
Toen de partij- en regeringsleiders tijdens hun informele top van april 1991 de
evp-leiding en -fractie adviseerden zich open te stellen voor (vertegenwoordi-
gers van) politieke stromingen die bereid waren het politiek programma te on-
derschrijven, werd ook beloofd dat de christen-democratische identiteit van de
evp versterkt zou worden. Een belangrijk deel van de Nederlandse christen-de-
mocraten had de verwachting dat, indien de evp zich een duidelijker herkenbaar
christen-democratisch profiel zou aanmeten, zij zich tegen daadwerkelijke
beïnvloeding van de evp door de zich onvermijdelijk aansluitende conservatie-
ve partijen teweer kon stellen. In cda-kringen deed in dit verband de term
‘bunkerstrategie’ opgeld als antwoord op wat de politicoloog Ten Napel wel
het ‘confessioneel dilemma’ van het cda in de evp heeft genoemd. Door middel
van een verdieping van het christen-democratische gedachtegoed van de evp
zou het afweermechanisme tegen toetreding van niet-christen-democratische
partijen worden verstevigd, zo luidde de strategie.1 Ondertussen bekommerden
de twee belangrijkste antipoden in de Europese christen-democratie, het cda en
de cdu, zich om de herformulering van hun eigen uitgangspunten.

Ideologische verkenningen door CDA en CDU

In een bijdrage aan CDV gaf Roberto Papini, inmiddels secretaris-generaal ge-
worden van het in Rome gevestigde Institut International Jacques Maritain, eind
1989 een analyse van de zorgelijke ideologische toestand waarin de Europese
christen-democratie verkeerde. Het artikel was goeddeels een repetitie van de
stellingen die hij aan het slot van zijn een jaar eerder uitgebrachte standaardwerk
over de internationale christen-democratie al had geponeerd. Hij stelde vast dat
de partijen na de crisis van de jaren 1960, die had geleid tot verlies van inspira-
tie en aanhang, en de daarmee gepaard gaande deconfessionalisering zoals die be-
vestigd was in het eerste evp-programma van 1978, niet in staat waren geweest
een nieuwe ‘doctrine’ te formuleren. Christen-democratische regeringsleiders als
Kohl, Lubbers, Andreotti en Martens waren pragmatische managers geworden,
zo meende hij. Zij handelden weliswaar vanuit hun christen-democratische
 wortels, maar dat was voor de burgers niet meer als zodanig herkenbaar. Het
 ideologisch denkwerk was in deze periode tot stilstand gekomen, terwijl ver -
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anderingen in de samenleving aanleiding hadden gegeven tot herbezinning.
Eigen lijk resteerde slechts het tijdens het interbellum door de Franse filosofen
Maritain en Mounier ontwikkelde ‘personalisme’ als intellectuele basis. De
 christen- democratische partijen werden gekenmerkt door een ‘zeer vage pro -
filering’. Het had de toenadering tot de conservatieven vergemakkelijkt. Naar
de mening van Papini was het onjuist de ideologische zwakte op te lossen door
terug te vallen op het christelijk geloof – waarmee hij impliciet kritiek uitoefen-
de op de positie die de Nederlanders doorgaans in de evp en eucd innamen. Hij
hekelde de zijns inziens pedante opstelling van het cda, dat zijn zusterpartijen
er steeds van beschuldigde niet christelijk genoeg te zijn. Papini prefereerde de
terugkeer naar de gedeconfessionaliseerde volkspartij op basis van christelijke
inspiratie, zoals Sturzo die vlak na de Eerste Wereldoorlog voor ogen had ge-
staan. Een naamsverandering in deze zin was recent al voorgesteld door For lani
bij zijn aantreden als politiek secretaris van de Italiaanse dc.2

In reactie op Papini’s artikel in CDV kwam wi-medewerker Brinkel in een vol-
gend nummer met een eigen, veel minder sombere analyse. De stelling van de Ita-
liaanse politicoloog, dat de eigen ideologische zwakte van de Europese christen-
democraten de oorzaak was van de geringe weerstand tegen de door hem eerder
vastgestelde ‘aantrekkingskracht van het conservatisme’, werd door Brinkel van
kanttekeningen voorzien. Naar zijn mening was er binnen de evp en eucd nog
steeds sprake van een gemeenschappelijke politieke overtuiging, die geïnspireerd
werd door het christelijk maatschappij- en mensbeeld. Hij weerlegde dat de chris-
ten-democraten in Nederland zich gebonden voelden aan een bepaalde religie:
eenieder die de beginselen en het program van het cda kon onderschrijven, was
welkom, zo corrigeerde hij het beeld. Onder opsomming van de gemeenschap -
pelijke standpunten en inzichten van de evp-partijen stelde Brinkel dat deze wel
degelijk samenhang vertoonden en steeds verder naar elkaar toegroeiden. Deze
‘gemeenschappelijke filosofische basis’ had er onder meer ook voor gezorgd, dat
de evp – in tegenstelling tot de socialisten, liberalen en conservatieven – voor de
Europese verkiezingen steeds met een eenduidig programma had kunnen komen
en dat steeds verdergaande stappen gezet werden op het traject naar een supra -
nationale Europese partij. Daarbij wees hij het verwijt aangaande de geringe ideo-
logische zelfreflectie in ieder geval voor zijn eigen partij zonder meer van de hand.
Bij uitstek was het cda de partij geweest, waarbinnen tijdens het fusieproces
 tussen de samenstellende delen uitgebreid van gedachten was gewisseld over de
grondslag en het politieke programma. Ook de Vlaamse cvp had, zo verdedigde
Brinkel en passant de Vlaamse geestverwanten, midden jaren tachtig een discussie
over haar grondslag afgerond met de aanname van een nieuw manifest (Geloof,
hoop en toekomst). Met enige tevredenheid stelde Brinkel vast dat het vervolgens
het cda en de cvp waren, die van de evp-partijen de beste verkiezingsresultaten
boekten. Bovendien toonde de evp zich bewust van haar tekortkomingen en was
er in de jaren tachtig door de werkgroep ‘Geestelijke fundamenten’ hard gewerkt
om het door Papini vastgestelde ideologisch tekort weg te werken en ‘een actuele,
herkenbaar christen-democratische filosofie’ te formuleren.

Ook plaatste Brinkel vraagtekens bij de levensvatbaarheid van een conserva-
tieve koers, zoals de cdu die blijkbaar voorstond. Het electorale succes van de
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extreem-rechtse Republikaner dwong de Duitse christen-democraten tot her-
bezinning op hun positie in het politieke spectrum. Waar het ging om de nieu-
we uitdagingen in Oost-Europa kwam het conservatisme met weinig aanspre-
kende reacties. De afwijzende houding van Thatcher ten aanzien van de Duitse
hereniging en de verdere Europese integratie moest de cdu toch te denken ge-
ven, zo meende Brinkel.3

De Nederlandse christen-democraten leverden in oktober 1990 een eigen bij-
drage aan de gewenste zelfreflectie op de eigen positie van de christen-demo-
cratie in Europa met een ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de partij
in Noordwijkerhout georganiseerd internationaal symposium. Diverse spre-
kers lieten hier hun licht schijnen over de rol die de christen-democratie in het
Europa van de jaren negentig zou kunnen spelen. Er waren bijdragen van mi -
nister van Justitie E.M.H. Hirsch Ballin, de partij-ideologen Oostlander en Van
Gennip, evp-president Martens en zijn voorganger Tindemans, cvp-voorzitter
Van Rompuy, evp-fractieleider Klepsch, Papini en premier Lubbers. Papini
herhaalde in zijn referaat zijn eerder ingenomen stelling dat de christen-demo-
cratie na het Tweede Vaticaans Concilie niet in staat was gebleken tot een
succes volle vernieuwing van de eigen doctrine te komen. Gezien zijn eigen bij-
drage aan de werkzaamheden in de ideologische eucd-commissies in de jaren
tussen 1967 en 1976 als medewerker van het Instituut van Hahn was dat impli-
ciet een opmerkelijk staaltje zelfkritiek.4

Ook de door Brinkel geattaqueerde cdu was ondertussen bezig met een po-
ging tot herformulering van haar beginselen. In een in CDV afgedrukt interview
liet de Duitse Bondsdagvoorzitter Süssmuth haar Nederlandse geestverwanten
weten het ongewenst te achten indien de cdu bij de formulering van haar nieu-
we beginselprogramma de ‘C’ zou laten vallen. Süssmuth, zelf lid van de begin-
selprogramcommissie, stelde dat de veranderde tijden vroegen om gewijzigde
interpretatie van de christen-democratische beginselen, niet om het overboord
zetten daarvan. Binnen de programcommissie was de overheersende tendens om
de ‘C’ te behouden; ook partijvoorzitter en bondskanselier Kohl was volgens
Süssmuth deze mening toegedaan. Wel was het zaak helder te formuleren waar
deze ‘C’ voor stond. Het christelijke van de cdu verwees, naar de mening van
Süssmuth, niet naar de religie, maar naar het christelijk gedachtegoed. Dat zou
ook onderschreven kunnen worden door niet-christenen. De vertegenwoordi-
gers van de Junge Union pleitten binnen de partijtop voor een nadere uitwerking
van deze christelijke inspiratie, maar stuitten daarbij op verzet van de program-
commissie. Süssmuth verwachtte dan ook niet dat er in vergelijking met het
‘oude’ uit 1978 stammende beginselprogramma meer expliciete verwijzingen
naar de christelijke inspiratie opgenomen zouden worden. Zij verzekerde de
Nederlandse zusterpartij echter dat de hoofdstroom binnen de cdu nog immer
achter de christen-democratische signatuur van de partij stond en geen ‘Konser-
vative Demokratische Union’ wenste te worden. Dat anderen, maar soms ook
Duitse christen-democraten zelf, de conservatieve stroming als een binnen de
cdu dominante ervoeren, liet zich volgens de cdu-politica verklaren uit het gro-
te aantal traditionele opvattingen binnen de partij. Het betrof dan vooral kwes-
ties van sociaal-ethische aard, zoals vrouwenemancipatie en abortus.5
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Het nieuwe cdu-Grundsatzprogramm zou nog tot februari 1994 op zich la-
ten wachten, toen het op het partijcongres in Hamburg werd goedgekeurd. Het
betekende uiteraard niet het einde van de discussie over het christelijk karakter
binnen de cdu, die vanaf de oprichting had gewoed en die voor grote delen van
de partij een fundamentele betekenis bleef houden als onderscheidend element.
De aantrekkingskracht van steeds grotere groepen niet-christenen, zowel onder
de leden als onder de kiezers, deed daar niets aan af. De ‘C’ bleef, soms om his-
torische redenen, een gekoesterd adjectief, al leidde dat tot een conservatief 
karakter van de partij op moreel gebied.6

