
In de voorgaande hoofdstukken is er al regelmatig op vooruitgelopen: de om-
wentelingen die vanaf het einde van de jaren tachtig voor grote politieke veran-
deringen zorgden in Midden- en Oost-Europa, raakten ook de West-Europese
christen-democraten. De eucd werd geconfronteerd met de belangstelling van
een grote hoeveelheid echte en vermeende zusterpartijen uit het voormalige
Oostblok. De intentie van de Nederlanders om het christen-democratisch ka-
rakter van de evp en de eucd in stand te houden en conservatieven te weren
kwam hierdoor verder onder druk te staan.

Midden- en Oost-Europa: kansen voor de christen-democratie?

Nadat in september 1988 in Hongarije het meerpartijenstelsel heringevoerd
was en in februari 1989 in Polen het communistische regime gedwongen was tot
een rondetafeloverleg met de oppositionele vakbond Solidarność, waardoor
ook hier een terugkeer van politieke partijen een reëel toekomstbeeld werd,
raakten overal in Midden- en Oost-Europa de veertig jaar eerder gevestigde
communistische regimes aan het wankelen. De politieke omwentelingen vol-
trokken zich vervolgens onverwacht snel. Vooral door de veranderingen in de
Sovjet-Unie, geëntameerd door de in 1985 aangetreden partijleider Michail
Gorbatsjow, was de machtsbasis van de communistische regimes in deze landen
snel weggevallen. Een grotere openheid bracht de economische tekortkomin-
gen van de starre dictaturen aan het licht. Daarnaast kregen diverse vormen van
nationalisme de ruimte zich te manifesteren. Het uitblijven van ingrijpen door
sovjettroepen zorgde ervoor dat de politieke veranderingen die het gevolg wa-
ren van de ontstane spanningen – de Roemeense uitzondering daargelaten – be-
trekkelijk geweldloos verliepen. Het symbolische klapstuk vormde de val van
de Berlijnse Muur op 9 november 1989. Uiteindelijk zou einde 1991 ook de
Sovjet-Unie verdwijnen en uiteenvallen in diverse nieuwe staten.1

Aan deze ontwikkelingen hebben de West-Europese christen-democratische
partijen weinig tot niets concreets bijgedragen, al is door een enkeling steeds ge-
wezen op het belang van de contacten van het cda en enkele van zijn zuster-
partijen met de in de clandestiniteit opererende geestverwanten in Oost-Euro-
pa.2 Binnen evp en eucd werd al snel gedacht dat de ineenstorting van de tota-
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litaire regimes in deze regio de kans creëerde voor de eigen politieke beweging.
In reactie op een halve eeuw zware onderdrukking door de staat werd verwacht
dat de volkeren in Oost-Europa massaal de voorkeur zouden geven aan een los-
sere band tussen overheid en bevolking, waarbij meer nadruk werd gelegd op
de menselijke waardigheid. De christen-democratie leek daarbij een voor de
hand liggende en aantrekkelijke staatsopvatting.3

In eerste instantie werd die verwachting ook bewaarheid. Overal in de voor-
malige ‘volksdemocratieën’ ontstonden naast de burgerlijk-liberale bewegin-
gen partijen die zich, geruggesteund door de kerken die al ten tijde van de dic-
tatuur een oppositioneel geluid hadden doen klinken, lieten voorstaan op hun
streven naar maatschappelijk herstel op basis van christelijke normen en waar-
den. Daarbij werd vaak gerefereerd aan christelijk-sociale voorgangers uit de
periode vóór de vestiging van de communistische regimes. Vanaf het begin van
de revolutionaire ontwikkelingen bestond bij de West-Europese christen-de-
mocratische partijen de intentie om mee te spelen op het vacante politieke
speelveld van Midden- en Oost-Europa. De voornaamste concurrent was in
eerste instantie het liberalisme, dat volgens velen als triomfator uit de confron-
tatie tussen de twintigste-eeuwse politieke ideologieën tevoorschijn was geko-
men. Er diende dus snel gehandeld te worden. De bestaande contacten van de
westerse christen-democratische partijen met de Oost-Europese geestverwan-
ten bleken al snel ontoereikend. Die liepen namelijk vooral via de in de ucdec
georganiseerde ballingen, van wie de ten tijde van de ‘Wende’ bijna tachtigjari-
ge Konrad Sieniewicz de voornaamste representant was. Al snel werd ook in de
buitenlandcommissie van het cda vastgesteld dat deze relaties niet meer vol-
stonden, al was het alleen maar omdat ook deze ‘exilés’ allang geen voeling meer
hadden met de ontwikkelingen in hun land van herkomst. Contacten met de di-
verse nieuw ontstane partijen in het Oostblok zelf zouden voor een vollediger
beeld moeten zorgen, op basis waarvan gerichte ondersteuning aan de christen-
democraten gegeven moest worden.4

In deze zoektocht naar geestverwante politieke partijen in het voormalige
Oostblok komt de in deze studie centraal gestelde problematiek weer om de
hoek kijken. Immers, in de nieuwe democratieën bestonden geen christen-de-
mocratische partijen zoals in West-Europa. Leverde het zoeken naar partners in
de sinds 1973 tot de eg toegetreden landen al problemen op, dat zou a fortiori
gelden voor de landen in Oost-Europa, die in veel gevallen nauwelijks ervarin-
gen hadden met de democratische staatsvorm en het daarbij behorende feno-
meen van vrij opererende politieke partijen. Bovendien liepen ook hier de wen-
sen van de verschillende evp-partijen nogal uiteen. Hahn wees in een notitie in
augustus 1989 al op de risico’s die hierin opgesloten lagen. Zocht het cda naar
partijen die op het stuk van programma en grondslag gelijkenis vertoonden,
door de cdu en de csu, alsook door de övp, werd gespeurd naar centrum-recht-
se partijen die gerede aanspraak konden maken op regeringsverantwoordelijk-
heid. Vaak betrof het dan volkspartijen ter rechterzijde. De Italianen prefereer-
den daarentegen weer contacten met sterk progressieve groeperingen.5

Slechts in het geval van de ddr kwam het niet tot meningsverschillen. De
West-Duitse christen-democraten hadden zelf een problematische relatie met

354



de Ost-cdu. Deze gelijktijdig met de West-Duitse cdu ontstane partij was na
de vestiging van de ddr in 1949 blijven voortbestaan. De Oost-Duitse christen-
democraten hadden zich onvermijdelijk gecommitteerd aan het communisti-
sche bewind en waren daarom na de ‘Wende’ niet handhaafbaar in de nieuwe
constellatie. Najaar 1989 kwam het al tot de val van de oude partijvoorzitter
Gerald Götting, die werd opgevolgd door Lothar de Maizière, maar in het ka-
der van de Ost-cdu bevonden zich nog steeds diverse lieden die zich ingespan-
nen hadden voor het communistische bewind. Dat nam niet weg dat de chris-
ten-democratie in het Oost-Duitsland van na de val van de communistische
partij meteen electorale wind in de zeilen kreeg. Na de verkiezingen van 18
maart 1990 werd De Maizière als aanvoerder van de ‘Allianz für Deutschland’
minister-president van de ddr. De kwestie werd binnen de evp als een interne
cdu-aangelegenheid gezien, de andere lidpartijen hebben zich er dan ook niet
actief mee bemoeid. Een delegatie van het cda onder leiding van Hahn en Oost-
lander sprak in januari 1990 in Berlijn nog wel met enkele vertegenwoordigers
van de Ost-cdu. Naar aanleiding daarvan berichtte Hahn dat de situatie in
Oost-Duitsland nog ‘uitermate onduidelijk en zorgwekkend’ was. Het Neder-
landse oordeel week daarmee niet af van dat van de West-Duitse christen-
demo craten. Later dat jaar besloot Kohl, ondanks de voorgeschiedenis van
veertig jaar ‘collaboratie’, toch tot opname van de christen-democratische
 ‘Ossies’ in de cdu. Op 1 oktober 1990, twee dagen vóór de Duitse hereniging,
verenigden de cdu-verbanden van de oostelijke deelstaten zich met de West-
Duitse cdu.6

Een nieuwe rol voor de EUCD

Zoals al aangegeven bestond er in Midden- en Oost-Europa een voedingsbo-
dem voor het christen-democratische gedachtegoed. Na het verduren van ach-
tereenvolgens een rechtse (tijdens de bezetting door de Duitsers) en linkse dic-
tatuur was de voorkeur voor een meer gematigde politiek alleszins begrijpelijk.
De christen-democraten namen van de drie grote mondiale politieke stromin-
gen het meeste initiatief. De socialisten werden gehinderd door de met de zo-
juist geliquideerde regimes gemeenschappelijke ideologische achtergrond. Het
liberalisme was internationaal veel zwakker georganiseerd dan de beide andere
richtingen. Hiermee had de christen-democratie overigens nog geen monopo-
lie in Oost-Europa. Veel partijen richtten zich zowel tot de christen-democra-
ten als de conservatieve edu, die zich evenmin onbetuigd liet.7

In eerste instantie nam de cdi het initiatief inzake Midden- en Oost-Europa.
Al snel droeg de nog immer armlastige mondiale koepelorganisatie het nieuwe
werkterrein over aan de eucd. Vanwege haar pan-Europese karakter en de er-
varingen, opgedaan in de contacten met de Oost-Europese ballingen, was de
eucd bij uitstek geschikt om de bruggen naar geestverwanten in het voormali-
ge Oostblok te slaan. De evp, als federatie van partijen uit de eg-landen, was
hiervoor minder toegerust. Pas later, toen de nieuwe Midden- en Oost-Euro-
pese staten kenbaar maakten zich te willen aansluiten bij de Europese Unie, zou
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een evp-lidmaatschap voor partijen uit deze landen aan de orde komen. Aange-
zien de eucd inzake Midden- en Oost-Europa voor de evp aldus een rol als
‘voorportaal’ vervulde, wordt hieronder aandacht besteed aan de diverse partij-
en uit deze regio die zich bij de Unie meldden en de verschillende, soms zelfs
tegengestelde reacties die daarop van de ‘westerse’ christen-democraten kwa-
men.8

De nieuwe ‘levensopdracht’ voor de eucd had tot gevolg dat de eerderge-
noemde plannen om de eucd en de evp te laten fuseren al snel opgeborgen wer-
den. In zijn vergadering van maart 1989 besloot het Politiek Bureau van de
eucd de fusieplannen op te schorten en te streven naar een pan-Europese struc-
tuur voor de Unie. Tijdens de bijeenkomst op 3 oktober werd vervolgens be-
sloten tot de instelling van de werkgroep ‘Mittel- und Osteuropa’. Als eerste
voorzitter van deze nieuwe commissie werd Hahn aangewezen, die zich al de-
cennia ingespannen had op het terrein van de contacten met de Oost-Europese
christen-democraten. Het was zijn laatste bijdrage aan de Europese christen-
democratie. Hahn zou in juni 1990 worden opgevolgd door Van Velzen, die zo
de centrale figuur werd inzake de betrekkingen met Oost-Europa. In septem-
ber van dat jaar werd de commissie de centrale adviserende instantie waar het
ging om het toelaten van partijen uit deze regio.9

