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Een historische studie is eerst en vooral een resultaat van eenzaam zwoegen.
Dat het tot afronding van deze dissertatie is gekomen, is echter mede te danken
aan de aanmoediging en steun van een aantal vakgenoten. Veel dank ben ik ver-
schuldigd aan de (oud-) collega’s van de tijdens mijn aanstelling als assistent-in-
opleiding aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in haar bestaan bedreigde
taakgroep ‘Nieuwste Geschiedenis’. Mijn collega proximus Jasper Loots dank
ik vooral voor zijn morele ondersteuning. Guy Mans was in sterke mate ver-
antwoordelijk voor de ‘nestwarmte’ van de taakgroep. Rutger Zwart, mede-
 initiatior van het project, heeft in de beginfase niets nagelaten om deze begin-
nende wetenschapper zijn eigen onderzoeksvragen te laten formuleren. Met de
richting die het onderzoek uiteindelijk heeft gekregen, zal hij zeker kunnen
 instemmen. Vooral echter wil ik hier mijn promotor Jac Bosmans noemen – om
een groot aantal redenen, waarvan het bedenken van een passende titel voor het
boek slechts de minste is.

Een woord van dank mag tevens uitgaan naar de instituten die mijn onder-
zoek hebben mogelijk gemaakt. In het bijzonder geldt dat het door prof.dr
J. Roes geleide Katholiek Documentatie Centrum van de Nijmeegse universi-
teit. Te hopen valt, dat vele na mij komende onderzoekers een beroep kunnen
doen op de documentatie en expertise van dit waardevolle centrum.

Verder ben ik het Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands
protestantisme (1800-heden) erkentelijk. Ook dank ik prof.dr J. de Bruijn voor
zijn bereidheid deze studie op te nemen in de Passage-reeks.

Voorts dank ik diegenen, die zich bereid hebben verklaard het manuscript op
onjuistheden te controleren, te weten oud-kvp-leider drs W.K.N. Schmelzer en
prof.dr J.A. Bornewasser. De laatste ben ik ook om andere redenen dankbaar.
Met name tijdens mijn jaren als diens assistent bij de afronding van zijn monu-
mentale geschiedschrijving van de Katholieke Volkspartij was Bornewasser een
inspirerend voorbeeld. Philip Lang dank ik voor zijn ‘Zusammenfassung’.

Het verrichten van onderzoek voor en het schrijven van een proefschrift is,
zoals al gemeld, een solitaire aangelegenheid. Collega’s zullen het bevestigen.
Helaas gold dat in toenemende mate voor het project, waarvan het eindresul-
taat voor u ligt. In de vijf jaren dat aan deze studie gewerkt is, heb ik afscheid
moeten nemen van een aantal mensen dat mij zeer dierbaar was. Daarbij denk
ik in de eerste plaats aan mijn ouders, die de voltooiing van het proefschrift tot
mijn verdriet niet hebben mogen meemaken. Aan hen is dit boek opgedragen.

Vlijmen, februari 2003
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‘Ruggen recht, heren!’ Dat was de opdracht die de cda-jongeren aan partij-
voorzitter Wim van Velzen en eerste minister Ruud Lubbers meegaven, enkele
weken voordat het duo eind november 1990 de topconferentie van de Europese
Volkspartij (evp) zou bijwonen. De christen-democratische partijleiders zou-
den in Brussel bijeen komen om onder meer te spreken over de mogelijke toe-
treding van de europarlementariërs van de Britse en Deense conservatieve
 partijen tot de evp-fractie. Op dat moment leek het er sterk op, dat de meeste
christen-democratische partijen, de Duitse voorop, genegen waren in te stem-
men met deze uitbreiding van de fractie in het Europees Parlement, waardoor
haar numerieke positie ten opzichte van de socialisten versterkt zou worden.
Het waren de Nederlanders, die zich het sterkst verzetten tegen deze ‘conser-
vatieve verleiding’, die in hun ogen een verwatering van het christen-democra-
tische karakter van de evp betekende. De waarschuwing van de jongeren was
erop gericht dat hun partijleiders zeker niet van deze lijn zouden afwijken.1

Zoals in de voorliggende studie zal blijken betrof het hier een positie die de
Nederlandse christen-democraten al aan het einde van de jaren vijftig hadden
ingenomen. Toen stonden zij zeker nog niet alleen met hun weerstand tegen de
‘verleiding’. In de navolgende decennia is hun standpunt niet veranderd. Zeker
toen in het proces naar de in 1980 voltooide fusie tussen de Katholieke Volks-
partij (kvp), de Antirevolutionaire Partij (arp) en de Christelijk-Historische
Unie (chu) na lange en moeizame besprekingen ideologisch en programma-
tisch toenadering plaatsvond, wensten de Nederlandse christen-democraten
hun nieuwe ideologische consensus niet meteen op Europees vlak te verkwan-
selen met deelname aan een ‘open’ Europese partij. De discussie over de grond-
slag en de samenstelling domineerde de oprichtingsfase van de evp, maar ook
daarna was het debat niet beëindigd. Het aantal medestanders van de Neder-
landers nam echter vanaf 1960 eerst geleidelijk en na 1979 in versneld tempo af.
Deze studie wil dat proces beschrijven.

Hoewel verschillende interpretaties van het begrip aan de orde komen, 
wordt de benaming ‘christen-democratisch’ hier goeddeels als een gegeven 
typering aanvaard, ook voor partijen die dit adjectief niet in hun partijnaam dra-
gen. Dat verhult een grote diversiteit aan opvattingen, die allengs in het vervolg
alsnog aan de orde zal komen. Ondanks deze pluriformiteit is het legitiem chris-
ten-democratische partijen als behorend tot dezelfde traditie te beschouwen.
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Al tijdens het interbellum ervoeren vertegenwoordigers van een aantal zich 
katholiek, christelijk-sociaal, christen-democratisch of ‘populair’ noemende
partijen zodanige geestverwantschap, dat zij in 1925 een bescheiden internatio-
nale contactorganisatie oprichtten. De katholieke sociale leer, zoals neergelegd
in de encycliek Rerum novarum (1891) van paus Leo XIII, vormde de gemeen-
schappelijke basis. In Graves de communi (1901) typeerde de paus de christen-
democratie vervolgens als een sociale beweging. In navolging van initiator
H.J.A.M. Schaepman (1844-1903) kon ook de Nederlandse katholieke partij in
het interbellum, de rk Staatspartij, zich herkennen in de typering ‘christen-
democratisch’. Na enige twijfel sloot ook zij zich in 1927 bij haar zusterpar tijen
aan, waarmee de Nederlanders hun positie in het krachtenveld van geestver-
wante partijen in Europa innamen.2

Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef de samenwerking tussen de christen-
democratisch geïnspireerde partijen een zoektocht naar onderlinge consensus.3

De politiek-programmatische verschillen bleken ook na 1945 aanzienlijk. Hahn
en Fugmann prefereren dan ook het gebruik van het begrip ‘partijenfamilie’.4

De onderlinge diversiteit verhinderde niet dat de door het oorlogsgeweld wreed
verstoorde transnationale contacten snel hervat werden. In eerste instantie be-
trof het een coöperatie van katholieke en interconfessionele partijen. Vanuit de
christelijk-sociale dimensie van haar gedachtegoed bleek het in 1954 echter ook
voor de arp en de chu, vooral vanwege de transformatie van de vooroorlogse
katholieke politieke partijen tot niet-kerkelijke volkspartijen met een christe-
lijk program, mogelijk zich aan te sluiten bij de brede en heterogene christen-
democratie in West-Europa. In Europees verband traden de drie partijen voort-
aan eensgezind op.5 Alleen al hierom kan met de politicoloog Ten Napel gesteld
worden dat deze samenwerking een bescheiden vingeroefening was voor de 
latere fusie van de drie partijen.6

Bornewasser heeft in een bijdrage aan een bundel over het perspectief van de
beweging voor de 21ste eeuw vastgesteld dat de christen-democratische partijen
voortdurend hun ‘bestaansrecht tussen “links” en “rechts”’ hebben moeten be-
wijzen.7 In deze studie zal aangetoond worden dat op Europees niveau vooral
de afbakening naar rechts een gespreksthema was. Vanuit het cda werd steeds
sterk gehamerd op de eigenheid van de christen-democratie als politieke bewe-
ging en op het onderscheid dat er bestond ten aanzien van het conservatisme.
Het ging in Nederlandse ogen dan ook niet aan om samen met conservatieve
partijen een internationale beweging of Europese partij te vormen. Met name
de Duitse zusterpartijen hadden veel minder moeite deze brug te slaan.

De afgelopen twee decennia zijn vanuit de wetenschap beschouwingen ge-
wijd aan de ‘distinctiveness’ (de term is van Van Kersbergen8) van de christen-
democratie. In zijn overzicht van de West-Europese christen-democratische
partijen van 1979 stelt de Britse politicoloog Irving: ‘Christian Democracy […]
is not a synonym for Conservatism, even though Christian Democracy is con-
servative in its respect for the individual, defence of the rights of property, aver-
sion to communism, and general dislike of excessive state interventionism’. De
christen-democraten aanvaarden in tegenstelling tot de conservatieven wèl de
noodzaak van overheidsinterventie ter bescherming van de sociaal zwakkeren
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en bepleiten een harmonieuze samenleving. Zelfs de meest conservatieve onder
de christen-democratische partijen in West-Europa, de Duitse Christlich-
Demokratische Union (cdu), kent een arbeidersvleugel – een fenomeen dat bij
conservatieve partijen onbekend is. Irving acht een fusie op Europees niveau
tussen beide stromingen dan ook uitgesloten, daarvoor zijn de verschillen te
groot. Daarentegen zijn de meest rechtse leden van de partijenfamilie, die bij
hun ontstaan de restanten van vroegere conservatieve partijen geïntegreerd
hadden – zoals de partijen in Duitsland en Oostenrijk –, in de kern eigenlijk zelf
conservatieve partijen. In deze landen waren ter rechterzijde van de christen-
democraten geen partijen van betekenis ontstaan. De meer centrum-georiën-
teerde christen-democratische partijen in Italië, België en Nederland kennen
wèl politieke concurrentie ter rechterzijde. Irving concludeert overigens wel
dat er van een coherente Europese christen-democratische beweging, ondanks
waarneembare verschillen met het conservatisme en ‘a number of common cha -
rac  teris tics’, geen sprake is.9

Na Irvings studie zijn er overzichtswerken blijven verschijnen die de chris-
ten-democratie als een specifiek politiek verschijnsel behandelen. Dat geldt
vanzelfsprekend voor de monografieën van betrokkenen als Papini over de in-
ternationale christen-democratie uit 1986 en van Jansen over de Europese
Volkspartij uit 1996.10 Daarnaast zijn er het voorbije decennium bundels, al dan
niet voortvloeiend uit wetenschappelijke congressen, verschenen als die van
Caciagli en anderen (1992), Hanley (1994), Lamberts (1997) en Gehler, Kaiser
en Wohnout (2001). In zijn bijdrage aan de eerste verzameling beschrijft Ca-
ciagli de Democrazia Cristiana overigens als de de facto conservatieve partij in
Italië.11 Ook de Franse historicus Durand schetst de christen-democratie als een
specifiek politiek fenomeen in Europa, al durft hij in zijn studie uit 1995 geen
antwoord te geven op de vraag of zij dat ook zal blijven.12

Christen-democratische en conservatieve partijen werden in diverse vergelij-
kende publicaties in de jaren tachtig en negentig regelmatig wèl op een hoop ge-
veegd. Het viel de in schema’s en classificaties denkende politicologen dikwijls
moeilijk de onderling zo van elkaar verschillende christen-democratische par-
tijen een plaats te geven. Het is zinvol hier een selectie uit dit discours weer te
geven, al was het alleen maar om een oordeel te kunnen vormen over de even-
tuele uiteindelijke onvermijdelijkheid van het op basis van de uitgangspunten
conveniëren van christen-democraten en conservatieven in één Europese partij
– een toekomstbeeld dat voor de Nederlandse christen-democraten als angst -
visioen geldt.

De Oostenrijkse politieke wetenschapper Horner stelt in zijn uit in 1981
stammende monografie, waarin hij conservatieve en christen-democratische
partijen met elkaar vergelijkt, vast dat de verschillen tussen sommige christen-
democratische en conservatieve partijen even groot zijn als de diversiteit binnen
de christen-democratie zelf. Zo is de afstand van de christen-democratische
partijen in de Benelux en Italië, die te maken hebben met een sterke arbeiders-
vleugel, tot de cdu en de Beierse Christlich-Soziale Union (csu) groter dan die
tussen deze Duitse Unionsparteien en de Britse Conservatives. Zijn verwach-
ting luidt dan ook dat de christen-democraten zich onder invloed van de secu-
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lariseringstendens in West-Europa onvermijdelijk zullen omvormen tot libe-
raal-conservatieve partijen.13

In een in 1982 verschenen bundel over conservatieve politiek in West-Euro-
pa wordt onderscheid gemaakt tussen conservatieve en christen-democratische
partijen. De eindredacteur moet echter al in zijn openingszin erkennen dat
‘Con ser vatism is a term whose usefulness is matched only by its capacity to
confuse, distort and irritate’. Hij stelt dat sommige christen-democratische 
politici zich ten onrechte distantiëren van het conservatisme, aangezien zij uit
dezelfde traditie voortkomen en er een aantal belangrijke uitgangspunten mee
gemeen hebben. Gewezen wordt hierbij op het hechten aan instituties als het
gezin, de kerk en de lokale gemeenschap, maar ook de – toen nog relevante –
zienswijze op het communisme als de grote antipode. Ook in hun pragmatische
en reformistische politiek zijn grote overeenkomsten waarneembaar met – bij-
voorbeeld – de Britse Conservatives. Bovendien vertoont het electoraat, dat
vooral afkomstig is uit de middenklasse, grote gelijkenis. Als grote onderschei-
dende factor wordt door de eindredacteur de positieve houding ten opzichte
van de Europese integratie aangewezen. Het gegeven, dat in laatste instantie
ook de christen-democratische partijen aan de binnenlandse politiek prioriteit
gaven, zou echter een rechtvaardiging moeten zijn om deze partijen alsnog tot
de brede conservatieve stroming te rekenen, waar zij dan te classificeren zou-
den zijn als ‘conservatives of the pragmatic and reformist tradition’.14

In een verzameling beschouwingen uit 1983 over gematigde en conservatieve
partijen (‘centre-right’) in West-Europa en hun politiek ten opzichte van de 
Europese Gemeenschap (eg) en de Atlantische samenwerking wordt nergens in-
gegaan op het bijzondere van de christen-democratische partijen. In de daarin
gegeven vergelijking van de politiek van de centrum-rechtse partijen in Spanje,
Frankrijk, West-Duitsland, Italië en Groot-Brittannië zijn zowel expliciet con-
servatieve als liberale en christen-democratische partijen opgenomen. Ook in dit
overzicht wordt overigens vastgesteld, dat de Britse Conservatives een uitzon-
dering vormen op de centrum-rechtse stroming, die over het algemeen een ster-
ke pro-Europese attitude etaleert.15 Het zal een permanente singulariteit van de
Tories blijken, die ook de voorstanders van samenwerking met de conservatie-
ven binnen de evp zou blijven hinderen in hun voortvarendheid tot verdere stap-
pen te komen. In de bijdrage over de transnationale partijcontacten wordt wel
gerefereerd aan de spanningen die binnen de Europese christen-democratische
organen bestonden ten aanzien van de toenadering tot de conservatieven, zon-
der tot een analyse van de verschillen tussen beide stromingen te komen.16

Elk onderscheid tussen christen-democratie en conservatisme wordt in een
uit 1988, in de hoogtijdagen dus van het neoconservatism van Margaret
Thatcher en Ronald Reagan maar ook van de christen-democratische macht in
West-Europa, daterende bundel over de veranderingen in het moderne conser-
vatisme weggelaten: de christen-democraten worden hier gezien als geïnte-
greerd onderdeel van de brede conservatieve stroming. Een toenemende ‘con-
vergence’ wordt vastgesteld tussen christen-democratie en ‘liberal conserva-
tism’, die mede het gevolg is van de secularisatie onder de kiezers. In deze
verzameling beschouwingen over conservatieve partijen zijn naast de Britse
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Conservatives en de Spaanse Allianza Popular ook de Österreichische Volks -
partei (övp), cdu en csu opgenomen. Lucardie tekent in zijn bijdrage wel aan
dat het conservatisme in Nederland een taboewoord is en dat er daarom in ons
land ook nooit een conservatieve partij heeft bestaan. Het conservatisme was
hier als politiek verschijnsel versplinterd en over verschillende partijen ver-
spreid geraakt. Zo zijn er volgens Lucardie conservatieve elementen te traceren
in het cda en zijn voorlopers, maar ook in de vvd. De definitie van het conser-
vatisme is in deze bundel kortom wel heel ruim genomen; het omvat feitelijk
alle partijen die niet expliciet socialistisch of communistisch zijn.17

Ook de politicoloog Steiner ziet de christen-democratie slechts als een ‘label’
voor conservatieve partijen in bepaalde West-Europese landen. De aanwezig-
heid van een betekenisvolle linkervleugel doet volgens hem niets af aan het feit
dat het gaat om in de kern conservatieve partijen. Steiner ziet zich overigens wel
gedwongen tot het maken van uitzonderingen, waarbij hij vooral het Neder-
landse cda op het oog heeft: ‘Some Conservative parties are called Christian De-
mocratic, but not all Christian Democratic parties can be called Conservative.’18

In het overzichtswerk van de politicologen Gallagher, Laver en Mair over het
moderne West-Europese politieke landschap worden de christen-democratische
partijen beschouwd als behorend tot de centrum-rechtse partijenfamilies, waar-
van ook de conservatieven, de liberale partijen, boerenpartijen en de extreem-
rechtse partijen deel uitmaken. De christen-democraten profileren zich daarbij
als ‘parties that temper mainstream conservatism with a defense of religious
values’. Zij onderscheiden zich van de ‘secular conservative parties’ vanwege
‘their popular base, their social concerns, and their reluctance to promote poli-
cies which might lead to social conflict’. Binnen de christen-democratische be-
weging worden door de auteurs drie categorieën onderkend: de partijen met een
oorsprong in het sociaal-katholicisme van de negentiende eeuw, de interconfes-
sionele partijen in Duitsland en Nederland en de jonge kleine protestantse par-
tijen uit Scandinavië, Zwitserland en Nederland.19 Het is een indeling die door
Nederlandse politici en wetenschappers niet snel aangehangen zal worden: de
klein-rechtse christelijke partijen in Nederland worden vanwege hun theocra-
tisch karakter doorgaans niet tot de christen-democratie gerekend.

In een meerdelig overzicht in de Duitse taal wordt in ieder geval in de titel
verschil gemaakt tussen christen-democratische en conservatieve partijen. Dat
neemt niet weg dat de aan de Konrad-Adenauer-Stiftung (kas) verbonden eind-
redacteur Hans-Joachim Veen geen problemen ziet in het opnemen van partij-
en uit beide stromingen in één overzichtswerk. Als samenbindende en ten op-
zichte van de Europese socialisten, communisten en liberalen onderscheidende
factor presenteert hij de Europa-vriendelijke houding van de te beschrijven par-
tijen. De opname van de Britse conservatieve partij mag in dat licht opvallend
genoemd worden.20

De politicoloog Mény erkent in zijn vergelijkende studie van de politieke
stelsels in Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en de Bondsrepubliek Duitsland
dat de christen-democratische partijen in de eerste naoorlogse jaren een eigen
positie innamen, doordat zij zich zowel van de kapitalistische als de marxisti-
sche filosofie afkeerden. Daarna evolueerde hun electoraat – doorgaans recht-
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ser dan de partijleiding – zich echter in centrum-rechtse richting. Onder ver-
wijzing naar het voorbeeld van de cdu stelt Mény dat de christen-democrati-
sche partijen, teneinde te overleven, in conservatieve richting opschoven en de
liberale marktwerking omarmden. De partijen die dat niet deden, zoals de
Franse Mouvement Républicain Populaire (mrp), verdwenen. Het is een al te
monocausale verklaring van de teloorgang van de Franse christen-democrati-
sche partij. Een andere verandering binnen de christen-democratische partijen
vond volgens Mény plaats op het terrein van de religieuze karaktertrekken en
de daaruit voortvloeiende opvattingen met betrekking tot moraliteit en normen
en waarden. Met het kleiner worden van het bevolkingsdeel dat regelmatig ter
kerke ging, werden de partijen gedwongen een meer seculiere lijn te aanvaar-
den. Ook op dit terrein schoven de christen-democraten vanaf de jaren zestig
dus op in de richting van de conservatieven. Mény beschouwt eigenlijk alleen
nog de sterk pro-Europese houding als het enige onderscheidende element tus-
sen christen-democraten en conservatieven.21

Ook in het Nederlandse taalgebied bestaat er geen consensus over de relatie
tussen de christen-democratie en het conservatisme. De politicoloog Ten Napel
stelt in een bijdrage aan een bundel over de christen-democratie in Nederland
uit 1993 vraagtekens bij de argumentatie achter het verzet van het cda tegen de
hieronder te behandelen toetreding van de Britse conservatieven tot de evp en
haar fractie in het Europees Parlement. Het gedachtegoed van beide stromin-
gen was de laatste decennia, hoewel er onmiskenbaar nog verschillen vast te
stellen waren, immers geleidelijk meer en meer op elkaar gaan lijken. Dit oor-
deel wordt onderschreven door Lucardie, die in dezelfde publicatie van mening
is dat bij de vorming van een zogenaamd ‘paars’ kabinet, dat wil zeggen zonder
de christen-democraten, het cda het best de Europese trend zou kunnen  volgen
en zich zou moeten ontwikkelen tot een ‘conservatief-democratische  alliantie’.
Dat zou het cda weliswaar de comfortabele middenpositie kosten, maar zijn
ideologische positie versterken.22

De visie van Ten Napel en Lucardie wijkt af van die van Van Kersbergen, die
meer begrip toont voor het Nederlandse verzet tegen de toetreding van de
conser vatieven en bij de christen-democraten wel degelijk een eigen politieke
filosofie onderkent, die hen onderscheidt van het conservatisme. Er zijn dan
welis waar overeenkomsten vast te stellen tussen de christen-democratie en het
conservatisme, zo stelt Van Kersbergen, maar die zijn er ook tussen de christen-
democratie en het socialisme of het liberalisme. Er is dus geen reden om de
christen-democratie slechts als een meer dan gemiddeld op moraal en religie ge-
richte tak van het conservatisme te zien, zoals elders gedaan wordt. De stelling,
dat de christen-democratie een eigen samenhangend geheel van politieke op-
vattingen ontbeert, is in zijn ogen dan ook onjuist. Van Kersbergen wijst erop,
dat de christen-democratie een geheel eigen sociale doctrine kent, die het spiri-
tuele vóór het materiële en de economie in dienst van de mens stelt. Hier is zijns
inziens een sterke tegenstelling met het conservatisme en eerder een raakvlak
met het socialisme vast te stellen. Vooral op sociaal-economisch terrein kent de
christen-democratie met haar door Van Kersbergen als ‘sociaal kapitalisme’
omschreven politieke praktijk een herkenbare eigen lijn. Met haar uitgangs-
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punten als gerichtheid op harmonie en integratie en bereidheid tot het sluiten
van compromissen nemen de christen-democratische partijen in de West-Euro-
pese politiek middenposities in; zij herbergen de verschillen immers vanuit hun
karakter als volkspartij al in zich. Dat heeft niets van doen met het innemen van
een beginselloze centrumpositie. Zo is de christen-democratie verbonden met
zowel werkgevers als werknemers – een fenomeen dat bij de andere politieke
stromingen volgens de auteur niet denkbaar is. Het pluralisme dat de beweging
kenmerkt, geeft naar gelang de specifiek nationale en historische omstandighe-
den dan weer de ene, dan weer de andere vleugel de (tijdelijke) overhand. Het
verklaart volgens Van Kersbergen tevens de verschillen binnen de christen-de-
mocratie in West-Europa. De uitgangspunten zijn dezelfde; de omstandigheden
bepalen de uitwerking. Het opportunisme en pragmatisme, waarvan de chris-
ten-democraten vaak beschuldigd worden – en die hen daarbij sterk doen lijken
op sommige conservatieve partijen –, zijn slechts het gevolg van pogingen te
komen tot verzoening en harmonie tussen de vleugels binnen de eigen partij.
Dit streven behoort tot de wezenskenmerken van de christen-democratie en is
terug te voeren op de negentiende-eeuwse sociale encyclieken. Het ijveren voor
verzoening van klassentegenstellingen zorgt ervoor dat christen-democratische
partijen lang niet altijd op dezelfde positie in het politieke spectrum vast te pin-
nen zijn, zo meent Van Kersbergen.23

Ook buiten de politicologische wereld is hier en daar gewezen op de geest-
verwantschap van de christen-democratie met het conservatisme. De Belgische
historicus Lamberts komt in een bundel over de christen-democratie in de eg tot
de conclusie dat deze het best te kwalificeren is als de gematigde linkervleugel
van een brede traditionalistische stroming die zich vanaf de negentiende eeuw
afgezet heeft tegen de beginselen van de Franse Revolutie. Zo draagt ook zij de
kenmerken van het conservatisme: het respect voor tradities, het accepteren van
de menselijke imperfectie, de nadruk op de natuurlijke maatschappelijke relaties
en de behoefte aan religie, een zekere volgzaamheid ten aanzien van autoriteit,
het accepteren van de natuurlijke ongelijkheid tussen mensen en het verdedigen
van particulier eigendom. Lamberts erkent ook een drietal verschillen met het
mainstream-conservatisme: de religieuze oorsprong van de partijen, het pro -
gres  sievere sociale programma en de grotere gerichtheid op internationale
samen werking. Volgens Lamberts hadden de christen-democraten na 1945 de
conservatieve uitgangspunten omgebogen in ‘a more personalist and emancipa-
tory direction’. Hun grote politieke succes na de Tweede Wereldoorlog is te ver-
klaren uit het vermogen om het ‘rechtse’ electoraat aan zich te binden. In hun
politiek behouden de christen-democraten doorgaans grote afstand van al te ver-
gaand staatsinterventionisme; de oplossing voor sociaal-economische proble-
men wordt gezocht in organisch-maatschappelijke overlegvormen. Met name de
cdu is een voorbeeld van deze succesformule. Door de geleidelijke aanpassing
aan recente maatschappelijke fenomenen als secularisatie, individualisatie en na-
tionalisme heeft, zo meent Lamberts, de christen-democratie de karakteristieken
die haar nog onderscheidden van de conservatieve partijen verloren. De toena-
dering tussen de christen-democraten en de conservatieven op Europees vlak is
dan ook niet anders dan een logische: zij waren immers loten van dezelfde stam.24
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Het zal niet verbazen dat in een analyse van de christen-democratische poli-
tieke filosofie door Woldring, een nauw aan het cda verbonden politiek filo-
soof, uiteindelijk de nadruk wordt gelegd op haar eigenheid. In zijn studie uit
1996 wijst Woldring op de invloed van een aantal conservatieve denkers als Ed-
mund Burke (1729-1797), Louis de Bonald (1754-1840) en Joseph de Maistre
(1754-1821) op de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse confessionele
partijen in de negentiende eeuw. De aartsvader van de christen-democratie in
Nederland, Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876), zou zelfs in veel op-
zichten als een onversneden conservatief beschouwd kunnen worden. Het ver-
der evolueren van de christen-democratie brengt Woldring echter tot de vast-
stelling, dat het met dat conservatieve karakter rond 1900 wel gedaan is. Onder
invloed van de zich ook in Nederland manifesterende sociale kwestie ten ge-
volge van de industrialisering ontwikkelde de arp onder Abraham Kuyper
(1837-1920) een eigen, vooruitstrevende visie op de oplossing van dit probleem,
die geheel afweek van de traditionele opvattingen van caritas. Hiermee voltrok
zich naar de mening van de auteur wel een scheiding der geesten, aangezien zijn
partijgenoot A.F. de Savornin Lohman (1837-1924) vasthield aan de oude visie,
hetgeen een scheuring tot gevolg had. Voorts acht Woldring het weinig beteke-
nisvol, indien een politieke beweging door buitenstaanders een etiket als
‘progressief’ of ‘conservatief’ opgeplakt krijgt. Het gaat immers om haar eigen
intenties. Woldring zelf kwalificeert de christen-democratie daarom eerder als
een ‘gematigd-progressieve sociale beweging’.25

Het is niet eenvoudig om op basis van dit verre van volledige overzicht tot een
eensluidend oordeel te komen over de eigenheid van de christen-democratie.
Wel bestaat er een grote mate van consensus over de verwantschap met het con-
servatisme; slechts het oordeel over de mate waarin verschilt. Zeker waar het
gaat om de feitelijke politieke uitvoering op sociaal-economisch terrein zijn
grote overeenkomsten vast te stellen; aan de afwijkingen (Europa) wordt door
de diverse auteurs verschillend gewicht toegekend. In veel gevallen wordt
 verondersteld dat de christen-democratie in de toekomst een steeds minder
herken baar onderdeel zal gaan uitmaken van de brede conservatieve stroming.
De nadruk die Van Kersbergen legt op het eigen karakter van de christen-
demo cratie, is dan ook uitzonderlijk. Op diverse plaatsen in de aangehaalde li-
teratuur wordt voorts gerefereerd aan de bijzondere Nederlandse variant van
de christen-democratie, die zich bij tijd en wijle juist op sociaal-economisch
vlak van een progressieve zijde laat zien. Hiermee nemen de Nederlanders het
meeste  afstand van de conservatieve partijen. In deze studie zal het accent dat
de Nederlanders de voorbije halve eeuw in hun transnationale contacten legden
op de eigenheid van de christen-democratie ten opzichte van het conservatisme
uitgebreid aan de orde komen en verklaard worden.

In enkele van de hierboven aangehaalde werken worden de Nederlandse chris-
ten-democraten aangeduid als de voornaamste voorstanders van een scherpe
profilering van de christen-democratie ten opzichte van het conservatisme. In
een adem worden doorgaans hun Duitse geestverwanten, die in Europees ver-
band aanstuurden op een bundeling van alle niet-socialistische krachten, ge-
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kenschetst als hun krachtigste antagonisten op dit punt. Binnen de cdu/csu
heerste veel meer de overtuiging dat de christen-democratie, wilde zij overleven
in een steeds verder deconfessionaliserende samenleving, zich als een conserva-
tieve of centrum-rechtse stroming diende te profileren. Het verklaart de impul-
sen die uitgingen van de Duitse partijen in het organiseren van de relaties met
de conservatieve partijen. Gezien hun traditionele bindingen met de christe lijke
arbeidersbeweging en de regelmatig terugkerende noodzaak tot coalitievor-
ming met ‘links’ is de weerstand tegen deze tendensen bij de partijen in Neder-
land, maar ook in België en Italië verklaarbaar.26

Deze tegenstellingen hebben onmiskenbaar hun weerslag gehad op de trans-
nationale samenwerking tussen de christen-democratische partijen. In deze stu-
die staat daarom de vraag centraal welke inspanningen de Nederlandse chris-
ten-democraten hebben geleverd om het sluitstuk van deze samenwerking, de
evp, te creëren naar een Europees evenbeeld van hun eigen partij en wat daar-
van het resultaat is geweest. Dat de Nederlanders in dit streven vooral op weer-
stand van de Duitse geestverwanten zijn gestoten, is al vermeld. Het is dan ook
onvermijdelijk dat eveneens aandacht geschonken wordt aan de ontwikkeling
in de opstelling van de Duitse cdu en csu in de internationale partijensamen-
werking. De contacten speelden zich in eerste instantie op bescheiden wijze en
met dito intensiteit af in de Nouvelles Equipes Internationales (nei), de in 1947
opgerichte losse contactorganisatie van christen-democratische politici. Op de
congressen van de nei werd op betrekkelijk gratuite wijze lippendienst bewe-
zen aan gemeenschappelijke christen-democratische uitgangspunten, zonder
dat dit de politiek van de doorgaans met de regeermacht beklede partijen beïn-
vloedde. Pas toen er in de met horten en stoten voortgaande ontwikkeling van
de samenwerking tussen de West-Europese staten gesproken werd over een
 direct gekozen Europees Parlement met effectieve politieke invloed, werd het
internationale werk door de partijen serieuzer ter hand genomen.27 Ook toen
stonden de Europese samenwerking en de transnationale contacten van de par-
tijen echter zelden hoog op de agenda van de nationale politici. Slechts een klein
groepje politici hield er zich mee bezig. Nog in 1992 verweet evp-secretaris-
gene raal Thomas Jansen de nationale partijen te weinig energie te steken in de
Europese partijenfederaties.28 Het Europese perspectief zou – ter illustratie
hoeft slechts gewezen te worden naar de nog steeds dalende opkomstcijfers bij
de Europese verkiezingen – geen hoge prioriteit krijgen. Partijpolitiek bleef een
nationale zaak.

Hoewel de begrippen enigszins arbitrair en hun bruikbaarheid voor de be-
schrijving van het politieke discours met scepsis bejegend kunnen worden,
werkt het gebruik van de termen ‘progressief’ en ‘conservatief’ hier verhelde-
rend. Tot het progressieve kamp binnen de christen-democratische partijenfa-
milie behoren de Nederlanders, Belgen en Italianen, terwijl tot de conservatieve
richting de Duitsers, Oostenrijkers en Zwitsers gerekend kunnen worden. Daar-
mee is niet gezegd dat een partij als de cdu eenduidig als een conservatieve par-
tij geduid kan worden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de sociale zekerheidswet-
geving, de medezeggenschap van de arbeiders en de steun aan het delegeren van
nationale soevereiniteit aan een supranationaal Europees gezag kan de politiek
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van de Duitse christen-democraten eerder vooruitstrevend genoemd worden. In
deze studie betreffen de twee begrippen dan ook niet zo zeer hun ideologie als
wel hun ‘profiel’, een term die ook door de betrokkenen zelf is gehanteerd. Het
gaat daarbij niet alleen om politiek-inhoudelijke meningsverschillen – vooral be-
treffende de rol van de staat in economie en maatschappij –, maar daarnaast 
zeker ook om de maatschappelijke banden van de partijen (met vakbonden en
werkgeversorganisaties) en de gekozen internationale partners. Vooral de toena-
dering van de cdu/csu tot de Britse conservatieven – om zowel machtspolitieke
redenen als gevoelens van ideologische en praktisch-politieke verwantschap –
leidde tot scherpe meningsverschillen. Uiteindelijk stonden de Nederlandse en
Duitse christen-democraten tegenover elkaar als de voornaamste woordvoer-
ders van respectievelijk de progressieve en de conservatieve richting.

In zijn aanvaardingsrede, uitgesproken aan de Groningse universiteit in ok-
tober 1998, heeft de hoogleraar in de nieuwste Duitse geschiedenis F.W. Boter-
man in een overzicht van de status quaestionis van de betrekkingen tussen Ne-
derland en Duitsland door de eeuwen heen gewezen op de lacunes inzake de
‘contacten en ideologische overeenkomsten en verschillen tussen Duitse en Ne-
derlandse politieke partijen’. Kennis van de relaties tussen geestverwante par-
tijen zou het inzicht in de Nederlands-Duitse betrekkingen kunnen vergroten,
zo meent deze historicus.29 Mocht dat met deze studie gelukt zijn, het is niet
meer dan een onbedoeld neveneffect van het onderzoek. Hoewel fricties van
meer nationalistische aard ook in de betrekkingen tussen Nederlandse en Duit-
se christen-democraten een rol hebben gespeeld, wijkt het patroon hierbij niet
af van ressentimenten bij andere politieke stromingen. In de onderhavige studie
komen zij, mede omdat de Nederlandse dramatis personae in deze studie van-
wege hun pan-Europese ruimdenkendheid minder gehinderd werden door
deze vooroordelen, ook nauwelijks aan de orde.30

De beschrijving valt uiteen in drie elkaar chronologisch opvolgende delen. In
het eerste wordt de periode tot 1967 beschreven: een tijdsspanne die wordt ge-
kenmerkt door een grote vrijblijvendheid ten aanzien van de transnationale sa-
menwerking tussen de christen-democratische partijen. De meningsverschillen
over de houding ten opzichte van niet-christen-democratische partijen mani-
festeren zich in deze fase voor het eerst. In 1967 leek de Europese Unie van
Christen-Democraten (eucd), de rechtsopvolger van de nei, in deze problema-
tiek een finale beslissing genomen te hebben. Tevens werd begonnen met een
onderzoek naar de eigen ideologie, dat meer dan tien jaar later onder andere re-
sulteerde in het eerste gemeenschappelijke programma van de evp. In het twee-
de deel wordt de aanloop naar de eerste directe Europese verkiezingen in juni
1979 en de daarmee samenhangende vorming van de evp beschreven. Deel III
behandelt de ontwikkeling van de evp na deze eerste Europese stembusstrijd en
staat vooral in het teken van de toetreding van diverse nieuwe partijen.

De voorgeschiedenis en de ontwikkeling van de evp is in het navolgende be-
schreven vanuit Nederlands perspectief. Er is vooral gebruik gemaakt van in
Nederland aanwezige bronnen, zoals de archieven van de betrokken Neder-
landse partijen: de kvp, arp en chu alsook de fusiepartij het cda. Centraal hier-
bij was de gedachtevorming in de zogenaamde Nederlandse ‘equipe’ van de drie
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partijen en na 1980 in haar opvolger, de commissie buitenland van het cda.
Aanvullend materiaal is gevonden in de persoonsarchieven van diverse bij de
Nederlandse equipe betrokken politici. Belangrijke ondersteunende informatie
is verder geput uit de partijperiodieken.

Het cda en zijn voorlopers hebben zich in de jaren negentig mogen verheu-
gen in een ruime belangstelling van historici en publicisten.31 Drie historici 
– Verkuil, Ten Napel en Zwart – wierpen licht op de ontstaansgeschiedenis van
het cda, waarbij electorale achteruitgang en ideologische convergentie als fac-
toren achter de fusie werden aangewezen.32 Twee wetenschappelijke bundels,
Van de pastorie naar het torentje en Geloven in macht, verschenen vóór de dra-
matische neergang van de partij bij de parlementsverkiezingen in 1994 en
trachtten verklaringen aan te dragen voor het succes van de partij.33 Drie meer
journalistieke publicaties, respectievelijk van Metze (1995), Kroeger en Stam
(1998) en Versteegh (1999), beoogden juist uitleg te verschaffen over de misère
waarin het cda na 1994 kwam te verkeren.34 In alle bovengenoemde boeken
wordt slechts op een enkele plaats gerefereerd aan de internationale component
van de christen-democratie. Voorliggende studie wil het ideologisch gehalte van
het cda en zijn voorgangers kvp, arp en chu juist vanuit deze transnationale
achtergrond nader bepalen.
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Op 8 en 9 mei 1958 waren christen-democraten uit een aantal landen van Euro -
pa in de Zuid-Hollandse badplaats Scheveningen bijeen voor het twaalfde con-
gres van hun Europese samenwerkingsverband, de Nouvelles Equipes Interna-
tionales. De samenkomst diende zoals gebruikelijk een sfeervolle bevestiging te
worden van de eensgezindheid onder de geestverwanten. Het Kurhaus was het
decor van het congres, dat ter verhoging van het gewenste prestige bijgewoond
werd door een groot aantal Nederlandse en buitenlandse politieke prominen-
ten. Nagenoeg alle christen-democratische bewindslieden uit het kabinet-
Drees waren present. De aanwezigheid van de in Europees-federalistische
 kringen inmiddels gecanoniseerde Jean Monnet verleende het congres extra uit-
straling. De verhandelingen op het congres stonden in het teken van het thema
‘De menselijke persoon in de christen-democratische politiek’.

In zijn referaat ging de jonge en veelbelovende kvp-politicus Norbert Schmel-
zer, op dat moment staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, in op de vraag ‘Hoe
ziet het Christendom de mens in de maatschappij van nu?’ Hij zette uiteen hoe
in Nederland de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo) werd gebruikt als
middel om ‘een kader te scheppen, waarbinnen de individuele staatsburger ver-
antwoordelijkheid voor het maatschappelijk gebeuren kan aanvaarden en uit-
bouwen’. In tripartiet (werkgevers, werknemers en overheid) samengestelde 
lichamen kon de besluitvorming op harmonische wijze plaatsvinden. Schmelzer
wees tevens op het belang van de vorming van duurzaam particulier bezit als
voorwaarde voor een optimale ontplooiing van het individu.

Met dat laatste kon de Duitse minister van Economische Zaken Ludwig Er-
hard, die na Schmelzer het spreekgestoelte betrad, nog wel instemmen. Verder
zette hij zich in zijn twee uur durende betoog vooral af tegen het zojuist door
de kvp’er bejubelde publiekrechtelijke model. Erhard presenteerde het gehoor
de West-Duitse succesformule, de alom geprezen Soziale Marktwirtschaft.
Deze was vooral gebaseerd op een vrije markteconomie, waarbij de overheid
slechts de taak had de belemmeringen hiervoor uit de weg te ruimen en verder
zorg te dragen voor de zwakkeren in de maatschappij door middel van een ge-
degen stelsel van sociale wetgeving. Erhard vond dat het bevorderen van maxi-
male economische groei de beste garantie tegen sociale misstanden was; armoe-
de werd dan vanzelf geëlimineerd. Hij schetste hoe zijn economische politiek
gebaseerd was op twee essentiële en universele waarden: vrijheid en orde. De
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vrijheid hield ook een verplichting in: elke burger had verantwoording af te leg-
gen aan de Duitse samenleving en aan God. De orde bestond voor Erhard voor-
al uit het evenwicht tussen de maatschappelijke krachten; de menselijke vrijheid
stond voorop en de overheid diende regulerend op te treden. Op geen enkele
manier mocht de staat de orde aan de bevolking opleggen, zoals tijdens het Der-
de Rijk gebeurd was. In het denken van de Duitse minister was ook geen plaats
voor een instantie waaraan de staat beslissingsbevoegdheden zou delegeren. De
overheid moest zelf de politieke verantwoordelijkheid op zich nemen. Erhard
zag vooral ook bezwaren in de beperkingen die een pbo zou opleggen aan de
vrije prijsbepaling en de open concurrentie; hij maakte hierbij een vergelijking
met de gevolgen van de kartelvorming in de Verenigde Staten. Immers, in het
onderling overleg in publiekrechtelijke organisaties zouden de marges ook van
bovenaf opgelegd worden en zou de keuze van de consument evenzo beperkt
worden. 

De uiteenzetting van Erhard bleef niet onweersproken. De kvp’er Pieter
Blaisse – behalve lid van de Tweede Kamer ook europarlementariër – viel de li-
berale uitgangspunten van de Duitse staatsman aan. Hij stelde dat een ordenend
organisatiemodel voor de aan conjunctuurwisselingen onderhevige economie
noodzakelijk was, wilden de zwakkeren in de samenleving niet gedupeerd wor-
den. Blaisse wees er daarbij fijntjes op dat de Duitse landbouw toch ook sterk
van bovenaf geregeld werd. De antirevolutionair Jelle Zijlstra, als minister van
economische zaken de Nederlandse tegenvoeter van Erhard, nam eveneens de
toegeworpen handschoen op. Het Duitse stelsel bevoordeelde de ondernemers
onevenredig, zo meende hij. De Nederlanders kregen in de hierop volgende
discussie bijval van de Franse, Engelse en Oostenrijkse delegaties. De Oosten-
rijker Alfred Maleta wees in een later opgestelde verklaring op de overeenkom-
sten in het Nederlandse en Oostenrijkse economiemodel en stelde tevens vast
dat de Nederlandse publiekrechtelijke variant de meeste verwantschap ver-
toonde met de negentiende-eeuwse katholieke sociale leer. Ook arp-senator
Marinus Ruppert, als voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond
(cnv) en vice-voorzitter van het Internationale Christelijke Vakverbond (icv)
de aangewezen persoon om uit vakbondshoek aanstoot te nemen aan het libe-
rale beleid van Erhard, vocht in zijn referaat over ‘de menselijke persoon en de
sociale rechtvaardigheid’ de visie van de Duitse minister aan. Deze kon hier
echter niet meer op reageren, aangezien hij Den Haag toen reeds verlaten had.1

In de wandelgangen van het Scheveningse congres werd door de Nederland-
se gastheren onder meer gesproken met afgevaardigden van de Britse partijen.
Aangezien het Verenigd Koninkrijk geen christen-democratische partij kende,
was de Britse delegatie samengesteld uit politici van de drie grootste politieke
partijen: Labour, de Conservatives en de Liberals. De informele gesprekken
met onder anderen Michael P. Fogarty, lid van de Labourpartij, en Robert D.
Milne, secretaris van het Conservative Overseas Bureau, leidden tot een uitno-
diging aan de Nederlanders voor een tegenbezoek aan Londen. De Nederland-
se partijen besloten enkele weken later hierop in te gaan.2

Het bezoek aan Londen, dat duurde van 31 oktober tot 3 november 1958,
was volledig geregisseerd vanuit het Conservative Overseas Bureau en bestond
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vooral uit een kennismaking met het partijapparaat van de Tories en hun werk-
wijze in het parlement. De Nederlandse delegatie was samengesteld uit de kvp-
buitenlandsecretaris Henne Hahn, zijn assistent Cor Kleisterlee, arp-secretaris
Wietze van der Sluis, het christelijk-historische Tweede-Kamerlid Durk van der
Mei, de wetenschappelijk medewerker van de De Savornin Lohman Stichting
Joh. Broers en kvp-jongerenvoorzitter Eef Verwoert. Het betrof hier dus geen
hoge partijdelegatie. Het Nederlandse gezelschap woonde onder andere een
zitting van Prime Ministers’ Question Time bij. Op de laatste dag van het be-
zoek sprak delegatieleider Hahn afzonderlijk met Peter Smithers, de voorzitter
van het Conservative Overseas Bureau, in diens huis in Winchester. Smithers
kon wegens ziekte zelf het programma van het bezoek niet volgen. Tijdens dat
gesprek kwam het hoge woord eruit: de Conservative Party wenste een ‘meer
officiële relatie’ met de nei. Hahn gaf hem daarop te verstaan dat de nei van
aanvang af bedoeld was als een organisatie waarin christelijk geïnspireerde po-
litici en politieke partijen met elkaar samenwerkten en dat partijen en politici
die deze inspiratie niet expliciet onderschreven, dus ook geen aansluiting kon-
den krijgen. Zonder een resolute afwijzing te geven, antwoordde Hahn dat hij
een dergelijk verzoek ‘op het eerste gezicht zeker niet zonder meer positief’
kon beantwoorden. Hahn rapporteerde achteraf aan de partijbesturen dat
‘[o]nder de gegeven omstandigheden [...] echter de officiële aansluiting van de
konservatieve partijen bij de n.e.i. zo goed als uitgesloten [lijkt], ook als men er
van uitgaat dat de konservatieven in Engeland en de sociaal-ekonomische poli-
tiek van de Britse konservatieve partij iets anders is dan konservatief in de ge-
ijkte betekenis van het woord’.3

Hahn kon blijkbaar wel waardering opbrengen voor de sociaal-economische
politiek van de conservatieve regering van Harold Macmillan, maar sloot struc-
turele relaties met de Europese christen-democratische partijen uit op grond
van het ontbreken van een christelijke grondslag bij de Tories. Het lijkt erop dat
Hahn met zijn afwijzende reactie op het verzoek van Smithers geheel op eigen
gezag opereerde. Nergens uit de notulen van de bestuurlijke gremia van de drie
betrokken Nederlandse partijen blijkt dat hem hiertoe het mandaat is verstrekt.
Het ontbreken van enig kritisch commentaar op de gebeurtenissen in Londen
– door Hahn in een verslag samengevat voor de bestuursleden – mag er echter
op duiden dat de afwijzende houding gesteund werd door de drie partijen. Het
antwoord van Hahn aan Smithers ijkte de positie van de Nederlandse christen-
democraten ten aanzien van de relatie met conservatieven, die informeel dien-
de te blijven.

Met deze twee gebeurtenissen in 1958 – de botsing tussen Erhard en de Neder-
landse christen-democraten op het congres in Scheveningen en de afwijzing van
de Britse conservatieven waar het een lidmaatschap van de nei betrof – is de
problematiek van deze studie geïntroduceerd. Voor een beter begrip van de
achtergronden keren we eerst terug naar het einde van de Tweede Wereldoor-
log.

23





Deel I: tot 1967
Pogingen tot transnationale

convergentie





Na afloop van de Tweede Wereldoorlog viel de politieke macht in een aantal
West-Europese democratieën in belangrijke mate toe aan de christen-democra-
tie.1 Het betrof partijen die de christelijk-sociale leer uit de negentiende eeuw
combineerden met een loyaliteit aan de uitgangspunten van de democratische
rechtsstaat. Dat laatste element was minder overtuigend herkenbaar geweest bij
de katholieke politieke partijen van vóór de Tweede Wereldoorlog, die nog ster-
ke banden vertoonden met de Kerk. Nadat paus Pius XII in zijn kerstbood-
schap van 1944 alle vormen van totalitarisme had verworpen en de democratie
omarmd had2, was een belangrijke hindernis voor de opkomst van christen-de-
mocratische partijen weggenomen. Dat de nieuwe partijen zich, geïnspireerd
door het personalistische gedachtegoed van de Franse katholieke filosoof Jac-
ques Maritain, onafhankelijk van de Kerk opstelden en zich toegankelijk ver-
klaarden voor zowel katholieken, protestants-christelijken als niet-gelovigen,
nam de barrières weg om uit te groeien tot brede volkspartijen. Daarbij was de
West-Europese bevolking na de catastrofale ervaringen met totalitaire staatsop-
vattingen in de voorafgaande jaren uiterst bevattelijk voor een gematigde, op
christelijke normen en waarden gebaseerde politieke filosofie. De populariteit
van de diverse partijen werd nog vergroot, doordat zij nauwe banden kenden
met de verzetsbewegingen.3

Het ontstaan van de christen-democratische partijen in de zes West-Europe-
se landen die begin jaren vijftig de basis legden voor de Europese samenwerking
kende grofweg hetzelfde patroon. Steeds was er sprake van een katholieke po-
litieke partij als voorloper, die na de bevrijding van het Duitse juk onder invloed
van de oorlogservaringen werd getransformeerd in een bredere christen-demo-
cratische volkspartij.4

In Italië werd al in de zomer van 1942 de Democrazia Cristiana (dc) opge-
richt. Onder leiding van Alcide de Gasperi werd toen de in 1919 door de pries-
ter-socioloog Luigi Sturzo gestichte Partito Popolare Italiano (ppi) op een 
bredere leest geschoeid. Met het programma van Milaan van juli 1943 vestigde
de dc zich met uitgangspunten als solidariteit en het afwijzen van de klassente-
genstellingen stevig in de traditionele sociaal-katholieke traditie. Bij de opbouw
van de organisatie kreeg de dc de steun van de Kerk en de katholieke lekenor-
ganisaties. In de ogen van het Vaticaan was een sterke christen-democratische
partij de beste verdediging tegen de groei van het communisme in Italië. De Ita-
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liaanse was de grootste communistische partij in West-Europa en dankte haar
populariteit aan haar rol in het verzet. De steun van de Kerk, maar ook vanuit
de Verenigde Staten, gaf de dc aanzienlijke wind in de rug. In december 1945
kwam De Gasperi aan het hoofd van de Italiaanse regering te staan. Hoewel hij
zijn partij graag als een centrum-linkse partij afficheerde, bestond de dc uit een
aantal verschillende stromingen (de zogenaamde correnti), waarvan er enkele
wel degelijk ook als meer behoudend golden. Tot zijn plotselinge overlijden in
augustus 1954 bleef De Gasperi, die acht kabinetten leidde, de voornaamste po-
liticus in Italië. Met steeds tussen 35 en 40 % van het Italiaanse electoraat zou
de dc tot in de vroege jaren negentig haar centrale positie behouden.5

Vanuit het Franse verzet ontstond in 1944 de Mouvement Républicain Po-
pulaire (mrp). Sterk geïnspireerd door het gedachtegoed van Maritain wenste
zij zich wel als een christelijk geïnspireerde, maar geenszins als een klerikale
partij te profileren. Op geen enkele wijze mocht de indruk gewekt worden van
een inmenging van de Kerk in de politiek. Dat was ook al niet het geval geweest
bij de in 1924 opgerichte Parti Démocrate Populaire, haar voorloopster. De mrp
wenste zich daarbij tevens open te stellen voor alle denominaties; zelfs de Al-
gerijnse moslims moesten zich bij de partij kunnen thuis voelen. De partij pre-
senteerde zich dan weliswaar als progressief, maar mede dank zij de steun van
veel conservatieve kiezers, die haar vanwege haar verzetsachtergrond uiterst
kredietwaardig achtten, behaalde de mrp bij de verkiezingen van oktober 1945
bijna een kwart van de stemmen. Die andere verzetspartij, de communistische,
kwam als overwinnaar uit deze stembusstrijd. Bij de tweede parlementsverkie-
zingen, in juni 1946, boekte de mrp de overwinning met 28,2 % van de stem-
men. Daarna zette echter het verval in en halveerde haar electorale steun. Het
bleek, dat de achterban van de partij conservatiever dacht dan de partijleiding.
Tijdens de Vierde Republiek (1946-1958) was de mrp echter steeds een politiek
relevante factor. Haar voormannen Robert Schuman, Georges Bidault en  Pierre
Pflimlin traden in deze periode op als premier en minister van Buitenlandse
 Zaken.6

Directe lijnen met het verzet lagen er ook in Duitsland. Daar waren katho-
lieken en protestants-christelijken tijdens de duistere jaren van het Derde Rijk
tot de overtuiging gekomen dat slechts een gezamenlijke inspanning de op
christelijke normen en waarden gebaseerde Europese beschaving zou kunnen
redden. De verdeeldheid tijdens de Weimar-periode, waarbij het katholieke
Zentrum geen brug had weten te slaan naar de protestants-christelijke demo-
craten, had immers de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (nsdap)
van Adolf Hitler aan de macht gebracht. Gehinderd door de restrictieve maat-
regelen van de bezettende geallieerde mogendheden moesten de partijen in
Duitsland wel van onderop ontstaan. Al enkele weken na de val van het Nazi-
regime ontstonden christen-democratische kernen in Keulen en Berlijn. Zelfs
in de Sovjetzone ontstond een christen-democratische partij. Tijdens het
‘Reichstreffen’ in december 1945 in Bad Godesberg verenigden alle christen-
democratische verbanden uit de Britse en Amerikaanse bezettingszones zich
onder de eenheidsnaam Christlich-Demokratische Union (cdu). Een uitzon-
dering bleef Beieren. De in de negentiende eeuw gegroeide praktijk, toen in 

28



Beieren niet het Zentrum maar een zelfstandige katholieke Bayerische Volks -
partei opereerde, werd gecontinueerd. In München werd na de oorlog geen
eigen Landesverband van de cdu, maar de onafhankelijke Christlich-Soziale
Union (csu) opgericht. In de Bondsdag formeerden beide partijen een een-
heidsfractie. In december 1947 scheidde zich in de Sovjetzone de Ost-cdu af.
De Duitse deling in twee afzonderlijke staten in 1949 zou de ontstane situatie
bevestigen.7

De cdu verkreeg onmiddellijk brede steun onder de bevolking. Hoewel het
resultaat van de eerste Bondsdagverkiezingen in augustus 1949 tegenviel – de
cdu/csu-combinatie behaalde slechts 31 % van de stemmen –, konden de chris-
ten-democraten met de liberale Freie Demokratische Partei (fdp) en de Deut-
sche Partei de regering vormen. Deze kwam onder leiding te staan van de 73-
jarige Konrad Adenauer, die op 15 september tot de eerste bondskanselier werd
gekozen. Adenauer werd op de eerste nationale partijdag in oktober 1950 te-
vens tot partijvoorzitter gekozen. Hij zou de cdu èn de Duitse politiek tot zijn
aftreden als bondskanselier in oktober 1963 blijven domineren en groot inter-
nationaal aanzien verwerven.8

In België keerde na de bevrijding in 1944 de katholieke partij niet terug. De
in augustus 1945 opgerichte Christelijke Volkspartij (cvp), in Wallonië Parti So-
cial Chrétien (psc) geheten, onderscheidde zich van haar voorgangster door het
loslaten van het confessionele karakter. De cvp richtte zich met haar christelijk-
sociale en personalistische ‘Kerstprogramma’ van 1945 zowel op gelovigen als
niet-gelovigen. In de praktijk kwam daar weinig van terecht: de cvp was toch
vooral de ‘hoeksteen van de katholieke zuil’. Met aartsbisschoppelijke steun be-
haalden de christen-democraten bij de parlementsverkiezingen van 1946
42,5 % van de stemmen, aanzienlijk meer dan de katholieke partij tijdens het in-
terbellum. De winst van de christen-democraten werd feitelijk vooral aan de
rechterzijde behaald: de cvp ontfermde zich over de voormalige aanhang van
Rex en het Vlaams Nationaal Verbond. Tot 1965 behaalde de cvp bij elke par-
lementsverkiezing meer dan veertig procent van de stemmen, waarmee zij in
deze periode de grootste partij was. Na het aftreden van het uit socialisten,
communisten en liberalen samengestelde ministerie-Huysmans in maart 1947
traden cvp-afgevaardigden toe tot het rooms-rode kabinet van de socialist Paul-
Henri Spaak. Met uitzondering van het liberaal-socialistische kabinet-Van
 Acker (1954-1958) maakten de christen-democraten vervolgens steeds deel uit
van de regering. Het succes verhinderde niet dat de partij structurele interne
problemen kende. In toenemende mate kwam het eenheidskarakter van de par-
tij onder druk te staan. In 1969 volgde de definitieve splitsing in een Vlaamse en
een Waalse partij.9

Ook in het kleine groothertogdom Luxemburg vond na afloop van de Twee-
de Wereldoorlog een gedaantewisseling plaats van een katholieke partij, de in
1914 opgerichte Partei der Rechten, in een christen-democratische, de Christ-
lich-Soziale Volkspartei (csv). De invloed van het personalistische gedachte-
goed van Maritain was hier niet vreemd aan, al bleef ook de csv vooral een par-
tij voor katholieken. De csv was in het eerste decennium na de oorlog met de
steun van ongeveer een derde van het electoraat steeds de grootste politieke par-
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tij en leverde vanaf 1947 in de persoon van Pierre Dupong ook steeds de eerste
minister in coalities, waarin afwisselend socialisten en liberalen de kleinere
partner waren. Op het niveau van de internationale politiek werd het groother-
togdom steeds vertegenwoordigd door Dupongs partijgenoot Joseph Bech, die
op basis van zijn langjarige ervaring als minister van Buitenlandse Zaken inter-
nationaal groot gezag verwierf.10

In vergelijking met de West-Europese zusterpartijen maakten de drie Ne-
derlandse partijen die gerekend worden tot de christen-democratische partijen-
familie een uitzonderlijke ontwikkeling door. In feite keerden na de bevrijding
de vooroorlogse verzuilde partijen terug. De twee grootste protestants-christe-
lijke partijen, de Antirevolutionaire Partij (arp) en de Christelijk-Historische
Unie (chu), namen de draad weer op alsof er niets gebeurd was. Met name de
partijleiders, J. Schouten (arp) en H.W. Tilanus (chu), drukten elk vernieu-
wingsstreven de kop in. Pogingen in 1945 om een protestants-christelijke een-
heidspartij op te richten, leden al snel schipbreuk, laat staan dat het tot een
inter confessionele volkspartij kon komen. Was er zodoende bij arp en chu
geen sprake van ‘vernieuwing’, de ideeën van Maritain hadden wel invloed op
de op 22 december 1945 opgerichte nieuwe katholieke partij. Deze Katholieke
Volkspartij (kvp) presenteerde zich overigens vooral als een gemoderniseerde
versie van haar erflaatster, de rk Staatspartij (rksp). Ook hier voerde continuï-
teit de boventoon.11

Gelijk hun West-Europese zusterpartijen namen ook de drie Nederlandse
partijen, de kvp voorop, in het centrum van de macht plaats. Bij de eerste na-
oorlogse Tweede-Kamerverkiezingen, in mei 1946, werd de kvp met 30,8 % van
de stemmen de grootste partij. Steeds zou zij aan de kabinetten deelnemen. Van
1948 tot 1965 droeg ook de chu regeringsverantwoordelijkheid; pas in 1952
trad de arp toe tot het kabinet. De confessionelen werkten in deze jaren samen
met zowel de sociaal-democraten (1946-1958 en 1965-1966) als de liberalen
(1948-1952 en 1959-1965). Tot 1967 leverde de kvp vier premiers, de arp twee.

Het Nederlandse trio vormde binnen de Europese christen-democratische
partijenfamilie vanwege de grote mate van continuïteit met de vooroorlogse 
situatie een bijzonder geval. Ook tussen de andere christen-democratische par-
tijen in West-Europa bestonden echter, ondanks de overeenkomsten in ont-
staan en ontwikkeling, onmiskenbare verschillen. Transnationale samenwer-
king tussen deze partijen moest dus wel complicaties opleveren.
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Onder de genoemde ‘christen-democratische’ partijen bestond al direct na de
oorlog behoefte aan internationaal contact. Met name de algemeen gevoelde
communistische dreiging bracht de geestverwante partijen tot onderling over-
leg. Als organisatorisch voorbeeld diende daarbij paradoxalerwijs de Socialisti-
sche Internationale (si), waarvan de eerste editie al in 1864 was opgericht. De
eigen christen-democratische ‘internationale’ zou nooit dezelfde allure krijgen.
Onder meer een gebrek aan programmatische overeenstemming stond een gro-
tere organisatorische cohesie in de weg.

Internationale contacten: de NEI

De eerste naoorlogse contacten tussen de christen-democratische partijen wa-
ren een hervatting van de oude internationale banden tussen de vooroorlogse
katholieke partijen. Onder impulsen van de al snel na de oprichting van zijn
eigen ppi internationaal opererende Sturzo was namelijk al in 1924 het Secréta-
riat International des Partis Démocratiques d’Inspiration Chrétienne (sipdic)
opgericht, dat met enige regelmaat internationale bijeenkomsten organiseerde.
Tot een gecoördineerd politiek optreden kwam het, mede omdat de Italiaanse
en Duitse deelnemers na de vestiging van de fascistische en nazistische dictatu-
ren in ballingschap werden gedwongen en de Franse lidpartij in eigen land niet
meer dan een marginale politieke betekenis kreeg, echter niet.1

Na de Tweede Wereldoorlog werden de contacten gereanimeerd door de Zwit-
serse Konservative Volkspartei (skvp), die gedurende de oorlogsjaren vanwege
de neutrale status van haar land was blijven functioneren. Op een bijeenkomst
van 27 februari tot 2 maart 1947 in Luzern werd de oprichting voorbereid van
een los samenwerkingsverband van christen-democratische politici, de Nou-
velles Equipes Internationales (nei) geheten. De onderlinge verschillen mani-
festeerden zich hier direct, waardoor het niet kwam tot een partijenbond. Geen
van de aanwezigen wenste de eigen partij te binden aan een overkoepelende or-
ganisatie, waarvan de politieke signatuur wel eens kon afwijken van de eigen
opvattingen. De nei bestonden dan ook niet uit partijen, maar uit nationale
equipes. Gezien de progressieve voorkeuren van kvp, cvp en mrp voelde gast-
heer en partijvoorzitter Joseph Escher zich hier geroepen plenair verantwoor-
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ding af te leggen over het predikaat ‘konservativ’ in de naam van zijn partij. Hij
wees op de ideologische uitgangspunten van zijn partij: het christelijke natuur-
recht en de neothomistische staats- en maatschappijleer. Hij refereerde ook aan
het streven om de aloude bevoegdheden van de afzonderlijke kantons te be-
houden tegenover centraliserende tendensen. Voorts stelde Escher dat de chris-
ten-democratische visie eigenlijk toch ook een behoudende filosofie was in de
meest letterlijke betekenis. Hieruit was de historische rol van zijn partij af te
 leiden: ‘das soziologisch Wesentliche in der neuen Zeit in neuen Formen zu be-
wahren’. Dat nam niet weg dat zijn partij een omvangrijk en roerig contingent
christelijk-socialen kende. Ook het programma was ten aanzien van de econo-
mische en maatschappijopvattingen evenzo christelijk-sociaal. Kortom: naar de
mening van Escher was zijn partij geenszins reactionair, maar verstond zij veel -
eer de tekenen des tijds. kvp-ondervoorzitter E.M.J.A. Sassen benadrukte dat
zijn partij geen confessionele partij beoogde te zijn en open wilde staan voor
niet-katholieken. Met name de Fransen herkenden zich in deze opvatting. De
afgevaardigden van de mrp, die uitdrukkelijk de bijeenkomst bijwoonden als
‘observateur’, maakten bij monde van Robert Wirth direct duidelijk niet naar
Luzern te zijn afgereisd om een ‘Zwarte Internationale’ op te richten. Elke re-
ferentie aan Kerk of confessie wierpen de Fransen verre van zich, zoals ook de
Belgische partijen hun niet-confessionele karakter wensten te benadrukken. In
de naam van de op te richten organisatie mocht dan ook bij voorkeur geen ver-
wijzing naar het christelijk geloof opgenomen worden. Liever wilde de mrp-
delegatie met buitenlandse geestverwanten spreken over ideologische kwesties,
immers: ‘Il est évident que tout mouvement doit avoir une doctrine’. Hiertoe
zou het volstaan om contacten op te zetten tussen politieke persoonlijkheden,
en niet tussen door hun partijen gemandateerde afgevaardigden.2

Van 31 mei tot 2 juni 1947 vond in het Belgische Chaudfontaine het oprich-
tingscongres plaats. Behalve de eerder genoemde West-Europese partijen en de
Zwitserse partij waren hierbij ook de zich als christen-democratisch affiche-
rende Österreichische Volkspartei (övp) en de vanwege de machtsgrepen van
communistische regimes in ballingschap verblijvende Oost-Europese christen-
democraten betrokken. De kvp was de enige met de nei verbonden partij die
zich katholiek noemde. De zusterpartijen, ofschoon geworteld in het sociaal-
katholieke gedachtegoed, wensten een dergelijke referentie niet in de partij-
naam op te nemen. Desondanks vormde de kvp volgens Bornewasser ‘een vol-
waardig lid’ van de christen-democratische partijenfamilie. De Duitse partijen
cdu en csu zouden zich pas op het tweede congres, dat in januari 1948 in
Luxemburg werd gehouden, bij de zusterpartijen voegen: hun aanwezigheid als
afgevaardigden van de voormalige vijand werd pas toen acceptabel geacht. Tot
1965 zouden de nei nog eens veertien congressen organiseren. Het waren ge -
legenheden waarbij christen-democratische politici uit West-Europa min of
meer ongedwongen met elkaar in contact konden treden, zonder dat het tot
zwaarwichtige politieke besluitvorming kwam.3

Het waren ook lang niet altijd de politieke leiders, die zich op het nei-toneel be-
gaven. Eerder betrof het de euro-enthousiaste buitenlandspecialisten, die van de
vooral op de binnenlandse politiek georiënteerde voormannen alle ruimte kregen
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om zich hier te profileren. Bosmans spreekt in dit verband dan ook over de nei als
een ‘Debattierklub für Idealisten’, al menen andere historici dat de nei daarmee 
tekort gedaan worden. De transnationale contacten in de nei hebben er, zo meent
Kaiser, toe bijgedragen, dat de Duitse Bondsrepubliek al kort na de Tweede 
Wereldoorlog in de West-Europese statengemeenschap opgenomen werd.4

Alle goede bedoelingen om tot internationale samenwerking tussen deze ge-
lijkgezinde partijen te komen ten spijt kon niet verhuld worden dat er sprake
was van grote onderlinge verschillen. Deze werden veroorzaakt door de varië-
rende ontstaansgeschiedenis en verschillen in nationale politieke constellatie.5

Zo bestond de Duitse cdu niet alleen uit de achterban van het oude Zentrum en
de vooroorlogse protestants-christelijke Christlich-Soziale Volksdienst, maar
waren ook grote groepen conservatieven en liberalen in de nieuwe partij opge-
gaan. Het had als gevolg dat de cdu de gehele rechterflank van het politieke
spectrum in Duitsland zou gaan bestrijken. De liberale fdp bleef dientengevol-
ge steeds een relatief bescheiden omvang behouden – al zou zij regelmatig bij de
regeringsvorming doorslaggevend zijn. Hierdoor ontstond er een sterke links-
rechts-polarisatie in de Duitse politiek, die daarmee afweek van de situatie in
andere West-Europese landen, waar de kabinetten waren samengesteld uit
steeds wisselende coalities. De meeste cdu-politici hadden er dan ook weinig
moeite mee om zichzelf ‘konservativ’ te noemen. Ook daarmee onderscheid-
den de Duitse christen-democraten zich van hun geestverwanten. Met name de
Nederlandse kvp, de Belgische cvp en de Franse mrp weigerden zich in de con-
servatieve hoek te laten drukken.

Het moge duidelijk zijn dat het onder deze omstandigheden niet eenvoudig
was om tot een gemeenschappelijke doctrine te komen. Als voorzitter van 
de nei-commissie ‘Politieke doctrine’ liep de Belgische christen-democraat 
Robert Houben in 1953 vast op de grote onderlinge verschillen. Tijdens het
achtste congres van de nei, dat gehouden werd op 10 en 11 september 1954,
werd zijn rapport ‘Les éléments communs d’une doctrine politique chrétienne
en matière économique et sociale’ besproken. Het resulteerde niet in een uitge-
werkte politieke doctrine en bleef een dode letter.6

Het ontbreken van een duidelijk omschreven ideologie betekende niet dat er
geen gemeenschappelijke christen-democratische beginselen waren. De partij-
en vonden elkaar doorgaans op een drietal gemeenschappelijke theoretisch-
politieke noties: een sterk anticommunisme, de federale opvattingen ten aan-
zien van Europa en de christelijk-sociale ideeën over de maatschappelijke en
economische ordening.

Allereerst was daar het virulente anticommunisme dat alle partijen gemeen
hadden. Van oudsher vormde het antireligieuze marxisme de ideologische erf-
vijand van het christendom. De dreiging vanuit Moskou vanaf 1947 westwaarts,
doorgaans gekarakteriseerd met het begrip Koude Oorlog, bracht de christen-
democraten al snel – ondanks aanvankelijke pretenties een middenweg tussen
socialisme en kapitalisme in een onafhankelijk blok te kunnen realiseren – tot
het verlenen van steun aan de Verenigde Staten, de vrije markteconomie en het
westerse veiligheidsstelsel waarvan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
(navo) de organisatorische uitdrukkingsvorm was. Het werd tevens duidelijk,
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dat het van groot belang was dat Duitsland de zijde zou kiezen van de wester-
se bondgenootschappen. Het waren met name de Franse mrp-politici, die van-
af 1947 in geheime besprekingen in Genève met de West-Duitse geestverwan-
ten onder leiding van Adenauer het klimaat creëerden voor een op het westen
gerichte politiek van het democratische Duitsland. Met haar politiek van ‘West-
bindung’ zou de cdu onder Adenauer zich meer dan welke zusterpartij ook
(uitgezonderd de csu) als een onverzoenlijk pleitbezorgster van de harde lijn
ten opzichte van het Oostblok manifesteren.7

‘Europa’ als bindende factor

Een tweede gemeenschappelijk element vormde de steun aan de Europese inte-
gratie, al menen steeds meer auteurs dat dit pas vanaf 1948 tot het politieke 
repertoire van een aantal – niet eens allemaal: de övp en de skvp streefden naar
een neutrale positie voor hun landen – christen-democratische partijen is gaan
behoren.8 In februari van dat jaar sloten de nei zich aan bij de Europese Bewe-
ging, in mei ondersteunden zij het Congres van Europa in Den Haag en in sep-
tember congresseerden zij zelf over ‘Europa’. Al snel zagen de christen-demo-
cratische partijen in een nauwere samenwerking tussen de West-Europese 
democratieën een potentieel afweermechanisme tegen de communistische drei-
ging. Referenties aan een gemeenschappelijke Europese beschaving, gebaseerd
op de christelijke cultuur en normen en waarden, en een traditionele scepsis ten
aanzien van de natiestaat als natuurlijke politieke structuur vormden hierbij be-
langrijke aanvullende argumenten. De christen-democraten onderscheidden
zich op dit punt sterk van de sociaal-democraten en de conservatieven. Het in-
ternationale socialisme werd in deze jaren sterk gedomineerd door de Britse
Labour Party, die weinig voelde voor het Europese project. De Sozialdemo-
kratische Partei Deutschlands (spd) bepleitte een neutralistische buitenlandse
politiek, die geen ruimte liet voor een exclusieve West-Europese binding. De
conservatieven wierpen zich traditiegetrouw vooral op als beschermers van de
nationale soevereine staat.

Nadat de rol van idealistische pioniers als Richard Coudenhove-Kalergi en
Hendrik Brugmans eenmaal uitgespeeld was en er op regeringsniveau gewerkt
ging worden aan het integratieproces, manifesteerden de christen-democrati-
sche politici zich als de voornaamste pleitbezorgers van de Europese gedachte.
In het kielzog van hun voormannen Schuman, Adenauer en De Gasperi pre-
senteerden met name mrp, cdu en dc zich als Europa-partijen. Er is al gewezen
op het verband tussen de christen-democratische dominantie in de West-Euro-
pese regeringen en de opkomst van supranationale projecten in de beginjaren
vijftig, zoals er ook een relatie verondersteld wordt tussen het verflauwen van
het Euro-enthousiasme en de eerste electorale tegenslagen voor de christen-
democraten in Frankrijk en Italië enkele jaren later. De oprichting van diverse
Europese instellingen in de jaren vijftig zou aanleiding geven tot het aanhalen
van de transnationale contacten tussen de nationale christen-democratische
partijen.9
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De eerste organisatorische manifestatie van het Europese samenwerkings-
streven vormde de Raad van Europa. Het op 5 mei 1949 door tien West-Euro-
pese landen ondertekende Verdrag van Westminster voorzag in de oprichting
van een politieke structuur, waarvan de Raadgevende Vergadering en het Co-
mité van Ministers de centrale gremia waren. In augustus 1949 kwamen afge-
vaardigden uit de nationale parlementen van de deelnemende landen in Straats-
burg bijeen voor de eerste zitting van de Raadgevende Vergadering. Al snel
groepeerden de leden zich langs lijnen van politieke geestverwantschap, zodat
zich socialistische, liberale en christen-democratische groepen vormden. Voor
het eerst maakten vertegenwoordigers van kvp, arp en chu deel uit van dezelf-
de transnationale partijengroep, samen met buitenlandse geestverwanten.10

De politieke bevoegdheden van de Raad van Europa bleven gering – het
werd vooral een Europees discussieforum. Meer betekenis kreeg de eerste
supra nationale organisatie, die een jaar later het licht zag. In mei 1950 presen-
teerde de uit de mrp afkomstige Franse minister van Buitenlandse Zaken Schu-
man een plan om de productie van kolen en staal (eeuwenlang wezenlijke
grondstoffen voor de oorlogsindustrie) van Duitsland en Frankrijk te laten
coördineren door een supranationale instelling. De achterliggende gedachte
was om door middel van een dergelijke gemeenschappelijke constructie vrede
en welvaart in Europa te bevorderen. Andere West-Europese landen konden
zich hierbij aansluiten. Het leidde tot de ondertekening in april 1951 van de
Verdragen van Parijs die de oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal (egks) tot gevolg hadden. Behalve de grootaandeelhouders
West-Duitsland en Frankrijk sloten Italië en de drie Beneluxlanden zich aan.
Het Verenigd Koninkrijk bleef buiten de gemeenschap. De egks bestond uit
vier organen: de supranationale Hoge Autoriteit, het Hof van Justitie, een Raad
van Ministers en een Gemeenschappelijke Vergadering.11 Dit laatste gremium
zou later betiteld worden als de voorloper van het Europees Parlement.

De Gemeenschappelijke Vergadering kwam op 10 september 1952 voor het
eerst in het ‘Maison d’Europe’ in Straatsburg bijeen. Meer nog dan in de Raad-
gevende Vergadering van de Raad van Europa organiseerden de door en vanuit
de nationale volksvertegenwoordigingen afgevaardigde parlementsleden zich
hier niet langs nationale, maar langs ideologische lijnen. Al op de tweede dag
van de eerste vergadersessie vormden de in totaal 38 afgevaardigden (van in to-
taal 78) van mrp, cdu/csu, cvp/psc, dc, kvp, arp, chu en csv een christen-
democratische groep. De Nederlander Sassen werd als voorzitter gekozen.12

Deze groepsvorming werd geïnitieerd door de verkiezing van de eerste par-
lementsvoorzitter op 11 september. Hoewel de benoeming van de Duitse chris-
ten-democraat Heinrich von Brentano een formaliteit leek te zijn, kaapte de
Belgische socialist Spaak met vooraf georganiseerde steun van alle socialistische
leden (en enkele andere sympathisanten) de voorzitterszetel voor de neus van
de Duitser weg.13 Een aanpassing in het reglement van de Gemeenschappelijke
Vergadering leidde tot de formele oprichting van drie fracties. Met 38 leden was
de christen-democratische fractie de grootste; de socialistische groep bestond
uit 23 en de liberale uit 11 afgevaardigden. Acht leden bleven onafhankelijk.
Doordat de diverse nationale parlementen geen communistische leden wensten
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af te vaardigen, was deze stroming niet vertegenwoordigd. Pas in 1969 zouden
de eerste (Italiaanse) communisten hun intrede doen.

