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Zoals aan het einde van het vorige deel is vastgesteld, betekende de oprichting
van de Europese Volkspartij in 1976 geenszins het einde van de discussie over
haar karakter en de relatie met de conservatieven. De tweestrijd tussen de prin-
cipieel christen-democratische en de meer pragmatische partijen binnen de evp
laaide in de jaren daarna bij herhaling op. Twee regelmatig op de evp-agenda fi-
gurerende punten gaven daartoe aanleiding. Allereerst betrof dat de formule-
ring en actualisering van het actieprogramma voor de volgende parlementaire
periode, zoals die in de aanloop naar de Europese verkiezingen steeds aan de
orde kwamen. Echter, hoeveel tijd en moeite er vooral door de cda-vertegen-
woordigers steeds gestoken werd in deze programvorming, de stembusstrijd
werd toch vooral op basis van nationale partijpolitieke verhoudingen gevoerd.
De programma’s van de Europese partijformaties bleven, met name onder in-
vloed van nationale bindingen van de europarlementariërs, in de Straatsburgse
en Brusselse praktijk vooral een dode letter.

Een tweede agendapunt dat voortdurend aanleiding gaf tot discussie werd
gevormd door de toetredingsverzoeken van partijen. Deze vloeiden doorgaans
voort uit de uitbreiding van de Europese Gemeenschap.1 Tussen de verkiezin-
gen van 1979 en 1999 breidde ‘Europa’ zich in drie rondes uit met Griekenland
(1981), Spanje en Portugal (1986) en Oostenrijk, Zweden en Finland (1995).
Bovendien nam het aantal aspirant-leden na de ineenstorting van de commu-
nistische regimes in Oost-Europa sterk toe. Ook uit deze landen meldden zich
potentiële leden bij de evp.

De drie grootste transnationale partijenfederaties – behalve de evp waren dat
dus de uit april 1974 daterende csp en de in maart 1976 opgerichte eld – ston-
den voor de opgave in de nieuwe en aanstaande medelidstaten geestverwante
partners te vinden. Dat het politieke palet bij deze ‘laatkomers’ nogal eens af-
week van dat van de zes oprichters van de eg, maakte deze partnerkeuze tot een
lastige zaak. De Britse politicologen Hix en Lord onderscheiden in dit verband
twee vormen van groepsvorming. De Europese partijenfederaties formeerden
zich voorafgaand aan de verkiezingen van 1979 op ‘exogene’ basis, hetgeen wil
zeggen dat ideologische geestverwantschap op min of meer natuurlijke wijze de
groepsvorming bepaalde. Daarna kreeg het proces een ‘endogeen’ karakter: het
opereren in de Europese instellingen leidde tot strategische keuzes voor een be-
paalde partijenfederatie. Zo koos de Griekse Néa Dimokratía in 1983 voor de
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evp (en niet voor de conservatieve fractie, hetgeen wellicht meer voor de hand
had gelegen), omdat zij verwachtte samen met de Italiaanse dc de mediterrane
landbouwbelangen beter te kunnen dienen. De csp kon haar ledenbestand op
exogene wijze uitbreiden: in alle nieuwe en aanvragende landen bestonden par-
tijen die zich als socialistisch afficheerden. Dat gold niet voor de christen-de-
mocraten. De evp-fractie in het Europees Parlement zou bij elke uitbreiding
van de eg een flink deel van haar machtspositie verliezen, indien zij slechts ver-
tegenwoordigers van christen-democratische partijen tot haar rangen toeliet.
Bovendien dreigde het scenario dat de niet-christen-democratische partijen op
de rechterflank, waartoe behalve de conservatieven ook de eld en de gaullisten
gerekend konden worden, een alternatief gingen vormen dat de evp in omvang
zou overtreffen. Teneinde haar machtspositie te kunnen behouden zou er met
betrekking tot de nieuwe eg-landen dus gekozen moeten worden voor minder
evidente partners – veelal betrof het conservatieve partijen. Het was een optie
die niet alle partijen in de evp kon bekoren.2