Volgens sommige waarnemers was de eucd weinig kieskeurig in de pogingen
haar ledenbestand uit te breiden. ‘De christen-democratische familie kan niet
groot genoeg worden’, zo stelde een Nederlandse journalist naar aanleiding van
het 23ste congres van de eucd, dat van 5 tot 7 november 1989 gehouden werd op
Malta. Het politiek nog stuurloze Oostblok was nu uitermate geschikt om
‘nieuwe zieltjes’ te werven.10 Op het mediterrane eiland waren Poolse, Hon-
gaarse, Russische en Estse christen-democraten aanwezig. Een andere verslag-
gever viel het op dat de genodigden uit de Oost-Europese staten direct een
groot stempel op de beraadslagingen drukten. Vooral de Estse christen-demo-
craten wisten, zo had hij waargenomen, een behoorlijke invloed uit te oefenen.
Een ontwerp-resolutie die opriep tot onafhankelijkheid van de Baltische staten
werd echter geblokkeerd. Met name Schmelzer, op Malta voorzitter van de re-
solutiecommissie, vond dit te ver gaan.11

De eucd beloofde solidariteit te betonen met de om hulp verlegen zittende
geestverwanten in Midden- en Oost-Europa. Partijen die de politieke en ideo-
logische overtuigingen van de eucd deelden, zouden zo snel mogelijk moeten
worden opgenomen; zij die zich minder expliciet als christen-democratisch
wensten te profileren maar zich wel herkenden in de uitgangspunten, zouden
in de gelegenheid gesteld moeten worden samen te werken met de eucd. Voorts
zou de hulp ook in de vorm van politieke en ideologische scholing en materië-
le ondersteuning vertaald moeten worden.12

Naar eigen zeggen was er echter geen sprake van een actief wervingsbeleid
door de eucd. Dat was ook niet nodig: de belangstellenden meldden zich, aan-
getrokken door de christen-democratische filosofie, de beschikbare materiële
onder steuningsmogelijkheden of een combinatie van beide, vanzelf.13 Ook de
poli ticoloog Hrbek beoordeelt het toelatingsbeleid van de eucd als voorzich-
tig. De West-Europese christen-democraten inviteerden weliswaar vrijmoedig
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vertegenwoordigers van de nieuwe partijen op hun bijeenkomsten, maar wens-
ten de stofwolken van de revolutionaire ontwikkelingen in de diverse Oost-
Euro pese landen eerst te laten neerdalen om pas daarna beslissingen te nemen
aangaande eventuele toelatingen. Toch werd op het eucd-congres op Malta,
vooral door de Duitse partijen, ook al gesproken over het aanknopen van rela-
ties met de bredere democratische bewegingen die een belangrijke voortrek-
kersrol speelden in Midden- en Oost-Europa, maar die zich niet als christen-
demo cratisch presenteerden. Hierbij werd gerefereerd aan Solidarność, maar ook
aan andere democratische burgerbewegingen, waarin naar de mening van Jan-
sen toch ook vele christen-democratisch geïnspireerde politici werkzaam waren:

Gewiß wird sich dabei immer die Frage nach der eigenen Identität stellen. Aber das darf
nicht eine bange, kleinmutige Frage nach dem möglichen oder befürchteten Verlust unse-
rer Identität sein. Sie muß gestellt werden als die selbstbewußte, herausfordernde Frage
nach der Bereitschaft der möglichen, an einer Mitarbeit interessierten Partner, sich auf
dem sicheren Fundament des christlich-demokratischen Programms zu engagieren.

Jansen zal zich met deze opmerking vooral gericht hebben tot de Nederlandse,
Vlaamse en Italiaanse partijen, die tezelfdertijd in de toetredingskwestie van de
edg het felste verzet boden.14

De Duitse visie kreeg al snel de wind in de rug toen uit verschillende landen
niet alleen de oorspronkelijke, vaak kleine christen-democratische partijen zich
bij de eucd meldden voor een lidmaatschap, maar tevens grotere centrum-
rechtse volkspartijen. Vaak kenden deze partijen een christen-democratisch
geïnspireerde factie, hetgeen de belangstelling legitimeerde. In de loop van 1990
kwam het steeds vaker voor, dat na eerste teleurstellende ervaringen bij verkie-
zingen in eigen land de christen-democratische partijen ervoor kozen op te
gaan in dezelfde bredere volkspartijen. eucd-secretaris-generaal Jansen moe-
digde deze tendens aan. De Unie zou haar hulp ook aanbieden aan dergelijke
volkspartijen.15

De opname van partijen uit de Midden- en Oost-Europese landen kende
vooralsnog een belemmering van formele aard. Voor de christen-democraten
uit deze regio bestond er immers nog steeds een eigen regionale organisatie, de
ucdec, al had die sinds haar laatste, in december 1971 in New York gehouden
congres weinig activiteit meer ontplooid. Via deze unie waren de Hongaarse
Christen-Democratische Volkspartij (kdnp), de Poolse Arbeiderspartij, de
Christen-Democratische Unie uit Litouwen, de Tsjecho-Slowaakse Volkspar-
tij, de Sloveense christen-democraten en de christen-democratische unies van
Estland en de Sovjet-Unie aangesloten bij de cdi. Van 2 tot 4 maart 1990 vond
in Boedapest een congres van de ucdec plaats. De ballingenorganisatie kon
voor het eerst op ‘eigen terrein’ congresseren. Deze regionale unie zou echter
geen rol van betekenis meer spelen. Het elan van pioniers als Sieniewicz was
verdwenen en in de jaren zeventig en tachtig prefereerde ook de eucd een po-
litiek van toenadering tot de Oost-Europese regimes, waardoor de ballingen
aan relevantie ingeboet hadden. Al in 1989 hadden de eerste Oost-Europese
partijen zich gemeld bij de eucd-secretaris voor een lidmaatschap. Jansen had
besloten deze aanvragen voorlopig onbehandeld te laten: de Oost-Europeanen
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dienden zich eerst zelf maar uit te spreken of zij nog een eigen organisatie wens-
ten. In Boedapest bleek het verlangen algemeen om aansluiting te zoeken bij de
eucd. De op West-Europa gerichte organisatie was echter zelf zover nog niet;
de ucdec zou in de overgangsfase dienst kunnen blijven doen als regionale or-
ganisatie van de cdi. In Bratislava werd een bureau gevestigd, dat onder leiding
van Ján Carnogursky de secretariaatswerkzaamheden zou verrichten.16

De ucdec was echter geen lang leven meer beschoren. In het voorjaar van
1990 traden partijen uit Hongarije en Tsjecho-Slowakije toe tot de eucd. Die-
zelfde maand bereikten Jansen toetredingsverzoeken van de Boerenpartij uit
Polen, de Nationale Christen-Democratische Boerenpartij uit Roemenië, de
Christen-Democratische Unie uit Estland en de Unie van Solidaristen uit de
Sovjet-Unie, terwijl ook zich christen-democratisch noemende partijen uit Slo-
venië, Polen en Litouwen hun interesse kenbaar maakten. Het eucd-bestuur
had intussen besloten om verdere toelating van aspirant-partijen minstens uit te
stellen tot na de eerste vrije verkiezingen in die landen, zodat meer duidelijk-
heid verkregen kon worden over de feitelijke politieke positie van de betreffen-
de partij.17

Tijdens de vergadering van de werkgroep ‘Mittel- und Osteuropa’ van 7 sep-
tember 1990, voor het eerst onder voorzitterschap van Van Velzen, werden drie
criteria opgesteld voor toelating van geïnteresseerde partijen tot de eucd. De
toetredende partij moest afkomstig zijn uit een democratische rechtsstaat, heb-
ben deelgenomen aan vrije, landelijk georganiseerde verkiezingen en zij moest
de Europese en mondiale christen-democratische manifesten uit 1976 alsook de
eucd-statuten onderschrijven. Bij belangstelling van meer partijen uit één land
zou een nationale equipe gevormd moeten worden. Het voorstel van cdu-
afgevaar digde Fischer om ook ‘potentiële regeringsvertegenwoordiging’ als cri-
terium op te nemen werd door de andere partijen – het cda voorop – afgewe-
zen. Juist de kleinere christelijk georiënteerde partijen zouden ook een kans
moeten krijgen, zo vond de meerderheid van de eucd-partijen.18

De toetredingscriteria werden uiteindelijk ook vastgelegd in nieuwe statu-
ten, die door het Politiek Bureau op 6 juni 1991 werden goedgekeurd. Toen was
inmiddels aan de toelatingseisen toegevoegd dat de aanvragende partij na ver-
kiezingsdeelname vertegenwoordigd moest zijn in het parlement. Ook werd
het statutair mogelijk geestverwante partijen, die ‘die politischen Grundauffas-
sungen und die prinzipiellen geistigen Orientierungen der eucd teilen’, als
waarnemer op te nemen. Deze waarnemers konden wel deelnemen aan de ver-
gaderingen, maar bezaten geen spreek- of stemrecht. Het was een constructie
die vooral diende om de partijen waarover binnen de eucd getwijfeld werd aan-
gaande identiteit en politieke bedoelingen in de wachtkamer te kunnen zetten.
Om te kunnen beoordelen of de zich aanmeldende partijen inderdaad voldeden
aan de in de statuten gestelde voorwaarden, verrichtte de werkgroep Midden-
en Oost-Europa nogal wat onderzoek. Dat bestond uit bestudering van docu-
mentatie van deze partijen, maar vooral ook in fact finding-missions ter plaatse.
cda-partijvoorzitter Van Velzen was in het kader van deze werkzaamheden
nogal eens op reis in het voormalige Oostblok. Soms was er gerede aanleiding
om te twijfelen aan de integriteit van individuele politici in deze partijen. De
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communistische regimes hadden er in de voorgaande decennia namelijk een ge-
woonte van gemaakt de diverse burgerlijke bewegingen te infiltreren. ‘Dit be-
tekende voor ons dat niet iedere persoon te vertrouwen was’, zo verklaarde Van
Velzen later. Het waarnemerschap gaf de eucd tevens de gelegenheid om par-
tijen uit landen die nog niet voldeden aan de kenmerken van een democratische
rechtsstaat alvast aan zich te binden. Het betrof dan met name de partijen uit
Kroatië, Roemenië, Rusland en de Baltische republieken, waar het staatsvor-
mings- en democratiseringsproces op dat moment nog slechts in de kinder-
schoenen stond.19