Van Oudenhove beoordeelt de christen-democratische groep in de egks-as-
semblee, vanwege het bestaan van linker- en rechtervleugels, als minder homo-
geen dan de socialistische. De laatste bevond zich vanwege haar uitgesproken
anti-Europese opstelling het meest geïsoleerd. Met name in het midden van 
de jaren vijftig is er in de assemblee sprake van een ideologische links-rechts-
tegenstelling op het punt van sociaal-economische issues.14

Hoewel de jurist Van Oudenhove vanuit een zekere euro-euforie refereert
aan ‘political parties in the European Parliament’ vanaf 1952, gaat het hem
slechts om de fractievorming langs ideologische lijnen. Buiten de Straatsburgse
vergaderzaal domineerden de nationale belangen. In de titel van een vervolg-
studie van Fitzmaurice is de meer passende verwijzing naar ‘party groups’
 opgenomen. Achter de fractie zou zich voorlopig geen echte politieke partij
formeren. Tot een politiek programma dat alle groepsleden zou binden kon het
dan ook niet komen. Een vage gemeenschappelijke lijn was gezien de hetero -
gene samenstelling van de fracties het maximaal haalbare. Bij de christen-
 democraten herkent Van Oudenhove

a political middle course, advocating a competitive but methodologically regulated mar-
ket. In their view, the High Authority was the driving force which, by fulfilling a ‘non-
dirigistic’ function, co-ordinated social and economic policy.

Vergelijkenderwijs kwam de socialistische fractie nog het verst in het formule-
ren van gemeenschappelijke uitgangspunten, hetgeen te verklaren valt uit het
aloude internationale karakter van de beweging en de daarmee samenhangende
politieke consensus. De grote diversiteit in de liberale fractie bezorgde haar op
dit punt een derde plaats.15

Een kant-en-klare doctrine werd, het is al geschetst, ook niet aangeleverd
door de nei. De band met de egks-fractie zou, ondanks pogingen tot verbete-
ring van de communicatie, ook nooit een hechte worden. Dat had onder meer
te maken met het feit dat de christen-democratische politici van de lidstaten di-
plomatieke en regeringskanalen ter beschikking hadden om tot transnationaal
overleg te komen. Voorts waren daar het specialistische karakter van het werk
in de egks en het gegeven, dat slechts zes landen betrokken waren bij deze ma-
terie. De nei omvatten veel meer landen dan alleen deze zes. Wèl werd ‘Euro-
pa’ een belangrijker item op de nei-bijeenkomsten, waardoor tevens de rol van
de in de eerste jaren prominente övp en skvp teruggedrongen werd.16 Overigens
gold de geringe politieke betekenis niet alleen de nei: ook de si (heropgericht in
1951) en de Liberale Internationale (opgericht in 1947) waren niet in staat een
concrete gemeenschappelijke Europese politiek te voeren. Wèl vormden zij de
fora waar in gemeen overleg onder geestverwanten gesproken kon worden over
intensievere vormen van samenwerking in de toekomst.17

De kvp was van de grote politieke partijen in Nederland het meest eenduidig in
het ondersteunen van het Europees integratieproject. Dat wil overigens niet
zeggen dat de gehele partij zich interesseerde voor de ontwikkelingen op Euro-
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pees niveau. Met name de partijtop, verpersoonlijkt in de dominante leider van
de Tweede-Kamerfractie C.P.M. Romme, liet dit – vanwege de vele reizen in het
buitenland die ermee gepaard gingen – tijdrovende werk graag over aan de bui-
tenlandspecialisten in fractie en partij als Sassen, P.J.S. Serrarens, L. de Gou,
W.J. Schuijt en M.A.M. (Marga) Klompé.18

Het enthousiasme voor de Europese gedachte bij de vooral door de trits
‘God, Vaderland en Oranje’ geïnspireerde arp en chu was duidelijk minder.
Nog sterker dan bij de kvp werd het internationale werk hier verricht door in-
dividuele pioniers. Bij de antirevolutionairen was dat doorgaans de tweede man
in de fractie, J.A.H.J.S. Bruins Slot; bij de christelijk-historischen de conserva-
tieve intellectueel J.J.R. Schmal. Beiden vertegenwoordigden hun partij in de
Raad van Europa.19

In eerste instantie trachtten arp en chu hun eigen internationale contacten
op te zetten, waarbij de belangstelling vooral uitging naar andere protestants-
christelijke partijen in West-Europa. Dat die er nauwelijks waren, bemoeilijkte
de ontwikkeling van een eigen internationaal netwerk des te meer. Vanuit de
arp werd al vanaf 1947 contact onderhouden met de kleine Zwitserse Evange-
lische Volkspartei (evp/s).20 Samen met deze Zwitserse splinterpartij en enkele
protestantse cdu-politici werden door de arp nog conferenties georganiseerd
in Huis ter Heide (april 1950) en Königswinter (juli 1951), maar de op de laat-
ste bijeenkomst opgerichte ‘Evangelische Vereinigung für christliche Politik in
Europa’ zou nooit tot wasdom komen.21 Geestverwanten werden verder ge-
vonden in Noorwegen, waar in 1933 de Kristelig Folkeparti (krf) opgericht
was. In augustus 1951 werd vanuit de arp een bezoek gebracht aan deze partij
die zich vooral afzette tegen de seculariserings- en moderniseringstendensen in
Noorwegen. Uit deze reis werd de conclusie getrokken dat ‘het voor onze par-
tijen zeer de moeite loont zoveel mogelijk contact met de Kristelig Volkeparti
op te nemen’.22

Aangespoord door de nei-leiding trachtte de kvp de twee protestants-chris-
telijke partijen te interesseren voor deelname aan het transnationale christen-de-
mocratische samenwerkingsverband. Mede vanwege het mislukken van de eigen
initiatieven nam de belangstelling vanuit arp en chu toe. De twee antirevolu-
tionaire leden van de Gemeenschappelijke Vergadering van de egks, Bruins Slot
en W. Rip, lieten Sassen in de zomer van 1953 weten geïnteresseerd te zijn in aan-
sluiting bij de christen-democratische groep. Zij vonden het dan wel wenselijk
en logisch om in nauwere samenwerking te komen met de kvp in het kader van
de nei.23 Ook vanuit de evangelische kringen in de cdu werd er bij de arp op
aangedrongen zich aan te sluiten bij de nei teneinde het protestantse element in
de Europese christen-democratische organisatie te versterken.24 De antirevolu-
tionairen stelden voor hun deelname aan de nei twee voorwaarden: 1) geen ver-
gaderingen op zondag en 2) gelijkberechtigde deelname van de drie Nederland-
se partijen in de diverse nei-gremia. Het nei-bestuur ging akkoord met deze
condities, waarna het centraal comité van de arp op zijn bijeenkomst van 28 ok-
tober 1953 besloot ‘in beginsel’ toe te treden tot de Nederlandse nei-afdeling.25

Vier dagen later ging ook het hoofdbestuur van de chu akkoord. Dat ging
echter niet zonder slag of stoot. Nadat partijleider Tilanus had geadviseerd toe
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te treden ‘[m]et het oog op de internationale ontwikkeling’, maakte hervormd
theoloog en adviserend bestuurslid G.C. van Niftrik bezwaar. De uitnodiging
om deel te nemen aan de nei zag hij vooral als ‘een invitatie om mee te doen in
het pauselijk machtsstreven’. Hierbij maakte hij een vergelijking met de positie
van de evangelisch-luthersen binnen en buiten de cdu: ‘Vele protestanten in
Duitsland voelen niets voor de c.d.u. of zuchten, als zij er in zitten, onder het
juk van Adenauer en de zijnen.’ Partijpenningmeester J. van Bruggen nam een
pragmatischer houding aan: ‘Er is in Europa een ontwikkeling en daarvoor mo-
gen wij de ogen niet sluiten.’ Hij wees daarbij op de samenwerking met katho-
lieken binnen de Nederlandse Raad van de Europese Beweging, die hij als ‘har-
telijk’ had ervaren. Het pleidooi van senator G. Vixseboxse voor aansluiting
was, gezien zijn internationale functies – hij was vice-voorzitter van de Ge-
meenschappelijke Vergadering van de egks –, alleszins begrijpelijk. Partijsecre-
taris H.K.J. Beernink stelde voor voorlopig slechts voor één jaar toe te treden
tot de Nederlandse equipe. Dit compromisvoorstel werd ten slotte met negen-
tien stemmen tegen drie aangenomen.26

Dat de christelijk-historischen in de navolgende jaren inzake de Europese
partijensamenwerking toch aanhaakten bij kvp en arp, was opvallend genoeg
mede te danken aan de pleidooien van de man die aanvankelijk de felste tegen-
stander was van toetreding tot de nei: Van Niftrik. Al medio juni 1954 meldde
hij dat hij het werk ‘met groot plezier’ deed. Het nei-congres van 1955 in Salz-
burg had hem zo mogelijk nog meer geënthousiasmeerd, zo schreef hij tien jaar
later in een terugblik op een decennium christen-democratische samenwerking
in Nederland. Ook ten aanzien van de positie van de protestanten in de West-
Duitse cdu had hij door praktijkervaringen het vizier inmiddels wat scherper:
‘De c.d.u. behandelt de Protestanten als volkomen gelijkwaardig en de samen-
werking der Christen-Democraten in de n.e.i. kan uitermate belangrijk wor-
den.’27 Toen begin 1955 door het hoofdbestuur gesproken werd over het al dan
niet verlengen van het aanvankelijk voor één jaar aangegane lidmaatschap pleit-
te dan ook juist Van Niftrik het felst voor continuering.28 ‘Natuurlijk zijn er
spanningen in de n.e.i.’, zo gaf hij toe, maar hij had wel ervaren dat ‘de Protes-
tantse groeperingen als volkomen gelijkwaardig worden beschouwd. Ideaal is
de zaak natuurlijk niet, maar politiek heeft nu eenmaal altijd min of meer de
vorm van een compromis’. Schmal, uiterst ongemakkelijk onder de internatio-
nale samenwerking met de katholieken, adviseerde schoorvoetend ‘althans
voorlopig’ lid te blijven: ‘Wij moeten er bij zijn.’ Aldus werd besloten.29

Het was met name Schmal die een achterhoedegevecht bleef voeren voor
 exclusief-protestantse profilering op Europees niveau, al kreeg hij daarvoor
binnen de partijtop steeds minder steun. Tijdens de chu-zomerconferentie van
1957 te Woudschoten legde hij tijdens een redevoering zijn gehoor de pre -
caire situatie van de protestants-christelijke vertegenwoordigers in de Raad van
 Europa voor.

De c.h. afgevaardigden werken in Straatsburg binnen het verband van de christen-
democraten. Het is echter wel wat al te gortig, dat in het bestuur slechts één protestant zit-
ting heeft, die het nog niet eens tot vice-voorzitter kon brengen […].
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Schmal verklaarde bij dezelfde gelegenheid ‘dat de Rooms-Katholieke partners
onder de christen-democraten dienden te beseffen, dat ook ándere mogelijkhe-
den openstonden’. Hij moest zelfs bekennen dat hij het in de vergaderzaal van
de assemblee van de Raad van Europa regelmatig met zijn socialistische buur-
man – de zetelverdeling in de vergaderzaal was alfabetisch en niet naar politie-
ke voorkeur –, een lid van de Duitse Bekennende Kirche, beter kon vinden dan
met zijn christen-democratische fractiegenoten. De opmerkingen van Schmal
leidden tot een discussie onder de aanwezigen, waaruit bleek dat de partij niet
onverdeeld achter de samenwerking met de katholieken – ook niet op Europees
niveau – stond. De conferentie legde zelfs de wens vast te streven naar een eigen
protestants-christelijke groepering.30 Drie jaar later riep hij in Koningin en 
Vaderland zijn partij op financiële middelen vrij te maken voor de noodzake-
lijke nauwere samenwerking tussen de protestants-christelijke politici in Euro-
pa.31 Schmal kwam binnen zijn partij echter meer en meer alleen te staan. 
De chu schikte zich in haar rol als bestanddeel van de christen-democratische
stroming. In de perceptie van de tweede secretaris van de kvp, J.W. van der Poel,
bleef de chu niettemin de ‘zwakste schakel’ in de samenwerking – vanzelf -
sprekend kwalificeerde hij zijn eigen partij daarentegen als de ‘sterkere scha-
kel’.32

De besturen van de drie deelnemende partijen besloten een gezamenlijke
‘Nederlandse afdeling’ – al snel ‘Nederlandse equipe’ of kortweg ‘Equipe’ ge-
heten – van de nei te vormen en stelden in een statuut een werkwijze vast. Het
bestuur van de afdeling zou bestaan uit zes leden, waarbij elke partij twee leden
zou aanwijzen; de functies van voorzitter en secretaris zouden ‘in onderling
overleg verdeeld’ worden. De contributie voor deelname aan de nei zou voor
de helft door de kvp worden gedragen, voor de andere helft door de arp en
chu. De eerste voorzitter van de Equipe werd Sassen, de antirevolutionair
R. Gosker trad op als eerste secretaris.33 Meer en meer zou deze Equipe het po -
dium worden waar de drie partijen hun zaken betreffende de relaties met be-
vriende buitenlandse partijen behandelden. De eigen buitenlandcommissies en
internationale secretariaten werden hiermee steeds meer overbodig.

In de literatuur over de totstandkoming van het cda is veelvuldig gewezen
op de heilzame werking die de samenwerking van vertegenwoordigers van kvp,
arp en chu in de Europese vertegenwoordigende organen heeft gehad op het
overwinnen van de eerste aarzelingen.34 Een soortgelijk effect hadden de geza-
menlijke werkzaamheden in de Equipe.

Eerste aanzetten voor Europese partijvorming

Al in de eerste helft van de jaren vijftig werd onder invloed van de eerste debat -
ten over een rechtstreeks gekozen Europese volksvertegenwoordiging gedacht
aan partijvorming op Europees niveau.35 De antirevolutionaire staatsrechts -
geleerde J.J. de Jong attendeerde zijn partijgenoten er in 1954 in AR Staatkunde
op dat het bij de recente ontwikkelingen noodzakelijk was om over transna -
tionale partijvorming na te denken. Het was immers gewenst dat de Euro pese
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partij er zou zijn voordat de eerste verkiezingen van de Europese volksverte-
genwoordiging zouden plaatsvinden. In een korte uiteenzetting van de uiteen-
lopende staatsopvattingen in de bij de nei aangesloten partijen – de arp had bij-
voorbeeld moeite met de door de meeste buitenlandse christen-democratische
partijen voorgestane volkssoevereiniteit – stelde De Jong vast dat ‘de weg naar
een eventuele Europese christen-democratische partijformatie èn zeer lang èn
zeer moeilijk begaanbaar’ zou zijn. Een vaststelling met voorspellende waarde,
zoals we zullen zien. Hij suggereerde dan ook niet geforceerd te streven naar
‘een Europese partijformatie in de “monolitische” zin van het woord’, maar te
werken aan een ‘federatieve samenwerking’. De grote nationale verschillen
zouden op die wijze gerespecteerd kunnen worden zonder tot verdeeldheid te
leiden.36

Een nieuwe impuls voor het denken over Europese partijen ging uit van de
Verdragen van Rome van maart 1957. Deze leidden tot de oprichting van de
Euro pese Economische Gemeenschap (eeg) en de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie (Euratom) in januari 1958. Een nieuw Europees Parlement,
als zodanig de opvolger van de Gemeenschappelijke Vergadering van de egks,
ging dienst doen als het controlerende parlementaire orgaan van alle drie ge-
meenschappen. In dit nieuwe gremium, dat uitgebreid werd van 78 tot 142
 zetels, keerden de drie bekende fracties terug. De christen-democraten prolon-
geerden hun status als grootste fractie met 67 leden, de socialisten hadden er 38
en de liberalen en apparentés 35. Twee leden bleven onafhankelijk. Binnen de
christen-democratische fractie leverden de cdu/csu (19 leden) en de Italianen
(25) de meeste afgevaardigden. De Nederlandse partijen hadden acht vertegen-
woordigers: vijf kvp’ers, twee antirevolutionairen en één chu’er. Tijdens de eer-
ste bijeenkomst van het Europees Parlement op 19 maart 1958 presenteerde de
Belg Pierre Wigny, die kort daarvoor gekozen was als voorzitter van de chris-
ten-democratische fractie, de politieke beleidslijnen van zijn groep. Wigny zou
de uitvoering daarvan overigens nauwelijks meemaken: al in juni werd hij te-
ruggeroepen naar Brussel om minister van Buitenlandse Zaken te worden.37

In de Verdragen van Rome was de bepaling opgenomen (eeg-verdrag, artikel
138) dat het Europees Parlement zelf voorstellen voor directe verkiezingen kon in-
dienen. Deze bepaling vormde de aanleiding tot de eerste concrete initiatieven
voor de oprichting van een Europese christen-democratische politieke partij. De
Italiaan Vittorio Caselli, voorzitter van de kamer van koophandel van Pistoia, deed
zijn voorstellen tegen de achtergrond van de verwachting dat de eerste directe 
Europese verkiezingen aanstaande waren. In correspondentie met christen-demo-
cratische politieke leiders in West-Europa als Adenauer, Europees-Commissie-
voorzitter Walter Hallstein, dc-leider Amintore Fanfani en de Belgische nei-
voorzitter August-Edmond De Schryver probeerde hij steun te vinden voor zijn
opvattingen. De Schryver antwoordde de Italiaan evenwel dat de op dat moment
bestaande samenwerkingsverbanden – de nei, maar ook de fracties in de Raad van
Europa en het Europees Parlement – het maximaal haalbare waren. Van de optie
om directe verkiezingen te organiseren zou vooralsnog geen gebruik gemaakt
worden, mede omdat voor implementatie van voorstellen hiertoe de instemming
van de Europese Commissie en de voltallige Raad van Ministers benodigd was.38
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In de vergaderzaal in Straatsburg werd de cohesie van de drie Europese fracties
aangemoedigd doordat de leden niet meer in alfabetische volgorde zetelden, zo-
als in de Gemeenschappelijke Vergadering van de egks, maar groepsgewijs.

De uitbouw van de Europese samenwerkingsstructuur bracht zowel de chris-
ten-democraten als de socialisten ertoe hun transnationale coöperatie te verbe-
teren. Op initiatief van nei-president De Schryver kwamen al einde juli 1957 de
partijvoorzitters van de partijen uit de zes ‘Schuman-landen’ bijeen voor een
conferentie om te bespreken op welke ‘wijze de invloed der christen-demokra-
ten in de nieuwe Europese instellingen kan worden verzekerd’. Dit type confe-
rentie werd een terugkerend fenomeen, waarbij ook de voorzitter van de chris-
ten-democratische fractie in het Europees Parlement aanschoof. In januari 1960
spraken de partijvoorzitters zich uit voor directe verkiezingen van het Europees
Parlement, waarbij zij verwachtten, dat in dat verband een bijzondere taak voor
de nei weggelegd zou zijn. De socialisten besloten in 1957 tot de oprichting van
het Verbindingsbureau voor de partijen in de eeg-landen en namen daarmee een
organisatorische voorsprong op de christen-democratische en liberale concur-
rentie. In 1962 kwamen zij zelfs met een gemeenschappelijk actieprogramma.39

Na de ondertekening van de Verdragen van Rome werd ook door de drie
Nederlandse christen-democratische partijen serieus rekening gehouden met
directe verkiezingen van het Europees Parlement. Ter voorbereiding hierop
wensten ook zij tot programmatische convergentie te komen. De gedachten
gingen daarbij uit naar een kort gemeenschappelijk programma. Nadat een po-
ging om te komen tot een ‘program […] als basis voor het fractie-werk’ in 1958
was gestrand,40 beperkten de partijen zich tot de opstelling van een ‘kort en
kernachtig’ manifest. De werkzaamheden hiervoor werden in 1960 gestart.
Moeizame besprekingen in een hiertoe samengestelde redactiecommissie,
waarin elk van de drie partijen een vertegenwoordiger had, volgden.41 Op een
persconferentie op 8 mei 1962 in het Tweede-Kamergebouw werd het geschrift
vervolgens wereldkundig gemaakt. In het ‘Gemeenschappelijk manifest’ ge-
tuigden de drie partijen van een sterk pro-Europese opstelling, die zich onder
meer vertaalde in pleidooien voor een gekozen Europees Parlement, een ver-
snelde uitvoering van de Verdragen van Rome en een samengaan van de drie
‘Exekutieven’ van de egks, de eeg en Euratom.42

Van de plannen van Caselli werd niet veel meer vernomen, te meer omdat het
Europese integratieproces rond 1960, met name door de nationalistische bui-
tenlandse politiek van de Franse president Charles de Gaulle, zijn momentum
verloor. De in 1960 door een commissie onder leiding van de Belgische socialist
Fernand Dehousse uitgewerkte voorstellen voor directe verkiezingen van het
Europees Parlement bereikten de uitvoeringsfase niet.43 Pas aan het einde van de
jaren zestig zou de Europese partijvorming weer op de politieke agenda komen.

Sociaal-economische divergentie

Het derde punt waarop de christen-democratische partijen elkaar op het eerste
gezicht leken te kunnen vinden, betrof de visie op de ordening van de economie.
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Zo beriepen de christen-democraten zich allen in meer of mindere mate op ele-
menten uit de uit de negentiende eeuw stammende katholieke sociale leer.44 Deze
was geformuleerd in reactie op de sociale problematiek, die in West-Europa het
gevolg was van de Industriële Revolutie en die zich vooral uitte in de kommer-
volle toestand waarin een groot deel van de arbeidersmassa leefde. De katholie-
ke kerk trachtte haar antwoord te zoeken in een maatschappijfilosofie die voor
een belangrijk deel teruggreep op de middeleeuwse gildensamenleving. In zijn
encycliek Rerum novarum (1891) zette paus Leo XIII de kwalijke gevolgen van
het liberalisme uiteen en pleitte hij voor een corporatistisch opgezette maat-
schappij. Hiermee nam hij tevens stelling tegen de socialistische visie, die een
domi nante positie aan de centrale overheid toebedeelde. Volgens de corporatis-
tische visie is de maatschappij een ‘levend organisme, gebaseerd op de schep-
pingsdaad van God’.45 De organen, waaruit deze is opgebouwd, hebben een
eigen verantwoordelijkheid, de staat heeft als taak de zwakkeren te beschermen.
De economisch-maatschappelijke besluitvorming diende plaats te vinden op het
niveau van paritair samengestelde publiekrechtelijke lichamen (corpora), waarin
zowel werkgevers als werknemers vertegenwoordigd waren en waarin op har-
monieuze wijze tot besluitvorming gekomen zou moeten worden.

Tijdens het interbellum bleef binnen de rksp echter de conservatieve werkge-
versstroming dominant, zodat deze opvattingen nooit gemeengoed werden. In
het begin van de jaren dertig, vooral naar aanleiding van de economische we-
reldcrisis die de sociaal-economische problematiek urgenter maakte en de roep
om overheidsinterventie luider deed klinken, zette paus Pius XI in zijn encycliek
Quadragesimo anno (1931) het subsidiariteitsbeginsel uiteen. Volgens dit prin-
cipe had de overheid wel degelijk een aanvullende taak. In de jaren dertig nam de
instemming binnen de rksp met deze katholieke sociale opvattingen sterk toe.
In 1931 realiseerde de katholieke minister van Arbeid, Handel en Nijverheid
T.J. Verschuur een bedrijfsradenwet, welke later werd gevolgd door een eerste
ordeningswet (1935) en een bedrijfsvergunningenwet (1938). Deze maatregelen
zouden echter, vanwege hun vrijblijvende karakter, geen grote betekenis krijgen.
Verdeeldheid bleef bestaan over de vorm die de corporatistische maatschappij
zou moeten krijgen. De voorstellen die Romme in 1940 formuleerde in zijn
Neder landsche sociale politiek – waaronder een pleidooi voor een organisch sa-
mengesteld parlement en een versterking van de uitvoerende macht ten koste
van de volksvertegenwoordiging – stuitten ook in zijn eigen partij op verzet.

Na de Tweede Wereldoorlog herleefde dit corporatismedebat binnen de kvp,
maar ook de socialistische coalitiegenoot, de Partij van de Arbeid (pvda), 
bracht haar visie in.46 Het in oktober 1949 door de Tweede Kamer aangenomen
wetsontwerp over een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo) kon dan ook
niet meer dan een compromis zijn. Hierna kregen bewindslieden van kvp-hui-
ze het toezicht opgedragen op de implementatie van de wet, maar al snel verliep
het getij voor de corporatistische maatschappijordening onder invloed van de
economische hoogconjunctuur, die de zorgen van de crisisjaren deed vergeten,
en de veranderde eisen die gesteld werden aan de rol van de staat in de econo-
mie. Dat was zeker het geval, toen in het kabinet-Drees IV (1956-1958) W.K.N.
(Norbert) Schmelzer als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken verantwoor-
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delijk was voor de uitvoering van de pbo. Schmelzer had economie gestudeerd
aan de Tilburgse Katholieke Handelshoogeschool en was sterk beïnvloed ge-
raakt door de daar heersende opvattingen aangaande de interactie tussen geloof,
politiek en economie.47 In zijn beleid als staatssecretaris legde hij de nadruk op
de vrijwilligheid bij de invoering van de overlegorganen. Aangezien van werk-
geverszijde de bereidwillige medewerking vaak ontbrak, bleef het resultaat ge-
ring.48 De historicus Zwart stelt in zijn studie over het proces van ideologische
toenadering van kvp, arp en chu dan ook dat de publiekrechtelijke bedrijfs -
organisatie na 1956 ‘een zachte dood’ gestorven is.49

Het eensgezinde optreden van de Nederlandse equipe op het nei-congres in
Scheveningen in het voorjaar van 1958, zoals in de proloog beschreven, was in
zekere zin opmerkelijk. Het gedachtegoed, zoals dat door zowel de kvp’ers
Schmelzer en P.A. Blaisse als de antirevolutionairen J. Zijlstra en M. Ruppert
verdedigd werd, was feitelijk het sociaal-katholieke. Het officiële arp-stand-
punt werd in deze jaren nog steeds bepaald door Kuypers principe van soeve-
reiniteit in eigen kring en een uiterst beperkte taak voor de overheid. Zoals Van
den Berg in zijn dissertatie heeft beschreven, ging de arp pas in de jaren zestig
‘om’ in christelijk-sociale richting.50 De visie van de evangelisch-lutherse eco-
nomieminister Ludwig Erhard week in veel opzichten niet eens zo veel af van
de binnen de arp dominante visie van staatsonthouding. De in Scheveningen
optredende antirevolutionaire sprekers behoorden dan ook niet tot de ‘main-
stream’ van hun partij. Zijlstra was zelf helemaal niet zo’n aanhanger van de
pbo, maar zag in de sociaal-economische verhoudingen wel een grotere rol voor
de overheid weggelegd dan de meeste van zijn partijgenoten.51 Nog scherper
was de kritiek die Ruppert – vanuit zijn cnv-achtergrond voorstander van een
duidelijker christelijk-sociale koers – had op het sociaal beleid van de partij
waarvoor hij in de Tweede Kamer zat, zich daarbij afzettend tegen de politiek
uit de periode-Colijn.52 Dat juist deze twee antirevolutionairen op het Scheve-
ningse congres optraden, mag voor de eenheid van presentatie van de Neder-
landse christen-democraten een gelukkig toeval heten. Christelijk-historischen
mengden zich al helemaal niet in het debat. Daarbij kwam dat de feitelijke uit-
werking van de idee van de pbo in Nederland, waarbij de bedrijfsschappen op
basis van vrijwilligheid dienden te worden ingesteld, niet ver van het arp-stand-
punt afstond. In het antirevolutionaire verkiezingsprogram van 1946 was op-
genomen dat de overheid in bepaalde noodsituaties in het maatschappelijk-
 economisch leven mocht ingrijpen; terughoudendheid bleef echter geboden.53

De afkeuring van de pbo door Erhard op het congres in Scheveningen mag
geenszins leiden tot de conclusie dat de Duitse christen-democraten onversne-
den liberalen waren. Hun sociaal-economische opvattingen vormden wel dege-
lijk een loot aan de stam van de christen-democratie. Nationale verschillen
zorgden voor afwijkingen in de uitwerking. De ervaringen uit de nationaal-
socialistische periode waren daarbij een bepalende factor. Die hadden de na
1945 aangetreden generatie politici sterk afkerig gemaakt van alles wat riekte
naar een centraal gestuurde economie en staatsdirigisme. De pogingen van de
Britse bezettingsautoriteiten om kort na het einde van de oorlog Duitsland eco-
nomisch in de zin van het plan-Beveridge te hervormen stuitten daarom op veel
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weerstand en mislukten ook goeddeels.54 In West-Duitsland werd uiteindelijk
dan ook niet een sociaal-democratische, maar de christen-democratische maat-
schappijordeningsvisie gevestigd. Dat die ook nog eens tendeerde naar een
meer libertaire interpretatie, was gezien de voorgeschiedenis begrijpelijk.55 De
door Erhard eind augustus 1948 op de partijdag van de cdu in de Britse zone
gepresenteerde ‘sozial verpflichtete Marktwirtschaft’ was het resultaat van een
interne discussie onder de West-Duitse christen-democraten. Kon het ‘Ahlener
Programm’ van februari 1947 nog christelijk-sociaal genoemd worden, onder
meer vanwege de hierin opgenomen aanbeveling de zware industrie te nationa-
liseren, met de in het ‘Düsseldorfer Programm’ van juli 1949 vastgelegde visie
werd afstand genomen van alle mogelijke vormen van centralisme en aansturing
door de overheid. Erhard verbond de liberale markteconomie met een stelsel
van zekerheid voor de zwakkeren in de samenleving. Uitgangspunt vormde,
zoals Adenauer al in maart 1946 in zijn ‘Kölner Grundsatzrede’ had aangege-
ven, onverminderd het stelsel van christelijke normen en waarden, waarbij de
menselijke waardigheid voorop gesteld werd. In vergelijking met de Neder-
landse interpretatie, waar maatschappelijke verbanden een centrale rol speel-
den, was de nadruk in de Duitse christen-democratie, wederom in reactie op de
ervaringen tijdens de dictatuur, sterk op het individu komen te liggen.56

Er werden nog wel pogingen ondernomen om het in Scheveningen aan de
dag getreden meningsverschil te overbruggen of om in ieder geval het begrip
voor elkaars standpunten te vergroten. Karl Hohmann, Erhards perswoord-
voerder, die hem ook vergezeld had op zijn trip naar Scheveningen, ging in op
het aanbod van kvp-zijde om zich in Nederland te laten voorlichten over de
praktische uitwerking van de pbo.57 Wellicht dat beide partijen toch geschrok-
ken waren van de heftigheid van het debat en wensten zij zo het beeld van chris-
ten-democratische eensgezindheid te herstellen. Ook ten aanzien van de be-
zitsvorming bleek er over en weer belangstelling bij cdu en kvp voor elkaars
opvattingen. Hetzelfde jaar nog sprak de Duitse geleerde jezuïet en opsteller
van de encycliek Quadragesimo anno Oswald von Nell-Breuning SJ over dit
thema voor de sociaal-economische commissie van de kvp.58

De verschillen in visie waren echter moeilijk te verhullen. Bosmans heeft de
‘peinliche Auseinandersetzung’ in Scheveningen gekarakteriseerd als een illus-
tratie van de verschillen in opvattingen tussen de bij de nei aangesloten par -
tijen.59 Tot dezelfde conclusie komt de organisator van het congres in zijn een
kwarteeuw na het congres uitgebrachte herinneringen. Ter verklaring wijst ook
hij op het al eerder genoemde verschil in politieke cultuur tussen Nederland en
West-Duitsland. In de Bondsrepubliek was een duidelijke links-rechts-tegen-
stelling herkenbaar, terwijl in Nederland door de veelheid aan partijen steeds
coalitievorming noodzakelijk was. Samenwerking met de sociaal-democraten
kon daarbij niet uitgesloten worden. Dergelijke rooms-rode combinaties resul-
teerden steevast in door compromissen gekenmerkt beleid waarbij een zekere
mate van overheidsinvloed op het sociale en economische leven tot de logische
uitkomsten behoorde. Voorts bestond er in Nederland, maar ook in de andere
Beneluxlanden en Italië, een christelijke arbeidersbeweging met een sterke in-
vloed op de verwante politieke partijen. Deze vakbeweging was doorgaans
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voorstandster van samenwerking met ‘links’. In West-Duitsland was daarente-
gen de invloed van de achterban van de vooroorlogse conservatieve en liberale
partijen, die na 1945 als zelfstandige politieke organisaties verdwenen en opge-
gaan waren in de cdu/csu, weer veel groter.60

Dat in Scheveningen juist de Duitse en de Nederlandse opvattingen zo te-
genover elkaar kwamen te staan, zal in het vervolg van deze studie illustratief
blijken te zijn. Met name onder de nationaal georiënteerde christen-democra-
ten in Nederland werd de cdu al aan het einde van de jaren vijftig eerder als een
antipode dan als een zusterpartij gezien. Voor de Nederlandse christen-demo-
craten waren de Duitse geestverwanten eigenlijk vooral vermomde conserva-
tieven, die het met de ‘C’ in de partijnaam niet zo ernstig namen. Dat in de drie
Nederlandse christen-democratische partijen in deze jaren frequent op derge-
lijk afkeurende wijze werd gesproken over de cdu, had sterk te maken met de
eerste gedachtevorming over een Nederlandse eenheidspartij. Electorale ach-
teruitgang bij arp en chu en stagnatie bij de kvp bij de Tweede-Kamerverkie-
zingen in 1959 dwongen kvp, arp en chu tot deze exercitie. Een van de pioniers
op dit terrein was kvp-buitenlandsecretaris K.J. Hahn.

Hahn en het Nederlandse beeld van ‘een CDU’

Met Hahn is de persoon geïntroduceerd die van 1955 tot 1990 een sleutelrol zou
vervullen in de internationale christen-democratie. Karl Josef (‘Henne’) Hahn61

werd in 1912 geboren in Karlsbad (tegenwoordig Karlovy Vary), dat tot 1918
behoorde tot de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie en na de Eerste We-
reldoorlog werd opgenomen in de nieuwe Tsjecho-Slowaakse republiek. Mid-
den jaren dertig sloot de katholiek Hahn zich aan bij de christen-democratische
volkspartij (cv sl). Nadat de Duitse legers begin oktober 1938 Sudetenland bezet
hadden, was hij ingezetene van het Derde Rijk geworden. Gehuwd met een
dochter van joodse ouders, vluchtte Hahn na de Reichskristallnacht in novem-
ber 1938 westwaarts. Begin 1939 kwam hij uiteindelijk in Nederland aan, waar
hij de oorlogsjaren in Bilthoven doorbracht. In 1948 verkreeg hij de Neder-
landse nationaliteit. Zijn multinationale achtergrond, persoonlijke confrontatie
met de nazi-dictatuur, interesse in de Europese cultuur en filosofie, diepe over-
tuiging van het christelijk geloof als enig geschikte inspiratiebron voor perma-
nente vrede in Europa en zijn beheersing van een groot aantal talen maakten
Hahn bij uitstek geschikt om een sleutelrol te vervullen. Zijn betrokkenheid bij
het Katholieke Genootschap voor Geestelijke Vernieuwing, dat zich kort na de
bevrijding beijverde voor het herstel van de culturele betrekkingen met Duits-
land, bracht hem in contact met katholieke politici als plaatsgenoot Serrarens,
Klompé en de jonge Schmelzer. Al snel raakte hij betrokken bij de kvp. In 1955,
Hahn was toen hoofd van de vertaalafdeling van het Europese Hooggerechts-
hof in Luxemburg, polste Klompé hem voor de functie van buitenlandsecreta-
ris.62 Hahn accepteerde en werd in maart 1957 tevens benoemd tot adjunct-par-
tijsecretaris.63 Al in juni van dat jaar werd hij de vaste vertegenwoordiger van de
Nederlandse equipe op de bestuursvergaderingen van de nei, waar hij zijn net-

45



werk van internationale contacten verder kon uitbouwen. Tevens werd hij se-
cretaris van de Equipe.64 Door zijn internationale werk werd Hahn keer op keer
geconfronteerd met het uitzonderlijke van de situatie in Nederland, waar de
christen-democraten in drie afzonderlijke partijen opereerden. Dat juist hij een
van de eerste pleitbezorgers van een eenheidspartij was, kan dan ook geen ver-
bazing wekken.

In 1958 schreef Hahn een nota voor zijn partijbestuur, waarin hij de vorming
van een christen-democratische partij bepleitte en het traject uiteenzette waar-
langs deze tot stand gebracht zou kunnen worden. Met de coöperatie in de
Equipe en de Europese fracties was de eerste stap zijns inziens al gezet: protes-
tantse politici als Bruins Slot en M.R.H. Calmeyer (chu) functioneerden ‘tot al-
gemene tevredenheid’ gezamenlijk met katholieken in het Europese werk. Hij
erkende wel dat grote verschillen tussen katholieken en protestanten in Neder-
land een fusie vooralsnog in de weg stonden. Die hoefden echter niet onover-
komelijk te zijn. In de West-Duitse cdu hadden ze samenwerking niet in de
weg gestaan. De situatie in Nederland en West-Duitsland verschilde echter
nogal van elkaar, zo gaf Hahn in de nota toe. Hij meende ten aanzien van de po-
sitie van de protestanten in de cdu: ‘Zeker is het een feit, dat het kalvinisme een
politieke samenwerking met katholieken veel moeilijker toelaat als het luthera-
nisme, dat zowel in de staatopvatting als in de beoordeling van het natuurrecht
gemakkelijker tot een politiek kontakt met de katholieken geraakt […].’ Hahn
zag dat het protestantse smaldeel in de cdu een veel ‘positievere beoordeling
van het natuurrecht’ aan de dag legde dan binnen de protestantse theologie al-
tijd het geval was geweest. De samenwerking was in Duitsland ook niet van de
ene op de andere dag ontstaan: de oorlog had beide confessies in elkaars armen
gedreven.65 Hahns nota leidde tot veel discussie binnen de drie partijen zonder
dat van concrete resultaten sprake was.66 Het Duitse voorbeeld vormde daarbij
niet bepaald een stimulans voor samenwerking tussen het trio Nederlandse par-
tijen.

Toen het dagelijks bestuur van de kvp in mei 1960 sprak over de haalbaarheid
van een dergelijke Nederlandse cdu werd al opgemerkt: ‘dat woord is be-
smet’.67 In de kvp gold voor de inspiratiebronnen van de cdu het adagium ‘Am
Anfang war Adenauer – und eben nicht Maritain’. De cdu was in de ogen van
veel kvp’ers (het zal bij arp en chu niet veel anders gelegen hebben) een begin-
selloze machtspartij, waarmee het idealistische kader van de Nederlandse par-
tijen weinig op had. arp en chu hadden bovendien moeite met haar overwe-
gend katholieke karakter.68 In het partijbestuur van de kvp werd ten aanzien van
het Duitse ‘voorbeeld’ door de latere aartsvader van de Nederlandse christen-
democratische eenheidspartij P.J.A.M. Steenkamp opgemerkt dat de samen-
werking tussen katholieken en protestanten ook niet zo vanzelfsprekend was:
‘Misschien is dat wel het geval met een c.d.u. onder Adenauer, maar zeker niet
met een c.d.u. onder Erhard’, zo voorspelde hij een uiteenvallen van de Duitse
partij na het vertrek van de bejaarde leider. Ook partijsecretaris L.A.H. Albering
wees op de verschillen tussen het Nederlandse en Duitse protestantisme; dat
laatste maakte samenwerking met katholieken daar eenvoudiger. J.M. Aarden,
directiesecretaris van het aan de kvp gelieerde Centrum voor Staatkundige 
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Vorming, sloot zich hierbij aan: ‘Wij moeten ons niet vergapen aan buitenland-
se gedachten, waar andere verhoudingen aan ten grondslag liggen’.69

Ook arp-voorzitter W.P. Berghuis had oog voor de nationale verschillen. Zo
stelde hij tijdens zijn conventsrede van 1959: ‘Wat in het naoorlogs Duitsland
zegenrijke gevolgen heeft gehad, past daarom voor ons land nog niet.’70 In een
redevoering in november 1960 voor de buitenlandcommissie van de Antirevo-
lutionaire Jongeren Studieclubs (arjos) werkte hij dit betoog verder uit. In Ne-
derland zou de samenwerking van katholieken en protestanten in één politieke
partij niet hetzelfde resultaat opleveren als in de Bondsrepubliek:

Daar is de geschiedenis geheel anders; ook de ligging van de reformatie is daar een ande-
re, die in Duitsland vooral het stempel van het lutheranisme kreeg. Kortom, de hele 
situatie in Duitsland is anders dan bij ons.71

Partijgenoot M.W. Schakel beweerde dat de samenwerking binnen de Duitse
cdu alleen werkbaar was ‘bij de gratie van een grote vaagheid rondom de fun-
damentele uitgangspunten’, waarmee hij nog eens op de vermeende beginsel-
loosheid van de Duitse zusterpartij wees.72 De vrees dat de toekomstige chris-
ten-democratische eenheidspartij een conservatieve club zou worden waarin de
evangelische herkenbaarheid verwaarloosbaar was, zou ook in de volgende de-
cennia onder antirevolutionairen het grootst blijven.73

Hahn, Berghuis, arp-secretaris W.R. van der Sluis en Beernink mochten op het
cdu-partijcongres te Kiel enige maanden na ‘Scheveningen’ de neoliberale
ideeën van Erhard ideologisch onderbouwd wederom aanhoren. Aan het
woord was ditmaal niet de minister zelf, maar de protestantse voorman Eugen
Gerstenmaier, ‘de grote theoretikus van de partij’. Deze nam in zijn betoog af-
stand van het ‘Ahlener Programm’ van 1947 en de daarin opgenomen voorstel-
len voor nationalisatie van essentiële industrieën. Gerstenmaier pleitte voor het
streven naar een ‘Wohlfahrtsstaat’ en een ‘Soziale Rechtsstaat’ in plaats van een
‘Versorgungsstaat’. De redevoering van de plaatsvervangend partijvoorzitter
bleef niet onweersproken. Vertegenwoordigers van de linkerflank van de partij,
onder wie minister van Sociale Zaken Theodor Blank, pleitten voor een meer
christelijk-sociale politiek. Hier bleek de Nederlandse gasten dat ook de cdu
een echte volkspartij was, waarin diverse vleugels een richtingenstrijd uitvoch-
ten. De tegenstellingen werden naar buiten toe steeds afgedekt door de al-
machtige figuur van bondskanselier en partijvoorzitter Adenauer, die zelf naar
de rechtervleugel tendeerde. Vandaar de doorgaans conservatieve indruk die de
cdu op geestverwanten maakte. Intern woedde de strijd over de koers echter
volop. De conclusies van het congres, samengevat in het ‘Kieler Manifest’, wa-
ren ten gevolge van de verdeeldheid dan ook minder eenduidig dan bij voor-
gaande gelegenheden. Voor de cdu, zo stelt een partijhistoricus vast, begon in
Kiel een decennium van interne belangenconflicten.74

De confrontatie op het nei-congres te Scheveningen was toch ook niet hele-
maal onverwacht gekomen. Al in 1952 had J.A. Veraart, tijdens het interbellum
een van de grote aanjagers van het corporatismedebat binnen de rksp, gesigna-
leerd dat de economische ordening in de Bondsrepubliek afweek van het door
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hem bepleite corporatistische model. De vakbonden prefereerden volgens 
Veraart invloed in de afzonderlijke ondernemingen, terwijl de georganiseerde
werkgevers zich bleven verzetten tegen elke vorm van ‘economische mede -
zeggen schap’ van de arbeiders. De onderhandelingen tussen de sociale partners
in West-Duitsland moesten daardoor wel vruchteloos blijven. Wel leidde de
uiteindelijke interventie van de bondsregering tot ‘tamelijk ingrijpende mede-
zeggenschap’ van de werknemers in de Duitse kolen- en staalindustrie; in de
invloed rijke Aufsichtsrat waren de arbeiders en werkgevers paritair vertegen-
woordigd. Met dit overheidsingrijpen was er echter naar de opvatting van Ver -
aart geen sprake van een ‘organische ontwikkeling’ van deze bedrijfstakken,
immers: ‘Overijling, conflicten en catastrofes staan ernstig te vrezen.’75

Ideologische aanzetten in NEI-verband 1958-1962

Het ‘incident’ van Scheveningen gaf de cdu’er Bruno Heck aanleiding tot een
vervolgactie.76 Heck was in 1957 na de grotendeels door hem georganiseerde
cdu-verkiezingscampagne in de Bondsdag gekozen en tot eind april 1958 di-
recteur van het partijbureau (Bundesgeschäftsführer). De gepromoveerde clas-
sicus Heck was als vrome katholieke intellectueel ideologisch geïnteresseerd –
hij zou in 1969 de grote denker achter het nieuwe cdu-programma zijn. Hij
stond daarbij wel duidelijk aan de conservatieve zijde van het christen-demo-
cratisch spectrum. Ook zijn wat rechtlijnige persoonlijke stijl zou hem regel-
matig in botsing brengen met zijn Nederlandse gesprekspartners binnen de 
Europese christen-democratische organisatie. Na afloop van het nei-congres in
Scheveningen stuurde Heck een nota naar het nei-secretariaat, waarin hij in-
ging op de gebleken meningsverschillen, die hem ‘nachdenklich gestimmt’ had-
den. Hij pleitte ervoor dat het nei-bestuur een commissie zou instellen, waarin
de opvattingen van de verschillende christen-democratische partijen in de or-
ganisatie besproken zouden kunnen worden waarna ‘eine gemeinsame Theorie
christlicher Politik’ geformuleerd kon worden. Daarbij zou voldoende speel-
ruimte moeten overblijven voor de verschillen in interpretatie die bestonden
tussen de partijen.77

Tijdens de vergadering van het Comité Directeur van de nei op 9 juli in Brus-
sel kwam de nota van Heck ter sprake. Door de Zwitserse partijsecretaris 
Martin Rosenberg, in 1947 een van de medeoprichters van de nei, en Hahn
werd voorgesteld Heck uit te nodigen zijn ideeën verder uit te werken.78 In 
november verklaarde de Duitser dat hij tot zijn stap was gekomen naar aanlei-
ding van de discussie in Scheveningen, waaruit hij geconcludeerd had dat er
nogal wat meningsverschillen bestonden tussen de christen-democratische par-
tijen. Heck accepteerde dat elke partij rekening had te houden met de verschil-
lende nationale omstandigheden, maar vond het wel van belang dat er gemeen-
schappelijke antwoorden geformuleerd werden op de vraag wat christelijke po-
litiek inhield. Hij stelde voor dat eerst alle partijen afzonderlijk een antwoord
op de door hem geponeerde centrale vraag zouden formuleren. Uiteindelijk
zou op een congres getracht moeten worden tot gemeenschappelijke conclusies
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te komen.79 Het kwam er echter niet van. Vanwege grote organisatorische pro-
blemen was het nei-secretariaat niet in staat de werkzaamheden van de medio
december 1958 ingestelde commissie ad hoc, bestaande uit Heck, Hahn en de
Belg Houben, aan te sturen. Pogingen van Hahn om de commissie alsnog aan
het werk te krijgen mislukten, toen commissielid Houben zich uit ergernis over
de geringe daadkracht terugtrok.80

Tijdens de vergadering van de Equipe in oktober 1960 vroeg Van Niftrik
zich, naar aanleiding van het nei-congres van Parijs een maand eerder, af of op
deze manifestaties wel voldoende aandacht werd geschonken aan de ‘echte be-
zinning op het christelijke karakter van onze politiek’. De vergadering – deze
twijfels delend – nam zich daarop voor bij gelegenheid van het volgende
 congres te proberen een Nederlandse woordvoerder op de sprekerslijst te ma -
noeuvreren, die ‘dan nog eens duidelijk de christelijke grondslagen van onze
politiek zou kunnen belichten’.81 Binnen de internationale gremia werd dit idee
blijkbaar probleemloos overgenomen, want tijdens de zitting van het Comité
 Directeur van december 1960 kreeg Hahn de opdracht om voor het volgende
nei-congres een rapport voor te bereiden over de grondslagen van de christen-
demo cratische doctrine.82

De Nederlandse kosmopoliet Hahn was daarvoor meer dan ooit de aange-
wezen persoon. In de zomer van 1960 vertrok hij uit Nederland om zich te ves-
tigen in Rome, om daar de functie van secretaris-generaal van het Centre Inter-
national Démocrate-Chrétien d’Information et de Documentation (cidcid;
doorgaans ‘het Instituut’ genoemd) op zich te nemen. In zijn kvp-functies –
secre taris buitenland en adjunct-partijsecretaris – werd Hahn per 1 oktober
1960 opgevolgd door zijn secondant C.F. (Cor) Kleisterlee. Door intensief con-
tact met zijn opvolger bleef Hahn een belangrijke raadgever voor de kvp en de
Equipe. Zijn Instituut viel onder auspiciën van de drie continentale christen-
demo cratische organisaties: de nei, de uit 1949 stammende Latijns-Amerikaan-
se Organización Demócrata Cristiana de América (odca) en de in 1950 in New
York opgerichte Oost-Europese ballingenbeweging Union Chrétienne Démo-
crate d’Europe Centrale (ucdec). In 1961 formeerden deze drie ‘regionale’
orga nisaties samen met de Union Internationale des Jeunes Démocrates Chré-
tiens (uijdc) de mondiale Union Mondiale Démocrate Chrétienne (umdc). Met
medewerking van de Italiaanse dc vond Hahn na enige tijd een vaste kantoor-
ruimte in de eeuwige stad.83 Het Instituut diende als ondersteunend studie- en
informatiecentrum voor alle vier organisaties. Als zodanig werd Hahn de orga-
nisatorische verbindingsman tussen de christen-democratische organisaties en
partijen over de hele wereld, hetgeen hem onder verwijzing naar de Sovjetrus-
sische partij-ideoloog de bijnaam de ‘Soeslow van de internationale christen-
democratie’ bezorgde.84 In zijn nieuwe functie kreeg Hahn tevens de regie over
de studie naar de christen-democratische ideologie in handen.

Een eerste resultaat van zijn denkwerk vormde de notitie ‘Les bases doc -
trinales de l’action politique des démocrates chrétiens’, die hij op het door de
organisatorische perikelen lang uitgestelde vijftiende congres van de nei, dat
uiteindelijk gehouden werd van 12 tot 14 oktober 1961 in Luzern, presenteer-
de. Onder zijn gehoor bevonden zich onder anderen de katholieke Benelux-
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premiers J.E. de Quay, Pierre Werner en Theo Lefèvre. In een doorwrocht
 essay – het kvp-ledenblad sprak van ‘een monumentaal werkstuk’ – gaf Hahn
‘een groots panorama […] van het belangrijkste van de christen-demokratische
politiek’.85 Allereerst stelde hij vast dat de – overigens terecht gezochte – occu-
patie van de christen-democraten met uitvoering van beleid een noodzakelijke
voortdurende bezinning op de eigen uitgangspunten in de weg had gestaan: het
regeren nam alle tijd en energie in beslag. Deze regeringsdeelname, maar ook de
toenemende welvaart brachten het gevaar met zich mee van onverschilligheid
tegenover de oorspronkelijke geestelijke drijfveren – Hahn introduceerde hier-
voor de aan de Amerikaanse auteur Daniel Bell ontleende term ‘Entideologi-
sierung’. Tevens was de verwachting dat de jongeren zich van de christen-de-
mocratische politiek zouden afkeren. De christen-democratie zou zich daarom
helder moeten profileren; ook ten opzichte van de sociaal-democratie, die zich
belangrijke elementen van het christendom had eigen gemaakt en daarmee ter-
reinwinst boekte. Tevens zou de strijd tegen het communisme door de christen-
democraten ook op ideologisch gebied gewonnen moeten worden. Hahn acht-
te eensgezindheid onder de nei-partijen over de algemene grondbeginselen van
de christen-democratie noodzakelijk; wel was hij, zoals eerder Heck, bereid te
accepteren dat vanwege historische, culturele en sociale verschillen in ontwik-
keling de concrete politieke uitwerking ervan nationaal kon verschillen. Een
van de uitgangspunten zou volgens Hahn de christelijke mensopvatting moe-
ten zijn. De mens was afhankelijk van ‘een hogere, transcendentale waarde- en
scheppingsorde’ en functioneerde niet autonoom, maar maakte deel uit van de
gemeenschap. Dit natuurrechtelijke uitgangspunt verklaarde Hahn vervolgens
van toepassing op alle deelgebieden van het maatschappelijk leven: cultureel,
sociaal-economisch en internationaal-politiek. Bij het eerste diende de politiek
een stimulerende rol te spelen, terwijl de sociaal-economische politiek christe-
lijk-sociaal diende te zijn. In internationaal perspectief had de christen-demo-
cratie als ‘universeel gerichte beweging’ ook aangaande de zich dekoloniseren-
de ontwikkelingslanden een bijzondere taak.86

De in Luzern verzamelde christen-democraten hadden veel waardering voor
de woorden van Hahn, maar getuige het verslag in het kvp-kaderblad kwam het
niet tot verdere uitdieping door de congresgangers. Hahns referaat, hoewel vol-
gens het Katholiek Staatkundig Maandschrift (KSM) ‘stellig het hoogtepunt van
het kongres’, leidde niet tot de door de Nederlanders gewenste discussie. ‘De
talrijke en soms zeer uitvoerige uitspraken, leverden niet het beeld, dat wij
graag van dit kongres hadden gezien’, zo berichtte het KSM teleurgesteld.87

Naar het volgende jaarcongres van de nei, dat in de zomer van 1962 in We-
nen gehouden zou worden en dat met ‘Das Eigentum als Ordnungsmacht in
der menschlichen Gesellschaft’ wederom een ideologisch thema had, werd
binnen  de Nederlandse equipe met bijzondere belangstelling uitgekeken. Een
tevoren toegezonden rapport van de övp-secretaris Hermann Withalm over
‘Eigentumsstreuung als Mittel der Sozialpolitik’ was naar de mening van de
Equipe onvoldoende duidelijk. Op de voorafgaande vergadering van de  Equipe
werd door een van de aanwezigen dan ook opgemerkt: ‘In Nederland zijn 
wij al verder’; zo was in het stuk van Withalm de rol van de staat niet ingevuld.
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Schmelzer, op dat moment als staatssecretaris op het departement van Alge -
mene Zaken de ‘adjudant’ van premier De Quay, beaamde de verschillen tussen
de Nederlandse en Oostenrijkse situatie inzake bezitsvorming en bood aan te
Wenen de Nederlandse positie en opvattingen te adstrueren.88

Over het Weense congres werd na afloop door Schmelzer gerapporteerd in
het orgaan van het Centrum voor Staatkundige Vorming. Hij toonde er begrip
voor dat de nei niet de ambitie hadden gehad om binnen drie dagen een chris-
ten-democratisch sociaal program op te stellen. Wel was er besloten tot de in-
stelling van een kleine werkgroep, die in september een ontwerp in deze zin zou
presenteren. Schmelzer achtte dit een kleine stap in de juiste richting. De ver-
schillen van inzicht die er waren aangaande het congresthema waren naar zijn
mening marginaal. De Fransen gaven de particuliere verwerving van bezit wel-
iswaar een veel minder hoge prioriteit dan de Oostenrijkers, Nederlanders,
Zwitsers en Duitsers, maar Schmelzer vermoedde dat de mrp na vervulling van
andere, in haar ogen veel urgentere wensen zich ook voorstander zou betonen
van bezitsvorming.89 Van de in Wenen voorgestelde commissie die het christen-
democratische sociaal program zou moeten samenstellen, is niets meer verno-
men. Het was de zoveelste mislukte poging om in nei-verband tot het formu-
leren van gemeenschappelijke politieke doelstellingen te komen.

Op het congres van Wenen voltrok zich nog een klein incident, dat de voort-
durende verdeeldheid in christen-democratische kringen duidelijk maakt. Toen
Von Brentano, voormalig West-Duits minister van Buitenlandse Zaken, in zijn
toespraak voor het congres een al te antisocialistische toon aansloeg, voelde
nei-president Lefèvre, op dat moment tevens premier van een coalitiekabinet
van christen-democraten en socialisten in België, zich genoodzaakt in te grijpen
en de sessie af te ronden.90 Het illustreerde eens te meer de kloof tussen de chris-
ten-democraten uit de landen in een gepolariseerde links-rechts-constellatie en
die uit staten waar coalitievorming tussen links en rechts tot de politieke cul-
tuur behoorde.

Spoedig zouden de christen-democraten echter gedwongen worden tot her-
nieuwde reflectie op hun ideologische grondslagen, toen midden jaren zestig de
Britse conservatieven verzochten om deelname aan het Europese christen-
democratische samenwerkingsverband. De discussie die hierover ontstond zou
ertoe leiden dat de cdu in Nederlandse ogen nadrukkelijk in de conservatieve
hoek terechtkwam.
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Ofschoon er in het Verenigd Koninkrijk nooit een christen-democratische partij
heeft bestaan, waren er vanaf de jaren dertig Britse politici betrokken bij de chris-
ten-democratische internationale partijensamenwerking. Die waren afkomstig
uit zowel de Labour, de Conservative als de Liberal Party. Tijdens de jaren vijftig
richtten de Britse socialisten en liberalen zich op hun ‘eigen’ internationales,
waardoor voor de Conservatives – zeker na de lidmaatschapsaanvraag van het
Verenigd Koninkrijk bij de Gemeenschappelijke Markt – contacten met de West-
Europese christen-democraten in toenemende mate interessant werden.

Britse christen-democraten

Aangezien het Britse politieke bestel geen christen-democratische partijen ken-
de, verliepen de contacten met de nei via een voor dat doel geformeerd orgaan.
Deze Britse equipe vond haar oorsprong eigenlijk al in het interbellum, toen
Sturzo, allerwege beschouwd als de aartsvader van de Europese christen-de-
mocratische beweging, zich in 1924 na zijn vlucht uit het fascistische Italië van
Benito Mussolini in Notting Hill in Londen vestigde. Het met de Britse Labour
Party sympathiserende Catholic Social Guild (csg) herkende in de progressie-
ve en democratische katholieke ideeën van de Italiaan veel van zijn eigen op-
vattingen. In 1936 was Sturzo samen met onder anderen Virginia Crawford – in
1909 al betrokken bij de oprichting van de csg – een van de stichters van de zo-
genaamde People and Freedom Group, waarin de Britse christen-democraten
elkaar vonden. Deze groep trad tijdens de oorlogsjaren ook op als gastvrouw
voor de in Londen residerende Europese christen-democratische politici, die
zich verenigden in de International Christian Democratic Union (icdu), waar-
van de Nederlander Veraart de voorzitter was. Na de oorlog was het de 
medeoprichtster van People and Freedom, Barbara Barclay Carter, die als Brit-
se afgevaardigde de conferenties van de nieuwe West-Europese christen-demo-
cratische partijen bezocht. Tevens was zij aanwezig op de conferentie van 
Luzern van het vroege voorjaar van 1947, waar de oprichting van de nei voor-
bereid werd.1

Geleidelijk namen de Britse ‘christen-democraten’ grotere afstand van de La-
bour Party en zochten de individuele leden toenadering tot de Liberal Party.
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Hieraan ten grondslag lagen vooral de radicalisering van Labour, hetgeen zich
onder andere vertaalde in de verregaande nationalisatieplannen van de regering-
Attlee, en de weerstand die binnen Labour bestond tegenover de Europese in-
tegratie. Anderzijds had de Labour-leiding grote moeite zich te associëren met
bij voorbeeld de cdu van Adenauer, die niet naliet te fulmineren tegen alles wat
naar socialisme riekte. Pogingen van People and Freedom om Labour een ver-
bintenis te laten aangaan met de nei leden ook al snel schipbreuk. De deelname
van George Catlin, begin jaren dertig nog parlementskandidaat voor Labour,
aan het nei-congres in Luxemburg in januari 1948 werd kritisch becommenta-
rieerd door zijn partijleiding. Dat had ook te maken met de sceptische houding
van Labour aangaande de Europese eenheidsgedachte. Omdat de Britse libera-
len – in het interbellum beroofd van hun machtspositie – zich ondertussen
steeds meer tot progressieve ideeën aangaande de inrichting van de maatschap-
pij maar vooral ook tot een pro-Europese houding bekenden, vormden zij meer
en meer een aantrekkelijk alternatief politiek tehuis voor de Britse christen-de-
mocraten. De uit de csg afkomstige academicus Michael Fogarty, vooral be-
kend als de auteur van een standaardwerk over de christen-democratie2, is een
voorbeeld van deze veranderende politieke voorkeur onder de katholieke chris-
ten-democraten in Groot-Brittannië. In de jaren dertig en veertig nog een rij-
zende ster binnen Labour, werd Fogarty midden jaren zestig vice-voorzitter
van de Liberal Party.

Op het nei-congres van september 1948 in Den Haag werd de daar aanwe-
zige Britse delegatie opgedragen conform de statuten een equipe te vormen.
Kort daarna werd onder aanvoering van Katherine duchess of Atholl, in eigen
kring om haar progressieve ideeën ook wel ‘the Red Duchess’ genoemd, een
Britse sectie gevormd. De Britse equipe was niet exclusief katholiek: de herto-
gin was een Schotse protestantse Tory. De drijvende kracht zou Carter worden,
die als secretaris van de sectie optrad. Na haar overlijden in 1951 zou het secre-
tariaat overgenomen worden door de Anglicaanse predikant Patrick McLaugh-
lin.3 Ondanks inspanningen van nei-voorzitter De Schryver, die nauwe contac-
ten onderhield met Londen, wilde het met de acceptatie van de Britse groep
door de continentale christen-democraten niet vlotten. Andersom zagen de
Conservatives in de Britse groep de nei als al te sterk op de arbeidersbeweging
gericht, terwijl de Labour-component hen te ‘rooms’ vond.4

Geleidelijk aan kregen de Tories in de Britse groep de overhand. Deze toe-
nemende conservatieve dominantie valt te verklaren uit het feit dat de meeste
christelijk geïnspireerde politici binnen de Labour Party hun internationale
contacten toch vooral binnen de in 1951 heropgerichte Socialistische Interna-
tionale – waarvan het hoofdkwartier in Londen gevestigd was – zochten. Aan-
sluiting bij een ‘zwarte’ internationale strekte socialisten doorgaans niet tot
aanbeveling bij de eigen achterban en partijleiding. Vanwege het ontbreken van
een conservatieve pendant was het logisch dat de Tories voor hun internationa-
le contacten, waarvan het belang ook voor de Britten toenam ondanks hun niet
deelnemen aan de eeg, toenadering zochten tot de nei. Tijdens de bijeenkomst
van het Comité Directeur van de nei in juli 1958 in Brussel deed het conserva-
tieve Lagerhuislid Peter Smithers, voorzitter van het Conservative Overseas
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Bureau, mededelingen over nieuwe afspraken tussen hemzelf en toenmalig
voorzitter van de Britse equipe McLaughlin. Deze kwamen erop neer dat deze
equipe, gezien ‘the increasing importance of British relationships with Europe’,
in nauwere relatie tot de Conservatieve Partij zou komen te staan. Tot dan toe
bestond er geen enkele formele relatie tussen de equipe en welke Britse partij
ook, zodat de deelname van haar leden aan nei-activiteiten door henzelf be -
kostigd moesten worden. Van de Liberale Partij en Labour behoefde niets ver-
wacht te worden; die hadden immers al banden met de liberale en socialistische
internationales. Met zijn mededelingen kreeg Smithers in het Comité Directeur
bij de meeste leden, ‘who had no understanding of the British political situ-
ation’, de handen echter niet op elkaar. Zo merkte de uit de mrp afkomstige nei-
secretaris Alfred Coste-Floret op dat hij hoopte dat de Britse equipe niet een
vermomde conservatieve groep zou worden. In een brief van een jaar later aan
McLaughlin gaf Smithers blijk van zijn onbegrip over deze sceptische houding.
Deze schreef op zijn beurt De Schryver een toelichting en verdediging van de
handelwijze van de Britse equipe. Het aanbod van de Conservative Party vorm-
de de redding van de zieltogende Britse ploeg, zo meende McLaughlin.5 Najaar
1958 werd Smithers benoemd tot voorzitter van de Britse sectie. Het droeg bij
aan de conservatieve overheersing van de Britse groep op het moment dat de
Nederlandse delegatie in het najaar van 1958 voet aan Britse wal zette.

Met het meerpartijenkarakter van de Britse equipe was het rap gedaan. In de
loop van 1961 vond de definitieve annexatie van de Britse afdeling door de
Conservatieve Partij plaats, toen de socialistische en liberale leden de equipe
verlieten en Evelyn baroness Emmet of Amberley, opvolger van Smithers als
voorzitter van het Conservative Overseas Bureau, de leiding van de groep op
zich nam.6 Datzelfde jaar vond in mei het tegenbezoek van een bescheiden En-
gelse delegatie aan Den Haag plaats. Blijkens het programma – waarop excur-
sies naar de partijbureaus van kvp, arp en chu (alsook een bezoek aan de Al-
gemene Vergadering van de chu), maar ook aan het Binnenhof en de studio’s
van de ncrv en de kro vermeld stonden – had dit bezoek vooral een informe-
rend karakter.7 De relatie met de nei kwam niet aan de orde.

Dit thema zou in toenemende mate wel op de agenda van de Europese chris-
ten-democraten terugkeren. Dat had veel te maken met de veranderde houding
die de Conservatives aannamen ten aanzien van de Europese samenwerking.
Het besef drong na de Suez-crisis najaar 1956, die de val van de sterk anti-
 Europese premier Anthony Eden tot gevolg had gehad, door dat de rol van
Groot-Brittannië als wereldmacht voorbij was. Daarbij bleek het Europese ex-
periment voor de deelnemende landen wel degelijk batige effecten te hebben
gehad. De grote afkeer die de Labourpartij behield van de eeg was een reden te
meer voor de Tories om haar te zien als een instrument in de strijd tegen het
 socialisme. Om pragmatische redenen maakte de Conservative Party daarom
onder Macmillan een ommezwaai naar een op Europa gerichte politiek. Niet
 alleen de premier, maar ook kabinetsleden als Duncan Sandys, Christopher
 Soames, David Maxwell-Fyfe (later Lord Kilmuir) en Edward Heath waren al
eerder over -tuigd van de noodzaak van een nauwere band met het continent.
Dat nam overigens niet weg dat ook zij de ‘special relationship’ met de Ver-
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enigde Staten en het eigen Commonwealth als belangrijke pijlers van de Britse
buitenlandse politiek bleven koesteren. Nadat ook de nieuwe Amerikaanse
president John F. Kennedy in 1961 er bij Macmillan op aangedrongen had zich
dichter bij ‘Europa’ te positioneren, volgde in augustus van dat jaar de Britse
toetredingsaanvraag. Het perspectief dat hun land op korte termijn wel eens
zou kunnen gaan behoren tot de eeg, waardoor afgevaardigden in het Europees
Parlement zouden plaatsnemen, gaf de Conservatives alle aanleiding ernst te
maken met het zoeken naar geestverwanten in de zes oprichtingslanden, zodat
meerderheden geformeerd zouden kunnen worden. Op basis van programma-
tische overeenkomsten waren de christen-democraten de meest voor de hand
liggende partners. Met name onder de Duitse christen-democraten bevonden
zich veel pleitbezorgers voor nauwe banden met de Britse conservatieven.8

Het conservatieven-debat verbreedt zich

Naar aanleiding van een ‘spontane donatie’ van de Britse equipe ontspon zich
op de vergadering van het Comité Directeur van de nei in april 1960 een dis-
cussie over de wenselijke structuur van de organisatie. De vraag was of zij dien-
de te bestaan uit nationale equipes of uit vertegenwoordigers van politieke par-
tijen. Werd gekozen voor dat laatste, dan kwam de Conservative Party vanzelf
in beeld om zich aan te sluiten. Een lidmaatschap van de Labourpartij was voor
de meeste christen-democraten, die uit de Duitssprekende landen voorop, on-
denkbaar. Withalm, de secretaris-generaal van de övp, meende dat een Britse
‘christelijke’ socialist in geen geval lid van de nei kon zijn. De nei waren im-
mers een politieke en geen confessionele organisatie. Het was toch ook uitge-
sloten dat christen-socialisten uit de spd of de Nederlandse pvda toegelaten
zouden worden, zo luidde de mening van de Oostenrijker. Een aanvraag van de
Katholieke Werkgemeenschap van de pvda was in 1949 niet voor niets afgewe-
zen. Withalm werd in zijn opvatting gesteund door de directeur van het cdu-
partijbureau, Konrad Kraske. Als er al een Britse partij lid kon worden van de
nei, dan zou dat de conservatieve moeten zijn, zo luidde de conclusie van de
Duitse en Oostenrijkse afgevaardigden. Zij betrokken hiermee de stelling die
zij de navolgende decennia niet meer zouden verlaten. De Italiaanse afgevaar-
digde Angelo Bernassola wenste weliswaar aansluiting van partijen, maar wilde
voor de Britten een uitzondering maken, aangezien daar geen christelijke partij
bestond, een standpunt dat door Hahn en Rosenberg gedeeld werd. Hahn stel-
de daarop voor om – aangezien de problematiek ook betrekking had op de
Scandinavische landen – een studie te verrichten naar deze kwestie. Het nei-be-
stuur concludeerde dat christen-democratische partijen zonder meer als aange-
sloten partijen aanvaard zouden worden. Eenieder vond tegelijk dat, als er in
een land geen sprake was van een christen-democratische partij, de christelijk
geïnspireerde politici niet geïsoleerd mochten raken. Ten aanzien van het con-
tact met de Britten had nei-secretaris Jean Seitlinger (mrp) alle partijen reeds
verzocht voor hun manifestaties de invitaties voortaan te sturen naar de Britse
equipe en niet naar de Conservative of de Labour Party.9
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Tijdens de zitting van het Comité Directeur einde september 1962 rappor-
teerde Seitlinger over een reis die hij kort daarvoor gemaakt had door Scandina -
vië. Anticiperend op toekomstige ontwikkelingen stelde hij dat indien Zweden,
Noorwegen en Denemarken zouden toetreden tot de eeg, de krachtsverhou-
dingen in Europees verband daarmee voor de christen-democraten ernstig
nadelig gewijzigd zouden worden. Immers, in deze drie landen bestonden
socia listische meerderheden en was de christen-democratie niet of nauwelijks
aanwezig. Dat zou gevolgen hebben voor de samenstelling van het Europees
Parlement. Tijdens de contacten die hij tijdens zijn reis gehad had, bleek hem
dat de oppositionele conservatieve partijen enige affiniteit met het christen-
demo cratisch gedachtegoed vertoonden en dat binnen deze partijen gesproken
werd over de vorming van nationale equipes.10

In de religieus homogene Scandinavische landen hadden christelijke politie-
ke organisaties nauwelijks een voedingsbodem. In Zweden en Denemarken
werden pas in respectievelijk 1964 en 1970 christelijke partijen opgericht. In
Noorwegen en Finland bestonden zij wel, maar hadden zij bij de meest recen-
te parlementsverkiezingen niet meer dan respectievelijk 9,6 en 0,8 % van de
stemmen behaald. Daarbij profileerden deze Noorse en Finse partijen zich
vooral door hun moreel-evangelische standpunten, waardoor zij met name van
proteststemmen gericht tegen de regeringspolitiek profiteerden.11 Zij verschil-
den in programma en politiek nogal van de grotere christen-democratische
 partijen in West-Europa. Naar Nederlandse verhoudingen vertaald lieten zij
zich doorgaans het best vergelijken met getuigenispartijen als de Staatkundig-
Gereformeerde Partij (sgp) en het Gereformeerd Politiek Verbond (gpv).

Op de vergadering van het Comité Directeur, het centrale bestuurlijke gremi-
um van de nei, medio november 1962 in Berlijn verschenen vervolgens waarne-
mers uit Denemarken en Noorwegen.12 Tijdens de eerste Bureauvergadering van
1963 werd de positie van de Scandinavische conservatieve partijen besproken
aan de hand van een rapportage van Kraske.13 We mogen ervan uitgaan dat deze
cdu-afgevaardigde in het Bureau, het dagelijks bestuur van de nei, een pleidooi
pro toelating van de conservatieven heeft afgestoken en dat Berghuis, van 1960
tot 1963 voorzitter van de Nederlandse equipe, de stelling contra betrokken
heeft. De laatste bracht daarbij twee argumenten naar voren: de nei dienden te
bestaan uit ‘duidelijk christen-democraten’; voorts was het ongewenst dat de nei
een conservatief stempel zouden krijgen. Vooral dat laatste was voor Berghuis,
die als arp-voorzitter de omvorming van zijn partij in radicaal-evangelische en
dus progressieve richting als voornaamste taak zag, een kardinaal punt. Hij wil-
de hier zijn nationale doelstellingen ook internationaal toepassen; een nauwe
band met expliciet conservatieve partijen was daarmee onverenigbaar.

De kwestie van de wenselijkheid van toetreding van conservatieve partijen
tot de nei werd door president Lefèvre voorjaar 1963 vervolgens schriftelijk
voorgelegd aan de partijen. Met name werd gevraagd naar de opinie aangaande
het vraagstuk van de toelating van de Britse en Scandinavische conservatieven.14

Alvorens deze brief aan de Equipe voor te leggen besprak Berghuis hem op 
17 mei in het moderamen van zijn eigen partij. Hier zette hij uiteen waarom de
Nederlanders naar zijn mening een conservatieve toenadering zouden moeten
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afwijzen. Ook wees hij erop, dat de cdu zich inmiddels veel welwillender had
opgesteld. Daar waren blijkbaar de protestanten geïnteresseerd in conservatie-
ve aanvulling, waarmee het katholieke overwicht in de nei zou afnemen. Voor-
malig fractievoorzitter Bruins Slot vond de gedachte ‘gevaarlijk’, maar J. Tjalma
wees erop dat ‘iets soortgelijks’ al had gespeeld in de Raad van Europa, waar de
conservatieven al wèl samenwerkten met de christen-democraten. Na een kor-
te gedachtewisseling werd besloten tot overname van Berghuis’ afwijzing, ‘in
de eerste plaats omdat [anders] het christelijke karakter van de n.e.i. niet wordt
gehandhaafd en in de tweede plaats omdat wij niet in de conservatieve hoek
moeten terecht komen’.15

Midden juni 1963 kwam de brief van Lefèvre in de Equipe aan de orde. Aan-
gezien kvp-voorzitter P.J.M. Aalberse en chu’er Van Niftrik met de door Berg-
huis in het Bureau ingenomen positie volkomen konden instemmen, bestond er
ten aanzien van deze kwestie direct consensus tussen de drie Nederlandse par-
tijen. Vanuit zijn langjarige nei-ervaring memoreerde voormalig senator De
Gou nog wel dat bij de oprichting van de organisatie in Luzern in 1947 ook al
geen overeenstemming had bestaan over de voorwaarden voor aansluiting.
Destijds was de oplossing voor een aantal knellende problemen gevonden in het
toelaten van politici op persoonlijke titel, zoals met de Fransen gebeurd was –
de mrp wilde zichzelf immers ook openstellen voor niet-christenen en had zich
niet als partij aangesloten. De Gou pleitte er dan ook voor om het persoonlijke
lidmaatschap van de nei niet te beperken, zolang de partijen waarvan deze in-
dividuele politici lid waren ‘statutair niet in strijd zijn met de christen-demo-
cratische doelstellingen’. Overigens liet Berghuis nog enige ruimte voor de
moge lijke samenwerking met ‘anderen […] in fractie- of conferentieverband’.16

Conform het in de Equipe besprokene luidde ook het antwoord aan Lefèvre.
In een nieuw in te stellen afzonderlijk orgaan, bedoeld om de contacten tussen
christen-democraten en conservatieven te institutionaliseren, zagen de Neder-
landers dan ook niets. Er waren geen bezwaren tegen banden met individuele
christelijke vertegenwoordigers van conservatieve partijen, maar er zou dan te-
gelijk ook contact moeten zijn met christelijk geïnspireerde politici in andere
partijen.17 Toegepast op de Britse situatie zou dat betekenen dat relaties met
Britse conservatieven gecompenseerd zouden moeten worden met contacten
met Labour-politici. De beschikbare documentatie geeft nergens ook maar eni-
ge aanwijzing dat dit laatste heeft plaatsgevonden. Tijdens de Bureauzitting ein-
de juli 1963 in het Franse Sarreguemines, de woonplaats van Seitlinger, werd
een voorlopig besluit genomen inzake deze kwestie. Ondanks pleidooien van
Kraske vóór toelating van de conservatieve partijen werd besloten dat deze niet
rechtstreeks, maar wel als deel van een nationale equipe met andere partijen
aansluiting zouden krijgen bij de nei.

