholieke karakter. Een bijbelse grondslag hoefde
geenszins te betekenen dat een partij kerkelijk zou worden, zo meende De
 Koning. De partijen wisten blijkbaar het onderscheid tussen het evangelie en de
Kerk als richtinggevende instantie voor het politiek handelen niet meer te ma-
ken.77 In het chu-bestuur gaf Oliemans tekst en uitleg over het verband tussen
de impasse die er tussen de drie partijen nationaal bestond, en het uitstel van de
definitieve afronding van het manifest.78

Pas tijdens een cda-top in Berg en Dal op de twee laatste oktoberdagen wis-
ten kvp, arp en chu een agreement to disagree inzake de binding van de cda-
vertegenwoordigers aan de evangelische grondslag te bereiken.79 Ook Europees
konden de Nederlanders nu weer verder. Het debat binnen de Nederlandse
partijen was hiermee overigens nog niet afgerond. Pas met de aanvaarding eind
1978 van het Rapport grondslag en politiek handelen, dat door een commissie
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onder voorzitterschap van chu-voorzitter O.W.A. baron van Verschuer en met
A.M. Oostlander als rapporteur was opgesteld, zou er een einde komen aan de
grondslagdiscussie in het cda. Leden en vertegenwoordigers van het cda zou-
den aanspreekbaar zijn op hun ‘politieke overtuiging’, niet op hun ‘persoonlij-
ke geloofsovertuiging’ – dat was een particuliere zaak.80

In de vergadering van de Equipe op 4 november 1975 stelde voorzitter 
Schmelzer dat de Nederlanders zich niet gebonden hoefden te voelen aan de
uiteindelijke tekst van het manifest, voordat die eerst nog eens in een Bureau-
vergadering behandeld en definitief goedgekeurd zou zijn. Naar de mening van
arp-secretaris D. Corporaal was het echter niet meer mogelijk om afstand te
nemen van het uiteindelijke document. Desnoods zouden de Nederlanders in
een eigen publieke verklaring dan maar hun reserves over de door de overgro-
te meerderheid geaccepteerde tekst moeten uiten. Schmelzer wenste in ieder ge-
val pro forma nog een stap verder te gaan en op de Bureauvergadering waar de
eindversie besproken zou worden nogmaals een Nederlands wijzigingsvoorstel
in te dienen. Dan zou uit de notulen van de eucd-vergadering blijken dat de
Nederlanders geen mogelijkheid onbenut hadden gelaten om de verwijzing
naar het evangelie in het manifest opgenomen te krijgen. Ook zou aan Hahn,
Albeda en Schuijt – de Nederlandse leden van de werkgroep ‘La pensée et
 l’action’ – verzocht worden zich tot het uiterste in te spannen om de grondslag
in laatste instantie alsnog in de tekst vermeld te krijgen.81