Zomer 1991 werd overeengekomen dat de ucdec een regionale organisatie
van de eucd zou worden. Haar bestuursleden zouden voortaan de eucd-
Bureau vergaderingen bijwonen.20 Nog geen jaar later, aan de vooravond van het
24ste eucd-congres, dat van 21 tot en met 23 juni 1992 in Warschau werd ge-
houden, werd in een algemene vergadering van de ucdec besloten de organisa-
tie te doen opgaan in de eucd.21 Tijdens het eucd-congres vonden de aanwezi-
gen ampele gelegenheid om met elkaar te spreken over de ontwikkelingen in
Oost-Europa. Vastgesteld moest worden, dat sinds de val van het communisme
niet alle verwachtingen uitgekomen waren. De beloofde welvaart was slechts
voor een enkeling gerealiseerd en ook met de vestiging van de democratische
rechtsstaat wilde het maar niet vlotten. Opkomend nationalisme zorgde voor
vergroting van de onrust.22 Als gevolg daarvan reageerde de bevolking haar
frustratie af op de partijen die in de eerste twee postcommunistische jaren re-
geringsverantwoordelijkheid hadden gedragen. Niet zelden hoorden daar ook
de door de eucd gesteunde centrum-rechtse volkspartijen toe. Het gaf gele-
genheid voor een come-back van de communisten. Polen, Roemenië, Estland
en Litouwen vormen hiervan treffende voorbeelden.23

Na de opheffing van de ucdec als zelfstandige organisatie kregen de Oost-
Europese partijen hun plaats in de gremia van de eucd. Zo waren zij vertegen-
woordigd in de eucd-raad, de opvolger van het Politiek Bureau, die op 14 ja-
nuari 1993 voor het eerst bijeenkwam. Op deze constituerende zitting werd een
nieuw eucd-presidium gekozen, waarbij evp-voorzitter Martens tevens de eer-
ste man van de ‘moederorganisatie’ werd. In het presidium werden met Lojze
Peterle en Laszlo Surján voor het eerst ook vertegenwoordigers van de Oost-
Europese partijen gekozen.24

Rivaliteit in steunverlening

De door de West-Europese christen-democraten beschikbaar gestelde midde-
len genereerden vanzelf belangstelling – ook bij groepen waarvan de christen-
democratische inslag twijfelachtig was. Voor de steunverlening aan Midden-
en Oost-Europa konden cdu en dc uit de eigen financiën putten; het cda zag
zijn mogelijkheden vergroot toen vanaf de zomer van 1990 met de rijkssubsi-
dieregeling ‘algemene vorming en scholing politiek kader in Midden- en Oost-
Europa’ ruimere middelen beschikbaar kwamen. Naar de toenmalige staats -
secretaris van Economische Zaken, speciaal belast met buitenlandse handel,
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werden deze subsidies ook wel ‘Bukmangelden’ genoemd. Het cda stelde een
aparte medewerker voor Midden- en Oost-Europa, J.C.A.M. Gielen, aan om
de steunverlening te coördineren. Het beheer van de financiële middelen voor
deze doelen kwam in handen van de naar de door de Nederlanders bewonder-
de Chileense christen-democratische staatsman vernoemde Eduardo Frei
Stichting (efs). De eerste voorzitter van deze efs was Th.G.J. Kerstiëns, de di-
recteur buitenlandse betrekkingen van de katholieke ontwikkelingshulporga-
nisatie cebemo. Na diens plotselinge overlijden in augustus 1990 volgde 
Schmelzer hem op. In 1990 beperkte het cda zijn steun nog tot enkele par tijen
in Hongarije, Tsjecho-Slowakije en Polen.25 Daarna nam de spreiding van de
steun over de verschillende landen toe. De efs had op basis van de genoemde
subsidieregeling jaarlijks ƒ608.000 beschikbaar voor scholings- en vormings-
werk in Oost-Europa.26

Vooral de kas getroostte zich grote inspanningen in het voormalige Oost-
blok. cdu-buitenlandsecretaris Fischer schetste de Nederlandse defensiestaats-
secretaris B.J.M. baron van Voorst tot Voorst in februari 1990 dat ongeveer ‘80
à 90 %’ van het kas-kader werd ingezet voor Oost-Europa. De steun werd in
Hongarije, Tsjecho-Slowakije en Roemenië verdeeld over meer partijen, waar-
bij de hoop bestond dat uiteindelijk brede volkspartijen ontstonden waarvan de
christen-democraten deel zouden uitmaken. Een goede tweede investeerder in
Oost-Europa was de Hanns-Seidel-Stiftung van de csu. Beide Duitse instituten
openden al in 1989 en 1990 dependances in Warschau, Boedapest, Praag en
Moskou. De grote Duitse bemoeienis in het voormalige Oostblok leidde tot be-
zorgdheid bij het cda, zo blijkt uit een notitie van vice-voorzitter Van de Bee-
ten uit februari 1990. Deze ongerustheid werd mede veroorzaakt doordat de
Duitsers zich in hun ontwikkelingshulp goeddeels onttrokken aan het ‘team-
verband’ van de eucd. Het was op deze wijze onvermijdelijk, zo vreesde Van
de Beeten, dat de christen-democratie in Oost-Europa, mocht zij van de grond
komen, een conservatief karakter zou hebben.27

Een van de opties die door Van de Beeten opgeworpen werden om de invloed
van het cda op de ontwikkeling van de christen-democratie in Oost-Europa te
vergroten was het stichten van een eigen ‘steunpunt ter plaatse’. Indien gelijk-
gestemde partijen als de Belgische cvp en de Italiaanse dc konden bijdragen in
de kosten, zou de haalbaarheid van het plan vergroot worden. Onder de vlag
van de Fondation Robert Schuman, het alleen op papier bestaande evp-insti-
tuut, zouden wellicht nog meer zusterpartijen alsook de over Brusselse fondsen
beschikkende Europese fractie bij het project betrokken kunnen worden.28 In
november 1990 werd een voorstel voor een dergelijk instituut met standplaats
Boedapest door Van Velzen en de voorzitter van de Hongaarse kdnp, Surján,
gelanceerd in de werkgroep ‘Mittel- und Osteuropa’. Hoewel op deze vergade-
ring cdu-afgevaardigde Fischer nog enthousiast reageerde en ook kas-voorzit-
ter Vogel (tevens vice-voorzitter van de edu) in december 1990 zijn steun toe-
zegde voor het project-Boedapest, werden beiden al snel teruggefloten door
Kohl. De cdu wenste de ‘ontwikkelingshulp’ in Oost-Europa op eigen houtje
en naar eigen inzicht te organiseren. Ook csu-voorzitter Theo Waigel wees
deelname van zijn partij aan het project van de hand. Bij het cda, maar ook bij
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andere eucd-partijen bestond irritatie over de opstelling van de Duitsers, die de
oprichting van het vormingsinstituut te Boedapest zelfs leken te saboteren.29

Het verwerven van effectieve steun onder de zusterpartijen voor dit project
bleek aldus een lastig karwei, waarvoor met name Van Velzen en Kralt zich heb-
ben ingespannen. Mondjesmaat kwamen de toezeggingen van de zusterpartijen
binnen. Opvallend waren de positieve reacties van de Griekse nd en de Spaan-
se pp, die zich hiermee van hun beste christen-democratische kant lieten zien.30

In eerste instantie gaven evp en eucd aan niet te zullen bijdragen aan het pro -
ject.31 Dat standpunt veranderde toen het belang ervan werd onderschreven
door de partij- en regeringsleiders van de evp op de conferentie van 13 april
1991. Drie weken later werd op een volgende bijeenkomst in eucd-verband in
Parijs door de verschillende partijen groen licht gegeven; ook de kas zegde nu
toe te participeren. In het cda werd tevreden vastgesteld dat met de oprichting
van het vormingsinstituut in Boedapest voorkomen werd dat de cdu zich een
monopoliepositie kon verwerven ten aanzien van de partijvorming in Oost-
Euro pa.32 Op 6 oktober 1991 werd de christen-democratische academie voor
Midden- en Oost-Europa in Boedapest geopend. Van Velzen werd de eerste
president. Het instituut was vooral bedoeld ter vorming en scholing van de po-
litiek onervaren Oost-Europese politici uit de met de eucd verwante partijen
en zou op dit terrein veel werk verrichten.33

Voorkeuren in Hongarije, Polen en Tsjecho-Slowakije

De Politieke Bureaus van evp en eucd spraken op een gezamenlijke vergade-
ring van 7 maart 1989 de intentie uit de ondersteuning aan de christen-demo-
craten in Midden-Europa uit te breiden. Polen, Tsjecho-Slowakije en Honga-
rije werden hier als eerste aandachtsgebieden aangewezen. Tijdens een door de
cdi georganiseerde conferentie over Midden- en Oost-Europa van 24 tot en
met 27 mei verzochten de daar aanwezige Poolse en Hongaarse christen-demo -
craten met klem om materiële ondersteuning voor de opbouw van hun partij-
structuur. De mogelijkheden van het cda om hierin een bijdrage te leveren
 waren vóór de toekenning van de Bukmangelden uiterst beperkt. De cda-
partij raad nam op zijn vergadering van 14 en 15 juli in Bussum op voorstel van
de commissie buitenland en het dagelijks bestuur niettemin een resolutie aan
die het partijbestuur opriep de Poolse en Hongaarse geestverwanten te onder-
steunen. Eind 1989 werd aan dit tweetal landen Tsjecho-Slowakije toegevoegd,
waar de in het westen populaire boegbeelden Alexander Dubcveck en Vaclav
Havel een hoofdrol speelden in de omwentelingen van november 1989.34

Binnen het cda werd sterk gepleit voor de stimulering van christen-demo-
cratische partijen in deze landen. Het Oost-Europese partijenlandschap dreig-
de anders gedomineerd te gaan worden door brede burgerbewegingen, die zich
vooral tegen het communisme afzetten. Deze bewegingen hadden weliswaar
vaak nauwe banden met de kerken en beriepen zich op de christelijk-sociale
leer, maar de verwachting was toch dat als eenmaal de communistische spoken
voorgoed waren verjaagd, de politiek volstrekt geseculariseerd zou raken. Ook
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de onderlinge verdeeldheid van de christen-democraten in Oost-Europa ener-
zijds en anderzijds hun neiging organisatorische verbintenissen aan te gaan met
niet-christen-democratische groeperingen vroegen om een actieve houding.35 In
de commissie buitenland moest J.D. Gabor in het najaar van 1989 bij herhaling
erkennen dat de politieke situatie in de betreffende landen nog buitengewoon
onoverzichtelijk was. Voorzichtigheid was dan ook geboden in het aangaan van
contacten en (financiële) verplichtingen. Te lang wachten herbergde echter ook
risico’s. ‘Wel moet opgepast worden, dat de Duitsers en de Oostenrijkers in het
aangaan van de contacten met Midden en Oost Europese partijen niet de leiding
krijgen, omdat zij ook niet-christen-democratische partijen steunen’, zo kwam
ook bij Gabor de aloude Nederlandse argwaan ten aanzien van cdu en övp aan-
gaande hun voorkeur voor grotere conservatieve partners weer om de hoek kij-
ken.36 Binnen de buitenlandcommissie groeide de vrees, dat de cdu haar ruime
financiële mogelijkheden zou gaan inzetten ter ondersteuning van alle anti -
socia listische groeperingen. Ook om deze reden was het van het grootste belang
om de conservatieven uit de evp-fractie te weren, anders zouden de middelen
die hier ter beschikking stonden in dezelfde (cdu-)geest besteed worden.37