Ondertussen had de cdu eigener beweging de nodige contacten met vooral
de conservatieven opgezet. Dat de aanwezigheid van conservatieve partijen uit
Scandinavië en Groot-Brittannië op de cdu-partijdagen eerder niet geleid had
tot reacties bij de zusterpartijen, kan verklaard worden uit de geleidelijke in-
troductie van deze delegaties op de partijdagen. Woonde in 1954 nog een verte-
genwoordiger van de Noorse christelijke partij de partijdagen in Keulen bij,
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drie jaar later verschenen in Hamburg afvaardigingen van de Scandinavische
conservatieve partijen. Vertegenwoordigers van de kleine christelijke volkspar-
tijen uit Scandinavië zouden zich vervolgens niet meer laten zien. De aanwe-
zigheid op datzelfde congres in Kiel van Smithers gaf geen aanstoot, aangezien
binnen de nei deze Britse conservatief een vertrouwd gezicht was. Op de par-
tijcongressen van Karlsruhe (1960), Keulen (1961), Dortmund (1962), Han-
nover (1964) en Düsseldorf (1965) zouden de Tories zich eveneens laten verte-
genwoordigen door de leiding van hun Overseas Bureau.18 Ook buiten deze
toogdagen om ontmoetten vertegenwoordigers van de cdu de conservatieven
in bilateraal verband. Eind november 1963 vond in Bonn een ontmoeting plaats
met de Tories; omstreeks datzelfde tijdstip had de cdu-Sleeswijk Holstein een
ontmoeting met de Deense conservatieve partij.19 Het begon de zusterpartijen
in toenemende mate te irriteren dat de cdu de voorkeur gaf aan contacten met
niet-christen-democratische partijen boven het werk in de nei. De ergernis nam
nog verder toe, toen ‘Bonn’ zich wendde tot de gaullisten.

De CDU en de gaullisten

Het was zeker niet zo dat het alleen de Nederlanders waren die kritiek hadden
op de cdu vanwege haar toenadering tot de Britse conservatieve partij; steeds
meer zorgde de Duitse toenadering tot de conservatieven ook tot spanningen in
de relatie tussen de West-Duitse en Italiaanse christen-democraten. Gezien de
financiële bijdrage die deze twee partijen leverden aan de nei was deze toene-
mende spanning niet zonder gevaren voor de internationale christen-democra-
tische organisatie. De kritiek op de cdu betrof niet alleen haar belangstelling
voor samenwerking met de Tories. Ook de toenadering van de West-Duitsers
tot de Franse Union pour la Nouvelle République (unr) werd met argwaan be-
keken. De unr, feitelijk het electorale platform van de in 1958 vanwege de
Alge rije-crisis in de Franse politiek teruggekeerde generaal De Gaulle, behoor-
de strikt gesproken niet tot de conservatieve partijen en had ook geen duidelijk
politiek program, maar haar achterban bestond vooral uit middenstanders en
boeren en kende niet het volkspartij-karakter van de christen-democratische
partijen. De weerstand tegen de unr werd in deze periode overigens niet zozeer
veroorzaakt door het vermeende conservatieve karakter van haar politiek, als
wel door de Europa-politiek van haar boegbeeld. Op 22 januari 1963 sloten de
Duitse Bondsrepubliek en Frankrijk een exclusief vriendschapsverdrag, dat
door Adenauer gezien werd als de kroon op zijn buitenlands beleid.20

De politieke verschuivingen in Frankrijk hadden hun repercussies in het
Euro pees Parlement. Het zetelverlies van de mrp bij de Franse parlementsver-
kiezingen in november 1958 leidde ertoe dat twee van haar afgevaardigden in
het Europees Parlement hun mandaat verloren. In april 1959 betrad een nieuwe
Franse delegatie de vergaderzaal, onder wie acht afgevaardigden van de unr, die
zich als geestverwanten bij de liberale fractie aansloten.21

In februari 1963 had in Bad Godesberg een eerste bijeenkomst op het hoog-
ste niveau plaatsgevonden tussen cdu en unr. Van cdu-zijde waren daar kop-
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stukken als minister van Defensie Kai-Uwe von Hassel, de voorzitter van de
cdu/csu-Bondsdagfractie Von Brentano en Kraske aanwezig. Tijdens deze
 eerste samenkomst werden afspraken gemaakt met betrekking tot verder inten-
sief overleg op diverse niveaus, waarbij over allerlei beleidsterreinen gesproken
zou worden. De unr had bovendien de intentie ook met andere meerderheids-
partijen in Europa contact op te nemen.22

De ontmoeting leidde begrijpelijkerwijs allereerst tot verontwaardiging bij
de mrp, sinds 1945 de vaste partner voor de Europese christen-democratische
partijen. In de eerste naoorlogse jaren was het contact tussen cdu en mrp zelfs
essentieel geweest in het verbeteren van de Duits-Franse betrekkingen en het
creëren van de mogelijkheden tot Europese integratie. De mrp’ers verzochten
dan ook direct nei-secretaris-generaal Seitlinger bij Kraske te informeren naar
de achtergronden van deze bijeenkomst. Het antwoord van de West-Duitser,
die het belang van de bijeenkomst met de gaullisten trachtte te bagatelliseren,
kon de mrp echter niet tevreden stellen. Ook de Italiaanse dc betreurde de stap
van de cdu, aangezien deze een verzwakking betekende van de christen-demo-
cratische eenheid, maar ook omdat zij een versterking inhield van de tendens
van de cdu om naar rechts op te schuiven. De Italianen vreesden ook een nega-
tief effect op hun eigen nationale positie. De associatie met een verrechtsende
cdu zou, zo werd gedacht, de dc electoraal in eigen land nog duur kunnen ko-
men te staan, ook al vanwege de sterke anti-De Gaulle-stemming in Italië.

Berichten over de conferentie leidden aan Nederlandse zijde onder meer tot een
in de Equipe verspreide nota aan het dagelijks bestuur van de kvp. Daarin werd
vastgesteld dat de unr nooit als partner voor christen-democratische partijen kon
worden beschouwd, omdat er op geen enkele wijze sprake was van een christelijk
program en dat belangrijke onderdelen van haar beleid zelfs volkomen in strijd
waren met datgene waar de christen-democratie voor stond. Hier werd vooral ge-
wezen op het magere sociale beleid en de anti-Europese politiek. Binnen de kvp
bestond ook ergernis over het feit, dat de cdu aan haar zusterpartijen nimmer mel-
ding had gemaakt van haar plannen. De anoniem gebleven schrijver van de ver-
trouwelijke nota, waarin de hand van Hahn herkenbaar is, legde het verband met
de steeds op de achtergrond spelende kwestie van de toenadering die de cdu (en
de övp) zocht in de richting van de conservatieve partijen in Groot-Brittannië en
Scandinavië. De christen-democraten in Frankrijk en Italië kenden, zo besloot de
nota, ‘een grote gevoeligheid’ ten aanzien van deze tendens naar ‘rechts’, die tevens
een ondersteuning van de gaullistische buitenlandse politiek inhield.23

Ook binnen de arp werd heftig gereageerd op de contacten van de West-
Duitse zusterpartij met de gaullisten. Enkele leden van de buitenlandcommis-
sie van de arp merkten tijdens de vergadering in april op – waarschijnlijk tot
groot genoegen van Berghuis, die kort daarvoor met het uitspreken van zijn
voorkeur voor (binnenlandse) samenwerking met de sociaal-democraten grote
beroering had gewekt binnen zijn eigen partij – meer te zien in samenwerking
met Engelse en Scandinavische socialisten dan met ‘u.n.r.-figuren’. Tevens
werd naar aanleiding van haar toenadering tot de unr een hard oordeel over de
cdu geveld. De secretaris van de commissie, de aan de Abraham Kuyperstich-
ting verbonden Tijmen Knecht, stelde dat
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het beeld dat velen hier te lande nog van de c.d.u. hebben vals is. Het is een zeer overwe-
gend roomse programpartij, die een zeer hoog percentage oud-nazi’s heeft geabsorbeerd
en die steeds ondemocratischer is gaan optreden, getuige wat zich rond allerlei ‘affaires’
de laatste tijd heeft afgespeeld.

Hij doelde op de zogenaamde Spiegel-affaire, die de val van Adenauers defen-
sieminister Franz Josef Strauß inluidde. Tevens stelde hij vast dat ‘van de mee-
levende protestanten slechts een betrekkelijk klein deel […] c.d.u. stemt.’ Enig
antipapistisch of conspiratief denken onder de antirevolutionairen blijkt uit de
oprisping van commissievoorzitter G. Kuypers – hoogleraar politieke weten-
schappen aan de Vrije Universiteit – dat Adenauer zich ook achter de Franse af-
wijzing van de Britse toetreding tot de eeg gesteld had ‘teneinde een Rooms
overwicht te behouden en/of een socialistische meerderheid te vermijden’.24 De
cdu bleef voor de meeste antirevolutionairen ook in deze jaren vooral een ka-
tholiek bolwerk.

Enkele dagen later werd in het Comité Directeur van de nei te Rome ge-
sproken over de relatie tussen de cdu en de unr. Namens Adenauer zette vice-
president Franz Meyers het standpunt van zijn partij uiteen: het ging hier om
een ‘réunion de caractère privé qui n’engageait en rien la cdu en tant que Par-
ti’. Kraske, zoals gezegd zelf ook aanwezig in Bad Godesberg, liet vervolgens
ter adstructie een lijstje met namen van de politici die aan de bijeenkomst in 
Bad Godesberg hadden deelgenomen, rondgaan. Het Comité Directeur kon
begrijpelijkerwijs met de uitleg van Meyers geen genoegen nemen en er daalde
een lading van kritiek op de cdu-vertegenwoordigers neer. Berghuis, die bij af-
wezigheid van president Lefèvre de vergadering voorzat, besloot de discussie
met de eufemistische conclusie dat toenadering tussen bepaalde partijen een ze-
ker risico met zich meebracht.25 De weerstand binnen de zusterpartijen tegen de
toenadering van de cdu tot de unr was hiermee duidelijk gebleken. Op boven-
genoemde kvp-nota staat bij een passage over een vervolgbijeenkomst in april
in Parijs de later toegevoegde aantekening dat deze niet doorging; het lijkt erop
dat de cdu de kritiek van haar zusterpartijen in deze wèl ter harte heeft geno-
men. Veel waarschijnlijker is het nog, dat de leiderswisseling binnen de cdu
– op 16 oktober trad Adenauer af als bondskanselier en werd de ‘atlantische’
Erhard zijn opvolger – ervoor zorgde, dat de intensiteit van het contact met de
gaullisten werd teruggeschroefd.

In het voorjaar van 1964 vond er in Bonn toch nog een ontmoeting met de
unr plaats, waar Adenauer – op persoonlijke titel – en Strauß acte de présence
gaven, maar van officiële zegen vanuit de partijtop was geen sprake meer. Tij-
dens de Parteitage van maart 1964 in Hannover, waar Erhard op het schild werd
geheven als de nieuwe politieke voorman en getracht werd na de jaren van strak
beheer door de autocratische Adenauer de partijdeuren open te gooien, kreeg
de kvp-afvaardiging de verzekering dat het cdu-partijbestuur geen intenties
had verdere contacten met de unr aan te knopen en dat de ontmoetingen in het
verleden als van louter particuliere aard moesten worden beschouwd. Met
name de Junge Union distantieerde zich van deze contacten. Ook had het par-
tijpresidium besloten niet aan te dringen op toelating van de unr tot de nei,
maar het achtte het om politieke redenen – ondersteuning van het Frans-Duitse
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akkoord – wel gewenst voeling te houden met de Franse meerderheidspartij.
Duidelijkheid werd hiermee niet gecreëerd. Ook werd niet volledig ingezet op
christen-democratische solidariteit in nei-verband. De door de buitenland- en
defensiecommissies van de cdu voorbereide congresresolutie die opriep de nei
uit te bouwen tot een doelmatige politieke organisatie, werd als enige niet aan-
vaard. In een rapport van het congres werd hiervoor een tweetal verklaringen
gegeven: allereerst om de unr en andere conservatieve meerderheidspartijen
niet tegen het hoofd te stoten en vervolgens om kort voor de verkiezingen de
potentiële liberale, niet-christelijke kiezers niet af te schrikken. In bedekte ter-
men werd gesuggereerd, dat de contacten tussen de Duitse Uniepartijen en de
unr vooral op instigatie van de Beierse csu aangegaan waren; de Beierse partij
onderhield dan ook ‘meer officiële relaties’ met de Fransen. De deelname van
Adenauer aan de bijeenkomst in Bonn was toe te schrijven aan zijn persoonlij-
ke vriendschapsbanden met De Gaulle en had geen relatie met de officiële 
partijlijn.26

Tijdens het cdu-congres van einde maart 1965 te Düsseldorf waren, onge-
twijfeld tot ongenoegen van de Nederlandse delegatie, behalve de christen-demo -
cratische zusterpartijen uit Italië, Oostenrijk, België, Frankrijk en Zwitserland
ook weer ruimschoots delegaties van conservatieve partijen aanwezig. Behalve
de Tory-vertegenwoordiging onder leiding van Lady Emmet waren er ook
Noorse en Zweedse conservatieven en een hoge afvaardiging van de Franse unr
met secretaris-generaal Jacques Baumel en Jacques Vendroux, burgemeester van
Calais en zwager van De Gaulle. Wèl kreeg tijdens het door  Adenauer aange-
boden diner aan de buitenlandse gasten de leider van de Latijns-Amerikaanse
christen-democraten, de Venezolaan Rafael Caldera, de ruimte voor een tafel-
rede waarin hij op het belang van de mondiale samenwerking van de christen-
democraten wees. Namens de genodigden was dc-leider Mariano Rumor de eer
te beurt gevallen een redevoering van dezelfde strekking af te steken. Het poli-
tieke afscheid van Adenauer had voor een machtsvacuüm gezorgd dat ten tijde
van de partijdagen in Düsseldorf nog niet ingevuld was. Hahn berichtte aan zijn
partijbestuur dat de cdu nog in een ‘interne krisis’ verkeerde en ten prooi was
gevallen aan interne tegenstellingen.27 De onduidelijke interne situatie in de cdu
had ook repercussies voor de machtsverhouding tussen de betrekkelijk conser-
vatieve en meer progressieve stromingen binnen de partij.

De aanwezigheid van vertegenwoordigers van conservatieve partijen op
christen-democratische partijcongressen was geen exclusief verschijnsel voor
de cdu. Toen Klompé begin april van dat jaar de buitengewone partijraad van
de toen twintig jaar oude övp bijwoonde, bevond zij zich onder meer in het ge-
zelschap van twee Britse conservatieven en een afvaardiging van de Zweedse
conservatieve partij. Blijkens haar verslag heeft Klompé, hoewel zelf behorend
tot de linkervleugel binnen de kvp, geen aanstoot genomen aan de oververte-
genwoordiging van de conservatieve richting onder de gasten.28

Nadat de gaullisten in het Europees Parlement zich door de Europese 
politiek van hun aanvoerder zich ook steeds verder verwijderd hadden van 
hun liberale fractiegenoten, besloten de europarlementariërs van de unr in 
januari 1965 uiteindelijk om een zelfstandige groep, de Union Démocratique
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Européenne (ude), te vormen.29 De relatie tussen cdu en unr kwam later nog
aan de orde tijdens een gesprek dat in de zomer van dat jaar plaatsvond in Den
Haag tussen leden van de Nederlandse equipe en de Italiaanse christen-demo-
craat Bernassola. De contacten tussen cdu en unr duurden op dat moment
blijkbaar nog voort. Hoewel Bernassola hiermee niet kon instemmen, achtte hij
deze problematiek niet urgent genoeg om haar direct aan de orde te stellen in
het nei-bestuur.30 Tijdens een bezoek aan Den Haag in juni 1966 ontkende
Heck overigens dat er sprake zou zijn van officieel contact tussen cdu en unr.
De mrp was onverminderd de zusterpartij: recent was Heck tot ergernis van de
gaullisten zelfs aanwezig geweest op het congres van de mrp.31

In een analyse in het periodiek van het Centrum voor Staatkundige Vorming
stelde Hahn vast dat opportunistische machtsformaties als de unr floreerden in
een periode van ontideologisering. Het zou tevens een aansporing kunnen be-
tekenen voor de andere christen-democratische partijen om hun gedachtegoed
te bewaken. Hahn stelde vast dat ‘in de moderne, industriële maatschappij, in
de moderne welvaartsstaat met zijn ver gevorderde sociale zekerheid en het
hoge consumptie-niveau de ideologische vraagstukken aan betekenis gaan ver-
liezen’. Volgens hem bracht het met name de cdu aan het twijfelen over de wen-
selijkheid van het behoud van haar christelijke identiteit. Deze ‘C’-discussie
leidde bij de Duitse christen-democraten, maar ook bij de zusterpartijen, tot de
overweging of een meer open volkspartij niet beter geschikt was om de strijd
om de kiezer aan te gaan. Hahn concludeerde uiteindelijk zelf dat het voor de
christen-democratische partijen beter zou zijn indien de ideologische uitgangs-
punten juist verdiept en opnieuw onderzocht zouden worden. Met name ook
vanwege de nieuwe verantwoordelijkheden van de christen-democratie in de
richting van Zuid-Amerika, Azië en Afrika bleef de ‘noodzaak van een politie-
ke beweging […] die bewust uitgaat van en vasthoudt aan een transcendentale
geestelijke orde van waarden en beginselen die niet door mensen opgesteld zijn,
en die niet door mensen veranderd kunnen worden’, onverminderd bestaan.32

Voor de mrp was de neerwaartse trend niet meer te keren. Electoraal had zij
na haar succesvolle start in 1945 steeds meer terrein verloren: van 26,3 % van de
stemmen in 1946 tot 8,2 % in november 1962. Begonnen als progressieve par-
tij, na 1951 steeds meer varend op een middenkoers, had zij voorafgaand aan
deze laatste verkiezingen tegelijk met haar leiderschap andermaal haar koers ge-
wijzigd. De vervanging, tijdens de campagne, van de duidelijk anti-gaullistische
voorzitter André Colin en secretaris-generaal Maurice-René Simonnet door re-
spectievelijk Jean Lecanuet en Joseph Fontanet bracht de mrp duidelijker op
het spoor van het politieke midden en op grotere afstand van de socialisten.
Sommige vooraanstaande politici als Pflimlin maakten deze politieke transfor-
matie persoonlijk door. Anderzijds wenste de mrp haar traditionele opvattin-
gen over ‘Europa’ te handhaven tegenover die van De Gaulle. Deze onduide-
lijkheid over de koers kostte uiteindelijk echter kiezers aan beide zijden van het
politieke spectrum. Nadat Lecanuet in december 1965 een mislukte gooi had
gedaan naar het Franse presidentschap, richtte hij in januari 1966 het Centre
Démocrate op. Vele oud-mrp’ers, maar ook centrum-rechtse groeperingen
vonden hier politiek onderdak. Pas op 13 september 1967 volgde de formele li-
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quidatie van de mrp als nationale politieke partij; zij bleef ook daarna nog wel
actief in de vorm van lokale studiegroepen. Binnen de nei werd de terug -
lopende Franse invloed – het Centre Démocrate zou zich nooit aansluiten –
concreet voelbaar toen bij de reorganisatie in 1965 het secretariaat-generaal
overging in niet-Franse handen en het administratieve centrum verhuisde van
Parijs naar Rome, waar naast de nieuwe president Rumor en zijn ‘adjudanten’
Ber nassola en Ernesto Talentino ook het informatie- en documentatiecentrum
van Hahn resideerde. De Franse invloed was hiermee gemarginaliseerd.33 De
werkelijke invloed in de Europese christen-democratie lag voortaan bij de
West-Duitsers en Italianen, waarbij de Beneluxpartijen, en dan vooral de Ne-
derlandse, de luizen in de Duitse pels vormden.

Intermezzo: Exclusief-protestantse contacten in Zwitserland 
en Noorwegen

De nei bleven, ondanks de deelname van het evangelisch-lutherse bestanddeel
van de cdu, een klein aantal protestanten uit de mrp en de Nederlandse par tijen
arp en chu, een door katholieken gedomineerde organisatie. Vooral de twee
Nederlandse protestants-christelijke partijen waren daarom steeds geïnteres-
seerd in uitbreiding van de nei met andere politieke partijen met een exclusief-
protestants karakter. De antirevolutionaire jurist De Jong riep al snel na de aan-
sluiting van arp en chu bij de nei in 1954 op tot versterking van het protes-
tants-christelijke element van de beweging. De Jongs gedachten gingen daarbij
in eerste instantie uit naar de Zwitserse en Noorse protestants-christelijke par-
tijen.34

Zo kwam daarom met enige regelmaat in nei-gremia het entameren of verbe -
teren van de contacten met de vaak wat kleinere protestants-christelijke par tijen
in Zwitserland en Noorwegen aan de orde – vaak in samenhang met de discus-
sie over de relatie met de conservatieven. Vanzelfsprekend waren het doorgaans
de arp- en chu-vertegenwoordigers, die dit punt op de agenda zetten.35 Zij ble-
ven er voorts voor waken, dat zij binnen de samenwerkingsverbanden – zowel
de nei als de Europese fracties – een kwalitatief en kwantitatief zinvol aandeel
hadden. Een alternatief was er overigens niet. De christelijk-historische euro-
parlementariër W.F. Lichtenauer stelde begin 1961 dat, als er directe Europese
verkiezingen zouden komen, een protestantse politieke partij ‘een illusoire
zaak’ zou zijn. ‘De protestanten buiten onze grenzen voelen zich een integre-
rend deel van de Christelijk-Democratische Partijen.’ Wèl zag Lichtenauer mo-
gelijkheden in de oprichting van een protestants-christelijke gespreksgroep
binnen het kader van de nei.36 Die zou er echter nooit komen: bij de buiten-
landse zusterpartijen bestond nauwelijks begrip voor de specifiek Nederlandse
verdeeldheid. Overigens was er blijkens een peiling in het kader van de arp-
gespreks groepenactiviteiten midden jaren zestig in de partij geen noemens-
waardige weerstand meer tegen samenwerking met de katholieken op Europees
niveau – al werd behoud van de eigen zelfstandigheid nog steeds als waardevol
gezien.37
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Ook de kvp’ers raakten meer en meer geïnteresseerd in de uitbreiding van de
unie met protestants-christelijke partijen, aangezien het toch ook voor hen een
versterking betekende van het christelijk geïnspireerde aandeel in de organisa-
tie. Dat kon als tegenwicht dienen tegen de dreiging van een toestroom van con-
servatieve partijen. Zo werd in het voorjaar van 1961 in de Equipe gesproken
over de mogelijkheid van de aansluiting bij de nei van de kleine Zwitserse
Evangelische Volkspartei (evp/s), waarmee de arp al langer banden had. Eerder
was hierover met Rosenberg, de secretaris van de overwegend katholieke Kon-
servativ-Christlichsoziale Volkspartei (kcvp) zoals de skvp sinds 1957 heette,
overlegd. Deze had de deelname van de evp/s aan de nei ten overstaan van de
Nederlanders ‘niet waarschijnlijk’ geacht, en hij maakte tevens duidelijk dat hij
zich er zelf niet voor zou inspannen. Het initiatief werd gelaten aan de West-
Duitse en Nederlandse protestantse christen-democraten. Naar aanleiding van
een hernieuwd verzoek van de Zwitserse protestanten om contact ging J.H.
Prins, directeur van de Kuyperstichting, mee in de Nederlandse delegatie naar
het nei-congres in Luzern in oktober 1961 om daar met vertegenwoordigers
van de kleine protestantse splinterpartij te spreken.38

Tijdens de vergadering van 19 maart 1964 sprak de Equipe wederom over een
mogelijke aansluiting bij de nei van de evp/s. Berghuis had daarvoor nog eens
met Rosenberg gesproken over deze mogelijkheid, waarbij de voorman van de
kcvp zich dit keer afwijzender opstelde. Tijdens het cdu-congres in Hannover
herhaalde hij deze opvatting tegenover Hahn. De evp/s was met slechts twee
van de tweehonderd zetels in het Zwitserse parlement een marginaal verschijn-
sel, waarbij zij zich vooral – volgens Rosenberg – ten koste van de katholieke
kcvp profileerde en in beginselkwesties contrair aan haar stemde. Rosenberg
was hoogstens genegen deze protestantse partij, die al langer contacten onder-
hield met de cdu en het Nederlandse cnv, bij de nei te betrekken als obser -
vateur. Het Tweede-Kamerlid voor de chu C. Bos, die zich als vertegenwoor-
diger van een kleine protestants-christelijke partij herkend zal hebben in de
posi tie van de evp/s, meende dat de binnenlandse politieke bezwaren van
Rosen berg toch niet de doorslag konden geven voor het al dan niet opnemen
van een partij in het Europese partijenverband.39

Tegelijk achtte het protestants-christelijke smaldeel binnen de Equipe het
wenselijk dat de relaties met de reformatorische partijen in Scandinavië werden
aangehaald. In de vergadering van de Equipe van juni 1963, waar tevens ge-
sproken werd over de kwestie van de toetreding van de Britse en Scandina -
vische conservatieve partijen, bracht Van der Sluis de positie van de kleine
christe lijke volkspartij in Noorwegen, de Kristelig Folkeparti (krf), ter sprake.
Aangezien de reis die Seitlinger recent door Scandinavië had ondernomen om
in Denemarken en Zweden conservatieve partijen te polsen voor aansluiting bij
de nei bij deze politieke splinter in slechte aarde gevallen was, werd besloten
dat dan maar van Nederlandse zijde het contact met deze Noorse evangelische
partij zou worden opgenomen.40 Vanuit de arp bestonden er via vu-hoogleraar
P.J. Verdam contacten met de leiding van de krf.41 Het verzoek van de Noorse
conservatieve partij aan het nei-secretariaat in het voorjaar van 1964 om toege-
laten te worden als ‘speaking observer’42 kan de arp hierbij niet behulpzaam
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zijn geweest. Vanuit de arjos werd kort daarna nog eens een beroep gedaan op
de vertegenwoordigers van de Nederlandse partijen in de top van de nei om
toetreding van de Noorse partij, maar ook die van de Zwitserse Evangelische
Volks partei, te bepleiten.43 De nei kwamen op deze dossiers echter niet tot be-
sluitvorming, mede omdat het belang ervan door de andere partijen niet gezien
werd.

Het moest dus allemaal vanuit de Nederlandse partijen komen. Binnen de
Equipe werd Van der Sluis belast met de opdracht om de contacten in de rich-
ting van het Scandinavisch schiereiland te leggen, waarbij het de inzet was om
de Noorse christelijke partij te laten toetreden tot de nei.44 Voorjaar 1965, tij-
dens een van de door de kvp voor haar kader georganiseerde gespreksdagen op
kasteel Bouvigne te Breda, werd in een afzonderlijke discussiegroep gedebat-
teerd over de wenselijkheid van formele contacten met de christen-democrati-
sche groeperingen in Scandinavië. De opinies waren verdeeld. Op dat moment
beperkten die contacten zich tot de Raad van Europa, waar een Scandinavische
vertegenwoordiger deel uitmaakte van de christen-democratische fractie.
Enke le deelnemers aan de discussie vreesden dat, indien te veel aandacht werd
besteed aan deze contacten, te veel energie die benodigd was voor het werk
binnen  de eeg verloren zou gaan. Anderen meenden dat, vooruitlopend op de
mogelijke uitbreiding van de eeg met deze landen, wel degelijk gewerkt moest
worden aan relaties in een ‘Groot-Europa’. Uiteindelijk kon de discussiegroep
zich verenigen op de conclusie dat beide trajecten bewandeld dienden te wor-
den. Daarbij moest overigens niet alleen gedacht worden aan de christelijke
groeperingen in Scandinavië, maar dienden ook in andere potentiële eeg-
landen  als Spanje, Oostenrijk en Zwitserland contact gezocht te worden. Daar-
naast waren er ook praktiserende christenen buiten de eigenlijke christen-
demo cratische partijen, zoals in de Britse Labour- en Conservatieve partij, met
wie een ideologische band bestond. Veel concrete stappen werden niet over -
wogen: de formulering van het advies luidde ‘Informeren en inventariseren en
kontakten zoeken in zijn algemeenheid’.45

Tijdens een bezoek aan de conferentie van het Gesprekscentrum van jonge
protestantse politici in Europa, die september 1965 in Oslo gehouden werd,
was ook vu-jurist W.F. de Gaay Fortman ervan overtuigd geraakt in de krf met
geestverwanten te maken te hebben. Hij stelde ook een mentaliteitsverschil vast
met de aanwezige cdu-protestanten, onder verwijzing naar Erhards neolibera-
le Soziale Marktwirtschaft:

Er is een duidelijke tegenstelling tussen de Noren, Zwitsers en Nederlanders enerzijds en
de Duitsers anderzijds. De laatste willen niet zo zeer een christelijke, als wel een cen-
trumpartij zijn. De principiële aanpak ligt hen niet […].

De Duitse genodigden hadden met klem verzocht, dat er ook afgevaardigden
van de jongeren van de Noorse conservatieve partij in Oslo werden uitgeno-
digd; zij hadden met hen meer affiniteit dan met de jongeren van de Noorse krf.
De Duitse gasten toonden zich dan ook ontstemd, toen bleek dat de conserva-
tieve jongeren geen uitnodiging hadden gekregen.46 Ook in dit geval tekende
zich een scheiding der geesten af.
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Van der Sluis meldde in oktober 1965 zowel in de Equipe als in het modera-
menoverleg met de arjos dat de krf niet veel meer voelde voor een lidmaat-
schap van de inmiddels tot Europese Unie van Christen-Democraten (eucd)
omgedoopte nei. Een verklaring werd niet direct gegeven. Het lijkt er sterk op,
dat het overwegend roomse karakter en het contact van enkele belangrijke
christen-democratische partijen met de Scandinavische conservatieven, ge-
voegd bij het feit dat hun landen niet aangesloten waren bij de eeg, een aan-
sluiting bij de nei niet direct tot topprioriteit maakten. Sterker nog, de aanhan-
kelijkheid die krf met een dergelijke stap aan de Europese zaak zou betuigen,
zou door de achterban niet in dank worden afgenomen. De antirevolutionaire
jongeren toonden zich verbaasd en teleurgesteld over deze veranderde hou-
ding.47

De Nederlanders bleven het proberen. Tijdens het bezoek van eucd-voor-
zitter Rumor aan Den Haag in juni 1966 pleitte de Equipe andermaal voor con-
tact op korte termijn met de Scandinavische christelijke volkspartijen – met
name die in Noorwegen – en niet met de conservatieven zoals voorheen wel ge-
beurde. Rumor was hiermee in beginsel akkoord, maar verzocht wel de arp- en
chu-vertegenwoordigers met concrete voorstellen te komen.48 Hieruit blijkt
dat hij geen bezwaar zag in toetreding van deze politieke kruimels, maar dat hij
er zelf geen bijzondere inspanning voor wilde leveren. Het was, kortom, aan de
Nederlandse protestanten zelf, om een en ander te realiseren. Begin 1968 werd
in arp-kring de kwestie weer besproken naar aanleiding van een brief van de
vice-voorzitter van de krf waarin weer wèl sprake was van behoefte aan relaties
met de eucd.49 De partij zou in september van dat jaar ook vertegenwoordigd
zijn op het eucd-congres in Venetië.50 De aansluiting van de Scandinavische
christelijke partijen zou, zoals in de delen II en III nog zal blijken, een proces
van lange adem zijn.

Het conservatieve probleem: discussie voortgezet

In de zomer van 1963 ontving de Nederlandse equipe andermaal een uitnodi-
ging van de Britse conservatieven voor een bezoek aan Londen. Een half jaar
eerder had De Gaulle het verzoek van de Britse regering om toetreding tot de
eeg met zijn veto getroffen, maar de Tories waren onverminderd geïnteresseerd
in transnationale contacten op partijniveau. De Nederlanders wensten zich aan
de door de nei neergelegde gedragslijn te conformeren. Dat betekende dat er
niet met de conservatieven, maar alleen met de Britse nei-groep rechtstreeks
contact zou zijn. Als de uitnodiging van de Britse equipe zou uitgaan, stond dan
ook niets een bezoek in de weg. Aalberse en Berghuis namen het op zich hier-
over in Straatsburg met vertegenwoordigers van de Engelse equipe te spreken.51

In het gesprek dat hier plaats had met de voorzitster van het buitenland-bureau
van de Conservatives, Emmet, maakte Berghuis duidelijk dat op een uitnodi-
ging van de zijde van haar partij niet kon worden ingegaan. Het voorstel om
langs de weg van de Britse equipe alsnog tot een bezoek aan Londen te komen
werd vervolgens vervat in een brief met die strekking aan Emmet, die zich 
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akkoord verklaarde, onder verzekering dat het bezoek ‘in any case a private
one’ zou zijn. Onder deze condities konden de Nederlanders instemmen met
een hernieuwde gang over het Kanaal.52 Einde februari 1964 bracht daarop een
delegatie van de Nederlandse equipe, bestaande uit de partijvoorzitters Berg-
huis en Aalberse en Bos als vertegenwoordiger van de chu, een bezoek aan
Londen. Bos verving hierbij zijn partijvoorzitter Beernink, die ondanks na-
drukkelijk verzoek om mee te gaan van deze reis afzag, zoals hij ook in andere
gevallen zijn beurt in het buitenlandse werk graag voorbij liet gaan.

In de vergadering van de Equipe die voorafging aan het bezoek van de Ne-
derlandse delegatie aan het Tory-hoofdkwartier was andermaal gesproken over
de verhouding tot de conservatieven, waarbij de eveneens genodigde jongeren-
vertegenwoordigers wisten te melden dat de aansluiting van de conservatieve
partijen uit de Scandinavische landen – impliciet natuurlijk ook de Britse – ook
voor de jongeren ‘een ernstig diskussiepunt’ vormde. Besloten werd de besluit-
vorming ten aanzien van dit brandgevaarlijke issue over het bezoek aan Londen
heen te tillen, wellicht in de hoop daar nieuwe inzichten te verkrijgen.53 Blijkens
de deelnemerslijst van Britse zijde trachtte de Conservative Party met de inzet
van enkele kopstukken, onder wie minister van Buitenlandse Zaken R.A. But-
ler en de pro-Europese minister voor Gemenebestzaken Sandys, de Nederland-
se gasten welwillend te stemmen.54 Tijdens het afsluitende diner bracht Emmet
de kwestie van de aansluiting van de Britse conservatieven ter sprake. Zij gaf
daarbij te kennen ‘niet om toelating te willen “bedelen”’ maar een vriendelijke
uitnodiging te verwachten. Het afhoudende antwoord van de Nederlanders
stelde de Britse gastheren (en -vrouwen) teleur. In de door Dick Houwaart
 opgestelde herinneringen aan en van Berghuis is opgenomen dat Emmet haar
partij verdedigde met te stellen dat er in Engeland meer gebeden werd dan in
Europa. De arp-voorzitter moet daarop resoluut hebben geantwoord dat dat
zijn standpunt niet kon veranderen, ‘omdat de Conservatieve Partij geen chris-
telijke partij was. En daarmee was de zaak van de baan’. Tegenover zijn arp-
medebestuursleden gaf hij later toe dat dit een ‘vrij pijnlijk’ moment was.55

Berg huis’ antwoord aan Emmet lag in het verlengde van dat van Hahn aan
Smithers vijf jaar eerder.

Na terugkeer rapporteerden Berghuis en Bos in de eerstvolgende vergade-
ring van de Equipe op 19 maart over de trip naar Londen. Nadat eerst met be-
wondering werd gesproken over de professionele indruk die de partijorganisa-
tie van de Tories op hen gemaakt had, kwam de gedachtewisseling al snel op het
heikele onderwerp dat, zo schreef Hahn begin januari ook al in een van zijn vele
nota’s waarmee hij de Equipe vanuit Rome bombardeerde, de nei tot op het bot
verdeelde: de relatie van de christen-democratie tot de conservatieven. Kleis-
terlee vroeg hem of het zinvol was de kwestie aan de orde te stellen tijdens een
kort daarop plaatsvindend gesprek met Withalm en Rosenberg in Den Haag.
Hij vermoedde zelf al dat zulks niet eenvoudig zou zijn ‘omdat mijns inziens
zowel de övp (althans zeker de heer Withalm), als de c.d.u. en evenzeer de
Zwitserse partij nogal sterk in de konservatieve hoek zitten’. Het onderwerp
werd blijkbaar te gevoelig geacht, aangezien het inderdaad bij deze gelegenheid
onbesproken zou blijven.
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Van Niftrik merkte in dezelfde vergadering op dat hij zich tijdens het re cente
partijcongres van de cdu van begin maart in Hannover – waar naar de mening
van de chu-ideoloog de conservatieven toch al opvallend prominent aanwezig
waren – geërgerd had aan het ‘lange en demonstratieve gesprek’, dat Emmet
met Adenauer had. Kleisterlee had in Hannover wel vastgesteld dat de cdu zelf
verdeeld was over het vraagstuk van de toelating van de conservatieven tot de
nei. Binnen het Bureau van de nei had Kraske zich als conservatieve hardliner
gemanifesteerd, terwijl cdu’ers als Peter Molt, de progressieve directeur van de
Politische Akademie Eichholz, andere contacten onderhielden. Toetreding
zonder meer werd door de meeste Duitse gesprekspartners op het congres op
ideologische gronden afgewezen, maar velen voelden wel wat voor een status
van ‘speaking observer’. In gesprekken met de in Hannover aanwezige Deense
afgevaardigden bleek, dat tussen Scandinavische en Britse conservatieven reeds
was afgesproken een dergelijke status aan te vragen.

In eigen kring werd op die negentiende maart nogmaals het voornaamste be-
zwaar tegen toetreding van de conservatieven aangestipt: ‘dat men door deze
toelating de ideologische fundamenten weghaalt onder de christen-demokrati-
sche beweging en dat vermeden moet [worden], dat deze een anti-socialistische
beweging wordt’. Aalberse signaleerde dat de Britse Conservatives in gesprek-
ken steeds naar de inderdaad waarneembare politieke overeenkomsten tussen
henzelf en de christen-democratische partijen op het continent verwezen. De
kvp-voorzitter stelde voor om langs de weg van de programmatische vergelij-
king de mogelijkheid van toetreding te overwegen. Hierbij deed zich het eerder
gesignaleerde probleem voor, dat de christen-democratische partijen het zelf
nog niet eens konden worden over een gemeenschappelijk ‘program van de
christen-demokratische beweging’. Van Niftrik antwoordde dat hij de nei in
hun actuele toestand niet tot uitvoering van een dergelijke opdracht in staat
achtte. Ook Kleisterlee veronderstelde een gemeenschappelijk program een on-
haalbare zaak en vond dat het initiatief van de Britten moest uitgaan. Zij dien-
den een ‘goed geargumenteerd verzoek om aansluiting […], waarin wordt aan-
getoond, waaruit de binding met de christen-demokraten blijkt’ op te stellen.
Ter nuancering wees het pragmatische kvp-Tweede-Kamerlid Th.E. (Tjerk)
Westerterp op de mrp, die dan weliswaar in januari 1964 eindelijk lid van de nei
was geworden, maar overwoog om alle christelijke referenties uit het program
te schrappen. Kortom: de bij de nei aangesloten partijen namen het zelf ook
niet altijd zo nauw met de beginselen. Daarbij zag hij ook voordelen in een ver-
grote fractie in het Europese Parlement, mocht het Verenigd Koninkrijk inder-
daad toetreden tot de eeg. Westerterp, die zich daarmee feitelijk op het door de
cdu steeds gehuldigde standpunt stelde, suggereerde als compromis vervolgens
een aansluiting in de vorm van een associated membership voor de Tories. Kleis-
terlee reageerde afwijzend op dit voorstel, waarvan hij een ‘vervaging van de
eigen stellingen’ verwachtte. Nadat zijn partijvoorzitter Beernink had uitge-
sproken de aansluiting van de Britse conservatieven ‘vrijwel onmogelijk’ te ach-
ten, nam Van Niftrik een wat toeschietelijker houding aan. De hervormd theo-
loog, die tien jaar eerder al de ommezwaai had gemaakt van tegenstander van
samenwerking tussen protestanten en katholieken tot enthousiast pleitbezorger
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van deze coöperatie, constateerde toch ‘een band’ met de Tories. Met name in
de persoon van de pro-Europese Heath, die in 1965 partijleider zou worden,
zag Van Niftrik een verwante geest. Ook Bos stelde vast dat aangaande ‘Euro-
pa’ de conservatieven de Europese christen-democraten nader stonden dan de
vertegenwoordigers van Labour. Louter de naamgeving mocht verdere samen-
werking met de Conservatives niet in de weg staan – Bos zal daarbij gedacht
hebben aan de Zwitserse zusterpartij kcvp – als er wel sprake was van pro-
grammatische overeenkomsten. Hij stelde vervolgens voor een onderscheid aan
te brengen tussen programmatische en ideologische overeenstemming met de
nei. Het eerste zou recht geven op een geassocieerd lidmaatschap, het tweede
zou moeten leiden tot volledige aansluiting. Andermaal was het hiervoor nood-
zakelijk, dat de partijen in de nei zelf een christen-democratisch beginselpro-
gram en politiek program zouden opstellen op basis waarvan de aspirant-leden
beoordeeld konden worden.56

In een notitie schetste Hahn vanuit zijn Romeinse perspectief het dilemma.
Met het oog op de uiteindelijk onvermijdelijke uitbreiding van de eeg met on-
der andere het Verenigd Koninkrijk zou samenwerking met de Tories een ver-
sterkte positie van de christen-democratische fractie in het Europese Parlement
tot gevolg hebben. Anderzijds stelde Hahn vast dat de Conservatives, hoewel
zij ook op partijcongressen in België, Duitsland, Oostenrijk en Italië versche-
nen, geen werkelijk christelijke partij vormden: ‘Onder de gegeven omstandig-
heden kunnen de konservatieve partijen dus niet als christelijke of christen-
demo kratische partijen worden aangemerkt en hun aansluiting zou ideologisch
verwarrend en vervagend werken’, waarschuwde Hahn. Nu de Britse equipe
sinds enige jaren ‘overgenomen’ was door de conservatieven, was het formeel
onmogelijk geworden om de Britten toe te laten tot de nei.

Het verst gevorderd waren de jongeren. Nadat al in 1961 de christen-demo-
cratische en conservatieve studentenorganisaties samengegaan waren, werd
op 3 mei 1964 in Hamburg de Conservative and Christian Democrat Youth
Community of Europe (cocdyc) opgericht. De jongerenorganisaties van de
chris ten-democratische partijen uit Nederland, België, Frankrijk en Italië
 zouden zich echter niet aansluiten bij deze gemeenschap. De jongeren van de
cdu, de csu en de övp daarentegen zouden hun lidmaatschap van de cocdyc
combineren met dat van de Europese Unie van Jonge Christen-Democraten
(eujcd) en de mondiale uijdc.57

In een gesprek met August Vanistendael, de Belgische voorzitter van het In-
ternationale Christelijke Vakverbond, had Hahn al vernomen dat de interna-
tionale vakbond niet verder wilde gaan dan een ‘observateur’-status voor de
conservatieven – een stap die de jongeren van de uijdc al gezet hadden. Hahn
vermoedde echter dat een dergelijke vergulde pil de Britten inmiddels niet meer
tevreden zou kunnen stellen. De standpunten van de zusterpartijen overziend,
stelde Hahn vast, dat de Duitsers en Oostenrijkers ‘sterke voorstanders’ waren
van intensiever contact met de conservatieve partijen en dat zelf ook al onder-
hielden, dat de Zwitsers ook neigden naar nauwere samenwerking, maar dat de
Belgen, Fransen en Italianen zoals ook de Nederlanders weinig zouden voelen
voor een volwaardige toetreding van de conservatieven tot de nei. Hahn con-

69



cludeerde dan ook, dat er op dat moment eigenlijk geen aanleiding was om an-
ders dan via een equipe – waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zou-
den moeten zijn – met de Britse conservatieven samen te werken. Het was naar
de mening van Hahn daarentegen wel zinvol om bij de conservatieven meer in-
formatie in te winnen over hun ideologische posities en hun argumenten om tot
de nei toe te treden.58

kvp-ondervoorzitter en secretaris van het Nederlands Katholiek Vakver-
bond (nkv) F.G. van der Gun toonde zich ontevreden over de opening die
Hahn hiermee liet ten aanzien van samenwerking met conservatieven in de toe-
komst. ‘In het algemeen heb ik namelijk aan een versterking van de conserva-
tieve opvattingen in de christen-democratische partijen geen behoefte’, zo
meende Van der Gun.59 Was het nkv – de ‘linkervleugel’ van de kvp – rabiaat
 tegen samenwerking tussen christen-democraten en conservatieven, binnen het
dagelijks bestuur van de kvp werd in ieder geval ook door vice-voorzitter
G.J.M. Horbach een volwaardige aansluiting van de conservatieve partijen uit
Groot-Brittannië en de Scandinavische landen uitgesloten.60

De sterke pleidooien van vertegenwoordigers van de cdu in nei-verband
voor toelating van de conservatieve partijen, gevoegd bij de aanhoudende af-
wijzing door een deel van de cdu-top van binnenlandse samenwerking met de
socialisten, droegen ertoe bij dat de cdu door velen als een conservatieve partij
werd gezien. Op een kvp-bestuursvergadering in maart 1964 meldde vice-voor-
zitter Horbach zijn medebestuursleden over de cdu dat ‘[d]e aard van deze par-
tij […] sterk conservatief is’.61 Tijdens de cdu-partijdagen die van 14 tot 17
maart in Hannover gehouden werden kon Horbach vaststellen dat zijn analyse
van de cdu voor nuancering in aanmerking kwam. De pogingen hier door de
partijleiding ondernomen om op dit congres als eenheid naar buiten te treden
slaagden slechts gedeeltelijk, niet het minst vanwege de nog steeds heersende
riva liteit tussen Adenauer en Erhard, maar ook door andere latente menings-
verschillen over de buitenlandse politiek en de aan te nemen houding tegenover
de spd. De linkerzijde manifesteerde zich opvallend, aldus de kvp-verslaggever.
Zo werd de progressieve Blank in het presidium gekozen en klonken er volop
pleidooien voor een ‘socialere koers’.62 Het is dus de vraag of de bij de Neder-
landse christen-democratische politici heersende perceptie van de cdu als sterk
conservatieve partij wel de juiste was. Zij lijkt in ieder geval wat ongenuanceerd,
aangezien er wel degelijk ook christelijk-sociale geluiden binnen de Uniepar -
tijen te beluisteren waren. Veel moeite bleven de Nederlanders houden met
conservatieve representanten als Heck, inmiddels minister van Familie- en
Jeugdzaken. Met name zijn singuliere wijze van communiceren stond de Ne-
derlanders niet aan: ‘Heck kan […] storend zijn, gezien zijn wijze van diskus-
sie, d.w.z. unilaterale deklaraties, oordelen en veroordelingen’.63

Aanvraag van de Tories

In een nota van april 1965 maakte Hahn de balans op inzake de kwestie van de
toelating van de conservatieve partijen tot de nei. De övp- en dc-afgevaardigden
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verklaarden zich tegen toetreding van de conservatieven zolang dezen niet bereid
waren de christen-democratische ideologie te onderschrijven. De Zwitserse kcvp
achtte het tegen de achtergrond van de hernieuwde Britse aanvraag tot toetreding
tot de eeg niet wenselijk de Conservative Party, waartoe veel ‘europeanen’ be-
hoorden, te weren. Wellicht zouden de Britten onder een andere status kunnen
toetreden, zo was het advies van de Zwitsers. De cdu was op dit stuk verdeeld,
zo stelde Hahn vast. Er gingen Duitse stemmen op om de Tories weliswaar niet
als volwaardig lid toe te laten, maar om toch met hen een zekere relatie aan te
gaan. Vertegenwoordigers uit de protestantse cdu-hoek, die vaak op landsniveau
al contacten onderhielden, pleitten wèl voor aansluiting van de Britten. Hahn had
daarentegen vernomen dat Adenauer, als partijvoorzitter nog steeds invloedrijk,
tegen opname van conservatieven in de nei was.64

In juli 1965 dienden de Britse conservatieven een eerste officiële verzoek in te
mogen toetreden tot de nei. De aanvraag speelde vervolgens een rol op het con-
gres dat in december 1965 in het Italiaanse Taormina werd gehouden. Deze bij-
eenkomst stond vooral in het teken van de afronding van de reorganisatie van de
nei. In de jaren na de oprichting was de onvrede over de geringe uitstraling en
politieke invloed van de organisatie sterk toegenomen. Van aanvang af waren de
Italianen, Oostenrijkers en Zwitsers al voorstanders geweest van een partijen-
bond. Vervolgens waren in de jaren vijftig ook de Duitsers en ten slotte ook de
Nederlanders ‘om’, hetgeen tot een jarenlange reorganisatiediscussie leidde. Na
lang aandringen en onder invloed van de verdergaande Europese eenwording
sloten zich uiteindelijk ook de cvp/psc (1959) en de mrp (1964) bij de nei aan.
De daaropvolgende ineenstorting van de mrp ruimde de laatste hindernissen
voor organisatorische verandering uit de weg. Als de Europese Unie van Chris-
ten-Democraten maakten de nei een doorstart. Voortaan zouden alleen partijen
kunnen deelnemen – vandaar het verzoek van de Conservatives, die de Britse
equipe buitenspel gezet zagen. Tevens werd een nieuwe leiding aangesteld. De
politiek secretaris van de Italiaanse dc, Rumor, werd de nieuwe president; cvp-
secretaris Leo Tindemans werd benoemd tot secretaris-generaal.65

Op het congres lag een rapport voor van Alain Poher, de voorzitter van de
christen-democratische fractie in het Europees Parlement, over ‘La collabora-
tion des démocrates-chrétiens avec les autres forces politiques’. Patrick Wall,
secundus van Emmet, wees op de behoefte aan internationaal contact bij de con-
servatieve partijen in Groot-Brittannië en Scandinavië. Wall afficheerde zijn
partij als christelijk èn democratisch. Ook de afwezigheid van de wel uitgeno-
digde Labourpartij op het congres was volgens Wall een bewijs te meer dat zijn
partij de aangewezen partner was voor de continentale christen-democraten.
Hij zette hen vervolgens het mes op de keel door te dreigen met de oprichting
van een eigen conservatieve internationale, indien het toetredingsverzoek niet
gehonoreerd werd. Dat het geen loos dreigement was, bleek uit de reeds geme-
moreerde oprichting van de cocdyc voorjaar 1964, ten gevolge van de afwij-
zing van een soortgelijk verzoek van de jonge conservatieven bij de uijdc. 
Enkele christen-democratische partijen, de cdu voorop, hadden zelfs al be-
langstelling getoond voor een conservatieve transnationale organisatie. De
Duitse christen-democraten waren in Taormina bescheiden vertegenwoordigd
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en illustreerden daarmee hun geringe belangstelling voor en wankelmoedige
loyaliteit aan de christen-democratische internationale. De voorkeur ging eer-
der uit naar nauwere contacten met West-Europese centrum-rechtse regerings-
partijen.

Aan Wall, over wie Kleisterlee in zijn rapportage van het congres niet naliet
te vermelden dat hij een supporter was van de allerwegen als verfoeilijk be-
schouwde apartheidspolitiek van Ian Smith in Rhodesië, werd toegezegd dat de
kwestie door het Bureau en het Comité Directeur in onderzoek zou worden ge-
nomen. Equipevoorzitter Van Niftrik uitte in Trouw zijn vrees dat ‘de afweer-
positie’, zoals die tot dusver door de christen-democraten tegen conservatieve
bedreigingen was ingenomen en waarmee hij het volledig eens was, op den duur
‘niet sterk’ zou staan. Tijdens de evaluatie van het congres op de vergadering
van de Equipe begin februari 1966 werd nog eens de Nederlandse positie vast-
gesteld: het lidmaatschap van de eucd behoorde volgens de Nederlanders niet
toegekend te worden aan conservatieve partijen; wèl was aansluiting mogelijk
van een politiek gemengde equipe.66

Hoewel het vooral de kvp’ers (Hahn) en antirevolutionairen (Berghuis) ge-
weest waren die deze positie aan zowel de Britse conservatieven zelf als de zus-
terpartijen duidelijk maakten, wensten ook de christelijk-historischen zich er
onverkort bij aan te sluiten. In het periodiek van de Jhr.mr. A.F. de Savornin
Lohmanstichting liet Van Niftrik aan zijn achterban weten dat ook voor de chu
aansluiting van de Britse conservatieven bij de eucd uitgesloten was. De be-
kende argumenten werden gehanteerd: de vrees om onterecht in de conserva-
tieve hoek ingedeeld te worden en de angst voor een verdere en door de Ne-
derlanders ongewenste deconfessionalisering.67

Ook de christen-democraten in de ‘parlementen’ van de Raad van Europa en
de West-Europese Unie (weu) werden geconfronteerd met de toenaderingspo-
gingen van de Britse conservatieven. Het kvp-Tweede-Kamerlid A.E.M. Duyn-
stee zette, voorafgaand aan het congres van Taormina, zijn eigen mening en die
van de christen-democratische fractie in de weu – waarvan hij ondervoorzitter
was – uiteen in een brief aan zijn partijvoorzitter. Zelf zag Duynstee geen be-
zwaren tegen samenwerking met de Tories. De naamgeving van de partij was
weliswaar wat ongelukkig, maar de Britse conservatieven voerden toch werke-
lijk geen reactionaire of asociale politiek. Voorts stelde hij dat de eucd in haar
weigering de Britten toe te laten de achterstand op de alomtegenwoordige 
Socialistische Internationale alleen maar groter liet worden. Met hun Prinzi-
pienreiterei gooide zij waardevolle contacten met Groot-Brittannië overboord,
terwijl de socialisten in alle Europese landen een politieke basis hadden. Ook
Duynstee viel voor het machtspolitieke argument dat eerder bij Westerterp de
doorslag gaf: de eigen fractie – nu in de weu, later ongetwijfeld ook in ‘een wer-
kelijk Europees parlement’ – werd met uitbreiding met de conservatieven aan-
zienlijk vergroot. Uiteindelijk kreeg de kvp’er in de weu-fractie toch niet zijn
zin: gekozen werd voor het compromis om de conservatieven een geassocieerd
lidmaatschap aan te bieden.68

Om de druk wat op te voeren maakte Tory-partijleider Heath op 21 januari
1966 tijdens een persconferentie in Rome het toelatingsverzoek van zijn partij
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bij de eucd publiek.69 De bestuurlijke gremia werden gedwongen over de kwes-
tie te spreken. De standpunten bleven onveranderd. De cdu pleitte weer vóór
toelating, terwijl de Italianen, Nederlanders en Belgen tegen bleven. Het be-
langrijkste gevolg van deze impasse was dat de kwestie almaar in de tijd voor-
uitgeschoven werd – dit tot ergernis van de cdu.

Bij gelegenheid van het cdu-partijcongres van maart 1966 in Bonn, waar ook
de Britse (Emmet) en Scandinavische conservatieve partijen weer aanwezig wa-
ren, kreeg Hahn de gelegenheid de actuele stand van zaken bij de West-Duitse
christen-democraten op te nemen. Erhard, zo constateerde hij, ging in zijn con-
gresrede in op de ideologische plaatsbepaling van de cdu. Nu de negentigjari-
ge Adenauer dan eindelijk met veel tegenzin het politieke toneel verliet, liet Er-
hard niets na om eenieder ervan te overtuigen dat de cdu onder zijn leiding (de
bondskanselier werd in Bonn tevens tot partijvoorzitter gekozen) geen liberale
partij zou worden. Hij streefde naar een ‘freiheitliche Volkspartei auf christli-
cher Grundlage’. Het accent op de christelijke beginselen was naar de mening
van Hahn vooral bedoeld om de katholieken voor zich te winnen. Hij sugge-
reerde hiermee weer eens, dat deze principes veel minder prominent op de
voorgrond traden en dat hier een aanwijsbaar verschil lag met de Nederlanders.
Erhard beloofde zijn gehoor de instelling van een ideologische commissie. Nog
sterker dan Erhard benadrukte aftredend geschäftsführender Vorsitzender Jo sef
Hermann Dufhues de christelijke grondslagen van de partij. Tijdens het con-
gres werd voor het eerst een politiek secretaris-generaal aangewezen in de per-
soon van Heck. Deze kreeg hiermee een centrale positie binnen de partij. Hahn
zag de samenstelling van de nieuwe partijleiding als een ‘weerspiegeling van de
interne discussies tussen liberalen en conservatieve protestanten aan de ene kant
en sociaal meer vooruitstrevende katholieken anderzijds’. De balans in de par-
tijtop was naar zijn mening wel enigszins ‘naar rechts’ verschoven.70

Een dag na het congres sprak Hahn met Klompé over de ontwikkelingen
binnen de cdu en de Europese christen-democratie. Gespreksthema was het
hoog oplopende conflict tussen Rumor en Heck over de Duitse wens om de
conservatieven toe te laten tot de eucd. Vooral de Noord-Duitse evangelische
cdu’ers meenden dat de samenwerking in de eucd niets voorstelde zolang de
Britse conservatieven er niet bij betrokken zouden zijn. Graag zagen zij ook het
Instituut te Rome in noordelijke richting verplaatst. Mocht dit inderdaad ge-
beuren, dan zou Rumor aftreden, zo had hij al gedreigd. Hahn zag de invloed
van Rumors sterk anti-Duitse rechterhand Bernassola, die in internationale
contacten niet van zijn zijde week, als een belangrijke factor.71

Enkele maanden later, op 13 juni 1966, verscheen Heck, inmiddels vice-pre-
sident van de eucd, in ’s-Gravenhage. Hij sprak hier met een gezelschap be-
staande uit Van Niftrik, Berghuis, Van der Sluis, Aalberse, Kleisterlee en Wes-
terterp, aangevuld met de fractievoorzitters in de Tweede Kamer: Schmelzer
(kvp), B. Roolvink (arp) en Beernink (chu). Gesproken werd onder andere
over meer concrete politieke issues als de Duitse kwestie, de internationale ver-
houdingen en de Nederlands-Duitse relatie in het algemeen. Onvermijdelijk
kwam het gesprek vervolgens op de relatie met de conservatieve partijen en het
Britse toetredingsverzoek, waarbij vooral de handelwijze van de eucd na de
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‘officiële toenaderingspoging’ van Britse kant van juli 1965 aan de orde kwam.
Heck vond het onverkwikkelijk dat op dit verzoek nog geen antwoord was ge-
geven. Hij wees er voorts op dat in de nieuwe statuten van de eucd de moge-
lijkheid van een geassocieerd lidmaatschap gecreëerd was; in het geval van de
Britten zou een toepassing voor de hand liggen. Heck had zich in de eucd ge-
stoord aan de Italianen, die naar zijn mening het adjectief ‘conservatief’ wat al
te lichtvaardig met ‘reactionair’ verwarden. Hij legde uit dat vooral de protes-
tanten binnen de cdu verwantschap voelden met de Britse Tories, die zij zagen
als ‘gevormd (“geprägt”) door de Reformatie’. Van Nederlandse zijde werd
nogmaals benadrukt dat de beginselen van de christen-democratische en con-
servatieve partijen niet bij elkaar aansloten. Een samenwerking van christen-de-
mocraten en conservatieven zou een sterk antisocialistisch karakter krijgen; zij
zou de eucd en enkele van haar leden in een ‘onhoudbare positie’ brengen. De
Nederlanders konden wèl instemmen met de opvatting van Heck dat de zaak
op korte termijn ‘behoorlijk’ geregeld diende te worden. De Duitse minister
zag – misschien toch onder invloed van de impasse waarin het gesprek op dit
thema was geraakt – wel iets in een ‘pragmatische oplossing’, waarbij hij dacht
aan bilaterale betrekkingen tussen afzonderlijke partijen; een al dan niet geas-
socieerd lidmaatschap was dan niet noodzakelijk. Vanzelf kwam het gesprek
ook op de naoorlogse ontideologisering en deconfessionalisering in Europa.
Wat zijn eigen partij betrof verzekerde Heck de Nederlanders dat de cdu een
christelijk geïnspireerde partij zou blijven; over naamsverandering werd al he-
lemaal niet gedacht.72

Op 17 juni werd er in Scheveningen op een studiedag van de Nederlandse
equipe ook door een negentigtal vertegenwoordigers van de drie Nederlandse
partijen gesproken over de relatie tussen geloof en politiek. Voorzitter Van
Niftrik legde in zijn openingswoord een verband met de deconfessionalise-
ringstendens bij de West-Europese zusterpartijen. In de discussie werd ver -
volgens gedebatteerd over de vraag of het afzien van ‘een duidelijk christelijke
signatuur en wijdere omschrijving der doelstelling niet naar een partij als de
Oostenrijkse oevp en de cdu in de Bondsrepubliek’ leidden.73

De dag vóór de conferentie had na Heck ook eucd-voorzitter Rumor Den
Haag aangedaan, waarbij hem onder andere een ontvangst door premier
J.M.L.Th. Cals op het Catshuis ten deel viel. Rumor, weer geassisteerd door
Bernassola, had daaraan voorafgaand in het Kamergebouw, in aanwezigheid van
de eveneens meegereisde Hahn, gesproken met een delegatie van de Equipe
 bestaande uit de chu’ers Van Niftrik en A.D.W. Tilanus (sinds januari de nieu-
we Unievoorzitter), de kvp’ers Aalberse, Horbach, Kleisterlee, W. Perquin en
H.G. Cloudt en de arp’er W. de Kwaadsteniet. Al snel stelden de gespreksdeel-
nemers vast dat zij het afwijzende standpunt ten aanzien van de Britse aanvraag
met elkaar deelden. Ook al vanwege de ambities in de richting van Latijns-Ame-
rika en de ontwikkelingslanden was een aansluiting van conservatieve elemen-
ten uitgesloten. Vanuit zijn perspectief als politiek secretaris van de dc voorzag
Rumor een uittreden van zijn partij indien de meerderheid binnen de eucd als-
nog tot toelating van de conservatieve partijen zou besluiten. Van Nederlandse
zijde werd wel aangedrongen op snelle beantwoording van het Britse verzoek.
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Rumor vermoedde dat de Duitsers zich uiteindelijk bij een meerderheidsbesluit
zouden neerleggen en dat het Heck vooral te doen was om ‘een snelle afwikke-
ling van de kwestie’. Aalberse stelde voor de Britten toch een mogelijkheid te
geven zich uit hun internationale isolement te bevrijden: indien zij bewilligden
in een pluriform samengestelde equipe, konden zij aan het eucd-werk deel -
nemen. Rumor kon zich vinden in een dergelijke constructie.74

Aldus werd tijdens de Bureauvergadering in juli van dat jaar besloten om
Heath te antwoorden op de brief van een jaar eerder.75 Klompé, die met Van
Niftrik de vergadering bijwoonde namens de Equipe, liet Rumor haar scepsis
blijken over deze constructie. Zij dacht dat een Labour-politicus onmogelijk
aangesloten kon zijn bij zowel de socialistische als de christen-democratische
internationale. Een Britse equipe zou dan ook waarschijnlijk verstoken blijven
van Labour-vertegenwoordigers. Desgevraagd erkende Rumor dat ook. De
eucd-voorzitter trachtte hier vooral tijd te winnen, eerder dan te komen met
een definitieve oplossing.76 Het antwoord van de eucd-voorzitter leidde inder-
daad niet tot een Britse equipe. De Conservatives bleven buiten de eucd.

Intermezzo: relaties met Latijns-Amerikaanse christen-democraten

Terwijl Hahn een ideologische bloedverdunning onder de West-Europese
christen-democratische partijen vaststelde, meende hij in een terugblik van
twee decennia later te kunnen vaststellen dat de Latijns-Amerikaanse christen-
democraten langer waren blijven vasthouden aan hun ideologische uitgangs-
punten. Dat zij veel minder gehinderd werden door regeringsverantwoorde-
lijkheid, zoals de Europese christen-democraten die wel voortdurend hadden te
dragen, had daarbij wel een rol gespeeld. Ook het gegeven, dat de Latijns-Ame-
rikaanse christen-democratische partijen doorgaans vanuit een minderheidspo-
sitie en vaak in oppositie tegen onderdrukkende ‘rechtse’ regimes opereerden,
gaf ruimte voor een meer revolutionaire opstelling. Latere regeringsdeelname,
zoals in Chili en Venezuela, zou de christen-democraten daar tot realistischer
posities dwingen. In de umdc zouden de verschillen met de Europese christen-
democraten vooral tot confrontaties met de cdu leiden.77

In het midden van de jaren zestig richtte de Duitse kritiek zich ook op het
Instituut in Rome. Hahns geesteskind liet zich naar de mening van de cdu te
veel in met de al te progressieve Latijns-Amerikaanse christen-democraten. In
1964 had dat al geleid tot de zogenaamde ‘kwestie Molt-Eichholz’. De cdu
werd steeds kritischer over de projecten die hun eigen, door de progressief ge-
oriënteerde Peter Molt geleide Politische Akademie in Eichholz gezamenlijk
met Hahns centrum in Latijns-Amerika opzette en financierde.78 Om de met
hem congeniale Molt een hart onder de riem te kunnen steken, verzocht Hahn
voorjaar 1965 in een vertrouwelijk schrijven aan het dagelijks bestuur van de
kvp om hem uit te nodigen voor een spreekbeurt in Nederland.79 In een notitie
van eind 1966 moest Hahn echter vaststellen dat Molt binnen de cdu ‘op dood
spoor’ terechtgekomen was, ‘omdat deze te progressief met de latijnsameri-
kaanse christen-democraten samenwerkte’.80 Ondertussen was Heck er ook in
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geslaagd de contacten van het Instituut met de Latijns-Amerikanen in te per-
ken. Hij kon hierbij wijzen op de hoge kosten die de mondiale activiteiten met
zich meebrachten en die de begroting van het Instituut verre bleken te overstij-
gen. Van Nederlandse zijde kwam nog verzet tegen deze beperking van de
manoeuvreerruimte voor Hahns Instituut, al ging dat niet gepaard met een gel-
delijke ondersteuning.81

Ook de Italianen wensten de mondiale functie van het Instituut te handha-
ven. Het leidde er steeds meer toe, dat de dc en de cdu tegenover elkaar kwa-
men te staan. Op het vijfde christen-democratische wereldcongres, dat van 23
tot 26 april 1966 in de Peruaanse hoofdstad Lima gehouden werd, vond een
confrontatie plaats toen Bernassola in zijn rapportage aan het congres onaan-
gekondigd de benoeming van een wereldsecretaris voorstelde bovenop het al
bestaande mondiale comité. Deze nieuwe functionaris zou tevens als gezag-
voerder van het Instituut optreden, waardoor de mondiale uitstraling ervan ge-
waarborgd zou blijven. De Duitse delegatie, onder leiding van Heck, zag een
dergelijke constructie niet zitten. Dat had steeds meer ook te maken met de
eigen activiteit van de cdu in Latijns-Amerika, waarbij vooral steun verleend
werd aan conservatieve groeperingen. Het Italiaanse voorstel was mede voort-
gekomen uit ergernis hierover. De discussie over het voorstel van Bernassola
luwde enigszins toen voorgesteld werd dat Rumor en Heck deze zaak maar
eens onderling moesten bespreken.82 De mondiale secretaris-generaal zou er in
ieder geval voorlopig niet komen.

Tijdens de Bureauzitting op Schloß Kleßheim bij Salzburg op 16 juli bepleit-
te Hahn zelf nog eens de mondiale werkzaamheid van zijn Instituut. Hij stond
hierbij lijnrecht tegenover Kraske. Uiteindelijk werd besloten dat voor bijzon-
dere niet-Europese projecten in de toekomst voorafgaande toestemming vereist
zou zijn van het Bureau.83 Ook hierna bleef de cdu kritiek houden op Hahn en
zijn Instituut. Op de eucd-presidiumbijeenkomst op 5 september 1966 in het
Noord-Italiaanse Sirmione werden door Heck en Rosenberg harde noten ge-
kraakt over het functioneren van het Instituut en zijn directeur. Er werd zelfs
gesproken over een ontslag van Hahn. Deze kreeg al snel daarna lucht van de
kritiek, achtte haar ‘nogal onbillijk’ gezien de zwakke financiële toestand en het
gebrek aan duidelijkheid over plaats en doelstellingen van het Instituut. Rumor,
die het Instituut wel zag als een mondiaal christen-democratische instelling,
bleef Hahn steunen. In een over deze episode handelende openhartige notitie
uitte Hahn zijn verwondering over de opstelling van Rosenberg. De Zwitserse
vice-voorzitter, feitelijk de oprichter van de nei, had de voorbije decennia toch
altijd voor eenheid onder de partijen gepleit, maar werkte nu met zijn steun aan
Heck verdeeldheid in de hand. Duidelijk was dat de Zwitserse kcvp de over-
steek had gemaakt naar het ‘conservatieve’ kamp.

Tevens gaf Hahn lucht aan zijn ergernis over het ondiplomatieke manoeu-
vreren van Heck – ergernis, die voor een belangrijk deel veroorzaakt werd door
teleurstelling: Hahn had jarenlang, vaak tegen de wens van de Italianen in, ge-
pleit voor samenwerking met de cdu, onder andere resulterend in het Fonds
International de la Solidarité (fis) dat steun verleende aan christen-democrati-
sche bewegingen in ontwikkelingslanden. ‘Nu manoeuvreren ze mij in een 
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situatie – zeker ongewild, maar toch duidelijk – waarin voor de anderen bewe-
zen wordt: met de Duitsers is toch niets te beginnen.’ Hahn vreesde dat de
‘noordduitse, hoofdzakelijk protestants-conservatieve groep’ de overhand zou
krijgen binnen de cdu.84

Op de vergaderingen van het Bureau en het Comité Directeur in het week-
einde van 17 en 18 december – de protestanten in de Equipe zouden zich an-
dermaal beklagen over het vergaderen op de zondag – werd ten aanzien van het
Instituut een compromis acceptabel geacht. In eerste instantie zou het exclusief
werkzaam zijn voor de eucd, maar ‘buiten-Europese opdrachten’ zouden niet
zonder meer afgewezen worden.85

Begin 1968 werd naar aanleiding van een onderzoek door een commissie on-
der aanvoering van Rosenberg besloten dat het Instituut te Rome geïntegreerd
zou gaan worden in het secretariaat-generaal van de eucd, waaraan Hahn als
parttime medewerker verbonden zou blijven. Het Instituut zou zich behalve op
studie meer gaan toeleggen op het informeren van de aangesloten partijen. Als
voornaamste resultaat van dit streven verscheen in deze periode het eerste num-
mer van het in twee talen uitgegeven Panorama Démocrate-Chrétien/Christ-
lich-Demokratisches Panorama, dat als orgaan van de eucd zou gaan dienen.86 In
de vorm van de Konrad-Adenauer-Stiftung (kas) had de cdu inmiddels zelf ook
al een nieuw, buitengewoon professioneel uitgerust studiecentrum opgericht,
dat in staat was een aantal onderzoekstaken van Hahns veel armlastiger Instituut
over te nemen. Het gaf de Duitse Uniepartijen ook op het terrein van de mon-
diale verspreiding van het christen-democratisch gedachtegoed een voordeliger
positie in vergelijking met de zusterpartijen. Hiermee hebben zij de koers van
deze ‘ontwikkelingshulp’ in belangrijke mate bepaald.

Tegenstelling tussen Duitsers en Italianen: de Nederlanders kiezen partij

De interne spanningen binnen de top van de eucd spitsten zich midden jaren
zestig toe op de tegenstelling tussen de Italiaanse dc en de West-Duitse Unie-
partijen. De twee grootste partijen in de West-Europese christen-democratie
vertegenwoordigden elk één van de beide polen binnen de beweging. Het om
binnen- en buitenlandse politieke redenen streven naar een antisocialistische
coalitie bij cdu en csu was voor de Italiaanse christen-democraten, die al sinds
De Gasperi voor de vorming van coalities naar de linkerzijde keken, onaan-
vaardbaar. Het betrof een tegenstelling die ook in de drie navolgende decennia
niet overbrugd zou worden.87 In eucd-verband kwamen, zoals al meer dan eens
is gebleken, vooral Rumor en Heck tegenover elkaar te staan. Oorzaak was ook
hier het verschil van inzicht over de aan te nemen houding ten opzichte van de
conservatieve partijen. Hahn omschreef het in een brief van einde augustus
1966 aan Aalberse aldus:

[E]r is een grote malaise tussen Duitsers en Italianen, tussen Rumor en Heck. Rumor
neemt Heck kwalijk dat de Duitsers konservatieven willen binnenhalen, Heck neemt Ru-
mor kwalijk dat Rumor als president nogal zelfstandig te werk gaat zonder de vice-presi-
denten Heck en Rosenberg of het Bureau voldoende te konsulteren. Jongere adviseurs
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van Rumor [Bernassola en Talentino, AvK] in Rome versterken deze slechte atmosfeer
nog door een zeker anti-Duits klimaat te scheppen. Nu kan ik als internationaal man en
ook als Nederlander mij noch door de Duitsers tegen Italië noch door de Italianen tegen
de Duitsers laten gebruiken. Ik probeer te bemiddelen. Heck maakt fouten, taktische dan,
Rumor, beïnvloed door zijn omgeving, neemt dingen te kwalijk, zo is alles erg geremd.

Hahn stelde vast dat Rumor ‘de gehele internationale christen-demokratische
beweging sterk naar de progressieve kant wil trekken’. Contacten met Latijns-
Amerikaanse vrienden als Caldera alsook de ballingen uit Oost-Europa, onder
leiding van de ucdec-secretaris Konrad Sieniewicz, droegen sterk aan deze
koers bij. Het leidde er volgens Hahn toe dat Rumor, hoewel zelf pleitbezorger
van de Europese eenwording, samenwerking in de navo en een fel anticommu-
nisme, zich met een entourage omgaf die sterker met de Latijns-Amerikanen
wilde samenwerken, deelname aan de navo ter discussie stelde en zich mede on-
der invloed van de gebeurtenissen in Zuid-Oost-Azië tegen de Verenigde Sta-
ten afzette. Logischerwijze zag deze coterie om Rumor partijen als cdu, csu en
övp als conservatieve bolwerken. Hahn veronderstelde hier vooral de invloed
van de Poolse christen-democraat Sieniewicz – volgens hem ‘geobsedeerd anti-
Duits’. Hahn waarschuwde tegen overname van deze anti-Duitse houding. Om
redenen van Europees- en mondiaal-politieke aard was het van belang de Duit-
se en Oostenrijkse partijen, ondanks de daar overheersende conservatieve, libe-
rale en nationalistische elementen, niet van de mainstream christen-democratie
te laten vervreemden.88 Doorgaans koos Hahn echter de zijde van de Italianen
– overigens ook degenen die hem in Rome huisvesting boden. Daarbij dreef bo-
vengenoemde kritiek van Heck op Hahns leiderschap van het Instituut de Ne-
derlander verder in Italiaanse richting.