Eind november was de finale versie van het manifest gereed. Zoals te ver-
wachten was ontbrak ook hierin de expliciete verwijzing naar het evangelie als
politieke leidraad, maar waren wel de bepalingen opgenomen over ‘onze chris-
telijk gefundeerde visie op de waardigheid van de mens’ en ‘onze christen-
demo cratische mens- en maatschappijbeschouwing’. De Nederlandse equipe
nam zich, conform het voorstel van Schmelzer, voor op de Bureauvergadering
van 21 februari 1976 in Parijs alsnog een amendement in te dienen om de ver-
wijzing naar het evangelie in het manifest opgenomen te krijgen. Deze bedoe-
ling werd per telegram ook nog eens overgebracht aan cdu-voorzitter Kohl en
eucd-president Von Hassel. Intern werd wel vastgesteld dat, in het waarschijn-
lijke geval dat de verwijzing naar het evangelie niet haalbaar zou zijn, genoegen
genomen zou worden met de tekstuele wijzigingen, zoals in het laatste concept
opgenomen.82 De missie van de Nederlanders in de Franse hoofdstad bleek 
– niet geheel onverwacht – op dit punt een kansloze. Het Europees Manifest
werd zonder verwijzing naar het evangelie, maar mèt de eerder door de Neder-
landers afgedwongen formuleringen betreffende het christelijke maatschap pij-
en mensbeeld aangenomen door het Politiek Bureau van de eucd.83 Het kon nu
verder dienen als ideologisch uitgangspunt voor de Europese partij, waarvan de
vorming hieronder nog aan de orde komt. In eigen land werd het Manifest
 echter niet altijd op waarde geschat. Toen een Limburgs dagblad het stuk be-
oordeelde als ‘vaag, tegenstrijdig en hoogdravend’, haastte een vijftal christen-
democratische europarlementariërs zich te verklaren dat het hier geen gemeen-
schappelijk politiek program betrof ten behoeve van de Europese verkiezingen,
zoals misschien wel gesuggereerd was, maar een samenvatting van algemene
uitgangspunten.84 Hoewel het Manifest in ruime mate beschikbaar werd gesteld
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aan de media, leverde dat niet de verhoopte aandacht op. De belangstelling voor
de ontwikkelingen op Europees vlak bleef ook nu nog onverminderd flauw.85

Parallel aan de activiteiten voor het Europees Manifest werd door de werk-
groep ‘La pensée et l’action’ met de Latijns-Amerikaanse christen-democraten,
die in juli 1971 een eigen commissie ingesteld hadden, gewerkt aan een mon -
diaal document. Een maand later vonden er besprekingen plaats tussen Hahn
en Papini en vertegenwoordigers van de odca. De Latijns-Amerikanen werden
op weg geholpen met de door Rome opgezonden documentatie van de eucd-
commissie. Dit materiaal ging nu ook als uitgangspunt voor de Latijns-Ameri-
kaanse werkgroep dienen. Op 28 november 1971 – aansluitend op de derde
bijeen komst van de werkgroep ‘La pensée et l’action’ – kwam het in Parijs tot
een ontmoeting tussen negen leden van de eucd-commissie en een tweetal ver-
tegenwoordigers van de odca. De vergadering stond onder voorzitterschap
van Hahn en de Chileen Jaime Castillo Velasco – naar de mening van Papini ‘the
leading cd theorist of Chilean Christian Democracy and, in many ways, of the
whole American continent’. De bijeenkomst in Parijs voltrok zich zoals zo
vaak in dit verband zonder cdu-afvaardiging (afgezien van evu-voorzitster
Fera) maar wel met vier Italianen. De ‘Latijnse’ invloed op het eindresultaat
werd dan ook onevenredig groot. Het aanwezige gezelschap kon zich door-
gaans snel in elkaars standpunten vinden. Tijdens een gedachtewisseling over de
wenselijkheid van de expliciete christelijke inspiratie bleek dat ook de Latijns-
Amerikaanse geestverwanten sterk hechtten aan het vasthouden aan ‘l’appella-
tion de chrétien’.86