Hoewel op de door övp-voorzitter Josef Riegler en Van Velzen georgani-
seerde rondetafelconferentie voor partij- en regeringsleiders in Salzburg begin
december 1989 werd uitgesproken in eerste instantie alle zich als christen-de-
mocratisch uitgevende partijen de helpende hand toe te steken, bleek dit uit-
gangspunt al snel onrealistisch. Toen Ruding in december 1989 voor het cda
Polen en Hongarije bezocht om zelf eens poolshoogte te nemen in deze landen,
concludeerde hij dat het onverantwoord zou zijn om zonder meer alle groepe-
ringen die zich als christen-democratisch presenteerden te ondersteunen: het
waren er eenvoudigweg te veel. Nadere selectie aan de hand van de program-
ma’s van de kandidaat-partners was gewenst.38

Voorjaar 1990 concludeerde Hahn in de commissie buitenland dat er eigenlijk
nog steeds geen volledige duidelijkheid bestond over de stand van zaken met
betrek king tot de ontwikkeling van de christen-democratie in Oost-Europa. De
veteraan had nogmaals vastgesteld dat de kas bereid was zo’n beetje alle niet-socia -
listische partijen te steunen. Van Velzen wees op de cda-partijlijn, die de steun be-
perkte tot de christen-democratische partijen die aan de verkiezingen in hun land
gingen deelnemen. In eerste instantie was daarbij het leggen van persoonlijke con-
tacten belangrijker dan financiële ondersteuning, zo meende de partijvoorzitter.39

In het dagelijks bestuur had Van Velzen de nodige twijfels te overwinnen. Tijdens
de vergadering van 2 april stelde P.C. Lodders-Elfferich vraagtekens bij de in haar
ogen ruimhartige steun van de partij aan de christen-democraten in Midden- en
Oost-Europa: ‘weten we welke kant ze opgaan?’ Van Velzen wees erop dat de
steun noodzakelijk was om enige invloed uit te oefenen op de richting van deze
partijen: ‘In het andere geval zal de Duitse invloed dominant zijn.’40

Toch werden de initiatieven in de richting van Oost-Europa door de partij
doorgaans aangemoedigd. Op de partijraad van 16 december 1989 in Amster-
dam was een door het dagelijks bestuur ingediende resolutie aangenomen, die
de partij opriep haar contacten met en steunverlening aan de Poolse, Tsjecho-
Slowaakse en Hongaarse ‘zusterpartijen’ uit te bouwen.41 Een half jaar later, op
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de partijraad van 9 juni 1990 in Utrecht, werd de eerder in dit deel aan de orde
gekomen resolutie aangenomen die de toetreding van de conservatieven tot de
evp afwees. In diezelfde uitspraak werd, met het oog op het beschermen van de
christen-democratische identiteit van de evp, het partijbestuur de opdracht ge-
geven datzelfde selectieve toelatingsbeleid ten aanzien van aspirant-leden uit
het voormalige Oostblok te hanteren.42

In Hongarije werd in maart 1989 de kdnp, die voor haar wortels verwees naar
de vroegere democratische volkspartij, heropgericht. Hierbij speelden nog di-
verse personen een rol die in de voorgaande decennia betrokken waren bij de
ucdec. Was de oude volkspartij bij de verkiezingen in 1947 nog de tweede par-
tij in Hongarije geweest, de kdnp bereikte een dergelijke omvang bij lange na
niet. Het kan dan ook niet verrassen, dat vooral de cdu haar blik richtte op gro-
tere centrum-rechtse partijen in Hongarije. Tijdens een bezoek van Jansen en
de voorzitter van de cda-werkgroep Midden- en Oost-Europa Gabor, die van
Hongaarse afkomst was, aan Boedapest in juli 1989 bleek dat behalve de kdnp
ook het grotere maar politiek veelkleuriger samengestelde Hongaars Democra-
tische Forum (mdf) van Jozsef Antall geïnteresseerd was in banden met de
West-Europese christen-democraten. Het mdf beriep zich op christelijke waar-
den en normen, maar was tevens sterk nationalistisch georiënteerd.43

Voor het cda was de kdnp, die voor haar inspiratie verwees naar het evange-
lie en de katholieke sociale leer, de enige gewenste partner in Hongarije. Rond
haar oprichtingscongres eind september ging Gabor, ditmaal vergezeld van Van
Velzen en Van de Beeten, nogmaals naar Boedapest. De Nederlandse delegatie
zegde daar toe bij de eucd te pleiten voor een volwaardig lidmaatschap van de
kdnp. Daarnaast beloofde het cda financiële en organisatorische steun aan de
armlastige partij. Van Velzen schreef na terugkomst aan Jansen over de kdnp:
‘It is the only real Christian Democratic party’. Voor de andere gegadigden zou
binnen eucd-verband niet meer dan een waarnemerschap in het verschiet kun-
nen liggen.44 Dat met name de Duitsers bleven pleiten voor contacten met het
mdf, baarde de Nederlanders zorgen. Een verwatering van het christen-demo-
cratische karakter van de beweging langs deze weg lag op de loer. ‘Een van de
vice-voorzitters […] van het Hongaarse Democratisch Forum bijvoorbeeld is
een atheïst’, zo werd ongerust vastgesteld.45

Het was voor de Nederlanders dan ook een teleurstelling te moeten verne-
men dat de kdnp op 14 juni 1990 ook was toegetreden tot de edu. Toen zij de
Hongaren naar de achtergrond van deze stap vroegen, bleek dat dit vooral op
aandringen van edu- en övp-voorzitter Mock was gebeurd. Een goede ver-
standhouding met de Oostenrijkse zusterpartij was de kdnp veel waard, zo
werd de Nederlanders gemeld. Verder was het zo dat ook het mdf en de Partij
van Onafhankelijke Kleine Landeigenaren (fkgp), met wie de Hongaarse chris-
ten-democraten een regeringscoalitie vormden, zich al bij de edu hadden aan-
gesloten. Bovendien was ook een aantal West-Europese christen-democratische
partijen lid van zowel eucd als edu, zo verklaarden de Hongaren.46

De contacten van het cda met de kdnp namen diverse vormen aan. Zo 
bracht einde november 1990 een veertigtal pas aangestelde Hongaarse burge-
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meesters van kdnp-signatuur op uitnodiging van het cda een bezoek van een
week aan Den Haag. De Hongaarse burgervaders werden hier door Neder-
landse kaderleden voorgelicht over de parlementaire democratie, politieke stel-
sels, omgang met de media en discussietechnieken.47

Inzake Hongarije kregen de Duitsers èn de Nederlanders hun zin. Tijdens
zijn vergadering op 7 juni 1990 besloot het Politiek Bureau van de eucd zowel
de kdnp als het mdf toe te laten als volwaardig lid, op voorwaarde dat zij één
Hongaarse equipe zouden vormen. De wens werd uitgesproken, dat ook de
fkgp zich snel bij deze equipe zou voegen. Nadat fkgp-voorzitter Ferenc Nagy
zich in oktober inderdaad bereid had verklaard met de twee andere partijen te
gaan samenwerken in de Hongaarse equipe, besloot het eucd-Bureau haar in fe-
bruari 1991 het lidmaatschap te verlenen.48 Al snel verwaterde het contact tussen
de eucd en de fkgp-leiding echter. Toen de partij na een leiderschapscrisis, die
de populist József Torgyán aan de macht bracht, vervolgens in nationalistisch
vaarwater terechtkwam, werden ook de relaties met de twee andere componen-
ten van de Hongaarse equipe slechter. In 1992 werd de fkgp zelfs geschorst als
edu-lid. Na een visitatie door de evp onder leiding van Van Velzen in het najaar
van 1992 besloot begin 1993 ook de eucd haar het lidmaatschap te ontnemen.49

Ondanks de Nederlandse steun verkreeg de kdnp geen massale aanhang. Bij
de eerste vrije verkiezingen in maart 1990 behaalde zij 6,5 % van de stemmen;
het mdf kwam uit op 25 % en werd daarmee de grootste partij. Zelfs de fkgp
behaalde meer zetels dan de christen-democraten en kwam uit op 12 %. Wèl
nam de kdnp deel aan een driepartijenkabinet met mdf en fkgp. De ministers-
ploeg kwam onder leiding te staan van Forum-voorman Antall, die zich na-
drukkelijk als een christelijk geïnspireerd politicus profileerde.50 De coalitie viel
uiteen na het overlijden van Antall eind 1993. Bij de parlementsverkiezingen
van 1994 leverde de kdnp drie zetels in. Grote onderlinge verdeeldheid, resul-
terend in een aantal schisma’s, had tot gevolg dat het mdf terugviel van 164 naar
36 zetels. mdf en kdnp werden tot een oppositierol veroordeeld. Toch stelde de
commissie buitenland in 1994 tevreden vast dat de investeringen in de Hon-
gaarse zusterpartij wel degelijk de moeite waard waren geweest. De Hongaarse
christen-democraten behaalden bij verkiezingen immers steeds genoeg stem-
men om in het parlement een factor van enige betekenis te kunnen zijn.51

De Hongaarse problematiek – een kleine christen-democratische partner en
een grotere centrum-rechtse volkspartij – deed zich mutatis mutandis ook in
Tsjecho-Slowakije voor. Begin december 1989 bezochten Van de Beeten en
Hahn Praag om daar te spreken met geestverwanten. De democratie in Tsjecho-
Slowakije was ten tijde van het bezoek van de cda-delegatie nog bijzonder pril.
De ‘fluwelen revolutie’ had slechts drie weken daarvoor plaatsgehad. Ondanks
de steun van het episcopaat aan deze omwenteling ontstond er in Tsjecho-
Slowa kije geen grote christen-democratische eenheidspartij. Direct na de
machts wisseling was de Christen-Democratische Beweging van Bohemen en
Moravië (kds) door Charta 77-voorman Vaclav Benda opgericht als één van de
meer dan dertig politieke partijen. Eind december vond het eerste partijcongres
van de kds plaats.
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De kds was opgericht uit protest tegen de oude traditioneel-katholieke
 Tsjecho- Slowaakse Volkspartij ( vcsl), die bij de parlementsverkiezingen in mei
1946 de enige niet-socialistische partij geweest was. Na de communistische
‘coup’ van 1948, die een aantal leiders het land deed ontvluchten, was de vcsl
opge nomen in het nationale front en had zij zich geschikt in de veranderde
verhou dingen. Nadat de vcsl zich in het voorjaar van 1990 had ontdaan van
haar aan het oude regime gecommitteerde partijleiding werd zij in juni van dat
jaar toegelaten tot de eucd. De kds werd opgeroepen met de Volkspartij een
equipe te formeren. Aangezien de partij van Benda op dit stuk nalatig bleef,
kwam de kds niet verder dan de waarnemersstatus.52

In eerste instantie sloot zich bij de Tsjecho-Slowaakse equipe ook de Slo-
waakse christen-democratische partij (kdh) van de katholieke dissident Carno-
gursky, vice-premier van de Tsjecho-Slowaakse federatie, aan. Toen Van de
Beeten in februari 1990 in Nitra het cda vertegenwoordigde op het oprich-
tingscongres van deze partij, moest hij vaststellen dat daar ook edu-secretaris-
generaal Khol aanwezig was. De kdh hield dus, evenals de vcsl, meer ijzers in
het vuur. Hoewel Carnogursky in zijn openingsrede duidelijk maakte dat zijn
partij de christelijke normen en waarden en de christelijk-sociale leer als uit-
gangspunten voor haar politiek handelen zou nemen, maakten de enthousiaste
referenties aan de katholieke prelaat Josef Tiso, die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog leiding had gegeven aan een met de Duitsers collaborerend regime, Van
de Beeten toch aan het twijfelen.53 Bovendien was de kdh een separatistische
partij, die naar een zelfstandig Slowakije streefde. De federatie Tsjecho-Slowa-
kije viel in 1992 uiteen in twee afzonderlijke staten, waardoor de kdh de Slo-
waakse vertegenwoordiger in de eucd werd. Afsplitsingen in 1993 verzwakten
de partij snel.