Het tot nu toe sluimerende conflict kreeg een explosief karakter toen de cdu
haar intenties om te komen tot geregeld contact met de conservatieve partijen
concreet ging vormgeven in de zogenaamde ‘inter-party conferences’. Deze in-
formele overlegstructuur ontstond toen de Oostenrijkse bondskanselier Josef
Klaus de christen-democratische partij- en regeringsleiders uitnodigde voor
een informeel en vertrouwelijk treffen in september 1964 in Schloß Kleßheim.
De Nederlanders hadden in eerste instantie moeite het initiatief op de juiste
waarde te schatten. Hoewel eerste minister V.G.M. Marijnen zich bereid ver-
klaarde deel te nemen, besloot de Equipe vanwege de ‘organisatorische ver -
warring’ rond de bijeenkomst uiteindelijk alleen Berghuis af te vaardigen. De
Italiaanse christen-democraten waren niet aanwezig. Na terugkomst toonde de
arp-voorzitter zich onder de indruk van het niveau van de verschillende afvaar -
digingen en van de referaten. Een jaar later vond een soortgelijke bijeenkomst
plaats in Schloß Laudon bij Wenen. Klaus en Lefèvre leidden de discussie over
de wenselijkheid van programmatische vernieuwing, waaraan deelgenomen
werd door voormannen van acht christen-democratische partijen.89

De Oostenrijkse en Duitse christen-democraten wensten hun initiatief uit te
breiden met deelname van conservatieve partijen uit Groot-Brittannië en Scan-
dinavië. De kwestie kwam vervolgens aan de orde op een fringe meeting tijdens
het partijcongres van de Britse conservatieven, dat van 12 tot 15 oktober 1966 in
Blackpool gehouden werd. De Nederlandse partijen, ook uitgenodigd voor dit
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congres, achtten het ‘principieel onjuist’ om deel te nemen90, zoals ook de Belgi-
sche, Italiaanse en Zwitserse christen-democratische partijen de invitatie naast
zich neerlegden. Van de eucd-zusterpartijen gaven de cdu, de övp en de kcvp
wèl gehoor aan de invitatie. Naar aanleiding van de mislukte poging van de Brit-
se, Deense, Zweedse en Finse conservatieven zich aan te sluiten bij de eucd spra-
ken Kraske en Withalm onder leiding van Emmet met vertegenwoordigers van
deze partijen. Tevens werd van gedachte gewisseld over mogelijkheden voor
alter natief internationaal contact, waaraan binnen deze partijen onverminderd
behoefte bleef bestaan. Afgesproken werd dat voor de volgende ‘inter-party
conference’ ook de conservatieve partijen uitgenodigd zouden worden.91 De
ontmoeting in Blackpool werd overigens niet geheim gehouden voor de andere
eucd-partijen, die alle een afschrift van de notulen toegezonden kregen.92

De voorbereidende besprekingen werden voortgezet op het partijcongres
van de övp einde oktober in Wenen. Emmet klaagde hier dat de eucd onterecht
meer aandacht had voor de Latijns-Amerikaanse partijen dan voor ‘geestver-
wanten’ in Europa. Na jaren van vergeefs afwachten om toegelaten te mogen
worden tot de nei en eucd stelde zij nu vast dat deze organisatie onvoldoende
daadkracht en initiatief aan de dag legde op het terrein van de internationale be-
trekkingen om werkelijk van nut te zijn. Zij riep daarom op tot de vorming van
een gemeenschappelijk front van alle niet-socialistische centrumpartijen. De
belangrijkste opponent van de christen-democratie vormde naar haar mening
nog steeds het socialisme; daar waar pogingen ondernomen werden te komen
tot christen-democratisch/socialistische coalities leidde dat steeds tot proble-
men. Deze uitlating van Emmet werd enigszins ingehaald door de actualiteit. In
Nederland mocht dan twee weken eerder het kabinet-Cals gestruikeld zijn, op
de dag dat het övp-congres opende traden na een crisis over de begroting in de
Bondsrepubliek Duitsland de fdp-ministers uit de regering-Erhard en zou en-
kele weken later de christen-democraat Kurt-Georg Kiesinger de leider worden
van een cdu/spd-coalitie. Samenwerking tussen christen-democraten en socia-
listen bleek zelfs in de Bondsrepubliek dus zeer wel mogelijk. Emmet veroor-
deelde ook de keuze van de eucd voor de samenwerking met de steeds kleiner
wordende mrp – waarvan de laatste partijvoorzitter Lecanuet tot haar ergernis
het partijcongres van Labour had bijgewoond – in plaats van de unr. Emmet
vond voor haar standpunt steun bij de cdu, övp, de kcvp en de Scandinavische
conservatieven. De kleinere christen-democratische partijen in Noorwegen en
Zweden werden door Emmet minder geschikt geacht voor haar beoogde sa-
menwerkingsverband. övp-secretaris Withalm pleitte er in Wenen voor om
 beide contacten voorlopig aan te houden: de officiële christen-democratische
relaties in de eucd, maar daarnaast de meer praktisch-politieke samenwerking
in de nieuwe niet-socialistische alliantie. Gezien de organisatorisch weinig am-
bitieuze voorstelling die Emmet – naar de mening van Hahn ‘engagée dans une
campagne quasi-electorale’ – van haar project ten beste gaf, zou dat mogelijk
moeten zijn. De Zwitsers wensten zich nog niet vast te leggen. De cvp’er Jan De
Spot verklaarde dat in België het begrip ‘conservatief’ een pejoratieve klank had
en dat hij daarom binnen zijn partij weinig draagvlak zag voor een dergelijke
coöperatie.93
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De Equipe handhaafde in de vergadering van einde november 1966 ondanks
deze nieuwe ontwikkelingen haar eerder ingenomen standpunt dat aansluiting
van de conservatieven bij de eucd ‘onaanvaardbaar’ was; anderzijds werd nu de
mogelijkheid open gehouden om in de Europese organen bij gelegenheid samen
te werken met conservatieve groeperingen ‘in oppositie tot de andere georgani-
seerde groepen’, waarmee de liberalen en socialisten werden bedoeld. Ter ver-
gadering wees de chu’er Bos al op de soortgelijke problematiek in de assemblee
van de Raad van Europa; de christen-democratische groep aldaar had echter be-
sloten te wachten met definitieve uitspraken over samenwerking totdat de eucd
een werkbaar standpunt in deze kwestie had bepaald. Bos zelf sprak zich uit
voor ‘een soort overkoepeling’ van de christen-democratische en conservatieve
fracties in de Europese lichamen.94

Hahn stelde vast dat het ‘conservatieve vraagstuk’ recent vooral de betrek-
kingen tussen cdu en dc verstoord had. Naar de mening van de secretaris-ge-
neraal van het Romeinse studiecentrum was Heck ‘zeer ontactisch, ja kwet-
send’ opgetreden tegenover de Italianen door nogmaals de toetreding van de
conservatieven te bepleiten. Heck had moeten weten dat een dergelijke uit-
breiding van de eucd voor de zusterpartijen en met name voor de Italianen
‘politiek onmogelijk’ was. Hahn stelde dat de cdu, die evenals de övp onver-
minderd lid wenste te blijven van de eucd, van twee wallen trachtte te eten:
‘Practisch is de cdu lid van twee internationale organisaties […]’. Het initiatief
dat de Junge Union, de jongerenorganisatie van de cdu, in 1964 had genomen
tot de oprichting van de cocdyc, waarin behalve christen-democratische ook
conservatieve jongeren deelnamen, wees ook al in die richting. Hahns analyse,
dat de Italianen deze ontwikkeling niet zouden kunnen accepteren maar dat
ook in Nederland en België ‘met het oog op de vakbeweging’ problemen te
verwachten waren, leidde tot zijn conclusie dat de eucd ‘met uitholling
[wordt] bedreigd’.95

Op aandringen van Kleisterlee kwam de kwestie op de Bureauvergadering te
Rome in december 1966 weer aan de orde. Het leidde tot felle discussies, waar-
in Rosenberg zich, getuige zijn opmerking ‘Nous avons besoin d’amis’96, aan-
sloot bij de cdu en Kleisterlee ernstig bezwaar aantekende tegen de recente
contacten met de conservatieve partijen. Om uit de impasse te geraken werd op 
Nederlands voorstel een commissie ingesteld onder voorzitterschap van Ru-
mor, die het Bureau de eerstvolgende vergadering zou adviseren over de vragen
of ‘een rechtstreeks lidmaatschap [van de conservatieve partijen] aanvaardbaar
zou zijn’ en of ‘een andere voor de conservatieve partijen aanvaardbare vorm
van samenwerking of overleg gevonden zou moeten worden’. In het onderzoek
zouden ook de mogelijke consequenties voor de verhouding tussen christen-
democraten en conservatieven in de vertegenwoordigende lichamen van de
Raad van Europa en de weu en in het Europees Parlement (na toetreding van
het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen) betrokken moeten wor-
den. Tevens werd het voornemen uitgesproken dat de conservatieve partijen zo
snel mogelijk uitsluitsel moesten krijgen over hun toetredingsverzoek. Uit de
discussie op de Bureauvergadering in Rome mag blijken dat de Nederlanders
zich inmiddels steeds meer als de voornaamste voorvechters van een zuiver
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christen-democratische eucd opwierpen, waarbij echter opgemerkt moet wor-
den dat de spanning tussen de cdu en de Italiaanse dc van groter en directer be-
lang was. Immers, de Duitsers en Italianen waren veruit de grootste sponsoren
van de eucd. In zijn verslag van de bijeenkomst in Rome trachtte Kleisterlee
een binnenlandse politieke motivatie achter het Duitse standpunt te vinden. Hij
koppelde daartoe het optreden van de cdu in eucd-verband aan het streven van
de pas aangetreden coalitieregering-Kiesinger om door middel van een grond-
wetsherziening – waarvoor een tweederde meerderheid nodig zou zijn – een
tweepartijenstelsel in te voeren. In een dergelijk stelsel zou de conservatief-
christen-democratische cdu als veruit de grootste partij een onaantastbare
posi tie gaan innemen. Kleisterlee achtte het onmogelijk dat de cdu in zo’n sce-
nario haar christelijke identiteit zou kunnen bewaren, waarmee haar positie
binnen de eucd ter discussie gesteld zou moeten worden. ‘In ieder geval moet
de ontwikkeling terzake met de grootste aandacht worden gevolgd’, zo luidde
zijn waarschuwing.97

Hahn onderschreef in een eigen verslag van de decembervergadering in
Rome goeddeels het oordeel van zijn vroegere assistent en stelde met hem vast
dat ‘het klimaat in de eucd slecht geworden is’. Hij baseerde zijn mening op in-
formatie uit de door hem fanatiek betreden Romeinse wandelgangen, waar hij
tussen de Italianen en Duitsers ‘communicatiestoornissen en irritatie, wantrou-
wen en misverstanden’ signaleerde; met name tussen Heck en Rumor wilde het
niet vlotten. De analyse van Hahn, dat Heck en Rosenberg zich door hun op-
stelling ‘in een zeker isolement’ bevonden, is in het licht van het voorgaande
echter aanvechtbaar: de West-Duitsers en Zwitsers werden in hun standpunt
doorgaans gesteund door de Oostenrijkers, terwijl alleen de Italianen zich aan
de zijde bevonden van de Benelux-partijen. Beide kampen waren aan elkaar
 gewaagd. Hahn had daarnaast de indruk dat de ‘conservatieve kwestie’ de cdu
intern ernstig verdeelde, waarbij hij een scheidslijn zag tussen katholieken en
protestanten binnen de Unie: ‘De protestantse groepen komen uit Noord-
Duitsland, waar men sterker conservatief denkt en meer waarde hecht aan het
contact met de Engelsen en Scandinaviërs.’ Eerder is al vastgesteld, dat de
scheids lijnen niet zo eenduidig te trekken waren. Katholieken als Heck be-
hoorden wel degelijk tot de conservatieve vleugel van de Unie – nog afgezien
van de Beierse csu – terwijl een protestants politicus als Gerstenmaier steeds
meer voorstander was geworden van samenwerking met socialisten.

Hahn verwachtte van de door het Bureau ingestelde commissie slechts een
‘formele oplossing’ en was uiterst pessimistisch over de afloop: ‘De posities van
de afzonderlijke partijen zijn te vast verankerd.’ Hij stelde teleurgesteld vast dat
de verdeeldheid binnen de eucd ook ander belangrijk werk van de christen-de-
mocratische partijen in gevaar bracht. Immers, de cdu had bij monde van Heck
andermaal haar onvrede geuit over de naar Duitse mening te nauwe samenwer-
king met de Latijns-Amerikaanse christelijke partijen – een van de stokpaardjes
van Hahn. ‘Kennelijk zijn deze voor de cdu veel te progressief’, zo benadrukte
Hahn het conservatieve imago van de West-Duitse zusterpartij nog eens.98

Met de instelling van de commissie-Rumor slaagde het Bureau erin een be-
sluit over het conservatieve toetredingsverzoek weer eens met enkele maanden
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uit te stellen. In zijn overzichtswerk over de internationale christen-democrati-
sche organisatie beweert Papini dat op de Bureauvergadering in Rome beslui-
ten waren genomen die in resoluties werden vastgelegd.99 Uit de verslagen van
de bijeenkomst blijkt dit echter niet. De in Rome aangenomen resoluties had-
den slechts betrekking op de internationale toestand, waarbij het conflict in
Vietnam centraal stond.

De besprekingen in Blackpool en Wenen in oktober 1966 leidden ertoe dat
ook de Conservatives aanwezig waren op de ‘inter-party conference’ die einde
april 1967 in Karlsruhe gehouden werd. In een aan Equipe-voorzitter Aalberse
gerichte brief van Kraske waren ook de Nederlanders voor deze conferentie
uitgenodigd.100 Op de kortelings bijeengeroepen vergadering van de Equipe
werd eensgezind afkeurend gereageerd op het Duits-Oostenrijks-Britse initia-
tief en werd het ‘diepgaande verschil van benadering t.o.v. een eventuele bin-
ding van de conservatieve partijen aan de eucd’ wederom aan de orde gesteld.
Het oordeel binnen de Equipe was vernietigend: vastgesteld werd dat de cdu
en de övp met hun handelwijze ‘op onsympathieke wijze’ de door het Comité
Directeur in december in Rome aangenomen gedragslijn schonden. Immers: in
Rome was besloten dat de kwestie van de verhouding tot de conservatieven on-
derzocht zou worden door de commissie-Rumor. Het zou onjuist zijn om, lo-
pende dit onderzoek, alvast structurele contacten aan te knopen. Niet alleen
door de Nederlanders, maar ook van de zijde van eucd-president Rumor werd
‘bijzonder verontrust’ gereageerd: deze dreigde zelfs met opstappen. Voorts
had hij de Nederlanders uitdrukkelijk verzocht niet op de uitnodiging in te
gaan. Dit klemmende verzoek aan de Equipe was overbodig: unaniem besloot
de vergadering een afwijzend antwoord naar de cdu te zenden. De opwinding
in de Equipe was groot; algemeen werd het initiatief van de cdu en de övp ge-
zien als een ‘bedreiging van het voortbestaan van de eucd’.101

Namens de Equipe antwoordde Aalberse aan Kraske dat de uitnodiging ‘eine
völlige Durchkreuzung’ van de in december 1966 in Rome genomen besluiten
betekende: de Nederlandse equipe wenste de uitkomst van het onderzoek van
de commissie-Rumor af te wachten alvorens over te gaan tot verdere contacten
met niet-christen-democratische partijen. Aalberse verzocht de cdu vervolgens
nadrukkelijk in overweging te nemen de geplande conferentie tot nader order
uit te stellen.102 In zijn antwoord aan de Nederlandse equipe betreurde Kraske
de afmelding, te meer omdat deze uit misverstanden omtrent de bedoelingen
van de bijeenkomst voortvloeide. Het was nooit de intentie geweest om een met
de eucd concurrerende organisatie op te zetten. Hij herinnerde eraan, dat het
eucd-Bureau in de vergadering van december 1966 geen problemen had gehad
met de eerdere samenkomst in Blackpool. Aangezien de contacten voor de con-
ferentie gelegd waren vóór het Bureau in Rome bijeenkwam, kon hier ook geen
sprake zijn van strijdigheid met de tijdens die vergadering genomen besluiten.103

Het antwoord bracht de Nederlanders niet op andere gedachten.104

Een brief van Kraske aan Rumor bevatte een gelijkluidende argumentatie.
Tevens wees de cdu-Bundesgeschäftsführer op de gewoonte van zijn partij om
op de jaarlijkse congressen conservatieve partijen uit te nodigen, een traditie
waarop tot dan toe nog geen enkele kritiek vanuit de eucd was gekomen. De
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heftige reacties op de organisatie van ‘Karlsruhe’ verbaasden hem dan ook zeer.
In deze brief aan Rumor gaf Kraske tevens te kennen weinig te verwachten van
de commissie die de zaak zou onderzoeken: al bij eerdere verzoeken van Britse
zijde was door de meeste partijen afwijzend gereageerd.105

Van de cvp vernamen de Nederlanders dat de Britten tijdens een visite van
een Belgische delegatie aan Londen midden april 1967 ook de Belgische chris-
ten-democraten hadden proberen over te halen deel te nemen aan de conferen-
tie in Karlsruhe. De Tories hadden erop gewezen dat de conservatieve doctrine
en politieke activiteit niet in tegenspraak waren met de christen-democratische.
Om hun verzoek kracht bij te zetten, zo rapporteerde Tindemans, ‘stuurden zij
ook enkele katholieke parlementsleden af op de Belgische delegatie’.106 Het trok
de Belgen niet over de streep.

De conferentie in Karlsruhe vond, ondanks alle oppositie uit eucd-kringen,
einde april 1967 toch doorgang. Hahn meldde over de gewraakte bijeenkomst
dat Heck, Kraske en Von Hassel geconfereerd hadden met drie Britse Tories,
onder leiding van Emmet, en enkele Scandinavische conservatieven. Verder wa-
ren Withalm met een övp-medewerker en de Zwitserse partijvoorzitter Ethore
Tenchio en secretaris Rosenberg aanwezig geweest. De besprekingen waren, zo
wist Hahn, nauwelijks ingegaan op ‘bijzonder conservatieve of christelijke
onder werpen’: ideologisch waren er zodoende geen noten gekraakt. Aan het
slot van de zitting waren de Zwitsers blijkbaar wat teruggekrabbeld toen de
cdu de datum voor de volgende bijeenkomst wilde vastleggen. Rosenberg had
toen gemeld dat hij een en ander eerst aan het eucd-Bureau wilde voorleggen.
De fondateur van de nei wenste vermoedelijk niet bij te dragen aan het om zeep
helpen van ‘zijn’ schepping van twee decennia eerder. Er dreigde dus een scheu-
ring in het ‘conservatieve’ front.

In een aan Kleisterlee gerichte notitie rapporteerde Hahn vanuit Rome over
de slechte sfeer binnen de eucd die mede het gevolg was van ‘Karlsruhe’. Voor-
al de betrekkingen tussen cdu en dc waren ernstig verslechterd. Allereerst had
Rumor de vergadering van het Bureau moeten uitstellen van 14 april naar 16 en
17 juni vanwege de conferentie in Karlsruhe. Ten gevolge van de bijeenkomst
was het persoonlijke wantrouwen tussen Heck en Rumor sterk toegenomen.
De ijzige stemming werd nog eens gedemonstreerd toen op de begrafenis van
de op 19 april 1967 overleden Adenauer Rumor volstrekt genegeerd werd. ‘De
volgende dag pas wilde Heck een gesprek met Rumor hebben, waarop deze
kwaad was en zei verhinderd te zijn’, zo rapporteerde Hahn.107

Op basis van de rapportage van de commissie-Rumor kwam het op de ver-
gadering van medio juni 1967 dan toch tot een besluit over de aanvraag van de
Tories. Het debat was echter uiterst gehandicapt door de afwezigheid van cdu-
vertegenwoordigers. De notulen geven geen informatie over de achtergronden
van het wegblijven van de West-Duitsers. Het was nu aan de Zwitsers en Oos-
tenrijkers om de toetreding van de conservatieven te bepleiten. Het verloop van
de vergadering wees uit dat zij dit niet met dezelfde autoriteit en verve konden
doen als de cdu’ers wellicht zouden hebben gedaan. Rosenberg waarschuwde
de vergadering dat ‘conservatief’ niet gelijk te stellen was met ‘reactionair’. Hij
vond zijn eigen partij immers ook niet conservatiever dan de andere eucd-par-
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tijen. De Zwitser bleef pleiten voor in ieder geval een relatie van informatief ka-
rakter met de conservatieven. Dit keer nam övp-secretaris Withalm een weifel-
moediger houding aan. Hij had met enig gevoel voor understatement vastge-
steld dat de bereidheid van cdu, övp en kcvp om contacten te onderhouden met
de conservatieve partijen niet breed werd gedeeld binnen de eucd. Zijn partij
kon zich contacten met conservatieven wèl, met socialisten echter niet voor-
stellen, maar streefde niet naar formalisering van de relaties. Een gemeenschap-
pelijke gedragslijn leek Withalm dringend gewenst. Tijdens de discussie deed
ook Lefèvre – als oud-president steevast uitgenodigd voor Bureauvergaderin-
gen – een duit in het zakje door te stellen dat de dag dat de christen-democrati-
sche partijen officieel vertegenwoordigd zouden zijn op een internationale bij-
eenkomst van conservatieven, de eucd ten dode zou zijn opgeschreven. Bij zijn
afronding van het debat refereerde Rumor aan zijn eerdere vertrouwelijke ge-
sprekken met Heath, waarbij de Britse oppositieleider wel begrip had getoond
voor de lastige situatie waarin de eucd-voorzitter zich bevond. Het is dus
waarschijnlijk, dat de toelatingskwestie aan Britse zijde in deze fase minder hef-
tig speelde dan binnen de eucd zelf. De voorstellen die Rumor de vergadering
voorlegde, werden uiteindelijk unaniem aanvaard. Zodoende werd besloten dat
eventuele contacten met conservatieven in de toekomst slechts bij unanieme
goedkeuring van het Bureau mogelijk waren; dat de afzonderlijke partijen wel
zelf konden beslissen of zij andersdenkenden wensten uit te nodigen op hun
manifestaties; en dat het in voorkomende gevallen denkbaar was dat in de Euro -
pese lichamen gelegenheidscoalities gevormd werden met andere richtingen.
Integratie van deze niet-christen-democratische groepen in de eigen fractie
bleef echter uitgesloten.

Het eucd-Bureau kwam in ieder geval tot een besluit, waarin eenieder van
de aanwezigen zich meende te kunnen vinden en waarmee de kou voorlopig uit
de lucht leek te zijn. De opluchting aan het einde van de vergadering – zo die er
al geweest was, de notulen geven aangaande de stemming geen informatie – was
echter bij voorbaat ongegrond: de afwezigheid van de cdu zorgde ervoor, dat
het compromis niet voldoende draagkracht had en niet anders dan een tijdelij-
ke wapenstilstand betekende. De problematiek van de relatie tot de conserva-
tieve partijen zou onverminderd terugkeren.

Aalberse toonde zich tevreden over de oplossing voor het probleem, dat naar
zijn mening al te lang gespeeld had. In eigen land geconfronteerd met electora-
le terugval bij de christen-democratische partijen stelde de kvp-voorzitter dat
met name de jonge kiezer zich (nog meer) van deze partijen zou afwenden in-
dien deze onvoldoende progressief waren. De kvp zat dus helemaal niet te
wachten op verbindingen met conservatieve partijen.108 Ondanks de plurifor-
miteit die het volkspartij-karakter met zich meebracht en de aanhoudende dis-
cussie over de eigen grondslag bleef de kvp zichzelf zien als een vooruitstrevend
denkende partij. De realistischer voorstelling van haar partijhistoricus maakt
een onderscheid tussen het cultureel-maatschappelijke vlak, waarop de kvp met
haar verzet tegen de voortschrijdende moderniteit een ‘redelijk conservatieve
partij’ te noemen was, en het sociaal-economische terrein, waar een midden-
koers gevaren werd. Door anderen werd de ‘principiële flexibiliteit’ van de par-
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tij eerder uitgelegd als opportunisme.109 Gewezen is al op de koersveranderin-
gen binnen de arp in christelijk-sociale richting, met name onder invloed van
het voorzitterschap van Berghuis. Tijdens de ideologische discussies gedurende
het fusieproces van de drie Nederlandse partijen werd ook voortdurend aange-
stuurd op een progressief-christelijke partijformatie.

Von der Dunk legt in een opstel over het conservatisme in Nederland uit dat
het begrip in ons land doorgaans als sterk negatieve kwalificatie van politieke
tegenstanders gebruikt wordt; geen politicus of partij zou zich met het etiket
durven tooien.110 De Britse politicoloog Pridham wijst op de belangrijke ver-
schillen in identiteit en politieke cultuur tussen de Europese christen-democra-
tische partijen en de Britse conservatieven, die de kloof tussen beide groter
maakten dan soms in de cdu wel verondersteld werd. Niet alleen de negatieve
klank van het woord ‘conservatief’ – in de tijdens de oorlog bezette West-
Europese landen vaak geassocieerd met het fascisme – maar ook elementen als
de sterker herkenbare sociale roeping en de daarbij behorende nauwe banden
met de vakbonden passen niet bij de Britse Tories. Anderzijds was het zich be-
kennen tot een christelijke inspiratie een onmogelijke zaak voor een Britse po-
litieke partij. Het vinden van het gemeenschappelijke was onder de zogenaam-
de ‘centrum-partijen’ nog veel moeilijker dan onder de verschillende nationale
christen-democratische partijen zelf.111

De opstelling van de cdu zou de komende jaren voor een voortdurende
spanning zorgen, zeker toen eenmaal de weg was ingeslagen naar de vorming
van een Europese politieke partij. Met de organisatie van de conferentie in april
1967 in Karlsruhe werd een lont aangestoken. Of de vlam nog gedoofd kon
worden voordat deze het kruitvat bereiken zou, komt in deel II aan de orde.
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Deel II: 1968-1978
Verdeeldheid over de Europese partij





In zijn openingsrede op de partijraad van eind november 1969 in Tilburg be-
pleitte kvp-voorzitter A.P.J.M.M. van der Stee de oprichting van een ‘Europe-
se Christen-Democratische Partij’. In een resolutie werd vervolgens het partij-
bestuur opgeroepen zich hiervoor in te spannen, waarbij in de uiteindelijke
formu lering werd toegevoegd dat deze op te richten europartij wel progressief
diende te zijn.1 Hiermee bevond de kvp zich in het gezelschap van de Belgische
cvp, die op haar partijcongres van april 1969 al een soortgelijke verklaring voor
de oprichting van een progressieve Europese partij had aangenomen.2 Niet alle
christen-democraten waren meteen gewonnen voor het idee van een Europese
christen-democratische partij. Zo heerste er op de conventsvergadering van de
arp in november een wantrouwende stemming aangaande een cdu op Euro-
pees niveau – want daar zou het naar de mening van de meeste mannenbroeders
toch op uitdraaien. Het vooruitzicht van samenwerking in een grote, door ka-
tholieken gedomineerde partij, deed aloude sentimenten van antipapistische
aard opleven.3

De oproep van Van der Stee hing samen met het verbeterde klimaat in Euro-
pa waar het ging om de reanimatie van het Europese integratieproces. Deze ver-
beterde omstandigheden waren in belangrijke mate het gevolg van het aftreden
van De Gaulle. In april 1969 had de Franse president een nederlaag geleden bij
het referendum over een grondwetsherziening, waaruit hij zijn conclusies had
getrokken. Zijn opvolger Georges Pompidou toonde zich inschikkelijker ten
aanzien van ‘Europa’. Op de topconferentie van 1 december 1969, gehouden in
de Haagse Ridderzaal, wisten de Europese regeringsleiders het vastgelopen
schip van de integratie mede daardoor weer enigszins vlot te trekken. Het luid-
de een nieuwe fase voor het Europees integratieproces in, ook voor de trans -
nationale partijensamenwerking.4 Hoewel er in Den Haag geen vordering werd
gemaakt met de democratisering van de Europese Gemeenschap (eg), leidde
het gegroeide euro-optimisme al snel weer tot pleidooien voor een direct geko-
zen Europees Parlement waarvan tegelijk de (budgettaire) bevoegdheden uit-
gebreid moesten worden. Tegen deze achtergrond is het dan ook niet vreemd,
dat er begin jaren zeventig gesproken werd over de vorming van Europese po-
litieke partijen en dat de interesse van de nationale partijen voor het Europees
Parlement en de transnationale partijensamenwerking toenam.
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Toen de kvp-leiders Van der Stee en Schmelzer voorjaar 1970 Rome bezoch-
ten, werd met de Italiaanse geestverwanten over de kwestie van de partijvor-
ming gesproken. Rumor bepleitte in deze voorzichtigheid: een dergelijke partij
zou er naar zijn mening niet anders dan in stappen kunnen komen.5 Het aantal
voorstanders van de vorming van een Europese politieke partij nam hoe dan
ook snel toe. De uit de csu afkomstige Hans August Lücker, sinds maart 1969
voorzitter van de christen-democratische fractie in het Europees Parlement,
was een van de pleitbezorgers voor snelle actie. Onder zijn leiding verbeterde
de relatie tussen de fractie en de eucd, die tot dan toe nogal te wensen had over-
gelaten, sterk.6

Op 27 april 1970 werd in Brussel onder leiding van Lücker en Rumor door de
verschillende fractie- en partijvoorzitters van de christen-democratische partijen
in de eg-landen gesproken over ontwikkelingen met betrekking tot de Europese
integratie. In aanwezigheid van onder andere een Nederlandse delegatie bestaan-
de uit de europarlementariërs C. Boertien en Westerterp, de fractievoorzitters
B.W. Biesheuvel en Schmelzer en Equipesecretaris Kleisterlee werd aangedron-
gen op verdere democratisering van de Gemeenschap. Om hier als christen-
democratische partijen adequaat op te kunnen inspelen werd gepleit voor een be-
ter contact tussen de Europese fractie, de eucd en de nationale partijen en hun
parlementaire fracties. Met het oog hierop werd de ‘Permanente Conferentie (cd)
van de Zes’ ingesteld, die als contactorgaan zou gaan dienen tussen de christen-
democratische partijen van de eg-landen, hun parlementaire fracties en de Euro-
pese fractie.7 Hiermee was tevens het gremium gecreëerd, waar enkele jaren later
de vorming van een Europese partij voorbereid zou worden.

Tijdens de studieconferentie van de Equipe te Scheveningen in juni 1970 was
het Westerterp, behalve Tweede-Kamerlid ook europarlementariër, die opriep
tot de formatie van een Europese christen-democratische partij met het oog op
de ook door hem gewenste directe verkiezing van het Europees Parlement. In
de Tweede Kamer had hij twee weken eerder een voorstel gedaan om de natio-
nale afvaardigingen naar het Europees Parlement direct te kiezen. In feite, zo
hield hij de in de Zuid-Hollandse badplaats verzamelde christen-democraten
voor, hadden al in 1952 (bij de eerste zitting van de Gemeenschappelijke Verga-
dering van de egks) Europese partijen geformeerd moeten worden. Alleen via
dergelijke partijen zouden de burgers werkelijk kunnen participeren in de 
Europese besluitvorming. Ook waren zij, zoals dat ook nationaal het geval was,
nodig om geschikte kandidaten voor de Europese volksvertegenwoordiging te
kunnen selecteren. Via deze partijen zouden de burgers hun Europese volks-
vertegenwoordigers ook weer ter verantwoording kunnen roepen. Westerterp
voorzag de oprichting van vijf Europese partijen: een socialistische, een libera-
le, een christen-democratische, een communistische en een conservatieve. Van
de laatste zouden ook de Franse gaullisten deel moeten uitmaken. De christen-
democratische partij diende ook voor Westerterp vooruitstrevend te zijn. Aan-
toonbare progressiviteit moest zelfs een van de belangrijkste toelatingscriteria
te zijn voor belangstellende nationale partijen.

Deze laatste voorwaarde zou, zo voorzag de antirevolutionaire dagvoorzit-
ter P.H. (Pieter) Kooijmans, problemen opleveren in verband met de cdu en de
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csu. Hij achtte het dan ook van belang dat de discussie over de grondslag van
de Europese partij vooraf zou gaan aan haar oprichting. Naar zijn mening was
de ideologische ‘bloedarmoede’, zoals die door de Nederlanders bij de cdu
werd vastgesteld, juist te wijten aan het gegeven, dat zij in 1949 zonder deze
voorafgaande reflectie was opgericht, met als gevolg ‘dat men eigenlijk aan het
naderhand vormen van wat men noemt een ideologie nooit meer is toegeko-
men’. Dat zou op Europees niveau voorkomen moeten worden. Hahn waar-
schuwde voor de problemen die het opstellen van een gemeenschappelijk poli-
tiek program voor een Europese partij nog met zich mee kon brengen. Immers,
ook ten aanzien van het confessionele karakter waren er onder de eucd-partij-
en grote verschillen.8

Westerterps pleidooi voor een partijenfederatie in eg-verband kreeg geen
grote weerklank. Al snel werd duidelijk dat niet iedereen hetzelfde dacht over
het wenselijke karakter van een dergelijke federatie. Dat bleek Westerterp toen
hij bijna een jaar later tijdens een studiebijeenkomst van de Europese christen-
democratische fractie zijn pleidooi voor een ‘werkelijke uniforme vooruitstre-
vende christen-democratische partij’ herhaalde. Het Duitse fractielid Walter
Löhr maakte op deze bijeenkomst duidelijk een ‘volkspartij uit het midden’ te
prefereren.9

De scheiding der geesten was minder duidelijk zichtbaar in het Europees
Parlement, waar door de christen-democraten doorgaans op pragmatische wij-
ze onderling overeenstemming gevonden werd. De Oostenrijker Stirnemann
heeft later vastgesteld, dat de cohesie binnen de christen-democratische fractie
tijdens de jaren zeventig sterk groeide. Vanzelfsprekend bestonden er bepaalde
‘Gegensätze zwischen lateinischen und germanischen Abgeordneten und
 einem von der linken bis zur rechten Mitte gehenden politischen Spektrum’,
maar de afstand die er bijvoorbeeld later zou bestaan tussen de Duitse en Brit-
se sociaal-democraten kwam niet voor.10 Met name de toetreding van de
 Labour-afgevaardigden in juli 1975 verminderde de eensgezindheid van de so-
cialistische fractie, die tot dan toe als ‘the most cohesive of the party groups’
werd gezien. Het was vooral de gemeenschappelijke voorkeur voor een verder-
gaande Europese samenwerking die het cement voor de christen-democratische
groep vormde, eerder dan de toch wat vage christen-democratische ideologie,
zo menen de Britse politicologen Pridham en Pridham. De fractie werd vooral
beheerst door een ‘spirit of compromise’, waarbij ook geen plaats was voor dis-
cussie over de confessionele grondslag. De Pridhams schrijven dit onder meer
toe aan de dominantie van de Italiaanse en Duitse partijen, die zich kenmerkten
door een voorkeur voor politiek pragmatisme.11 De cohesie gaf de betrokkenen
reden tot enig optimisme over de kansen van slagen voor een Europese chris-
ten-democratische partij. De inbreng vanuit de eucd, waar het pragmatisme
duidelijk minder aanwezig was, zou voor een sterk tegenwicht zorgen.

Dat die Europese partij op haar best een federatief karakter zou krijgen,
stond al snel vast. Tijdens een gedachtewisseling tussen cvp en kvp over deze
materie in februari 1971 pleitten beide partijen voor toepassing van het katho-
lieke subsidiariteitsbeginsel. Dat wilde zeggen dat de nationale partijen hun
auto nomie ook organisatorisch zouden behouden. De nieuw op te richten
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Euro pese partij diende slechts ‘die zaken te entameren en te beslissen die alleen
op Europees niveau centraal kunnen en moeten worden beslist’. Dat was, van-
wege de grote verschillen van inzicht tussen de partijen, ook de enige mogelijk-
heid om tot een dergelijke Europese partij te komen. Problematisch achtten de
Belgen en de Nederlanders op dat moment ook het ontbreken van een christen-
democratische partij in het binnen de eg uiterst belangrijke Frankrijk en de in-
terne verdeeldheid in de cdu en de csu. In de prealabele besprekingen over de
Europese partij zagen de Nederlanders en Belgen de hoofdrollen weggelegd
voor eucd-president Rumor, Europees fractievoorzitter Lücker maar ook voor
Hahn. De betrokkenheid van de laatste was gewenst om op ideologisch terrein
eensgezindheid te creëren. Wel meenden zowel de Belgen als de Nederlanders
dat in het overleg tussen de betrokken partijen uit de eg-landen de ‘hete hang-
ijzers’ niet vermeden dienden te worden.12

Chenaux geeft de eer voor het initiatief tot de vorming van een Europese
christen-democratische partij vooral aan de Belgische christen-democraten.
Het was cvp-voorzitter Houben die in het voorjaar van 1971 – dus kort na het
gesprek met de kvp – Rumor over deze materie aanschreef. Allereerst zou de
coördinatie tussen de christen-democratische partijen binnen de zes eg-landen
verbeterd en vervolgens, in het kader van een algehele democratisering van de
eg, een christen-democratische partij opgericht moeten worden:

Nous voulons que l’Europe ait les organes qu’exige la démocratie politique. Les démo-
crates-chrétiens doivent sur le plan supranational, remplir pleinement le rôle essentiel qui
appartient aux partis politiques dans un régime de démocratie parlementaire politique.

Het was voor Houben tevens duidelijk dat gestreefd moest worden naar een
christen-democratische partij, en niet naar een amalgaam met andere politieke
stromingen.13

Dat vonden a fortiori ook de Nederlanders. Dat de drie christen-democrati-
sche partijen in Nederland in deze jaren verwikkeld waren in een heftig debat
over grondslag en politieke koers van de nieuw op te richten fusiepartij op natio-
naal niveau, heeft onmiskenbaar invloed uitgeoefend op hun rol en inzet op
Euro pees niveau. Met name de menings- en cultuurverschillen tussen arp en kvp,
vooral over de rol en interpretatie van het christelijk geloof in de politiek, dwon-
gen de Nederlanders tot formulering van de uitgangspunten van de christen-
demo cratie. Zij namen hiertoe ruim de tijd. Voorjaar 1967 waren vertegenwoor-
digers van kvp, arp en chu bijeengekomen voor de eerste vergadering van de
‘Groep van Achttien’, waarbinnen gesproken werd over de mogelijkheden voor
het gezamenlijk voeren van een christelijke politiek. De samenwerkingsvorm
mocht voor de Nederlanders niet ‘afglijden naar een cdu’. Datzelfde gold voor
de Europese partij: ook die moest een herkenbaar christelijk profiel hebben.14

Veel scepsis bestond in dit verband, Kooijmans had het al vastgesteld, ten
aanzien van cdu en csu. Behalve de al eerder vastgestelde verschillen in bena-
dering van de sociaal-economische politiek en de opstelling ten opzichte van de
socialisten speelde in deze periode tevens een verscherpt onderscheid in bena-
dering van de Europese veiligheidspolitiek tussen de Duitsers en hun zuster-
partijen. Gelegen op de breuklijn tussen West- en Oost-Europa was de com-
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munistische dreiging voor West-Duitsland veel groter dan voor de andere
West-Europese landen. Het had vanaf de geboorte van de West-Duitse bonds-
republiek geleid tot een harde politiek ten opzichte van het Oostblok. Ook na-
dat in het najaar van 1969 de grote coalitie van christen-democraten en socialis-
ten onder Kiesinger was afgelost door een socialistisch-liberale combinatie, die
meteen de koers van de buitenlandse politiek wijzigde, bleef de lijn van de cdu
dezelfde. Gaf de nieuwe bondskanselier Willy Brandt met zijn nieuwe Ostpoli-
tik de ruimte voor ontspanning in de gespannen oost-westrelatie en voor toe-
nadering tot ‘Moskou’, de christen-democraten bleven grotendeels vasthouden
aan de door Adenauer ingeslagen en in de Hallstein-doctrine vastgelegde poli-
tiek van ‘Westbindung’ en afwijzing van elk compromis met de communistische
erfvijand in het Oosten. Later speelden ook strategische argumenten een rol: de
buitenlandse politiek leek de leiding van cdu en csu het meest aangewezen
onder werp om de socialistisch-liberale regering, die slechts over een kleine
meerderheid in de Bondsdag beschikte, over te laten vallen. Aangezien de West-
Europese zusterpartijen – niet alleen de Nederlandse – zich wèl konden vinden
in de lijn-Brandt, kwamen cdu en csu in eucd-verband in het begin van de ja-
ren zeventig in een lastig parket te verkeren. Ook in de Europese fractie kregen
de Duitse christen-democraten geen voet aan de grond. Het onderwerp ver-
dween als discussiepunt in eucd-verband echter goeddeels van tafel na de rati-
ficatie van de Ostverträge met de Sovjet-Unie en Polen in mei 1972, waarbij de
cdu/csu-fractie zich van stemming onthield, en de toetreding van beide Duits-
landen tot de Verenigde Naties in september 1973. Het thema speelde dan ook
niet meer tijdens de in dit deel centraal staande totstandkoming van de Euro-
pese partij.15

Ten slotte liepen de ideeën uiteen over de samenstelling van de op te richten
Europese partij. In hun internationale contacten gaven de West-Duitse Uniepar-
tijen er blijk van veel meer geïnteresseerd te zijn in nauwe banden met de grote
Europese middenpartijen dan met kleinere geestverwante christen-democrati-
sche partijen, die in een enkel geval (de Franse christen-democraten) uit het cen-
trum van de macht verdwenen waren. De Europese partij hoefde voor cdu en csu
dan ook niet op expliciet christen-democratische leest geschoeid te worden.

Schmelzer kreeg eind mei 1971, tijdens een bijeenkomst van christen-demo-
cratische politici uit Europa en Latijns-Amerika in het Italiaanse Cernabbio,
nog eens een bevestiging van zijn indruk van het christelijk gehalte van de cdu,
of liever het gebrek daaraan. Hij vond dat het ‘Christelijk fundament’ van de
Duitse zusterpartij vooral ten behoeve van het eigen kader gehandhaafd werd,
maar dat dit, om niet te veel potentiële kiezers af te stoten, naar buiten toe  zeker
niet expliciet uitgedragen zou worden. Dat had, zo waarschuwde Schmelzer,
 tevens gevolgen voor haar inzet voor de internationale christen-democratische
beweging: ‘Strikt elektoraal gezien acht men een wereldwijde Christen-Demo-
kratische aktie minder urgent; voor de inzet van de eigen mensen acht men dit
echter wel een heel belangrijk instrument.’ De cdu-bijdrage aan de interna -
tionale arbeid stond dus weliswaar niet meteen op de tocht, zo vermoedde
Schmel zer, maar de christelijke signatuur was toch niet meer dan een door poli -
tiek opportunisme ingegeven façade.
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Op dezelfde bijeenkomst in Italië kon Schmelzer ervaren dat Hahn ook in
deze jaren een centrale positie innam. Naar zijn mening was de adjunct-secre-
taris-generaal van de eucd en directeur van het Romeinse ‘Instituut’ uitge-
groeid tot ‘een vrijwel onmisbare spil in de internationale samenwerking, zowel
door de inbreng van zijn visie alsook door de wijze waarop hij, voorzien van
een breed vertrouwen bij vele prominente persoonlijkheden, mensen tot elkaar
brengt en adviseert’.16 Een jaar eerder had ook toenmalig Equipevoorzitter
Kooijmans Hahn betiteld als de ‘heart and brains’ van de eucd.17 Bij gelegen-
heid van zijn vijfenzestigste verjaardag in het najaar van 1977 zou hij geroemd
worden als ‘een politicus van het zuiverste christen-democratische gehalte, een
man met een grote vitaliteit, een boeiend optimisme, een schat van ervaringen,
grote politieke en ideologische visies en een onafgebroken toewijding’.18

De bejubelde zelf bleef ook in deze jaren van ontkerkelijking en deconfes-
sionalisering vertrouwen houden in de christen-democratische inspiratie en
vooral in de mogelijke aantrekkingskracht daarvan op de jongere generaties.
Een modernisering van de grondslag en het programma van de christen-demo-
cratische partijen was dan wel bittere noodzaak, zo vond Hahn. Dat zijn op-
vattingen konden afwijken van die van de Nederlandse politici, zal nog blijken.
Voor de in dit deel beschreven discussies in Nederlandse en Europese christen-
democratische kring is gretig gebruik gemaakt van de vele, door Hahn in Rome
opgestelde en doorgaans uiterst openhartige brieven en notities. De vaak alar-
merende toon in deze epistels staat in schril contrast met zijn later uitgegeven
memoires, die een veel harmonischer beeld van de internationale samenwerking
tussen de christen-democraten oproepen.19
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De beoogde Europese partij zou dus moeten voortkomen uit de interactie tus-
sen de christen-democratische fractie in het Europees Parlement en de eucd.
Vooraleer het traject naar de oprichting van deze Europese partij te beschrijven,
dient daarom eerst de blik gericht te worden op de interne discussie die binnen
de eucd plaatsvond over de aard en koers van de Europese christen-democra-
tie. De rol van de Unie in dit debat is door een enkeling wel eens onderschat.
De politicologen Claeys en Loeb-Mayer schrijven de hoofdrol in de voorge-
schiedenis van de Europese partij toe aan de fractie in het Europees Parlement,
die met name de ruimte kreeg vanwege het ontbreken van intensieve contacten
tussen de partijleiders. De bijdrage vanuit de eucd wordt ten onrechte gene-
geerd, zoals uit het hierna volgende zal blijken. Ook de stelling van de Duitse
politicologen Kohler en Myrzik dat pas in september 1975 voor het eerst in
eucd-verband gesproken is over de relatie met niet-christen-democratische
partijen, is een onjuiste. Deel I heeft laten zien dat deze kwestie al begin jaren
zestig op de agenda van het Politiek Bureau stond. Dientengevolge is de ‘subsi-
diary role’ die aan de eucd wordt toegedacht bij de oprichting van de Europe-
se partij een miskenning van de bijdrage van de Unie.1 De Pridhams benaderen
met hun bewering, dat fractie en Unie in ongeveer gelijke mate hebben bijge-
dragen aan de oprichting van de Europese partijenformatie, dichter de realiteit.2

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

Geen conservatieve Duitse opvolging van Rumor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In een vertrouwelijke notitie herhaalde Hahn voorjaar 1969 deze grieven nog
eens. Een vervanger van Rumor was ondertussen blijkbaar moeilijk te vinden.
Heck zou wel willen, maar zijn kandidatuur werd – zo stelde Hahn vast – niet
eens gesteund door zijn eigen partijleiding. Feitelijk kon alleen Rosenberg zich
vinden in een kandidatuur-Heck. Ten aanzien van de opvolging van Tindemans
zouden zowel Duitsers als Italianen akkoord kunnen gaan met een Nederland-
se politiek secretaris. Hahn drukte de Nederlanders op het hart er daarnaast
vooral voor te blijven pleiten dat de zetel van het secretariaat-generaal in Rome,

99



en daarmee uit Duitse handen, zou blijven. Er zou voorts wel aan gewerkt moe-
ten worden om de greep van de partijen op het secretariaat te vergroten. Ber -
nassola en Talentino zochten steeds mogelijkheden om buiten de Europese
 partijen om te werken. Hahn weet dat aan hun ‘latijnse denkschema’:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Duitse partijen waren intern ook verdeeld over de te kiezen partners in
Spanje. Tijdens een bezoek van een door Heck geleide cdu-delegatie aan Spanje
einde 1975 verklaarde Ruiz Giménez dat de eucd nooit opengesteld zou mogen
worden voor de voorheen met het Franco-regime collaborerende conservatieven.
Voor de conservatievere Duitse christen-democraten was dat een complicerende
opstelling, aangezien hun voorkeur juist uitging naar deze politici. Echter, vanuit
de eucd dienden vijf oppositionele christen-democratische groeperingen, ver-
enigd in een equipe die op haar beurt weer met de socialisten samenwerkte in het
democratisch platform, zich aan als partner. Tijdens een bezoek van Von Hassel,

117



partijpenningmeester Walther Leisler Kiep en Katzer aan Spanje in januari 1976
werd de christen-democraten de steun van de cdu toegezegd onder voorwaarde
dat afgezien werd van samenwerking met de communisten. José María Gil-
 Robles, vóór de Spaanse burgeroorlog nog defensieminister, stelde dat hij eerder
met de communisten wenste samen te werken dan met conservatieven, die tijdens
de Franco-periode vuile handen hadden gemaakt. Voor de leiding van cdu en csu
zat er nu niets anders meer op dan met pijn in het hart de Spaanse christen-demo -
cratische equipe te ondersteunen. De Sozialausschüsse en de Junge Union had-
den die steun al eerder uitgesproken.88

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

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

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

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

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

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

Voortgezette strijd om de EUCD-leiding tussen Italianen en Duitsers

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

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

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

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

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

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

121



Bonn november 1973: ‘coup’ van de CDU

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

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

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

122



tot de conservatief getinte vleugel – misschien dat dat zou helpen de steun van
de cdu te verwerven.113

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze stellingname vulde hij verder aan met een omarming van een gedeconfes-
sionaliseerde christen-democratie: ‘Hoe noodzakelijk een metafysische funde-

124



ring van politieke waarde-opvattingen ook blijft, de publieke opinie vraagt om
een seculiere, rationele fundering van politieke oplossingen voor dringende,
zake lijke kwesties.’120

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De commissie-Van Niftrik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hahn stelde vervolgens nog een stuk op over de controversiële ‘openheid’ in de
christen-democratie, dat hij behalve aan zijn partijgenoten Steenkamp, De
Zeeuw en Klompé ook aan zijn opponent Kooijmans liet lezen. Hahn zag kans
bij gelegenheid van de vergadering van het Comité Exécutif van de eucd op 15
mei in Sirmione hierover een ‘lang, vruchtbaar en ook zeer prettig gesprek’ met
de Equipevoorzitter te hebben. In het voorjaar van 1973 verscheen het exposé
vervolgens in Politiek perspectief, het tijdschrift van het Centrum voor Staat-
kundige Vorming. In dit artikel stelde hij dat de christen-democratische partij-
en zich dienden te onderwerpen aan ‘een gewetensonderzoek om aan de weet
te komen, in welke zin zij hun programma’s moeten wijzigen, zich opnieuw
moeten profileren en hun image kunnen bijschaven’. Hij wees nog eens op het
voorbeeld van de Zwitserse en Oostenrijkse christen-democraten, die door
middel van een ‘versterking en verdieping van fundamentele en ideologische
uitgangspunten van de partij, kleiner maar hechter dan tevoren’ waren. Beide
partijen waren er naar zijn mening in geslaagd ‘aansluiting te vinden bij de wer-
kelijkheid van de moderne maatschappij, zich meer open, progressief en dyna-
misch te tonen door het uitzicht te openen op een vrijere en menselijker maat-
schappij’. Na een analyse van de politieke en maatschappelijke veranderingen
stelde hij vast dat de oude christen-democratische partijen in het nieuwe poli-
tieke midden grote concurrentie hadden gekregen van de gemoderniseerde 
sociaal-democratische volkspartijen. De christen-democraten, na de oorlog
vooral in beslag genomen door het uitoefenen en vasthouden van de regeer-
macht, hadden onvoldoende ingespeeld op de veranderingen. Wel concludeer-
de Hahn, dat het tijdperk van de ontideologisering, dat hij in 1961 op het 
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nei-congres in Luzern had gesignaleerd, inmiddels weer voorbij was: met name
de jongeren wendden zich tot nieuwe ideologieën. Het was dan ook voor de
christen-democratische partijen noodzakelijk de eigen ideologische positie te
herdefiniëren; deze herbezinning zou ‘in Europees verband’ en in samenwer-
king met de wetenschappelijke instituten dienen te gebeuren. Een en ander zou
moeten resulteren in concrete programma’s die toegesneden waren op de ac tue -
le problemen, waarbij een ‘geest van openheid en vooruitstrevendheid’ in acht
genomen diende te worden.29

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

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

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

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

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

Werkgroep ‘La pensée et l’action’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Europees Manifest en Carácas Document: moeizame ideologische
convergentie

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

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

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

140



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mede omdat zowel het Europese als het mondiale manifest vanwege de  lange
rijpingstijd en de vele redactieversies inmiddels ontdaan was van zijn scherpe
kanten, konden zij in het vervolg dienst doen als basis voor de politieke werk-
zaamheden van de transnationale christen-democratische organisaties – waar-
onder de te formeren Europese politieke partij. Het lijkt er vanuit Nederlands
perspectief wel sterk op, dat de voorstanders van een linkse koers (Hahn en Al-
beda) meer uit de strijd hebben kunnen slepen dan de voorstanders van een
scherp christen-democratisch profiel. Een expliciete verwijzing naar het evan-
gelie als bron voor het politiek handelen van christen-democratische politici en
partijen (zoals bepleit door Kooijmans en Oliemans) was voor de zuster partijen
onaanvaardbaar. De geringe betrokkenheid van Duitse christen-demo craten bij
de totstandkoming van beide documenten heeft eveneens een rol gespeeld in het
vooruitstrevende karakter ervan. Toen op basis van deze documenten gespro-
ken werd over een programma voor een Europese christen-democratische par-
tij, hadden zij dan ook een aanzienlijke achterstand in te lopen.
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Al begin 1970 hadden de Belgen en de Nederlanders tijdens een vergadering van
de ideologische commissie van de eucd een voorstel voor een Europese partij in-
gediend.1 Kort daarna kwamen vanuit de fractie in het Europees Parlement soort-
gelijke initiatieven.2 De vorming van de Europese partij werd vervolgens ter hand
genomen door een nieuw gremium, waarin de eucd en de Europese fractie geza-
menlijk participeerden. Zoals al in de inleiding op dit deel beschreven is, werd
met het oog op een betere samenwerking tussen de eucd en de fractie tijdens een
door Rumor en Lücker georganiseerde bijeenkomst eind april 1970 in Brussel de
‘Permanente Conferentie (cd) van de Zes’ opgericht. De beraadslagingen van
deze conferentie waren een zaak van de Nederlandse, Belgische, Luxemburgse,
Franse, West-Duitse en Italiaanse partijen en hun europarlementariërs. Uitbrei-
ding op termijn met Britse, Ierse en Deense partijen behoorde – bij aansluiting
van deze landen bij de eg – tot de mogelijkheden. De conferentie zou drie maal
per jaar bijeen moeten komen. Dat laatste lukte niet meteen: pas op 26 mei 1971
vond in Rome de eerste zitting plaats. Tijdens deze openingszitting werd de alge-
mene wens van een direct gekozen Europees Parlement vastgesteld en werd over
de consequenties daarvan gesproken. De nieuwe eucd-statuten van juli 1971 ver-
grootten de greep van de Unie op de conferentie, die op de eerste bijeenkomst
nog sterk gedomineerd werd door de leden van de Europese fractie.3

Door het gezamenlijke denkwerk over de directe verkiezingen en hun ge-
volgen nam het optimisme over de haalbaarheid van een Europese christen-de-
mocratische partij toe. Tijdens de studiedagen van de christen-democratische
fractie in het Europees Parlement in het voorjaar van 1971 merkte Müller op dat
het mogelijk moest zijn om op korte termijn tot een gemeenschappelijk basis-
program voor een Europese politieke partij te komen. Hij had de fractieleden
uit de verschillende landen de voorafgaande vijf jaren dermate naar elkaar zien
‘toegroeien’, dat hem een consensus mogelijk leek. eucd-voorzitter Rumor was
in zijn bijdrage aan de studiedagen pessimistischer. Voor de totstandkoming
van een gemeenschappelijk program zag hij grote obstakels in

het feit dat in alle landen van de gemeenschap de christelijke partijen praktisch altijd re-
geringspartijen zijn geweest zodat zij veel meer dan de oppositiepartijen nationaal getint
zijn of beter gezegd dat zij veel meer toegespitst zijn op de typische problematiek van een
land met zijn historische groei en tradities. Voor het samensmelten tot een Europese chris-
ten-democratische partij is het nodig deze historische obstakels te doen verdwijnen.4
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Op een gezamenlijke bijeenkomst van de Europese fractie en het eucd-bestuur
van 8 tot 10 september 1971 in Catania werd verder gediscussieerd over de in-
stitutionele uitbouw van de eg tot een politieke unie. Een rapport van Lücker
diende als uitgangspunt voor verder onderzoek door een commissie, die onder
tweehoofdige leiding zou moeten komen te staan van de Europees fractievoor-
zitter en Rumor en waarin Schmelzer de Nederlandse partijen vertegenwoor-
digde. De commissie presenteerde haar resultaten op een volgende gemeen-
schappelijke vergadering met het eucd-Bureau op 4 april 1972 in Brussel.
 Hoewel het tijdens de bijeenkomst niet direct lukte volledige eenstemmigheid
te bereiken, werd de wens uitgesproken dat de eg zich verder zou ontwikkelen
in de richting van een Europese politieke unie op federatieve basis. Drie dagen
la ter werd tijdens een zitting in Rome de Permanente Conferentie omgevormd
tot het Politiek Comité van de christen-democratische partijen uit de eg-lid-
staten, dat zou bestaan uit de leden van het Politiek Bureau van de eucd en het
bestuur van de fractie in het Europees Parlement. De ideeën uit de samenkom-
sten van vertegenwoordigers van de fractie en de eucd werden op 11 juli 1972
door het Politiek Bureau aanvaard.

De door de christen-democraten opgestelde bevindingen werden vervolgens
door Müller, op dat moment rapporteur van het politiek comité van het Euro-
pees Parlement, omgewerkt tot een concreet voorstel, gekoppeld aan een reso-
lutie met deze strekking, die op 4 juli 1972 door een meerderheid van het Euro -
pees Parlement aanvaard werd. De Europese top die van 19 tot 21 oktober
plaatsvond in Parijs nam de aanbevelingen over, waarmee het traject naar de
direc te verkiezing van het Europees Parlement was ingezet. De Europese mi-
nisterraad verstrekte de eg-gremia de opdracht om vóór het einde van 1975 met
uitgewerkte voorstellen voor een Europese unie te komen – een missie die uit-
eindelijk door Tindemans zou worden volbracht. Volgens de Duitse politico-
loog Gresch is het opvallend om vast te stellen hoe de christen-democratische
partijen, waarvan de grootste (de cdu) in de oppositie verkeerde, via de trans-
nationale partijensamenwerking toch een doorslaggevende invloed konden uit-
oefenen op de vormgeving van de plannen voor een Europese unie.5

Kooijmans’ peiling over de Europese partij

De arp trachtte haar achterban voor te bereiden op de komst van een Europe-
se partij. Het periodiek van de antirevolutionaire Kuyperstichting wijdde er in
1973 een apart themanummer aan.6 Overigens mag de voorlichting van de
christen-democratische partijen naar de eigen aanhang in de vroege jaren ze-
ventig mager genoemd worden. De redactie van AR Staatkunde had begin juli
1973 een brief naar de Europese zusterpartijen gestuurd waarin de kwestie van
de ‘wenselijkheid en mogelijkheid van Europese christen-democratische par-
tijformatie’ aangeroerd werd. De vragen aan de eucd-partijen waren twee -
ledig: 1) ‘In hoeverre leeft in uw partij de intentie te komen tot Europese
 christen-democratische partijformatie?’ en: 2) ‘Welke is de betekenis van het
christelijk geloof en de evangelische boodschap voor het bedrijven van politiek
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in de huidige en in de toekomstige samenleving? Hoe wordt dit beleefd? Hoe
wil men dit zien functioneren in een Europese christen-democratische partij?’
De wenselijkheid van een Europese partij, bij voorkeur in federatieve vorm,
werd door alle respondenten onderschreven, maar de meeste partijen waren
uiterst terughoudend in het leggen van een direct verband tussen het evangelie
en de politiek.

Het meest welgevallig zal het antwoord van de Noorse christen-democraten
geklonken hebben: ‘Het verbindende element in de Kristelig Folkeparti is de
christelijke visie op het leven en de mens, in overeenstemming met de Bijbel.’
De antirevolutionairen konden overigens weinig met deze steun: de krf maak-
te geen deel uit van de eucd en zou – zolang Noorwegen zijn standpunt ten
aanzien van de eg niet zou veranderen – weinig met de Europese partij van
doen krijgen. Van de grote partijen was het antwoord van Bernassola namens
de dc nog het meest bevlogen: volgens de Italiaan was er wel degelijk plaats en
betekenis voor expliciet christelijk geïnspireerde partijen: ‘De ook aan de chris-
ten uitdrukkelijk toegekende vrijheid om in diverse politieke partijen te strij-
den, mits zij zekere door het christendom aanvaarde en hooggehouden funda-
mentele menselijke waarden respecteren, sluit waarlijk het bestaansrecht van
politieke partijformaties niet uit, die in hun activiteiten en in hun programma
zich expliciet met deze waarden verbonden voelen.’ Dat liet overigens in het
midden of de Europese partij ook op deze basis gegrondvest moest worden.
Het antwoord van de Duitse partijen was viervoudig: vanuit de cdu werden re-
acties ontvangen van Baumanns (de secretaris van de kas) en Kohl, namens de
csu antwoordden Strauß en partijsecretaris Gerhard Elschner. Kohl wilde in
zijn beantwoording niet verder gaan dan te stellen dat de christelijke inspiratie
een ‘regulerend element’ in de politiek kon zijn. De idee dat uit de christelijke
waarden ‘ondubbelzinnige politieke oplossingen in absolute zin’ af te leiden
zijn, had de cdu reeds lang geleden laten varen. In AR Staatkunde stond het al-
dus verwoord:

Hoe noodzakelijk de metafysische motivatie van politieke waarden ook blijft, het publiek
verlangt een seculaire, rationele motivatie van de politieke oplossingen inzake urgente
vraagstukken. Deze kunnen echter niet simpelweg uit de premissen van het christelijk
 geloof worden afgeleid. Niettegenstaande de gemeenschappelijke geloofsbasis zijn prin-
cipiële controversen mogelijk en theoretisch legitiem […].

Uitgaan van dogma’s was daarbij niet behulpzaam: de veranderende omstandig -
heden verplichtten tot een ‘kritische rationaliteit’, zo meende de cdu-voorzit-
ter. Strauß verwees in zijn antwoord naar traditionele christen-democratische
aspecten als de christelijke zedenwet, de sociale markteconomie als alternatief
voor liberale en absolutistische systemen, tolerantie, maar ook naar de ‘traditie
van het westers humanisme’. Het antwoord van Elschner was nog duidelijker.
Ten aanzien van de band tussen religie en politiek stelde hij:

Christenen in de politiek bedrijven geen kerkelijke activiteit of zelfs geen zending. De
christelijke boodschap zegt weinig over de reële en concrete vormgeving van samenleving
en staat en daarmee over de politiek van vandaag.
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Ook ten aanzien van de sociale politiek stonden de binnen de csu vigerende op-
vattingen ver af van de vormgevers van de Nederlandse verzorgingsstaat:
‘Christelijke naastenliefde behoeft […] in geen geval per definitie te leiden tot
de verzorgingsstaat.’ Expliciet verwoordde Elschner de gerichtheid op de re-
geermacht: ‘Wij moeten ons als christenen om de macht bekommeren, anders
bekommert zich de macht – nl. de macht van anderen – om ons.’ De secretaris
van de csu besloot zijn reactie met te wijzen op de belangrijke bijdrage van de
‘christelijke en conservatieve democraten van Europa’. Dat deze twee stromin-
gen in nevenschikkende zin genoemd werden, zal de arp ook al niet hebben
kunnen bekoren.

In een samenvattend commentaar stelde Kooijmans allereerst vast dat alle
buitenlandse zusterpartijen feitelijk al lang geleden afstand hadden genomen van
het evangelie als enige leidraad voor de politiek en zich hadden ontwikkeld tot
‘open partijen’. Het debat hierover was in Nederland nog in volle gang, maar de
pleidooien voor een dergelijke partij leken hier te lande kansloos. Kooijmans’
verwachting werd gestaafd door mislukte pogingen binnen de kvp van achter-
eenvolgens Couwenberg met zijn Democratisch Centrum Nederland en de
Amersfoorters van De Zeeuw om de partij open te breken.7 De Nederlandse
christen-democraten, de arp voorop, bleven vasthouden aan het evangelie als
exclusieve leidraad. Het kleine handvol partijen dat zich in politicis eveneens ex-
clusief bekende tot de christelijke inspiratiebronnen, zoals de Zwitserse Evan-
gelische Volkspartei en de Noorse Kristelig Folkeparti, maakte tot Kooijmans’
leedwezen geen deel uit van de eucd. De wel bij de Unie aangesloten partijen lie-
ten zich ook inspireren door humanisme en personalisme, die in hun uitwerking
tot dezelfde waarden leidden. Kooijmans voerde de verschillen tussen de Ne-
derlandse christen-democraten (en daarin vooral de protestanten) en de buiten-
landse geestverwanten terug op de tegenstelling tussen katholieken en protes-
tants-christelijken. In de vanuit een katholieke achtergrond ontstane partijen
speelde het ‘grondmotief van natuur en genade’ een grote rol. Vanuit dit natuur-
recht was het de mens gegeven op zelfstandige wijze vanuit de christelijke in -
spiratie politieke keuzes te maken. Kooijmans vreesde dat bij het loslaten van de
directe band tussen geloof en politiek handelen ‘het christelijk karakter van de
partij nominaal en zelfs min of meer toevallig wordt’.

Een volgend probleem op de weg naar Europese partijvorming werd volgens
de Equipevoorzitter gevormd door de grote programmatische en politieke ver-
schillen tussen de partijen. Hij verklaarde deze uit de verschillende nationale
situa ties. Het ontbreken van een communistische partij in West-Duitsland en
Oostenrijk leidde ertoe dat de christen-democratische partijen daar hun anticom -
mu nistische sentimenten projecteerden op de socialistische partijen. Het ontbre-
ken van een ‘duidelijke en politiek relevante liberale partij’ leidde er anderzijds
toe dat de christen-democratische partijen een substantieel liberaal smaldeel her-
bergden. Het droeg in beide gevallen bij aan een sterke polarisatie tussen links (de
socialisten) en rechts (christen-democraten). In Italië, België en Nederland waren
regeringscombinaties van christen-democraten zowel met links als rechts wel
goed mogelijk, soms zelfs noodzakelijk gebleken. Volgens Kooijmans impliceer-
de dat niet meteen een centrumpositie voor de christen-democraten. Hij kon zich
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eerder vinden in het pleidooi van de cvp’er Storme om de christen-democraten
een voorhoede te laten vormen, geheel buiten het links-rechts schema om. De
antwoorden van de diverse partijen op de enquête van AR Staatkunde leidden bij
Kooijmans tot de conclusie dat het nog een heel karwei zou zijn om te komen tot
een daadwerkelijk gemeenschappelijk politiek programma.

Na gewezen te hebben op de ideologische en programmatische verschillen
tussen de partijen, refereerde Kooijmans ten slotte ook nog aan andere proble-
men om te komen tot een eensluidende identiteit van de Europese partij. Hij
wees met name op de om machtspolitieke redenen begrijpelijke toenadering
van sommige christen-democratische partijen tot de Britse conservatieven om
te komen tot samenwerking in het Europees Parlement. Volgens Kooijmans
werd hiermee de identiteit van de beoogde Europese partij in het geding ge-
bracht. Hadden de meeste partijen al afstand gedaan van het evangelie als ex-
clusieve inspiratiebron voor het politieke optreden, nu dreigde ook ‘de expli-
cietheid en daarmee de herkenbaarheid’ van de christelijke drijfveer in gevaar te
komen. In dit verband was in Nederlandse kring met enige ergernis gereageerd
op de ‘Swinton lecture’ die Von Hassel – toen nog op campagne voor zijn eucd-
voorzitterschap – eerder dat jaar in Engeland had gehouden en waarin hij op de
overeenkomsten had gewezen tussen de waarden en bronnen van christen-de-
mocratie en conservatisme. Gezamenlijk zouden beide stromingen het politie-
ke centrum kunnen bezetten. Het was een gedachtegang die door de Italiaanse,
Nederlandse en Belgische christen-democraten niet gevolgd kon worden. Ver-
der gaan dan een programmatische samenwerking ad hoc, zoals ook nationaal
in de coalities gebeurde, zou het karakter van de christen-democratische partij-
en geweld aandoen.

Dat bij de arp behoorlijke scepsis ontstaan was over de haalbaarheid van een
Europese partij op evangelische grondslag, betekende niet dat de buitenlandse
zusterpartijen de hoop opgegeven hadden. Wèl had elke partij eigen wensen ten
aanzien van deze partij. De Belgische cvp nam op haar partijcongres van 27 en
28 oktober 1973 een resolutie aan om voorafgaand aan de partijvorming in
eucd-verband te komen tot een in een politiek basisprogramma neergelegde
‘Europese progressieve maatschappijvisie’.8 Zoals eerder beschreven had de kvp
op haar partijraad van november 1969 ook al om een vooruitstrevende Europe-
se partij gevraagd. Tijdens haar partijcongres in november 1973 in Hamburg
sprak de cdu over de mogelijkheden tot Europese partijvorming, zonder daar
direct een kwalificatie van het profiel en samenstelling van deze partij aan toe te
voegen.9 Die invulling zou snel genoeg alsnog komen.

Perspectieven voor samenwerking met conservatieven in het 
Europees Parlement?

Nu de Duitse christen-democraten eind 1973 het bestuurlijke roer in de eucd
zo nadrukkelijk hadden overgenomen, bezaten zij tevens de sleutelposities
voor de beïnvloeding van het traject dat zou leiden naar de vorming van een 
Europese partijenfederatie, die zij bij voorkeur gezamenlijk met conservatieve
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partijen wilden opzetten. Vooruitlopend hierop werkten cdu en csu al aan een
nauwere samenwerking tussen de christen-democratische en conservatieve par-
tijen, zowel op partijniveau als in het Europees Parlement. Het Duitse streven
naar een gezamenlijke structuur van christen-democraten en conservatieven in
het Europees Parlement was niet nieuw. Al eind 1970, een half jaar nadat de on-
derhandelingen over de Britse toetreding tot de eg hervat waren, had Europees
fractievoorzitter Lücker het plan opgevat contact te leggen met Sandys, de lei-
der van een delegatie van Tory-parlementariërs die een bezoek ging brengen aan
Straatsburg, teneinde de mogelijkheden voor toekomstige samenwerking in het
Europees Parlement te bespreken. Onder de indruk van ferme woorden van
eucd-president Rumor, die vreesde dat publiciteit over dergelijke besprekingen
de christen-democratische partijen in Italië, België en Nederland ernstig in ver-
legenheid zou brengen, had Lücker afgezien van deze besprekingen. De bedoe-
lingen van cdu en csu waren niettemin duidelijk.10

In de Raad van Europa was de samenwerking tussen christen-democraten en
conservatieven overigens al enkele jaren een feit. Daar vormden beide stromin-
gen één groep. Tijdens de studiedagen van de Europese fractie in Leiden in het
voorjaar van 1971 bepleitte Müller een toekomstige coalitievorming in het
Euro pees Parlement met enerzijds de kleine christen-democratische groeperin-
gen in de Scandinavische kandidaat-lidstaten en anderzijds ook met de Britse
conservatieven en de Franse gaullisten. Deze voorstellen riepen in de Europese
fractie weerstand op. Rumor – die als inleider aanwezig was op deze studie -
dagen – verwierp ook hier structurele samenwerking met de conservatieven en
gaullisten. De laatsten waren immers behalve nationalistisch ook ronduit tegen
rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement.11

In augustus 1971 vroeg europarlementariër Bos in de Equipe wat de gedrags -
lijn van de Nederlandse partijen zou worden als de Britten eenmaal tot de eg
zouden zijn toegetreden. Zonder direct met een pasklaar antwoord te komen
werd voorgenomen dat dan de kwestie weer in het eucd-Bureau geagendeerd
zou moeten worden.12 In januari 1972 werden de onderhandelingen van de eg
met Groot-Brittannië, Ierland, Denemarken en Noorwegen succesvol afgerond,
zodat deze vier landen na ratificatie zouden kunnen toetreden tot de Gemeen-
schap. Per referendum zou het Noorse volk vervolgens negatief beschikken over
toetreding. De drie wel toetredende landen werden politiek gedomineerd door
grote conservatieve en socialistische partijen; de christen-democratie had er
slechts beperkte of (zoals in Groot-Brittannië) zelfs geen electorale betekenis.
Dat zou ongetwijfeld gevolgen hebben voor de toekomstige krachtsverhoudin-
gen in het Europees Parlement, waar de christen-democraten plots een duide-
lijke relatieve achteruitgang ten opzichte van het sociaal-democratische blok kon-
den verwachten. De door de cdu nagestreefde meerderheidsstrategie maakte een
samenwerking met de conservatieven tot een aantrekkelijke, zelfs noodzakelij-
ke maar voor de Nederlanders ongewenste optie.

Al snel werd van Duitse zijde gesproken over een gezamenlijke fractie met
de Britse conservatieven. De om principiële redenen afwijzende positie van de
Nederlanders, zoals al in het voorafgaande decennium ingenomen, bleef ook nu
ongewijzigd. Tijdens een bezoek van de Equipe aan Bonn begin juni 1972
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bracht voorzitter Kooijmans de kwestie van de samenwerking in het Europees
Parlement aan de orde. Na eerst de gemeenschappelijke supranationale inzich-
ten ten aanzien van de wenselijkheid van een ‘weitgehende Demokratisierung
des Beschlussbildungsprozesses im europäischen Verband’ beklemtoond te
hebben, kwam Kooijmans op meer ideologisch terrein – en hier stelde hij de
verschillen tussen de Nederlandse en West-Duitse christen-democraten vast.
Allereerst wees hij op het belang om de christen-democraten in Latijns-Ameri-
ka te blijven ondersteunen. Het waren naar zijn mening vooral de afwijkende
omstandigheden, die deze geestverwanten begrijpelijkerwijs tot radicalere
standpunten brachten dan doorgaans bij de West-Europese christen-democra-
ten gebruikelijk was. Vervolgens kwam hij op de vraag of de christen-democra-
ten, teneinde hun machtspositie in het Europees Parlement te handhaven, kon-
den samenwerken met de conservatieven. Gezamenlijk optreden met de Britse
conservatieven – ‘eine verantwortliche und politisch konstruktive Partei’ – zou
politiek-strategisch voordelen kunnen bieden. Kooijmans wees echter op de
niet te onderschatten bezwaren van het formeren van een gezamenlijke fractie.
Christen-democraten en conservatieven verschilden dan wel niet op alle vlak-
ken – verschillen waren er niettemin. Het voornaamste onderscheid was toch
wel dat de christen-democraten zich ‘bekennen […] zur christlichen Inspira-
tion’ – de conservatieven niet. Met de conservatieven bestond slechts ‘pragma-
tisch-politische Übereinstimmung’. Samenwerking op ad hoc-basis tussen
christen-democraten en conservatieven in het Europees Parlement leek Kooij-
mans alleszins nuttig, maar van een samensmelting van de fracties kon geen
sprake zijn. Met betrekking tot de in de komende jaren te formeren Europese
partij waarschuwde hij zijn Duitse gehoor dat, indien deze zich niet expliciet
liet inspireren door de boodschap van het christelijk geloof, vele kiezers van de
verschillende nationale christen-democratische partijen, die uit Nederland
voorop, zich niet in deze partij zouden herkennen. Kooijmans wees er daarom
ook op dat de Europese christen-democratische partijen ter ondersteuning van
de Europese fractie een eigen Europees programma zouden moeten opstellen.
Vanuit een dergelijk herkenbaar program was het ook eenvoudiger om met an-
dere groeperingen, waaronder de conservatieve, samen te werken.13

De eensgezind afwijzende houding van de Nederlanders tegenover de toe-
naderingspogingen van de Britse conservatieven was eind 1970 nog in gevaar
gebracht door de chu’er Oliemans. Deze predikant zonder bijzondere politie-
ke ambities was in oktober van dat jaar ingegaan op de uitnodiging voor het
jaarlijkse partijcongres van de Britse conservatieven in Blackpool. Nadat de in-
vitatie in eerste instantie gericht was aan het partijbureau van de arp, had se-
cretaris De Kwaadsteniet de Britse organisatoren laten weten dat van de drie
partijen de chu wellicht wèl geïnteresseerd zou zijn in deelname. Vermoedelijk
zonder overleg met zijn partij of de Equipe – Oliemans zou pas in 1972 zitting
nemen in dit gremium – ging hij in op de uitnodiging en, zo schreef de secreta-
ris van het Conservative Overseas Bureau, Robert Milne, later aan De Kwaad-
steniet, ‘appeared to enjoy his visit’. In Blackpool moet Oliemans ook de wens
uitgesproken hebben dat de christen-democratische partijen in de Benelux tot
nauwer contact zouden komen met de Tories. Begin februari 1971 herinnerde
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Milne hem per brief aan deze uitspraak en nodigde hij zijn partij uit voor een
bezoek aan Londen. In reactie hierop zegde Oliemans toe ook bij de andere
twee partijen de interesse, die naar zijn mening zeker bestond, te peilen. Toen
de uitnodiging vervolgens in de Equipe ter sprake kwam, werd besloten toch
maar af te zien van een dergelijke trip.14

Het is op grond van de archivalia van chu-herkomst nauwelijks te beoorde-
len of de faux pas van Oliemans veroorzaakt werd door politieke naïeviteit of
dat toch sprake was van een zeker gevoel van affiniteit met de aan de Angli-
caanse kerk verwante Britse Tories. Ook later zou de chu, doorgaans de meest
conservatieve van de drie Nederlandse christen-democratische partijen, in -
cidenteel een zwakke schakel blijken in de ‘boycot’ van de conservatieve par -
tijen. Eind 1971 richtte E.G. Thompson, vice-voorzitter van de Conservative
Group for Europe, zich tot Bos. Deze legde Thompsons verzoek om contact
met ‘like-minded parties on the continent’ neer bij de Equipe, waarop hij van
Kleisterlee vernam dat dergelijke contacten weliswaar positief dienden te wor-
den benaderd, maar dat zij louter ‘op informele basis ad hoc’ konden plaats -
vinden.15

In juni 1972 gingen Mommersteeg, Oliemans en Kooijmans alsnog voor een
dergelijk ad hoc-contact naar Londen. Het bezoek was voorbereid door Bos en
verliep volgens rapporteur Kooijmans in een ‘uiterst open en prettige sfeer’.
 Tijdens de discussie over de toekomst van de Europese Gemeenschap bleek de
gebrekkige kennis van de gesprekspartners over de Europese instellingen.  Tevens
werd al snel duidelijk dat de sterk aan het behoud van nationale soe vereiniteit
hechtende conservatieven grote moeite hadden de door de christen-democraten
algemeen gesteunde ‘federale gedachte’ inzake de toekomst van Europa te aan-
vaarden. Het was een meningsverschil dat voor grote afstand tussen de christen-
democraten en de conservatieven zou zorgen. Kooijmans wees in een gedachte-
wisseling over de mogelijke samenwerking tussen christen-demo craten en
conser vatieven in het Europees Parlement tevens op een meer principieel ver-
schil: ‘het aanvaarden van de Bijbel ook als norm voor het politieke handelen’.
Het bleek al snel dat de Britse gesprekspartners nauwelijks op de hoogte waren
van de bezwaren die leefden bij met name de Nederlandse, Belgische en Ita liaan -
se partijen tegen een dergelijke samenwerking. Zij konden er ook nauwelijks
 begrip voor opbrengen. De conservatieven zochten eerder naar ‘short-term
overeen stemming’ dan naar geestverwantschap op lange termijn en toonden zich
daarbij vooral pragmatisch. Buitengewoon content waren zij dan ook over de
sinds 1964 met enige regelmaat georganiseerde ‘inter-party conferences’, waar-
aan ook de christen-democratische partijen uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitser-
land en Luxemburg deelnamen. Voorts maakten zij duidelijk dat er voor de
conser vatieve partij ook andere mogelijkheden waren voor samenwerking in het
Euro pees Parlement. De Franse unr, sinds enige tijd ook aanwezig op de ‘inter-
party conferences’, verzocht al langer om gecoördineerde actie. Op de vraag of
de Nederlanders bereid waren samen te werken met deze gaullisten werd een
‘uiterst  negatief antwoord’ gegeven. Het werd Kooijmans wel duidelijk dat de
cdu in de verwachting van de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de eg,
zonder overleg met de andere christen-democratische partijen, de conservatie-
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ven inmiddels een aantal voorstellen voor verregaande samenwerking in het
Euro pees Parlement had gedaan. Hierdoor waren aan Britse zijde verwachtin-
gen gewekt. Het zou kunnen dat dit proces daarom onomkeerbaar was. Twijfel
bestond er zo langzamerhand ook aan de bereidheid van de Italianen om in deze
kwestie een standvastig ‘neen’ te handhaven, zodat de Nederlanders met de
 Belgen alleen zouden komen te staan in hun verzet tegen de samenwerking met
de conservatieven. Zelfs Kooijmans gaf in zijn verslag blijk van enige twijfel over
de juistheid van het vasthouden aan het oude, harde standpunt. Immers, al  vanaf
1947 werd wel in internationaal verband samengewerkt met de Duitse christen-
democraten, ‘terwijl het de vraag is of het karakter van beginsel-partij bij de cdu
nog van doorslaggevende betekenis is’.16

Op de vergadering van 8 september 1972 lichtte Kooijmans het dagelijks be-
stuur van zijn eigen partij in over de meningsverschillen binnen de eucd ten
aanzien van de samenwerking met de conservatieven. Hij wees op de risico’s
van een geïsoleerde positie van de Nederlanders binnen de Unie. De nadruk die
op het ‘christelijk karakter’ gelegd werd, kon vooral op onbegrip bij de andere
partijen rekenen: ‘De principiële geschillen worden ook niet als relevant erva-
ren.’ Het leidde vooral tot frustratie bij de Nederlandse protestants-christelij-
ken. ‘In feite is van een ideologische bezinning de laatste jaren niets terecht ge-
komen’, zo moest Kooijmans teleurgesteld concluderen. Het bleef echter niet
bij ideologische verschillen, zo vervolgde hij zijn klaagzang. Ook in program-
matisch opzicht liepen de meningen nogal uiteen. De relatie tussen het Oosten
en het Westen leidde tot verdeeldheid, maar ook over politieke beleidspunten
als de sociale politiek en de ontwikkelingshulp werd verschillend gedacht. Aan
zijn bestuur stelde Kooijmans de retorisch bedoelde vraag of toetreding van de
conservatieven tot de eucd of de Europese fractie voor de arp een reden zou
kunnen zijn te breken met de samenwerking in de Unie. Het risico was niet
denkbeeldig: indien de cdu de numeriek veel gewicht in de schaal leggende Ita-
lianen ‘om’ wisten te krijgen voor haar gezichtspunt, was de samenwerking niet
meer tegen te houden. En juist de dc had zich recent nogal wankelmoedig op-
gesteld, zo meende Kooijmans. De Italianen hadden bij diverse gelegenheden,
wanneer geconfronteerd met hun weigerachtige houding ten opzichte van de
conservatieven, doorverwezen naar de Nederlanders ter verklaring van hun op-
stelling. Slechts om de Nederlandse partijen ter wille te zijn zou de dc zich te-
gen contacten met de conservatieven verklaren, zo had Kooijmans vernomen.
Het is echter waarschijnlijker dat de Italianen vanwege de sterke linkervleugel
binnen de partij zelf tot dit standpunt kwamen. Het was juist de grote hete-
rogeniteit van de dc die de Nederlanders aan het twijfelen bracht over haar
standvastigheid. Immers, nog meer dan de kvp trachtte de Italiaanse partij een
alle volkslagen omvattende partij te zijn. Kooijmans concludeerde dat er voor
zijn partij eigenlijk geen alternatieven waren voor het lidmaatschap van de
eucd, maar dat er bij een dergelijk noodlottig scenario geen reden was verder
te denken en te werken aan Europese partijvorming vanuit de Unie.