De meeste discussie veroorzaakte de toenaderingspoging van de oudste po-
litieke partij in Europa, de Britse Conservative Party. Voor de Tories waren de
christen-democraten de aangewezen partner, waarmee het isolement in Europa
doorbroken zou kunnen worden. Alternatieven waren er ook niet. De Scandi-
navische conservatieve partijen bekeerden zich pas later in de jaren tachtig tot
de Europese gedachte, de Franse gaullisten in de rpr waren behalve nationalis-
tisch soms zelfs sterk anti-Brits en de centrumpartijen uit de mediterrane lan-
den richtten zich al snel tot de evp.3 Hierop werd binnen de evp verschillend ge-
reageerd. De cdu ging het verst in op de avances van de Conservatives. Volgens
sommige politicologen is dat verklaarbaar uit het gegeven dat de aanhang van
de Duitse partij van alle zusterpartijen het minst pro-Europees was, waarmee
zij het dichtst stond bij de Conservatives, die vooral de soevereiniteit van de na-
tionale staat bepleitten.4 Het lijkt onwaarschijnlijk. De cdu heeft zich steeds als
een van de grote pleitbezorgers van de Europese samenwerking getoond. In dat
opzicht zou er ook bij de Duitse christen-democraten steeds een brede kloof
blijven bestaan ten opzichte van de Britse conservatieven. Voor de werkelijke
verklaring van de voorkeur van de cdu voor de conservatieven als partners
moet verwezen worden naar de opvattingen van Kohl, partijvoorzitter en van-
af 1982 ook bondskanselier. Op het hoogtepunt van de discussie over de toela-
ting van deze conservatieven tot de evp-fractie, begin jaren negentig, liet hij zich
ontvallen dat hij zich niet voor de Europese eenwording ingespannen had om
haar aan de socialisten uit te leveren. Deze uitspraak geeft exact de beweegre-
denen voor zijn pleidooien voor aansluiting van de conservatieven bij de chris-
ten-democraten weer. De evp moest in Straatsburg en Brussel maximaal weer-
werk kunnen bieden aan het sociaal-democratische blok en daarvoor was een
grotere omvang van de evp en haar fractie gewenst. Aansluiting van grote cen-
trumpartijen, die weliswaar niet per se christen-democratisch hoefden te zijn
maar er wel grotendeels dezelfde politieke beleidsvoornemens op nahielden,
paste in die visie. Voor Kohl waren partijen als de Britse Conservatives, de
Franse rpr van Chirac of de Union pour la Démocratie Française (udf) van
Giscard d’Estaing en de Scandinavische conservatieven dan ook interessantere
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partners dan de kleine en politiek weinig betekenisvolle christelijke partijen in
deze landen. Wanneer de evp zich slechts openstelde voor christen-democrati-
sche partijen zoals die na afloop van de Tweede Wereldoorlog in West-Europa
waren gevormd, zou dat bij de zich steeds duidelijker aankondigende uitbrei-
ding van de eg in de richting van Scandinavië en Oost-Europa leiden tot een
marginalisering van haar invloed.

Het waren vooral de Nederlanders die wensten vast te houden aan een zui-
ver christen-democratisch partijprofiel en zich daarom verzetten tegen de ‘lijn-
Kohl’. Hierbij werden zij in wisselende mate gesteund door de Italiaanse, Ierse
en Belgische zusterpartijen. De steun van Fine Gael was het gevolg van de his-
torisch verklaarbare antagonistische houding van deze partij ten opzichte van
de Britse conservatieven. Met name de positie van de Italiaanse dc – na de cdu
de grootste lidpartij van de evp – was voor het cda van groot belang. Na 1990
werd de opstelling van het cda echter steeds onhoudbaarder. In het voorjaar
van 1990 werd in The Economist, onder verwijzing naar de voortgaande ont-
kerkelijking en het opschuiven naar het politieke midden van de sociaal-demo-
craten, waardoor de christen-democraten vanzelf naar rechts gedreven werden,
de winst van de cdu-lijn voorspeld.5 Een soortgelijke diagnose stellen ook Hix
en Lord, al wijzen zij ook op de uiteenlopende visies van christen-democraten
en conservatieven op het proces van Europese integratie als belemmering voor
verder samengaan.6 Naar de mening van de Britse politicoloog Hanley was de
strijd van de ‘preciezen’ binnen de evp een kansloze, omdat de doorgaans prag-
matischer ingestelde en naar een zo groot mogelijke fractie strevende europar-
lementariërs binnen de evp meer en meer de overhand kregen.7 In dit deel zal
aan de orde komen dat veranderende krachtsverhoudingen binnen de evp, ver-
oorzaakt door de ondergang van de dc, maar vooral door de veranderingen in
Oost-Europa, gekoppeld aan het toenemende belang van het Europees Parle-
ment, in de zege van de ‘lijn-Kohl’ een even grote rol speelden.
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