Een beginselprogramma

De evp-top van april 1991 had ter concretisering van de ideologische verdieping
opdracht gegeven tot de opstelling van een politiek beginselprogramma. De evp
ontbeerde een dergelijk basisdocument; tot dusver dienden de voor de Europe-
se parlementaire termijn geldende actieprogramma’s als richtlijn. Het evp-be-
stuur besloot op zijn vergadering van 3 juli 1991 tot de instelling van een com-
missie-‘Basisprogramma’, die onder voorzitterschap zou staan van Martens zelf.
Hiermee werd het verzoek van Van Velzen om een Nederlander op deze post te
benoemen ontweken. De commissie diende op basis van de in het verleden door
de evp eerder aanvaarde documenten, te weten de Europese en wereldmanifes-
ten uit 1976, het eerste evp-programma uit 1978, de volgende evp-actiepro-
gramma’s en de ‘Grondwet’-verklaring van Dublin van einde 1990, een geactu-
aliseerd beginselprogramma te formuleren. Najaar 1992 zou de concept-tekst ter
bespreking op het evp-congres in Athene voorgelegd moeten kunnen worden.7

Ondanks alle goede bedoelingen had het werk van de commissie ‘Geestelij-
ke fundamenten’ geen consistente omschrijving van de christen-democratische
doctrine opgeleverd. Daarnaast zag de wereld er sinds de omwentelingen van
1989 en 1990 ook voor de christen-democraten anders uit. De commissie-Mar-
tens moest dus feitelijk opnieuw beginnen. Nieuwe bouwstenen voor de ge-
dachtewisseling werden aangedragen in de vorm van rapportages van de mede-
werkers van de onderzoeksinstituten van de partijen, onder wie Van Gennip en
C.J. Klop (cda) en Maertens (cvp), terwijl het wi van het cda tevens de coör-
dinerende werkzaamheden opgedragen kreeg. De commissie ving haar werk-
zaamheden aan in november 1991. Nadat Martens’ rooms-rode coalitie bij de
Belgische parlementsverkiezingen van 24 november aanzienlijke verliezen had
geleden, kreeg de premier vanwege de hieruit voortvloeiende val van zijn kabi-
net onverwacht meer tijd voor zijn evp-taken. Door middel van maandelijkse
vergaderingen zou bijgedragen moeten worden aan de ideologische convergen-
tie binnen de evp.8

In de zomer van 1992 kwam het tot een afronding van het concept-pro-
gramma op basis van de door Jansen, Maertens en het wi aangedragen teksten.
Dit concept werd vervolgens ter beoordeling aan de evp-partijen toegezonden.
Klop en Van Gennip gaven direct hun toelichting en commentaar in de partij-
bladen. In CDV kwalificeerde Klop het concept als zeer verdedigbaar. In het be-
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ginselprogramma waren op eclectische wijze de verschillende tradities van de
evp-partijen ineen verweven, zo stelde hij tevreden vast. De synthese was wel-
iswaar niet altijd even consistent en het stuk was nog onvoldoende compact,
maar het personalisme van Maritain en Mounier, de katholieke sociale leer, de
Duitse sociale markteconomie en ook elementen van de antirevolutionaire filo-
soof Herman Dooyeweerd waren alle in de concept-tekst herkenbaar.

In een korte samenvatting van het concept wees hij op de elementen, die bin-
nen het cda op enthousiasme zouden moeten kunnen rekenen. Na het eerste
hoofdstuk, waarin een analyse werd gemaakt van de toestand waarin Europa en
de christen-democratie verkeerden, volgde een chapiter over grondslagen en
waarden van de evp. De hierbij gehanteerde kernbegrippen (‘vrijheid en gelijk-
heid, gerechtigheid, solidariteit en verantwoordelijkheid’) waren – voor het
eerst in een evp-document – gekoppeld aan de evangelische inspiratie:

Doordat wij de bijzondere verantwoordelijkheden van de kerk en de staat in de samenle-
ving duidelijk onderscheiden, bekrachtigen wij, Christen-democraten, de onveranderlij-
ke samenhang tussen de Christelijke waarden en principes (zoals die zich in het licht van
het Evangelie tonen) en de democratische idealen van vrijheid en gelijkheid, tussen de so-
ciale gerechtigheid en bevordering van de rechten van ieder mens, gelovig of niet.

cda-partijsecretaris C. Bremmer suggereerde in een eerste reactie deze formu-
lering een prominentere plaats in het programma te geven en de haakjes in deze
frase te verwijderen. Klop achtte de formulering zoals in het concept opgeno-
men echter het maximaal haalbare. Hiermee was de evp verre van een confes-
sionele partij geworden – daartegen zouden zo goed als alle zusterpartijen on-
overkomelijke bezwaren hebben –, maar dat was het cda zelf feitelijk evenmin.
Ook de Nederlandse partij bedreef politiek op basis van een programma, niet
van een religie. Van Gennip stelde vast dat de evp met het voorliggende be -
ginselprogramma geen confessionele partij geworden was (‘Dat wordt afge -
wezen’), de zinsnede in het beginselprogramma was wel een behoorlijke stap
op weg om ‘de evp op christelijke grondslag te verankeren’, zo schreef hij in
CD/Actueel.

In hoofdstuk III van de ontwerptekst werden de grondslagen en waarden
vertaald in diverse concrete politieke ‘toepassingsgebieden’ – zij het volgens
Van Gennip nog op onvoldoende heldere wijze. Hij had meer nadruk gewenst
op de samenleving; het concept accentueerde de mens al te zeer. Dat nam niet
weg dat de tekst ook hier voor de Nederlandse christen-democraten herken-
baar was. Zo werd in de relatie tussen staat en samenleving het subsidiariteits-
beginsel als ‘regulatief principe’ benadrukt. Van Gennip wees erop dat in het
programma meer afstand genomen was van het vrije-marktdenken ten gunste
van pleidooien voor een systeem van ‘eco-sociale markteconomie’. Klop kon
niet anders concluderen dan dat het hier niet de uitgangspunten van een mid-
denpartij betrof, maar die van ‘een christelijk geïnspireerde volkspartij, die een
duidelijke en constructieve eigen overtuiging heeft, welke zijn betekenis niet
ontleent aan het afzetten tegen anderen’.

Het laatste hoofdstuk bevatte de evp-inzichten ten aanzien van de verdere
ontwikkeling van de Europese Unie en was voor een belangrijk deel gebaseerd
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op het slotdocument van het evp-congres van november 1990 in Dublin. Uit-
gaande van het Verdrag van Maastricht kon het einddoel niet anders dan een fe-
deraal Europa zijn. Klop kon zich dan ook niet voorstellen, dat de conservatie-
ve aspirant-leden van de evp-fractie zich op basis van dit programma bij de evp
konden aansluiten, zonder zich geheel te vervreemden van hun eigen achter-
grond. Het was dan wel zaak, dat het beginselprogramma een formeel bindend
element werd voor alle aangesloten partijen en leden. Daarvoor zouden de Ne-
derlanders zich steeds inspannen.

Alle positieve indrukken van het concept en hun eigen rol tijdens de voorbe-
reiding ervan ten spijt zagen Van Gennip en Klop aanleiding tot amendering
vanuit het cda. Het ontbreken van het kernbegrip ‘rentmeesterschap’ was een
gemis; er zou meer expliciet aandacht geschonken moeten worden aan de mi-
lieuproblematiek vanuit het gezichtspunt van het ‘respect voor de schepping’.
Ook stonden er nog enkele overbodige antisocialistische frases in het program-
ma. De evp diende van eigen kracht en beginsel uit te gaan. Het eindoordeel van
Van Gennip in CD/Actueel was dan ook tweeslachtig:

Levensvatbaar, maar onvoldragen. Een zevenmaands kindje […] dat in de couveuse ligt en
nog flink moet aansterken.