Nog onduidelijker was de situatie in Polen. Hier had de katholieke kerk, met
een landgenoot sinds 1978 zetelend op de Heilige Stoel in Rome, een aanzien-
lijke rol gespeeld in het onder druk zetten van het militair-communistische re-
gime van generaal Woiciech Jaruzelski. De overgang van het communistische
bestuur naar democratische verhoudingen verliep met horten en stoten. Hier-
toe aangezet door de groeiende sociale onrust belegde de communistische re-
gering in februari 1989 een rondetafelconferentie met het oppositionele Soli-
darność van Lech Waĺesa. Het leidde onder meer tot de legalisering van de 
clandestiene arbeidersbeweging en de erkenning van het recht tot politieke par-
tijvorming. Bij de verkiezingen voor een deel van het Poolse parlement van juni
1989 werden de communisten vernederend verslagen door Solidarność. In ja-
nuari 1990 hief de communistische partij zichzelf op. De uitslag van de verkie-
zingen van voorjaar 1989 had tevens bijgedragen aan een stagnering van het
proces van partijvorming. Immers, alle vrije parlementszetels vielen toe aan So-
lidarność, waardoor andere groeperingen zich niet vertegenwoordigd wisten.
Pas eind 1991 vonden er, op basis van een kort daarvoor aangenomen nieuwe
kieswet, nationale verkiezingen voor een volledig nieuwe Sejm plaats.

Het probleem voor de westerse christen-democraten was dat er in Polen
maar geen christen-democratische eenheidspartij wilde ontstaan. De ontwikke-
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lingen in het partijenlandschap volgden elkaar in rap tempo op, maar zonder
het voor de eucd gewenste resultaat. Het was dan ook niet eenvoudig om een
gesprekspartner te vinden. Om enige duidelijkheid te verkrijgen bezochten ver-
tegenwoordigers van de westerse partijen, het cda voorop, Polen regelmatig.
Om historische redenen richtte de eucd zich in eerste instantie op de op 12 fe-
bruari 1989 heropgerichte Christen-Democratische Arbeiderspartij (chdsp).
Deze was in 1946 door het communistisch bewind verboden, waarna de partij-
leiding in ballingschap was gegaan. Vertegenwoordigers van deze partij hadden
daarna steeds een rol gespeeld in de ucdec. De voornaamste representanten
hiervan waren Sieniewicz en chdsp-secretaris Gebhardt, die beiden in de jaren
zestig en zeventig ook actief waren geweest in de Wereldunie. Al enkele dagen
na haar wederoprichting waren afgevaardigden van de chdsp aanwezig op het
partijcongres van de Italiaanse dc, waar zij de West-Europese christen-demo-
cratische partijen om steun vroegen. In september was de stokoude partijvoor-
zitter Wĺadisĺaw Siĺa-Nowicki ook present op het cdi-congres in Guatemala,
waar hij gekozen werd in het presidium van de mondiale organisatie. Een auto-
matische toelating van de chdsp tot de eucd alleen vanwege het lidmaatschap
van de ucdec en de cdi en haar rol bij de oprichting van de nei in 1947 vond
het cda echter voorbarig.54

Begin 1990 raakte de chdsp verstrikt in een interne discussie over de koers.
Daarbij lag de keuze tussen zelfstandigheid of het opgaan in de grotere en elec-
toraal veelbelovender alliantie van centrum-rechtse groepen.55 Tijdens de verga-
dering van het Politiek Bureau van de eucd begin juni 1990 lag de aanvraag van
de chdsp voor. Oude bekende Gebhardt bepleitte een vlotte toetreding van zijn
partij, maar ook de cdu toonde zich nu sceptisch. Het Bureau riep de Poolse
christen-democraten uiteindelijk op alles in het werk te stellen om te komen tot
een samenwerking van alle christen-democratisch georiënteerde krachten.56

Ook een bezoek van Kralt en Hahn aan Warschau in augustus 1990, waar
met een aantal verschillende groeperingen werd gesproken, bracht niet de ge-
hoopte helderheid. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van eind 1990
waren twee heterogene blokken ontstaan, die zich losjes verbonden met één van
de twee kandidaten. De Democratische Burgerbeweging beval Tadeusz Mazo-
wiecki, in 1989 de eerste niet-communistische premier van Polen, aan, terwijl
de Centrum Alliantie zich min of meer achter Waĺesa opstelde. Van deze al -
liantie maakten diverse kleine christen-democratisch georiënteerde groeperin-
gen deel uit, zoals de Boerenpartij psl en het Christen-Democratisch Forum.
De twee blokken konden echter geenszins als politieke partijen worden be-
schouwd en de samenstellende delen behielden hun zelfstandigheid. De Ne-
derlandse delegatie kreeg tijdens haar bezoek geen gunstige indruk van het lei-
derschap van de verdeelde en zieltogende chdsp. Voorzitter Siĺa-Nowicki was
in de tachtig en met Gebhardt had Hahn in de jaren zestig en zeventig minder
gelukkige ervaringen gehad. Een pleidooi van het Nederlandse duo om door sa-
menwerking met het Christen-Democratisch Forum in de Centrum Alliantie
de kansen voor de christen-democratie in Polen te vergroten, werd genegeerd.
Voor het cda ging hiermee min of meer een streep door de chdsp als aspirant-
partner en verschoof de aandacht naar het Christen-Democratisch Forum. De
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eucd besloot naar aanleiding van de rapportage van de cda-sondering en een
soortgelijke exercitie vanuit de cdu om vooralsnog geen van de Poolse partijen
toe te laten als lid.57

Zolang het Christen-Democratisch Forum deel uitmaakte van de Centrum
Alliantie, bleef er bij het cda koudwatervrees bestaan om met toelating tot de
eucd in te stemmen. De cdu drong echter aan op toelating van de gehele al-
liantie. De voorkeur van de Duitsers ging ook in Polen uit naar relaties met bre-
de volkspartijen, die een gerede kans op regeringsdeelname hadden. In eerste
instantie had de cdu zich in Polen, conform een afspraak tussen Kohl en
 Waĺesa,  afzijdig gehouden.58 Zij prefereerde te wachten op de uitslag van de eer-
ste verkiezingen om te bepalen welke partijen voldoende draagvlak verwierven
en daarom de moeite waard waren om steun aan te verlenen. Begin 1991 was
door de cdu contact gelegd met de Centrum Alliantie. Ook de andere evp-par-
tijen kozen vervolgens voor samenwerking met deze ‘Volkspartei mit breitem
Spektrum’, die zich tijdens een congres begin maart 1991 constitueerde als
christen-democratisch georiënteerde volkspartij.59

Op advies van de werkgroep Europa werd in de zomer van 1991 ook de cda-
steun uiteindelijk toegewezen aan de Centrum Alliantie. In juli werd zij als
waarnemer toegelaten tot de eucd. Dezelfde status werd verleend aan het in
mei opgerichte Christen-Democratische Congres, waarbij de chdsp zich had
aangesloten. Het betrof een verzameling van kleine groeperingen en indivi -
duen, onder wie voormalige leden van de chdsp. De Alliantie omvatte echter
nog steeds politici van velerlei slag – ook liberaal-conservatief georiënteerden.
Het cda bleef zich dan ook inspannen voor het ontstaan van een grote, homo-
gene christen-democratische partij.60 Voorjaar 1991 meldde zich de Democrati-
sche Unie (ud) van Mazowiecki bij het cda met de wens contacten aan te kno-
pen.61 In de aanloop naar de Poolse parlementsverkiezingen van 27 oktober
1991 leefde in het cda de overtuiging dat het ‘van eminent belang’ was dat er in
Polen alsnog een ‘duurzame’ christen-democratische partij ontstond. De ver-
kiezingen van oktober leidden niet tot meer duidelijkheid, maar resulteerden
slechts in een sterke versnippering. Niet minder dan achttien partijen kwamen
in de Sejm. De chdsp sleepte vijf zetels in de wacht; Mazowiecki’s ud 62 en de
Centrum Alliantie 44.

Voorjaar 1992 deed de leiding van de chdsp een beroep op Van Velzen, Jan-
sen en toenmalig eucd-president Colombo om de Poolse Arbeiderspartij als-
nog te erkennen als volwaardig lid van de eucd. Zij voldeed immers aan de door
de eucd gestelde toetredingscriteria. In de ‘fluid situation’ in Polen was het tot
dan toe onmogelijk geweest om een ordentelijk functionerende christen-demo-
cratische partij op de been te brengen, zo schreef de chdsp-leiding. Verwezen
werd hierbij zelfs naar de moeizame vorming van het cda in Nederland. Hulp
aan de chdsp was de enige weg om succes voor de christen-democratie in Po-
len te realiseren, zo trachtte de Arbeiderspartij Van Velzen te overtuigen.62 Toen
een vertegenwoordiger van een van de Poolse groeperingen op de vergadering
van de werkgroep-Van Velzen in juli 1992 de eucd verweet onvoldoende steun
gegeven te hebben aan de Poolse christen-democratie, waardoor deze nooit tot
volle wasdom was gekomen, repliceerde Van Velzen geïrriteerd dat het onmo-
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gelijk was veertien verschillende partijen te ondersteunen. Aan de wens vanuit
de eucd om zich eindelijk eens te verenigen was nooit gevolg gegeven, zo ver-
dedigde hij de houding van de West-Europese partijen.63

In mei 1992 moest vastgesteld worden dat de sterk verdeelde Centrum Al-
liantie een liberale richting uitging en werd de hoop van het cda maar weer op
de voorheen afgeschreven ud van Mazowiecki gevestigd, waarin eveneens een
christen-democratische factie bestond.64 Tot een lidmaatschapsaanvraag van de
ud bij de eucd kwam het echter niet. In een gesprek met Van Velzen verklaar-
de Mazowiecki dat hij, indien hij relaties zou aanknopen met de eucd, zeker
een aantal andere vleugels binnen zijn partij zou afstoten.65

Verdeeldheid bleef het voornaamste kenmerk van de christen-democratisch
geïnspireerde politieke krachten in Polen. Toen zich onder aanvoering van de
chdsp eind 1992 drie partijen meldden om als Poolse equipe toe te treden bij de
eucd, werd daarop dan ook met enthousiasme gereageerd.66 Ook waren er weer
tegenvallers: de banden met het Christen-Democratische Congres werden
doorgesneden toen bleek dat deze partij een nationalistischer koers ging varen.67

Een bezoek van Van Velzen en Wiggers aan Polen in juni 1993 bevestigde het
beeld van christen-democratische verdeeldheid.68 Bij de verkiezingen van sep-
tember 1993 slaagde, mede vanwege een recent ingevoerde kiesdrempel, geen
enkele aan de eucd verbonden partij erin een zetel te behalen. De neocommu-
nisten wonnen en kwamen weer in de regering. Hierop bepleitte Wiggers een
meer pragmatische toepassing van de christen-democratische ideologie bij de
partnerkeuze in Polen. cdu-woordvoerder Schmidt vond het zelfs verkieslijker
de beginselen voorlopig maar helemaal terzijde te schuiven om resultaten te
 bereiken.69

Naar aanleiding van een nieuwe trip naar Polen, ondernomen door Van Vel-
zen en Wiggers in april 1994, moest vastgesteld worden dat de eerdere keuze
voor de Centrum Alliantie een verkeerde was geweest. Het waarnemerschap
werd ingetrokken. Ook de ud raakte uit beeld, omdat Mazowiecki inmiddels
onderhandelde met de liberalen over een fusie. Persoonlijke tegenstellingen
tussen de politieke leiders speelden een voorname rol in het onvermogen om tot
een bundeling van de christen-democratische krachten te komen, zo kon de
Nederlandse delegatie andermaal concluderen.70 Het gaf de cdu de gelegenheid
om verder op zoek te gaan naar een minder geprofileerde centrumpartij, die
 later in de evp als partner zou kunnen gaan fungeren.