158



Europarlementariër De Koning stelde in dezelfde vergadering dat er in de
Europese fractie programmatisch eigenlijk weinig problemen waren. De kwes-
tie van de samenwerking met de conservatieven kwam er nauwelijks ter sprake.
Hij suggereerde dat in de fractie blijkbaar beter naar de Nederlandse bezwaren
geluisterd werd dan in de eucd en dat de cdu haar conservatieve pijlen vooral
richtte op de Unie en niet op de fractie. Wel had ook hij begrepen, dat er in-
middels verdergaande bilaterale contacten tussen de christen-democratische en
conservatieve fracties plaatsvonden. Onderlinge verdeeldheid binnen de Euro-
pese fractie was overigens geen exclusief kernmerk van de christen-democraten,
zo meende De Koning. ‘Bij de liberalen vindt men zelfs fascisten’, zo relati-
veerde hij de verdeeldheid in de eucd. Kooijmans vertelde het dagelijks bestuur
dat de drie Nederlandse partijen het in ieder geval eens waren dat de conserva-
tieven geweerd dienden te worden. De opstelling ten aanzien van ‘de conserva-
tieve verleiding’ was dan ook sterk afhankelijk van de gesprekspartner. Jonge-
renvertegenwoordiger Van Dongen schetste de situatie bij de iujcd. Omdat 
de meerderheid in deze organisatie het verschil niet meer zag tussen de cdu en
de conservatieven, hadden de andere partijen ingestemd met een geassocieerd
lidmaatschap van de conservatieve jongerenorganisatie. Kooijmans gaf uitein-
delijk zijn uiterste grens aan: hij verklaarde zich eventueel bereid tot samen-
werking met de conservatieven, ‘mits [deze] maar zuiver programmatisch
blijft’.17

Nieuwe verhoudingen in het Europees Parlement

Op 1 januari 1973 traden Denemarken, Ierland en Groot-Brittannië toe tot de
eg. Het Europees Parlement werd bij deze gelegenheid uitgebreid tot 198
 leden. Van de 56 nieuw gecreëerde zetels gingen er echter slechts drie naar de
christen-democratische fractie. De drie novieten waren vertegenwoordigers
van de Ierse partij Fine Gael (fg). De aansluiting van fg bij de christen-demo-
craten is wel beoordeeld als een ‘astute move’. Zij troefde daarmee namelijk
haar nationale conservatieve concurrent Fianna Fáil (ff) af, die uiteindelijk on-
derdak vond in een combinatie met de gaullisten in de ude. De verbintenis tus-
sen fg en de christen-democraten was overigens geen evidente. Ook Ierland
kende geen christen-democratische partij, en in ff waren minstens evenzo veel
‘christen-democraten’ herkenbaar. Ook de soms wat weifelende houding van
fg ten aanzien van de voortgang van de Europese samenwerking, die niet direct
aansloot bij de federalistische voorkeuren van de christen-democraten, bracht
haar soms in een wat lastige positie. fg sloot zich ook niet onmiddellijk aan bij
de eucd. De instemming van de andere christen-democratische partijen om in
te gaan op het verzoek van de fg is vaak verdedigd met een verwijzing naar de
sterkere anti-Britse sentimenten bij de ff, waardoor een eventuele aansluiting
van de Britse conservatieven in de toekomst nog problematischer zou worden.
Anderen hebben deze redenering afgewezen op grond van de latere samenwer-
king tussen de Britse Tory-premier Margaret Thatcher en haar Ierse ff-ambt-
genoot Charles Haughey.18
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Zetelverdeling Europees Parlement per 1 januari 1973

Christen-democraten 55
Socialisten 43
Liberalen 25
Conservatieven 20
ude 19
Onafhankelijken/communisten 21
Vacant 15

Totaal 198

Samenstelling christen-democratische fractie

West-Duitsland: cdu/csu 18
Italië: dc en Südtiroler Volkspartei 16
Nederland: kvp, arp en chu 7
België: cvp/psc 6
Luxemburg: csv 3
Ierland: fg 3
Frankrijk: Union Centriste des Démocrates de Progrès 2

De veranderingen in de zetelverdeling bevestigden de eerder ingezette trend:
die van een relatieve teruggang van de christen-democraten. Bezetten zij vóór
1969 nog meer dan veertig procent van de zetels, door electorale achteruitgang
van de diverse christen-democratische partijen en de toetreding van de Britten
en Ieren tot de eg was dat teruggelopen tot 28 procent. Met 55 leden telde de
christen-democratische fractie er nog slechts twaalf meer dan de socialistische
groep. Deze koppositie was slechts te danken aan de boycot van de anti-Euro-
pese Labourpartij, die evenals de Franse communisten de hun toekomende ze-
tels vacant lieten. Toen de Britse socialisten in 1975 deze alsnog innamen, was
het met die status gedaan. Het lag in de rede om te veronderstellen, dat het niet
zou blijven bij dit terreinverlies. Immers, slechts in de zes oprichtingsstaten  van
de eg alsook in Oostenrijk en Zwitserland bestonden christen-democratische
partijen. Indien vastgehouden werd aan een Europese fractie met louter deze
partijen, zou zij met elke volgende uitbreiding van de Gemeenschap aan invloed
verliezen. Om dit doemscenario af te wenden zou in de nieuwe lidstaten ge-
zocht moeten worden naar partners, die zich weliswaar niet christen-democra-
tisch noemden, maar het gedachtegoed van de christen-democratie het meest
benaderden. Het bracht cdu en csu ertoe om zich in te spannen voor een struc-
turele relatie met de zojuist toegetreden conservatieve europarlementariërs, bij
voorkeur resulterend in een gezamenlijke fractie.19
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Al voorafgaand aan de toetreding van de Britten in januari 1973 was er door de
conservatieve delegatieleider Peter Kirk en premier Heath gesproken met Lücker
over een gezamenlijke fractie. De overwegende bezwaren bij de meeste christen-
democratische partijen op ideologische gronden en ook de facilitaire en financië-
le voordelen van een eigen fractie deden beide partijen echter al snel besluiten van
het plan af te zien. De Britse en Deense conservatieven vormden een eigen frac-
tie: de European Conservative Group (ecg). Omdat de Conservatives zich niet
wensten in te laten met de gaullisten werd wel met de christen-democraten afge-
sproken dat de besturen van beide fracties regelmatig contact zouden onderhou-
den om na te gaan of in specifieke kwesties een gemeenschappelijke lijn te volgen
zou zijn. Tevens zouden de fractiebesturen gezamenlijk vergaderen en werden er
gezamenlijke fractiebijeenkomsten belegd. De samenwerking werd zelfs officieel
kenbaar gemaakt aan het presidium van het Europees Parlement; beide fracties
zouden in de vergaderzaal ook naast elkaar zitting nemen – de conservatieve
groep uiteraard rechts van de christen-democratische. eucd-voorzitter Rumor
waarschuwde ‘zijn’ fractie dat dit niet zou mogen leiden tot geïnstitutionaliseerd
contact. Ook sloot hij meteen een soortgelijke relatie op partijniveau uit: de eucd
bleef gesloten voor de conservatieve partijen. Voor de fractie wilde hij een oogje
dichtknijpen, omdat naar zijn mening anders het gevaar bestond dat de Britse
conservatieven hun heil gingen zoeken bij de Franse gaullisten.20

Deze angst was niet gerechtvaardigd. De Britse conservatieve europarlemen-
tariërs namen, vanuit de vrees om de afstand tot de eigen nationale partij te
groot te doen worden, in Straatsburg en Luxemburg (na 1967 vond een deel van
de plenaire zittingen ook in de hoofdstad van het groothertogdom plaats) de
eerste jaren een low profile aan en wensten zich ook niet te binden aan welke
 andere groepering dan ook. Pas met de definitieve aankondiging van de eerste
directe verkiezingen van het Europees Parlement werden de programmatische
bedoelingen van de ecg duidelijker en kwam de voorkeur voor een samenwer-
king met de christen-democraten aan het licht.21

De Franse christen-democraat Poher, voormalig voorzitter van het Europees
Parlement, riep na de toetreding van de drie nieuwe landen tot de eg op tot de
vorming van een Unie van Europese Democraten, waarin alle Europese partij-
en van het midden onderdak zouden moeten vinden. Hij doelde daarbij vooral
op de aansluiting van de gaullisten bij de christen-democraten.22 In de Equipe
werd begin mei 1973 met bezorgdheid gereageerd op de pogingen van de gaul-
listische europarlementariërs om politiek onderdak te vinden in de christen-
demo cratische fractie, vooral ook omdat Lücker zich niet afwijzend had be-
toond tegenover een dergelijke uitbreiding. Wel had de fractieleider gesteld dat
de Fransen dan wel de politieke beleidslijnen dienden te onderschrijven.23 Met
name de anti-Europese opstelling van de gaullisten zou hen nog decennia ver
verwijderd houden van de christen-democraten.

De Equipe bleef in ieder geval ook afwijzend staan tegenover de ‘inter-party
conferences’. Op de uitnodiging voor de door de Luxemburgse csv georgani-
seerde bijeenkomst van mei 1973 werd negatief gereageerd.24 Om een beeld te
krijgen van de denkwijze in de rechterflank van de eucd is het zinvol kort in te
gaan op het aan de zusterpartijen (ook degene die verstek hadden laten gaan)
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toegezonden referaat van Kohlmaier op deze bijeenkomst. In een analyse van
de maatschappelijke en politieke veranderingen in de recente periode stelde de
Oostenrijker een algemene politieke trend naar links vast, die te danken was aan
adequaat inspelen op de veranderde omstandigheden door de socialistische par-
tijen. Deze hadden veel van hun ideologische veren afgeschud en waren daar-
door electoraal hun christen-democratische en conservatieve opponenten, bij
wie door een al te sterke fixatie op de regeermacht in de naoorlogse wederop-
bouwfase verstarring was opgetreden, voorbijgestreefd. De overal herkenbare
socialistisch-liberale toenadering (zoals in de Bondsrepubliek) dreigde tot ge-
volg te hebben dat christen-democraten en conservatieven blijvend buitenspel
zouden komen te staan. De nervositeit hierover was nog toegenomen nadat de
voormalige voorzitter van de Europese Commissie S.L. Mansholt de idee had
geopperd een Europese socialistische partij op te richten. Aangezien de Socia-
listische Internationale al een aanzienlijke organisatorische voorsprong had op
de eucd, was een verdere relatieve achteruitgang van de Europese positie 
van de centrum-rechtse partijen te verwachten indien zij zelf geen actie zouden
ondernemen, zo meende Kohlmaier. Naar zijn mening bestond er echter wel
degelijk hoop voor de christen-democraten en conservatieven. Aan drie voor-
waarden zou dan wel moeten worden voldaan. Allereerst zou een eigen filoso-
fie ontwikkeld moeten worden voor een maatschappij waarin niet staatsinter-
ventie, maar vrijheid en verantwoordelijkheid de leidende beginselen zouden
zijn. Vervolgens zouden de partijen de jeugd en de intelligentsia weer moeten
betrekken bij hun werk. Ten slotte zouden zij internationaal beter moeten sa-
menwerken.25

De Nederlanders voelden zich niet geroepen op dit appèl in te gaan. Ook op
de invitatie voor de volgende samenkomst van christen-democraten en conser-
vatieven, tijdens het partijcongres van de Britse Tories in oktober 1973 in Black-
pool, werd door de Equipe negatief gereageerd. In het antwoord werd wel res-
pect geuit voor de Europese politiek van de Tories. Oliemans, afwezig tijdens
de vergadering waar tot het afwijzende besluit werd gekomen, woonde de
 ‘inter- party conference’ vervolgens wèl bij – zoals ook drie jaar eerder. De chu-
ondervoorzitter bevond zich in Blackpool in het gezelschap van Scandinavische
en Britse conservatieven en Franse gaullisten.26

Aan het eind van dat jaar was het vervolgens de formeel onafhankelijk van de
Conservative Party opererende Bow Group, die met de arp contact zocht.27 De
Equipe zag geen bezwaar tegen aanwezigheid op bijeenkomsten van deze tot de
linkervleugel van de partij behorende groepering van jongere politici. Oliemans
bood aan op eigen kosten eens poolshoogte te gaan nemen. Het was ook de chu-
ondervoorzitter, die er in de Equipe voor pleitte de kanalen naar de conservatie-
ven toch wat open te zetten. Dat hoefde geenszins te betekenen dat akkoord ge-
gaan werd met een gemeenschappelijke fractie in het Europees Parlement, maar
gaf wel de gelegenheid om de vinger aan de pols te houden. Teneinde meer dui-
delijkheid te verkrijgen over de marges in de contacten met de conservatieven
verzocht Oliemans op de Bureauzitting van midden januari 1974 om een alge-
mene richtlijn. Hij had zelf vastgesteld, dat op het laatste Tory-partijcongres zo’n
beetje alle West-Europese partijen – zelfs de dc – aanwezig waren geweest.28
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Op diezelfde Bureauvergadering bracht ook de Belgische europarlementa-
riër Bertrand de samenwerking tussen de christen-democraten en de conserva-
tieven in het Europees Parlement ter sprake. Naar de mening van Bertrand, zelf
tegenstander van een toenadering tot de conservatieven, werkte de speciaal in-
gestelde contactcommissie niet; de conservatieven lieten zich in dit gremium
maar weinig gelegen liggen aan de opvattingen van hun partners. Tevens achtte
hij het bezwaarlijk dat vanwege de nauwe contacten ter rechterzijde de afstand
tot de socialisten onnodig groeide. Het ontstaan van een breed links front met
een samenwerking tussen sociaal-democraten en communisten zou er het ge-
volg van kunnen zijn.29

Het was wel duidelijk dat de Equipe het rigoureuze standpunt ten aanzien
van het contact met de Britse conservatieven aan het loslaten was. Wellicht ten
gevolge van de optredens van Oliemans, maar waarschijnlijker nog omdat on-
dertussen vanuit de Europese fractie toch naar mogelijkheden voor coöperatie
gezocht werd en een realistischer opstelling dus ook bij de Equipe gewenst was,
werd het rigide boycot-standpunt versoepeld. Begin april bereikte de Neder-
landse partijen andermaal een uitnodiging voor een volgende inter-party confe-
rence, die ditmaal georganiseerd was door de Finse en Zweedse conservatieven
en in mei in Helsinki zou plaatsvinden. Kooijmans dacht aan een brief aan de
Britse Labourpartij, waarin uitgelegd zou worden dat deelname van de Euro-
pese christen-democratische partijen een historisch gegroeide gewoonte was.30

Een nihil obstat van de Britse socialisten zou de deelname aan conservatieve
partijbijeenkomsten blijkbaar minder bezwaarlijk maken. De Nederlanders
durfden de stap uiteindelijk toch niet aan. Op de invitatie van de Scandinavische
conservatieven volgde vervolgens het gebruikelijke afwijzende antwoord, on-
der verwijzing naar de in 1967 vastgestelde gedragslijn van de eucd.31

Het was ook Schmelzer inmiddels gebleken dat alle andere partijen de ge-
woonte hadden ontwikkeld om de bijeenkomsten van de conservatieven te la-
ten bijwonen door ‘waarnemers’. Teneinde de broze eenheid binnen de eucd
niet aan te tasten besloten de Nederlanders hier nu maar mee in te stemmen.
Nieuwe, versoepelde ‘richtlijnen’ vanuit het Bureau ten aanzien van uitnodi-
gingen voor contacten met de conservatieve partijen maakten het gemakkelij-
ker voor de Nederlanders om ook weer positief te reageren op een uitnodiging
van het Conservative Party International Office om die zomer weer eens in
Londen te komen praten met de partijtop van de Britse conservatieven.32 Dat
bezoek aan Londen zou overigens nog wel twee jaar op zich laten wachten.

Debat om het karakter van de Europese partij

Hoewel begin jaren zeventig de barrières om te komen tot Europese partijvor-
ming door sommigen nog als onneembaar werden beoordeeld33, nam de inte-
resse ervoor vanaf 1973 toe. Aan het eind van het eucd-congres in november
kreeg Lücker van de nieuw gekozen president Von Hassel en zijn voorganger
Rumor de opdracht statuten voor te bereiden voor een op te richten Europese
partij. De Europees fractievoorzitter riep hiervoor de hulp in van onder ande-
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ren Hahn, Müller en cvp-voorzitter Wilfried Martens. Hahn en Müller stelden
een synopsis op van de statuten van de beoogde lid-partijen, waarna enkele uit-
gangspunten voor de nieuwe Europese partijformatie konden worden vastge-
steld. Deze zou in ieder geval federatief van structuur moeten zijn; het lidmaat-
schap zou moeten openstaan voor christen-democratische partijen, maar ook
voor partijen die program en statuut zouden kunnen onderschrijven; de getals-
verhoudingen in de Europese fractie zouden bepalend moeten zijn voor de ver-
tegenwoordiging van de nationale partijen in de nieuwe partij, die bij voorkeur
een neutrale benaming als ‘Europese Volkspartij’ zou moeten dragen.34

Op de Bureauvergadering begin juni 1974 in Rome werd besloten de voorbe -
reidende werkzaamheden een aanvang te laten nemen. De druk op de christen-
democraten was toegenomen nadat op 5 april het aloude Verbindingsbureau van
socialistische partijen uit de eg was getransformeerd in een Confederatie van
Socia listische Partijen van de eg. De christen-democraten dienden de op ge -
lopen achterstand zo snel mogelijk in te lopen. Verwacht werd dat met een
 afgerond manifest (er werd nog op gerekend dat dit op 1 november van dat
jaar gereed zou zijn) en een hierop gebaseerd politiek program in handen de
stap naar de vorming van een Europese partij een eenvoudige zou zijn. Dat
zou al snel blijken tegen te vallen – en niet alleen omdat het manifest op zich liet
wachten.35

Op de Europese top van de eg-regeringsleiders, begin december 1974 in Pa-
rijs, werd het principebesluit genomen om in de nabije toekomst rechtstreekse
verkiezingen voor het Europees Parlement te organiseren. Voorjaar 1978 werd
in eerste instantie haalbaar geacht voor de eerste Europese verkiezingen. De
Europese Raad bekrachtigde tijdens een conferentie op 12 en 13 juli 1976 in
Brussel deze intentie. Met name dit vooruitzicht had, zo wordt achteraf in po-
liticologische kringen gemeend, een katalyserende uitwerking op de Europese
partijvorming.36

Over de ontstaansgeschiedenis van wat uiteindelijk de Europese Volkspartij
zou gaan worden zijn we inmiddels door verschillende publicaties geïnfor-
meerd. Allereerst is daar de doorgaans sympathieke verslaggeving van direct
betrokkenen als Hahn, Stirnemann, Papini, De Brouwer en Jansen.37 Daarnaast
zijn er de wetenschappelijke analyses van de partijvorming op Europees niveau
uit politicologische hoek, waarbij het ontstaan van de christen-democratische
partijenfederatie vergeleken wordt met de liberale en de sociaal-democrati-
sche.38 In deze studie gaat het in het bijzonder om de pogingen van de zijde van
de Nederlandse partijen om dit proces zodanig te beïnvloeden, dat deze Euro-
pese partijformatie een werkelijk vooruitstrevend christen-democratisch pro-
fiel kreeg. Daarbij vonden zij andermaal de vertegenwoordigers van de
cdu/csu op hun weg. De Duitse geestverwanten lieten geen mogelijkheid on-
benut om te komen tot de oprichting van een brede Europese middenpartij.

Al in de zomer van 1974 waarschuwde Hahn in een van zijn nota’s aan de
Nederlandse equipe voor de steeds verdergaande contacten tussen de cdu/csu
en de (met name Britse) conservatieven. Hij wees op de in belang en frequentie
toenemende bilaterale ontmoetingen tussen vertegenwoordigers van beide par-
tijen, maar ook op het groeiende belang van de ‘inter-party conferences’. Naar
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zijn inschatting was binnen de Duitse Uniepartijen de conservatieve stroming
onverminderd dominant. De hoop op verandering in vooruitstrevende rich-
ting, zoals Hahn die in de eerste jaren na de Machtwechsel nog had gehad, was
ijdel gebleken. De meeste leidende politici hadden sterke banden met werkge-
verskringen en wensten op Europees niveau een ‘alles omvattende coöperatie
van alle niet-socialistische krachten’. Ze waren er nog wel, die meer progressie-
ve of ‘open’ politici binnen de cdu, zo rapporteerde hij. De progressieve stro-
ming was vertegenwoordigd in de Sozialausschüsse, de Junge Union en de in-
tellectuelen rond het periodiek Sonde. Van de partijprominenten was Kohl naar
zijn inschatting niet eenduidig conservatief en ook secretaris Biedenkopf en
penningmeester Kiep bezaten een tamelijk onafhankelijke geest. Kiep was door
Kohl tevens belast met de internationale relaties van de partij en zou de Duitse
vertegenwoordiging in de eucd gaan aanvoeren. Dat bood dus misschien per-
spectief, zo hield Hahn de moed er maar in. Hij keek daarnaast met belangstel-
ling naar de positie van Lücker. Hoewel hij met de Europees fractievoorzitter
goed overweg kon, kwalificeerde hij hem toch als een conservatief, die ‘met een
zekere systematiek [werkt] voor een geleidelijk groeiende samenwerking met
de conservatieven’. Anderzijds volgde Lücker Hahn wel in zijn voorstellen aan
het eucd-Bureau om steun te verlenen aan de betrekkelijk progressieve ppd in
Portugal. Om tegen de groeiende conservatieve invloed vanuit de cdu/csu een
tegenwicht te kunnen bieden, was het noodzakelijk dat de Nederlandse partij-
en en de Equipe hun aandacht concentreerden op de door hem genoemde min-
der conservatieve personen, zo meende Hahn.39

In de vergadering van de Equipe eind oktober 1974 sprak kvp-voorzitter De
Zeeuw zijn verontrusting uit over de toenadering tussen cdu/csu en de Britse
conservatieven. Naar zijn mening zou deze ontwikkeling onvermijdelijk leiden
tot een Europese politieke constellatie met twee partijen naar links-rechts mo-
del, terwijl de Nederlanders toch een drie- of meerstromenland prefereerden.
Contacten met conservatieven waren alleen acceptabel als ook regelmatig
samen gewerkt werd met Labour, zo meende De Zeeuw. Hij was ook niet
geluk kig met de eenzijdige samenwerking met de conservatieven in de Raad van
Europa, waar de christen-democraten de socialisten links lieten liggen. Equipe-
voorzitter Schmelzer vond echter dat de Britse Tories met hun gedurfde op-
stelling inzake de Britse toetreding tot de eg wel enig krediet verdienden: ‘Wij
moeten in het praktische veld wel met hen in contact willen blijven.’40

Dat nam niet weg dat Hahn vond dat er haast geboden was met de vorming
van een Europese partij. Het was een ‘historische opdracht’ voor de christen-
democraten om hun samenwerking verder vorm te geven. Hij waarschuwde in
Politiek perspectief wel dat het niet zou meevallen om tot een gemeenschappe-
lijk politiek program voor een dergelijke federatie te komen. Immers, op een
tweetal punten bestond, zoals eerder gebleken was, groot verschil van inzicht.
Het eerste betrof de ‘ideologische grondslag’. De Nederlandse partijen hecht-
ten sterk aan de evangelische boodschap in de politiek, terwijl alle andere, ster-
ker gedeconfessionaliseerde partijen zouden willen volstaan met verwijzingen
naar ‘christelijke inspiratie, het christelijke persoons- en gemeenschapsbeeld of
iets in die geest’. Het tweede probleem dat voor verdeeldheid zou gaan zorgen
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tussen de partijen, was de ‘sociaal-economische visie’. Er bestonden daardoor
‘accentverschillen in de beoordeling van het socialisme in het algemeen, in de
bereidheid tot samenwerking met de socialisten of met de conservatieven, in de
formulering van een alomvattende politiek’. De Europese partij zou, zo was
Hahns verwachting, dan ook ‘niet in één adem verwezenlijkt kunnen worden’.41

Hahn was ondertussen meer en meer teleurgesteld geraakt in Von Hassel, die
erop uit was om de eucd met het oog op de Europese partijvorming om te vor-
men tot een organisatie voor christen-democraten èn conservatieven. Hahn had
getracht hem te overtuigen van de onaanvaardbaarheid van deze plannen. Toen
hij geen voet aan de grond bleek te krijgen, betichtte hij de eucd-voorzitter van
zwak leiderschap. Von Hassel liet zich volgens Hahn te zeer beïnvloeden door
rechtse krachten binnen zijn partij. Hij troostte zich met de gedachte, dat niet
de gehele cdu dezelfde mening toegedaan was. Het was van belang dat de
‘progressieve’ krachten binnen de eucd frequenter overleg pleegden. Het con-
servatieve kamp profiteerde immers van de veel intensievere contacten tussen
de cdu, övp en de cvps. Met name met de Italianen zou de Equipe een hotline
moeten opzetten, zo adviseerde Hahn.42

In een interview met het aan de cdu gelieerde Deutsches Monatsblatt liet Von
Hassel zich in maart nog eens uit over zijn toekomstverwachtingen aangaande
de Europese partijvorming. Hij begreep en respecteerde de bezwaren bij som-
mige eucd-partijen tegen de samenwerking met de conservatieven wel, maar op
de lange termijn was deze toch logisch en onvermijdelijk. Immers, de reeds be-
staande samenwerking in het Europees Parlement verliep zo goed als rimpel-
loos, zo meldde hij met enige overdrijving. Bij vergelijking van het verkie-
zingsmanifest van Heath bij de recente verkiezingen of de congresrede van mi-
nister Keith Joseph het voorbije najaar met het beleid van de cdu konden
nauwelijks verschillen vastgesteld worden. De bezwaren van Italiaanse, Neder-
landse en Belgische zijde deed Von Hassel af als ‘vor allem im Historischen
begründet’. Met het verstrijken van de tijd zouden die hun scherpte en beteke-
nis verliezen.43

De Nederlanders zagen de csu als de grote boosdoener. Het was immers de
Beierse zusterpartij die de cdu naar rechts trok. Volgens een onder socialisti-
sche invloed staande Duitse nieuwsbrief gingen de vertegenwoordigers van de
Nederlandse en Belgische partijen zelfs zover om in de wandelgangen van de
vergadering van het Politiek Bureau midden februari 1975 in Den Haag bij de
cdu-afgevaardigden te bepleiten meer afstand te nemen van de csu en de tradi-
tionele samenwerking in de Bondsdag te beëindigen. Böx ontkende in een
schrijven aan Schmelzer dat de Duitse delegatie in Den Haag met een dergelijk
onheus voorstel was benaderd, maar uitte vervolgens wel zijn verbazing over de
reserves die bij andere christen-democratische partijen tegenover de cdu be-
stonden: ‘aus welchen Gründen wird mir immer schleierhaft bleiben, denn eine
fortschrittlichere Partei in Sozialangelegenheiten als die cdu gibt es unter den
cd-Parteien Europas nicht’. In zijn antwoord deelde Schmelzer mee dat ook hij
geen weet had van een advies van Nederlandse zijde aan de cdu om de csu af te
stoten. Hij stelde vast dat de meningsverschillen tussen de cdu en de Neder-
landse partijen inderdaad ‘sicher nicht auf dem Gebiet der Sozialangelegen -
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heiten’ lagen (waarbij hij vlotjes over een aantal verschillen van inzicht op dit
terrein heenstapte) maar zeker wel betrekking hadden op de kwestie van de
houding ten aanzien van de Britse conservatieven. Op dat punt stonden de cdu
en de csu alleen, zo trachtte Schmelzer Böx te overtuigen van de geïsoleerde
posi tie van de cdu.44

Discussie over samenstelling en naam van de partij

Wat betreft de samenstelling van de Europese partij was het al snel een (met
name door de Europese fractie) uitgemaakte zaak dat de deelname aan de nieuw
te vormen Europese partijenfederatie zich zou beperken tot partijen uit de ne-
gen bij de eg aangesloten landen. Het was dan ook niet mogelijk dat de eucd
zelf getransformeerd zou worden tot de beoogde Europese partijformatie. De
helft van de bij de eucd aangesloten partijen was immers afkomstig uit landen
buiten de Gemeenschap. Er diende dus een nieuwe organisatie geformeerd te
worden. Zelfs de discussie over de Europese partijvorming bleef buiten de
eucd. Zij werd vooral gevoerd in het in 1972 ingestelde Politiek Comité, waar-
in zowel de Europese fractie als de eucd-partijen uit de eg-landen vertegen-
woordigd waren. Dat betekende meteen ook dat de övp en de cvps tot hun niet
geringe onvrede buiten de besprekingen bleven.45

Vervolgens verplaatste de discussie zich naar de vraag welke partijen uit de
negen landen zich mochten aansluiten. Waren dat alleen de christen-democra-
tische partijen uit de zes oprichtingslanden? Of konden uit landen waar geen bij
de eucd aangesloten partijen actief waren ook andere centrum-rechtse partijen
lid worden? Vanzelfsprekend spitste de discussie zich toe op Groot-Brittannië,
waar geen christen-democratische partij was, maar waar de Conservatives al-
lang van hun belangstelling voor samenwerking hadden blijk gegeven. Het
werd al snel duidelijk hoe de scheidslijnen liepen: cdu en csu streefden naar een
verruimd lidmaatschap, terwijl alle andere partijen slechts christen-democrati-
sche partijen wensten toe te laten.46

Op de eerdergenoemde Bureauzitting van februari 1975 in Den Haag werd op
voorstel van Kruisinga aan Lücker en cvp-voorzitter Martens de opdracht ver-
strekt om elk een werkdocument voor een Europese partij op te stellen. Op de
zitting van het Politiek Comité van 26 september 1975 te Luxemburg werden
deze stukken besproken. Hierbij kwamen direct de meningsverschillen aan het
licht. Het voorstel van Lücker was tweeledig. Het eerste deel betrof een voorstel
voor de oprichting van een Europese christen-democratische partij, het tweede
een plan voor de vorming van een ‘soort federatie van de partijen van het Mid-
den’, waartoe hij de Britse conservatieven, de Franse liberalen van de nieuwe
president Valéry Giscard d’Estaing en eventueel de pro-Europese gaullisten wil-
de toelaten. Het eerste plan kon in de vergadering rekenen op unanieme instem-
ming, het tweede vooral op veel weerstand. Martens, gepromoveerd jurist en te-
vens in het bezit van een baccalaureaat in de thomistische wijsbegeerte, kwam
met aanbevelingen voor de oprichting van een Europese politieke partij waarin
‘de kristen-demokraten [kunnen] samenwerken met behoud van hun identiteit’,
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waarbij de mogelijkheid van ‘samenwerking met alle andere demokratische par-
tijen’ (dus niet alleen de conservatieve) opengehouden werd. Het nog steeds in
behandeling verkerende Europees Manifest zou als ‘ideologische basis’ van deze
partij moeten dienen. Een speciale werkgroep zou een politiek programma moe-
ten opstellen; voorts moest een eigen partijstructuur gecreëerd worden. In een
polarisatie in Europa tussen een linker- en een rechterblok zag Martens niets –
de christen-democraten dienden hun eigen positie te behouden en niet op te gaan
in een groter blok. Reagerend op de voorstellen sprak csu-vice-voorzitter Heubl
namens de Duitse partijen. Hij benadrukte dat tot de op te richten Europese par-
tij de Britse conservatieven moesten behoren. Hahn gaf zijn steun aan het plan-
Martens. Dat hij daarbij ondersteund werd door de Italiaanse delegatie kon hem
nauwelijks geruststellen, aangezien die samengesteld was uit personen van de
tweede en derde garnituur. Het was voor een volgende gelegenheid aan te beve-
len, dat de Italianen sterker vertegenwoordigd zouden zijn, zo vond Hahn. De
Duitse visie zou anders toch wel eens kunnen zegevieren. Datzelfde verwijt
mocht eigenlijk ook de Nederlandse partijen gelden; zij blonken in Luxemburg
namelijk ook uit door afwezigheid (de arp’ers hadden als excuus dat een dag la -
ter een extra partijraad geconvoceerd was) en mochten zich gelukkig prijzen dat
kosmopoliet Hahn wel present was om de eigen visie te verdedigen. Dat nam
niet weg dat de Equipe zich enkele weken later met terugwerkende kracht aan-
sloot bij de visie-Martens.

De presentatie van de twee van elkaar verschillende scenario’s voor een
Euro pese partij leidde in Luxemburg tot een langdurige discussie, waarin de al -
oude meningsverschillen naar voren kwamen. Op voorstel van voorzitter Von
Hassel werd besloten tot de instelling van een werkgroep, die voorbereidend
werk zou moeten verrichten voor de oprichting van een christen-democrati-
sche partij en hiervoor een aantal basisdocumenten zou moeten opstellen. In de
commissie zouden naast Von Hassel zelf onder anderen Bertrand (enkele we-
ken eerder gekozen tot opvolger van Lücker als voorzitter van de Europese
fractie), Forlani, Schmelzer, Lücker en Martens zitting nemen. Gewerkt moest
worden aan de organisatiestructuur, de naamgeving en het politiek programma
van de Europese partij; eind januari werden resultaten verwacht. Lücker, als
Europees fractievoorzitter vooral teruggetreden (hij bleef wel aan als fractielid)
om zich geheel aan de vormgeving van de Europese partij te wijden, en Martens
werden aangewezen als rapporteurs van de werkgroep.47

De Britse politicoloog Geoffrey Pridham heeft erop gewezen dat de funda-
mentele discussies tussen de christen-democraten doorgaans gevoerd werden
‘disguised in the form of symbolically-loaded discussions over technicalities or
formalities’. Behalve het debat over de samenstelling van de Europese partij
(wel of geen conservatieven) mag daartoe zeker de discussie over de naam ge-
rekend worden, zo meent Pridham terecht. Achter deze discussie over de
naamgeving waren eenvoudig de diepere meningsverschillen tussen de twee
christen-democratische kampen herkenbaar. De voorstanders van het opnemen
van het adjectief ‘christelijk’ of ‘christen-democratisch’ in de naam waren door-
gaans in de Italiaanse, Belgische en Nederlandse partijen te vinden, terwijl die
van het veel neutralere ‘volkspartij’ tot de Duitse partijen behoorden. Opname
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van expliciete verwijzingen naar de christelijke inspiratie in de partijnaam zou
meteen een blokkade opwerpen naar geïnteresseerde partijen die deze niet deel-
den, zo vreesden de Duitsers. Zij wezen ter ondersteuning van hun keuze ook
op de situatie in Frankrijk en Groot-Brittannië, waar de term ‘christelijk’ al snel
een ongewenste ultramontaanse en klerikale bijklank had.48 Lücker verwees na-
drukkelijk naar de aartsvader van de Europese christen-democratie, Luigi Stur-
zo, die zijn eigen partij in 1919 ‘volkspartij’ genoemd had om ook niet-christe-
nen te kunnen aantrekken. Een overtuigender referentiekader was nauwelijks
denkbaar, zo moet de Beierse politicus gedacht hebben.49

Tijdens de Bureauvergadering van 17 november 1975 in Brussel werd in ‘som
tijds verhitte discussies’ van gedachten gewisseld over de naamgeving. Böx her-
haalde het Duitse voorstel voor een ‘Europese volkspartij’. Schmelzer ver-
klaarde vervolgens dat het naar de eigen achterban onverkoopbaar was – zeker
na de Nederlandse nederlaag inzake het Europees Manifest in Zürich (zie
hoofdstuk 2) – dat in de naam van de Europese partij niet de bepaling ‘christen-
democratisch’ zou worden opgenomen. Bovendien vreesden de Nederlanders
terecht, dat het aannemen van een neutrale naam, zoals door Böx was voorge-
steld, de deuren openzette voor toetreding van de Britse conservatieven. Hoe-
wel Schmelzer enige onderhandelingsruimte liet en aangaf een groter belang toe
te kennen aan ‘de grondslag, de doelstelling en het programma’, waren de te-
genstellingen ter zitting onoverbrugbaar. De steun aan de Nederlanders was
overigens gering; eigenlijk deelden alleen de Belgische afgevaardigden hun
standpunt, zelfs waren er ook bij cvp en psc zeker ook tegenstanders van het
opnemen van het adjectief ‘christelijk’ in de partijnaam. Een besluit over de
naam werd in Brussel niet genomen.50

Aansluitend op de Bureauvergadering vond de eerste vergadering plaats van
de werkgroep ‘Europese partij’. De eerste sessie van deze bijeenkomst in Brus-
sel werd ook al geheel in beslag genomen door de discussie over de naam van
de partij. Door het ontbreken van politici ‘van de eerste rang’ voelden de aan-
wezigen zich weliswaar geremd in hun mogelijkheden beslissingen te nemen;
anderzijds gaf dat iedereen de vrijheid zijn (vrouwen ontbraken in het gezel-
schap) mening vrijelijk te uiten. Schmelzer legde namens de Nederlandse par-
tijen de nadruk op de duidelijkheid over de identiteit: die diende overtuigend
christen-democratisch te zijn. Pas als dat gerealiseerd was, zou hij bereid zijn
mee te denken over relaties met ‘andere politieke krachten, die met ons zouden
kunnen samenwerken, hoewel zij onze grondslag niet delen’. cdu-afgevaardig-
de Egon Alfred Klepsch verklaarde hierop dat ‘het woord christelijk’ niet in de
partijnaam opgenomen kon worden, omdat dat mensen zou afstoten. Hij ver-
wees tevens naar de discussie die in de cdu gevoerd werd of de ‘C’ wel ge-
handhaafd moest worden. Vanzelfsprekend dacht hij ook aan de mogelijkheid
om in de toekomst – bij aansluiting van nieuwe lidstaten bij de eg – andere,
niet-christen-democratische centrum-partijen te kunnen laten toetreden. De
term ‘christelijk’ diende ook al vermeden te worden omdat er ook christenen
waren buiten de christen-democratische partijen en omdat het niet de bedoe-
ling was dat de nieuwe Europese partij alleen de gelovige christenen zou verte-
genwoordigen. De partij diende kiezers te trekken op basis van haar program.
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cepess-directeur Dieudonné André antwoordde dat hij het onbegrijpelijk
zou vinden indien het woord christen-democratisch niet in de partijnaam op-
genomen zou worden. De Europese socialisten en liberalen zouden toch ook
niet twijfelen om hun partijenfederatie socialistisch of liberaal te noemen? De
naamswijziging van nei in eucd was in 1965 immers ook doorgevoerd om dui-
delijkheid te creëren. ‘Ofwel wij zijn christen-democraten ofwel wij zijn het
niet. Als dat laatste het geval is kunnen wij beter nu uit elkaar gaan’, zo tracht-
te de Belg de kwestie te forceren. Het was Von Hassel die vervolgens de sug-
gestie deed om in de ondertitel van de partijnaam de term christen-democra-
tisch op te nemen. Het was naar zijn mening van groter belang om nationale
partijen te verenigen op basis van een program, niet van een identiteit. Hij ver-
klaarde ter toelichting enigszins geschrokken te zijn van het door hem bijge-
woonde eerste cda-congres in augustus, waar in zijn beleving de theologische
discussies de politieke overheerst hadden. Dat mocht niet het beeld worden van
de Europese partij, zo meende de eucd-voorzitter. Vanuit zijn eigen ervaringen
in het Europees Parlement voorspelde ook Lücker dat de term ‘christen-demo-
cratie’ in de partijnaam problemen zou opleveren. Voor Ierse en Griekse poli-
tici zou het een onmogelijke zaak zijn zich bij een partij met zo’n naam aan te
sluiten. Hij trachtte de pil voor de Nederlandse en Belgische partijen te vergul-
den door te suggereren dat elke nationale partij naast de Europese haar eigen
naam kon blijven hanteren. Zijn opvolger als fractievoorzitter Bertrand voor-
zag juist een verminderde fractiegrootte bij het hanteren van de benaming
‘Euro pese Volkspartij’: de interne cohesie zou dan afnemen door het gebrek aan
duidelijkheid, waarna progressieve parlementsleden snel naar de liberalen of de
socialisten zouden kunnen oversteken. Het hielp de Belgen en de Nederlanders
niet dat de Italianen betrekkelijk onverschillig stonden ten aanzien van de par-
tijnaam. Steun van een van de twee belangrijkste West-Europese christen-de-
mocratische partijen zou in deze discussie gewicht in de schaal gelegd hebben.
Schmelzer besloot namens de Nederlandse partijen deze zitting met een uit-
drukkelijk appèl om toch het adjectief ‘christen-democratisch’ in de partijnaam
op te nemen. Hij herhaalde dat de Nederlanders tijdens de Bureauvergadering
van september in Zürich al genoeg hadden moeten slikken, toen besloten was
de verklaring dat het evangelie het (enige) richtsnoer zou zijn van het politiek
handelen niet in het Europees Manifest op te nemen. Het zou aan de achterban
van de Nederlandse partijen onverkoopbaar zijn, mocht nu de term christelijk
ook uit de partijnaam verdwijnen. Het was duidelijk dat ter vergadering de
kwestie van de naam niet opgelost kon worden. Besloten werd tot de instelling
van twee subcommissies ad hoc: een onder leiding van Lücker en Martens, die
de statuten van de nieuwe partij moest voorbereiden, en een die de ideeën van
Lücker betreffende het democratisch centrum ging uitwerken.51

In de Equipevergadering van december kwam de kwestie van de naam van de
Europese partij uiteraard weer ter sprake. Dit keer namen de Nederlanders een
wat toegeeflijker houding in dan Schmelzer enkele weken eerder in Brussel.
Naar de mening van de Equipe was het van groter belang dat de christelijke in-
spiratie herkenbaar was in het politiek program van de Europese partij; aan de
naamgeving van de partij kon desnoods een minder hoge prioriteit worden toe-
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gekend. Bovendien was in Luxemburg gebleken dat er weinig steun was voor
de Nederlandse visie. Slechts de Belgen kozen de Nederlandse zijde; zelfs de
Italianen waren minder gehecht aan een expliciete naamgeving. De andere par-
tijen waren ronduit tegen.52

Lücker had in de vergadering van de commissie ‘Europese partij’ in Brussel
ook zijn ideeën omtrent een Europees democratisch centrum weer eens aan de
orde gesteld. Een dergelijke organisatie bood de mogelijkheid om tegelijkertijd
vast te houden aan de eigen ideologie en te zoeken naar politieke bondgenoten.
Lücker wees er in dit verband nog eens op, dat in de meeste landen die in de toe-
komst zouden kunnen toetreden tot de eg geen christen-democratische ge-
sprekspartners waren. Om de eigen positie in Europa te kunnen handhaven 
zou dus creatief naar bondgenoten gezocht moeten worden, zonder meteen al
tot samensmelting over te gaan. Martens zag niets in de voorstellen van Lücker
voor een democratisch centrum (‘Wij willen onze substantie niet verliezen’),
maar nam ook afstand van de Nederlandse positie door te stellen dat de Euro-
pese partij niet gebaseerd diende te zijn op ‘de bijbel of levensbeschouwelijke
principes’, maar op ‘ethische principes’. Het politiek handelen moest in de mo-
derne tijd kiezers mobiliseren: ‘Het vervagen van de confessionele band zal
plaats moeten maken voor een politieke motivering.’ Nauwelijks verholen on-
begrip over de deelname van arp’ers en kvp’ers aan het kabinet-Den Uyl klonk
door in Martens’ opmerking: ‘Ten aanzien van de coalitie-vorming zijn er par-
tijen, die het meest aan de bijbel hechten, maar die niet aarzelen met marxisten
samen te werken.’

De Nederlanders achtten Lückers troetelkind – een democratisch centrum –
weliswaar een zinvolle gedachte, maar onder strikte voorwaarden. Allereerst
diende de vorming van de eigen Europese christen-democratische partij afge-
rond te zijn, daarna zou pas gewerkt kunnen worden aan een dergelijk centrum.
Daarnaast zouden de christen-democraten de handen vrij moeten houden om
ook samenwerking te zoeken met de linkerzijde. De Italianen sloten zich aan
bij de eerdere voorstellen van Martens en zetten hun vraagtekens bij de plannen
van Lücker, die naar zij meenden uiteindelijk toch tot een rechtse Europese par-
tij zouden leiden. De csu’er Franz Ludwig Graf Schenk von Stauffenberg be-
pleitte nog eens de vorming van meerderheidscoalities; aansluiting van niet-
christen-democraten was dan onvermijdelijk.53

Tijdens de tweede bijeenkomst van de werkgroep ‘Europese partij’, op 11 de-
cember 1975 in Brussel, kwamen de tegenstellingen tussen de progressieven en
de conservatieven weer ‘levensgroot’ aan het licht. Met voorbijgaan aan de eer-
dere voorstellen van Martens en Lücker overrompelden Heubl en Böx de ver-
gadering met een nieuw concept, dat de oprichting beoogde van een Europese
partij die zou openstaan voor christen-democraten èn andersgezinde partijen. 
Behalve het ontbreken van het toevoegsel ‘christen-democratisch’ in de partij-
naam was ook niets opgenomen over een eigen ideologie en structuur. Naar de
mening van de initiatiefnemers was het voorstel bedoeld om een breuk tussen
de cdu/csu en de andere christen-democratische partijen te voorkomen. Zelfs
Lücker verzette zich tegen behandeling van dit voorstel, dat eerst maar eens
naar de partijen toegezonden moest worden ter bestudering. De spanning was
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inmiddels verder opgevoerd doordat enkele dagen eerder op het cvp-congres
geluiden te horen waren geweest dat de Belgische christen-democraten niet
moesten deelnemen aan een partij, waarvan de nieuwe conservatieve partijlei-
der Thatcher en Strauß deel uitmaakten.54

In een bespreking in het dagelijks bestuur van de arp midden januari 1976
schetsten voorzitter H.A. de Boer en secretaris Corporaal het lastige parket
waarin de christen-democratische partijen terechtgekomen waren. Met name
de verbinding die de Duitsers hadden gelegd tussen hun medewerking aan de
vorming van de partij en de instelling van een de Nederlanders, Belgen en Ita-
lianen onwelgevallig democratisch centrum vormde een obstakel voor verdere
gezamenlijke stappen. Omdat de cdu sinds jaar en dag veel mankracht en geld
stak in de eucd55, vreesde Corporaal dat uiteindelijk aan inwilliging van de
Duitse eisen niet te ontkomen zou zijn. Het was in ieder geval zaak, dat het cen-
trum de Europese partij niet zou gaan overvleugelen.56

De Nederlanders klampten zich wanhopig vast aan de spaarzame progres-
sieve signalen binnen de cdu. De cdu’er Katzer was in 1975 met Bertrand de
initiator van de vorming van een vereniging van christen-democratische werk-
nemers. Op 26 januari 1976 werd in Brussel deze Europese Unie van Christen-
democratische Werknemers (eucdw) opgericht. Het is sterk de vraag of de Ne-
derlandse christen-democraten voldoende steun hebben gegeven aan dit
progressieve initiatief. Afgevaardigden van de Nederlandse partijen en vakbon-
den waren bij de oprichting in ieder geval niet aanwezig. Hahn moest er enke-
le maanden later bij de Equipe op aandringen alsnog ondersteuning te geven aan
dit progressieve geluid binnen de eucd. Nadat in 1968 het icv op gedeconfes-
sionaliseerde leest omgevormd was in het Wereldverbond van de Arbeid, dreig-
de de gehele internationale vakbondswereld aan de socialisten toe te vallen, zo
vreesde Hahn. Met de eucdw zouden de christen-democraten weer een eigen
rol kunnen spelen. Vanaf de aansluiting van de nieuwe organisatie bij de eucd,
een maand na de oprichting, kon zij dienst doen als progressieve pressiegroep
in de Unie. Nadat hij eind 1977 aanwezig was geweest op het congres van de
eucdw, besefte ook cda-Tweede-Kamerlid P.H. van Zeil dat de nieuwe organi-
satie een ‘sociaal corrigerende groepering in de rug van de evp’ zou kunnen vor-
men. Daarnaast toonde Katzer, die als eerste voorzitter van de eucdw gekozen
was, zich voorstander van een ‘Europese christen-democratische partij met een
eigen identiteit’, al hechtte hij evenals zijn partijgenoten geen grote waarde aan
een expliciete naamgeving. Program en profiel van de nieuwe partij waren naar
de mening van de Duitse vakbondsman-politicus veel belangrijker.57

Ook tegenover de Belgische partijvoorzitters Martens (cvp) en Charles-Fer-
dinand Nothomb (psc) liet Katzer zich in deze zin uit. Hij verklaarde niets te
zien in een democratisch centrum. De vorming van een christen-democratische
Europese partij mocht naar zijn mening daarentegen niet afketsen op stijfkop-
pigheid inzake de naam. In de preambule van de statuten en het program zou
daarentegen des te scherper de identiteit van de partij moeten blijken. De Ne-
derlanders hadden op de vergadering van de werkgroep ‘Europese partij’ van
16 januari 1976 in Luxemburg hiertoe al een amendement op de ontwerp-sta-
tuten ingediend.58 Deze bijeenkomst was voor de Nederlanders succesvol ver-
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lopen, aangezien op basis van voorstellen van Bertrand en Martens besloten was
dat de Europese partij opgericht zou worden door christen-democratische par-
tijen, waarbij partijen die later zouden willen toetreden eerst een toelatingspro-
cedure dienden te doorlopen.

Hoewel er vanuit de Beierse csu duidelijk druk werd uitgeoefend op de cdu
om de nieuw op te richten Europese partij open te stellen voor de conservatie-
ven, wist Hahn van Katzer en Köppler dat er in het cdu-presidium eigenlijk
nooit over Europese partijvorming gesproken was. Een helder mandaat van
hun partijtop hadden Von Hassel en Böx voor hun voorstellen dus niet. De
door het tweetal onder de partijen verspreide nota over het democratisch cen-
trum was dan ook nooit goedgekeurd door de cdu-top. In diverse gesprekken
bemerkte Hahn dat leidende cdu’ers als Katzer, Köppler en Kiep veeleer een
‘werkelijk christen-demokratische partij in Europa’ wensten, waarbij ‘het
christelijke element niet onder tafel gewerkt moet worden’. Köppler had hem
verzekerd dat binnen de gelederen van de Rijnlandse cdu en in arbeiderskrin-
gen hetzelfde afwijzende standpunt ten aanzien van de relatie met de conserva-
tieven bestond als onder de Nederlandse christen-democraten. Hahn achtte
alertheid van Nederlandse zijde geboden: ‘het is een belangrijke, misschien be-
slissende periode van de europese christelijke demokratie, waarin men tot het
uiterste moet gaan, om een kompromis te bereiken in het zicht van het jaar 1978
[toen nog beoogd Europees verkiezingsjaar, AvK] – maar als de grens van het
mogelijke en aanvaardbare bereikt is, dan kan ook niet meer geaarzeld worden’.
Het was dan ook van het grootste belang voeling te houden met de Italianen en
Belgen, maar ook met de progressieve krachten in de cdu.59

Toen het cdu-presidium de Europese partijvorming op 4 februari voor het
eerst besprak, werd de notitie van Böx niet aangenomen, maar werd besloten de
kwestie verder te laten voorbereiden door een commissie bestaande uit Katzer,
Von Hassel, Kiep en Klepsch. Voorts vond Kohl dat niet slechts het presidium,
maar het voltallige bestuur uiteindelijk zou moeten beslissen welke weg hier in-
geslagen moest worden.60 Wel werd door het presidium besloten tot volledige
medewerking aan de oprichting van een Europese Volkspartij.61 De officiële
partijlijn was er dus een van steun aan de christen-democratische partij. Dat in-
dividuele presidiumleden hun inspanningen richtten op de totstandkoming van
een brede centrumorganisatie, werd hierdoor echter niet uitgesloten.

Ook op 4 februari besprak het algemeen bestuur van het nog piepjonge
cda, nauwelijks bekomen van de emoties over de grondslagdiscussie in eigen
land, de Europese verwikkelingen. Schmelzer legde verantwoording af over de
opstelling van de Nederlandse vertegenwoordigers in de diverse Europese gre-
mia. Hij verklaarde desnoods toe te willen geven op het stuk van de aandui-
ding ‘christen-democratisch’ in de partijnaam in ruil voor een vermelding van
het adjectief in de ondertitel van de partij en een versterking van de christen-
demo cratische profilering in de preambule van de statuten. chu-leider Krui-
singa gaf aan, onverminderd sterk te hechten aan de vermelding ‘christen-
demo cratisch’ in de partijnaam, te meer omdat het weglaten daarvan een stap
kon betekenen op weg naar de zo verfoeide samenwerking met conservatieven,
gaullisten en ‘Giscardiens’. Compensatie in de statuten achtte hij ‘aan de mage-
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re kant’. Anderzijds besefte hij dat de Nederlandse christen-democraten moes-
ten oppassen niet in een geïsoleerde positie terecht te komen. arp-voorzitter De
Boer was aangaande de naamgeving minder vasthoudend: de naam van zijn
eigen partij kende immers ook geen adjectief ‘christelijk’. (Overigens voerde de
arp sinds de jaren zestig wel de ondertitel ‘Evangelische Volkspartij’.) Schmel-
zer stelde voor in de Europese besprekingen de kwestie van de naam als ruil-
middel achter de hand te houden om in ieder geval de wensen betreffende de
preambule van de statuten ingewilligd te krijgen. cda-voorzitter Steenkamp gaf
de voorzitter van de Equipe met instemming van de vergadering hiervoor de
ruimte.62

Kruisinga had ondertussen van Böx begrepen dat de cdu wellicht genegen
zou zijn tot de vermelding van de formulering ‘christen-democratisch’ in de
ondertitel van de partijnaam en de opname in de preambule van de statuten van
duidelijke verwijzingen naar de christelijke inspiratie. In de Equipevergadering
van medio februari herhaalde de chu-leider zijn vrees voor een gebrek aan wer-
vingskracht en duidelijkheid indien de Europese partij de aanduiding ‘christen-
democratisch’ niet in de naam zou voeren. Een duidelijke naam zou tevens een
garantie voor het vasthouden aan de ideologie betekenen. Ook kvp-voorzitter
W.J. Vergeer wenste vast te houden aan de naam. Gesuggereerd werd om te
trachten de op dit punt tot nu toe ongeïnteresseerde Italiaanse partners van het
belang hiervan te overtuigen. Plannen werden beraamd om, voorafgaand aan de
cruciale vergaderingen van het Politiek Comité en het Politiek Bureau van de
eucd op 20 en 21 februari in Parijs, de standpunten af te stemmen met dc en
cvp. Afgesproken werd om toch hard in te zetten op de naam. Mocht deze po-
ging niet slagen, dan zou alsnog een amendement voor een subtitel ingediend
kunnen worden. Ook op het punt van de aanscherping van de preambule van
de statuten zouden de cda’ers zich sterk moeten maken. Pas in laatste instantie
zou in Parijs gezocht kunnen worden naar compromissen. Indien de Neder-
landers op geen enkel punt een resultaat konden behalen, zou de steun aan de
voorstellen onthouden moeten worden.63

Om zo sterk mogelijk voor de dag te komen togen de Nederlanders met een
forse delegatie naar Parijs – waar ook het Europees Manifest ter goedkeuring
voorlag. Vanuit de kvp reisden onder anderen Andriessen, Kleisterlee, Schmel-
zer, Vergeer en europarlementariër Van der Gun mee, namens de arp waren er
De Boer en Corporaal en de chu werd vertegenwoordigd door Kruisinga en
Oliemans. De Nederlanders en Belgen poneerden hier weer hun wensen voor
opname van duidelijke verwijzingen naar de christen-democratische grondslag.
Een principebesluit werd genomen over de oprichting van een Europese partij
op federatieve basis, maar over de statuten en de naamgeving werden de par tijen
het hier nog niet definitief eens. De Italianen onthielden hun instemming om-
dat zij wilden wachten tot na hun partijcongres in maart; de Duitsers wilden de
door de Nederlanders geëiste veranderingen in de preambule koppelen aan de
kwestie van de partijnaam. Voor het toestemmen in het opnemen van een 
ondertitel in de naam waarin dan wel verwezen werd naar de christen-demo-
cratische grondslag, voelden zij zich niet gemandateerd. De Nederlanders ver-
klaarden zich alleen dan bereid toe te stemmen in de benaming ‘Europese
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Volkspartij’, indien een dergelijke subtitel aangenomen werd. Andere com pro -
mis voorstellen van Lücker aan Schmelzer waren voor de laatste niet acceptabel.
Na lange discussies hadden de meeste deelnemers behoefte aan hernieuwd
overleg met het thuisfront, zodat de besluitvorming uitgesteld moest worden.64

Met tevredenheid werd in de Nederlandse partijen teruggeblikt op het cru-
ciale vergaderweekeinde in Parijs. De eenheid onder de Nederlandse delegatie
was volledig geweest en op enkele relevante punten had zij winst geboekt – zo
werd althans gedacht. Zo bleven de conservatieven definitief buiten de partij, al
werd via artikel 4c van de statuten de mogelijkheid van toetreding van andere
partijen opengehouden. Wel was daarbij bepaald dat ‘alleen christen-democra-
tische partijen die de ideologie en het politieke programma willen onderschrij-
ven, kunnen toetreden’. De Nederlandse voorstellen tot nadere profilering
door middel van een aanscherping van de preambule van de statuten waren
eveneens overgenomen. Ten aanzien van de grondslag stond daar vermeld: ‘der
Grundlage unserer christlich-demokratischen Konzeption vom Menschen und
von der Gesellschaft’. De nieuwe partijenfederatie wenste ‘in Europa eine Ge-
meinschaft freier Menschen und verantwortungsbewußter Bürger zu fördern,
die in vollem Umfang am sozialen, wirtschaftlichen und politischen Leben
 einer pluralistischen Gesellschaft teilnehmen, eine Gemeinschaft, die zugleich
gerecht, friedliebend und solidarisch gegenüber den Völkern der ganzen Welt
ist’. Ook was aangaande de naam nog geen definitieve nederlaag geleden; hier-
over zou begin april pas besloten worden. Voor de term ‘christen-democra-
tisch’ in de ondertitel was in ieder geval voldoende draagvlak gebleken.65

Tijdens de Bureauvergadering op 1 en 2 april in Den Haag werd op het stuk
van de partijnaam niet veel vooruitgang geboekt. De kwestie werd doorgescho-
ven naar de bijeenkomst van de partijvoorzitters op 29 april in Brussel. Onder-
tussen gaf europarlementariër Schuijt aan zelf niet zo te hechten aan de verwij-
zing naar de christen-democratische grondslag in de partijnaam. Gezien de eer-
dere opstelling van Schuijt in de ideologische commissies van de eucd en zijn
afkeer van expliciet confessionele partijen al sinds de oorlog kan dit niet verba-
zen; wel betekende het een klein barstje in het eensgezinde Nederlandse front.66

Op 29 april werd dan in Brussel op een bijeenkomst van het Politiek Comité
in aanwezigheid van de partijleiders van de christen-democratische partijen ein-
delijk de gordiaanse knoop betreffende de naamgeving doorgehakt. Het eind-
resultaat werd een door Martens bedacht compromis: de partij zou de dubbele
naam ‘Europese Volkspartij (evp) – Federatie van christen-democratische par-
tijen van de Europese Gemeenschap’ gaan voeren. Na de overwinning ten aan-
zien van de inleiding op de statuten telden de Nederlanders hun zegeningen en
besloten zij op het punt van de naam dan toch maar toe te geven. Uiteindelijk
kozen zij er vooral ook voor de totstandkoming van de Europese partij van
christen-democraten niet te blokkeren – het alternatief, een Europees demo-
cratisch centrum, was helemaal ongewenst. De volgende jaren zou blijken dat
de Nederlanders ten aanzien van de partijnaam een belangrijke nederlaag had-
den geleden. De ondertitel raakte buiten de Nederlandse partijen in onbruik,
waarmee in ieder geval de naam van de Europese partij toetreding van niet-
christen-democratische partijen niet in de weg zou staan.67
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Steen des aanstoots vormde aanvankelijk ook de door artikel 10 van de sta-
tuten gecreëerde mogelijkheid van het individuele lidmaatschap. Bedoeld om
het supranationale karakter van de evp te benadrukken, vreesden Nederlanders
en Italianen dat het gebruikt zou worden door individuele conservatieve poli-
tici om via een achterdeur alsnog toe te treden. De Belgen, hopend langs deze
weg de vanwege het Waals-Vlaamse taalconflict verloren stemmers terug te
winnen, sloten zich aan bij de voorstanders van het individueel lidmaatschap.
Begin 1978 was er op het Brusselse evp-secretariaat inderdaad een aantal aan-
vragen van Britse en Deense burgers ingediend. Pas in 1979 werd de kwestie op-
gelost, toen ook de cdu en de csu om de zaak niet op de spits te drijven afza-
gen van deze constructie.68

In de statuten was verder de organisatorische structuur van de evp vastgelegd.
De naar de mening van Pridham ‘meagre and largely cosmetic’ infrastuctuur om-
vatte een presidium, een Politiek Bureau en een (nagenoeg betekenisloos geble-
ven) kleiner Comité Exécutif. Het tweejaarlijks te organiseren congres was de
hoogste besluitvormende instantie. De partijen hadden aanzienlijk minder tijd
nodig voor het nomineren van de allerwege als charismatisch omschreven Belgi-
sche eerste minister Tindemans voor het voorzitterschap. Sinds zijn januari 1976
gepubliceerde rapport over de Europese Unie gold de voormalig eucd-secretaris
als ‘Mister Europe’ – het algemene enthousiasme over zijn bereidwilligheid de
evp te gaan leiden was dus verklaarbaar.69 Bij de beschrijving van de verkiezing
van Von Hassel als eucd-president is al gewezen op de Duits-Italiaans-Belgische
overeenkomst uit de koker van Lücker, die tevens impliceerde dat het president-
schap van de Europese partij aan de cvp zou toevallen.

Op de eerste vergadering van het Politiek Bureau van de evp, op 8 juli te
Luxemburg, werd de Belgische premier door de bijna vijftig afgevaardigden
unaniem aangewezen als hun voorzitter.70 Schmelzer nam zitting op de aan de
Nederlanders toekomende ondervoorzitterszetel. In het presidium kreeg hij
gezelschap van de Italiaanse europarlementariër Dario Antoniozzi, de Frans-
man Colin en – uit hoofde van hun Europese functies – Von Hassel (eucd-pre-
sident) en Bertrand (Europees fractievoorzitter). De participerende partijen bij
de oprichting waren de cdu en csu uit West-Duitsland, cvp en psc uit België,
het in mei 1976 door Lecanuet opgerichte Centre des Démocrates Sociaux
(cds/f) uit Frankrijk71, het Ierse Fine Gael, de dc en de Südtiroler Volkspartei
(svp) uit Italië, de csv uit Luxemburg en kvp, arp en chu uit Nederland. Voort-
vloeiend uit haar lidmaatschap van de evp sloot fg zich in 1976 ook aan bij de
eucd en de umdc.72

Bij de oprichting ontbrak behalve een lidpartij uit Groot-Brittannië ook een
vertegenwoordigende partij uit Denemarken. Toch was er sprake van een Deen-
se christelijke politieke partij. De Kristeligt Folkeparti (krf/d) was in 1970 op-
gericht in reactie op de liberale Deense wetgeving ten aanzien van pornografie
en abortus. In de zomer van 1976 verzocht de Equipe de partij toetreding tot de
evp te overwegen.73 De toenaderingspogingen van de Nederlandse partijen in de
richting van deze partij kregen nooit de ondersteuning van de Duitse christen-
democraten. De cdu zag haar als een ‘sektarisch christelijke club’ en prefereer-
de de toekomstige aansluiting van de veel grotere Konservative Folkeparti.74
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Al tijdens de oprichtingsbijeenkomst in Luxemburg bleek dat elke partij haar
eigen winstpunten koesterde. Schmelzer legde in zijn verklaring de nadruk op
het belang van de gemeenschappelijke ideologische basis in de vorm van het
kort daarvoor aangenomen Europees Manifest. Katzer wees op de bijzondere
betekenis die de evp zou hebben voor de arbeiders in Europa, terwijl Lücker de
intentie – blijkend uit de statuten – om ‘bondgenoten’ te zoeken voor het reali-
seren van de eigen doelstellingen prees.75

Vastgesteld is al dat met de keuze van de naam de deur toch op een kier ge-
zet was voor de toekomstige toetreding van andersgezinde partijen. Horner
stelt in zijn uit 1981 stammende werk over de christen-democratische en con-
servatieve partijen desondanks vast, dat in deze ronde de Nederlanders, Belgen
en Italianen als overwinnaars uit de bus kwamen. De conservatieven waren im-
mers vooralsnog buiten de partij gehouden.76 arp-voorzitter De Boer weigerde
zich echter rijk te rekenen met deze Pyrrusoverwinning. Ook hij realiseerde
zich dat de problematiek die de Europese christen-democraten al decennia be-
zighield, niet opgelost was. Zijn ervaringen met de hieronder te beschrijven
programmabesprekingen konden tot geen andere conclusie leiden dan dat de
eenheid binnen de evp nog ver te zoeken was.77

Enig getouwtrek ontstond nog over de invulling van de positie van de secre-
taris-generaal van de evp. De cdu kandideerde hiervoor Klepsch, die door de
Nederlanders als uitermate bekwaam werd beoordeeld, maar wiens sterke nei-
ging naar samenwerking met de conservatieven als een geweldig minpunt werd
ervaren.78 Een half jaar later zou de Duitser als voorzitter van de fractie in het
Europees Parlement alsnog op een cruciale post terecht komen. Tindemans be-
sloot vervolgens de tijd te nemen om zelf een kandidaat te zoeken.79 Uiteinde-
lijk zou in juni 1978 nei-oudgediende Seitlinger (nu lid van het cds/f) worden
benoemd.80

Programmatische verwikkelingen

Ondertussen vorderden ook de werkzaamheden aan het Europees program.81

Al in november 1975 had een cdu/csu-werkgroep onder leiding van Böx en
waarvan ook Thomas Jansen, persoonlijk referent van Barzel, deel uitmaakte,
een tien punten tellend programma voor ‘die in der Europäischen Volkspartei
zusammengeschlossenen Kräfte der Mitte’ opgesteld. Het paste geheel in het
Duitse streven een antisocialistisch blok te creëren en kende geen verwijzingen
naar het christelijk geloof als inspiratiebron. Van Belgische, Nederlandse en Ita-
liaanse zijde waren er weinig waarderende woorden voor het Duitse stuk.82 In
arp-kring werd een vernietigend oordeel geveld over deze tekst. Een enkeling
sprak zelfs van een ‘levensgevaarlijk stuk’. Voor de eigen achterban zou het on-
begrijpelijk zijn indien de Nederlandse partijen een programma zouden onder-
schrijven ‘waar het hele woord christen-democratisch niet in voorkomt’. Het
bestuur droeg vervolgens Arie Oostlander op een ‘tactisch zo goed mogelijk,
maar inhoudelijk goed gefundeerde reactie’ op te stellen.83 De directeur van de
Kuyperstichting, door Verkuil getypeerd als ‘een eigenzinnig en tegelijk recht-
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lijnig calvinist’, liet nauwelijks een spaan heel van het concept van Böx. Op geen
enkele manier bespeurde hij ideologische bevlogenheid: ‘In het algemeen krijgt
men de indruk dat de basis van de voorgestelde partij gevonden wordt in de be-
geerte naar Europese macht, het veiligstellen van belangen, zowel in defensief
opzicht als ten opzichte van de grondstoffen leverende landen.’ Hij had zich
geërgerd aan de ‘schreeuwerige toon’ en de ‘vertekening van links’. In veel for-
muleringen was het concept ‘vaag, emotioneel en achterhaald’. In de tekst zag
hij een nieuw, ditmaal Europees nationalisme opdoemen. Kortom: ‘Het zal dus
duidelijk zijn dat een christen in zo’n partij in het geheel niets te zoeken heeft.’
Het beeld van een middenpartij zinde hem niet. Oostlander bekritiseerde het
ideaal van de door de Duitse christen-democraten heilig verklaarde liberale
socia le markteconomie, waarbij nauwelijks grenzen gesteld werden aan de vrije
marktwerking. Naar zijn oordeel diende veel meer nadruk te liggen op de
begrip pen solidariteit en verantwoordelijkheid in plaats van op het door de
Duitsers zo op de voorgrond gestelde vrijheidsbeginsel. Hierbij was voor de
overheid een taak weggelegd ‘de belangen van de maatschappij als zodanig te
bevorderen en deze tegen mogelijke schadelijke effecten te beschermen’. Op
het gebied van de internationale machtsverhoudingen streefde het concept-Böx
een sterke positie voor de eg na, waarbij de ambitie van een Europese kern-
macht doorklonk. Voor de Nederlandse christen-democraten was dat altijd
onwen selijk geweest.84

Begin december besprak ook de Equipe het stuk van Böx. Vastgesteld werd
dat het nauwelijks verband toonde met het inmiddels in verregaande staat van
afronding verkerende Europees Manifest. Schmelzer stelde als uitgangspunt
van de Nederlandse partijen dat zij ‘de grondslag en de kwaliteit van het pro-
gramma willen stellen boven de kwantiteit van de te behalen leden en kiezers en
dat wij bepaald niet bereid zijn bij de bepaling van onze grondslag of van ons
program uit te gaan van een strikt machtsdenken’. De commentaren van Oost-
lander werden door de Equipe dan ook overgenomen.85 Zij dienden vervolgens
als uitgangspunt voor een aantal ‘bouwstenen’, die namens de Nederlandse par-
tijen naar de werkgroep ‘Europese partij’ gestuurd werden. In dit stuk werden
ook aanbevelingen gedaan voor de ‘toon en stijl’ van het program; ook hier was
de kritiek van Oostlander op het Duitse stuk herkenbaar.86

Op basis van het in februari 1976 in Parijs dan eindelijk goedgekeurde Euro-
pees Manifest, maar ook van de kort erna aangenomen mondiale variant, was
het de bedoeling verder te werken aan het program van de evp. Het werd voor
de Duitsers nu zaak het eerder prijsgegeven terrein gedurende de programbe-
sprekingen te herwinnen. Na de oprichting van de evp werd een commissie in-
gesteld die het programma zou uitwerken. Voorzitter werd cvp-preses Mar-
tens, Lücker de rapporteur. De werkzaamheden werden grotendeels in Brussel
verricht, waarbij het cepess facilitaire ondersteuning verleende. Het was dan
ook niet vreemd, dat de Belgen in de discussies een prominente rol speelden. Sa-
men met de eucdw, doorgaans vertegenwoordigd door haar voorman Katzer,
en de vertegenwoordigers van de arbeidersvleugel van de cdu bepleitten zij een
met name op sociaal-economisch terrein progressief programma.87 De Neder-
landers, in de commissie meestal vertegenwoordigd door Oostlander en kvp-

178



europarlementariër H.A.C.M. (Harry) Notenboom, onderscheidden zich het
meest in de discussie over het christen-democratische karakter van het pro-
gramma. In beide gevallen vormden cdu en csu de grote opponenten. Voor de
Duitsers mocht het programma door een sociaal-economisch al te progressief
of expliciet christelijk karakter geen barrière opwerpen voor de gewenste toe-
komstige toetreding van de conservatieven tot de evp.