Met nog slechts een maand voor de interne behandeling van het ontwerp-pro-
gramma vóór de deadline van half oktober stelde Van Gennip in CDV vast dat er in
de presentatie, formulering en vormgeving nogal wat te verbeteren viel. Wèl bood
het beginselprogramma de evp een historische kans voor ‘de vorming van een echt
christen-democratische beweging aan het eind van deze eeuw als volwaardige ver-
tolkster van de inzichten en aspiraties van een bewuste Europa-brede achterban’.
Daarvoor was het om democratische redenen nodig dat die achterban in de gele-
genheid werd gesteld om over de uitgangspunten mee te spreken.9

Partijvoorzitter Van Velzen toonde zich positief over het concept-beginsel-
programma. De kanttekeningen kwamen vooral vanuit het antirevolutionaire
smaldeel binnen het cda. De kritiek richtte zich op de beschrijving van de re -
latie tussen staat en maatschappij, waarbij slechts het ‘verticale’, op decentra -
lisatie gerichte katholieke subsidiariteitsbegrip gebruikt werd en het Kuype -
riaanse ‘soevereiniteit in eigen kring’ ontbrak. Klop, maar ook wi-medewerker
J.P. Balkenende, maakten hiertegen bezwaar. Hiermee samenhangend miste
Klop het binnen de cda-ideologie prominente kernbegrip ‘gespreide verant-
woordelijkheid’. Oostlander had al eerder gesuggereerd het wellicht interna-
tionaal beter hanteerbare synoniem ‘horizontale subsidiariteit’ te introduceren.
Balkenendes collega Ch. Wielemaker beoordeelde het concept ‘op veel punten
goed, maar niet echt duidelijk waar het zich beroept op principieel-politieke
motieven en de uitwerking daarvan’. Hij vermoedde dat de voorliggende tekst
nog te veel conflictstof voor de toekomst bevatte.10

Anderzijds kon het cda verheugd zijn over het feit, dat de evp tenminste
werk begon te maken van haar voornemen tot verdieping van de eigen christen-
democratische identiteit. Hoewel in eerste instantie gezien als ‘doekje voor het
bloeden’ voor de tegenstanders van toetreding van de conservatieven tot de
evp-fractie, gaf het beginselprogramma ‘duidelijke kansen voor de renovatie en
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uitbreiding van het evp-huis’. Via de weg van de aanscherping van de christelij-
ke identiteit in het beginselprogramma zou het de conservatieven alsnog on-
mogelijk gemaakt worden zich aan te sluiten bij de evp, zo stond in het leden-
blad te lezen.11

Het cda-bestuur stelde ter behandeling van het concept-beginselprogramma
een commissie in onder leiding van de nieuwe buitenlandcommissievoorzitter
H.J. Neuman, die de bespreking in het partijbestuur moest voorbereiden. Ook
Van Gennip, Penders, Notenboom, Bremmer en Wiggers maakten deel uit van
de werkgroep. De amendementen dienden vóór medio oktober bij het evp-se-
cretariaat in Brussel ingeleverd te zijn. De werkgroep droeg Bremmer, Van
Gennip, Balkenende, Brinkel en Notenboom op hiervoor voorstellen aan het
partijbestuur te doen.12 In een brief aan de leden van dit gremium schetste Neu-
man de context van het evp-beginselprogramma. Hij wees er onder meer op dat
de voorliggende tekst onvermijdelijk een compromis-karakter had, aangezien
hij straks op een brede consensus zou moeten kunnen rekenen. ‘Dat houdt […]
in dat de individuele partijen niet ieder woord op een goudschaaltje kunnen we-
gen en afstemmen op het eigen beginselprogram’, zo waarschuwde Neuman de
partijbestuursleden voor al te hooggestemde verwachtingen.13

Op 19 september 1992 werd op basis van het voorbereidend werk van de
werkgroep-Neuman in het partijbestuur gesproken over het concept. Van Vel-
zen merkte hier op dat er in de vertaling van de oorspronkelijke Duitse tekst
naar het Nederlands verschillen waren ontstaan. Hij zou op de aanstaande evp-
top van 25 september willen voorstellen de afhandeling van het programma uit
te stellen tot na het congres van Athene. Er zou dan extra tijd gecreëerd wor-
den om in de eigen partij de concept-tekst te bestuderen. Binnen het partijbe-
stuur bestond de nodige onvrede over de principiële grondslag van het concept.
Bovenop de door de commissie-Neuman al gedane wijzigingsvoorstellen for-
muleerden de jongeren ook nog eens een lijst vol amendementen.14

De evp-leiders waren echter niet genegen tot uitstel. Het cda werd dus ge-
dwongen tot haast en nam in september contact op met de zusterpartijen in de
buurlanden. Besprekingen vonden plaats met de andere Beneluxpartijen en de
cdu. Het gesprek met de Duitse christen-democraten was het gevolg van een
geheime ontmoeting op 5 september tussen Kohl, Bondsdagfractievoorzitter
Wolfgang Schäuble, internationaal secretaris Fischer en partijsecretaris Peter
Hintze met Lubbers, fractieleider Brinkman, Van Velzen en Wiggers. Op een
landgoed bij het Zuid-Limburgse Mheer waren hier diverse bilaterale kwesties
besproken en was ook het evp-beginselprogramma aan de orde gekomen. Het
gezelschap had afgesproken om voorafgaand aan het congres in Athene tot on-
derlinge afstemming te komen.15 Het was een interessante move: op een aantal
terreinen waren beide partijen elkaars tegenstanders. Afspraken tussen juist
deze twee partijen zou de finale behandeling in Athene behoorlijk vergemak-
kelijken. Blijkbaar wensten de beide partijtoppen, Lubbers en Kohl voorop,
van de behandeling van het beginselprogramma geen potentieel punt van er-
gernis te maken.

In opdracht van Kohl volgde daarop een uitnodiging voor een gesprek over
het beginselprogramma in Bonn. Op 28 september vond een uitgebreide ge-

337



dachtewisseling plaats tussen vier cdu’ers, onder wie Fischer, en een kwartet
Nederlandse christen-democraten bestaande uit Neuman, Van Gennip, Brem-
mer en Wiggers. Ofschoon de wens tot georkestreerde actie onderkend werd,
konden de gesprekspartners ook niet om de verschillen heen. De Duitse grond-
begrippen vrijheid, gelijkheid en solidariteit waren voor de Nederlanders wel
herkenbaar, maar de cda-kernbegrippen gespreide verantwoordelijkheid en
rentmeesterschap waren voor de cdu minder hanteerbaar. Ten aanzien van het
laatste begrip vonden beide partijen elkaar op ‘Respekt für die Schöpfung’. De
cdu’ers voelden ook de Nederlandse kritiek op het al te antropocentrische
mensbeeld in het programma aan en verklaarden zich bereid dit te heroverwe-
gen. De Duitsers verklaarden zich zelfs akkoord met de inpassing van het door
de cda’ers bedachte begrip ‘horizontale subsidiariteit’.16

Tijdens deze cdu-cda-ontmoeting kwam tevens het idee op voor een mani-
fest waarin de hoofdpunten van het programma alvast zouden worden vastge-
legd. Het leek op dat moment onwaarschijnlijk dat het congres in Athene het
beginselprogramma tot een afronding zou brengen; met behulp van een korte
verklaring zou toch alvast het profiel van de evp neergezet kunnen worden.
Toen het concept hiervoor naar de partijen werd gestuurd, zorgde dat nog voor
enige onrust binnen het cdja. Daar was vernomen dat dit manifest als basis zou
gaan dienen voor zowel het program van uitgangspunten als het verkiezings-
programma van de evp. De jongeren waren echter ontevreden over de tekst,
waarin de term ‘christen-democratisch’ niet eens voorkwam. Het leidde tot een
inhoudelijke reactie vanuit het cda, waarin enkele wijzigingsvoorstellen waren
opgenomen, die in de veel uitgebreidere eindversie van de verklaring van Athe-
ne zouden worden overgenomen.17

Op 22 en 28 september boog ook de commissie buitenland zich, in aanwe-
zigheid van Van Gennip, nog eens over het ontwerp-basisprogramma alsook
over de uit de partij aangedragen amendementen. De op- en aanmerkingen wa-
ren goeddeels conform aan wat de medeopstellers Van Gennip en Klop ook al
te berde hadden gebracht. Het oordeel vanuit de commissie was doorgaans niet
negatief. Van de Beeten en oud-minister C.P. van Dijk oordeelden de passages
over het christelijke mensbeeld wat al te optimistisch (‘het lijkt eerder ontleend
aan de ideeën van de Franse revolutie’). Schmelzer achtte het ideologisch ge-
halte van het programma daarentegen ‘zeker niet onbevredigend’. Gezien de
krachtsverhoudingen binnen de evp mocht het cda niet ontevreden zijn. Van de
Beeten hechtte er aan nog eens op te merken dat het voorliggende programma
een instrument in de relatie met de conservatieven zou moeten worden. Van
Gennip verzocht de commissie zich terughoudend op te stellen in het aandra-
gen van amendementen. Eventueel zouden in het nakomende Europees verkie-
zingsprogramma nadere wensen hun plaats kunnen krijgen.18

Binnen het cda was iedereen het er wel over eens dat het beginselprogram-
ma door de evp zelf opgesteld moest worden en dat de invloed van de Europe-
se fractie minimaal moest blijven. De Europese cda-delegatie vond dat ook.
Het had natuurlijk alles te maken met het conservatieve element, dat sinds mei
van de fractie deel uitmaakte. Voor het cda was het evenmin aanvaardbaar als
de conservatieve fractieleden op het evp-congres in Athene een stem in het ka-
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pittel zouden hebben. Datzelfde zou moeten gelden voor de opstelling van het
actieprogramma met het oog op de Europese verkiezingen van 1994.19