De volgende maanden werkten beide commissies verder aan de voorberei-
dingen van een gezamenlijk document. Eind november 1972 vond in Carácas
een omvangrijkere transatlantische ontmoeting plaats, die werd afgesloten met
de ondertekening van het umdc-document ‘Notre project de société’. Tot de
Europese ondertekenaars behoorden kas-secretaris Leo Baumanns, de Zwitser
Urs Altermatt, umdc-secretaris Stanislaw Gebhardt, Hahn, Zampetti en Papi-
ni, alsmede vertegenwoordigers uit Venezuela, Guatemala, Chili en Uruguay.
Dit zogenaamde ‘Carácas Document’ was een samensmelting van het Europe-
se conceptmanifest en enkele Latijns-Amerikaanse desiderata. Het document
sprak de overtuiging uit dat de christen-democratie een antwoord had op de
‘contradicties, uitdagingen en vervreemdingen van het huidige tijdsgewricht’.
Dat antwoord werd gegeven vanuit de christelijke visie op mens en maatschap-
pij ‘in een personalistisch en communautair perspectief’. Expliciet volgde daar-
op de verklaring: ‘De beleidslijnen van onze partijen berusten op christelijke in-
spiratie en op een mensbeeld waarin menselijke waardigheid en de volledige
ontplooiing van de mens centraal staan.’ Ook in dit ‘Carácas Document’ zijn de
toon en strekking van de oorspronkelijke en onderliggende stukken van Hahn
en Papini nog eenvoudig te herkennen.87 Binnen de Nederlandse equipe werd
desondanks met enige ontevredenheid gekeken naar de inleiding van het docu-
ment, dat naar de mening van Kleisterlee ‘wel erg mager is uitgevallen voorwat
de diepe betekenis van het christendom betreft in de christen-democratische
politiek’. Ten aanzien van de ideologische grondslag waren de formuleringen
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‘wat al te oppervlakkig’, daarnaast ontbrak toch ook hier de expliciete referen-
tie aan het evangelie als inspiratiebron.88 Wellicht hadden de Nederlanders ge-
hoopt dat de inmenging van de Latijns-Amerikaanse geestverwanten ertoe zou
leiden dat wèl de zo begeerde verwijzing naar het evangelie als leidraad voor het
politiek handelen opgenomen zou worden. Quod non. Gezien diens grote in-
vloed op het ideologische denkwerk kan dit als aanvullend bewijs dienen voor
de geringe waarde die Hahn hechtte aan deze vermelding van de grondslag.

Uitgaande van het ‘Carácas Document’ zette een commissie zich onder lei-
ding van Lücker aan de redactie van een toegankelijker versie – het Politiek Ma-
nifest van de umdc. Bijna vier jaar later pas kwam dit project tot een afronding.
Zoals ook Papini in zijn standaardwerk over de internationale christen-demo-
cratie heeft vastgesteld, verschilde deze verklaring inhoudelijk niet bijzonder
van het ‘Carácas Document’, maar ‘the tone was less outspoken, more diplo-
matic’. De bemoeienis van Lücker zal hieraan niet vreemd zijn geweest. Volgens
Chenaux had ook cvp-ideoloog Houben sterk bijgedragen aan de realiteitszin
van het document. Op 16 juli 1976 keurde het Wereldcomité tijdens zijn verga-
dering in Rome de concept-tekst goed.89 Het werd begin mei 1977 tijdens een
persconferentie te Brussel met umdc-voorzitter Rumor en enkele andere chris-
ten-democratische kopstukken onder wie Kohl, Tindemans, Giulio Andreotti
en Eduardo Frei aan de buitenwacht gepresenteerd.90

Mede omdat zowel het Europese als het mondiale manifest vanwege de  lange
rijpingstijd en de vele redactieversies inmiddels ontdaan was van zijn scherpe
kanten, konden zij in het vervolg dienst doen als basis voor de politieke werk-
zaamheden van de transnationale christen-democratische organisaties – waar-
onder de te formeren Europese politieke partij. Het lijkt er vanuit Nederlands
perspectief wel sterk op, dat de voorstanders van een linkse koers (Hahn en Al-
beda) meer uit de strijd hebben kunnen slepen dan de voorstanders van een
scherp christen-democratisch profiel. Een expliciete verwijzing naar het evan-
gelie als bron voor het politiek handelen van christen-democratische politici en
partijen (zoals bepleit door Kooijmans en Oliemans) was voor de zuster partijen
onaanvaardbaar. De geringe betrokkenheid van Duitse christen-demo craten bij
de totstandkoming van beide documenten heeft eveneens een rol gespeeld in het
vooruitstrevende karakter ervan. Toen op basis van deze documenten gespro-
ken werd over een programma voor een Europese christen-democratische par-
tij, hadden zij dan ook een aanzienlijke achterstand in te lopen.
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