Nog meer toetredingskwesties

De eerste partij die op basis van de eerder vermelde criteria toetrad tot de eucd,
was de christen-democratische partij uit het zich van de Joegoslavische federa-
tie losmakende Slovenië. Op 14 februari 1991 werd de Sloveense christen-
demo craten (skd) het volwaardig eucd-lidmaatschap toegekend. Het betrof
hier een weinig omstreden partij, die het christen-democratische element vorm-
de in de verenigde democratische oppositie. De skd profileerde zich als voor-
naamste pleitbezorger voor toetreding van Slovenië tot de eu. De partij had bij
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de verkiezingen van december 1989 de absolute meerderheid behaald, waarna
de christen-democratische voorman Peterle premier geworden was. De Slo-
veense bevolking sprak zich op 23 december 1990 per referendum uit voor on-
afhankelijkheid van de Joegoslavische staat. Op 25 juni 1991 volgde de onaf-
hankelijkheidsverklaring. Binnen de eucd werd de skd steeds gezien als een
‘respectabele’ partij.71

De toetreding van andere partijen leverde doorgaans meer controverse op. Er
werd in de door Van Velzen gepresideerde werkgroep ‘Mittel- und Osteuropa’
soms verhit over vergaderd. Zo bestonden er van de zijde van het cda beden-
kingen tegen de Roemeense Nationale Christelijke en Democratische Boeren-
partij (pnt-cd), die zichzelf met enige reden beschouwde als de voortzetting
van de oude Boerenpartij pnt die in 1947 in de clandestiniteit gedwongen was.
eucd-secretaris Jansen wenste haar echter als volwaardig lid toe te laten. In de
cda-buitenlandcommissie stelde Van Velzen ten aanzien van de pnt-cd dat
voorzichtigheid geboden was. Van de Beeten, als waarnemer namens Neder-
land aanwezig bij de verkiezingen in Roemenië van voorjaar 1990, berichtte dat
het doorgaans bejaarde kader van deze partij hier en daar ‘besmet [was] met fas-
cistische tendenzen’. Ook later werd de partij ervan verdacht nog een aantal
voormalige agenten van de geheime dienst Securitate op haar ledenlijst te heb-
ben staan. De situatie in dit land diende zich eerst, na democratische verkiezin-
gen, uit te kristalliseren vooraleer verdere banden aangegaan zouden moeten
worden, zo meenden de Nederlanders. Dit keer schaarden cdu en csu zich aan
de zijde van het cda. In de Bureauvergadering van 7 juni beoordeelde Fischer,
het Duitse lid van de werkgroep-Van Velzen, de pnt-cd als uitgesproken min-
derhedenvijandig. Zij noemde zich slechts christen-democratisch om subsidies
in de wacht te kunnen slepen.72

Naast de pnt-cd werd in januari 1990 een Christen-Democratische Unie op-
gericht. Deze unie onderscheidde zich van de andere partijen door haar pro-
Europese opstelling en anti-nationalisme. In de zomer van 1990 trad het cda in
contact met deze ‘Roemeense cdu’, al was steunverlening op grote schaal niet
mogelijk zolang Roemenië niet opgenomen was in de Nederlandse subsidiere-
geling.73 De eucd richtte zich vervolgens toch ook weer op de grotere Boeren-
partij. In juni 1991 werd de pnt-cd als waarnemer alvast toegelaten tot de
eucd.74

Na een bezoek aan Boekarest in februari 1992 was Jansen gerustgesteld over
de goede bedoelingen van de pnt-cd en zag hij dan ook geen belemmeringen
meer om haar als volwaardig lid in de eucd op te nemen.75 Tijdens de vergade-
ring van de werkgroep ‘Mittel- und Osteuropa’ begin april verklaarde voorzit-
ter Van Velzen zich echter namens het cda als enige niet akkoord. Het besluit
hierover werd weer uitgesteld.76 Van 30 juni tot 2 juli was Van Velzen vervol-
gens als leider van een eucd-delegatie weer in Boekarest om zelf met de leiding
van de pnt-cd te spreken. Het leidde in ieder geval tot toezeggingen aan de De-
mocratische Conventie, waarvan de pnt-cd deel uitmaakte, voor concrete
hulpverlening aan haar campagne voor de parlementsverkiezingen in septem-
ber 1992. Dezelfde belofte deden overigens ook de Britse conservatieven en de
edu. Het cda zou onder meer – samen met pvda en d66 – enkele campagne-
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trainingen geven in Roemenië. De leider van de Democratische Conventie,
Emil Constantinescu, bezocht twee weken later Nederland, waar hij onder an-
deren Lubbers, Van Velzen en Eurocommissaris Andriessen sprak.77 In 1995
zou de pnt-cd volwaardig lid worden van de eucd.78

In Bulgarije was de uit 1899 stammende en in 1989 gerestaureerde Boeren-
partij banu de eerste kandidaat om betrekkingen met de eucd aan te gaan. Het
betrof een partij van enige omvang die grotendeels de christen-democratische
beginselen was toegedaan. De toekenning van het waarnemerschap aan de banu
in juli 199179 ontlokte vrijwel direct ook de interesse van drie andere partijen,
die behoorden tot de oppositionele Unie van Democratische Krachten (sds).
banu behaalde bij de verkiezingen van 1990 zestien van de 394 zetels.80 Tijdens
een bezoek van een evp/eucd-delegatie aan Sofia in januari 1992 kreeg Van Vel-
zen een positieve indruk van de mogelijkheden van de christen-democratie in
Bulgarije. Mocht het tot integratie van alle verschillende kleine partijen komen,
dan was het ontstaan van een omvangrijke christen-democratische partij zeer
wel mogelijk. Het zou er ook hier niet van komen. Nog tijdens het verblijf van
de delegatie werd op een door Jansen bijgewoond congres in Sofia door drie
christelijk geïnspireerde organisaties de Christen-Democratische Unie opge-
richt. Deze meldde zich onmiddellijk bij de eucd. Het maakte het beeld er niet
overzichtelijker op en de eucd voelde zich genoodzaakt haar besluitvorming
inzake toelating uit te stellen.81 Dat voorjaar stelde de werkgroep-Van Velzen
aan het eucd-Bureau voor om de Democratische Partij en het Verenigd Demo-
cratisch Centrum, beide behorend tot de Unie van Democratische Krachten,
het waarnemerschap te verlenen met het verzoek een Bulgaarse equipe te for-
meren.82 Toen in juli de aanvraag van de Bulgaarse Christen-Democratische
Unie voor een waarnemerspositie bij de eucd ter behandeling voorlag, advi-
seerde de werkgroep-Van Velzen hierover eveneens positief.83 Nadat deze
Christen-Democratische Unie zich inderdaad had aangesloten bij de Unie van
Democratische Krachten werd zij in januari 1993 toegelaten als waarnemer.84

Tijdens een bezoek aan het partijcongres begin februari kon ook de Vlaamse
eucd-afgevaardigde Paul Willems zich ervan vergewissen dat deze Bulgaarse
christen-democraten inderdaad hetzelfde gedachtegoed koesterden als de
West-Europese partijen.85 De Bulgaarse Christen-Democratische Unie noch
het nog kleinere Christen-Democratisch Front ontstegen de status van politie-
ke splinter. banu bleef, ondanks enkele crises in 1996 en 1997, de meest beteke-
nisvolle partner voor de eucd en de evp.

De meeste weerstand bood het cda tegen de kandidatuur van de in februari
1989 opgerichte Kroatische Democratische Unie (hdz). Voor de Nederlanders
betrof het hier toch vooral het platform voor de sterk nationalistische voorman
Franjo Tudjman, bij wie christen-democratische uitgangspunten ver te zoeken
waren. Bovendien bestond er sinds oktober 1989 in Kroatië ook een kleine
christen-democratische partij, de hkds, die eveneens een lidmaatschapsaan-
vraag bij de eucd had ingediend. De cdu onderhield daarentegen juist nauwe
contacten met de hdz, waarbij ter rechtvaardiging gewezen werd op de aanwe-
zigheid van zekere christen-democratische elementen in deze bonte coalitie. In
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het voorjaar van 1990 behaalde de hdz bij de eerste vrije parlementsverkiezin-
gen de absolute meerderheid. Tudjman werd vervolgens gekozen tot president
en verkreeg hiermee vergaande mogelijkheden voor de realisatie van zijn natio-
nalistische bedoelingen. In mei 1991 verklaarde Kroatië zich onafhankelijk,
hetgeen mede ten grondslag lag aan het uitbreken van het geweld in het voor-
malige Joegoslavië. In juli 1991 werd de hdz, samen met de hkds, tot de eucd
toegelaten als waarnemer.