Omdat de fractie in het Europees Parlement formeel lid was van de evp, was
zij echter gerechtigd tot aanwezigheid met stemrecht op het congres en was het
al haar leden tevens toegestaan amendementen in te dienen. Tussen de ongeveer
vierhonderd wijzigingsvoorstellen die het evp-secretariaat in Brussel ontving
zat dientengevolge ook een amendement van de Britse Tory-europarlemen -
tariër Ben Patterson. Hij suggereerde om, aangezien er verwezen werd naar
Schuman, De Gasperi en Adenauer als Europese bouwmeesters, ook een citaat
van Winston Churchill in de tekst van het beginselprogramma op te nemen.
Het amendement zou het op het congres echter niet halen. De onoverzienbare
hoeveelheid amendementen bracht het Politiek Bureau van de evp op zijn ver-
gadering van 22 oktober in Athene tot het besluit om op het congres niet het
volledige concept, maar slechts de twee hoofdstukken over de grondslagen en
waarden en de ontwikkeling van de Europese Unie alsmede enkele paragrafen
uit het hoofdstuk over de concrete toepassingsgebieden voor te leggen. De
hoofdstukken drie en vier werden doorgeleid naar de commissie die zich zou
buigen over het evp-verkiezingsprogramma. Het eerste hoofdstuk, de analyse
van de nieuwe Europese samenleving, zou worden herschreven.20

Op het negende evp-congres, dat van 11 tot 13 november 1992 in Athene
werd gehouden, werd het beginselprogramma in de aldus geamputeerde vorm
behandeld.21 De cda-delegatie naar de Griekse hoofdstad bestond uit Van Vel-
zen, Neuman, Van Gennip, vice-partijvoorzitter J.P.R.M. van Laarhoven, Klop,
Bremmer en Wiggers. Twee werkgroepen werden ingesteld, waarvan er een het
hoofdstuk over de grondslagen en waarden besprak en een tweede zich boog
over het thema van de Europese integratie. Met name in de eerste werkgroep
manifesteerden zich weer grote tegenstellingen, waarbij president Martens, die
zelf het voorzitterschap van deze werkgroep op zich had genomen, slechts met
veel moeite consensus wist te creëren. De scheidslijnen liepen op dit terrein vol-
gens Van Gennip opvallend genoeg langs noord-zuid-lijn: de ‘drang naar “se-
cularisering”’ was het duidelijkst herkenbaar bij de partijen uit Zuid-Europa.
De cdu stelde zich in Athene buitengewoon congeniaal op; Wiggers rappor-
teerde dat slechts één Duitse christen-democraat van mening verschilde over de
betekenis van het evangelie voor het politiek handelen. De bespreking eind sep-
tember was hier vermoedelijk niet vreemd aan. Ook de cvp-delegatie sloot zich
doorgaans bij de cda’ers aan.

Het christen-democratisch karakter van het concept werd tijdens de dis -
cussies in Athene uiteindelijk toch niet verzwakt, zoals wellicht te vrezen was
geweest, maar eerder versterkt, zo stelde Van Gennip na afloop tevreden vast.
Het was hem wel opgevallen, hoezeer het personalisme de grote doctrinaire
geme ne deler was binnen de evp – hetgeen zich vertaalde in de eindtekst, die in
Nederlandse ogen toch nog een al te sterk ‘antropocentrisch’ karakter bleef be-
houden. Deze perceptie van Van Gennip is enkele jaren later van wetenschap-
pelijke zijde bevestigd: het personalisme was voor Hanley ‘the most lasting
 legacy of older Catholic social doctrine’ en onderscheidde christen-democratie
van conservatisme en liberalisme. Andere bepalende kenmerken zoals het ver-
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trouwen in de sociale markteconomie en een geïntegreerd Europa waren in-
middels ook bij liberalen en socialisten herkenbaar.22 Volgens Lamberts was het
(socialistisch) personalisme al vanaf 1945 de dominante doctrine binnen de
Euro pese christen-democratie.23 Voor Nederlandse christen-democraten, die
het personalisme vooral herkenden vanuit de ontstaansgeschiedenis van de Par-
tij van de Arbeid, lag dat met name door de inbreng van de antirevolutionaire
en christelijk-historische bestanddelen enigszins anders.

Het cda bleef in Athene inzetten op een duidelijker vermelding van de evan-
gelische inspiratie. Het was bovendien vooral aan Nederlandse amenderingen
te danken dat er in het beginselprogramma uiteindelijk meer nadruk werd ge-
legd op de eigen verantwoordelijkheid van de mens ten opzichte van de schep-
ping – het rentmeesterschapsbeginsel van het cda. De Nederlanders slaagden er
echter niet in het begrip ‘horizontale subsidiariteit’ in te voegen. Hier kregen de
Nederlanders dus niet de door de cdu beloofde steun. Op voorstel van de cvp
werd ten aanzien van de grondslag uiteindelijk de volgende formulering aan-
vaard:

De christen-democratie maakt een duidelijk onderscheid tussen de rol van de Kerken en
de rol van de staat, tussen het geloof en de politiek. In het politieke domein onderstreept
zij de band tussen de waarden en de principes, die geïnspireerd zijn door het Evangelie en
het culturele christelijke erfgoed, en de democratische idealen van vrijheid en gelijkheid,
sociale gerechtigheid en de verdediging en de bevordering van de mensenrechten.

De haakjes rond de vermelding van het evangelie waren dan wel verwijderd,
maar met deze formulering werd tevens duidelijk afstand genomen van een
nauwere band tussen geloof en politiek – duidelijker dan het cda gewenst had.
Voor veel zusterpartijen speelden hierbij nare herinneringen aan een ver verle-
den waarin de band tussen Kerk en staat veel enger was een belangrijke rol, zo
had Van Gennip gemerkt.

Het uiteindelijk door de meerderheid van het congres aanvaarde beginsel-
programma kende dus niet vier maar twee hoofdstukken: het eerste handelde
over de ‘Foundations and reference values’; het tweede ging in op de ontwik-
keling ‘From the European Community to the European Union’. De behande-
ling van het laatste hoofdstuk kostte de Nederlanders aanzienlijk minder
hoofdbrekens. Het was vooral van belang de in het concept geformuleerde aan-
hankelijkheid aan de federale gedachte aangaande de toekomst van de Europe-
se integratie, waarbij het in de ratificatiefase verkerende Verdrag van Maastricht
als uitgangspunt diende, te verdedigen tegen wijzigingsvoorstellen van meer
nationaal gezinde partijen. Over het resultaat van deze inzet was de cda-dele-
gatie achteraf niet ontevreden; de Europese voortrekkersrol van de evp was on-
aangetast gebleven. Ten aanzien van de zojuist toegetreden Britse en Deense
conservatieven en de in de wachtkamer verblijvende Noorse en Zweedse con-
servatieve partijen was in ieder geval duidelijk gemaakt waar de evp stond. Dat
moest voor de Nederlandse, Belgische en Italiaanse christen-democraten een
geruststellend signaal zijn. Naar de mening van Van Gennip was met de aan-
vaarding van het beginselprogramma dan ook ‘een dijk gelegd’ om de evp.
Hiermee zou verhinderd worden dat zij zich door toetreding van niet-christen-
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democratische partijen zou transformeren tot een ‘pure centrum- en machts-
partij’.

De na afloop van het congres belegde evp-top besloot dat elk aspirant-lid van
de evp het beginselprogramma zou moeten onderschrijven, een besluit dat door
de cda-delegatie natuurlijk toegejuicht werd. De Britse en Deense conservatie-
ven waren, als ‘allied member’ van de evp-fractie, overigens niet gebonden.

In de ogen van Van Gennip was met dit basisprogramma de ‘verdieping’ van
de evp nog niet afgerond: de discussie zou zijns inziens moeten blijven voort-
duren en het beginselprogramma zou vanzelfsprekend ook moeten worden
waargemaakt. Met een bijbelse metafoor omschreef hij het resultaat van ‘Athe-
ne’ dan ook als ‘een huis ten halve, de pleisterplaats van pelgrims en reizigers
naar een verderliggend, maar intussen bereikbaar geworden doel’.24 Diverse in
Athene ingediende amendementen werden begin 1993 nog in de tekst verwerkt,
waarna het programma op 5 maart door het Politiek Bureau werd goedge-
keurd.25

Het cda kreeg vanuit de zusterpartijen erkenning voor de geleverde inspan-
ningen voor het Europese beginselprogramma.26 Ook Ten Napel erkent het
sterke stempel dat vooral het wi op het eindresultaat had gedrukt, al wijst hij
daarnaast op de invloed die in omgekeerde richting uitging van de evp op het
hierna te bespreken Program van Uitgangspunten van het cda.27 De tevreden-
heid binnen het cda werd naar buiten gepresenteerd28, maar werd niet over de
gehele linie gedeeld. Zo betwijfelde Oostlander of het beginselprogram van
Athene werkelijk een grote politieke rol zou gaan spelen, ‘maar nu is er ten-
minste een bodem geschapen om op te staan’.29 Minder dan twee jaar later zou
hij op basis van zijn ervaringen in het Europees Parlement vaststellen dat de
Tory-europarlementariërs zich inderdaad weinig gelegen lieten liggen aan de
inhoud van het basisprogramma. Zij waren, teneinde zich na de Europese ver-
kiezingen van juni 1994 bij de evp-fractie te kunnen aansluiten, ‘bereid […] om
elk programmatisch document te ondertekenen omdat zij zulke stukken vol -
strekt onbelangrijk vinden’.30