De Nederlanders stonden met hun nadruk op de christelijke grondslag door-
gaans te boek als ‘kritische dwarsliggers’ in de Europese christen-democratie,
zo wist Oostlander uit contacten met directeuren van de studiecentra van de an-
dere christen-democratische partijen. De wijze waarop bij de Nederlandse par-
tijen met de christelijke inspiratie werd omgegaan, stuitte op bevreemding bij
de zusterpartijen. De vertegenwoordigers van de cdu en de övp verklaarden
hun grondslagdiscussie als afgesloten te beschouwen, hetgeen Oostlander ver-
baasde: ‘De grondslag van de christen-democratie behoort geen moment van
verstarring te zijn maar veeleer [te] bestaan uit het aanwijzen van een richting
voor verdere ontwikkeling.’ De Belgische, Italiaanse en Latijns-Amerikaanse
collega’s werden niet gehinderd door deze ‘pragmatische tegenzin aan het ter
sprake brengen van de betekenis van de Evangelische inspiratie’. Toch bestond
ook hier enig onbegrip over de omgang van het cda met de christelijke inspira-
tie, die door de anderen als ‘confessionalistisch-beperkt’ en inhoudelijk ‘opper-
vlakkig goedkoop’ werd gezien. De verklaring voor deze ‘uitgesproken voor-
oordelen’ bij de buitenlandse partijen lag volgens Oostlander in de specifieke
protestante bijdrage aan het cda. ‘Al dat gepraat over de Bijbel leidt tot niets
dan onenigheid’, zo had Oostlander vernomen onder buitenlandse geestver-
wanten naar aanleiding van het eerste cda-congres in de zomer van 1975. Het
vooral door de arp’ers bepleite primaat van het evangelie als toetssteen voor het
politiek handelen werd door de andere – veelal overwegend katholieke – partij-
en gezien als een onderwerping aan het kerkgezag en dus als een onwenselijke
stap terug in de tijd. De Nederlandse christen-democraten dienden er naar
Oostlanders mening vooral zelf voor te zorgen dat het onbegrip weggenomen
zou worden. De traditionele ‘in-ons-zelf-gekeerdheid’ en het ‘minderwaardig-
heidscomplexje’ van het cda dienden afgeworpen te worden. Alleen dan kon-
den wederzijdse misverstanden uit de weg geruimd worden. Ook diende ge-
leerd te worden van het denkwerk dat in andere partijen verricht werd. Hij
hield wel vast aan zijn opvatting dat het cda bij uitstek geschikt was om als ‘een
avant-garde’ te dienen in de Europese christen-democratie, vanwege de inter-
actie die hier te lande plaatsvond tussen ‘bewuste katholieke en reformatorische
mensen’.88

In juli 1976 kwam de programcommissie voor het eerst in Luxemburg bijeen.
Naar de mening van Jansen was het onvermijdelijk dat juist de cdu en de Ne-
derlandse christen-democraten hier het hoogste woord voerden. De West-
Duitse Uniepartijen hadden in de oppositie langdurig de gelegenheid gehad om
zich op hun programmatische uitgangspunten te bezinnen (over het resultaat
van deze introspectie komen we nog te spreken). Datzelfde gold voor de Ne-
derlandse partijen, die vanwege hun keuze voor samengaan in één christen-
demo cratische partij gedwongen waren geweest tot een intensief debat over
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grondslag en programma.89 Op het tweede cda-congres, van 10 en 11 december
1976 gehouden in Den Haag, werd het eindresultaat van deze discussies goed-
gekeurd. Dit verkiezingsprogram Niet bij brood alleen, door de historicus
Zwart als ‘nogal vooruitstrevend’ gekenschetst90, zou voor de Nederlanders (en
wederom met name voor de antirevolutionairen) als de maatstaf voor de Euro-
pese programvorming gaan gelden.91

Zoals al aangegeven, werd in eerste instantie veel van het denkwerk voor het
evp-programma verricht door de Belgische cvp, hetgeen resulteerde in een aan-
tal conceptteksten. Tijdens een bijeenkomst in het nabij Maastricht gelegen Be-
melen werd in november 1976 door de programcommissie-Martens gesproken
over een door de Belgen geproduceerd discussiestuk. Dat de voorbereiding van
het programma in Belgische handen was, stelde de Nederlanders aanvankelijk
voor een belangrijk deel gerust.92 In de loop van 1977 zagen de Belgische chris-
ten-democraten zich echter gedwongen hun energie te steken in de nationale
verkiezingscampagne. Begin 1977 was niettemin het eerste ontwerp van het
programma gereed om naar de partijen gestuurd te worden. Het betekende het
startsein voor een uitgebreide interactie tussen de programcommissie, het evp-
Bureau en de bestuurlijke gremia van de nationale partijen.

Op 25 januari werd het eerste concept in Equipeverband besproken. Oost-
lander lichtte toe dat deze eerste versie in de beraadslagingen van de program-
commissie door de Nederlanders al sterk bekritiseerd was. Het stuk was ‘nogal
bureaucratisch en converserend van toon’ en ook hier ontbrak in het inleidende
hoofdstuk de door de Nederlanders zo vurig gewenste vermelding van de
grondslag. In de tweede versie, zo verklapte Oostlander, was onder druk van de
Nederlandse inbreng in de commissie een minimale verwijzing opgenomen.93

Naar aanleiding van de tweede versie stelde de recent ingestelde werkgroep
‘Europese politiek’ (wep) onder voorzitterschap van de arp’er Sj. Jonker een pre-
advies op voor de Equipe, waarna het programma ook door de drie afzonder-
lijke partijen besproken zou worden.94 Het dagelijks bestuur van de arp  besprak
midden april een eerste Duitse versie. Veel moeite hadden de bestuursleden met
het ‘nogal tijdloos karakter’ van het stuk en het ‘zogenaamde vooruitgangs thema,
waarvan het gehele ontwerp bulkt’. Het liefst zagen de mannenbroeders een
 volledig nieuw programma opgesteld.95

Een volgende versie van het program kwam in de Bureauvergadering van 4 en
5 mei aan de orde. Omdat pas op de zitting exemplaren werden verspreid, kon
slechts kort een aantal punten van kritiek opgesteld worden. In het algemeen
vonden de Nederlanders, dat ‘de stijl en de toonzetting van dit program bepaald
een geheel andere is als waarmee wij in Nederland gewend zijn kiezers aan te
spreken’. Op sociaal-economisch terrein was de tekst al te behoudend. Hier en
daar lieten formuleringen aan duidelijkheid te wensen over. Zo werd ruimte ge-
laten voor een eigen Europese kernmacht – een figuur waartegen de Nederland-
se christen-democraten zich altijd teweer hadden gesteld. Graag hadden de Ne-
derlanders meer van hun eigen Niet bij brood alleen herkend in het program.
Voor hen bleef er kortom ook na eerste vluchtige lezing nogal wat te wensen
over.96 De kvp’er A.C.H.M. de Kok, sinds kort aan de Equipe toegevoegd als
persvoorlichter, vatte de kritiek samen in een drie pagina’s tellend commentaar.97
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Het volgende, ingekorte ontwerp-program, gedateerd op 25 mei, werd ook
aan de partijbesturen, de Equipe en de wep toegezonden.98 Op 14 juni kwam
deze versie ter sprake in het dagelijks bestuur van de arp. Aangezien het de ver-
wachting was dat op de Bureauvergadering van de evp van 27 en 28 juni alweer
een herziene versie opgesteld zou worden, beperkte de vergadering zich tot en-
kele algemene opmerkingen. Oostlander verklaarde de laatste versie inderdaad
een verbetering te vinden ten opzichte van eerdere edities, maar dat de tekst nog
steeds dynamiek ontbeerde. Ook de antirevolutionaire cda-ideoloog Goud-
zwaard stelde vast dat het program ‘een tijdloos karakter’ had, en juist daardoor
toekomstidealen ontbeerde. De neoliberale toon van het stuk, dat alle ruimte
liet aan de marktwerking, kon hem al evenmin bekoren. ‘Wij zitten in feite op
een andere politieke lijn’, zo schetste hij het probleem van de Nederlanders met
dit program. Twijfel ontstond over de te volgen handelwijze. Eerdere ervarin-
gen, met het Europees Manifest en de partijvorming, hadden geleerd dat de
principiële wensen van de arp doorgaans op Europees vlak onhaalbaar waren
wegens het ontbreken van voldoende steun bij de buitenlandse zusterpartijen.
Op voorstel van ondervoorzitter Kuiper werd besloten een notitie op te stellen
‘waarin onze issues zijn vastgelegd’. Het eindoordeel over het program werd in
afwachting van de volgende editie vooralsnog uitgesteld.99

Vier dagen later sprak de wep over het program. De conclusies van de werk-
groep, waarin de antirevolutionaire bezwaren herkenbaar zijn, waren vernieti-
gend:

Overwegende bezwaren zijn, dat het koncept-program weinig echt élan heeft, geen over-
tuigend perspektief biedt en niet het verband weet te leggen tussen de konkrete situatie
van de burger en de Europese eenwording. Het is te abstrakt en te tijdloos: iedere dyna-
miek ontbreekt. Het spreekt door zijn lengte en door het gebrek aan inspiratie weinig aan.
Het verband met de Europese verkiezingen is niet duidelijk. Het doel van Europese
partij vorming wordt niet omschreven. Het koncept lijkt geschreven door (Europese)
ambtenaren. Het is een samenraapsel van bekende gedachten, die niet op hun politieke
mérites zijn beoordeeld.

Zelfs het recent verschenen liberale programma was concreter en scherper, zo
klonk het oordeel. Tevens moest weer eens vastgesteld worden, dat ‘het voor-
liggend koncept geen specifiek christendemokratisch stempel draagt’. De term
‘christelijk’ kwam weliswaar frequent in de tekst voor, maar dan vooral in ‘res-
tauratieve en traditionalistische zin’. Meer rekening diende gehouden te wor-
den met de protestants-christelijken. Bij de referenties aan het personalisme
diende de woordkeuze daarom aangepast te worden. Naast het katholieke sub-
sidiariteitsbeginsel moest ook een plaats gevonden worden voor het antirevo-
lutionaire begrip ‘souvereiniteit in eigen kring’. De werkgroep besloot in een
 latere fase, wanneer een meer definitieve versie van het programma zou voor-
liggen, door middel van amendering te proberen het concept-program bij te
sturen in de gewenste richting. Het was evenwel ondanks alles van belang dat
er een gemeenschappelijke tekst zou komen, waarop alle partijen campagne
zouden kunnen voeren voor de Europese verkiezingen. Anders zouden bij-
voorbeeld uitlatingen tijdens de cdu/csu-campagne schadelijke effecten kun-
nen hebben voor het cda.100
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Weer twee dagen later kwam het evp-programma aan de orde in het dagelijks
bestuur van de kvp. Het oordeel was hier al net zo vernietigend als bij de anti-
revolutionairen. Kleisterlee achtte het stuk achterhaald, weinig concreet, ge-
kenmerkt door een ‘Duitse triomfalistische toon’ en te zeer op het materiële ge-
richt; hij achtte de christen-democratie erin onherkenbaar. De andere leden van
het dagelijks bestuur sloten zich bij dit oordeel aan. Op deze manier was het
programma voor de kvp onaanvaardbaar. Binnen het evp-bestuur zou de dis-
cussie voor verbetering voluit aangegaan moeten worden – tot nu toe werd nog-
al omzichtig met elkaar omgesprongen, zo meende Kleisterlee. Hoewel het ver-
zet tegen de Nederlandse lijn bij cdu en csu het grootst zou zijn, waren er wel
degelijk Duitse christen-democraten die het met dit programma oneens zouden
zijn, zo meenden J.P. van Iersel en P.R.H.M. van der Linden. Daarom zou het
nuttig kunnen zijn om – behalve met de gelijkgezinde Belgische cvp – ook con-
tact te zoeken met deze cdu’ers. Kleisterlee zou overigens het liefst een volle-
dig nieuw programma opstellen, maar tijdgebrek zou dat niet meer toelaten.
Het evp-congres, waar het programma aangenomen zou moeten worden, was
gepland voor begin oktober.101 Tijdens de vergadering van de Equipe op 22 juni
opperde hij dat dit congres desnoods maar uitgesteld moest worden.102

Op 28 en 29 juni werd het programma besproken in het evp-Bureau. De Ne-
derlandse amendementen werden aan Martens doorgegeven, die met Lücker
een nieuwe versie zou uitwerken. Ook Tindemans was schriftelijk op de hoog-
te gebracht van de Nederlandse bezwaren tegen het conceptprogram. In het
arp-bestuur werd op 18 augustus gerapporteerd dat ‘Brussel’ vond dat ‘wij het
in Nederland maar moeten uitzoeken’. Een hardere lijn werd daarop door de
mannenbroeders voorgenomen: onder deze voorwaarden zou overwogen moe-
ten worden het program geheel en al te verwerpen of zelfs de evp te verlaten.103

Ook het op 15 juli afgeronde ‘Vorentwurf’ kende nog geen verwijzingen naar
het christelijke mensbeeld. Op 22 augustus besprak de wep deze door Lücker
en Martens geproduceerde herziene tekst. De Nederlanders konden nauwelijks
verbetering vaststellen. Hoewel enkele van de Nederlandse amendementen ver-
werkt waren en het hoofdstuk over de politiek van de eg sterk verbeterd was,
bleven de Nederlanders hun fundamentele bezwaren houden: te weinig dyna-
misch en inspirerend, te materialistisch en behoudend. In een enkel geval had-
den de veranderingen zelfs tot slechtere formuleringen geleid. De pas een jaar
eerder aangenomen Europese en mondiale manifesten, die als uitgangspunt
voor het politiek programma zouden dienen, waren nauwelijks herkenbaar.
Daarnaast richtte de kritiek zich ook op de vormgeving: het stuk was dermate
langdradig en abstract, dat het de doorsnee christen-democratische kiezer niet
zou aanspreken. Voor de Nederlanders was ook deze versie dus volkomen on-
geschikt om de verkiezingen mee in te gaan. Binnen de wep drong het besef
door dat het verwaarlozen van de contacten met de cdu negatieve gevolgen had
op de programvorming. Een verbetering van de verstandhouding met de Duit-
se zusterpartij was dus dringend gewenst.104

Het is onwaarschijnlijk dat de Nederlanders er inderdaad in geslaagd zijn
langs bilaterale weg de Duitse visie op het evp-program te beïnvloeden. Tijdens
het bezoek van een Nederlandse delegatie aan Bonn op 16 en 17 januari 1977
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was met de cdu-leiding wel gesproken over de verregaande Duitse plannen
voor een samenwerkingsverband met de conservatieven, maar niet over het
program. Wèl werden pogingen ondernomen in de richting van evp-president
Tindemans. In een brief van de partijvoorzitters van kvp, arp, chu èn cda werd
de Nederlandse onvrede over het concept-programma aan de Belgische premier
voorgelegd. Met het programma, zoals dat nu in derde lezing was voorgelegd,
kon het cda niet naar de kiezer toe. Het Europees Manifest, dat door de Neder -
landers al ‘schoorvoetend als een minimum aanvaard’ was, zou toch tenminste
in het evp-programma herkenbaar moeten zijn. De steun van Tindemans werd
gevraagd in ‘het streven naar een passende samenhang tussen de diverse pro-
grammatische stukken die in de christen-democratie een officiële status hebben
gekregen’.105

Ook de volgende versie van het programma, die Lücker en Martens eind
augustus het licht deden zien, kon niet op enthousiaste Nederlandse reacties re-
kenen. Ondanks de in het Bureau gedane toezeggingen waren de Nederlandse
wijzigingsvoorstellen nauwelijks verwerkt. De situatie dreigde nijpend te wor-
den, aangezien het voor 1 december geplande evp-congres de laatste gelegen-
heid zou vormen om het programma nog te amenderen. De teleurstelling bin-
nen de Equipe was groot. De optie om dan maar de evp te verlaten werd alom
afgewezen, aangezien dat een isolement tot gevolg zou hebben en er helemaal
geen invloed meer kon worden uitgeoefend op haar koers. Daarmee restte wei-
nig anders dan samen met gelijkgestemde partijen de belangrijkste amende-
menten door te drukken. De Equipe besloot haar inspanningen te concentreren
op het gewijzigd krijgen van het gewraakte eerste hoofdstuk over de leidende
beginselen. In de laatste tekst van Martens en Lücker ontbrak hierin nog steeds
de christelijke inspiratie. Oostlander had een nieuwe tekst opgesteld die ge -
baseerd was op het Europees Manifest. De antisocialistische passages waren
verwijderd; verder hadden de formuleringen een wat dynamischer karakter
gekre gen. Op advies van Kruisinga, die in het najaar van 1976 Schmelzer was
opgevolgd als Equipevoorzitter, werd de tekst van Oostlander omgezet in een
vijftiental pagina’s met afzonderlijke amendementen. Het werd niet waar-
schijnlijk geacht dat de andere partijen een geheel nieuw beginhoofdstuk van
Nederlandse hand integraal zouden accepteren.106

De onrust over de ontwikkelingen rond het Europees program nam ook bin-
nen de drie afzonderlijke Nederlandse partijen met elk nieuw verschijnend con-
cept toe. In de arp-top werd in de zomer van 1977 ontevreden gereageerd op
de stand van zaken. Met de Nederlandse wensen werd te weinig rekening ge-
houden, zo luidde de klacht, en het evp-program dreigde ‘haaks’ te gaan staan
op het eigen cda-program.107 In Nederlandse Gedachten plaatste Goudzwaard
zijn ‘kanttekeningen’ bij het ontwerp-program, dat volgens hem nauwelijks ge-
lijkenis vertoonde met het door hemzelf opgestelde Niet bij brood alleen. Het
bracht hem tot de slotsom: ‘zó kan het niet’.108 Op de Unieraad van de chu van
24 september was Kruisinga milder: hij vertelde zijn partijgenoten dat het pro-
gramma ‘niet perfect’ was. Hij hield zijn gehoor echter voor dat er geen alter-
natief was voor deelname aan de evp. ‘Géén van de deelnemende nationale par-
tijen wenst in het Europees Parlement tot isolement tot g.p.v. of s.g.p.-positie
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te worden veroordeeld’, zo trachtte de chu-leider zijn partijgenoten te over-
tuigen van de noodzaak van voortgezette deelname aan de evp.109

Op 8 oktober 1977 bespraken de partijbesturen van kvp, arp en chu op een
gezamenlijke bijeenkomst in Rotterdam het laatste concept-program van de
evp. arp-voorzitter De Boer stelde in zijn inleiding dat het cda vanwege zijn
recente ontstaansgeschiedenis ‘een opdracht [had] ten aanzien van onze zuster-
partijen in Europa’, die bestond uit het ‘centraal stellen van de christelijke in-
spiratie en de politieke concretisering daarvan’. Het evp-programma zou de
mogelijkheid moeten bieden tot coalitievorming met zowel links als rechts, en
niet alleen de deur openzetten naar de conservatieven, zo meende De Boer. De
vorming van zogenaamde ‘volksfronten’, zowel ter linker- als ter rechterzijde,
waren volledig strijdig met de cda-lijn. De bespreking van het program zelf le-
verde andermaal een aantal amendementen op, bedoeld om het programma ‘een
meer christen-democratisch stempel te doen verkrijgen’. Alleen dan konden de
evp-partijen, zo meende Kruisinga, ‘een alternatief […] bieden voor de mate-
rialistische krachten die in vrijwel alle landen van Europa dreigen te gaan over-
heersen en zij zullen daarbij aansluiting vinden bij stromingen onder de bevol-
king, die dit alternatief – en dit gelukkig in steeds toenemende mate – zoeken’.110

Ook na deze gezamenlijke bijeenkomst kwamen bij de Equipe nog diverse
wijzigingsvoorstellen binnen. Voorafgaand aan de evp- en eucd-Bureauverga-
deringen van 17 en 18 oktober in Brussel hadden de Nederlandse afgevaardig-
den overleg met de cvp-delegatie, zoals er in deze voor het evp-programma 
beslissende periode wel meer bilateraal overleg was tussen cda- en cvp-politici.
In dit drukke telefoon- en briefverkeer waren ook Lücker en Hahn betrokken.111

In het Bureau bleek de Duitse delegatie nogal verdeeld op te treden. Een door
een aantal Duitse afgevaardigden ter tafel gelegde alternatieve tekst werd door
andere partijgenoten afgeschoten. De Nederlandse wijzigingsvoorstellen kregen
in de Brusselse Bureauvergaderingen weliswaar algemene instemming (zo stelde
ook cdu-vertegenwoordiger Philipp von Bismarck zich meegaand op), maar, zo
verklaarde Oostlander in de eerstvolgende Equipevergadering, ‘de “follow up”’
was toch weer onbevredigend geweest. Andermaal had het Bureau Lücker op-
gedragen een nieuwe versie van het program op te stellen. Oostlander had er
echter steeds minder vertrouwen in, dat het programma bij de csu’er in goede
handen was: hij ‘heeft een enigszins andere opvatting over bepaalde program-
mapunten dan wij’. Pleidooien van de Nederlanders om Oostlander bij deze
nieuwe redactie te betrekken mochten niet baten: Lücker zou het nieuwe con-
cept in zijn eentje opstellen. In deze nieuwe versie waren de meeste Nederland-
se voorstellen (‘80 %’) niet opgenomen. Nog steeds waren christendom en hu-
manisme nevenschikkend genoemd. Wel was het begrip ‘christelijke inspiratie’
in de tekst opgenomen en was de volgorde van de hoofdstukken zodanig ge -
wijzigd, dat de economische doelstellingen een minder overheersende plaats
hadden gekregen. De Equipe besloot daarop om opnieuw met een serie amen-
dementen te komen.112 Op 3 november gaven de Nederlanders lucht aan hun
teleur stelling over het concept-programma in een brief aan evp-voorzitter Tin-
demans, die zelf overigens niet deelnam aan de programarbeid. Het ergerde hen
dat de tijdens de Bureauzitting van midden oktober in Brussel algemeen aan-
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vaarde amendementen niet in de tekst terug te vinden waren. Het program in
zijn nieuwste redactie was voor de Nederlanders nog steeds onaanvaardbaar, zo
werd de evp-voorzitter meegedeeld. Op het evp-congres zou desnoods het hele
programma nog maar weer doorgenomen moeten worden.113

Op 12 november boog de ar-partijraad zich over het program-Lücker. Aan-
gezien de voorliggende versie nog niet de definitieve was, achtte de partijtop
een eindoordeel weinig zinvol. Allerwege werd de grote afstand tussen het ont-
werp-program van de evp en het cda-programma gesignaleerd. Met name wer-
den bevredigende passages over de grondslag ‘node gemist’. Voorzitter De Boer
opperde dat de Nederlandse europarlementariërs zich desnoods in voorko-
mende gevallen maar moesten distantiëren van het evp-programma en de na-
tionale cda-lijn volgen. Uittreding uit de evp werd echter andermaal als een
 irreële optie beoordeeld. Oostlander stelde tevreden vast dat de partijraad op
dezelfde koers zat als de Nederlandse equipe. In een resolutie werd het voor-
behoud van de partij ten aanzien van het evp-program neergelegd. Het was in
de voorliggende vorm niet acceptabel, maar indien het zou worden geamen-
deerd in de geest van de Europese en mondiale manifesten, zou de partijraad
alsnog akkoord kunnen gaan.114

Tijdens de vergadering van de Equipe vijf dagen later stelde voorzitter Krui-
singa vast dat vooral de arp en de jongeren uit zijn eigen partij grote bezwaren
hadden tegen het concept-programma. Voor de volgende programbesprekingen
moest voldoende draagvlak voor de belangrijkste Nederlandse amendementen
gecreëerd zijn. Hahn suggereerde daarom een vooroverleg met de cvp te hou-
den. Martens was reeds op de hoogte gebracht van het ‘ultimatief karakter’ van
de Nederlandse wijzigingsvoorstellen.115 Van welke ‘kanalen’ de Nederlanders in
deze weken precies gebruik hebben gemaakt om druk uit te oefenen is niet pre-
cies meer vast te stellen, maar zeker is dat de Nederlanders uiteindelijk toch enig
resultaat boekten. Eind november kwam de evp-programcommissie wederom
bijeen. Van het twintigtal door de Nederlanders voorgestelde wijzigingen werd
een groot deel verwerkt in de tekst. Tijdens de vergadering van het Politiek Bu-
reau van de evp op 1 december (het evp-congres was andermaal uitgesteld) slaag-
de delegatieleider Schmelzer erin om nog een enkel aanvullend amendement bij
Lücker geaccepteerd te krijgen. Hoewel het ontwerp ook nu nog ver afstond van
het eigen programma kon hij na afloop van de vergadering concluderen dat het
nu voorliggende eindresultaat ‘op het nippertje’ aanvaardbaar was voor de Ne-
derlandse partijen. Tijdens deze vergadering was ook gebleken dat eigenlijk geen
enkele partij geheel content was met het concept-programma. Uiteindelijk toon-
den alle partijen zich compromisbereid en wenste niemand de verdere ontwik-
keling van de Europese partijenfederatie te frustreren. Het evp-programma zou
een sterk eurofederalistisch karakter krijgen, waarin de in het rapport-Tinde-
mans van begin 1976 vervatte voorstellen voor een Europese Unie herkenbaar
waren. Op sommige punten ging het evp-programma zelfs verder: in Neder-
landse ogen werd hiermee een onpasseerbare hindernis opgeworpen voor de
Conservatives om in de toekomst te kunnen toetreden.116

De Boer verklaarde aan zijn dagelijks bestuur dat de laatste besprekingen
‘niet onbevredigend’ waren verlopen.117 Ook Oostlander blikte in een beschou-
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wing over het eindconcept van het evp-program met een zekere tevredenheid
terug op deze ‘succesvolle’ onderhandelingsperiode. Wel was de invloed van de
redacteur (Lücker) onevenredig groot geweest. De werkwijze had tot gevolg
gehad dat de meest vasthoudende partijen – en daar mochten de Nederlanders
zich wel toe rekenen – op een aantal punten uiteindelijk toch hun zin konden
krijgen. De vermeldingen van het door de Nederlanders eerder al gewraakte
‘humanisme’ waren verwijderd of vervangen door het meer aanvaardbare ‘per-
sonalisme’. Van de belangrijke christen-democratische grondwaarden was de
door de Duitsers zo gekoesterde ‘vrijheid’ wat naar de achtergrond gedrongen
ten gunste van de andere christen-democratische kernbegrippen ‘gerechtig-
heid’, ‘solidariteit’ en ‘verantwoordelijkheid’. De opmerkingen betreffende de
Europese kernmacht waren nu verwijderd. Dat het program in zijn eindvorm
veel ‘vage formuleringen en compromisteksten’ bevatte, was voor de Neder-
landers overkomelijk. Immers, de Europese programma’s van de liberalen en
socialisten hadden hier ook onder te lijden; gezien de grote nationale verschil-
len tussen de partijen was dat onvermijdelijk. Voorts was een expliciete verwij-
zing naar het manifest van de Wereldunie opgenomen.118

Gehandhaafd was het cdu-kroonjuweel van de sociale markteconomie, on-
danks de forse kritiek van diverse kanten. Volgens de Fransen betrof het hier een
specifiek Duits fenomeen, dat voor de andere landen niet integraal van toepas-
sing was. Anderen zagen al te veel gelijkenis met het kapitalistische laissez-faire.
Oostlander stelde vast dat er steeds meer steun kwam voor de ‘genormeerde eco-
nomie’ zoals die het cda voor ogen stond. De Belgische partijen, onder sterke
invloed van de katholieke vakbeweging, bleven bezwaren houden tegen het
werkgevers-perspectief, dat domineerde in de formuleringen. Hierbij werden zij
overigens gesteund door de arbeidersvleugel van de cdu, die meer nadruk op
medezeggenschap en solidariteit wenste. Zelfs de christen-democratische fractie
in het Europees Parlement bepleitte een tripartiet overleg, waarbij werkgevers,
werknemers en overheid paritair vertegenwoordigd waren. De meningsverschil-
len op dit punt werden niet opgelost: er werd over ‘Mitbestimmung’ dan ook
nauwelijks iets vermeld in het programma. In de formuleringen over de rol van
de staat moesten de Duitse partijen een veer laten; met name onder druk van de
dc en de Beneluxpartijen werd deze groter dan door cdu en csu gewenst.119

Ten aanzien van de formuleringen aangaande de ontwikkelingshulp moesten
de Nederlanders een nederlaag incasseren. Daar waar de andere partijen de na-
druk legden op het stimuleren van economische groei, wenste het cda hier be-
perkingen aan te leggen. In de stemming verloren zij dit pleit. Volgens Karnof -
sky betrof het hier een uitzondering: doorgaans waren de besluiten het resultaat
van compromisvorming, waarin alle partijen zich uiteindelijk konden vinden.120

De Duitse partijen van hun kant leden een opvallende nederlaag bij de dis-
cussie over een expliciete vermelding van het recht op arbeid. Na forse discus-
sies, waarbij met name de Belgische partijen, maar ook de eucdw pleitten voor
opname van dit recht, wist de progressieve stroming te zegevieren. Later zou
deze bepaling opvallend genoeg ook een plaats krijgen in het cdu-beginselpro-
gramma. Terreinwinst hadden cdu en csu wel geboekt ten aanzien van de cul-
tuurpolitiek. Hier kregen de formuleringen een duidelijke ideologische, anti-
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marxistische ondertoon mee, zoals bijvoorbeeld in het ontwerp van juli 1977
nog niet had doorgeklonken.121

Het minst succesvol, zo moest ook door de betrokkenen toegegeven wor-
den, waren de Nederlanders in het aanbrengen van verwijzingen naar de chris-
telijke grondslag in het programma. Zoals ook bij eerdere gelegenheden ont-
brak hiervoor de steun bij alle andere partijen. Het Nederlandse aandringen op
dit punt werd door de anderen nog steeds ervaren als een neiging tot ‘clerica -
lisme’. ‘Het zal nog jaren duren voordat wij onze eigenlijke motieven aan de
Europese partners duidelijk hebben kunnen maken’, zo schetste Oostlander
de bijzondere positie van de Nederlandse partijen in internationaal verband.
Niette min durfde hij het aan het programma zoals dat nu voorlag, met al zijn
imperfec ties, als ‘een goed uitgangspunt voor verdergaande Europese activiteit
vanuit het cda’ aan de Nederlandse partijen aan te bevelen.122

Oostlander was op 20 februari te gast op een vergadering van het kvp-be-
stuur om uitleg te verschaffen over de programbesprekingen en het eindresul-
taat. Hij schetste ook hier dat het nu voorliggende programma het maximaal
haalbare voor de Nederlanders was geweest, waarbij de kvp’ers zich bijvoor-
beeld in het bijzonder over de toevoeging van het voor de protestanten onge-
bruikelijke begrip ‘subsidiariteit’ konden verheugen. Oostlander wees erop dat
het cda zich in Europees verband ‘wat strategisch moest opstellen’ vanwege de
‘klericale reuk’ die het volgens de andere partijen meedroeg. Ambtelijk fractie-
secretaris J.M.M. (Jean) Penders vond het programma niettemin een ‘wollig
verhaal’. Van Zeil miste bepalingen betreffende de medezeggenschap van de ar-
beiders in multinationale ondernemingen. De laatste zou hieromtrent Oostlan-
der nog enkele wijzigingsvoorstellen doen toekomen; de kvp had blijkbaar de
hoop niet opgegeven dat het ook in deze fase nog mogelijk moest zijn het pro-
gramma te amenderen.123 De kvp zou ondanks de bezwaren haar fiat geven.

Goudzwaard, de voorzitter van de programcommissie van het cda, uitte be-
gin 1978 aan partijvoorzitter De Boer zijn teleurstelling over het concept-pro-
gram van de evp. Hij stelde zelfs dat de arp onder deze voorwaarden niet thuis
hoorde in de evp: ‘Ik weiger tot een groep te behoren waarin Straussen zich
thuis voelen.’124 De radicaal-evangelische Goudzwaard zou overigens proble-
men blijven houden met de wijze waarop de christen-democratie, ook natio-
naal, omging met de politieke boodschap van het evangelie. Enkele maanden
voor de oprichting van het cda in 1980 zou hij de nieuwe partijorganisatie in
statu nascendi dan ook verlaten voor een flirt met de kleine Evangelische Volks-
partij. Tot het cda zou hij nooit toetreden.125

Ook voor de antirevolutionaire jongeren kon het evp-program de vergelij-
king met het eigen cda-program niet doorstaan. Op de raadsvergadering van de
arjos op 3 maart werd het als te weinig vernieuwend beoordeeld. Volgens de
jongerenraad was er te weinig aandacht voor de zwakkeren in de samenleving.
Het stuk ademde nog steeds een antisocialistische sfeer: zo werden wel de men-
senrechtenschendingen in Oost-Europa veroordeeld, maar bleven die in La-
tijns-Amerika, begaan door rechtse regimes, ongenoemd. De behoudgezinde
maar numeriek sterke West-Duitse partijen werden als belangrijkste actoren
achter het onbevredigende program aangewezen. Voorlopig zag ook de arjos
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echter geen alternatief voor deelname in de evp, een Alleingang in het Europees
Parlement zou de invloed van de Nederlandse christen-democraten eerder
doen afnemen. Wel appelleerden de jongeren aan het cda om ‘de ruimte die het
program door zijn vaagheid biedt maximaal [te] benutten om het beleid meer in
overeenstemming te brengen met “Niet bij brood alleen”’. Voorts spraken zij
de wens uit dat de Nederlandse europarlementariërs ook aanspreekbaar zouden
zijn op het cda-program. Ten overvloede verklaarden de jongeren dat iedere
vorm van samenwerking met conservatieve groeperingen afgewezen diende te
worden; hun voorkeur ging eerder uit naar ‘die demokratische groeperingen,
voor wie vernieuwingsgezindheid en sociale gerechtigheid belangrijke politie-
ke uitgangspunten zijn’. Het was voor arjos-voorzitter K. de Vries een schra-
le troost dat andere Nederlandse partijen in een soortgelijk parket zaten. De
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (vvd) zat in één partij met zowel de
Duitse fdp, die samen regeerde met socialisten, als de ‘radikale’ Britse liberalen.
De pvda had hetzelfde programma onderschreven als de ‘uiterst gematigde’
Duitse zusterpartij.126 Binnen de arjos zouden ook na de schoorvoetende ac-
ceptatie geluiden blijven klinken om afstand van het evp-programma te nemen.
Voor deze critici was het onbegrijpelijk dat de arp zich na haar rol in de dis-
cussie over program en grondslag van het cda zo makkelijk akkoord kon ver-
klaren met het Europees programma.127

De antirevolutionaire senioren sloten zich al even weinig enthousiast aan bij
het positieve advies dat Oostlander gaf over het eindvoorstel. Midden januari
1978 kon arp-secretaris Corporaal opgelucht aan de leden van de partijraad
schrijven dat ‘op deze basis verder kan worden gegaan’. Het arp-bestuur zou
op 27 januari zijn positieve eindoordeel geven.128

Tijdens het eerste evp-congres op 6 en 7 maart 1978 in Brussel werd het pro-
gramma door Martens aan de 220 afgevaardigden gepresenteerd. Dit congres,
dat bedoeld was als massale manifestatie van christen-democratische eenheid,
werd opgeluisterd door optimistische redevoeringen van alle Europese kop-
stukken, onder wie natuurlijk Tindemans, maar ook de Nederlandse premier
A.A.M. van Agt (die zich vergezeld wist van het merendeel van de christen-
democraten uit zijn kabinet), de Duitsers Kohl en Von Hassel en de Italiaanse
veteranen Fanfani en Rumor.129 Het was echter de toespraak van de Nederland-
se delegatieleider De Boer die het broze karakter van deze eenheid pijnlijk
blootlegde. De Boer was enige weken eerder Kruisinga opgevolgd als Equipe-
voorzitter, nadat deze voor een – overigens kortstondig – ministerschap van
Defensie was toegetreden tot het kabinet-Van Agt. Tijdens zijn redevoering in
Brussel riep hij op tot een voortdurende kritische bezinning op de christen-
democratische grondslagen. Ook kon hij het niet nalaten om, nadat hij de re-
dacteuren van het programma had gelukgewenst met hun eindresultaat, de
Neder landse kanttekeningen nog eens uiteen te zetten. Het ontbreken van de
expliciete verwijzing naar het evangelie als politieke inspiratiebron was in
Neder landse ogen een gemis. Ook in de aandacht voor de verdrukten buiten
Europa schoot het program tekort. Met voldoening stelde De Boer vast dat het
begrip ‘sociale markteconomie’ tijdens de programbesprekingen ‘inmiddels
zeer aan inhoud is verrijkt’. De grotere verantwoordelijkheid die aan de over-
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heid werd toegedicht werd door de Nederlanders zeer verwelkomd. Zuinigjes
beoordeelde De Boer het voorliggende programma afsluitend als ‘nog juist aan-
vaardbaar’ voor de Nederlandse partijen, waarbij hij alvast de verwachting uit-
sprak dat in de toekomst meer aan de Nederlandse wensen tegemoetgekomen
zou worden. Het program onderscheidde de christen-democraten in ieder ge-
val van de andere politieke stromingen in Europa, zodat op basis hiervan in het
Europees Parlement samengewerkt kon worden met alle andere democratische
partijen. Tevreden toonde De Boer zich over het feit dat volksfrontvorming
was voorkomen. Immers: ‘Het zelf meedoen aan een volksfront brengt ons in
verkeerde milieus’, zo wees hij de Duitse partijen nog eens terecht vanwege hun
relaties met conservatieven en gaullisten.130

Het is twijfelachtig of de andere congresgangers ingenomen waren met dit
kritische betoog van De Boer. Duidelijk is wel dat de Nederlanders zichzelf met
een Europese missie bekleedden. De afstand tussen het evp-program en dat van
het cda was nog aanzienlijk, zo werd in Nederlandse Gedachten vastgesteld,
maar: ‘Het vormt een uitdaging te trachten die kloof te overbruggen’.131 Het
congres aanvaardde het programma overigens zonder tegenstem, maar wel met
onthouding van de Europese Jonge Christen-Democraten (ejcd). Ook werden
nog amendementen ingediend, maar die werden – om elke schijn van verdeeld-
heid te voorkomen – niet behandeld maar doorgeschoven naar het evp-Bureau.
Tijdens de Bureauvergadering van begin mei 1978 in Dublin werd het pro-
gramma definitief vastgesteld.132

Ondertussen verkeerde de cdu in de afrondingsfase van haar eigen beginsel-
programma. In de discussie die de partij jarenlang intern gevoerd had over haar
koers en karakter, was er slechts een enkeling geweest die zich wèl sterk wens-
te te maken voor een herkenbaar christelijk karakter van de partij. In de lange
aanloopfase van de opstelling van het eerste (!) beginselprogramma van de cdu
– eind 1971 was de commissie onder Von Weizsäcker haar werkzaamheden ge-
start – bekritiseerde bijvoorbeeld de publicist en televisiecommentator Franz
Alt het ontbreken van een verwijzing naar Christus in het ontwerp. ‘Wenn sich
die cdu des “C” im Parteinamen wirklich so sehr schämen sollte, daß sie selbst
in einem Grundsatzprogramm nicht mehr wagt, Christus zu zitieren oder we-
nigstens zu erwähnen, dann sollte sie konsequent sein und das “C” streichen.’
Alt was van mening dat vanuit het christelijk geloof wel degelijk een politiek
programma af te leiden was. De cdu dreigde, zo meende hij, met dit beginsel-
programma een liberale partij te worden die de nadruk legde op de ontplooiing
van het individu.133 Het bleef hier echter bij de stem van een eenling. Tijdens
haar partijdagen van oktober 1978 in Ludwigshafen aanvaardde de cdu una-
niem het beginselprogramma, waarin zij zich bekende tot het christelijk mens-
beeld, de basiswaarden vrijheid, solidariteit en gerechtigheid en de sociale
markteconomie als pijlers onder haar politiek handelen.134

Kruisinga, die met Aantjes en Oliemans het congres in Ludwigshafen had
bezocht, berichtte in de Equipe en de partijbladen positief over het cdu-con-
gres en de ook volgens Aantjes degelijke behandeling daar van het ook voor
Nederlandse begrippen uitvoerige beginselprogram. De chu-leider beoordeel-
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de tevens de redevoering van Kohl als ‘inhoudelijk niet slecht, op diverse pun-
ten minder conservatief dan men zou denken’. Een ‘wending naar een minder
rechts beleid’ leek hem tot de mogelijkheden te behoren. Minder tevreden wa-
ren de Nederlandse getuigen over de sterke polarisatie die ook op dit partij-
congres merkbaar was tussen regering en oppositie en dus tussen links en
rechts. Aantjes achtte de meeste verwijten van Kohl aan het adres van de socia-
listische bondskanselier Helmut Schmidt ‘bepaald onder de maat’.135

Drie jaren later verscheen in het tijdschrift van het Wetenschappelijk Insti-
tuut van het cda een artikel van de hand van de Groningse jurist A. Postma, 
waarin hij het Grundsatzprogramm van de cdu vergeleek met het in 1979 ver-
schenen Program van Uitgangspunten van de nieuwe Nederlandse christen-
demo cratische eenheidspartij. Duidelijk was de minder expliciet-evangelische
grond slag van de cdu, terwijl van de vier door het cda gehanteerde kernbe-
grippen ‘gerechtigheid’, ‘gespreide verantwoordelijkheid’, ‘solidariteit’ en
‘rentmeesterschap’ bij de cdu slechts het eerste en het derde terugkeerden, aan-
gevuld met het voor de Duitse christen-democratie belangrijke begrip ‘vrij-
heid’. Hoewel elke burger tevens zorg diende te dragen voor het behoud van de
natuur voor volgende generaties sprak de cdu zich in tegenstelling tot het cda
onomwonden uit voor uitbreiding van de kernenergiewinning. Op sociaal-eco-
nomisch terrein was nog immer Erhards sociale markteconomie het uitgangs-
punt. Prestatiegerichtheid en sociale rechtvaardigheid, concurrentie en solida-
riteit, eigen verantwoordelijkheid en sociale zekerheid werden hier aan elkaar
gekoppeld. Meer dan bij het cda werd nadruk gelegd op de verwerving van
eigen bezit door de burgers. Ook werd medezeggenschap van de arbeiders ver-
meld als een van de onderdelen van het christelijk-sociale gedachtegoed van de
cdu. Opvallend was het bij de cdu expliciet vermelde subsidiariteitsprincipe,
dat de grenzen van het overheidsoptreden bepaalde. Bij het cda was dit katho-
lieke beginsel versmolten met het antirevolutionaire uitgangspunt van soeve-
reiniteit in eigen kring tot ‘gespreide verantwoordelijkheid’. Ook aangaande de
staatsopvatting bestonden er fundamentele verschillen, zo stelde Postma vast.
Waar het cda uitging van de staat als ‘dienaresse Gods’, lag de soevereiniteit
voor de cdu bij het volk. Aangaande de samenlevingsvormen hield het cda er
progressievere inzichten op na: in het cdu-basisprogram werd geen enkele an-
dere vorm genoemd dan het gezin, dat het fundament van de samenleving
vormde. Het cda maakte in zijn Program van Uitgangspunten in ieder geval
melding van rechtsgelijkheid van ‘andere basisleefgemeenschappen dan het ge-
zin, die evenzeer duurzaam zijn’. Ten aanzien van het buitenlands beleid stelde
Postma vast dat de cdu zich – in tegenstelling tot het cda – niet aangepast had
aan de ontwikkelingen van de eerste helft van de jaren 1970. De Duitsers acht-
ten de navo en kernbewapening onmisbaar, terwijl de Nederlanders de eerste
niet meer als een hoofdmiddel voor de buitenlandse politiek en de laatste als een
bedreiging voor de mensheid omschreven. Postma achtte de Duitse pendant
minder maatschappijkritisch en dynamisch; vanwege zijn omvang, gedetail-
leerdheid en juridische formuleringen schreef hij het cdu-basisprogramma dan
ook een beperkte houdbaarheid toe – dit in tegenstelling tot het meer abstracte
Program van Uitgangspunten van het cda.136
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De invloed van de cdu op het evp-programma is onmiskenbaar. Een vergelij-
king met het cdu-beginselprogramma ondersteunt deze stelling.137 De bewering
van Claeys en Loeb-Mayer en de Pridhams dat het programma vooral het resul-
taat was van inspanningen van cdu- en cvp-zijde in de commissie-Martens,
waarbij de andere partijen nauwelijks geconsulteerd zouden zijn, miskent onder
meer het belang van de voorafgaande discussies over de manifesten van de eucd
en umdc en de rol van enkele Nederlandse christen-democraten daarin. Kar-
nofsky kent het Europees Manifest van de eucd deze rol wel toe. Via het Mani-
fest hadden indirect ook Hahn en Papini, die in mei 1967 met hun ‘Perspectives
d’un “aggiornamento” des partis démocrates-chrétiens à la société contempo-
raine’ de toon hadden gezet, een zwaar stempel gedrukt op het gedeconfessio-
naliseerde karakter van het programma van de nieuwe Europese partij. Papini
herhaalde in een uitgave van het Instituut in 1978 dat zich uit de bijbel geen po-
litiek programma liet afleiden. Voor het voeren van een christelijke politiek zou-
den de van het evangelie afgeleide christelijke waarden als richtlijnen moeten
dienen, zo meende Papini. Ook in het evp-programma was, naast het christen-
dom, het personalisme herkenbaar als ideologische inspiratiebron.138

De twee andere grote stromingen, de liberale en de sociaal-democratische,
waren niet in staat om voorafgaand aan de verkiezingen van voorjaar 1979 een
uitgewerkt programma te produceren. Ondanks de verdeeldheid onder de
christen-democraten is volgens Karnofsky het eindresultaat nooit in gevaar ge-
komen. De Pridhams wijzen erop, dat het ontbreken van eurosceptische par -
tijen uit het Verenigd Koninkrijk en Denemarken voor de evp in dit verband
gunstig uitpakte. De lidpartijen deelden nu de overtuiging van de noodzaak van
een gemeenschappijk programma, zo menen zij. Tevens garandeerde het over-
wicht van de Duitse partijen dat eventuele conflicten hoe dan ook beslecht wer-
den. Karnofsky wijst Martens aan als de persoon, die in staat was geweest de
brug naar de progressieve vleugel binnen de evp te slaan.139 Zoals in deel III nog
aan de orde zal komen, zou de Belgische christen-democraat die rol ook in de
jaren negentig spelen.

Tijdens de discussies over de naam, de samenstelling en het programma van
de nieuwe Europese partijenfederatie bevonden zich de Nederlandse en Duitse
christen-democraten regelmatig lijnrecht tegenover elkaar. Verlies en winst le-
ken daarbij op het eerste gezicht evenwichtig verdeeld. De Nederlanders waren
er niet in geslaagd de Europese Volkspartij een evangelische grondslag mee te
geven. Daarentegen waren zij wel succesvol geweest in hun opzet de conserva-
tieve partijen buiten de nieuwe organisatie te houden. cdu en csu waren echter
geenszins van plan zich bij deze situatie neer te leggen. Nog vóór de oprichting
van de evp startten zij voorbereidingen om alsnog de gewenste brede centrum-
rechtse Europese alliantie te realiseren. Onder welke weerstand deze alterna-
tieve Europese organisatie totstandkwam, wordt uiteengezet in het volgende
hoofdstuk.

191



192

Parallel aan het ontstaan van de evp voltrok zich de geboorte van een andere,
breder georiënteerde Europese partijenorganisatie waaraan christen-democra-
ten zouden gaan deelnemen. De belangrijkste promotoren van deze organisatie
waren de Duitse christen-democraten, die een brede antisocialistische alliantie
wensten, de övp, die zich tijdens de debatten over de evp buitengesloten voel-
de, en de Britse Conservatives, die met het oog op de aanstaande directe Euro-
pese verkiezingen hun isolement in Straatsburg en Luxemburg wensten te
doorbreken. De kritiek die vanuit de andere evp-leden voortdurend op de cdu
en de csu neerdaalde vanwege hun vermeende gebrek aan loyaliteit ten aanzien
van de christen-democratie, zou tot grote spanningen blijven leiden.1

Britse, Duitse en Oostenrijkse plannen voor een Europees 
democratisch centrum

Van de zijde van de Britse conservatieven was er sterke aandrang om te komen
tot een centrum-rechts front in Europa. De sinds 1964 georganiseerde ‘inter-
party conferences’ waren voor dit doel niet meer toereikend2; een volgende or-
ganisatorische stap was noodzakelijk. Al in juli 1972 hadden studenten- en jon-
gerenafdelingen van negen politieke partijen op een bijeenkomst in Londen een
‘Charter’ voor een ‘European Democrat Party’, waarin eujcd en cocdyc zou-
den moeten opgaan, het licht doen zien. Het was een benaming die voor zowel
geïnteresseerde christen-democraten, conservatieven als liberalen aanvaardbaar
was. Het charter werd door minister van Buitenlandse Zaken Alec Douglas-
Home en minister van Onderwijs Thatcher met instemming begroet. Samen-
werking tussen de organisaties van de volwassenen bleek in de navolgende ja-
ren nog steeds een onhaalbare zaak. Dat was mede te wijten aan de weifelende
houding van de cdu-leiding. Was Barzel nog een groot voorstander van de
samen werking tussen conservatieven en christen-democraten, Kohl was in de
eerste twee jaren na zijn verkiezing tot partijvoorzitter in juni 1973 beduidend
sceptischer. Pas daarna zou de cdu-leider zijn volle gewicht in de strijd werpen
voor een zo breed mogelijke Europese centrum-rechtse alliantie.3

Op het Tory-partijcongres van oktober 1975 in Blackpool werd een door de
jongeren ingediende resolutie aangenomen die
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recognising that Britain is now securely a member of the European Community, urges the
Conservative Party to work more closely with our political allies in Europe towards the
formation of a moderate centre-right alliance (a European Democrat Party) able effecti-
vely to oppose the Socialist grouping in the European Parliament and able to take positi-
ve initiatives in the development of Europe.

Op datzelfde partijcongres liet de schaduwminister van Buitenlandse Zaken
(sinds de verkiezingsnederlaag van oktober 1974 zaten de Tories weer in de
oppo sitie) Reginald Maudling zijn voorkeur voor een antisocialistisch blok in
Europa blijken; Europese partijvorming op deze basis leek hem vooralsnog
prematuur. Het was voor de europarlementariër James Scott-Hopkins duide-
lijk wie aan een dergelijke antisocialistische alliantie zouden moeten deelnemen:
de conservatieven, de christen-democraten, de centrum-rechtse partijen in
Frankrijk en de Europese liberalen. Ook prominente Europeanen binnen de
Conservative Party als Europees-Commissielid Soames pleitten voor de con-
structie van een Europese centrum-rechtse alliantie.4

Tijdens de eucd-Bureauvergadering van april 1975 in Wenen stelde övp-
voorzitter Schleinzer voor om een comité in te stellen voor de contacten met de
conservatieve partijen in West-, Noord- en Zuid-Europa. De cdu’ers Kiep en
Von Hassel ondersteunden het idee, de Oostenrijkse vice-voorzitter Kohl maier
kandideerde zichzelf voor het voorzitterschap. De andere partijen zagen echter
niets in het voorstel.5 Het idee werd vervolgens opgepikt door Lücker, die een
ontwerp formuleerde voor een ‘ontmoetingscentrum met partijen die in ieder
geval de hoofdlijnen van ons politieke beleid delen dan wel daar dichtbij staan’.
De Nederlandse equipe wilde het plan niet meteen afschieten, maar stelde wel
scherpe voorwaarden. Zo mocht een dergelijk centrum ‘geen enkele afbreuk
doen aan de eigen identiteit en aan de eigen activiteiten van de Europese Unie
van Christen-democraten’. In ieder geval moest ‘verwatering’ van het imago
voorkomen worden en zou de deelname beperkt moeten blijven tot

die partijen die de hoofdlijnen van het politieke beleid van de Europese Christen-Demo-
craten delen dan wel daarbij ‘vlak in de buurt zitten’. Zij behoeven niet de ideologische
grondslag te delen maar wel de hoofdlijnen van het uit te stippelen beleid.

De oprichting van een ontmoetingscentrum voor middenpartijen zou ten slot-
te niet mogen uitsluiten dat contacten bleven bestaan met de socialisten.6

Von Hassel vatte daarop het plan op om het draagvlak voor dit ‘centre démo-
crate’ te vergroten door middel van een rondreis langs de partijen.7 Tevens werd
de druk op de zusterpartijen opgevoerd door te stellen dat de medewerking van
de Duitse partijen aan de voortgang van de vorming van een Europese christen-
democratische partij verbonden zou zijn aan de instemming met de oprichting
van het ‘Europese Democratische Centrum’. W. Scholten, voor de chu lid van
het Europees Parlement, had in het bestuur van de Europese fractie al geprotes-
teerd tegen deze gang van zaken. Het kwam hem voor, zo meldde hij in de
Equipe vergadering van begin november, dat de Duitsers bezig waren ‘een partij
te stichten die niet een eigen christen-democratische identiteit heeft’, maar die
louter om machtspolitieke redenen het vormen van een antisocialistisch blok als
uitgangspunt had. Scholten geloofde echter niet dat de Duitse partijen hun plan-



nen tegen de meerderheid van de eucd-partijen zouden doordrijven. Immers,
indien de christen-democratische zusterpartijen niet zouden deelnemen, zou
het door cdu en csu gewenste centrum nooit de beoogde meerderheidspositie
kunnen innemen. De Nederlandse partijen dienden naar zijn mening alles in het
werk te stellen om te voorkomen dat een ‘Centre Démocrate Européen’ ont-
stond.

De jeugdige kvp’er Van der Linden zag daarentegen wel degelijk een functie
voor een democratisch centrum. Nu steeds duidelijker werd dat de eg in de toe-
komst uitgebreid zou worden met Spanje, Portugal, Turkije en Griekenland,
landen waar geen christen-democratische partijen bestonden, dreigde numerie-
ke achteruitgang in het Europees Parlement. Boertien benadrukte echter dat de
Europese christen-democraten prioriteit dienden te leggen bij de vorming van
een eigen partij met een duidelijke identiteit en een helder politiek programma.
Dat zou de eigen positie, van waaruit met andere politieke stromingen samen-
gewerkt zou kunnen worden, aanzienlijk versterken. Schmelzer sloot zich hier-
bij aan en concludeerde dat de Nederlanders niet zouden moeten ingaan op de
poging tot chantage van de Duitsers.8

De Nederlandse partijen hadden steeds meer moeite om cdu en csu vanwege
hun escapades in conservatieve richting te zien als loyale leden van de Europe-
se christen-democratische familie. De Duitsers droegen er met hun voortgaan-
de ontmoetingen met de Britse conservatieven niet veel aan bij het wantrouwen
weg te nemen. Eind juni 1975 bracht Thatcher, die vier maanden daarvoor 
Heath was opgevolgd als partijleider, een bezoek aan Bonn. Zij sprak hier be-
halve met bondskanselier Schmidt, wiens buitenlandse politiek zij zeer kon
waarderen, ook met de cdu-kopstukken Kohl, Biedenkopf en Erhard. De ont-
moeting met de allang afgezwaaide architect van het Wirtschaftswunder had
voor de Britse conservatief naar zij zich later zou herinneren het karakter van
een mondeling examen economie, maar zij bespeurde toch vooral grote geest-
verwantschap, juist ook op economisch terrein.9

De övp had inmiddels de eucd-partijen uitgenodigd voor een informele 
conferentie van partijvoorzitters van christen-democratische en conservatieve
partijen op 8 en 9 september in Schloß Kleßheim, nabij Salzburg. Van de zijde
van de Britse conservatieven had partijvoorzitter William Whitelaw zijn mede-
werking al toegezegd; ook van de Scandinavische partijen zouden vertegen-
woordigers deelnemen.10 De geïnviteerde Belgische premier Tindemans had
echter al meteen laten weten van deelname te zullen afzien.11 Het sterkte de Ne-
derlandse partijen in hun afwijzende standpunt. In zijn redevoering op deze bij-
eenkomst, waar uiteindelijk 25 partijen acte de présence gaven, wees Kohl op
het belang van de christen-democratische, conservatieve en centrumpartijen
voor Europa als gezamenlijk politiek alternatief voor de socialistische partijen.
De intentie werd uitgesproken om een Europese continentale mantelorganisa-
tie op te zetten voor de betrokken partijen.12 De afwezigheid van de meeste
christen-democratische partijen in Kleßheim was er de oorzaak van dat deze
doelstelling niet gerealiseerd kon worden. De Nederlanders vonden dat Von
Hassel zich inmiddels al te zeer bekommerde om het verbeteren van de contac-
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ten met de conservatieven, terwijl op het terrein van de Europese partijvorming
ondertussen nauwelijks vooruitgang waarneembaar was.13

De bijeenkomst in Kleßheim gaf wel duidelijkheid. cdu en csu zetten de
vorming van het democratisch centrum door, terwijl de andere evp-partijen
zich tegen dit project verzetten. Door het eucd-Bureau werd op de vergadering
van 19 en 20 september hevige kritiek uitgeoefend op Von Hassel en Böx, die
aan de bijeenkomst bij Salzburg hadden deelgenomen. Te zeer was door hun
aanwezigheid de indruk gewekt dat het hier ging om een door de eucd onder-
steund of zelfs geïnitieerd evenement, zo luidde het bezwaar. Hoewel Böx
trachtte het belang van de bijeenkomst te bagatelliseren, moest hij toegeven dat
het in de bedoeling lag om voortaan jaarlijks een dergelijke ontmoeting te be-
leggen. De indruk ontstond meer en meer, dat de cdu inzette op de vorming van
een Europese partij op een brede, antisocialistische basis in plaats van op een
christen-democratische. Von Hassel legde ook zijn ideeën over een Europese
centrumpartij aan het Bureau voor. Europees fractievoorzitter Bertrand sprak
dreigend over een onaanvaardbare couppoging. Een breuk dreigde en Von Has-
sel trok zijn voorstellen in. De opwinding over de bijeenkomst bij Salzburg gaf
de Nederlanders de gelegenheid om de relatie van de eucd met de conservatie-
ven tout court weer eens aan de orde te stellen. In verband met de aanstaande
Europese partijvorming, waarbij het behoud van de christen-democratische
identiteit op het spel stond, wensten zij helderheid. Oliemans schetste de voor-
waarden waaronder eventueel contacten gelegd konden worden met andersge-
zinde politieke stromingen. Eerst zou de eigen politieke partij geformeerd moe-
ten zijn met een eigen christen-democratisch program. Vervolgens zouden door
middel van een vergelijking van de programma’s de verschillen en overeen-
komsten met de socialisten, maar ook met de andere stromingen vastgesteld
moeten worden. In het Bureau zou ten slotte op basis van deze vergelijking
‘breedvoerig’ over de positie vis à vis de conservatieven gesproken moeten wor-
den.14

Ook de Beierse csu creëerde verdere perspectieven in de richting van een sa-
menwerking tussen christen-democraten en conservatieven. Tijdens de met veel
publiciteit omgeven opening van het nieuwe studie- en vormingscentrum van
de Beierse partij op 24 en 25 september in Wildbad Kreuth zette Strauß zijn
 visie op de Europese partijvorming uiteen. Hij beklemtoonde weliswaar het be-
lang van de oprichting van een Europese christen-democratische partij, maar
deze zou tevens moeten openstaan voor de Britse conservatieven. Hahn, die na-
mens zijn Instituut de manifestatie bijwoonde, kon Strauß, vice-voorzitter
Heubl en Bondsdaglid Von Stauffenberg ook in persoonlijke gesprekken niet
van de legitimiteit van de bezwaren van de Nederlandse, Belgische en Italiaan-
se partijen overtuigen. De csu’ers bleven hameren op het gevaar van een socia-
listische dominantie van West-Europa; slechts een gezamenlijk front met de
conservatieven zou dat kunnen verhinderen.15

In het vorige hoofdstuk is al gereleveerd dat op de vergadering van het Poli-
tiek Comité op 26 september door Lücker nog een poging is ondernomen om
de oprichting van een Europees democratisch centrum – naast de Europese
christen-democratische partij – door te drukken. De weerstand van de andere
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partijen tegen deze voorstellen was echter groot. In een overleg na afloop van
de vergadering in Luxemburg kwamen Heubl, Von Hassel en Lücker dan ook
tot de conclusie dat een formatie met zowel alle christen-democratische partij-
en als de conservatieve niet haalbaar was en dat zij zich dienden neer te leggen
bij het formeren van een Europese christen-democratische partij. Deze neder-
laag erkennend wensten zij hun plannen voor een samenwerkingsvorm met
conservatieven, naast de Europese christen-democratische partij, zeker niet los
te laten, zo liet Lücker Hahn op 1 oktober weten. Met de Conservatives en de
övp werd dan ook verder gewerkt aan een dergelijke organisatie.16

In december 1975 vonden in Eichholz vertrouwelijke gesprekken plaats tus-
sen vertegenwoordigers van cdu, csu, övp, cvps en de conservatieven uit Scan-
dinavië. Het leek er nu werkelijk op, dat cdu en csu aanstuurden op een eigen
Europese partijformatie, los van de christen-democratische partijen uit Neder-
land, België en Italië. In de Duitse pers werd zelfs het uiteenvallen van de eucd
al aangekondigd.17 Tijdens een bezoek aan Londen eind februari 1976 bleek de
Nederlanders dat de voorbereidende besprekingen met de Conservatives ook
doorgezet waren. Een kwartet vertegenwoordigers van de Equipe (Schmelzer,
Kruisinga, Oliemans en Corporaal) was ingegaan op een uitnodiging van de
buitenlandafdeling van de Britse conservatieve partij. Nadat in de onderlinge
gesprekken nog eens de verschillen tussen christen-democraten en conservatie-
ven vastgesteld waren en de Britten verklaard hadden niet te willen toetreden
tot een Europese christen-democratische partij, kwamen de Duitse plannen
voor een Europees democratisch centrum aan de orde. De Tories verklaarden
reeds lang te zoeken naar geïnstitutionaliseerd contact met de christen-demo-
craten, hetgeen door de Nederlanders ook niet bij voorbaat werd afgewezen.
De Britten gaven toe dat de besprekingen met enkele eucd-partijen al waren
gevorderd tot het stadium van ontwerp-statuten voor een contactorganisatie.
De Nederlandse gasten kregen hierop inzage in een vertrouwelijk discussie-
stuk, dat het resultaat was van besprekingen die twee weken eerder in Londen
hadden plaatsgehad tussen vertegenwoordigers van cdu, csu, övp, cvps, de
Portugese christen-democraten en de Deense en Britse conservatieven. De ge-
lijkenissen met de eerdere plannen van Böx voor een Europees democratisch
centrum waren voor de Nederlanders onmiskenbaar. De Nederlanders maak-
ten hierover hun ongerustheid duidelijk. De Duitse partijen schaakten blijkbaar
op twee borden tegelijk, waarbij het niet helemaal duidelijk was waar zij de
hoogste prioriteit legden.18

Blijkens een nieuw concept van de statuten voor een Europese Democratische
Unie (edu) van eind april werden de werkzaamheden aan de nieuwe centrum-
formatie voortvarend voortgezet. De oprichting van de evp leek er tevens toe te
leiden dat de plannen voor een losse contactorganisatie (zoals Lücker beoogde)
werden losgelaten ten faveure van een minder vrijblijvende partijstructuur
(waarop Böx zinspeelde). De edu zou tot doel moeten hebben de contacten tus-
sen de aangesloten partijen te verbeteren, hun Europese politiek te coördineren
en alle gemeenschappelijke politieke kwesties te bespreken. Het lidmaatschap
beperkte zich daarbij niet tot partijen uit de eg-landen. De statuten voorzagen
in een zekere organisatorische structuur, met een congres, een politiek comité en
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een uitvoerend bureau.19 In eerste instantie niet zo expliciet uitgesproken, maar
daarom niet minder waar, was de intentie om de edu te gebruiken als voorberei-
dend instrument voor de constructie van een coalitie van alle middenpartijen in
het Europees Parlement na de eerste directe verkiezingen.20

Na de ‘inter-party conference’ op 11 mei 1976 in Kopenhagen werd in een
persbericht de intentie geuit op een volgende conferentie in Kleßheim een
‘Union Démocratique européenne des partis conservateurs et chrétiens démo-
crates’ op te richten, die zich teweer zou moeten stellen tegen het vermeende
socialistisch-communistische blok in Europa. Niet alle aanwezige partijen on-
derschreven deze bedoelingen. Alles overwegende had de Zwitserse cvps be-
sloten om zich niet aan te sluiten bij de nieuwe organisatie. Het kostte haar toch
moeite om afstand te nemen van de aloude christen-democratische partners en
zich eenzijdig te richten op de cdu en de csu. Daarbij stond het nadrukkelijk
antisocialistische karakter de Zwitsers tegen. De cvps pretendeerde zelf een alle
sociale groeperingen omvattende volkspartij te zijn die dus ook de arbeiders
wilde aanspreken. Ook aanwezig in Kopenhagen was de Luxemburgse csv. Van
een gezamenlijk Benelux-optreden was allang geen sprake meer.21

Tijdens de oprichtingsvergadering van de evp in juli 1976 in Luxemburg
werd door een aantal partijen met scherpe afkeuring gereageerd op de gebeur-
tenissen op de ‘inter-party conference’ in Kopenhagen. De pas opgerichte evp
leek ondermijnd te gaan worden door een initiatief van twee partijen uit het
eigen midden. övp-voorzitter Josef Taus had ondanks de verontwaardiging een
groot aantal conservatieve en christen-democratische partijen uitgenodigd voor
informeel overleg op 7 en 8 september in Schloß Kleßheim. In een schrijven aan
de Nederlandse partijbesturen adviseerde Kleisterlee – nog steeds de secretaris
van de Equipe – niet op de uitnodiging in te gaan. Hahn had hem ondertussen
verzekerd dat het eucd-Bureau in meerderheid afwijzend stond tegenover dit
initiatief en dat de Italianen en Belgen zeker ook niet gingen.22

Inderdaad had het eucd-Bureau op 8 en 9 juli in Luxemburg weer eens uit-
gesproken dat geen institutionele contacten met andersgezinde stromingen
aangegaan konden worden zonder dat er binnen eucd of evp uitvoerig over ge-
sproken was. Bertrand had in dit verband verzocht over de voorstellen van
Lücker voor een democratisch centrum in het Bureau tot finale oordeelsvor-
ming te komen. De Nederlandse equipe sloot zich hierbij aan, in de wetenschap
dat Von Hassel een uitvoerige discussie over deze materie voorheen steeds ge-
blokkeerd had. Wellicht zou de deelname van eucd-partijen aan de edu, waar-
van de oprichting nu dreigend dichtbij kwam, dan toch nog verhinderd kunnen
worden. Kruisinga meende dat in deze discussie de Nederlanders de steun zou-
den krijgen van de Belgen en Italianen, maar ook van de Fransen en de Zwit-
sers. Het verzet binnen de eucd-gelederen had er in ieder geval toe geleid dat
de geplande bijeenkomst in Kleßheim voorlopig met een jaar uitgesteld was.
Het gaf de Duitsers en Oostenrijkers extra tijd om te proberen alsnog andere
christen-democratische partijen over de streep te trekken. Binnen de Equipe
toonde arp-voorzitter De Boer zich namens zijn partij inmiddels tegenstander
van welke geïnstitutionaliseerde contacten ook met zowel conservatieven als
socialisten. Het zou alleen maar tot een verdere verwatering van de christen-
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democratische identiteit van eucd en evp leiden, zo meende hij. Partijgenoot
Kooijmans sloot zich hierbij aan: ook de ideeën van Lücker zouden onvermijde-
lijk leiden tot ‘hechte vormen van samenwerking […] met de conservatieven’.23

De annulering van de conferentie bij Salzburg had de Nederlanders weer
moed gegeven, mede omdat nu ook binnen de cdu twijfel was gerezen over de
haalbaarheid van de plannen. De werkzaamheden van Katzer, die met zijn
eucdw duidelijk een andere richting voorstond, hadden ertoe geleid dat de keu-
ze voor samenwerking met de conservatieven ter discussie werd gesteld. Behal-
ve Katzer keerden ook Lücker, Köppler en Biedenkopf zich tegen het ‘zwaar-
dere’ samenwerkingsverband met conservatieven, zoals Böx dat voor ogen had.
Daarnaast was er bij de övp enige irritatie over ontstaan dat Von Hassel en Böx
de weerstand binnen de eucd-partijen tegen de komst van de edu onderschat
hadden. De gedwongen opschorting van de Kleßheim-conferentie die hiervan
het gevolg was, werd door de organiserende övp als gezichtsverlies ervaren.
Binnen de Equipe was inmiddels begrip gerezen voor het geïsoleerde parket
waarin de Oostenrijkers en Zwitsers geraakt waren, nu de belangrijkste be-
raadslagingen tussen de christen-democratische partijen voortaan in evp-ver-
band gevoerd werden. Een opwaardering van de rol van de niet-evp-partijen
binnen de eucd zou de behoefte aan een alternatieve organisatie doen afnemen,
zo meenden de Nederlanders.24

Vanuit de övp werd al bij de oprichting van de evp in het voorjaar van 1976
verzocht om een nauwe band met de nieuwe Europese partijenfederatie. Op het
oprichtingscongres in juli was ook een Oostenrijkse delegatie aanwezig. In een
gezamenlijke verklaring verzochten de Oostenrijkers en Zwitsers aan het eind
van de evp/eucd-vergaderingen van 21 tot en met 23 oktober in Brussel – om
financiële en praktische redenen werden deze bijeenkomsten meestal vlak na
 elkaar gehouden – om een herziening van de evp-statuten, zodat zij als waar -
nemers toch de vinger aan de pols zouden kunnen houden. Het verzoek werd
echter afgewezen. De vertegenwoordigers van de Zwitserse en Oostenrijkse
partijen hadden zich na afloop van de vergaderingen geërgerd aan de slordige
wijze waarop de belangrijke politici met de als afsluiting geplande eucd-zitting
waren omgesprongen. Tindemans en Strauß waren na de evp-sessie huiswaarts
gekeerd, en zelfs Von Hassel had zijn voorzittershamer na enkele uren overge-
geven aan Europees fractieleider Bertrand – alle eucd-ondervoorzitters waren
ook al afgereisd. De Oostenrijkers en de Zwitsers voelden zich in de eucd ach-
tergesteld ten opzichte van de evp-partijen. In november belegden Von Hassel,
Bertrand en Lücker in Zürich over deze kwestie een gesprek met vertegen-
woordigers van de övp en de cvps. Von Hassel wenste in eerste aanleg niet
 verder te gaan dan het behandelen van evp-zaken op de eucd-vergaderingen. Er
was hem, nu de oprichting van zijn eigen troetelkind nabij was, weinig aan
 gelegen om de eucd als concurrerende organisatie op te waarderen voor po-
tentiële edu-leden. De positie van Von Hassel als eucd-president werd meer en
meer discutabel.

Een commissie met Klepsch, Lücker, Hahn en de Italiaan Angelo Sferrazza
werd ingesteld om de kwestie te onderzoeken. Hoewel de Nederlanders het
contact met de Oostenrijkers en Zwitsers wensten te behouden, moest de evp
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naar hun opvatting wel een eg-zaak blijven. De Zwitsers hadden er destijds zelf
voor gekozen buiten de Gemeenschap te blijven; in het geval van de övp was
een clementer houding gerechtvaardigd. De Oostenrijkse neutraliteit was im-
mers bij het staatsverdrag van 1955 opgelegd. Wel was het van belang de eucd
zodanig op te tuigen, dat de Zwitsers en Oostenrijkers de stap naar de edu niet
behoefden te zetten. Op voorstel van Schmelzer werd daarom besloten om
Hahn als eucd-vertegenwoordiger toegang te verlenen tot de evp-vergaderin-
gen, zodat er een duidelijke personele link tussen partij en unie ontstond en de
niet-evp-partijen binnen de eucd toch op de hoogte konden blijven.25 Dit klei-
ne gebaar kon de övp en de cvps natuurlijk niet tevreden stellen.

De afwijzende houding van met name de Belgen en de Italianen tegen de toe-
treding van de övp en de cvps als waarnemend of geassocieerd lid tot de evp
leidde tot een versterkt engagement bij de Oostenrijkse partij om de edu tot
stand te brengen. Binnen de övp was de steun aan de edu aanvankelijk geen uit-
gemaakte zaak. Khol heeft in een artikel over de internationale betrekkingen
van de övp uit 1995 het bestaan van twee stromingen geschetst. Allereerst was
daar een ‘Italiaanse’ richting, die wenste vast te houden aan een christen-demo-
cratische partijorganisatie en waarvan eucd-ondervoorzitter Kohlmaier en
partijsecretaris Sixtus Lanner de belangrijkste representanten waren. Daarnaast
was sprake van een ‘Duitse’ lijn, die een brede centrum-rechtse internationale
voorstond en waartoe partijvoorzitter Taus en diens opvolger Alois Mock be-
hoorden. Volgens Khol – die zelf ook gerekend kan worden tot de laatste stro-
ming – was de ideologie van de övp gebaseerd op de sociale markteconomie en
de personalistische leer. Deze twee ‘doctrinaire’ pijlers zorgden ervoor dat niet
alleen christen-democraten, maar ook liberalen en conservatieven zich steeds
tot de övp bekenden en dat het dan ook logisch was dat de partij internationaal
contacten onderhield met partijen van het centrum en centrum-rechts. Het ver-
zet van de Belgen, Nederlanders en Italianen tegen een waarnemersstatus van
de övp in de evp heeft de discussie binnen de Oostenrijkse partij doen door-
slaan in het voordeel van de factie die een breed internationaal samenwerkings-
verband van centrumpartijen wenste, zo stelt Khol bijna twintig jaar later vast.26

In juni 1976 kondigde Von Hassel aan dat nog datzelfde jaar de edu, met daar-
in alle christen-democratische, conservatieve en onafhankelijke partijen van
West-Europa, opgericht zou worden. In een verklaring namen de jongeren van
de arp en chu afstand van deze uitspraken van de eucd-voorzitter.27 Na een uit-
lating van dezelfde strekking door Von Hassel op 22 juli stelden de Nederland-
se, Belgische en Italiaanse jongeren een verklaring op waarin tegen deze uitspra-
ken protest aangetekend werd.28 De jongerenorganisaties van de evp-partijen,
georganiseerd in het ‘Team of the Nine’, werden in het najaar van 1976 zelf ge-
confronteerd met een Brits toetredingsverzoek. Na een jaar discussie en sterke
druk van de vertegenwoordigers van de Junge Union wees de meerderheid van
de jongeren toetreding van de Britse Young Conservatives uiteindelijk af.29

Ook op haar eigen partijmanifestaties wekte de cdu onverminderd de indruk
een brede internationale kennissenkring te ambiëren. Op de Europa-dag van
het cdu-partijcongres in mei 1976 te Hannover, dat vooral diende als voorbe-
reiding voor de Bondsdagverkiezingen van dat najaar, verklaarden zowel chris-
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ten-democratische (Fanfani, Tindemans, Martens) als conservatieve (Thatcher)
politici hun steun aan de cdu. In haar toespraak tot het congres bepleitte
Thatcher de vorming van een ‘effective working alliance’ tussen conservatieve
en christen-democratische partijen.30 In juli volgde een bezoek van Kohl aan
Thatcher in Londen, waar verdere werkafspraken gemaakt werden.31 De Ne-
derlandse christen-democraten waren niet te spreken over de campagne die de
West-Duitse zusterpartijen voerden in de aanloop naar de Bondsdagverkiezin-
gen van oktober 1976. In hun partijpers werd sterk veroordelend gesproken
over de populistische en negatieve toon van de cdu/csu (met de verkiezings-
leuze ‘Freiheitt statt Sozialismus’), waarbij geen enkele inspanning gedaan was
de ‘C’ in de debatten te betrekken.32

Nadat in oktober nog een conferentie had plaatsgevonden in Nice waarbij
euro parlementariërs van de christen-democratische, conservatieve en progres-
sief-democratische fracties aanwezig waren geweest, kwam eind november 1976
de kwestie van de verhouding tot de andere politieke groeperingen in Europa
opnieuw in het eucd-Bureau aan de orde. Naar aanleiding van de notitie ‘Die
Zusammenarbeit zwischen der eucd und anderen politischen Gruppierungen in
Europa’ van de hand van Lücker zette De Boer het Nederlandse standpunt nog
eens uiteen. Aangezien er op dat moment nog geen eigen evp-programma was,
konden de werkzaamheden voor een democratisch centrum, zoals beoogd door
Lücker, nog niet van start gaan. De christen-democratische partijen moesten im-
mers eerst duidelijk formuleren wat zij zelf wensten. Zeker met het oog op de
eerste Europese verkiezingen zou de kiezer met een duidelijk herkenbaar eigen
gezicht en identiteit tegemoet getreden moeten worden en konden niet al voor-
af compromissen met anderen gesloten worden. Daarmee zou deze eigenheid al
bij voorbaat worden aangetast. Pas na een vergelijking van de programma’s van
de andere Europese partijen en op basis van de verkiezingsuitslag zou dan beke-
ken kunnen worden, welke combinatie het meest geschikt was. Dat hoefde van
De Boer niet vanzelfsprekend een coalitie met centrumpartijen te zijn; ook an-
dere opties dienden opengehouden te worden. Hij wees er verder op dat een sa-
mengaan met andere richtingen in eigen land op dat moment niet te verdedigen
was. In de discussie vonden de Nederlanders de Italianen, Belgen en de jonge-
renvertegenwoordigers aan hun zijde. Kritiek werd uitgeoefend op cdu, csu en
de övp, die met hun werkzaamheden voor een edu de andere partijen voor vol-
dongen feiten dreigden te stellen. De aangevallen partijen namen niets terug van
hun intenties zo snel mogelijk tot een Europees antisocialistisch blok te komen.
Voorzitter Von Hassel forceerde daarop de instelling van een werkgroep ‘dia-
loog’, die naar aanleiding van de nota-Lücker – die overigens niet door het Bu-
reau werd aangenomen – een advies moest opstellen. De Nederlanders, Belgen
en Italianen kozen eieren voor hun geld en namen zelf ook zitting in deze com-
missie, die geleid werd door Lücker en Bertrand.33

De eucd-partijen maakten in deze dialoogcommissie echter geen haast met
de werkzaamheden. De eerste bijeenkomst zou meer dan een jaar op zich laten
wachten. Dat lag mede ook aan de Duitsers, die de hoop hadden opgegeven in
eucd-verband tot resultaten te komen. Zij gaven de voorkeur aan direct over-
leg met de Conservatives en de övp.34 Door middel van bilateraal contact ble-
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ven zij proberen de christen-democratische zusterpartijen bij het project te be-
trekken. Zowel van de zijde van de Duitse christen-democraten als door de
Britse conservatieven werden pogingen ondernomen om de idee van de samen-
werking tussen christen-democraten en conservatieven te promoten. Otto von
Habsburg, behalve voorzitter van de buitenlandcommissie van de Hanns-
 Seidel-Stiftung ook president van de Paneuropa Union, werd er met mede -
weten van Strauß op uitgestuurd om de bezwaren hiertegen van Nederlandse
zijde nog eens te peilen. Schmelzer legde de keizerlijke nazaat geduldig uit

1. dat Nederland nu eenmaal geen twee-partijen-systeem kent zoals dat figureert in En-
geland en in West-Duitsland; 2. dat de Nederlandse christen-democraten hoge prijs stel-
len op hun eigen identiteit en op een markering van hun eigen beleidsprogramma; 3. dat
de Europese [christen-democraten] er rekening mee zullen moeten houden dat in de toe-
komst geregeerd zal moeten worden met wisselende coalities en dat [het] derhalve niet
aangaat om welke partner dan ook voorwat de toekomst betreft structureel van een der-
gelijke coalitie uit te sluiten; 4. dat voorwat de Nederlandse verhoudingen betreft niet al-
tijd het grootste getal maatgevend is, maar veeleer de mogelijkheid om de eigen identiteit
en het eigen gezicht en het eigen programma tot politieke beleidsdaden om te zetten.