Nadat bij de verkiezingen in 1992 de hdz 43,2 % van de stemmen behaald
had en de hkds met 2,7 % onder de kiesdrempel was gebleven en dus niet in het
parlement vertegenwoordigd was, pleitte Fischer ervoor de aandacht inzake
Kroatië te concentreren op de hdz. De contacten met de hkds moesten tot het
hoogst noodzakelijke worden teruggeschroefd.86 De weerstand bij vele andere
partijen tegen de nationalistische en weinig democratische koers van Tudjman
deed de andere partijen echter terugschrikken voor nauwere banden met de
hdz. In het najaar stelde de werkgroep-Van Velzen dan ook een negatief advies
op aangaande de aanvraag van de hdz. Jansen pleitte er vervolgens bij Van Vel-
zen voor om toch de contacten te intensiveren, teneinde de gematigde krachten
in de partij te stimuleren. Tijdens een bezoek van een eucd-delegatie zou de
stand van zaken nog eens ter plekke geïnspecteerd moeten worden, zo advi-
seerde de eucd-secretaris.87 Op zijn vergadering van 14 januari 1993 besloot de
eucd-raad na lange discussie de aanvraag van de hdz voorlopig af te wijzen en
de resultaten van de fact finding mission af te wachten.88

Als cda-voorzitter was Van Velzen ongelukkig met het perspectief van een
nauwe verbintenis van zijn partij met de hdz. Als voorzitter van de werkgroep
‘Mittel- und Osteuropa’ was hij in de positie om de discussie over de toelating
van de partij van Tudjman sterk te beïnvloeden. Dat was ook het verwijt dat de
övp-afgevaardigde Lujo Toncvić-Sorinj, voormalig Oostenrijks minister van
Buitenlandse Zaken en secretaris-generaal van de Raad van Europa, Van Velzen
impliciet maakte. Toncvić, zelf van Kroatische afkomst, had zich de voorbije
maanden mateloos geërgerd aan het komen en gaan van vertegenwoordigers
van allerlei marginale en sektarische christelijke groeperingen op de bijeen-
komsten van de werkgroep. Ook de rol van de oude vertegenwoordigers uit de
ballingenperiode was hem een doorn in het oog. Zij getuigden weliswaar van
een sterk christen-democratisch bewustzijn, maar representeerden op geen en-
kele wijze meer de bevolking van hun vaderland. Ondertussen bleef de deur ge-
sloten voor de volkspartijen, die wèl een groot deel van (het gelovige deel van)
de bevolking van hun land vertegenwoordigden, zoals de hdz. De reserves die
bestonden vanuit het Westen ten aanzien van Kroatië en meer in het bijzonder
die van de eucd vis-à-vis de hdz waren wellicht begrijpelijk, maar contrapro-
ductief. Het dreef de Kroaten alleen maar nog verder in nationalistische rich-
ting. Toncvić wees er Van Velzen op, dat de hdz bij de edu niet op soortgelijke
weerstand stootte.89

Het militaire optreden van de Kroaten tegen de moslims in Bosnië-Herce -
govina deed ook de voorstanders van een eucd-lidmaatschap van de hdz te-
rugschrikken. Zo schreef Kohl medio juni 1993 aan Van Velzen, dat voor hem
elke relatie met de partij van Tudjman ongewenst was. Hij stelde zelfs voor om
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het waarnemerschap van de hdz in te trekken.90 De fact-finding mission onder
leiding van Van Velzen (maar zonder Duitse vertegenwoordiger) in september
kon dan ook maar één uitkomst hebben. De rapportage gaf de eucd-raad aan-
leiding om de aanvraag van de hdz vooralsnog af te wijzen. Naar de mening van
de eucd-partijen schoot het democratische gehalte van de hdz tekort; boven-
dien was ook het gewenste christen-democratisch karakter moeilijk herkenbaar
en was de dictatoriale rol van Tudjman een steen des aanstoots. Het zou voor
de eucd zinvoller zijn de kleine christen-democratische partijen te ondersteu-
nen.91 Tijdens de hieropvolgende vergadering van de werkgroep-Van Velzen be-
gin oktober werd echter besloten de eucd-raad te adviseren de hdz toch maar
haar waarnemersstatus te laten behouden. Zo kon in ieder geval de vinger aan
de pols gehouden worden.92

Op het tweede partijcongres van de hdz midden oktober werd een aantal her-
vormingen doorgevoerd. Toncvić, aanwezig op dit congres, vond het niet langer
te verantwoorden dat de hdz nog steeds geen volwaardig eucd-lid was. Zo was
er een nieuw partijstatuut aangenomen, waarin duidelijk de christen-democra -
tische koers werd aangegeven. Tudjman, zo had hij ervaren, werd niet als een
dictator maar als vader des vaderlands beschouwd. De hdz kenmerkte zich nu
duidelijk als een middenpartij, zo rapporteerde Toncvić aan Van Velzen.93

Begin 1995 werd andermaal een bezoek aan Kroatië gebracht. Van Velzen
kwam ditmaal tot aanzienlijk positievere conclusies, die hij in de werkgroep
‘Mittel- und Osteuropa’ in maart 1995 toelichtte. Ook de eucd-raad stelde in
zijn vergadering van 10 maart vast dat de hdz voldeed aan alle toetredingscri-
teria. Slechts het cda sputterde hier tegen, hetgeen tot uitstel van de beslissing
leidde. In de buitenlandcommissie van het cda werd de vrees geuit dat Tudjman
het lidmaatschap van de eucd slechts als ‘internationaal propagandamiddel’
zou gebruiken. Ook bestond er twijfel over de vredelievendheid van de buiten-
landse politiek van Kroatië. De jongeren van de hdz waren daarbij niet voor
niets nog steeds niet toegelaten tot de ejcd. Het afwijzen van de hdz zou ech-
ter een desaveu van inmiddels oud-partijvoorzitter Van Velzen betekenen; vice-
voorzitter Van Laarhoven bepleitte in de vergadering dan ook dat het advies
van de werkgroep gevolgd moest worden. Kooijmans, al in 1969-1973 voorzit-
ter van de Equipe en nu sinds enige maanden weergekeerd als preses van de
commissie buitenland, was niet overtuigd door de bevindingen van de delega-
tie-Van Velzen. ‘De christen-democratische beweging moet […] wel zo zuiver
mogelijk blijven’, zo repeteerde hij een aloud standpunt. Besloten werd om ten
behoeve van de toelating van nieuwe leden bij de eucd nieuwe toetsingscriteria
voor te stellen, teneinde ook in de toekomst iets van deze zuiverheid te kunnen
blijven garanderen.

Militair optreden van de Kroaten in Krajina kort daarna deed ook bij anderen
de aarzeling weer toenemen. Tijdens een gesprek in de wandelgangen van de
cda-partijraad van 10 juni meende buitenlandsecretaris Wiggers van Martens,
als internationale prominent te gast, en Van Velzen de verzekering gekregen te
hebben dat de kwestie-hdz van de agenda van de volgende eucd-raad afgevoerd
zou worden. Tot hun niet geringe verbazing bemerkten de Nederlandse gedele-
geerden op de raadsvergadering van 29 juni in Boekarest dat de aanvraag van de
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hdz – met een delegatie aanwezig – toch weer op de agenda stond. Tijdens de
vergadering bleek, dat behalve het cda nu ook de cdu, de cvp en de Catalanen
en Basken tegen waren en dat ook de övp begon te twijfelen. Het voorstel om de
hdz toe te laten werd vervolgens ingetrokken. De volgende dag werd een com-
promis gepresenteerd om de hdz toe te laten als ‘toegevoegd lid’, hetgeen zoveel
wilde zeggen dat zij wel stemrecht had, maar geen bestuursleden mocht voor-
dragen. Dit werd vervolgens wèl aanvaard. Een vice-voorzitterschap van Tudj-
man in de eucd was hiermee uitgesloten. Deze niet door de statuten gedekte
trouvaille werd overigens niet gesteund door het cda, dat zich met onder meer
de cdu van stemming onthield.94 Dat jaar werd wel nog de waarnemersstatus
toegekend aan de marginale Kroatische Christen-Democratische Unie (hkdu),
de opvolger van de hkds.95 Inzake Kroatië waren de, aanvankelijk zeer uiteenlo-
pende, meningen van cdu en cda naar elkaar toe gegroeid.

Een groot aantal partijen dat door de eucd in deze periode als lid of waarnemer
werd toegelaten, sloot zich tezelfdertijd aan bij de edu. Op de edu-bestuurs-
vergadering eind januari 1993 in de Sloveense hoofdstad Ljubljana werden de
eigen toelatingscriteria geformuleerd. De aanvragende partij diende program-
matisch en beleidsmatig verwant te zijn aan de edu-partijen, zij diende een de-
mocratische structuur te kennen en ook in ‘a democracy or an emerging demo-
cracy’ te opereren. Voorts moest de aanvrager de rechten van de minderheden
respecteren, de markteconomie ondersteunen en de nationale en internationale
rechtsorde nastreven. Afwijkend van de eucd-criteria was de voorwaarde dat
het aspirant-lid een substantiële rol in de nationale politiek zou moeten spelen.
De ondergrens werd gelegd bij vijf procent van het electoraat. Toetreding van
splinterpartijtjes was daarmee uitgesloten. Op basis van deze voorwaarden
werd door het Comité Exécutif diezelfde maand een positief advies aan de edu-
leidersconferentie uitgebracht voor onder meer de Kroatische hdz en de pnt-
cd uit Roemenië.96

Uit het voorafgaande blijkt dat de nieuwe partijen uit Centraal- en Oost-Eu-
ropa zich breed oriënteerden: zowel het lidmaatschap van de eucd als dat van de
edu werd begeerd. In de eucd groeide mede daarom de steun voor samenwer-
king met de edu in deze regio. Tijdens de zitting van de werkgroep ‘Mittel- und
Osteuropa’ op 4 december 1991 had de cdu-afgevaardigde al voorgesteld om,
teneinde kosten te besparen, inzake de aanstaande fact-finding mission naar Bul -
garije tot een gezamenlijke delegatie te komen. Van Velzen had dit toen om prin-
cipiële en praktische redenen echter van de hand gewezen.97 De ontwikkeling naar
nauwere samenwerking inzake Midden- en Oost-Europa was echter niet tegen te
houden en leidde zelfs tot plannen om eucd en edu dan maar te laten fuseren.

Fusie EUCD – EDU?

Voor het cda was dat een weinig aantrekkelijk perspectief. Vanaf de oprichting
van de edu in 1978 waren de Nederlanders verklaard tegenstander van enig
contact met deze organisatie. Na de aanvraag van de edg in 1989 en de daarop-
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volgende besluiten van de evp-top om de mogelijkheden tot samenwerking in
het Europees Parlement te onderzoeken, kwam deze starre houding steeds
meer onder druk te staan. Op uitnodigingen van de edu werd door het cda
weliswaar nog steeds niet ingegaan, bij de beantwoording konden de Neder-
landers zich niet langer beperken tot verontwaardiging. Op de invitatie voor de
dertiende edu-partijleidersconferentie, eind augustus 1990 in Helsinki, voelde
Van Velzen zich genoodzaakt om een drukke agenda op te geven als reden tot
afmelding.98 Het moment dat wèl instemmend gereageerd zou worden op invi-
taties van edu-zijde, was niet ver meer weg. In het najaar van 1991 ging Van Vel-
zen als voorzitter van de werkgroep ‘Mittel- und Osteuropa’ in op een uitno-
diging voor een edu-vergadering over Oost-Europa.99 Steeds meer stelden edu
en eucd de tijdens hun bezoeken ingewonnen informatie over nieuwe partijen
aan elkaar beschikbaar.