Vanuit politicologische hoek werd na het congres van Athene in Civis Mun-
di de balans opgemaakt van de toestand waarin de Europese christen-democra-
tische partijen na de vaststelling van het beginselprogramma verkeerden. Ge-
concludeerd werd dat de christen-democraten, teneinde hun machtspositie te
behouden, zich steeds meer moesten voegen in een links-rechts schema. Dat
vertaalde zich in een steeds nauwere samenwerking met de conservatieven in
een rechterblok, een tendens waartegen de Nederlanders zich tevergeefs ver-
zetten. Dat was te begrijpen omdat, zo oordeelden Koole en Ten Napel in 1993,
de nationale positie van het cda, dat vanuit het ‘riante midden’ zowel ter lin -
ker- als ter rechterzijde coalitiemogelijkheden had, daarvan sterk afweek. Bei-
de auteurs stelden binnen het cda drie verschillende reacties vast op de ‘con-
servatieve verleiding’. Allereerst was daar de pertinente afwijzende houding
van ideologen als Oostlander. Daarnaast was er een kleine kring ‘Realpolitiker’,
die zich bij het schijnbaar onvermijdelijke wilden neerleggen. De derde stro-
ming, die de eerder genoemde bunkerstrategie aanhing, werd begin jaren ne-
gentig de dominante. Van Gennip mocht als de belangrijkste representant hier-
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van gelden. Indien de eigen identiteit van de evp stevig neergelegd was, konden
de conservatieven bij toetreding niet anders dan zich ‘bekeren’ tot de christen-
democratische uitgangspunten. Deze strategie betekende volgens Koole en Ten
Napel in ieder geval een beleidswijziging ten opzichte van het eerder ingeno-
men standpunt, dat per definitie uitsloot dat conservatieven zich zouden aan-
sluiten bij de evp of haar fractie – zoals onder meer uitgesproken in de partij-
raadsresolutie van juni 1990. Het is echter sterk de vraag of de positie van Van
Gennip wel zo afweek van die van zijn voorganger als wi-directeur Oostlander.
Immers, hierboven is al gebleken dat de eerste de verwachting had dat het de
conservatieven met de aanname van het beginselprogramma eenvoudigweg on-
mogelijk gemaakt zou worden toe te treden tot de evp: ‘Londen’ zou zich nooit
kunnen verenigen met deze uitgangspunten. Dit was uiteindelijk ook het be-
oogde effect van Van Gennips bunkerstrategie.

Een tweede prognose van Koole en Ten Napel snijdt meer hout. Zij vroegen
zich af of de Nederlanders hun hoop niet al te zeer vestigden op het beginsel-
programma. De auteurs voorzagen dat de Tories dit programma zouden on-
derschrijven om zich er vervolgens niets van aan te trekken. Bovendien ver -
onderstelden zij dat de ‘verleiding’ bij de zusterpartijen om samen met de
conser vatieven het ‘rode’ Europa te voorkomen waarschijnlijk toch te groot
zou worden. Het cda restte bij vasthouden aan het aloude ‘principiële’ stand-
punt niets anders dan een rol in de marge, zo voorspelden beide politicologen.
Het enig reële alternatief was dan ook te proberen om de evp van binnenuit te
beïnvloeden ‘in de gewenste richting’. De stelling dat het cda al ten tijde van het
congres van Athene voor de laatste lijn had gekozen, is echter niet juist.31

In hetzelfde nummer van Civis Mundi omschreef Penders de ontwikkeling
binnen de evp als een ernstige bedreiging voor het cda. Het beginselprogram-
ma kwalificeerde hij daarentegen vanwege de ‘uitdrukkelijk evangelische no-
ties’ als een succes, dat een waarborg moest vormen voor een christen-demo-
cratische evp. Het low profile-optreden van de Grieken en Spanjaarden op het
Athene-congres was in zijn ogen echter omineus. Hun commitment aan het be-
ginselprogramma zou wel navenant zijn, zo vermoedde hij. Bovendien mocht
verwacht worden dat de Britse conservatieven op enig moment in de toekomst,
wanneer de discussie over de Europese koers in hun partij beëindigd zou zijn,
zich weer duidelijker op de evp zouden richten. Binnen de evp zou dan weder-
om het debat over de toelating van conservatieve partijen ontbranden. Het was
voor het cda dan ook van belang om binnen de Europese overkoepelende par-
tij druk te blijven uitoefenen ‘teneinde het christendemocratisch erfgoed veilig
te stellen’.32

Tussenbalans 1992: het CDA en zijn zusterpartijen

In een vergelijking van de programma’s van het cda en zijn zusterpartijen in
België, West-Duitsland en Italië uit 1992 stellen Ten Napel en Lucardie vast dat
de Nederlandse christen-democraten in de ontwikkeling naar een ‘open, ont-
zuilde en liberaal-conservatieve volkspartij’ nog een flink stuk achterlagen maar
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al wel stappen in die richting hadden gezet. Met name de cdu, maar ook de dc
waren verder op dit traject gevorderd, zo menen zij; de cdu was eigenlijk alleen
nog op het punt van ethische vraagstukken als abortus en euthanasie herken-
baar ‘christelijk’. Programmatisch was ook het cda allang de weg van de 
zusterpartijen opgegaan door het laten vallen van het corporatistische maat-
schappij-ideaal en de omarming van de ‘markteconomie, mits die “sociaal” en
“ecologisch verantwoord” is’. Zelfs op het terrein waar de Nederlandse chris-
ten-democraten zich nog het meest onderscheidden, dat van de cultuurvisie,
zou er sprake zijn van ‘een zekere liberalisering’. In organisatorisch opzicht
behield  het cda zijn greep op het maatschappelijk middenveld, zoals ook de
genoem de zusterpartijen (weliswaar verslappende) banden onderhielden met
verwante maatschappelijke organisaties. Dat was niet het geval met de Britse 
Conservative Party, die deze relaties niet kende. Dat ook het cda uiteindelijk li-
beraal-conservatief zou worden wanneer de ontzuiling en ontkerkelijking zich
zouden voortzetten – en dat was wel de verwachting –, staat voor de auteurs
vast. Het was immers al een eind op weg: ‘Op programmatisch vlak heeft het
cda in grote trekken de liberale opvattingen over parlementaire democratie,
scheiding tussen kerk en staat en markteconomie overgenomen en alle theocra-
tische en corporatistische idealen overboord gezet.’ Slechts in de ‘grotere waar-
dering voor het “maatschappelijk middenveld” en door kritiek op de indivi dua -
li sering’ wist het zich te onderscheiden van een conservatief-liberale partij als
de vvd. Lucardie en Ten Napel stellen vast dat de Nederlandse christen-demo-
craten politiek-inhoudelijk niet eens zover afstonden van de sociaal-conserva-
tieven in de Britse conservatieve partij. Onder Thatcher was deze lijn echter
naar de achtergrond gedrukt.33

De laatste analyse suggereert dat een leiderswisseling in de Tory Party een
veranderd cda-standpunt ten aanzien van de toenadering tussen de christen-
democraten en conservatieven tot gevolg zou kunnen hebben. De voorgeschie-
denis bevestigt dat geenszins. In deel I is al beschreven dat Hahn in 1958, toen
de Conservatives geleid werden door de meer sociaal-conservatieve Macmillan,
de Britten een verzoek om het lidmaatschap van de nei afwimpelde. Ook de op-
volging van Thatcher door Major einde 1990 leverde geen veranderende hou-
ding van het cda ten opzichte van de conservatieven op.

Lucardie en Ten Napel beweren in hun artikel dat het cda aangaande de for-
mulering van zijn uitgangspunten steeds meer op zijn zusterpartijen ging lijken.
Ten Napel heeft dit elders, onder verwijzing naar de politicologische optie van
de ‘across-system convergence’ die inhoudt dat nationale partijen door het
werk in een Europese partijorganisatie steeds meer op elkaar zouden gaan lij-
ken, ook al gesteld. In een aantal gevallen is er inderdaad een aanwijsbare trend
tot convergentie. Er was de Nederlandse christen-democraten blijkbaar ook
veel aan gelegen om een Europees isolement te voorkomen. In november 1990
publiceerde het Wetenschappelijk Instituut van het cda het rapport Publieke
gerechtigheid – Een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de
samenleving. Het was bedoeld als het voorlopige slotstuk van het debat over de
politieke filosofie van het cda. De journalist Metze heeft de kerngedachten van
het rapport samengevat in het span ‘herwaardering van het middenveld’ en
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‘herstel van verantwoordelijkheden’. Het vormde mede uitgangspunt voor een
nieuw beginselprogram, dat het oude uit 1980 moest vervangen. Dat nieuwe
Program van Uitgangspunten, opgesteld door een commissie onder leiding van
cda-oprichter Steenkamp, kwam in 1992 in conceptvorm gereed en werd in
mei 1993 goedgekeurd door het partijcongres. Hierin werd duidelijk dat het
cda openstond voor opvattingen uit de christen-democratische zusterpartijen.
Van de cdu was zelfs de term ‘sociale markteconomie’ overgenomen. Dat kon
toch weinig anders betekenen dan dat stappen werden gezet om de door 
Lucardie en Ten Napel vastgestelde verschillen tussen het cda en de zusterpar-
tijen te overbruggen.34