Nogmaals wees hij erop, dat de Nederlanders best bereid waren om te zijner
tijd onder bepaalde voorwaarden te denken over de wenselijkheid van een ‘con-
tactpunt’ tussen verschillende richtingen. Een soortgelijk betoog hield Equipe-
voorzitter Kruisinga tijdens een bezoek aan Londen ten overstaan van Heath.
De voormalige leider van de Britse conservatieven toonde zich realistisch over
de verschillen tussen christen-democraten en zijn eigen partij, die niet zo sterk
aan een grondslag hechtte. Kruisinga moest dan ook concluderen dat het onbe-
grip voor de Nederlandse opstelling veel groter was bij de cdu en de csu dan
bij de Tories.35

Dat nam niet weg dat de Conservatives zich met het naderen van de eerste di-
recte Europese verkiezingen inspanden om in de gunst van de zusterpartijen
van de cdu te geraken. Meer nog dan Heath schakelde zijn opvolger Thatcher
zich in. De eerste vrouwelijke partijleider in Europa hechtte meer dan haar
voorganger aan transnationale partijbanden die zouden moeten leiden tot een
antisocialistisch blok in Europa. De activiteiten met betrekking tot de edu ge-
noten haar volledige instemming. Al snel na haar aantreden zou de intensiteit
van de relatie tussen de cdu en de Tories dan ook aanzienlijk toenemen. Tevens
trachtte zij de andere partijen voor de edu te winnen. Tijdens een bezoek aan
Den Haag begin december, waarbij zij ook andere Nederlandse politici sprak
onder wie de liberale oppositieleider H. Wiegel, ontmoette zij een delegatie van
Nederlandse christen-democratische politici. Zij legde er in het korte gesprek
de nadruk op, dat het begrip ‘conservatief’ in Groot-Brittannië een geheel an-
dere lading had dan in Nederland en dat de verschillen niet zo groot waren als
wel verondersteld werd. Zo wees zij op de traditionele band die er bestond 
tussen de Conservative Party en de Church of England. Overigens had
Thatcher in eerste instantie niet meteen een gezamenlijke fractie voor ogen,
maar zag zij veel meer in een ‘alliance’ in het Europees Parlement. Elk van bei-
de groepen kon dan ook de eigen identiteit behouden. Het kon de Nederlan-
ders niet geruststellen. Zij maakten duidelijk dat pas over samenwerking met
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andere politieke krachten gesproken kon worden, als de eigen christen-demo-
cratische programvorming op Europees niveau voltooid was. In juni 1977 zet-
te Thatcher haar ‘charme-offensief’ voort in Italië, waar zij bij de Italiaanse par-
tijleider Moro echter geen voet aan de grond kreeg met haar geruststellende
woorden over de overeenkomsten tussen conservatieven en christen-democra-
ten. In oktober 1978 sprak Thatcher nog op het partijcongres van de Spaanse
ucd in Madrid.36

De gedachten van de Duitsers gingen blijkbaar verder dan die van de beoog-
de Britse conservatieve partners, die niets zagen in een strak georganiseerde
Euro pese partijenformatie als de evp. Op 16 en 17 januari 1977 waren de Ne-
derlanders voor algemeen bilateraal overleg in Bonn. In gesprekken met Kohl,
voormalig Bondsdagfractievoorzitter Karl Carstens, Biedenkopf en Von Has-
sel kwam vanzelfsprekend ook de door de Duitsers gewenste samenwerking
met de conservatieven aan de orde. Biedenkopf betoogde dat deze entente de
beste garantie was om de ook door christen-democraten voorgestane ‘freiheit-
liche Ordnung’ te verdedigen tegen de linkse krachten in Europa, die een meer
staatsinterventionistisch model voorstonden. Daar werd door de Nederlandse
partijen heel anders over gedacht. Zo verklaarde J.N. Scholten, vertegenwoor-
diger van zijn partij in de assemblee van de Raad van Europa, in het arp-orgaan
Nederlandse Gedachten zelfs voorstander te zijn van een alliantie met de socia-
listen in het Europees Parlement, vooral ook om te voorkomen dat de laatsten
met de communisten een ‘volksfront’ zouden vormen. Hij zal in deze voorkeur
de enige niet geweest zijn. Schmelzer, Kruisinga en De Boer wezen ten over-
staan van hun Duitse gastheren dan ook op de mogelijkheden van coalitievor-
ming zowel ter linker- als ter rechterzijde. Ook refereerden zij nog eens aan het
belang van het evangelie als bron van inspiratie voor het politiek handelen voor
het cda. Het sociaal-economische betoog van Biedenkopf maakte op de Ne-
derlandse gasten een behoudende en weinig tolerante indruk. ‘Onthullend’ was
de opmerking van Von Hassel dat de verschillen tussen conservatieven en chris-
ten-democraten met een vergrootglas gezocht moesten worden.37

De Nederlanders hadden het ondertussen wel gehad met het eucd-voorzit-
terschap van Von Hassel. Statutair werd het overigens zo langzamerhand weer
tijd voor bestuursverkiezingen en dat was een mooie gelegenheid om eens de
mogelijkheden voor een progressiever leiderschap te beproeven. Gezien de
krachtsverhoudingen was het bijna onvermijdelijk dat ook de opvolger van Von
Hassel uit de cdu zou komen. Kohl was daarvoor niet beschikbaar, zo viel uit
Bonn al te vernemen, waar wel de namen van Von Weizsäcker, Katzer, Klepsch
en de minister-president van Rheinland-Pfalz Bernhard Vogel werden ge-
noemd. Kooijmans wierp in de Equipe de vraag op of niet toch eens aan een
Nederlandse voorzitter gedacht moest worden.38

Voor de Nederlanders zou ook een presidentschap van een cdu’er als Katzer
een verbetering betekenen. De Duitse vertegenwoordiging in de nei/eucd was
immers jarenlang gedomineerd geweest door conservatieve Duitse christen-de-
mocraten als Kraske, Heck, Böx en Von Hassel. De voorkeur van de cdu zelf
leek in het voorjaar van 1977 uit te gaan naar partij-ideoloog Von Weizsäcker.39

Lange tijd wenste de cdu zich niet uit te spreken; de andere partijen, die in
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meerderheid wel van Von Hassel af wilden, durfden het daarom niet aan ande-
re kandidaten te stellen. De wens van de voorzitter zelf om aan te blijven, com-
pliceerde een vlotte opvolging verder.40 Tijdens de eucd-Bureauvergadering
van eind oktober werd de positie van Von Hassel in diens afwezigheid bespro-
ken. De Franse en Belgische delegaties uitten hun reserves ten opzichte van de
zittende president. Schmelzer, voorzitter van een kleine ‘groupe de sondage’ die
zich over de voorzitterskwestie boog, verklaarde persoonlijk veel achting te
hebben voor de Duitser, maar

[p]roblemen [te hebben] met [diens] niet zo duidelijke manier van opereren tegenover
conservatieven. Verder aarzelingen t.a.v. leeftijd en appearence.

Kohl had echter te kennen gegeven alleen Von Hassel als kandidaat te zien. De
Nederlanders verklaarden zich bereid eventueel in te stemmen met een verlen-
ging van het mandaat van Von Hassel voor een kortere periode.41 Nadat hij zich
ervan vergewist had dat ook de övp – nog geërgerd over het echec van de uit-
gestelde conferentie van Kleßheim – zich tegen een aanblijven van Von Hassel
had gekeerd, drong Hahn er bij de Equipe midden november 1977 op aan bij
Kohl de breed gevoelde bezwaren aan te kaarten. Schmelzer verklaarde zich be-
reid hiervoor naar Bonn te reizen.42 Die trip werd overbodig toen Martens in
het evp-Bureau meldde dat Kohl zijn kaarten inmiddels op een övp-voorzitter
voor de eucd zette.43 Hoewel de Nederlandse partijen Von Hassel het liefst di-
rect zagen verdwijnen, werd in het voorjaar van 1978 na overleg tussen alle par-
tijen uiteindelijk besloten om de voorzitter (en het voltallige Bureau) nog voor
een of twee jaar te laten zitten, waarna een president uit een van de landen bui-
ten de eg gekozen zou moeten worden. Zo werd meteen tegemoetgekomen aan
de behoefte aan opwaardering van de rol van deze partijen in de eucd. In dit
verband viel de naam van de Portugees Freitas do Amaral.44

Aan de vooravond van het twintigste eucd-congres, dat op 6 en 7 juni 1978
werd belegd in het voormalige Berlijnse Rijksdaggebouw, kwam de herverkie-
zing van Von Hassel aan de orde. Grote bezwaren bestonden er tegen zijn
‘onver holen sympathie voor Conservatieven en andere politiek fossiele groe-
peringen in Europa’ (dixit rapporteur Ton de Kok). Tevens had hij bij diverse
gelegenheden de eerder door hem gedane toezegging zich als eucd-voorzitter
niet in te laten met ‘anti-socialistische blokvorming’ geschonden. Pas na zijn
 instemming met de door de cda-delegatie gepresenteerde en door de Fransen,
Belgen, Ieren en Italianen ondersteunde voorwaarde dat hij zich van elke ver-
dere betrokkenheid bij de edu zou onthouden, werd Von Hassel herkozen.45

Vanuit de cdu werden in het midden van de jaren zeventig vooral de ontwik-
kelingen in de Italiaanse zusterpartij op de voet gevolgd. Het reële perspectief
van een coalitie met de communisten baarde de Duitsers zorgen. Nadat de so-
ciaal-democraten zich na de parlementsverkiezingen van 1972 uit de centrum-
linkse coalitie hadden teruggetrokken, was de pragmatische communistenleider
Enrico Berlinguer in oktober 1973 met voorstellen voor een ‘historisch com-
promis’ (compromesso storico) met christen-democraten, communisten en so -
ciaal-democraten gekomen. De communisten waren zelfs bereid om deelname
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aan de navo te ondersteunen. Het voorstel viel bij dc-leiders als Andreotti en
Moro in goede aarde en gesprekken leidden tot een toenadering tussen beide
partijen. Het kwam overigens niet tot deelname van de communisten aan de
rege ring; het bleef bij gedogen en vervolgens, na maart 1978, parlementair steu-
nen van het minderheidskabinet-Andreotti (1976-1979). De ontvoering van en
moord op Moro door de Rode Brigades (mei 1978) en de Russische inval in
Afgha nistan (december 1979) droegen ertoe bij dat het wantrouwen tussen de
Italiaanse communisten en de christen-democraten snel toenam. Begin 1979
gingen de communisten weer in de oppositie.46

De cdu probeerde in deze periode dan ook de contacten met de dc aan te ha-
len. Vooral partijvoorzitter Kohl en de nieuwe secretaris-generaal Heiner Geiß-
ler spanden zich hiervoor in. In mei 1977 bezocht Kohl Rome, hetgeen leidde
tot de instelling van een permanent contact-comité alsmede een hotline tussen
de Duitse oppositieleider en de Italiaanse politiek secretaris Benigno Zaccagni-
ni. Voorts opende de Konrad-Adenauer-Stiftung een vestiging in een villa aan
het Comomeer, waar voorheen Adenauer zijn vakanties had doorgebracht. Het
moest een zoete herinnering zijn aan de tijden dat Adenauer en De Gasperi
inten sief samenwerkten aan de contouren van het naoorlogse Europa. Politiek-
inhoudelijk bleef de afstand tussen beide partijen onverminderd groot. Het
fana tisme waarmee vanuit de cdu het zogenaamde ‘euro-communisme’ (de
vermeende samenwerking tussen alle socialistische en communistische partijen
in Europa) bestreden werd, kon de Italiaanse instemming niet krijgen. Ook de
toekomstplannen ten aanzien van de evp verschilden aanzienlijk.47

De nauwere Duits-Italiaanse relatie had al eerder, in het najaar van 1976, wel
geresulteerd in een afspraak inzake de benoemingen voor het voorzitterschap
van het Europees Parlement en dat van de christen-democratische fractie. De
Duitsers zouden de kandidatuur van Emilio Colombo voor de eerste functie
ondersteunen, als de Italianen datzelfde zouden doen bij de verkiezing van
cdu-kandidaat Klepsch voor het fractievoorzitterschap. Het presidentschap
van het Europees Parlement was vanwege de uitstraling en de agendabepalende
positie van steeds groter belang geworden. Al sinds de Bondsdagverkiezingen
van 1972, waarbij de cdu Europese zetels aan de spd en de fdp verloren had,
was de keuze van een christen-democraat op deze post veel minder vanzelf-
sprekend geworden. In 1973 was de presidentszetel aan de kvp’er Schuijt voor-
bijgegaan omdat de christen-democraten tot hun ergernis niet gesteund werden
door de ecg. Een gelegenheidscoalitie van liberalen, socialisten en gaullisten
had toen de Nederlandse liberaal C. Berkhouwer op de voorzittersstoel ge-
bracht. In 1976 zorgde een brede rechtse coalitie van christen-democraten,
conser vatieven en liberalen ervoor dat Colombo en geen socialist parlements-
voorzitter werd. Het was het eerste succesvolle optreden van de door de cdu
zo begeerde antisocialistische coalitie.48

Nu de conservatieve Klepsch werd gekandideerd voor het voorzitterschap
van de christen-democratische fractie terwijl de termijn voor Bertrand nog niet
verstreken was, traden de Nederlanders tegen dit Italiaans-Duitse één-tweetje
in het geweer. Begin maart 1977 maakten de Nederlandse christen-democrati-
sche europarlementariërs hun ongenoegen over de gang van zaken ook aan

204



Klepsch zelf duidelijk. Schuijt appelleerde aan Equipe-ondervoorzitter De
Boer om nog eens met de Italianen, ‘die sociaal-economisch dichter bij ons
staan dan bij de cdu’, te gaan spreken.49 Van een offensief in de richting van de
dc is echter niets gekomen.50 Op 5 mei werd Klepsch ‘met overweldigende
meerderheid’ tot Europees fractievoorzitter gekozen. Wellicht dat de keuze van
Schuijt als ondervoorzitter de Nederlandse pijn wat verzachtte.51

De vervanging van Bertrand door Klepsch had gevolgen voor de betrekkin-
gen tussen de christen-democraten en de conservatieven in het Europees Parle-
ment. Nadat Bertrand in september 1975 Lücker was opgevolgd, waren deze in
intensiteit afgenomen. Bertrand, behorend tot de progressieve vleugel van de
cvp, wenste de conservatieven op afstand te houden. De benoeming van de
katho lieke cdu’er Klepsch had al snel nauwere banden tussen christen-demo-
craten en conservatieven tot gevolg. Klepsch was in 1964 als voorzitter van de
Junge Union een van de oprichters geweest van de cocdyc, waarin de jonge-
renorganisaties van de christen-democratische èn conservatieve partijen in
Euro pa samenwerkten. Hij was in 1970 als eujcd-voorzitter betrokken bij een
conflict binnen de Europese jongerenorganisatie over de relatie met de Young
Conservatives, waarvan hij zich steeds een warm voorstander had betoond. De
gemoederen raakten toen dusdanig verhit, dat Klepsch de Junge Union van
1970 tot 1971 uit de eujcd terugtrok. Deze conservatieve voorkeur zou hij ook
in zijn periode als Europees fractieleider etaleren. Om te beginnen nam hij in de
vergaderzaal de zetel in naast die van de leider van de ecg. De bezetter van die
stoel was, dezelfde maand dat Klepsch werd benoemd als christen-democrati-
sche fractieleider, eveneens een ander geworden. De in zijn partij als eurofiel be-
kend staande ex-minister Geoffrey Rippon volgde de kort daarvoor overleden
Kirk op. In de jaren vijftig was Rippon parlementair secretaris van euro-fede-
ralist Sandys geweest en in 1973 was hij namens Groot-Brittannië verantwoor-
delijk voor de afronding van de toetredingsonderhandelingen met de eg. De
goede contacten tussen Klepsch en Rippon deden de omstandigheden voor een
centrum-rechtse samenwerking in het Europees Parlement sterk verbeteren.
Die verbetering zette nog sterker door toen Rippon, naar de mening van som-
migen toch een ‘less dynamic chairman’ dan zijn voorganger, in 1979 werd af-
gelost door Scott-Hopkins.52

Naar de oprichting van de Europese Democratische Unie

Lang bestond bij de Nederlanders nog het vertrouwen dat de komst van de edu
voorkomen zou kunnen worden. Op een uitnodiging van Strauß voor een bij-
eenkomst in edu-kader midden maart 1977 in München werd door de Equipe
‘[b]eleefd doch dringend’ afwijzend gereageerd. Ook de Italianen, Belgen en
Spanjaarden waren afwezig. Strauß bepleitte in München een snelle afwikkeling
van de voorbereidingen van de edu. csu-secretaris Gerold Tandler en de voor-
zitter van het Conservative International Office Diana baroness Elles sloten 
de oprichting van twee afzonderlijke fracties niet uit. De Sozialausschüsse 
en Klepsch zagen niets in een nieuwe Europese formatie: de voorkeur van de

205



laatste ging uit naar een pragmatische afstemming met de conservatieven in het
Europees Parlement.53 Als nieuwbakken fractievoorzitter kon hij moeilijk an-
ders.

Deze tegengeluiden overtuigden Hahn ervan dat de oprichting van de edu
nog lang geen beklonken zaak was. Voor zover zijn informatie strekte, hadden
de partijbesturen van cdu, övp en cvps zich helemaal nog niet eenduidig uitge-
sproken. Hahn had daarnaast hoop geput uit een ‘vooruitstrevende rede’ van
Kohl voor het nationale congres van de Sozialausschüsse van de cdu, die de af-
stand tot de csu alleen maar had vergroot. De weliswaar herstelde, maar sinds
de Bondsdagverkiezingen van 3 oktober 1976 getraumatiseerde relatie tussen
cdu en csu speelde hier ook een voorname rol. Hoewel de Unionsparteien
weer de grootste fractie in de Bondsdag gevormd hadden, behield de spd/fdp-
coalitie de meerderheid. Binnen de csu kwamen stemmen op om in het vervolg
als zelfstandige nationale partij te opereren. Een breuk tussen cdu en csu leek
aanstaande. Het was een ontwikkeling die de Nederlandse christen-democra-
ten met verholen tevredenheid gadegeslagen zullen hebben. Wellicht zou de
cdu bevrijd kunnen worden van haar conservatieve elementen. In december
werd de breuk tussen cdu en csu echter alweer afgewend, toen de cdu dreigde
met de oprichting van een eigen Landesverband in Beieren.54

In een analyse van de positie van de christen-democratische partijen in West-
Europa in de aanloop naar de eerste directe verkiezingen van het Europees Par-
lement ontwaarde ook het katholieke lid van het hoofdbestuur van de Europe-
se Beweging in Nederland, R.H. van de Beeten, een koerswijziging in de cdu.
Niet alleen beleidsmatig, waarvoor verwezen werd naar de nieuwe standpunten
inzake ontwikkelingssamenwerking en het werkgelegenheidsbeleid, maar ook
in personeel opzicht zag Van de Beeten in de voorafgaande twee jaren verande-
ringen. Wat dat laatste betreft suggereerde hij de Nederlandse partijen de kaar-
ten te zetten op ‘nieuwe’ politici als Biedenkopf, Blüm en Geißler, die de moed
konden opbrengen weerstand te bieden aan de ‘conservatieve druk’ van
Strauß.55 De indruk kan toch niet weggenomen worden, dat zowel Hahn als
Van de Beeten de invloed en machtspositie van de progressieve arbeiders vleugel
in de cdu sterk overschat hebben. Daarbij liet Kohl zich sinds de bijna-breuk
met de csu sterk beïnvloeden door het optreden van Strauß. Het droeg er mede
toe bij, dat ook de cdu-partijvoorzitter zich achter het edu-project ging op-
stellen.56

Hoewel niet te verwachten was dat het een bijdrage zou leveren aan het
voorko men van de edu, putten de Nederlanders ook nog enige hoop (en
waarschijn lijk ook enig leedvermaak) uit het verdwijnen van de conservatieve
buitenlandsecretaris Böx. Nadat bondskanselier Brandt zich in mei 1974 ge-
dwongen had gezien af te treden vanwege de ontmaskering van zijn medewer-
ker Günter Guillaume als ddr-agent, kreeg de cdu in 1976 te maken met een
gelijkaardige affaire. Kort voor het partijcongres in Hannover werd een voor-
malige secretaresse en ‘intieme vriendin’ van Böx, Helge Berger, gearresteerd
wegens werkzaamheden als ddr-agente. Kohl zag zich daarop gedwongen Böx
van zijn partijfuncties te ontheffen. Het betekende ook het einde van diens
activi teiten op Europees niveau. Nadat een uitgebreid justitieonderzoek geen
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belastende feiten tegen Böx had opgeleverd, werd hij kortstondig in zijn vroe-
gere posities hersteld. Voorjaar 1977 volgde het definitieve vertrek van de in-
middels 68-jarige Böx, die in zijn functies werd opgevolgd door de diplomaat
Henning Wegener.57

Regelmatig trachtten de Duitsers de eucd-partijen gerust te stellen aangaan-
de hun intenties. Von Hassel verklaarde in een partijpublicatie dat de angst van
de Nederlanders, Belgen en Italianen voor de samenwerking met de conserva-
tieven weliswaar ‘historisch durchaus zu begreifen’, maar gezien de actuele op-
stelling van de Tories onterecht was. De edu zou ook geen concurrent voor de
evp worden, zo verzekerde hij. Zij zou slechts als platform moeten dienen voor
de contacten met middenpartijen uit landen waar geen christen-democratische
partijen bestonden.58 Voor de politiek leider van het cda, vice-premier Van Agt,
was het geen reden om minder afstand te nemen van de Duitse zusterpartijen.
‘Met die lieden hebben wij slechts de naam gemeen’ – zo werd uit de mond van
Van Agt opgetekend in de Nederlandse pers.59 De cdu reageerde begrijpelij-
kerwijs verontwaardigd over de uitlating van Van Agt en vroeg bij de Equipe
om opheldering.60 Binnen de Equipe, op dat moment op kousevoeten opere-
rend om bij de Duitse geestverwanten begrip te kweken voor de Nederlandse
wensen inzake het evp-programma, werd kribbig gereageerd op de onzorgvul-
dige manoeuvre van de cda-leider, die enkele weken later premier van Neder-
land zou worden.61

Ondertussen had Strauß alweer reden gegeven om Van Agts woorden te le-
gitimeren. In november 1977 joeg de Beierse christen-democraat namelijk vele
Nederlandse christen-democraten op de kast, toen hij tijdens een bezoek aan
het militaire regime van Augusto Pinochet in Chili de berichten over de door
deze junta begane misdaden tegen de eigen bevolking gebagatelliseerd zou heb-
ben als een linkse mythe. Tevens zou hij de in sommige cda-kringen bewon-
derde oud-president Frei hebben gekwalificeerd als een van de ‘greinenden,
verbrauchten und verschlissenen Typen’ die de pogingen van Pinochet om de
Chileense democratie weer te herstellen in de weg stonden. In de Duitse pers
werd verontwaardigd gereageerd.62 De Equipe bracht een persverklaring uit
waarin het regime-Pinochet werd veroordeeld vanwege de schendingen van de
mensenrechten en steun werd uitgesproken aan de inmiddels gedwongen in de
clandestiniteit opererende christen-democraten van Frei – zonder de naam van
Strauß te noemen. Het cda-congres op 10 december 1977 ging een stap verder:
het nam met slechts vijf tegenstemmen en met aanmoediging van Steenkamp
een motie van de cda-jongeren uit Limburg aan die de uitspraken van Strauß
ronduit veroordeelde. Eerder had ook het presidium van de Belgische cvp/psc
zich nadrukkelijk gedistantieerd van de uitspraken. De reis van Strauß was op
zichzelf voor de Belgen al een twijfelachtige onderneming vanwege de eerdere
veroordeling van het Chileense regime door de eucd – ook de vn hadden al een
resolutie in deze zin aangenomen. De csu reageerde als door een wesp gesto-
ken en betichtte de zusterpartijen ervan zich zonder goed geïnformeerd te zijn
te verlagen tot een veroordeling van haar politiek leider, die niets anders had
 gedaan dan in Chili de democratie bepleiten. Uitspraken als die van het cda
zouden de linkse terroristen aanmoedigen. Tijdens de vergadering van het evp-
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bestuur begin december wist voorzitter Tindemans de zaak te seponeren door
te verklaren dat het Politiek Bureau geen rechtbank was.63 Opvallend was dat
enkele maanden later de cdu tijdens een eucd-bijeenkomst in Bonn een diner
gaf ter ere van de eveneens in de West-Duitse regeringsstad aanwezige Frei.64 De
indruk kan niet weggenomen worden, dat de cdu hiermee afstand nam van het
optreden van de voorman van de Beierse zusterpartij.

De pogingen om langs officiële eucd-weg te komen tot een samenwerkingsver-
band tussen christen-democraten en conservatieven leverden inmiddels weinig
op. Hiertoe was zoals eerder aangegeven eind november 1976 de dialoogcom-
missie ingesteld. Eind oktober 1977 beklaagde het Comité Exécutif van de eucd
zich erover dat er nog steeds geen vergadering belegd was, terwijl de uitnodi-
gingen voor het oprichtingscongres van de edu, dat gepland was voor 12 de-
cember, allang de deur uit waren. Toen de dialoogcommissie dan eindelijk op 7
december 1977 bijeenkwam, kon dan ook geen enkele invloed meer uitgeoefend
worden op het al dan niet doorgaan van deze onderneming. Wel was het een
mooie gelegenheid voor de tegenstanders om hun ongenoegen nog eens te uiten.

cdu en csu hadden hun leiders Kohl en Strauß, gewoonlijk afwezig op evp-
Bureauvergaderingen, naar de vergadering in Bonn afgevaardigd om de zaak
van de edu nog eens te bepleiten bij de zusterpartijen. De cdu-voorzitter vroeg
aan de andere partijen om een positieve houding ten opzichte van wat als in-
formele contactorganisatie met de conservatieven bedoeld was. De reacties wa-
ren echter onverminderd negatief, zo stelde cda-afgevaardigde Oostlander te-
vreden vast. Kohl trachtte begrip te kweken voor de keuze van zijn partij voor
de edu door te wijzen op de situatie waarin de cdu in eigen land verkeerde.
Naar zijn mening was het juist de spd die polariseerde. In Duitsland werd dan
ook vreemd aangekeken tegen christen-democratische partijen in het buiten-
land die samenwerkten met de sociaal-democraten of (in het geval van de Ita -
liaanse dc) zelfs lonkten naar de communisten. Strauß trachtte de andere par-
tijen te overtuigen dat de term ‘conservatief’ een minder negatieve lading had
dan vaak wel werd verondersteld. Hij kwam er rond voor uit dat zijn partij
christelijk èn conservatief was. De algehele weerstand die de stellingname van
zowel Kohl als Strauß bij alle andere partijen opriep, zorgde ervoor dat Oost-
lander zich niet nadrukkelijk als woordvoerder van de ‘oppositie’ hoefde op te
werpen. Dat was een bijzondere gewaarwording: doorgaans moesten de Ne-
derlanders het voortouw nemen.

Lückers afronding van de discussie liet uiteindelijk alle opties open. Hij
voorzag enige rek in het numerieke christen-democratische aandeel in het
Euro pees Parlement, zodat de fractie na de verkiezingen wellicht toch groter
zou kunnen worden dan de socialistische. Voor een absolute meerderheid wa-
ren niettemin bondgenoten nodig; maar die zouden in diverse richtingen ge-
zocht kunnen worden. Zelfs een incidenteel verbond met de socialisten kon niet
uitgesloten worden. De behoefte aan samenwerking bij de conservatieven was
naar zijn mening te begrijpen vanwege hun geïsoleerde positie in het Europees
Parlement. Immers, recent hadden behalve de christen-democraten ook de so-
cialisten en liberalen zich beter georganiseerd in nieuwe partijen(con)federaties.
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Lücker verwachtte dan ook dat na de verkiezingen een niet-geïnstitutionali-
seerde politieke samenwerking met de conservatieven voor de hand zou liggen.
Programmatisch waren de overeenkomsten namelijk aanzienlijk – wel moest
hij de ideologische verschillen toegeven. Daarbij zou hij ruimte willen laten aan
de individuele leden van de fractie om wel of niet aan deze samenwerking deel
te nemen. Hiermee propageerde de voormalig fractieleider onverwacht een bui-
tengewoon losse groepsdiscipline. Lücker wees er voorts op dat ook aan Britse
zijde hier en daar enige scepsis bestond over de samenwerking met de christen-
democraten. Immers, de opvattingen binnen de evp-partijen ten aanzien van het
Europese integratieproces gingen aanzienlijk verder dan de op dit punt veel te-
rughoudender Tories. Dit verschilpunt zou in latere jaren, tijdens de regerin-
gen-Thatcher, nog veel sterker gaan spelen.

Als afsluitende spreker op de vergadering van de dialoogcommissie zag
eucd-voorzitter Von Hassel zich genoodzaakt te verklaren dat ook bij cdu en
csu het commitment aan de evp volledig en ongeclausuleerd was. Het is zeer de
vraag of dat op alle nog aanwezige afgevaardigden (rapporteur Oostlander
meldde dat vanwege de barre weersomstandigheden veel deelnemers al voor de
laatste hamerslag huiswaarts waren gekeerd) geloofwaardig overkwam. Samen
met de Belgische delegatie tekende Oostlander protest aan tegen de door de
Duitsers opgestelde persverklaring naar aanleiding van de bijeenkomst, waarin
meegedeeld werd dat gesproken was over het aangaan van contacten met de
conservatieven.65 cdu en csu produceerden nog een werkdocument waarin hun
loyaliteit aan de evp als hun enige Europese partij werd bezworen, maar waar-
in tegelijk ruimte werd gecreëerd voor de oprichting van een platform waarin
alle niet-socialistische krachten konden samenwerken. De voortgang in het op-
richtingstraject van de edu overschaduwde deze Duitse pogingen tot verzoe-
ning echter en maakte verdere activiteit van de commissie zinloos.66

In een terugblik enkele weken later uitte Oostlander de verwachting dat, nu
het de Duitsers in Bonn duidelijk moest zijn geworden dat zij ‘met hun toena-
deringsdrift tot de conservatieven geheel en al alleen staan in de eucd’, zij zich
bij de meerderheid van de evp-partijen zouden aansluiten en deze kwestie zou-
den laten rusten.67 Dat bleek al snel ijdele hoop. De edu kreeg ondertussen na-
melijk steeds verder vorm. Toch was er ook van Duitse zijde sprake van voor-
zichtigheid, om de spanning niet onnodig te laten oplopen. Het had onder meer
tot gevolg, dat het traject naar de oprichting van de edu langer duurde dan
voorgenomen.68 Tijdens een bijeenkomst in oktober 1977 in München was al
overeenstemming over de statuten bereikt; in december van dat jaar werd in
Wenen een akkoord bereikt over de financiële voorzieningen voor de organisa-
tie. Op de vergadering van het evp-Bureau van begin april 1978 bevestigden
cdu en csu de vorderingen in hun onderhandelingen met de conservatieven.69

Tot op het laatste moment hebben de Nederlandse christen-democraten pogin-
gen gewaagd de oprichting van de edu te voorkomen. Aan de vooravond van
de oprichtingsconferentie eind april 1978 in Kleßheim dreigde De Boer de be-
trekkingen met de cdu en csu te herzien wanneer deze partijen zich inderdaad
inlieten met de oprichting van de edu. De Italianen en Belgen sloten zich bij dit
dreigement aan.70
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Op 24 april 1978 vond ondanks alle weerstand in het Salzburger Schloß
Kleßheim de oprichtingsvergadering van de Europese Democratische Unie
plaats. Vanwege de controversiële voorgeschiedenis kreeg dit stichtingscongres
een veel grotere aandacht dan eerder de oprichting of het recente eerste congres
van de evp.71 In de zogenaamde Kleßheimer Erklärung werd gesteld dat de edu
vooral dienst zou moeten doen als werkgemeenschap van christen-democrati-
sche en ‘niet-collectivistische’ partijen. Zowel Kohl, Strauß en Thatcher als de
voormalige Franse gaullistische premier Maurice Couve de Murville waren in
Kleßheim aanwezig. Datzelfde gold voor eucd-voorzitter Von Hassel (voor de
Nederlanders een onverteerbare zaak) en Europees fractievoorzitter Klepsch.72

De oprichtende partijen waren de cdu en csu, de övp, de Britse Conservative
Party, de Zweedse Moderata Samling, de Noorse Høyre, de Deense Konser -
vative Folkeparti, de Finse Kansallinen Kokoomus (kk), het Portugese cds
en de Franse Rassemblement pour la République (rpr) van Jacques Chirac, de
opvol ger van de udr. De edu stond dus ook open voor partijen uit niet-eg-
 landen, hoewel de uiteindelijke bedoelingen toch vooral gericht waren op anti -
socialistische machtsvorming binnen de Gemeenschap. Naast deze zich direct
aansluitende partijen woonden ook enkele partijen als waarnemers de confe-
rentie bij. Hieronder bevond zich de cvps, vertegenwoordigd door parlements-
lid Gertrud Spiess. Deze liet zich in een toespraak bijzonder kritisch uit over de
edu en kondigde aan dat haar partij niet zou toetreden.73

Het presidentschap van de nieuwe organisatie kwam uiteindelijk niet terecht
bij een van de twee grootste partijen. De benoeming van Kohl, toch gezien als de
belangrijkste drijvende kracht achter de totstandkoming van de edu, werd ver-
hinderd door interne oppositie in de Duitse partijen tegen zijn persoon, alsme-
de de wens de andere evp-partijen niet nog verder te provoceren. Ook Thatcher
werd vanwege de sterk eurosceptische uitstraling van haar partij ongeschikt ge-
acht als boegbeeld van de nieuwe organisatie.74 Zo viel het presidentschap toe aan
de övp. Partijvoorzitter Taus werd als president aangewezen, Andreas Khol, di-
recteur van de Politische Akademie van de övp, werd de secretaris-generaal. Met
name het voorzitterschap van Taus, die binnenslands op te boksen had tegen de
zich binnen de Socialistische Internationale sterk profilerende kanselier Bruno
Kreisky, kwam de övp gelegen.75 Ook het secretariaat werd in Wenen gevestigd.

Mogen we de opmerkingen van Thatcher in haar memoires als maatgevend
voor haar partij beschouwen (hetgeen een ernstige vereenvoudiging van de ge-
compliceerde werkelijkheid van de Conservative Party is), dan namen de con-
servatieven in de edu deel vanuit een gevoel van superioriteit ten opzichte van
de christen-democratische partners. Deze partijen mochten in de eerste decen-
nia na de Tweede Wereldoorlog hun verdiensten hebben gehad in landen waar
van oudsher geen sterke centrum-rechtse partijformatie aanwezig was, later
hadden zij toch weinig antwoorden op de sociaal-economische problemen van
het eind van de twintigste eeuw. De Britse premier vond dan ook dat ‘however
much individual Christan democrats may command our respect and deserve
our support, Conservatives have little to learn from them’. Een uitzondering
kon misschien gemaakt worden voor de cdu, die zich met haar sociale markt-
denken nog het dichtst in de buurt van de conservatieve opvattingen begaf.76
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Vanzelfsprekend waren de christen-democratische partijen uit Italië, Neder-
land, België en Frankrijk niet aanwezig bij de oprichting van de edu. Horner
geeft vier verklaringen voor de afstand die deze partijen van de nieuwe organi-
satie namen. Allereerst – hoewel niet het meest belangrijk – was daar het ideo-
logische ‘Purismus’ binnen deze partijen, voorts de angst nationaal stemmen te
verliezen aan partijen ter linkerzijde, de noodzaak van coalitievorming met de
socialisten in eigen land en ten slotte de invloed van de vakbondsvleugels in
deze partijen.77 Deze elementen zijn, zo heeft het voorafgaande aangetoond, re-
gelmatig aangehaald door de Nederlandse politici die zich verzetten tegen de
samenwerking van christen-democraten en conservatieven. Naar de mening
van Stirnemann speelt het ideologische purisme echter helemaal geen rol en zijn
het louter binnenlandse politieke redenen geweest die de Italiaanse, Franse en
Benelux-partijen van Kleßheim weghielden.78 Dat is evenwel, gezien de rol die
met name de Nederlanders gespeeld hebben in het debat over het profiel van de
evp (en eerder de eucd), een miskenning van de ideologische factor.

Een modus vivendi overeengekomen

De edu was niettemin een feit. Nu een aantal prominente eucd-leden (zoals
Von Hassel) zich met deze nieuwe unie inlieten, was het zaak gedragsregels op
te stellen in de omgang van de eucd met de edu teneinde verdere irritaties te
voorkomen. Na beraad binnen de eucd begin april 1978 – dus nog vóór de
oprich ting van de edu – werd hiertoe op voorstel van de Italiaanse christen-
demo craat Luigi Granelli een aantal afspraken gemaakt. Na heftige discussie
werd vast gelegd dat indien de voorzitter, vice-voorzitter en/of de secretaris-
gene raal zich vanuit hun eucd-functie in contacten met de edu zouden be -
geven, voorafgaande instemming van het Bureau gewenst was. Betrof het een
optreden als vertegenwoordiger van de eigen nationale partij, dan werd ver-
wacht dat voorzichtigheid in acht genomen zou worden. Slechts in het geval
van contacten op persoonlijke titel zou volledige vrijheid gelden. Van een
gelijk tijdig vervullen van leidende functies in eucd en edu kon helemaal geen
sprake zijn. Een edu-bestuursfunctie van Von Hassel was daarmee uitgesloten
zolang hij eucd- president was.79

Van Duitse zijde werd de geldigheid van deze afspraken vervolgens aange-
vochten. Tijdens de vergadering hadden de vertegenwoordigers van de cdu, de
csu en het Portugese cds voorbehoud gemaakt bij een aantal bepalingen. De
eucd-functionarissen zouden veel meer naar eigen inzicht moeten kunnen han-
delen, zo meenden zij. Wegener, die namens de cdu aanwezig was geweest, te-
kende dan ook schriftelijk protest aan tegen de conclusies die Schmelzer in zijn
verslag al had getrokken en waarin dit voorbehoud niet was opgenomen. Bo-
vendien was destijds gesuggereerd, dat de afspraken een voorlopig karakter
hadden, waarop nog teruggekomen zou worden. Dit laatste werd door 
Schmelzer beaamd, maar over de restricties aangaande het optreden van het
eucd-presidium in edu-verband was naar zijn stellige herinnering wel degelijk
overeenkomst bereikt.80
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De reacties op de oprichting van de edu waren heftig. Het meest vijandig was
de exclamatie van de Waalse partijvoorzitter Nothomb, die het dubbellidmaat-
schap van de cdu en csu gelijkstelde aan ‘politieke bigamie’.81 Ook de Neder-
landers waren onthutst. De Boer achtte het een ‘weinig elegant’ optreden van
de Duitse partijen, die nog slechts enkele weken daarvoor hadden meegewerkt
aan de afronding van het evp-program. Hij zag louter machtspolitieke redenen
achter de oprichting van de edu: het nieuwe verbond zou voor een meerderheid
in het Europees Parlement moeten zorgen. Het binnen de cdu recentelijk ook
wel eens gehoorde argument, dat via de relaties met de Britse en Scandinavische
conservatieven het protestants-christelijke element binnen hun partij aan inter-
nationale geestverwanten geholpen zou worden82, achtte De Boer eenvoudig
weerlegbaar. Immers, de cdu had volgens hem dergelijke betrekkingen nooit
willen aangaan met de socialistische en liberale partijen in die landen, die even-
eens overwegend protestants waren. Bovendien had zij altijd de kleine evange-
lische partij in Denemarken genegeerd. De Boer had eraan kunnen toevoegen,
dat er ook nauwelijks een bijzondere relatie bestond tussen het evangelische
deel van de cdu en de arp (en chu). Het ging hier dus helemaal niet om het pro-
testantse, maar om het conservatieve karakter van de Tories.83

In een brief aan Tindemans verklaarde de Nederlandse equipe het lidmaat-
schap van de evp onverenigbaar met dat van de edu. Indien de controverse 
rond de edu niet bevredigend opgelost zou kunnen worden, zouden de Ne-
derlandse christen-democraten zich zelfs gedwongen zien het evp-lidmaat-
schap te heroverwegen. De discussie over de naam en het program van de evp
had de eigen achterban al doen knarsetanden, maar met de oprichting van een
conservatieve partijenformatie werd de geloofwaardigheid van de Nederlandse
christen-democraten al te zwaar op de proef gesteld.84 Tindemans stuurde hier-
op een eigen protestbrief aan Kohl.85 Hij stelde de kwestie tijdens de evp-Bu-
reauvergadering van 2 en 3 mei in Dublin aan de orde. De zes andere partijen
keerden zich hier in scherpe bewoordingen tegen het toetreden van cdu en csu
tot de edu. Een ‘heated, time-consuming discussion’ over de edu volgde.86 In
het Europees Parlement kwam Klepsch onder grote druk te staan van met name
de Italianen om af te zien van cdu-deelname aan de edu.87 De Boer kon zich
voorstellen dat de Duitsers de volgende keer gedwongen zouden worden te
 kiezen tussen evp en edu. Binnen de Equipe drong het besef door dat de Ne-
derlanders zich in deze kwestie wel het hardst opstelden en dat het in extremis
mogelijk zou zijn, dat de Nederlandse partijen zelf in een geïsoleerde positie
kwamen. Afstemming met de Italiaanse en Belgische bondgenoten was daarom
gewenst.88

Oostlander kon ook wel enig begrip opbrengen voor de rol die de Duitse
partijen gespeeld hadden in de oprichting van de edu. De rechtervleugel van
cdu en csu had immers al jarenlang druk uitgeoefend voor meer internationa-
le contacten in conservatieve richting. Daarbij proefde hij binnen de cdu de his-
torisch verklaarbare angst om teveel politieke ruimte te laten ter rechterzijde
voor een nieuwe partij, zoals tijdens het interbellum de Zentrumspartei wel ge-
legenheid had geboden voor de opkomst van de nsdap. Ook het schrikbeeld
van een zelfstandige csu onder Strauß speelde een rol. De edu was naar de me-
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ning van Oostlander voor een deel ‘het product van een gebrekkig inzicht in de
positie van de zusterpartijen, wellicht ook een gebrek aan interesse daarvoor,
het is ook een kwestie van intern Duits belang èn ook van overtuiging’.89

Binnen het dagelijks bestuur van de kvp leefden twijfels over de houdbaar-
heid van de afwijzende positie. ‘De vraag is gaat deze afwijzing ons niet opbre-
ken’, zo vertolkte kvp-voorzitter Vergeer de vrees voor een geïsoleerde positie
van de Nederlanders.90 Dat betekende niet dat het standpunt gewijzigd werd.
Naar buiten toe gaf de kvp geen blijk van de onderhuids levende twijfels. Tij-
dens zijn rede voor de partijraad op 20 mei 1978 in Breda nam Vergeer nadruk-
kelijk afstand van de edu en sprak hij zijn afkeuring uit over de toetreding van
cdu en csu. De algemene onvrede van de partijraad werd neergelegd in een
door de jongeren ingediende resolutie, die de toetreding van de Duitse partijen
tot de edu afkeurde en die het kvp-bestuur opriep bij hen aan te dringen op her-
ziening van de gedane stap.91 Het aannemen van deze uitspraak, die een directe
veroordeling van een beleidslijn van een zusterpartij inhield, moet als een uit-
zonderlijke daad gezien worden. Niettemin nam de Equipe op 22 juni de reso-
lutie van de kvp-raad over. De Nederlanders legden haar enkele dagen later aan
het eucd-Bureau voor. Vanwege de afwezigheid van cdu/csu-prominenten
werd het niet gepast geacht meteen een beslissing te forceren. Een commissie
onder leiding van Tindemans werd ingesteld om de kwestie nader te onderzoe-
ken.92

In kleiner verband was Vergeer genuanceerder. Tijdens de vergadering van
het dagelijks bestuur van de kvp op 24 april trachtte hij bij zijn medebestuurs-
leden enig begrip voor de positie van de cdu te kweken. Uit contacten was het
hem duidelijk geworden dat de protestanten in de Uniepartijen moeite hadden
met het in hun ogen overwegend katholieke karakter van de evp, waardoor zij
hun toevlucht zochten tot alternatieve internationale contacten. Voorts waren
er de veranderende getalsverhoudingen in het Europees Parlement en de broze
relatie met de csu van Strauß die de betrokkenheid van de cdu met de edu ver-
klaarden: ‘Anders zou de verbinding cdu/csu reeds nu gebroken zijn.’93 Naar
de mening van Vergeer was de deelname van de cdu aan de edu dus vooral een
zoenoffer aan Strauß en de csu.

Ook in de chu was niet iedereen overtuigd van de goede afloop van de dis-
cussie over de edu in de evp. Op haar Algemene Vergadering van 20 mei wierp
Van Hulst de prangende vraag op hoe het de christen-democratie in Europa zou
vergaan na de Europese verkiezingen. De Duitse cdu was ‘zeker geen inspire-
rend voorbeeld’. De positie van de Britse conservatieven in het Europees Par-
lement zou wel eens een complicerende factor kunnen worden, zo waarschuw-
de de voormalig Unievoorzitter zijn partijgenoten.94

De Nederlanders achtten het van belang dat de eucd levenskrachtig zou blij-
ven, met name om de Oostenrijkse en Zwitserse zusterpartijen te binden aan de
Europese christen-democratie en de neigingen van deze partijen in de richting
van de edu te doen matigen. Midden mei 1978 had Oostlander tijdens een in
Wenen belegde bijeenkomst van de directeuren van de diverse wetenschappe-
lijke instituten de onvrede van de Zwitserse en Oostenrijkse partijen over de
ontwikkelingen in de eucd na de oprichting van de evp vernomen. Christen-
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democratische prominenten woonden wel de bijeenkomsten van de evp bij,
maar lieten de daarop aansluitende eucd-vergaderingen doorgaans aan zich
voorbijgaan. De Zwitsers en Oostenrijkers hadden tot hun ergernis daarom
vooral contact met politici van het tweede plan. Met name de Zwitsers waren
teleurgesteld in de Nederlanders, aan wie zij in de discussies over het Europees
Manifest toch belangrijke steun hadden verleend.95

Op 6 en 7 juni vond in Berlijn het twintigste eucd-congres plaats. Met di-
verse maatregelen werd hier getracht de positie van de Unie ten opzichte van de
evp te verbeteren. Zo werd het aantal ondervoorzitters met een tweetal uitge-
breid. Deze nieuwe presidiumzetels werden toegewezen aan de Zwitserse cvps
(Spiess) en het Portugese cds (Freitas do Amaral), partijen die buiten de evp
waren gehouden. Voorts werden de huisregels voor eucd-functionarissen met
betrekking tot de omgang met de edu bevestigd.96 De Duitse partijen hadden
echter niets meer te winnen bij een oplevende eucd. Zij hadden hun kaarten im-
mers gezet op de edu als pan-Europese organisatie voor christen-democraten
èn conservatieven. Hoewel cdu en csu hun contributie trouw bleven voldoen,
werd hun bijdrage aan de eucd steeds meer een plichtmatige.97

De Nederlandse discussie over de edu vond niet alleen plaats binnen de drie
partijen en de Equipe, maar ook in het cda-hoofdbestuur. De Boer zette daar
de recente ontwikkelingen uiteen en wees erop dat de Nederlanders, Belgen,
Fransen en Italianen de Duitsers wel in de kaart hadden gespeeld door de po -
sitie van de Zwitserse en Oostenrijkse zusterpartijen te verzwakken met de
weigering deze op enigerlei wijze te betrekken bij de evp. Verbetering van de
relaties met de övp en de cvps was dus uiterst gewenst.98

In de zomer van 1978 werd verder nagedacht over de Nederlandse strategie
ten aanzien van de edu. Een notitie van Mommersteeg en de aan het voorlich-
tingsbureau van het Europees Parlement verbonden J. Prillevitz diende bij die
gedachtevorming behulpzaam te zijn. In dit stuk werd vastgesteld dat cdu en
csu recent hadden getracht het belang van de edu te bagatelliseren. De Neder-
landers moesten zich echter niet door deze ‘rookgordijnen’ in de war laten
brengen, zo stond in de notitie te lezen. Het was wel degelijk de bedoeling van
de Duitsers om, samen met de Britse conservatieven en de Franse rpr van
 Chirac, met de edu als instrument de koers en het profiel van de evp in rechtse
richting bij te sturen. Voor de Italiaanse, Nederlandse en Belgische christen-
demo craten zou een dergelijk scenario op nationaal vlak nefaste uitwerkingen
hebben. De auteurs van de notitie zagen de noodzaak niet om een structurele
meerderheid te creëren in het Europees Parlement. ‘Er is geen Europese rege-
ring die door een regeringscoalitie in het zadel gehouden moet worden, noch
een oppositie die dat probeert te verijdelen’. Ook mondiaal zou een christen-
democratisch/conservatief pact ‘grote spanningen’ tot gevolg hebben, omdat de
Latijns-Amerikaanse geestverwanten dan wel eens in extreem-linkse hoek ge-
dreven konden worden. In een serie aanbevelingen benadrukten Mommersteeg
en Prillevitz dan ook het behoud van de eigen christen-democratische identiteit
en in het verlengde daarvan het bestrijden van de invloed die de edu op de evp-
partijen zou kunnen hebben. Daarnaast zou het verstandig zijn om toch de
dialoog  met de grote Duitse zusterpartij gaande te houden.99
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De door de Nederlandse delegatie in Berlijn ervaren geïsoleerde positie van
de cdu/csu werd nog versterkt doordat er inmiddels ook vanuit de christen-
democratische fractie in het Europees Parlement druk werd uitgeoefend om alle
edu-activiteiten op te schorten tot na de Europese verkiezingen in het voorjaar
van 1979.100 De cdu-top neigde ertoe aan deze pressie toe te geven en tijdens de
campagne alle kaarten op de evp te zetten. Toen Aantjes en R.F.M. (Ruud) Lub-
bers, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de cda-fractie in de
Tweede Kamer, in het voorjaar in Bonn met Kohl spraken, verklaarde de  laatste
de evp als ‘seine Partei’ te zien; de edu vormde naar zijn mening een ‘Dauer -
koalition’.101 Op 13 september bezocht Kohl Den Haag. Hij sprak hier premier
Van Agt, maar ook vertegenwoordigers van de Equipe, waarbij de edu weer ter
sprake kwam. Nogmaals verklaarde hij dat cdu en csu van slechts één Euro -
pese partij lid waren en dat was de evp. Kleisterlee kreeg van Kohl de indruk dat
de cdu vóór de Europese verkiezingen geen bijzondere activiteiten in edu-
 verband wilde beleggen.102 Binnen de cdu drong hier en daar ook het besef
door, dat de oprichting van de edu nog vóór de eerste verkiezingen en zo kort
na het evp-congres wellicht een ontactische zet was geweest. De gedachte van
Wegener dat, indien langer gewacht was, er wellicht mogelijkheden waren ge-
weest om de Belgen en de Italianen, of zelfs de Nederlanders, over te halen om
toe te treden, was weinig realistisch.103

Vanzelfsprekend werd door de Equipe ook van de internationale verbin-
dingsman Hahn om zijn opinie inzake de edu gevraagd. Uitgaande van de be-
staande krachtsverhoudingen in het Europees Parlement rekende Hahn voor
dat bij de toenmalige zetelverdeling eigenlijk alleen een alliantie tussen christen-
democraten en socialisten een meerderheid zou opleveren. Andere combinaties
waren ofwel politiek onwaarschijnlijk ofwel leverden minder dan de helft van
de zetels op. Een complicerende factor was dat aan zowel christen-democrati-
sche als socialistische zijde enkele partijen deze coalitie onwenselijk achtten.
Dat gold natuurlijk voor cdu en csu, die een voorkeur hadden voor een allian-
tie met de conservatieven, maar ook de Italiaanse en Franse socialisten, die de
christen-democraten als te behoudend beschouwden, wilden niet aan een chris-
ten-democratisch/socialistisch verbond op Europees niveau. Het door Brandt
kort daarvoor geponeerde scenario, dat de Duitse spd dan wel met de Italiaan-
se, Belgische en Nederlandse christen-democraten zou willen samenwerken,
zou een door Hahn niet gewenste splitsing in de evp-rangen opleveren. Tegen
het alternatief, een coalitie van christen-democraten, conservatieven, liberalen
en gaullisten, leefden zelfs binnen de cdu grote bezwaren, omdat met het
binnen halen van de laatste groepering de eigen ‘europese geloofwaardigheid’
geweld aangedaan werd. Hahn veronderstelde dat ook andere evp-partijen
moeite zouden hebben met de sociaal-economische politiek die de Britse con-
servatieven onder Thatcher uitstippelden. Hahn concludeerde dat het aangaan
van coalities vóór de Europese verkiezingen – die inmiddels voor juni 1979 wa-
ren vastgesteld – een onhaalbare en onwenselijke zaak was. Te veel was nog on-
duidelijk, zeker ook bij de andere Europese ‘partijen’, die naar zijn waarneming
nog meer dan de evp met onderlinge verdeeldheid te kampen hadden. Hahn ad-
viseerde dan ook om eerst alle energie te steken in de versterking van het chris-
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ten-democratische profiel van de evp en pas na uitgebreide programvergelijking
na de verkiezingen een partnerkeuze te maken.104

Tijdens de evp-vergadering van begin september in Rome werd in een dis-
cussie tussen Granelli (hoofd van de afdeling buitenlandse betrekkingen van de
dc en vervanger van partijleider Zaccagnini, die vanwege binnenlandse proble-
men de evp-bijeenkomsten aan zich moest laten voorbijgaan) en csu-vertegen-
woordiger Heinrich Aigner het fundamentele verschil in standpunt nog eens
gedemonstreerd. Waar de Italianen in het Europees Parlement een samenwer-
king met links beoogden, zagen de Duitsers voor de christen-democratie alleen
toekomst weggelegd in een coalitie met rechts. De Nederlanders hielden hun
kruit nog droog, aangezien de commissie-Tindemans de kwestie rond de edu
nog aan het onderzoeken was. Hangende dit onderzoek wenste het cda geen
ferme uitspraken meer te doen. Ook Europees fractievoorzitter Klepsch wilde
de discussie niet weer oprakelen. Wèl ergerden de Nederlanders zich aan de do-
minante positie die Von Hassel zichzelf toedichtte op de evp-vergaderingen. Bij
afwezigheid van Tindemans, die als Belgisch premier nogal eens verstek moest
laten gaan, usurpeerde de controversiële cdu’er steeds de voorzitterszetel, ter-
wijl die eigenlijk voorbehouden was aan de evp-ondervoorzitters.105 Helemaal
terecht was het Nederlandse verwijt niet, aangezien Von Hassel als eucd-voor-
zitter ex officio eveneens behoorde tot de vice-presidenten van de evp. Zijn
ambtgenoten, onder wie sinds deze zitting De Boer, die in deze hoedanigheid
Schmelzer opvolgde, hadden blijkbaar minder geldingsdrang.106

Tindemans legde begin oktober 1978 tijdens een bespreking tussen de partij-
voorzitters en -secretarissen te zijnent in Brussel zijn bevindingen over de kwes-
tie-edu voor. Er werd vervolgens ‘enkele uren openhartig gediskussieerd’. De
gastheer wist uiteindelijk een gedragslijn af te dwingen. Kohl verzekerde de an-
dere partijen dat de edu zich tot aan de verkiezingen van voorjaar 1979 niet ver-
der publiek zou manifesteren. Hij hechtte eraan nogmaals te verklaren dat zijn
partij slechts de evp als haar Europese politieke thuis beschouwde. Ook zijn eigen
csu onderschreef deze wapenstilstand, zo verzekerde Lücker. Voor de andere
partijen was deze modus vivendi acceptabel. In de vergadering van het evp-Bu-
reau een dag later werd deze ‘harde en duidelijke conclusie’ bevestigd, in het be-
sef dat de kwestie na de verkiezingen toch weer op de agenda zou terugkeren, als
er besloten moest worden over de ‘coalitie-vorming’ in het Europees Parlement.
Tot aan de verkiezingen zou de edu in ieder geval weinig van zich laten horen, dit
tot teleurstelling van de Britse conservatieven, die het nu aan een Europees refe-
rentiekader ontbrak en geheel op eigen titel campagne moesten voeren.107

Nieuwe ergernis ontstond over Von Hassel nadat deze zich in oktober 1978
op de partijconferentie van de Britse conservatieven in Brighton al te duidelijk
gemanifesteerd had. Het leidde in ieder geval tot een Nederlandse protestbrief
aan het eucd-Bureau. Overwogen moest worden om Von Hassel alsnog te ver-
vangen.108 Toen de eucd-voorzitter kort daarop zijn verontschuldigingen aan-
bood voor zijn optreden in Brighton, werden deze door de Nederlanders in
eerste instantie aanvaard. Omdat ook de Italianen verbolgen waren over het op-
treden van de eucd-president in edu-verband, kaartten de Nederlanders de
zaak vervolgens toch nog aan bij Tindemans en Martens.109
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Ontevreden waren ook de jongeren van het cda. Eind november 1978 con-
fereerde het Christen-Democratisch Jongeren Appèl (cdja) in Doorwerth over
de ontwikkelingen in de evp. W. Polman verklaarde hier de deelname van cdu
en csu aan de edu ernstig genoeg te vinden om een vertrek van de eigen partij
uit de evp te bepleiten. Uiteindelijk zetten de jongeren niet door. De bevredi-
gende contacten in de evp-jongerenorganisatie zullen de doorslag hebben gege-
ven. Hier lagen de verhoudingen immers anders. De ‘progressieven’ hadden een
duidelijke meerderheid, terwijl ook binnen de Junge Union steeds kritischer
geluiden over de algemene partijlijn te beluisteren waren. Bovendien leken
sinds de oprichting van de edu de Duitsers binnen de Europese christen-de-
mocratie in de beklaagdenbank te zitten, waar dat enkele jaren eerder de Ne-
derlanders waren geweest vanwege hun pleidooien voor expliciete verwijzin-
gen naar het evangelie als richtsnoer voor het politiek handelen.110

De Zwitserse partijsecretaris Hans Peter Fagagnini ondernam nog pogingen
om de positie van de cvps, de övp en de cds ten opzichte van de evp te verbe-
teren. Begin november 1978 belegde hij op Malta een bespreking met Belgische,
Nederlandse en Oostenrijkse zusterpartijen. In de zomer van 1979 berichtte
Fagagnini de zusterpartijen in een memorandum over de worsteling die zijn
partij doormaakte inzake de edu. Nu de cvps buitengesloten werd van de evp,
was een uiterst onbevredigende situatie ontstaan. De eucd was vervallen tot een
algemeen ‘Diskussionsforum’ en de gezamenlijke Bureauvergaderingen van de
twee organisaties konden de tweederangspositie van de niet-eg-partijen niet
verhullen. Zij wilde echter niet zonder meer toetreden tot de edu, waartegen-
over zij ‘skeptisch-ablehnend’ stond. De cvps zou pas toetreden als alle andere
eucd-partijen dat ook zouden doen. Nogmaals bepleitte Fagagnini de open-
stelling van de evp voor christen-democratische partijen van buiten de eg. Dat
zou de edu de wind uit de zeilen nemen. Hoewel de Nederlandse equipe kon
instemmen met de inhoud van het memorandum, werd het voorstel van Fagag-
nini niet aanvaard.111

EVP en EDU in het Europese-partijenlandschap

Een enkele vergelijkende opmerking met betrekking tot de concurrerende po-
litieke stromingen is na het relaas over de onderlinge verdeeldheid tussen de
evp-partijen wel op haar plaats. Vanuit de Socialistische Internationale werd op
5 april 1974 in Luxemburg de Confederatie van Socialistische Partijen van de eg
(csp) opgericht. Bij de Wereldunie van liberalen voltrok zich op 26 en 27 maart
1976 tijdens een congres in Stuttgart iets soortgelijks met de oprichting van de
federatie van liberale en democratische partijen in de eg (eld). Deze versnelde
ontwikkeling in de transnationale samenwerking tussen partijen met een ge-
lijkaardige ideologische achtergrond was een direct gevolg van het besluit tot
het uitschrijven van rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement.112

Toch verhulde deze ontwikkeling ook een grote mate van continuïteit. Immers,
de nationale partijen behielden hun zelfstandigheid. Van de nieuw geformeerde
Europese partijformaties ging die van de christen-democraten ondanks alle

217



onder linge geschilpunten wel het verst in haar supranationale intenties. Hoewel
de evp een federatie was van zelfstandig gebleven partijen, was toch sprake van
een meer bindende constructie, die vanuit haar structuur en program meer ge-
lijkenis met een heuse politieke partij vertoonde dan de beide andere organisa-
ties.

De socialisten slaagden er door onderlinge onenigheid – behalve de eurofo-
be Britse Labour Party besloot ook de Franse Parti Socialiste het ontwerp-pro-
gramma niet te onderschrijven – zelfs al helemaal niet in een gemeenschappelijk
programma op te stellen. Het bleef hier bij een veel minder pretentievol verkie-
zingsplatform. Pas bij de tweede Europese verkiezingen in 1984 zouden de so-
cialisten campagne voeren op een gemeenschappelijk verkiezingsprogramma.
De communistische partijen in West-Europa slaagden er al helemaal niet in om
– ondanks de onmiskenbare gemeenschappelijke doctrinaire grondslagen – een
partijenfederatie op te richten. De inspanningen van de jaren zeventig hebben
de christen-democratische partijen wel een voorsprong opgeleverd.113

Geoffrey Pridham geeft drie factoren voor dit relatieve succes van de partij-
en van de ‘moderate right’. Allereerst wijst hij op de consensus onder christen-
democraten ten aanzien van het proces van Europese integratie. Met name de
partijen uit Duitsland en Italië hebben hier, vooral vanwege hun ongelukkige
ervaringen met de natiestaat, een voortrekkersrol gespeeld, zo meent Pridham.
Voorts is er de minder strakke binding aan de eigen partijstructuur en -cultuur,
zoals die bij de socialisten wel is vast te stellen. Het maakt samenwerken met
politici die er een enigszins afwijkende mening op nahouden, eenvoudiger. Ten
slotte ziet Pridham ook de neiging tot pragmatisme (zich vooral uitend in veel-
vuldige regeringsdeelname) bij de centrum-rechtse partijen als een grensover-
bruggende factor.114

In vergelijking met de voorgaande decennia kan tevens vastgesteld worden
dat met het naderen van de eerste Europese verkiezingen de belangstelling en
de betrokkenheid van de voornaamste politici toenam. Heeft Bosmans al vast-
gesteld dat de nei nauwelijks in staat waren de belangrijkste christen-democra-
tische politici aan zich te binden115, de eucd als rechtsopvolger kende hetzelfde
manco. Pas het perspectief van de eerste directe verkiezingen voor het Europees
Parlement leidde tot meer belangstelling van de politieke prominenten. Zo nam
Brandt in 1976 het presidentschap – hij was toen weliswaar al twee jaar bonds-
kanselier af – van de si op zich, werd Belgisch premier Tindemans datzelfde jaar
evp-voorzitter en ging de Luxemburgse eerste minister Gaston Thorn de Fede-
ratie van liberale partijen voorzitten.116 Het commitment van de leidende politi-
ci werd groter: niet voor niets wordt Kohl beschouwd als de genius achter de
edu. Ook waren de aanvoerders uit de kleinere landen, hoewel soms verhin-
derd door regeringsverplichtingen, regelmatig present op diverse evp-bijeen-
komsten.

In navolging van Niedermayer kan gesteld worden dat met de stap die de drie
grote politieke stromingen – sociaal-democraten, christen-democraten en libe-
ralen – hadden gezet van losse samenwerkingsverbanden naar Europese partij-
organisaties, er nog lang geen sprake was van echte Europese partijen. De na-
tionale partijen hadden hiervoor te veel moeite hun bevoegdheden af te staan
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aan een heterogene supranationale dakorganisatie. Voor de meeste politici gold
nog steeds het primaat van de binnenlandse politiek.117

In het nieuw ontstane transnationale politieke landschap vormde de edu een
Fremdkörper. Met haar oprichting bestonden er – al dan niet gewenst – twee in-
ternationales voor het Europese centrum. In tegenstelling tot de evp richtte de
edu zich niet exclusief op de eg-landen. De Duitse Uniepartijen maakten van
beide deel uit. De Duitse politicoloog Hrbek voorspelde in 1978 dat de activi-
teit van de edu het werk in evp-verband zou gaan belasten. De prognose van
zijn landgenoot en leerling Gresch in diens uit 1978 stammende monografie
over de transnationale partijensamenwerking, dat cdu en csu de evp wel eens
zouden kunnen opgeven om te kiezen voor de edu, zou niet worden bewaar-
heid.118 Wel was er met het bestaan van de twee organisaties en het dubbellid-
maatschap van cdu en csu een spanningsveld gecreëerd, waarvan de Europese
christen-democraten ook de volgende jaren veel last zouden ondervinden.
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Deel III: Na 1979
De nederlaag van het cda voltrokken





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

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

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

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

Het waren vooral de Nederlanders die wensten vast te houden aan een zui-
ver christen-democratisch partijprofiel en zich daarom verzetten tegen de ‘lijn-
Kohl’. Hierbij werden zij in wisselende mate gesteund door de Italiaanse, Ierse
en Belgische zusterpartijen. De steun van Fine Gael was het gevolg van de his-
torisch verklaarbare antagonistische houding van deze partij ten opzichte van
de Britse conservatieven. Met name de positie van de Italiaanse dc – na de cdu
de grootste lidpartij van de evp – was voor het cda van groot belang. Na 1990
werd de opstelling van het cda echter steeds onhoudbaarder. In het voorjaar
van 1990 werd in The Economist, onder verwijzing naar de voortgaande ont-
kerkelijking en het opschuiven naar het politieke midden van de sociaal-demo-
craten, waardoor de christen-democraten vanzelf naar rechts gedreven werden,
de winst van de cdu-lijn voorspeld.5 Een soortgelijke diagnose stellen ook Hix
en Lord, al wijzen zij ook op de uiteenlopende visies van christen-democraten
en conservatieven op het proces van Europese integratie als belemmering voor
verder samengaan.6 Naar de mening van de Britse politicoloog Hanley was de
strijd van de ‘preciezen’ binnen de evp een kansloze, omdat de doorgaans prag-
matischer ingestelde en naar een zo groot mogelijke fractie strevende europar-
lementariërs binnen de evp meer en meer de overhand kregen.7 In dit deel zal
aan de orde komen dat veranderende krachtsverhoudingen binnen de evp, ver-
oorzaakt door de ondergang van de dc, maar vooral door de veranderingen in
Oost-Europa, gekoppeld aan het toenemende belang van het Europees Parle-
ment, in de zege van de ‘lijn-Kohl’ een even grote rol speelden.
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Het was de verwachting dat na de eerste directe verkiezing van het Europees
Parlement in 1979 de met het oog hierop in het leven geroepen transnationale
partijformaties een belangrijke rol zouden gaan spelen. Ook in wetenschappe-
lijke publicaties uit deze periode werd hierover gespeculeerd.1 Deze profetieën
werden echter niet bewaardheid. Het was de binding aan de nationale partijen
die voor de europarlementariërs de overheersende loyaliteit bleef vormen. Er
wordt in actuelere literatuur ook wel gesproken van tweederangs nationale ver-
kiezingen. De Europese verkiezingscampagnes werden gevoerd op nationale
 issues, waarbij de partijenfederaties op de achtergrond bleven. Gebrek aan mid-
delen verhinderde een grotere rol voor evp, csp en eld. Bovendien hadden zij
tussen de verkiezingsperiodes nauwelijks een werkelijke politieke functie. Pas
aan het einde van de jaren tachtig, toen de Europese instellingen werden op -
getuigd met nieuwe bevoegdheden en op de partijleidersconferenties de bij -
eenkomsten van de Europese Raad werden voorbereid, kregen de partijenfede-
raties nieuwe impulsen. Tot die tijd zou het Europese partijwerk het terrein
blijven van ‘marginal officials’.2 De Britse politicologen Pridham en Pridham
stellen overigens dat er wel degelijk sprake is van een transnationaal partijen-
systeem. Dat wordt naar hun mening gevormd door de interactie tussen drie
verschillende dimensies: de transnationale partijenfederaties, de fracties in het
Europees Parlement èn de zich in verkiezingstijd manifesterende nationale par-
tijen.3

Deze sterke nationale gerichtheid gold ook voor de Nederlandse christen-de-
mocraten, die de Nederlandse kiezers vertrouwd wensten te maken met het cda.
Al te grote nadruk op weer een nieuwe, ditmaal Europese, partijnaam, zou de
eigen identiteit geen goed doen.4 Dat de Nederlandse christen-democraten zich
op nationaal niveau eindelijk verenigden, bracht overigens geen veranderingen
met zich mee voor hun optreden op transnationaal partijniveau. Met de fusie van
kvp, arp en chu op 11 oktober 1980 realiseerden zij de inhaalslag ten opzichte
van hun West-Europese zusterpartijen, die zich al sinds het einde van de Twee-
de Wereldoorlog in ‘interconfessionele’ partijen hadden georganiseerd. Hoewel
dat volgens de historicus Zwart gebeurde na een proces waarin afstand gedaan
werd van de negentiende-eeuwse ideologieën (met name het neocalvinisme en
het neothomisme), betekende dat niet dat de rechtlijnige opstelling van de 
Nederlanders temidden van de Europese geestverwanten veranderde.5 In zijn
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comparatieve studie uit 1981 over de christen-democratische en conservatieve
partijen in West-Europa stelt Horner vast dat het cda van alle door hem on-
derzochte partijen het meest expliciet verwees naar christelijk geïnspireerde be-
ginselen. Op dit punt zou het cda ook daarna een buitenbeentje blijven.6 In het
vorige deel is gereleveerd dat het vooral de antirevolutionairen Kooijmans en
Oostlander waren, die zich midden jaren zeventig inspanden om de evp op
evangelische leest te schoeien.7 Mede vanwege de bemoeienis die met name
Oostlander in de hier te bespreken periode met de Europese partij zou houden,
trad ook in dit patroon vooralsnog geen verandering op.

Met de formele oprichting van het cda hield wel de Equipe op te bestaan.
Voor de internationale betrekkingen van de Nederlandse christen-democraten
had ook dit nauwelijks gevolgen. De commissie buitenland, die na de oprich-
ting van het cda ging functioneren, nam alle taken van de Equipe over. Wèl
slaagde het nieuwe gremium er, meer dan de Equipe, in om zich inhoudelijk te
profileren. Met de instelling van werkgroepen op diverse terreinen (ontwik -
kelingssamenwerking, mensenrechten, Midden-Oosten, Zuidelijk Afrika,
Midden- en Oost-Europa) wist de commissie het partijbestuur inhoudelijk van
advies te dienen inzake allerlei kwesties betreffende de buitenlandse politiek,
terwijl de agenda van de Equipe gedomineerd was geweest door kwesties van
organisatorische aard. Ook veranderde de leiding van samenstelling. De laatste
voorzitter van de Equipe, De Boer, had reeds tevoren aangekondigd dat hij in
het cda geen partijfunctie zou aanvaarden. Schmelzer werd bereid gevonden
het voorzitterschap op zich te nemen. De kvp’er M.A. Kolster nam het secreta-
riaat over van Kleisterlee, die na twintig jaar afzwaaide maar nog wel tien jaar
lid zou blijven van de commissie buitenland.8

Ook de prominente rol van Kleisterlees leermeester Hahn was zo langzaam
aan wel uitgespeeld. Hij werd naar de achtergrond gedrongen toen zijn Insti-
tuut in Rome na de oprichting van de evp snel aan betekenis verloor en ten slot-
te in 1982 gesloten werd. In Brussel werd een nieuw informatie- en documen-
tatiecentrum opgericht (de Fondation Robert Schuman), dat overigens niet
meer dan een papieren betekenis zou krijgen. Op de Bureauvergadering van 31
januari 1983 werd Hahn uitgeluid als adjunct-secretaris-generaal van de eucd.
Het neerleggen van zijn internationale functies had wel tot gevolg dat het cda
voortaan verstoken bleef van de inside information die Hahn de voorafgaande
twee decennia vanuit Rome over de Europese ontwikkelingen naar zijn Neder-
landse geestverwanten had gezonden. Voor het cda bleef hij onverminderd een
belangrijk adviseur inzake de Europese christen-democratie, ook nadat hij in de
zomer van 1984 uit Rome teruggekeerd was naar Bilthoven. In 1989 en 1990
zou hij nog een van de voortrekkers in de eucd zijn wat betreft het aanhalen
van banden met het voormalige Oostblok.9

Binnen de evp had Hahn na 1979 echter nauwelijks concrete invloed. Het
was echter vooral binnen deze Europese partijenfederatie, dat de tot 1976 in de
eucd gevoerde discussie over het profiel van de Europese christen-democratie
voortgezet werd. In het eerste decennium na de Europese verkiezingen van
1979 konden de meningsverschillen nog behoorlijk toegedekt worden; het voor
de eerste Europese electorale strijd overeengekomen ‘bestand’ tussen evp en
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edu werd goeddeels gehandhaafd. Pas met de aanvraag van de Britse euro -
parlementariërs te mogen toetreden tot de evp-fractie zou de strijd weer in alle
hevigheid oplaaien.

Onverminderde tegenstellingen tussen CDU/CSU en CDA

Zoals door Kohl was toegezegd had de evp tijdens de campagne voor de ver-
kiezingen van 1979 geen last van de edu. Een meevaller was voorts dat boeg-
beeld Tindemans zich sinds de val van zijn kabinet in oktober 1978 kon con-
centreren op zijn werkzaamheden als evp-president. De uit de arp afkomstige
cda-eurolijsttrekker B. Beumer wees zijn achterban vier maanden vóór de ver-
kiezingen met enige trots op de na langdurige discussie bereikte gemeenschap-
pelijke resultaten die de vorm van een actieprogramma hadden aangenomen. In
tegenstelling tot de socialisten waren de evp-partijen er toch maar mooi in ge-
slaagd zo’n verkiezingsprogramma op te stellen. Dat er daarnaast grote ver-
schillen bestonden tussen de evp-partijen onderling, was voor Beumer begrij-
pelijk en acceptabel.10

Die verschillen waren onder meer aan het licht gekomen bij het werk aan het
eerste evp-verkiezingsprogramma, waarover in het vorige deel uitvoerig bericht
is. Op het evp-verkiezingscongres, dat op 22 en 23 februari 1979 in Brussel ge-
houden werd, werd het verkiezingsmanifest – een korte samenvatting van het
programma – besproken en goedgekeurd. Het eerste ontwerp, van de hand van
Müller, was door de Nederlanders bekritiseerd vanwege ‘vaagheden en wijd -
lopigheden’. Daarnaast was er forse kritiek dat de cdu het manifest zonder
mede werking van de andere partijen opgesteld had. Op het congres wist de
cda-delegatie met steun van eucdw-voorman Katzer de tekst zodanig aan te
scherpen, dat veel van de bezwaren verdwenen. Met name conservatieve ten-
densen konden worden gecorrigeerd. Ten aanzien van de werkloosheidsbestrij-
ding, milieuverontreiniging, gelijkberechtiging van de vrouw en versterking
van de Europese instituties werden in het manifest concrete voornemens opge-
nomen. In de vergadering van de toen nog bestaande Equipe enkele dagen later
werd tevreden vastgesteld dat de Nederlandse wijzigingsvoorstellen op de oor-
spronkelijke tekst ‘voor omstreeks 90 %’ waren overgenomen. Het manifest
zou in de verkiezingscampagne overigens nauwelijks een rol spelen: de partijen
trachten kiezers te werven op basis van een eigen, nationaal programma.