De cdu oefende druk uit op de andere eucd-partijen om de afstand tussen
beide organisaties te verkleinen. Zo vond er op 14 oktober 1991 in Schwerin op
initiatief van kas-voorzitter Vogel, tevens vice-president van de edu, een geza-
menlijke bijeenkomst plaats van de evp/eucd-werkgroep ‘Mittel- und Osteu-
ropa’ met de gelijknamige commissie van de edu. Hoewel cda-buitenland-
commissielid J.A.M.L. Houben de bijeenkomst als ‘zeer informatief en verhel-
derend’ kenschetste, maakte in de daaropvolgende vergadering van de
commissie buitenland Notenboom – onder verwijzing naar de aloude cda-lijn
om afstand te bewaren tot de edu – bezwaar. Ondervoorzitter Van de Beeten
trachtte de oud-europarlementariër gerust te stellen door erop te wijzen, dat het
hier slechts om een informatieve bijeenkomst ging en dat het geenszins de be-
doeling was om tot gemeenschappelijke activiteiten te komen.100

Meer gezamenlijke optredens volgden en van de zijde van de edu werd aan-
gedrongen op intensivering van de samenwerking inzake Midden- en Oost-
Euro pa.101 De edu zocht ondertussen ook toenadering tot de Liberale Inter -
nationale: het streven naar een alomvattende antisocialistische alliantie was
onver minderd. In mei 1993 kwam het tot de oprichting van de gemeenschappe-
lijke commissie ‘Das große Europa’.102 evp- en eucd-voorzitter Martens nam in
de zomer van 1993 deel aan een partijleidersconferentie van de edu in Boe da pest
en rapporteerde hierover op 9 september aan het evp-Bureau.103 Een dag later,
tijdens  een bijeenkomst van eucd-partijsecretarissen, werd in afwezigheid van
Martens over de relatie met de edu gesproken. Wiggers wees hier nog eens op de
verschillende intenties van beide organisaties. Van Duitse zijde werd gesugge-
reerd dat de eucd zich maar moest richten op het praktische werk in Oost-
Euro pa en dat daarbij ideologische scherpslijperijen achterwege gelaten moesten
worden. Jansen kondigde daarop aan dat Martens voor de topconferentie van
partij- en regeringsleiders van alle eucd-partijenop 8 oktober ook övp-erevoor -
zitter Mock in zijn hoedanigheid als edu-president uitgenodigd had.104

Op deze conferentie in Wenen, die belegd was op de ochtend vóór de confe-
rentie van regeringsleiders van de Raad van Europa op 11 oktober 1993, werd
gesproken over de verhouding tussen de eucd en de edu. Martens legde het ge-
zelschap de vraag voor of het niet zinniger was om, in het licht van de elkaar
goeddeels overlappende lidmaatschappen (slechts een tiental eucd-partijen was
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geen lid van de edu) en samenvallende activiteiten in Midden- en Oost-Euro-
pa, beide organisaties te laten fuseren. Van Velzen verwierp deze gedachte met-
een. De edu had slechts een functie voor partijen die niet tot de eucd konden
toetreden. Het lidmaatschap van de eucd was aan stringente eisen gebonden.
Zolang niet alle edu-partijen aan deze toelatingscriteria voldeden en er dezelf-
de doelstellingen en werkwijze op nahielden, was een fusie van beide organisa-
ties onmogelijk. Een lange rij partijleiders onderschreef het standpunt van Van
Velzen, al achtten de meesten een uitbreiding van de samenwerking mogelijk en
gewenst. pp-leider Aznar wees daarentegen op de grotere efficiëntie van een ge-
zamenlijke organisatie. Om te beginnen was er de besparing van een enkelvou-
dige in plaats van een dubbele contributie. Hij stelde dan ook voor een werk-
groep in te stellen die de mogelijkheden tot fusie zou onderzoeken. Opvallend
genoeg werd deze suggestie ondersteund door Lubbers, die daarmee enige af-
stand nam van het onverkort afwijzende standpunt van zijn partijvoorzitter.
Met inachtneming van de verschillen in traditie tussen christen-democraten en
conservatieven kon de praktische samenwerking tussen beide stromingen op
het niveau van de Europese parlementen (eg, Raad van Europa, weu) best ver-
der uitgewerkt worden, zo vond de Nederlandse premier. Voormalig eucd-
voorzitter Colombo waarschuwde de partijen ervoor de principiële zaken niet
te verwaarlozen ten gunste van de praktische. Een deel van de christen-demo-
cratische achterban was naar zijn mening nog steeds op het linker deel van het
politieke spectrum te vinden. Dat hij niets zag in een fusie, verhinderde ook
Colombo overigens niet te pleiten voor een nauwere samenwerking met de
edu. Behalve Aznar was eigenlijk alleen cdu-afgevaardigde Bernard Sälzer wel
te vinden voor een fusie. Martens kon afsluitend vaststellen, dat de partijen zich
konden verenigen op een nauwere samenwerking tussen edu en eucd. Hij zou
daartoe voorstellen uitwerken, zo zegde hij toe.105

In januari 1994 zond Jansen een aantal voorstellen naar de eucd-partijen. Al-
lereerst zou afgesproken moeten worden dat geen van beide organisaties over
nieuwe toelatingen zou beslissen zonder consultatie van de ander. Daarnaast
zou aan de secretarissen-generaal van edu en eucd verplicht gesteld moeten
worden de partijen van de andere organisatie in te lichten over de ontwikkelin-
gen in de eigen unie. Ten slotte zou het moeten komen tot gemeenschappelijke
zittingen van bepaalde werkgroepen – hierbij werd uiteraard vooral gedacht aan
het werk van de beide werkgroepen op het terrein van Midden- en Oost-Euro-
pa.106 Internationaal secretaris van de cvp Willems kwam hierop met eigen voor-
stellen, die vooral betrekking hadden op samenwerking op het terrein van de
vorming, voorlichting en studie in de Oost-Europese regio en die veel minder
verplichtend waren.107 Van eigen cda-voorstellen is in het partijarchief niets te-
rug te vinden. Wel beoordeelde Wiggers in de vergadering van partijsecretaris-
sen begin februari dat de voorstellen van Jansen voor het cda te ver gingen.108

De eucd-raad van midden maart besloot uiteindelijk niet tot een fusie, maar
wel tot nauwere samenwerking.109

De overeenkomst leidde tot bevestiging van de bestaande praktijk. Immers,
in 1992 waren eucd en edu meer en meer gezamenlijk gaan optrekken in Mid-
den- en Oost-Europa. Jansen en edu-secretaris-generaal Khol, die tevens lid
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was van de werkgroep-Van Velzen, hadden hiertoe regelmatig contact. De sa-
menwerking van beider secretarissen werd bevorderd door hun gemeenschap-
pelijke positieve houding ten aanzien van een ‘open’ evp.110

Oost-Europese ‘christen-democraten’ en de EVP

Tot eind 1990 was het statutair uitgesloten dat de christen-democratische par-
tijen uit Oost-Europa een plaats kregen in de evp, die zich immers beperkte tot
de bij de eg aangesloten landen. Dat veranderde toen de nieuwe Oost-Europe-
se democratieën begin jaren negentig hun interesse kenbaar maakten voor een
lidmaatschap van de Europese Unie. De op het congres van november 1990 in
Dublin vastgestelde nieuwe evp-statuten maakten het mogelijk dat partijen uit
landen die een lidmaatschapsaanvraag bij de eg hadden ingediend, zich als ge-
associeerd lid bij de evp aansloten.111

Dat gold in eerste instantie vooral voor geestverwante partijen uit ‘oudere’
democratieën. Zo traden nagenoeg direct na de reglementswijziging de Oos-
tenrijkse övp, de Zweedse kds en de Maltezer Partit Nazzjonalista toe als geas-
socieerd lid van de evp. Overigens werd in een enkel geval met de toepassing
van deze nieuwe statuten de hand gelicht. Toen op de Bureauzitting van 6 mei
1994 de aanvragen voor een geassocieerd lidmaatschap voorlagen van de Cy-
priotische Democratic Rally en de Zwitserse cvps, werden beide partijen zon-
der tegenstem toegelaten. In het eerste geval was dat nog conform de statuten –
Cyprus had in juli 1990 een toetredingsaanvraag ingediend bij de eg. Dat was
niet het geval bij het verzoek van de Zwitsers. De aanvraag van de cvps werd
desondanks positief beantwoord. De Zwitserse partij stelde zich in eigen land
sterk pro-Europees op; daarbij zal haar rol bij de genese van de christen-demo-
cratische internationale samenwerking kort na de oorlog om nostalgische rede-
nen bijgedragen hebben aan een vlotte instemming van de andere partijen.112

De evp beperkte zich in eerste instantie tot het aanmoedigen van de aange-
sloten partijen om de christen-democraten in Midden- en Oost-Europa te steu-
nen. Op het evp-congres in Dublin van november 1990 werd een door het cda
ingediende resolutie in deze zin unaniem aangenomen. Hierin werd opgeroe-
pen tot een gecoördineerde actie in de richting van het voormalige Oostblok,
waarbij de werkgroep Midden- en Oost-Europa werd opgedragen hiertoe de
benodigde initiatieven te nemen. In Dublin waren voor het eerst ook vertegen-
woordigers van de nieuwe zusterpartijen uit Midden-Europa aanwezig in evp-
verband. Peterle werd de gelegenheid gegeven het congres toe te spreken.113

Nadat Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Roemenië zich als kandidaat-lid bij
de eu gemeld hadden, werden in februari 1993 zeven partijen uit deze landen
voorgedragen voor het waarnemend lidmaatschap van de evp. Hieronder be-
vonden zich de Tsjechische fusiepartij kdu/cv sl , de Slowaakse kdh, de kdnp en
haar coalitiepartner het mdf en de Roemeense pnt-cd. De Roemeense partijlei-
der Constantinescu had eerder verklaard zichzelf geen christen-democraat te wil-
len noemen, maar wel de sociale markteconomie aan te hangen.114 Aangezien ook
het cda Constantinescu ondersteunde, is wel duidelijk dat de Nederlanders na
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de hoopvolle start van hun ontwikkelingswerk in Midden- en Oost-Euro pa in
1989 zo’n drie jaar later een aantal illusies hebben moeten laten varen.

Volgens de Britse politicoloog Hanley waren de rigide voorwaarden die
vooral door de Nederlandse christen-democraten op het gebied van de ideolo-
gische zuiverheid werden gesteld aan aspirant-leden van eucd en evp, nauwe-
lijks hanteerbaar. De partners in het voormalige Oostblok konden naar zijn
oordeel nauwelijks als echte christen-democratische partijen aangemerkt wor-
den. Al snel bleek dat genoegen genomen moest worden met centrum-rechtse
partijen, die christelijke normen en waarden onderschreven, in hun land de so-
ciale markteconomie ingevoerd wensten te zien en die zich niet al te negatief
over ‘Europa’ uitlieten. Ook al om te voorkomen dat andere, meer nationalis-
tische en populistische rechtse partijen de overhand zouden krijgen in de nieu-
we democratieën, koos de eucd (en later de evp) er dan ook steeds meer voor
om minder scherpe eisen te stellen aan de kandidaat-leden. Het oordeel van
Hanley dat dit tot gevolg had dat de christen-democratische puristen hier ver-
der terreinverlies leden, moet onderschreven worden. Ook in Midden- en
Oost-Europa leden de Nederlanders nederlagen in hun strijd om het christen-
democratische karakter van de evp.115
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