In CDV concludeerde Brinkel in 1993 dat de christen-democraten van de
buurpartijen cdu, csu en cvp en de Europese koepel evp zich na de ‘schok’ van
1989 ideologisch aan het heroriënteren waren en dat dat proces leidde tot een
grote mate van doctrinaire overeenstemming. Zo bleven alle genoemde partijen
vasthouden aan de relatie tussen de christelijke inspiratie en het politiek han -
delen. Op basis van deze nieuwe ‘grondslagrapporten’ zag de situatie voor de
Nederlanders binnen het kader van de evp er dus betrekkelijk hoopvol uit,
meende Brinkel. Ook op het stuk van de Europese integratie deelden de Duit-
se, Belgische en Nederlandse christen-democraten en de evp hetzelfde federale
toekomstbeeld. Indien deze nieuwe programma’s inderdaad uitgevoerd wer-
den, was naar zijn mening verdere toenadering tot de conservatieven uitgeslo-
ten.35

Op de retorische vraag van Klop of het cda er niet beter aan zou doen even-
eens over te gaan op een meer personalistische visie op de christen-democratie,
zoals de meeste zusterpartijen en de evp inmiddels deden, gaf deze in 1996 in
CDV zelf het ontkennende antwoord. Allereerst, het is in deel II al gesteld, had
het personalisme in de Nederlandse politieke geschiedenis vooral affiliaties met
de socialistische stroming van kort na de Tweede Wereldoorlog. De discussie
over de ‘open, sociale volkspartij’ in personalistische zin was binnen de kvp al
ten tijde van de val van partijvoorzitter De Zeeuw afgerond. Daarnaast wees
Klop op het zware stempel dat cda en cdu – bien étonné de se trouver ensem-
ble – op het beginselprogramma van de evp hadden weten te drukken: zowel de
Duitse als de Nederlandse partij hechtte blijkbaar nog waarde aan het christe-
lijk geloof, niet als richtlijn, maar als inspiratiebron voor het politiek handelen.
Als tegenwicht voor de dreigende instroom van conservatieve elementen in de
evp achtte Klop het handhaven van deze grondslag noodzakelijk.36 Hierin was
het cda dus voorlopig geslaagd.

Mondiale verwikkelingen

Van Gennip riep ten tijde van het Atheense congres van november 1992 tevens
op tot een bezinning op een mondiale christen-democratische strategie. Ten-
einde een rol te kunnen blijven spelen in de ontwikkelingen die zich ook bui-
ten Europa voltrokken, was het noodzakelijk dat tegelijk in cdi-verband geke-
ken werd naar de eigen uitgangspunten. Dat zou echter op een veel flexibeler
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wijze moeten geschieden dan binnen evp-verband gebeurd was. Immers, de
omstandigheden in Afrika en Azië vroegen om andere, soms radicalere oplos -
singen dan in het welvarende West-Europa. De blauwdruk van de Europese
christen-democratie was kortom niet universeel toepasbaar. Eerdere alarme-
rende berichten vanuit de cdi, dat ook de Latijns-Amerikaanse odca gecon-
fronteerd werd met toetredingen van niet-christen-democratische partijen, zul-
len evenzeer als aanleiding hebben gediend voor het appèl van Van Gennip. Na-
dat in het voorjaar van 1991 in Rome een cdi-congres gehouden was over
ideologische aspecten, werden plannen beraamd voor een mondiaal christen-
democratisch ‘handvest’ ter vervanging van het al uit 1976 stammende en door
de gebeurtenissen van 1989 achterhaalde ‘Wereldmanifest’.37 cdi-president Pic-
coli had daartoe al in 1989 het voorzitterschap op zich genomen van een ideo-
logische commissie, zoals Martens bij de evp gedaan had.38

Het is relevant om ook enige aandacht te schenken aan de discussie die in de
cdi gevoerd werd over haar positie ten opzichte van de idu. Die toont immers
sterke verwantschap met de spanningen binnen de Europese christen-demo-
cratie. In een paper dat de Belgische cdi-secretaris-generaal Louis kort vóór de
evp-top op Hertoginnedal van april 1991 aan de Europese partijen had doen
toekomen wees hij nog op de grote verschillen die er bestonden tussen de chris-
ten-democraten en de Britse conservatieven, waarbij met name de afwijzing van
de ‘Soziale Marktwirtschaft’ door de Tories als een struikelblok werd gezien.
Van een toetreding van de Tories tot de cdi en/of de evp zou dus geen sprake
kunnen zijn, zo concludeerde Louis. De cdi-secretaris koesterde daarentegen
strategische argumenten om juist wèl banden met de Conservatives aan te gaan.
Immers, toetreding van de Tories tot de evp zou de edu in één klap overbodig
kunnen maken. Van de idu was naar zijn mening op dat moment weinig te
duchten. De mondiale organisatie toonde in die periode nauwelijks teken van
leven.39

In een soortgelijk stuk uit de zomer van 1992 stelde Louis de noodzaak van
een ideologische discussie op mondiaal niveau aan de orde. Hij meende dat het
voor de cdi onvermijdelijk zou zijn om op termijn de oorspronkelijke grond-
slag te verbreden. Met de toetreding van partijen met mohammedaanse leden,
de belangstelling van hindoeïstische organisaties en de universele pretenties van
de cdi zou op den duur afstand gedaan moeten worden van het predikaat
‘christen-democratisch’. Daarnaast stelde hij vast dat op het terrein van Oost-
en Midden-Europa de eucd en de idu in elkaars vaarwater zaten. In Latijns-
Amerika was datzelfde overigens het geval met idu en odca. Louis vond dat de
idu en de edu sinds het einde van de Koude Oorlog hun bestaansrecht hadden
verloren. Daarvoor was er wellicht behoefte geweest aan Europese en mon  -
diale contactorganen voor alle centrum-rechtse partijen. Het wegvallen van de
communistische vijand had dat veranderd. De groeiende belangstelling van de
Europese conservatieve partijen voor de evp droeg verder bij aan de overbo-
digheid van de idu en de edu. Louis ging ervan uit, dat de zich aansluitende
conservatieven geheel akkoord gingen met de christen-democratische pro-
gramma’s van de evp. Hij erkende dat dienaangaande bij de Tories nog enkele
barrières bestonden. De odca was in haar toelatingsbeleid overigens strenger
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dan de evp: een lidmaatschap van de idu sloot direct toetreding tot de Latijns-
Amerikaanse christen-democratische organisatie uit. Het probleem van het
dubbellidmaatschap speelde hier dus niet. Wel was er sinds 1991 de mogelijk-
heid voor de Latijns-Amerikaanse conservatieve partijen om zich aan te sluiten
als permanente waarnemers.40

Het ‘open’ scenario van de cdi-secretaris, waarbij door de toetreding van de
conservatieven tot de cdi de idu overbodig zou worden, strookte natuurlijk
niet met dat van het cda. Dat bleek onder meer toen Louis eind oktober 1992
zijn toekomstvisie uiteen kwam zetten voor de commissie buitenland. De com-
missieleden lieten toen hun ongenoegen over zijn intenties duidelijk blijken.41

Voorlopig kwam het niet tot een mondiale discussie over de uitgangspunten
van de christen-democratie. De gebrekkige interesse van met name de Europe-
se partijen in de cdi voorkwam realisering van de intenties. De geringe belang-
stelling in de mondiale organisatie gold ook voor het cda. Feitelijk was er sinds
de ‘pensionering’ van Hahn niemand meer die zich om de mondiale organisatie
bekommerde. De bijna spreekwoordelijke financiële wanorde binnen de cdi
droeg niet bij tot verbetering van de deplorabele toestand. Met name vanuit
eucd en evp was de kritiek op het functioneren aanzienlijk, zonder dat de
Euro pese partijen zich geroepen voelden zich in te spannen voor verbetering
van de mondiale structuur, die jarenlang slechts door de inspanningen van
Louis op de been gehouden werd. Nog begin 1994 werd vastgesteld dat de cdi
op sterven na dood was.42 Een ‘Steering Committee’ onder leiding van de
Spaanse christen-democraat Rupérez nam de taken van Louis over teneinde uit
de financiële en organisatorische problemen te komen.43 Ten tijde van het we-
reldcongres van juni 1995 in Brussel leek de cdi weer enigszins op te leven. De
opleving was kortstondig: de cdi zou een zieltogende organisatie blijven.44

Europese verkiezingen 1994: samenwerking op fractieniveau bevestigd

Het congres van Athene van najaar 1992 vormde zoals gezegd tevens het start-
punt voor de werkzaamheden van het actieprogramma voor de volgende Euro-
pese legislatuur. Andermaal nam Martens het voorzitterschap op zich van de
programcommissie; ook de overige leden waren goeddeels dezelfde als die wel-
ke zich over het beginselprogram gebogen hadden. De Nederlandse bemoeie -
nis was minder intensief dan bij de opstelling van het beginselprogramma. Het
cda vaardigde Brinkel en Wiggers af naar de vergaderingen, waar juist de
bijdra ge van de cdu dit keer groter was dan bij de opstelling van het basis -
programma. De vergaderingen werden ook bijgewoond door conservatieve
euro parlementariërs onder wie Prout, die in mei 1992 benoemd was tot vice-
voorzitter van de evp-fractie.45 De Nederlanders raakten er al snel van over-
tuigd, dat ook de opstelling van het actieprogramma een zaak moest blijven van
de evp en niet van haar fractie.46

Prout had ondertussen de leiding opgedragen gekregen van een werkgroep
die zich bezighield met de opstelling van een verkiezingsmanifest ter onder-
steuning van de evp-campagne. Het sprak vanzelf dat de cda-vertegenwoordi-
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gers hiermee niet gelukkig waren en ernaar streefden dat dit manifest een zo be-
scheiden mogelijke rol in de campagne kreeg. De verklaringen van Martens en
Tindemans dat het actieprogramma prioriteit zou houden en het manifest hier-
van slechts een afgeleide zou zijn, stelde de Nederlanders enigszins gerust. De
waarde van het programma was voor het cda ook al toegenomen omdat het, sa-
men met het basisprogram van Athene, door nieuw toetredende leden van de
evp-fractie onderschreven moest worden.47

Bij bespreking van het concept-programma door de commissie buitenland in
september 1993 was het cda-oordeel vooral lauw te noemen. De preambule,
waarin de christen-democratische ‘kernbegrippen’ waren opgenomen, moest
ervoor zorgen dat het geheel ook voor de Nederlanders aanvaardbaar was.
Naar aanleiding van de publicatie van het concept-actieprogramma had Mar-
tens de Nederlanders de verzekering gegeven dat dit een ontwerp was dat door
de Conservative Party nooit geaccepteerd zou kunnen worden. Met name de
formuleringen betreffende de wenselijkheid van een federatieve Europese Unie
waren onaanvaardbaar voor de onverminderd door euroscepsis en eurosclero-
se gedomineerde Tory Party.

Het was er tegelijk mede de oorzaak van, dat de evp-fractie niet met een ge-
zamenlijk verkiezingsmanifest gekomen was. De Tory-europarlementariërs,
die uiteindelijk met een eigen manifest de verkiezingscampagne zouden ingaan,
waren dan weliswaar ‘verlichter’ dan hun partijgenoten in het Verenigd Ko-
ninkrijk, maar de federale opvattingen die in de evp domineerden, gingen ook
hun te ver. Als ‘allied member’ van de fractie waren zij formeel ook niet ge-
bonden aan het actieprogramma. Daarnaast bestond in ‘Londen’ nog steeds
geen enkele behoefte aan een lidmaatschap van de evp, al waren conservatieve
europarlementariërs sinds mei 1992 wel aanwezig op de Bureauvergaderingen.
Zij voerden hun campagne dan ook onder de eigen Tory-vlag en niet onder die
van de evp.48 Dat laatste gold overigens ook voor het cda. Aangezien de Euro-
pese verkiezingen van 1994 nog geen maand na die voor de Tweede Kamer
plaatsvonden, was een op nationale issues gerichte campagne meer dan ooit on-
vermijdelijk.49

Op 27 november werd het evp-actieprogramma nog besproken op de partij-
raad van het cda. In een inleiding omschreef Van Gennip, die met een kleine
commissie de behandeling had voorbereid, het programma als ‘weinig wer-
vend’, hetgeen hij onder meer toeschreef aan de tijdsdruk waaronder de evp-
programcommissie had moeten werken. Dat een door het cda gewenste land-
bouwparagraaf zo goed als geheel ontbrak, was naar zijn mening eveneens te
wijten aan dit haastwerk. Europarlementariër J. Sonneveld zou hiervoor nog
een amendement opstellen. Wel was Van Gennip tevreden over de accentuering
van de door het cda gehuldigde uitgangspunten gerechtigheid, gespreide ver-
antwoordelijkheid, rentmeesterschap en solidariteit. Over het algemeen lag het
programma van de evp wel op dezelfde lijn als dat van het cda, zo vond Van
Gennip. Notenboom, die inging op de financieel-economische aspecten van het
concept, sprak van ‘een verschrikkelijk stuk’, dat gekenmerkt werd door ‘on-
nodige vermenging van de Europese en nationale bevoegdheden’. Ook de fi-
nanciële onderbouwing van het programma was naar zijn mening mager. Pen-
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ders toonde zich tevreden dat de waarden die in het basisprogramma waren op-
genomen ook in het verkiezingsprogramma terugkeerden.50

Zoals bij eerdere gelegenheden kwam het cda met een groot aantal wijzi-
gingsvoorstellen. Het actieprogramma Europa 2000: eenheid in diversiteit werd
op het evp-congres, dat van 8 tot 10 december 1993 te Brussel werd gehouden,
goedgekeurd. Naar eigen oordeel was ‘tachtig procent’ van de cda-amende-
menten overgenomen. In het cda overheerste echter vooral teleurstelling over
de geringe weerklank die het werk voor het Europese programma ondervond:
in Brussel waren de media volledig afwezig geweest.51

De uitslag van de vierde Europese verkiezingen op 9 en 12 juni 1994 leverde de
evp-partijen een verlies op. Zij behaalden tezamen niet meer dan 118 zetels.
Tien daarvan werden ingenomen door cda’ers. Er lag bij de fractie een aantal
opties voor om het zetelaantal te vergroten. Allereerst was daar de hernieuwde
aanvraag van de Britse conservatieven, die bij de verkiezingen eveneens aan-
zienlijk verloren hadden: zij vielen terug van 32 naar 18 zetels. Het was na de
aansluiting van de edg in mei 1992 de laatste kans voor het cda om de banden
met de conservatieve europarlementariërs alsnog te verbreken. Die hoop werd
nog versterkt toen Martens op de evp-Bureauvergadering van 3 maart, in aan-
wezigheid van een Britse delegatie bestaande uit de europarlementariërs Prout,
Lord Plumb en Scott-Hopkins een evaluatie van de verhouding tot de conser-
vatieve europarlementariërs in het vooruitzicht stelde.52

Door de anti-Europese campagne van de Conservatives in eigen land en het
veto van premier Major tegen de benoeming van de Belgische premier Dehae-
ne, die door de Britten als al te federalistisch werd gezien, tot voorzitter van de
Europese Commissie, had het kamp dat de Tories buiten de evp-fractie wenste
te houden toch enigszins de wind in de rug gekregen. Voorts manifesteerden
zich ook binnen de Conservative Party zelf tegenstanders van aansluiting bij de
christen-democraten. De partijvoorzitters en regeringsleiders van de evp bogen
zich op hun conferentie van 22 juni te Brussel nog eens uitgebreid over de
kwestie. Uiteindelijk resulteerde het overleg in een aanbeveling aan de fractie
om de in 1992 begonnen samenwerking toch voort te zetten. De partijleiders
waren ervan overtuigd dat de opname van de conservatieve europarlementa-
riërs niet tot een uitholling van de christen-democratische identiteit hoefde te
leiden. De evp kon de zetels van de edg bovendien goed gebruiken. Daarbij be-
stond er binnen de evp een behoorlijk vertrouwen in de conservatieve europar-
lementariërs, die zich voorheen tamelijk onafhankelijk van het eurosceptische
thuisfront hadden opgesteld. Voor de Tory-europarlementsleden waren de al-
ternatieven ook niet aantrekkelijk: zelfstandig opereren zou een marginalise-
ring van de eigen positie betekenen; samengaan met de gaullisten of de Italiaan-
se populisten was politiek niet opportuun.53

Uiteindelijk was het aan de fractie om te beslissen. Begin juli werd er tijdens
de eerste bijeenkomst van de nieuwe fractie nog een keer uitgebreid over gedis-
cussieerd. Nadat de Britse en Deense europarlementariërs zich onder met name
Nederlandse druk bereid hadden verklaard alsnog het verkiezingsmanifest van
de fractie – waarin onder meer de federale structuur van de Europese Unie en
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een gemeenschappelijk Europees sociaal beleid bepleit werden – te onder-
schrijven, waren ook hier de rimpels gladgestreken.54

Allerwege werden de Tories nog immer als vreemde eend in de evp-bijt ge-
zien. De Britse politieke wetenschapper Bogdanor omschreef de conservatieve
europarlementariërs in 1996 nog als ‘uneasy members’ van de evp-fractie.55 In
hun monografie over de Europese politieke partijen kwalificeren de politicolo-
gen Hix en Lord de samenwerking tussen de christen-democraten en de con-
servatieven in de periode 1990-1994 als onvermijdelijk van tijdelijke aard. Tij-
dens de jaren zestig en zeventig was de religieuze barrière tussen beide partijen
vanwege de deconfessionalisering weliswaar verdwenen, maar de politiek-
inhou delijke verschillen, met name ten aanzien van Europa, zouden nog steeds
te groot zijn om de coalitie in stand te houden – of de een zou volledig moeten
opgaan in de ander.56 Dat laatste zou uiteindelijk het geval zijn.

De evp-fractie bestond uiteindelijk uit 157 leden. Dat werden er niet meer,
omdat de vertegenwoordigers van de gecombineerde lijst van de Franse rege-
ringspartijen rpr en udf zich, ondanks intentieverklaringen van de partijleiders
Chirac en Giscard d’Estaing daartoe vóór de verkiezingen en het campagne
voeren op een gezamenlijke lijst, niet en bloc aansloten bij de evp-fractie. Het
zal de Nederlanders niet verdroten hebben. De nieuwe fractie werd voorgeze-
ten door Martens, die nu het voorzitterschap van de evp met dat van de fractie
combineerde. Het vergrootte tegelijk de mogelijkheid tot zelfstandig opereren
van de secretaris-generaal. Oktober 1994 werd Jansen in die functie opgevolgd
door zijn landgenoot Klaus Welle, op dat moment voorzitter van de jongeren-
organisatie demyc en daarvóór betrokken bij de opstelling van het evp-actie-
programma van 1994. De Duitse christen-democraten konden met de opvol-
ging in deze cruciale functie een zwaar stempel blijven drukken op de gang van
zaken binnen de evp.57

Met de verdere ideologische verdieping binnen de evp wilde het sinds de aan-
vaarding van het beginselprogramma van Athene ondertussen niet echt vlotten.
De gewenste eigen politieke academie voor de evp kwam maar niet van de
grond. In de zomer van 1995 stelde Van Gennip vast dat feitelijk de kas deze
functie innam; de riante financiële mogelijkheden gaven de cdu een forse voor-
sprong op de zusterpartijen. Dat daarbij de Hanns-Seidel-Stiftung van de csu
een goede tweede plaats innam, gaf de Duitse christen-democraten een aan-
zienlijke voorsprong op de zusterpartijen.58 Nu de verdieping van het christen-
democratische karakter van de evp zo moeizaam verliep, werd het cda ge-
dwongen tot heroverweging van de bunkerstrategie. De noodzaak daartoe
werd nog eens vergroot doordat veranderingen in het Italiaanse politieke land-
schap de Nederlandse christen-democraten in Europees verband verder in het
nauw brachten.
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Zetelverdeling Europees Parlement na de verkiezingen van juni 1994

pes 203
evp 157
eldr 34
Confederatie voor een Verenigd Europees Links 28
Forza Europa 27
Europese Radicale Alliantie 27
Verenigde Europese Democraten 26
Groenen 23
Europa van de nationale staten 18
Niet ingeschrevenen 27

Totaal: 570

Samenstelling EVP-fractie

Duitsland: cdu 39
csu 8

Spanje: pp 28
udc 1
Coalición Nacionalista (waarin pnv) 1

Groot-Brittannië: Conservative Party 18
uup 1

Frankrijk: rpr/udf 13
Italië: Alleanza Nationale/Patto Segni 3

ppi 8
svp 1

Nederland: cda 10
Griekenland : nd 9
België: cvp 4

psc 2
Christlich Soziale Partei 1

Ierland: fg 4
Denemarken: Det Konservative Folkeparti 3
Luxemburg: csv 2
Portugal: psd 1

Deconfiture van een bondgenoot: ondergang van de DC

De derde en laatste mogelijkheid om de evp-fractie direct na de verkiezingen
van juni 1994 te vergroten kwam uit Italië. Binnenlandse politieke ontwikke-
lingen op het Apennijns schiereiland hadden in dit verband hun invloed op de
krachtsverhoudingen binnen de evp. In hun verzet tegen de ‘conservatieve ver-
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leiding’ hadden de Nederlandse christen-democraten doorgaans kunnen reke-
nen op de steun van de Belgische cvp en het Ierse Fine Gael, maar vooral van
de kwantitatief belangrijke Italiaanse dc.59 Het waren dan ook de Italianen, die
binnen de eucd en de evp zorgden voor een zeker tegenwicht tegenover de
cdu. Hoewel de vijf interne stromingen (correnti) hun partij soms enigszins
naar links, dan weer wat naar rechts trokken, bevonden de Italianen zich ge -
durende de gehele naoorlogse periode op de linkervleugel van de Europese
christen-democratie.

In het begin van de jaren 1990 raakte het politieke klimaat in Italië overver-
hit. Onder druk van toenemende maatschappelijke onrust ging de Italiaanse
justitie onderzoek doen naar de banden tussen de politieke partijen en de geor-
ganiseerde misdaad. Hierdoor raakte het vertrouwen van de Italiaanse bevol-
king in de gevestigde politieke partijen steeds meer aangetast. Juridische pro-
cessen tegen vertegenwoordigers van deze partijen en topbestuurders uit het
bedrijfsleven wegens omkoping en corruptie brachten de gehele Italiaanse po-
litiek in diskrediet. Deze operatie Mani pulite (‘schone handen’) tastte vooral
het gezag van de beide dominante naoorlogse politieke partijen, de socialisti-
sche en de christen-democratische, aan. De Democrazia Cristiana was sinds het
einde van de oorlog onafgebroken vertegenwoordigd geweest in de Italiaanse
kabinetten, maar zag haar machtspositie snel afbrokkelen. De val van de dc
werd het treffendst gesymboliseerd door de aanklachten tegen veelvoudig pre-
mier en oud-eucd-president Andreotti. In de periode tot midden februari 1994
werden 973 aanklachten ingediend tegen vertegenwoordigers van de dc. De
christen-democraten zagen ook hun electorale steun teruglopen: bij de parle-
mentsverkiezingen van april 1992 behaalde de dc voor het eerst in haar bestaan
minder dan 30 % van de stemmen.60

De cda-buitenlandcommissie wijdde in mei 1993 een volledige vergadering
aan de zorgwekkende situatie in Italië. De inmiddels 81-jarige Hahn verzorgde
een inleiding. Hij schetste de verwording van de Italiaanse politieke cultuur en
de centrale rol van de dc daarin. Alle hoop moest naar zijn mening gevestigd
worden op de nieuwe partijleider Mino Martinazzoli. Het was van het grootste
belang dat het cda de contacten met de dc ook in deze benarde tijden aanhield,
zo adviseerde Hahn. Binnen de commissie bestond echter scepsis ten aanzien
van een al te stevige relatie met de dc, nu vertegenwoordigers van deze partij
verdacht werden van corruptiepraktijken.61

Martinazzoli kondigde tijdens het partijcongres in juni een doorstart van de dc
aan: in januari 1994 zou de partij als de Partito Popolare Italiano (refererend aan
de creatie van de christen-democratische aartsvader Sturzo) een nieuwe poging
wagen het Italiaanse kiezersvolk voor zich te winnen. De nieuwe partijsecretaris
slaagde niet in zijn opzet. Bij de parlementsverkiezingen van maart 1994 behaal-
de de ppi slechts 33 van de 630 mandaten in de Kamer van Afgevaardigden en 27
van de 315 Senaatszetels. Kort hierna trad Martinazzoli terug als partijleider.62

Ondertussen waren aan de ppi als ‘rechtsopvolger’ van de dc tijdens de Bureau-
zitting van 3 februari zonder discussie de Italiaanse zetels in de evp toegekend.63

Al snel kreeg de ppi als erflaatster van de dc echter concurrentie. Voorjaar 1994
claimde ook de Centro Cristiano Democratico (ccd) van Pier Ferdinando Casi-
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ni de successierechten.64 In de zomer van 1995 namen naast de ppi uiteindelijk ook
de ccd en de Cristiani Democratici Uniti (cdu/i) plaats in de evp-gremia.65 In juli
1998 zou ook de Rinnovamento Italiano (ri) van Lamberto Dini toegelaten wor-
den. De cdu/i ging februari 1998 op in een door voormalig staatspresident Fran-
cesco Cossiga opgerichte nieuwe partijformatie, de Unione Democratica per la
Repubblica (udr/i), die in oktober toegelaten werd tot de evp. Deze nieuwe par-
tij beoogde een alternatief te bieden voor de rechtse politiek.66

Het wegvallen van de dc en de gegroeide omvang van de cdu sinds de Duitse
hereniging leidden ertoe dat het evenwicht tussen de conservatieve en progressie-
ve richting, dat binnen de evp zo’n twintig jaar had bestaan, ernstig verstoord
raakte. De voorstanders van het behoud van een duidelijk christen-democrati-
sche en progressieve evp waren overgeleverd aan een overmacht van de cdu-lijn,
die een zo breed en groot mogelijke Europese centrumpartij wenste.67

Deze machtsverschuiving werd nog versterkt toen zich, gebruik makend van
de verwarring waaraan de Italiaanse christen-democraten ten prooi waren ge-
vallen, voor de opengevallen plaats ook nog een rechts-populistische sollicitant
meldde. Na een komeetachtige opkomst in de nationale politiek vanaf februari
1994 behaalde de steenrijke mediamagnaat Silvio Berlusconi, ook zelf verdacht
van dubieuze commerciële en fiscale praktijken, met zijn Forza Italia (fi) al bij
de parlementsverkiezingen van maart direct de overwinning. Het leverde hem
in mei het premierschap op. Het succes werd bevestigd bij de Europese verkie-
zingen van juni 1994, waaraan Berlusconi met zijn aanhang onder de noemer
van Forza Europa (fe) deelnam. Berlusconi werd zelf ook gekozen maar nam
geen plaats in het Europees Parlement. Direct na de verkiezingen meldde fe
zich tot grote schrik van het cda bij de evp-fractie. Als voornaamste argument
mochten de 27 zetels dienen, die fe in de wacht had weten te slepen. Daarnaast
had Berlusconi zichzelf tot de ware erfgenaam van de dc uitgeroepen.68 Het
verzet van het cda en andere evp-partijen leidde ertoe dat toetreding op dat
moment niet serieus aan de orde kwam. Berlusconi’s Europese troepen vorm-
den vervolgens maar een eigen fractie.69

Zoals nog beschreven zal worden, zou het nog vóór de volgende Europese
verkiezingen alsnog komen tot aansluiting van fe, die zich in juli 1995 met de
Rassemblement pour Démocratique Europe (rde) – bestaande uit de gaullis -
ten en Fianna Fáil – verenigde in de Union pour l’Europe (upe)70, bij de evp-
fractie. Ondertussen was het christen-democratische karakter van de evp door
ontwikkelingen in Oost-Europa nog veel meer onder druk komen te staan.
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