Het cda had het congres opgeluisterd met de aanwezigheid van ‘zo wat het
halve kabinet Van Agt’. Naar de mening van Trouw-verslaggever Breedveld vie-
len de interne tegenstellingen in de evp echter niet te maskeren; hem leek de
vraag gerechtvaardigd of alle partijen zich na de verkiezingen inderdaad zouden
inspannen om de in het programma neergelegde voornemens te realiseren. Met
name de cdu had nogal wat moeten inleveren; daarnaast was er de dreiging van
blokvorming, die compromissenpolitiek tot gevolg zou moeten hebben. Ook
de verschillende redevoeringen op het congres illustreerden de uiteenlopende
stromingen binnen de evp. Behalve Van Agt hielden Pflimlin, Katzer en de
christen-democratische Eurocommissaris Étienne Davignon opwekkend-
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Europese toespraken, maar de rede van de csu’er Alfons Goppel was er een van
‘een geharnast anti-socialistische toonzetting’.11

Met name ten opzichte van de Duitse zusterpartijen werd door de Neder-
landers nog steeds een grote afstand gevoeld. Dat was al gebleken tijdens de
programonderhandelingen, maar tijdens de campagne richtte de Nederlandse
kritiek zich zelfs op individuele Duitse christen-democratische kandidaten. Op
de cdu-kandidaturen van Hildegard Letchert, die ervan verdacht werd een ver-
leden als nazi-kampbeul te hebben, en van Hans Edgar Jahn, van wie een uit
1943 daterende nazistisch getoonzette publicatie was opgedoken, kwam Ne-
derlandse – en Belgische – kritiek.12 Geen van beiden zou overigens deel gaan
uitmaken van het Europees Parlement. Het illustreert wel de overgevoeligheid
aan Nederlandse zijde om op dezelfde lijst te komen met mogelijk discutabele
figuren van cdu-huize.

Die bestond er a fortiori ten aanzien van de onbetwiste politiek leider van de
csu, Franz Josef Strauß – die overigens zelf geen kandidaat was voor het Euro-
pees Parlement. Beumer kreeg tijdens de campagne voor de Europese verkie-
zingen regelmatig te horen dat het optreden en de persoon van Strauß veel
cda’ers hadden doen overwegen niet op de evp te stemmen.13 In het vorige deel
is al gerefereerd aan de opschudding die de Beierse politicus veroorzaakte toen
hij in het najaar van 1977 wat al te veel sympathie toonde voor de militaire jun-
ta van de Chileense dictator Pinochet. In de nationaal gezamenlijk opererende
cdu/csu-combinatie nam Strauß een cruciale positie in. Bij de keuze van de ge-
zamenlijke lijsttrekker bezat hij min of meer een vetorecht. In de tweede helft
van de jaren zeventig leken er mogelijkheden te ontstaan om ook daadwerke-
lijk zelf de macht te kunnen uitoefenen. Een eerste poging daartoe, in de aan-
loop naar de Bondsdagverkiezingen van begin oktober 1976, was nog mislukt
toen Kohl en niet Strauß als lijsttrekker werd aangewezen. Voor de Bondsdag-
verkiezingen van oktober 1980 was de kandidatuur van Strauß als lijsttrekker
van de cdu/csu onvermijdelijk geworden, mede omdat Kohl in eigen gelederen
onder vuur lag. Hoewel binnen de cdu niet iedereen even enthousiast was voor
een lijsttrekkerschap-Strauß, bleek het de enig mogelijke optie. Binnen het 
cda werd met afgrijzen op deze kandidatuur gereageerd. De radicale stand-
punten van de Beierse katholiek waren berucht en zouden alleen maar tot ver-
dere polarisatie in de Duitse politiek en een verrechtsing van de cdu leiden.
Binnen de arp bestond daarnaast scepsis ten aanzien van het christelijke gehal-
te van de politiek van de Beierse voorman, die de ‘C’ in de partijnaam bij voor-
keur als verwijzing naar ‘conservatief’ leek te interpreteren.14 Daarbij achtten de
meeste Nederlanders Strauß kansloos tegen de zittende bondskanselier 
Schmidt, die zich onder het radicale bombast van zijn tegenstander makkelijk
als redelijk alternatief kon afficheren. Hahn berichtte in de zomer van 1979, dat
soortgelijke angsten aanwezig waren in de andere eucd-partijen en dat een ge-
orkestreerde actie in de richting van Bonn wellicht nog effect zou kunnen heb-
ben.15 In een later opgestelde notitie relativeerde Hahn het gevaar-Strauß weer
enigszins: het ging hier toch om een kundig politicus, en waarschijnlijk zou hij
het toch afleggen tegen Schmidt. De hoogste prijs werd eigenlijk betaald door
de West-Duitse christen-democratie, zo voorspelde hij.16
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De afstand tussen het cda en de csu was inmiddels zodanig gegroeid dat Kleis-
terlee op de gebruikelijke invitatie voor het jaarlijkse partijcongres van de Beier-
se partij in juni 1980 namens de Equipe liet weten niet aanwezig te zullen zijn. De
deelname van conservatieve partijen uit Scandinavië en Groot-Brittannië op de
csu-toogdag achtten de Nederlanders een te groot struikelblok.17 De Nederlan-
ders stoorden zich vooral ook aan de conservatieve voorkeuren van de csu, om-
dat de Beierse partij dit gedachtegoed door middel van financiële ondersteuning
aan de christen-democratie in het buitenland kon verspreiden. De Hanns-Seidel-
Stiftung (hss), het wetenschappelijk instituut van de csu, had daar, evenals de
Konrad-Adenauer-Stiftung, de middelen voor. Niet iedereen was echter gediend
van deze ‘ontwikkelingshulp’ vanuit Beieren. Een poging van de hss om in Por-
tugal een kantoor ‘met oud-Salazar figuren’ te vestigen leidde tot een boze brief
van de Portugese partijvoorzitter Freitas do Amaral aan Kohl.18

De Nederlandse equipe vreesde dat het derde evp-congres, begin september
1980 in Keulen, door de cdu/csu misbruikt zou worden als een propagandisti-
sche manifestatie in het kader van de campagne voor de Bondsdagverkiezingen
een maand later. De Nederlanders konden zich in ieder geval niet vinden in de
voorafgaande aan het congres verspreide ontwerp-slotverklaring over vrede en
veiligheid in Europa, die geheel toegesneden was op de Duitse situatie en cdu-
opvattingen. De meeste evp-partijen hadden eerder vertrouwen in een meer in de
geest van ‘Helsinki’ georiënteerde ontspanningspolitiek dan in de harde lijn van
‘houwdegens’ als Strauß. Beumer kwalificeerde de verklaring als ‘een typisch
cdu-stuk […], afgedrukt op evp-papier’. Oostlander achtte het onmogelijk de
tekst zodanig te amenderen dat er een voor alle partijen acceptabele boodschap
zou overblijven. Een geheel nieuwe resolutietekst was gewenst. Strauß kreeg als
lijsttrekker voor de Uniepartijen dus niet de gewenste Europese eenheidsmani-
festatie. Niet alleen over de resolutie, maar ook over issues als de werkgelegen-
heidspolitiek konden de evp-partijen geen eensgezindheid bereiken.19

De Duitse Bondsdagverkiezingen van 15 oktober 1980 brachten het door velen
verwachte (en veelal zelfs gehoopte) resultaat: een overwinning van de spd/fdp-
coalitie van bondskanselier Schmidt, waarbij vooral de kleine liberale coalitie -
partner een opvallende winst boekte. Na een in Nederlandse ogen laag-bij-de-
grondse campagne, waarin zeker ook Strauß zich niet onbetuigd had gelaten, bleef
de cdu/csu weliswaar de grootste fractie, maar dienden de christen-democraten
opnieuw in de oppositiebankjes plaats te nemen. Het experiment-Strauß was
 mislukt. Hoewel hij een politiek fenomeen zou blijven en ook in zijn thuisbasis
Beieren onbetwist de leider bleef, waren zijn kansen op het nationale leiderschap
verkeken. Kooijmans concludeerde in het cda-ledenblad dat de Duitse kiezer het
ultraconservatieve gedachtegoed waarvoor Strauß stond, had afgewezen. Voor de
cdu, wilde zij bij de volgende verkiezingen wèl succesvol zijn, was het raadzaam
dat zij ‘haar programmatische en levensbeschouwelijke fundamenten eens aan een
herwaardering onderwerpt’. Een bijstelling in meer gematigd-progressieve rich-
ting, gecombineerd met de eigen christen-democratische maatschappijvisie, zou
daarbij onvermijdelijk zijn, zo dagdroomde Kooijmans.20

Het beeld dat de cda’ers van Strauß hadden zou niet meer veranderen. Ver-
tegenwoordigers van dezelfde generatie als de Beier konden nog wel waarde-
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ring opbrengen voor zijn standpunten in de jaren vijftig en zijn ijveren voor de
Europese samenwerking in die periode, maar voor de meeste Nederlandse
christen-democraten bleef hij een conservatief met dictatoriale trekjes. Bij zijn
overlijden in oktober 1987 kon de voorzitter van de buitenlandcommissie van
het cdja, H. Hoogerwerf, dan ook weinig begrip opbrengen voor de aanwe-
zigheid van Schmelzer – die hem in die vroege periode had leren waarderen –
bij de uitvaart. Strauß bleef in cdja-ogen een ‘boefachtige man’. Schmelzer ver-
tegenwoordigde op de uitvaart overigens niet zijn partij maar, als oud-minister,
het departement van Buitenlandse Zaken.21

Na het echec met Strauß kreeg Kohl een herkansing. Nadat de regering-
Schmidt in september 1981 was gevallen over interne verschillen betreffende de
sociaal-economische politiek, koos de Bondsdag op 1 oktober Kohl als nieuwe
bondskanselier van een cdu/csu-fdp-coalitie. De christen-democratisch/libe-
rale coalitie zou vijftien jaar aan de macht blijven. De kanselier zou langzaam in
zijn rol als Europees christen-democratisch staatsman groeien. Hij geraakte te-
vens in een uitgelezen positie om zijn denkbeelden voor een samengaan op 
Europees partijniveau van de christen-democraten met de conservatieven ge-
stalte te geven.

Combines in het Europees Parlement

Keren we terug naar de eerste Europese verkiezingen. Van 7 tot 10 juni 1979
konden de burgers van de eg-landen zich uitspreken over de samenstelling van
het Europees Parlement. Bij een opkomst van 61 % behaalden de evp-partijen
32,8 miljoen stemmen, hetgeen neerkwam op 29,6 % van het totaal. De evp be-
haalde 3,3 miljoen stemmen méér dan de socialistische partijen, ofschoon zij in
Groot-Brittannië en Denemarken niet eens deelnam. De evp mocht hiermee
107 van de 419 zetels in het nieuwe parlement bezetten. De socialisten vorm-
den, geholpen door de verschillende kiesstelsels, met 113 zetels toch de groot-
ste fractie. Het betekende dat het cda van de voor Nederland gereserveerde 25
zetels er tien mocht bezetten, tegen negen voor de pvda, vier voor de vvd en
twee voor d’66. In de evp-fractie was het cdu/csu-aandeel (42 zetels) het
grootst, gevolgd door de Italiaanse delegatie (30).

Op 13 en 14 juni vergaderden de evp-gremia in Brussel over verloop en re-
sultaat van de verkiezingen. In het overleg tussen de partijvoorzitters werd
vastgesteld dat met de nieuwe getalsverhoudingen de Franse udf, het electora-
le verbond ter ondersteuning van Giscard d’Estaing waarvan ook het cds/f deel
uitmaakte, in een brugfunctie verkeerde. Steun van deze Franse liberalen zou de
evp-fractie nagenoeg aan een meerderheid helpen. Een overeenkomst tussen de
christen-democraten en de udf was in 1977 al voorbereid. De Franse giscardis-
ten ondersteunden toen de kandidatuur van de christen-democraat Colombo
voor het voorzitterschap van het Europees Parlement; de Italiaan zou dan in
1979 opgevolgd worden door een liberaal. In deel II is er al aan gerefereerd.
Kort na de verkiezingen hing de volgende deal, waarin de gehele liberale frac-
tie onder leiding van de Duitser Martin Bangemann betrokken was, boven de
markt: in ruil voor de steun van de christen-democraten aan de kandidatuur van
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udf-lijstaanvoerster Simone Veil voor het voorzitterschap van het Europees
Parlement traden acht ‘christen-democratische’ udf-europarlementariërs als
‘apparantés’ toe tot de evp-fractie. Indien ook de zeventien ‘liberale’ udf’ers de
overstap maakten, zou de evp alsnog de grootste fractie vormen. De Boer ver-
zette zich echter tegen al te vlotte goedkeuring van een coalitie met de Franse
liberalen. Allerwege bestond er bovendien bezwaar tegen de kandidatuur van
Veil. Zij zou te weinig ervaren zijn, haar pleidooien voor liberalisering van
abortus werden door de evp-partijen niet onverdeeld gunstig bejegend en ze
werd te zeer gezien als spreekbuis van Giscard d’Estaing.22

Zetelverdeling Europees Parlement na de verkiezingen van juni 1979

csp 113
evp 107
ecg 64
Communisten en geestverwanten 44
eld 40
Europese democraten voor de vooruitgang 22
Onafhankelijke groeperingen en niet-ingeschrevenen 20

Totaal: 410

Samenstelling EVP-fractie

West-Duitsland: cdu 34
csu 8

Italië: dc 29
svp 1

Frankrijk: cds in udf 8
Nederland: cda 10
België: cvp 7

psc 3
Ierland: fg 4
Luxemburg: csv 3

In zijn partijblad herhaalde De Boer zijn bezwaren tegen de koehandel met de
Franse liberalen. Hij zag de afspraak betreffende het voorzitterschap als een
voorbode van verdere centrum-rechtse blokvorming, waarbij dan ook de
conser vatieven betrokken zouden worden.23 In het Politiek Bureau van de evp
ontstond eveneens discussie over de samenstelling van de nieuwe fractie. Krui-
singa, de Italiaan Granelli, maar ook Katzer bepleitten dat slechts europarle-
mentariërs konden toetreden die de statuten en het ‘beleidsprogramma’ van de
evp onderschreven. De Nederlandse equipe besloot dit pleidooi met een brief
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van deze strekking aan de evp-top te ondersteunen.24 De toetreding van Franse
liberalen tot de fractie was voorlopig afgeweerd. De benoeming van Veil tot
voorzitter ging wel door. De Nederlanders stelden als voorwaarde voor hun in-
stemming dat er geen precedentwerking van dit akkoord zou uitgaan in de zin
van verdere afspraken met liberalen en conservatieven.

Beumer toonde zich ten overstaan van het kvp-bestuur, waar hij op 25 juni te
gast was, niet ontevreden over het resultaat van de eerste Europese verkie -
zingen. Om de eigen ideeën te kunnen waarmaken was, zo stelde hij, samen-
werking met anderen niettemin noodzakelijk: een solistisch optreden van de
Nederlandse christen-democraten zou niets opleveren. Hij wees erop dat ook
binnen de nieuwe evp-fractie het Nederlandse aandeel slechts een klein element
vormde. Samenwerking met de Britse conservatieven bleef voor hem echter
onver minderd onbespreekbaar. Immers, de Tories hadden niets anders dan hun
eigen nationale belang voor ogen; daarbij leidde een samengaan van christen-
democraten en Conservatives onvermijdelijk tot een door de Nederlanders
onge wenste links-rechts polarisatie in Europa. Beumer wenste dan ook vooral
de mogelijkheden tot samenwerking met de socialisten open te houden.25

Tijdens de eerste vergadering van de nieuwe christen-democratische fractie
op 7 juli werd Egon Klepsch herkozen als voorzitter. Tien dagen later kwam het
Europees Parlement in Straatsburg voor het eerst bijeen in nieuwe samenstel-
ling. (Het zou na 1979 afwisselend in Straatsburg en Brussel vergaderen.) Hier
veranderde de christen-democratische fractie in het Europees Parlement haar
naam in ‘Fractie van de Europese Volkspartij – christen-democratische fractie’.
Vooral de vermelding van de ondertitel was voor de Nederlanders natuurlijk
van eminent belang; in de fractie en in de evp zou dan ook door de cda-afge-
vaardigden gehamerd worden op het gebruik van de dubbele naam. Het liefst
hadden de Nederlanders de oude benaming – ‘christen-democratische fractie’ –
gehandhaafd. Beumer had van Klepsch in Straatsburg wel de garantie gekregen
dat nieuw toetredende fractieleden het Europees Manifest en het evp-program-
ma dienden te onderschrijven.26

Al vanaf de eerste werkdag van het gekozen Europees Parlement bestond er
binnen de evp-fractie verschil van inzicht over de mogelijkheden tot samen-
werking met andere groeperingen. Waar de Duitsers aanstuurden op een hech-
tere band met de liberale en de conservatieve fracties, bleven de Italianen en
Neder landers afkerig van een dergelijke coalitie. Met name de visie op de
mondia le herverdelingsvraagstukken verschilde zodanig, dat de Nederlanders
weinig gemeenschappelijks met de conservatieven zagen. Op dit punt zou een
samenwerking met de socialisten veel meer voor de hand liggen, zo was de
overheersende mening bij de Nederlanders.27

In een enkel geval werden de cdu’ers teleurgesteld in hun vertrouwen in de
conservatieven. Toen in januari 1982 voor de tweede helft van de parlementai-
re termijn een nieuwe voorzitter gekozen moest worden, wist de Nederlandse
socialist P. Dankert dankzij de Britse conservatieve europarlementariërs, die
onverwacht hun steun aan de evp-kandidaat introkken en met een eigen geno-
mineerde kwamen, de torenhoge favoriet Klepsch te verslaan. In de beslissende
stemronde kreeg Dankert zelfs de steun van enkele conservatieve europarle-
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mentariërs.28 De evp moest voor dit fiasco overigens de hand ook in eigen boe-
zem steken. In de aanloop naar de voorzittersverkiezing was zowel Klepsch als
Tindemans in de race voor de evp-kandidatuur. De strijd tussen beide preten-
denten deed afbreuk aan de eenheid in de fractie.29 De cdu’ers toonden zich na
de zege van Dankert enige tijd uiterst verbitterd over de nederlaag van hun par-
tijgenoot. De Nederlanders waren, samen met de Belgen, eerder opgelucht. Zij
herinnerden zich maar al te goed de wijze waarop Klepsch in 1977 Bertrand als
fractievoorzitter opzij geschoven had. De conservatieve Duitser was bij de Ne-
derlanders op dat moment net zomin een geziene gast als eerdere conservatieve
cdu-hoofdrolspelers als Heck, Böx en Von Hassel. Nu de cdu niet de parle-
mentsvoorzitter mocht leveren en ook het fractievoorzitterschap kwijtgeraakt
was (Klepsch had dit, in het vertrouwen gekozen te worden op de parlements-
voorzittersstoel, gelaten aan de Italiaan Paolo Barbi), dreigden de Duitsers het
presidentschap van de evp te claimen. Midden december 1981 was Tindemans
benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Martens, waar-
mee zijn voorzitterschap onder druk kwam te staan. De teleurgestelde Klepsch
zou de voornaamste kandidaat voor de opvolging zijn. Het was een voor het
cda weinig aanlokkelijk perspectief.30 Zowel cdu als csu stemde een jaar later
toch in met de verlenging van het mandaat van Tindemans.31 In de periode tus-
sen de Europese verkiezingen bleek het uitoefenen van het hoogste ambt bin-
nen de evp te combineren met een ministerschap.

Bij de verkiezing van de parlementsvoorzitter in 1984 was er echter wel de-
gelijk sprake van een geslaagde christen-democratisch – conservatieve combine.
Er was door de evp-fractie een voorafgaande afspraak gemaakt met de conser-
vatieve groep, die er – waarschijnlijk onder druk van partijleider Thatcher – niet
voor een tweede keer toe wilde bijdragen dat een socialist op het schild geheven
zou worden. Het gevolg van de afspraak was dat in juni 1984 de Franse chris-
ten-democratische veteraan Pflimlin werd gekozen tot parlementsvoorzitter,
waarbij in de stemmingen Dankert verslagen werd. Conform dezelfde afspraak
werd de voorzitterszetel tijdens de tweede helft van de legislatuur bezet door
de Britse conservatieve aristocraat Sir (later dat jaar Lord) Henry Plumb, die bij
de voorzitterskeuze in januari 1987 dankzij de christen-democratische steun de
Spaanse sociaal-democraat Enrique Barón Crespo kon aftroeven. Klepsch heeft
hierin ook achteraf nog een van de sterke staaltjes gezien van de door zijn par-
tij zo vurig nagestreefde samenwerking tussen christen-democraten en conser-
vatieven. Deze zogenaamde ‘“präsidentielle” Mehrheit’, samengesteld uit de
evp-fractie aangevuld met de conservatieve, liberale en gaullistische europarle-
mentariërs, kreeg verder vorm in regelmatige bijeenkomsten van de fractie-
voorzitters en -secretarissen en afspraken in de parlementaire commissies.32

Kanttekeningen bij de groepsdiscipline

In de evp-fractie in het Europees Parlement werden de verschillen met de West-
Duitse geestverwanten minder hard gevoeld dan doorgaans op het niveau van
de eucd en de evp het geval was. Europarlementariër De Koning had al in het
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Europees Parlement van vóór de verkiezingen van 1979 ervaren hoe de par tijen
binnen de evp elkaars standpunten hadden leren respecteren. De debatten over
het programma hadden daarbij een katalyserende rol gespeeld. Dat met name
de protestantse cda’ers binnen de evp een bijzondere rol speelden, was naar
zijn mening verklaarbaar:

Ten aanzien van de christelijke inspiratie moeten wij protestanten wel beseffen dat we een
traditie van ‘afficheren’ hebben. Bij de andere is dit veel minder het geval. Je kunt daar best
mee leven, als je maar ziet hoe beide benaderingen hun betekenis hebben.

De Koning moest dan wel beamen dat de uitgangspunten van de Duitse chris-
ten-democraten ten aanzien van de economische orde anders waren dan die van
de Nederlanders, maar daar stond volgens hem tegenover dat de politieke uit-
werking weinig verschillen te zien gaf:

Voor ons is de vrije ondernemingsgewijze produktie een middel om een bepaald doel te
bereiken, voor de Duitsers is ze veel meer een heilige koe op zichzelf. Dat is ook begrij-
pelijk, ze hebben voor de oorlog dramatische ervaringen opgedaan. Erhard heeft boven-
dien het kapitalistische systeem nog eens ideologisch onderbouwd.

Vergeer, die behalve kvp-voorzitter ook lid van de Europese fractie was, repte
in mei 1979 in Politiek Nieuws over accentverschillen, ‘geen verschil in inten-
tie’. Ten aanzien van de mensenrechten – zo gaf Vergeer als voorbeeld – wens-
ten de Duitse parlementsleden wel in het geweer te komen tegen de misstanden
in het Oostblok, maar niet tegen die van de militaire junta’s in Zuid-Amerika.
‘Voor de Duitsers is het communisme een trauma. Zij voelen zich voortdurend
bedreigd’, zo analyseerde Vergeer de Duitse opstelling, die zich kenmerkte
door het categorisch afwijzen van socialistische voorstellen op dit terrein.33

Beumer rapporteerde eind augustus 1980 in dit verband aan de Equipe dat de
Duitse en Franse fractieleden veel minder scherp oordeelden over de militaire
junta’s in Latijns-Amerika dan over de communistische dictaturen in Oost-
 Europa. Een resolutie van Vergeer over de mensenrechtensituatie in Argentinië
kreeg niet de steun van de volledige fractie. Ook in het evp-bestuur was een
derge lijke verdeeldheid te bespeuren: hier achtte Von Hassel steun aan rechtse
junta’s een legitiem middel in de strijd tegen de linkse oppositie. De andere
 partijen, het cda voorop, dachten daar anders over.34

Hierbij bleek de verdeeldheid het duidelijkst in het geval van El Salvador.
Daar kende de eucd sinds 1960 een geestverwant in de christen-democratische
partij van José Napoléon Duarte. Met name vanwege zijn oppositie tegen het
militaire regime van kolonel Carlos Humberto Romero stond Duarte bij de
eucd in hoog aanzien. Dat veranderde toen hij na de val van Romero in 
februari 1980 zelf toetrad tot de junta. Met Amerikaanse steun werd hij einde
1980 tot president gekozen. In een resolutie op het cda-congres van februari
1981 werden de wapenleveranties aan het regime veroordeeld. Dat was con-
trair aan het standpunt van de evp en haar fractie, waarin de opvattingen van
de cdu een bepalende rol speelden. Toen een fact-finding mission van de evp-
fractie in de zomer van 1980 zelf poolshoogte was gaan nemen in deze regio
om tot nadere oordeelsvorming te komen, was zij daar geconfronteerd met de
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steunbetuiging aan de junta door Wegener, het hoofd internationale betrek-
kingen van de cdu. Deze was tezelfder tijd in El Salvador op bezoek. evp-dele -
gatieleider Vergeer had zich gestoord aan deze Alleingang van de cdu, maar
had zich wel gedwongen gezien hetzelfde standpunt in te nemen. Binnen het
cda had deze ommezwaai tot sceptische reacties geleid.35 De Nederlandse af-
wijzing van Duarte leverde op een umdc-bijeenkomst van partijvoorzitters in
maart 1981 nog een clash op tussen cda-voorzitter P. Bukman en Kohl. De
Nederlander had de naam van Duarte willen schrappen uit een door Rumor
opgestelde verklaring, waarop Kohl verontwaardigd had gereageerd. Aan het
thuisfront rapporteerde Bukman vervolgens: ‘Ik heb een bijzonder bittere
smaak overgehouden aan de wijze waarop met name door de heer Kohl de in-
spanningen ten behoeve van een politieke oplossing van de problemen in El
Salvador werden verstrengeld met binnenlandse politieke overwegingen van
de cdu.’36 Voor de Duitse christen-democraten bleef Duarte de man op wie de
hoop gevestigd was in de strijd tegen de oprukkende linkse agitatie in El Sal-
vador. In april 1982 laakte Kohl in een bijeenkomst op de Politische Akademie
Eichholz nog eens de twijfel bij de andere christen-democratische partijen ten
aanzien van Duarte.37

Mochten cda en cdu/csu inzake de mensenrechten wel eens van mening
verschillen, ten aanzien van de voortgang van het Europese integratieproces za-
ten beide partijen op een lijn. In een terugblik op het eerste zittingsjaar stelt de
politicoloog Hrbek vast dat ‘die Arbeit in der Straßburger Versammlung recht
schnell eine eigene Dynamik entwickelte’. Zo liet de fractie zich tijdens het par-
lementaire werk doorgaans weinig gelegen liggen aan de met zoveel inspannin-
gen opgestelde actieprogramma’s. Pragmatisme overheerste daarbij. Binnen de
fractie was er doorgaans sprake van een grote homogeniteit. Omdat de leden-
partijen niet de belangrijkste politici afvaardigden naar het Politiek Bureau van
de evp, legden de europarlementariërs binnen de Europese partij het meeste
 gewicht in de schaal. Een jaar later stelt dezelfde auteur op dit punt nog geen
veranderingen vast; de fractie kon onverminderd haar eigen gang gaan door
desinteresse van de partijtoppen.38

De politicologen Hix en Lord wijzen op de opvallende cohesie in de evp-
fractie, waarbij opgemerkt dient te worden dat – ofschoon in mindere mate –
ook de socialistische en liberale groepen behoorlijk gedisciplineerd optraden.
Die sterke homogeniteit was niet het gevolg van ideologische overeenstem-
ming, zo stellen ook de Britse politicologen vast, maar was eerder te danken aan
het rationele politieke gedrag van de europarlementariërs. De evp-fractieleden
waren doorgaans afkomstig uit partijen die omwille van hun regeringsambities
niet onbekend waren met het sluiten van resultaatgerichte compromissen. Ook
de getalsmatige dominantie van een tweetal grote partijen – de cdu/csu en de
dc – speelde een rol in het handhaven van de fractiediscipline. Voorts was het
besef alom aanwezig dat grote meerderheden noodzakelijk waren om als Euro-
pees Parlement een vuist te kunnen maken tegenover de Europese Raad en de
Europese Commissie. Vooral ook hierom lagen coalities met de socialisten, de
grootste groep in het Europees Parlement, voor de hand. Een verdeling in links
en rechts was daarmee uitgesloten.39
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Dat besef bestond wel degelijk ook bij de Duitse christen-democraten – on-
danks hun voorkeur voor samenwerking met de conservatieven. De beide
Duitse fractieleiders Klepsch (evp) en Rudi Arndt (csp) waren dan ook de ar-
chitecten achter de ‘großen Konsens’ tussen socialisten en christen-democra-
ten. Per 1 juli 1987 ging de evp-fractie een samenwerkingsverband aan met de
socialistische fractie. Het leidde tot afspraken over onder meer het parlements-
voorzitterschap.40 Die zorgden ervoor dat in de eerste helft van de zittingspe-
riode na de verkiezingen van 1989 de sociaal-democraat Crespo voorzitter was,
waarna in januari 1992 Klepsch gekozen werd.41 Later schetste Beumer hoe
deze overeenkomst tussen socialisten en evp-fractie toch tot een zekere twee-
deling in het Europees Parlement leidde. In het vooroverleg voorafgaande aan
het geïnstitutionaliseerde overleg tussen de beide grootste fracties zorgden de
socialisten namelijk voor afstemming met de communisten en groenen, terwijl
de christen-democraten zich verstonden met de conservatieven en liberalen.42

Tot een links-rechts tweedeling in het Europees Parlement leidde dat echter
niet. Dat zou de instelling machteloos gemaakt hebben.

Voortgaande discussie over de programma’s

Veel discussie ontlokte in deze jaren, ondanks de geringe betekenis ervan voor
de politieke praktijk, de opstelling van de actieprogramma’s. De functie van
deze programma’s was tweeledig: enerzijds was het de bedoeling de cohesie tus-
sen de partijen te vergroten; anderzijds was het in de jaren tachtig de enige mo-
gelijkheid voor de evp om althans nog enige invloed uit te oefenen op het 
optreden van haar vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Naar de me-
ning van de politicoloog Bardi drukten de soms moeizame programonderhan-
delingen de partijen met hun neuzen op het feit, dat de interne verschillen bin-
nen de partijenfederaties nog steeds aanzienlijk waren. In die zin zouden de
programbesprekingen juist niet hebben bijgedragen aan de cohesie in de ‘Euro-
parties’.43

Alle gemeenschappelijke discussies over de ene Europese partij en haar pro-
gramma ten spijt voerden de christen-democraten – zoals ook de andere stro-
mingen – vooral campagne onder de vlag van de eigen nationale partijen. Zij re-
fereerden voornamelijk aan binnenlandse issues, de kandidatenlijsten werden
door de nationale partijen opgesteld en ook de kiezers zelf zagen de gang naar
de stembus vooral als een oordeel over de eigen politieke partij.44 Al tijdens een
overleg tussen de verkiezingsexperts van de partijen begin juni 1977 lieten de
cdu-vertegenwoordigers weten vooral op eigen titel de spd te willen atta-
queren.45 Het zou bij de volgende verkiezingscampagnes niet anders worden.46

In een terugblik op de eerste Europese verkiezingen hield Beumer daarentegen
– vanuit zijn perspectief als relatief onbekend lijsttrekker begrijpelijk – het
Euro pese karakter van de cda-campagne overeind. Hij had er in zijn optredens
tegelijk geen misverstand over laten bestaan, dat hij de oproep van Kohl om in
Europees verband samen te werken met de Britse conservatieven afwees op
programmatische basis.47
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Het programma voor de tweede legislatuur van het Europees Parlement
(1984-1989) vergde een jaar voorbereiding. Oostlander, die ook nationaal als di-
recteur van het Wetenschappelijk Instituut (wi) van het cda voortrekker was
inzake de programmatische arbeid, was andermaal de Nederlandse vertegen-
woordiger bij de programmabesprekingen. Als inleider en eindredacteur was
hij in de gelegenheid een aanzienlijk stempel op het resultaat te drukken.48 Ook
hier werd de discussie sterk bepaald door de tegenstelling tussen de Nederlan-
ders en de Duitsers. Tijdens de bespreking in de eigen commissie buitenland
van het cda was de kritiek op het concept-programma voorspelbaar: naar het
oordeel van de partij was de christelijk-sociale leer in dit compromisproduct te
weinig herkenbaar.49

Op het in Nederlandse ogen geheel in Italiaanse stijl chaotisch verlopen vijf-
de evp-congres, op 24 april 1984 georganiseerd in Rome, werd het actiepro-
gramma aanvaard. Naar de mening van Oostlander was het vooral een verbe-
terde en geconcretiseerde versie geworden van het uit 1979 daterende 
programma. Zo waren bijvoorbeeld ten aanzien van de aloude sociale markt-
economie bepalingen opgenomen met betrekking tot milieubescherming en
werkgelegenheid. Wat betreft de relatie met de ontwikkelingslanden werd meer
nadruk gelegd op de internationale solidariteit. Op een aantal punten moesten
de Nederlanders toegeven. Onder meer weken de passages over de plaatsing
van kruisraketten – op dat moment een issue dat de Nederlandse politiek en sa-
menleving ten diepste verdeelde – af van die in het cda-programma, waarin een
terugdringing van de kernwapenarsenalen bepleit werd. Het evp-actiepro-
gramma ademde veeleer de harde Koude-Oorlogsmentaliteit van de Duitse
christen-democraten en streefde naar herstel van het bewapeningsevenwicht
tussen Oost en West – en dus impliciet naar plaatsing. cda-delegatieleider Beu-
mer moest zich in vele bochten wringen om de discrepantie tussen beide pro-
gramma’s op dit punt te kunnen verantwoorden aan zijn eigen partijgenoten.
Ook ten opzichte van de positie van het gezin waren verschillen vast te stellen.
Waar het evp-programma sprak van het gezin als de enig mogelijke hoeksteen
van de samenleving, sloot het cda-program andere samenlevingsvormen niet
uit. Onder verwijzing naar de in beide programma’s beleden christen-democra-
tische uitgangspunten ‘verscheidenheid, solidariteit, verantwoordelijkheid,
verdraagzaamheid’ meende Beumer de spagaatpositie te kunnen verantwoor-
den.50 Bukman beoordeelde het eindresultaat als volgt:

Niet honderd procent naar onze maat geschreven, maar niettemin een klein wonder. Het
blijkt hoe christen-democratische partijen in Europa, met alle verschillen in historische
achtergrond en politieke omstandigheden toch op één lijn kunnen komen. Daar kunnen
andere politieke groeperingen in Europa nog een puntje aan zuigen.

De Nederlandse evp-ondervoorzitter liet vervolgens niet na Oostlander een
groot deel van de verdienste voor dit programma toe te schuiven.51 Deze nuan-
ceerde zelf een al te rigide beeld van de tegenstellingen in de programonder-
handelingen:

Het eigenaardige deed zich voor dat je bijv. als Nederlander op de Ieren blind kon varen.
Zij waren zeer terughoudend, vanwege hun neutrale positie, ten aanzien van defensie- en
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veiligheidspolitiek. Anderzijds waren zij zeer duidelijk ten aanzien van de ontwikke-
lingspolitiek en het sociale gezicht van de Europese Volkspartij. Ik denk dat de Italianen,
de Vlamingen en een aantal van de Walen ook altijd heel dicht bij ons stonden. Het gek-
ke was dat er bij de Duitsers verschillende nuances waren; naar gelang het onderwerp. Je
kon bijv. onder enige hilariteit in de programcommissie meedelen dat cda en csu ‘geza-
menlijk opmarcheerden’ ten bate van een strenge milieuparagraaf, terwijl wij op vrijwel
elk ander terrein met de csu duidelijke fricties hadden. […] Ook op het gebied van de cul-
tuur, terzake van het mediabeleid, konden we een heel eind met onze vrienden komen. Je
kunt zeggen dat politieke scheidslijnen binnen de Europese christen-democratische fami-
lie op verschillende punten aanwezig zijn, maar elke keer weer anders liggen.52

De accentverschillen tussen de Nederlandse en Duitse christen-democraten
waren ook tijdens de eerste Europese parlementaire zittingstermijn gebleken.
Vanwege hun nadruk op de economische ontwikkelingen en hun zich afzetten
tegen de socialisten bleven de Duitsers de liberalen en conservatieven als na-
tuurlijke bondgenoten zien. Deze voorkeur werd door het cda nog steeds niet
gedeeld, integendeel. Toch bespeurde Beumer, voor de Europese verkiezingen
van juni 1984 wederom cda-lijsttrekker, veranderingen binnen de Tory-groep
in het Europees Parlement, waarvan de leden meer en meer beseften in een
Euro pees isolement te verkeren. Hij verwachtte dat dit besef gevolgen zou heb-
ben voor de Europese lijn van de Conservative Party. Oostlander kon overigens
tot zijn genoegen aan zijn partijgenoten meedelen dat de conservatieve euro-
parlementariërs tot dan toe niet veel hadden gehad aan het regelmatige overleg
met de evp-fractie. Niet alleen op ideologisch terrein, maar ook op concrete
poli tieke punten bleken de posities van beide fracties zozeer uiteen te lopen dat
overeenstemming steeds weer onhaalbaar was.53

Van 10 tot 13 juni 1984 togen de burgers in de eg-landen ten tweede male
naar de stembus om de samenstelling van het Europees Parlement te bepalen.
De evp behaalde dit keer 110 zetels. In de nieuwe evp-fractie namen acht
cda’ers plaats; de cdu/csu-combinatie leverde weer het grootste aandeel met
41 leden. Hiermee bleef de evp-fractie de op een na grootste: alleen de socialis-
ten deden het beter met 130 zetels. Ook ditmaal had de evp meer stemmen be-
haald dan de sociaal-democraten, maar zorgde de variatie in kiesstelsels voor
een nadelige uitkomst voor de christen-democraten. Nog minder dan in 1979
was de evp erin geslaagd de nationale campagnes te sturen in gezamenlijke rich-
ting: nationale thema’s domineerden. Ook evp-fractieleider Klepsch, door de
nieuwe fractie wederom gekozen na het intermezzo van 1982 tot 1984 onder
leiding van Barbi, moest dat achteraf toegeven. Het gemeenschappelijk actie-
programma had daaraan niets kunnen afdoen.54

De werkzaamheden voor het actieprogramma voor de legislatuur 1989-1994
startten al najaar 1987. Een klankbordgroep onder leiding van Oostlander
bereid de de behandeling in eigen cda-kring voor.56 Tijdens het zevende evp-
 congres, begin november 1988 gehouden in Luxemburg, werd het programma
besproken. Sinds de Europese Raad in maart 1985 besloten had om per 1 ja nuari
1992 tot een gemeenschappelijke interne markt te komen en de Europese in -
stituties drastisch te hervormen, was de ernst waarmee de nationale partijen de
Europese politiek bejegenden toegenomen. 
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Zetelverdeling Europees Parlement na de verkiezingen van juni 1984

csp 130
evp 110
ecg 50
Communisten en geestverwanten 41
eld 31
Verenigde Europese Democraten 29
Regenboogfractie55 20
Europese Rechtse Fractie 16
Niet-ingeschrevenen 7

Totaal: 434

Samenstelling EVP-fractie

West-Duitsland: cdu 34
csu 7

Italië: dc 26
Frankrijk: cds 9
Griekenland: nd 9
Nederland: cda 8
België: cvp 5

psc 2
Ierland: fg 6
Luxemburg: csv 3
Groot-Brittannië: uup 1

Dat had zijn weerslag op de betrokkenheid van de partijen bij de werkzaam -
heden voor het programma. Voor het eerst werd door het congres besloten op
basis van meerderheden en niet zoals voorheen het geval was door middel van 
consensus. Het concept-programma was een product van de evp-programcom-
missie, waarvan de Duitser Lutz Stavenhagen de voorzitter was en waarin an-
dermaal Oostlander de Nederlandse stem was. Het werd bij aanvang van het
congres, ondanks dat het ‘aanzienlijk concreter’ was dan dat van 1984, overladen
met een grote hoeveelheid amendementen.57 In vier werkgroepen, waarvan er
een werd voorgezeten door Beumer, werd het programma vervolgens intensief
besproken. Het cda, in Luxemburg met een twintig leden tellende delegatie aan-
wezig, liet zich hier niet onbetuigd. Inzake het landbouw- en vervoersbeleid,
waarover de Nederlanders en Duitsers nogal van mening verschilden, werden op
Nederlands voorstel enkele protectionistische bepalingen verwijderd. Betreffen-
de de sociale zekerheid, waarover grote verschillen bestonden tussen de afvaar-
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digingen uit het noorden en zuiden van Europa, werd voorgenomen tot een ge-
leidelijke harmonisatie te komen door middel van Europese structuurfondsen.
De rijkere landen hoefden zo niet op te draaien voor de kosten van de sociale ze-
kerheid in landen waar de voorzieningen slechter geregeld waren. Ten aanzien
van de toetreding van kandidaat-landen slaagde de cda-delegatie erin de toetre-
dingseisen scherp te houden, daar waar andere afvaardigingen tot drempelverla-
ging wensten over te gaan. Over de wenselijke houding ten opzichte van het
apartheidsregime in Zuid-Afrika kwamen de Nederlanders in botsing met de af-
vaardiging van de csu. Een compromisformulering, die het regime wel veroor-
deelde maar waarin geen expliciete verwijzing naar economische boycotmaatre-
gelen was opgenomen, bracht hier uitkomst. Uiteindelijk werd aan het slot van
het congres het programma Aan de zijde van de burgers, gezamenlijk met een
verkiezingsmanifest, plenair unaniem goedgekeurd. Penders, sinds begin 1987
opvolger van Beumer als cda-delegatieleider, toonde zich in het cda-ledenblad
content met het eindresultaat:

De vier kernbegrippen van het cda – gerechtigheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en
rentmeesterschap – zitten rotsvast in het program gebeiteld. Het sociale gezicht heeft een
fotografische scherpte, de vrouwenparagrafen bieden boeiende vooruitzichten. De mi-
lieuformuleringen zijn zeer gericht op Europese aktie en vertonen geen vrijblijvendheid.58

De evp-verkiezingsprogramma’s waren echter ook voor het cda slechts in be-
perkte mate richtinggevend, waar het de eigen programmatische arbeid betrof.
In die zin ging het cda zijn eigen weg, zonder zich de wet te laten voorschrij-
ven door wat in de evp was overeengekomen.59

Uitbouw van de EDU

In het midden van de jaren tachtig had de evp zich ook weer te bekommeren om
de kwestie-edu. Nadat deze zich, conform de toezegging van Kohl aan de an-
dere partijleiders, tijdens de campagne voor de verkiezingen van 1979 op de ach-
tergrond had gehouden, hervatte zij snel daarna haar activiteiten. De eerste ma-
nifestatie vormde de bijeenkomst van partijleiders van de bij de edu aangesloten
partijen op 21 juli 1979 in Londen. De bijeenkomst was belegd door Thatcher,
die na de conservatieve zege bij de Britse parlementsverkiezingen van begin mei
Downing Street 10 had betreden. De cdu/csu was sterk vertegenwoordigd met
onder anderen Kiep en Strauß – ook Von Hassel was weer aanwezig. De nieuwe
övp-voorzitter Mock werd gekozen als edu-president.60 De Nederlandse chris-
ten-democraten hadden op de invitatie voor deze bijeenkomst gereageerd met
het dringende verzoek in de toekomst gevrijwaard te mogen blijven van soort-
gelijke uitnodigingen. ‘We hope soon to see the moment that you will realise that
with these edu activities you do harm to the unity within the eudc/epp and that
you are pushing christian-democracy into the road to conservatism, to which
per definition it does not belong’, zo antwoordde De Boer op de uitnodiging.61

De cdu meende met haar steun aan de edu desondanks het beste voor te heb-
ben met de evp. Door middel van dit losse samenwerkingsverband, dat dan ook
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beslist geen verdere organisatorische uitbouw diende te krijgen, konden de
conservatieve partijen uit Groot-Brittannië en Denemarken ervan weerhouden
worden een eigen, concurrerende rechtse Europese partij op te zetten.62 De Ne-
derlanders zagen dit, gezien hun onverminderd grote weerstand tegen de edu,
duidelijk anders. Verder bleek al snel, dat de edu wel degelijk organisatorisch
uitgebouwd werd. Tot een intensieve samenwerking tussen de lidpartijen kwam
het echter niet. Zo kwam het edu-bestuur, sinds een statutenwijziging in 1982
bestaande uit de partijsecretarissen, slechts twee- of driemaal per jaar bijeen. De
partijleidersconferentie, het hoogste gremium binnen de edu, vergaderde niet
meer dan eens per jaar. De doelstelling van de edu – het samenbrengen van in-
vloedrijke centrum-rechtse partijen in oppositie tegen de Socialistische Inter-
nationale – was dan ook aanzienlijk minder ambitieus dan die van de eucd en
de evp, die zich bekommerden om de verbreiding van een politieke filosofie.
Dat het blikveld ruimer was dan het Europese continent, bleek al toen op het
partijleiderstreffen van juli 1980 in Salzburg ook de Canadese conservatieve
partij vertegenwoordigd was. Overigens werd deze bijeenkomst in Schloß
Kleßheim ook bijgewoond door een vertegenwoordiger van de Waalse psc (na-
drukkelijk als waarnemer) en een Italiaanse christen-democraat.63

In juli 1979 werd de presentie van de edu ook in het Europees Parlement her-
kenbaar toen de uit Britten en Denen bestaande ecg omgedoopt werd tot de
European Democratic Group (edg), waarbij zich in de toekomst ook andere
centrum-rechtse europarlementariërs zouden kunnen aansluiten. Het verwij-
deren van het adjectief ‘conservative’ uit de naam zou de drempel daarvoor
moeten verlagen. Hoewel vanuit de edu steeds benadrukt werd dat zij geen
Euro pese partijenfederatie als de evp beoogde te zijn en haar band met de edg
een losse bleef, was de link tussen werkgemeenschap en fractie onmiskenbaar
gelegd.64 Ook vanuit de edg werden in de jaren tachtig voortdurend voorstel-
len gedaan om te komen tot een nauwere samenwerking met de evp-fractie. De
europarlementariërs van cdu en csu dienden zich in hun gretigheid daarop te
willen inhaken te matigen vanwege de bezwaren van de andere evp-leden.65

Voortdurend vroegen de zusterpartijen, het cda voorop, van de cdu dan ook
bevestiging van haar loyaliteit aan de evp. Al enkele dagen na de eerste Euro-
pese verkiezingen, tijdens een voorzittersoverleg op 13 juni 1979 in Brussel,
bracht Kohl de relatie met de edu ter sprake. De cdu-voorzitter trachtte an-
dermaal begrip te kweken bij de andere evp-partijen voor de positie van zijn
partij. De cdu was en bleef lid van de evp, maar Kohl verzocht tevens om zijn
partij de vrijheid te laten voor de contacten in de ‘Arbeitsgemeinschaft’, zoals
hij de edu steeds omschreef. De afgevaardigde van de Ierse Fine Gael stelde zelf
onmogelijk contacten te kunnen aangaan met de Britse Tories en dus ook niet
met de edu, maar was bereid de betrokkenheid van de Duitse partijen bij de
edu te respecteren. De Italiaanse delegatie sprak zich niet helder uit, terwijl
Tindemans akkoord ging met individuele vrijheid voor de evp-partijen in de-
zen, zolang de evp an sich geen banden aanging. Ook de Franse vertegenwoor-
diger zag de houding van de afzonderlijke partijen tot de edu als een interne
partijaangelegenheid. De Nederlandse afvaardiging verbaasde zich, zo blijkt uit
geschreven notities van de bijeenkomst, over de gedweeë opstelling van de an-
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dere partijen, die ‘bijna voorbewerkt [moesten] zijn’. Het heftigste verzet
kwam – het zal niet verbazen – van toenmalig Equipevoorzitter De Boer, die
desondanks beloofde het verzoek van Kohl in eigen kring te bespreken.66

In Nederlandse Gedachten legde De Boer de kwestie aan zijn achterban voor.
Hij pleitte voor een diepere analyse van de relatie met niet-evp partijen: ‘Men
kan de csu accepteren en de Deense conservatieven willen afhouden, maar men
moet dan wel precies kunnen aangeven waarom men dat doet.’ Wat betreft de
positie van het cda ten opzichte van de edu kon duidelijkheid geschapen wor-
den: ‘Een partij die zich moeite getroost politiek te bedrijven vanuit de op-
dracht welke het Evangelie de mens meegeeft, wenst geen verzwagering met het
conservatisme.’ Aan een discussie over de verhouding tot conservatieve partij-
en viel echter niet te ontkomen, zo meende De Boer.67

Nadat het evp-Bureau op verzoek van Kohl in november 1980 nogmaals ver-
gaderd had over de verhouding tussen eucd, evp en edu,68 herhaalde Wegener
begin 1981 aan Beumer per brief wat de bedoelingen van zijn partij met de edu
waren. De brief had een sterk defensief karakter. De cdu-buitenlandsecretaris
wees de Nederlanders er met enig genoegen op, dat ook de Italiaanse dc, door-
gaans de voornaamste partner van het cda in deze kwestie, participeerde in en-
kele edu-werkgroepen.69 Beumer stelde vervolgens samen met Kruisinga een
notitie op over de edu. Daarin werd opgemerkt dat van de evp-partijen slechts
de cdu/csu, de Südtiroler Volkspartei en het Franse cds als volwaardig lid aan-
gesloten waren. De Waalse psc was waarnemer. De positie van de Italiaanse dc
was tweeledig: de partij zelf hield zich verre van de edu, terwijl enkelen van
haar leden op persoonlijke titel wèl participeerden. Inmiddels had de edu haar
oorspronkelijke beginselverklaring van Kleßheim uit 1978 aangepast in dier
voege, dat alle barrières voor toetreding van ‘liberale en andere niet-collectivis-
tische partijen’ verwijderd waren. Dat betekende wel dat ook alle referenties
aan een christelijk-democratische filosofie gesneuveld waren. Deelname aan de
edu betekende voor de christen-democratische partijen dan ook meer nog dan
voorheen een erosie van de eigen filosofie. De edu werd een organisatie die
openstond voor alle partijen die niet tot de Socialistische Internationale be-
hoorden. Een internationale tweedeling in links en rechts zou het onvermij -
delijke gevolg zijn. Het zou de christen-democratische partijen in Nederland,
Italië en België, die in de naoorlogse geschiedenis regelmatig samengewerkt
hadden met zowel links als rechts, in een lastig parket brengen.70

Ook europarlementariër Penders zette zijn oordeel over de edu op papier.
Hij wees vooral op het magere ideologische gehalte van de unie. De christen-
democratie diende haar kracht te halen uit het zich steeds bezinnen op haar uit-
gangspunten, zo meende Penders, en dat was binnen de edu juist uitgesloten.
Elke aanscherping van het ideologische fundament zou een uiteenvallen van de
edu tot gevolg hebben. Verder dan een negatieve formulering – zich afzetten te-
gen het socialisme – kwam de conservatief-liberale unie dan ook niet. Penders
vreesde voorts dat de antisocialistische houding van de edu-partijen de gema-
tigde sociaal-democratische krachten in Europa in de armen van de radicalere
socialisten en zelfs de communisten drijven zou, waardoor zij het tegendeel
zouden bereiken van wat werd beoogd.71 Aan de hand van beide notities sprak
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de cda-buitenlandcommissie op 4 juni over de edu. Beumer merkte hier nog
op dat het bestaan van de edu een bedreiging voor de eucd en de evp vormde.72

Naar aanleiding van de notitie van Kruisinga en Beumer liet vanuit Rome ook
Hahn van zich horen. Hij zag voor de edu eventueel nog wel een ‘brugfunctie’
naar niet-christen-democratische partijen van centrum-rechts weggelegd.73

Met enige regelmaat trachtte het cda de ‘twijfelaars’ over het aangaan van con-
tacten met de edu te overtuigen van het risico daarvan. Zomer 1981 bepleitte bui-
tenlandsecretaris Kolster een snel contact met de Zwitserse cvps, die als waar-
neemster aangesloten was bij de edu en een volwaardig lidmaatschap overwoog.
Kolster vermoedde dat een goed gesprek met het cda voor de Zwitsers wel eens
‘van beslissende invloed’ zou kunnen zijn.74 Van een officieel bezoek van cda-
wege aan de Zwitserse geestverwanten is in de archieven geen bewijs te vinden,
maar de Zwitsers zouden in deze periode geen volwaardig edu-lid worden.

Medio juli 1981 bezocht een övp-delegatie onder leiding van edu-president
Mock Den Haag. Mock verzekerde de gastheren dat de övp de samenwerking
in eucd-verband zag als de ‘innere Kern’ van haar buitenlandse betrekkingen,
terwijl daarnaast de edu bedoeld was als de mondiale tegenhanger van de si.
Met dit tweesporenbeleid zou de Oostenrijkse partij haar christen-democrati-
sche identiteit kunnen behouden, zo werd de cda’ers verzekerd. Bij de Neder-
landers bleef echter twijfel bestaan over het commitment van de Oostenrijkers
aan de eucd.75 Bij het tegenbezoek van een cda-delegatie met onder anderen
Bukman en Schmelzer in maart 1982 werden slechts de bekende standpunten
herhaald. ‘Wel werd geaccepteerd dat men elkaar zou aanspreken op het chris-
ten-democraat zijn, en op dat punt werd wederzijdse solidariteit uitgespro-
ken.’76 Hahn bemerkte als gast op het övp-congres van oktober 1983 dat de
Oostenrijkse zusterpartij onder invloed van de politieke polarisatie steeds ver-
der de conservatieve hoek ingedreven werd, waardoor de banden met de edu
belangrijker werden. Toch wilde de övp, zo werd hem ook hier verzekerd, haar
christen-democratische identiteit niet opgeven, integendeel.77 Voor het cda ble-
ven dit onverenigbare zaken.

De heterogene samenstelling van de edu leidde er soms toe dat de eenheid
ondanks de bescheiden ambities uiterst broos was. Op de partijleidersconfe-
rentie van juli 1981 in Salzburg weigerden de afgevaardigden van de Finse Kan-
sallinen Kokoomus een document betreffende de Oost-West-betrekkingen te
ondertekenen, waarin onder meer de steun werd uitgesproken aan het navo-
dubbelbesluit en de Russische inval in Afghanistan scherp werd veroordeeld.
De Finnen wensten hun neutraliteit niet in gevaar te brengen. De vereiste
unanimiteit ontbrak zodoende om de verklaring als edu-uitspraak naar buiten
te brengen. Het bracht de edu-leiding er wel toe om op een vergadering in juli
1982 in Parijs de statutaire unanimiteitseis te wijzigen: voortaan zou een drie-
kwart meerderheid volstaan voor geldige besluiten. Tevens werd een op de uit
1978 stammende Kleßheimer Erklärung gebaseerd politiek ‘programma’, uit-
gewerkt door een door de csu geleide ‘Expertengruppe’, aangenomen met als
titel: ‘Die Prinzipien der edu’. Hierin werd sterk de nadruk gelegd op de indi-
viduele vrijheid, maar ook op de aloude sociale markteconomie en de verdere
ontwikkeling van de Europese instellingen. Tijdens deze vergadering deed
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Mock andermaal de oproep aan de evp-partijen die zich nog niet aangesloten
hadden dat alsnog te doen; zoals te verwachten viel kwam hierop niet de ge-
hoopte reactie.78

De ambities van de edu strekten zoals gezegd verder dan het Europese con-
tinent. Nadat in juni 1982 de Pacific Democratic Union (pdu) was opgericht,
ontstond er ook in de vs belangstelling voor een soortgelijk verband. Met name
de Republikeinse Partij was geïnteresseerd in contacten met centrum-rechtse
regeringspartijen in West-Europa.79 Het resulteerde in de geboorte, tijdens een
bijeenkomst te Londen op 24 juni 1983, van de Internationale Democratische
Unie (idu). Kopstukken als gastvrouwe Thatcher, Kohl, Strauß en de Ameri-
kaanse vice-president George Bush woonden de oprichtingszitting van de ‘dak-
organisatie’ van edu en pdu bij. edu-voorzitter Mock kreeg het presidentschap
van de nieuwe mondiale organisatie opgedragen. De Britse conservatief Scott
Hamilton ging als secretaris-generaal de idu organisatorisch leiden vanuit Lon-
den. In het presidium werden verder ook Strauß, Chirac en de Britse conserva-
tieve partijvoorzitter Cecil Parkinson aangesteld. Kohl verklaarde in een toe-
spraak op de conferentie te Londen de deelname van zijn partij een welkome
aanvulling van haar internationale contacten te vinden. Het gaf de Duitse chris-
ten-democraten de mogelijkheid relaties op te bouwen met partijen op andere
continenten, die niet in dezelfde christen-democratische traditie stonden, maar
wel dezelfde politieke doelstellingen nastreefden.80

In een analyse van de beginselverklaring van de idu stelde Hahn vast dat het
accent wel erg eenzijdig op het individu was komen te liggen. Ook het ontbreken
van referenties aan ‘door de mens niet te veranderen ethische grondslagen’ en de
christelijk-sociale staatsopvatting bracht hem tot de conclusie dat het hier ging
om ‘een zeer vaag, sterk liberaal getinte politieke visie die met de christen-demo-
cratische beginselen moeilijk te vereenzelvigen of zelfs te combineren valt’.81

De oprichting van de idu ging aan het cda niet onopgemerkt voorbij. Het
stoorde de Nederlanders dat de cdu zich andermaal zo inzette voor de oprich-
ting van een alternatieve internationale organisatie. Anderzijds accepteerden zij
de belofte dat de evp voor de cdu het enige Europese partijverband bleef.82 Die
zomer was er tussen cda en cdu contact over de idu. Van Duitse zijde werd ge-
wezen op het volstrekt onideologische karakter van de nieuwe wereldorganisa-
tie. Zelfs werd de verwachting uitgesproken dat ook de Nederlanders, pragma-
tisch als zij waren, zich uiteindelijk wel zouden aansluiten.83 Tijdens een bezoek
van een cda-delegatie aan Bonn eind september garandeerde Kohl nogmaals
zich maximaal in te zetten voor de evp en dat de edu niets meer dan een werk-
gemeenschap was.

De prominente rol van de cdu bij de oprichting van de idu had ook geleid
tot irritaties bij andere christen-democratische partijen dan alleen het cda. Op
een door Tindemans belegde bijeenkomst van partijvoorzitters op 3 oktober
moest de lucht geklaard worden. Andermaal bevestigde Kohl hier de onver-
minderde loyaliteit van zijn partij aan de evp, maar hij gaf tevens aan dat de cdu
behoefte had aan contacten met gelijkgezinde partijen van buiten de christen-
democratische traditie. De dc verklaarde moeite te houden met de dubbele
loya liteit van de cdu, maar sloot zich aan bij de beslissing van de partijvoorzit-
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ters het dubbellidmaatschap van enkele eucd-partijen te gedogen. De status
quo, zoals overeengekomen voor de Europese verkiezingen van juni 1979,
werd bevestigd.84

Zoals te verwachten viel, namen de jongeren hiermee geen genoegen. De 
eujcd aanvaardde midden oktober een aan de Bureaus van evp en eucd gerich-
te resolutie, waarin uitdrukking werd gegeven aan haar verbazing over de deel-
name van enkele christen-democratische partijen aan de idu. Naar de mening
van de jongeren lieten de christen-democratische waarden zich niet verenigen
met die van de idu.85 Binnen het Europese jongerenverband bleef de spanning
tussen de progressieve en conservatieve vleugels al even onverminderd voort -
duren. Dat was onder meer gebleken in 1981, toen er grote weerstand bestond
tegen de kandidatuur van de jonge Oostenrijkse christen-democraat Josef
Höchtl, die door veel partijen als te eenzijdig antisocialistisch werd beoordeeld,
voor het presidentschap. Een compromis tussen de Duitsers en de Italianen
zorgde ervoor dat het voorzitterschap van Höchtl vermeden kon worden.86

De eucd-leiding legde begin 1984 de partijen een veel gepolijster ontwerp-
verklaring dan die van de eujcd voor, gebaseerd op de modus vivendi die de
partijvoorzitters in oktober overeengekomen waren. Daarin werd vastgesteld
dat eucd en de wereldunie geen concurrenten van edu en idu waren vanwege
hun onvergelijkbare doelstellingen en structuren. Deelname van eucd-partijen
aan de edu/idu was daarmee weliswaar gelegitimeerd, maar tegelijkertijd werd
opgeroepen tot vergrote inzet van alle aangesloten partijen voor de christen-de-
mocratische organisaties, zodat edu en idu overbodig zouden worden.87

Het cda kon niet anders dan zich neerleggen bij het bestaan van edu en idu
en bij de deelname van enkele zusterpartijen aan deze liberaal-conservatieve or-
ganisaties, hoe betreurenswaardig het dat ook vond. In de commissie buiten-
land werd uitgesproken dat de beste manier om edu en idu de wind uit de zei-
len te nemen een zo actief mogelijk optredende evp zou zijn. Daarop dienden
dus alle inspanningen gericht te zijn.88

Al twee jaar na de oprichting beoordeelde Mock de idu als een succes. Over-
al in de wereld was zij bezig haar activiteiten uit te breiden. Mock presenteerde
de christen-democraten zelfs als voortrekkers en nucleus van de idu. Met voor-
bijgaan aan de grote animositeiten die er vanuit de meeste christen-democrati-
sche partijen bestonden ten opzichte van de edu, trok hij een directe lijn van de
christen-democratische samenwerking (beginnend bij Sturzo) naar de op de
waarden van zowel een ‘positivistischen Humanismus’ als van het christendom
gebaseerde idu.89 Het was een voorstelling van zaken die de instemming van de
Nederlanders niet kon hebben.

Van hun kant raakten de Duitse christen-democraten wel eens geprikkeld
over het voortdurende beschimpen van de edu en de idu door de Nederlanders,
Belgen en Italianen. De Beier Dieter Schmidt wees er tijdens een bestuursver-
gadering van de christen-democratische wereldunie in 1989 op, dat de csu als
medeoprichter van de internationale en trouw aanhanger van haar ideologie een
bona fide christen-democratische partij was. De idu diende voor de Beierse
partij als een nuttige werkgemeenschap. Het ging niet aan om hierover steeds
laatdunkend te doen.90
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In de zomer van 1989 kwam het thema van het dubbellidmaatschap voor het
eerst sinds lange tijd weer eens op de agenda van het evp-Bureau. De aansluiting
van de Spaanse conservatieven bij de evp-fractie en de getoonde belangstelling
van de Deense en Britse conservatieven – waarover meer in hoofdstuk 2 – gaf
daartoe aanleiding. cdu-afgevaardigde Bernd Fischer hechtte eraan te verklaren
dat zijn partij zich beschouwde als lid van de christen-democratische familie,
waarbij de medeleden van edu en idu niet meer dan ‘gute Freunde’ waren.91

Er zouden tijdens de jaren tachtig geen grote wijzigingen optreden in de po-
sities van de evp-partijen ten aanzien van de ‘conservatieve kwestie’: de meer-
derheid van de evp-partijen bleef tegen aansluiting van de conservatieven. De
Duitsers van hun kant wensten de zaak niet te forceren. Jansen spreekt in zijn
geschiedenis van de evp over deze jaren met enige teleurstelling:

By carefully avoiding discussing what had happened in either epp or edu bodies, conflict
could be avoided. But that also delayed hammering out a consensus. […] Questions about
the edu, and indeed about the relationship with the conservatives altogether, were ig -
nored. The issue remained burdened with a profound misunderstanding. The effect was
to produce mutual distrust between those in favour, and those against, bringing the con-
servatives into the fold.92

Achteraf beschreef Oostlander deze jaren als een periode waarin het dubbellid-
maatschap van de cdu/csu uiteindelijk getolereerd werd. Dat wilde niet zeggen
dat de perceptie van de conservatieve ‘concurrent’ er positiever door werd.

De edu en de idu zijn clubs waar je alleen vreemd volk tegen kan komen. We verzeilden
wel eens in conferenties waar die types ook aanwezig bleken. Zo’n tien jaar geleden [on-
geveer 1980, AvK] was de Zuidafrikaanse Nationale Partij een graag geziene gast. Franse
Gaullisten pleitten voor herleving van patriottische gevoelens en militaire deugden bij de
jeugd. Conservatieve republikeinen uit de Verenigde Staten gaven hun analyses van de
situa tie in het Caraibisch gebied dat duidelijk als achtertuin werd opgevat. Je schaamde je
dat je erbij zat.

Dat er binnen de edu toch grenzen bestonden ten aanzien van het toelaten van
rechtse partijen werd duidelijk toen in eerste instantie afhoudend werd gere-
ageerd op de toenadering van de Israëlische Likudpartij. Anderzijds kon de
Turkse Moederlandpartij van Turgut Özal de toets der kritiek – zij het na lange
discussie – wel doorstaan. De vaststelling dat de edu er niet in slaagde om de an-
dere evp-partijen te overreden zich aan te sluiten, gaf de Nederlanders uiteinde-
lijk voldoende genoegdoening om – samen met de Belgen en Italianen – zich
neer te leggen bij de dubbele loyaliteit van de Duitse christen-democraten.93

Christen-democratische antwoorden op de Internationale 
Democratische Unie

Het lijkt er sterk op, dat de oprichting van de idu in 1983 ook de mondiale
christen-democratische organisatie kortstondig een nieuwe impuls gaf. Werd in
het najaar van 1982 nog aangenomen dat de zieltogende umdc een ‘natuurlijke
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dood’ zou sterven, de oprichting van de nieuwe mondiale concurrent dwong de
christen-democraten toch na te denken over de eigen wereldorganisatie. In no-
vember 1982 werd in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito de umdc omgevormd
tot de Christen-Democratische Internationale (cdi). Van alle partijen bleef de
bijdrage van de Italiaanse dc het grootste: het cdi-secretariaat werd in Rome
gevestigd met Bernassola als secretaris-generaal. Het cda was in Quito niet ver-
tegenwoordigd; cdja’er Polman was aanwezig in zijn hoedanigheid van iujcd-
president. Het demonstreert de geringe betrokkenheid van de Nederlanders bij
de wereldunie.94 De cdu schortte haar steun vooralsnog op. De bijdrage van de
Duitse partijen aan deze mondiale organisatie zou ook in de navolgende jaren
te verwaarlozen blijven.95 Midden jaren tachtig trok de Waalse psc zich het lot
van de cdi aan. In juni 1986 werd de Waalse christen-democraat André Louis
aangesteld als adjunct-secretaris-generaal van de cdi en werd het mondiale se-
cretariaat in een kantoor aan de Rue de la Victoire te Brussel gevestigd. Een jaar
later trok het evp-secretariaat hierbij in.96

Binnen het cda heerste de gedachte dat indien de christen-democraten hun
eigen ideologische profiel maar scherp genoeg uiteenzetten, de conservatieven
vanzelf op afstand zouden blijven. Dat vond ook evp-president Tindemans, die
vaststelde dat de christen-democratische partijen ten aanzien van de ideologi-
sche duidelijkheid de voorbije jaren nogal wat terrein prijsgegeven hadden.
Mede ingegeven door de succesvolle start van de idu besloot hij najaar 1983 tot
de instelling van een commissie die zich zou moeten bezighouden met de her-
formulering van de christen-democratische beginselen, zodat zij zouden passen
bij de moderne tijd. Tijdens een aantal bijeenkomsten in Brussel besprak Tin-
demans in een klein gezelschap van partij-ideologen bestaande uit de nieuw-
bakken evp-secretaris-generaal Thomas Jansen (die Seitlinger was opgevolgd),
Oostlander, François Bayrou (namens het Franse cds), Papini en Herman Van
Rompuy (cepess-directeur) het ‘ideologisch tekort’ van de christen-democra-
tie. De universele ontwikkelingen van het voorbije decennium – de voort-
schrijdende ontkerkelijking, de economische crisis en de twijfel aan de algeme-
ne geldigheid van de waarden van de westerse vrije wereld – hadden volgens de
heren ook de fundamenten van de christen-democratie aan het wankelen ge-
bracht. Een schrale troost vormde de vaststelling dat het liberalisme en het so-
cialisme onder dezelfde kwaal te lijden hadden.97

Deze bevindingen ventileerde de evp-voorzitter in breder gezelschap toen hij
tijdens een gezamenlijke vergadering van de besturen van de evp en haar pas ge-
kozen fractie op 27 juni 1984 opriep tot herbezinning van de eigen doctrine.
‘Het wordt hoog tijd dat de christen-democraten van Europa, acht jaar na de
oprichting van de evp, zich weer een bijzondere inspanning gestroosten om
over de levensbeschouwelijke en culturele grondslagen van hun saamhorigheid
en hun identiteit tot klaarheid te komen en om daarin voor hun politieke actie
in heden en toekomst inspiratie en houvast te vinden.’ De christen-democrati-
sche partijen hadden op dit terrein hun werk verwaarloosd, zo meende Tinde-
mans. Het had de partijen in de problemen gebracht in de confrontatie met
nieuwe maatschappelijke organisaties als de milieu- en vredesbewegingen. Hij
wenste daarbij een uitzondering te maken voor het cda en de cdu, die na ja-
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renlange herbezinning van hun uitgangspunten dan ook recent weer zeer suc-
cesvol waren. De christen-democraten dienden essentiële, in een enkel geval
zelfs existentiële vragen te stellen:

Wat betekent de christen-democratische politiek vandaag de dag nog? Wat is het binden-
de element tussen de verschillende standpunten die de bij de evp aangesloten partijen in
de diverse op grond van uiteenlopende historische tradities, constitutionele constellatie en
actuele situatie innemen? Wat is het specifieke antwoord van de christen-democraten op
de uitdaging die het mislukken van de socialistische en liberale concepten voor het eco-
nomische en sociale bestel betekent? En wat is er in de gewijzigde omstandigheden van de
jaren tachtig nog overeind gebleven van de opvattingen en handelwijzen waarmee de
christen-democraten in de jaren vijftig succes hadden?

De opgave waarvoor de christen-democraten stonden was geen kansloze, zo
hield Tindemans zijn gehoor voor. Immers, er bestond tussen de evp-partijen
toch wel degelijk ‘een betrekkelijk grote mate van fundamentele overeenstem-
ming die de onderlinge samenwerking vergemakkelijkt en gezamenlijk hande-
len mogelijk maakt’. Deze latente gemeenschappelijke denkbeelden dienden
uitgewerkt te worden in een concrete filosofie. Tindemans stelde daarom voor
een commissie in te stellen die zich hierover zou buigen. Najaar 1984 werd al-
dus besloten tot de instelling van de werkgroep ‘Geestelijke fundamenten van
christen-democratische politiek’.98

Jansen werd aangewezen als secretaris van de werkgroep, waaraan door het
cda werd deelgenomen door voormalig minister van Sociale Zaken Albeda, par-
tijvoorzitter Bukman, Hahn en natuurlijk Oostlander. Andere kopstukken in de
commissie waren de cdu’ers Wegener en Klaus Weigelt, csu’er Schmidt, de Vla-
ming Van Rompuy, de Italianen Papini en Colombo en de Franse christen-de-
mocraten Pierre Letamendia, Hugues Portelli, Bayrou en Bourbon. Een aantal
deelnemers was in de eerste helft van de jaren zeventig al betrokken geweest bij
de opstelling van het Europees Manifest van 1976.99 Door middel van colloquia
over ideologische deelthema’s, waarvan de beraadslagingen en resultaten werden
gepubliceerd, werd de doctrine bediscussieerd en uitgediept. Afgaande op me-
dedelingen van Jansen in Christen Democratische Verkenningen (CDV), het tijd-
schrift van het Wetenschappelijk Instituut van het cda, heeft Oostlander in deze
fase een prominente rol gespeeld. Hij zorgde er onder meer voor dat het eerste
colloquium op 24 en 25 april 1986 in Amsterdam werd gehouden, waarbij het wi
van het cda als gastheer optrad. Gedebatteerd werd onder meer over de alge-
mene problematiek van ‘traditie en actualiteit van het christen-democratisch
denken’, waarbij een aantal uitgangspunten werd geformuleerd. Oostlander ver-
zorgde hier zowel de inleiding (over een politiek vanuit christelijk bewustzijn)
als de slotsynthese (over een eigen maatschappijvisie). Jansen wees er tijdens zijn
voordracht nogmaals op dat de christen-democraten op ideologisch terrein een
inhaalmanoeuvre te verrichten hadden, wilde de beweging niet spoedig aan ide-
ologische armoede ten onder gaan. Haar enorme en bijna vanzelfsprekende po-
litieke succes sinds de oorlog was er de oorzaak van dat de christen-democraten
zich niet bekommerd hadden om hun geestelijke grondslagen. Christen-demo-
cratische politici zetten zich doorgaans zelfs af tegen elke vorm van ideologie en
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het daaruit voortvloeiende pragmatisme had hun doorgaans geen electorale
windeieren gelegd. Voor de toekomst zou dat echter gevaren met zich meebren-
gen, zo waarschuwde de evp-secretaris.100

In de volgende jaren volgden nog colloquia in het Noord-Italiaanse Praglia
(najaar 1986, over internationale solidariteit), Wenen (april 1987, over federalis-
me), Parijs (september 1987, over de sociale markteconomie), Brussel (decem-
ber 1987, naar aanleiding van de oprichting veertig jaar eerder van de nei),
 Madrid (juni 1990, over het christen-democratische mensbeeld) en de Parijse
voorstad Chantilly (oktober 1990, over de christelijk-sociale leer). Het gaf de
verschillende partijen de gelegenheid elkaars opvattingen beter te leren kennen
en de meningsverschillen vast te stellen. De werkzaamheden van de werkgroep
waren echter lang niet altijd even intensief. Zo beperkte het contact van de com-
missieleden zich in 1988 tot onderlinge correspondentie. Jansen proefde op de
studiedagen desondanks een grote consensus met betrekking tot het christelijk
geïnspireerde mens- en maatschappijbeeld. In combinatie met de discussies
over de Europese verkiezingsprogramma’s verwachtte hij dat de evp-leden el-
kaar steeds dichter zouden naderen, al zou het, waar het ging om het doen van
gemeenschappelijke politieke uitspraken, vanwege de nationale en historische
verschillen altijd moeilijk blijven om de partijen op dezelfde lijn te krijgen.101

Het werk in de commissie bleef toch vooral een bezigheid van de partij-ideo -
logen, die zich doorgaans ver van de praktische politiek verwijderd hielden. De
politici die daadwerkelijk verantwoordelijkheid droegen en zich met beleids-
voorbereiding en -uitvoering bezighielden, hebben van de vruchten van het
ideo logische denkwerk slechts spaarzaam kennis genomen.

Stoelendans: de voorzitterszetels van EVP en EUCD

Hoewel de evp na haar oprichting zoals eerder gemeld de eucd in de schaduw
stelde, voelde het cda zich ook daarna nog sterk verbonden met de Europese
koepelorganisatie. Het stoorde zich dan ook nog steeds aan tendensen die de
eucd in de richting van de conservatieve partijen stuurden. De Nederlandse
christen-democraten hadden al in de jaren zeventig aanstoot genomen aan de
deelname van eucd-president Von Hassel aan manifestaties in edu-verband.
Deze ergernis stak wederom de kop op toen Von Hassel prominent aanwezig
was op eerdergenoemde edu-partijleidersbijeenkomst in juli 1979 in Londen.
De toen nog functionerende Equipe nam zich voor om de positie van de eucd-
president aan te kaarten in het evp-Bureau, dat op 18 september in Parijs zou
samenkomen. Een overvolle vergaderagenda, zo berichtte de Nederlandse de-
legatie na afloop aan het thuisfront, had echter verhinderd dat de kwestie aan de
orde gesteld werd.102 Het zal de eucd-voorzitter niet slecht uitgekomen zijn.

Aan de voortdurende controverse over Von Hassel zou echter spoedig een
einde komen. Eind 1979 werd al naarstig gezocht naar een opvolger voor de in
1978 nog zo moeizaam herkozen president. Voorjaar 1980 verklaarde Von Has-
sel zich bereid terug te treden. Om de eucd-partijen die niet tot de evp be-
hoorden te apaiseren zou de volgende president juist uit een van deze partijen
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moeten komen. Dat was hard nodig, want de voorzitter van een van deze par-
tijen, övp-preses Mock, had al laten weten meer waarde toe te kennen aan de
contacten in edu-verband dan aan het lidmaatschap van de eucd. Het gegeven
dat Mock kort daarvoor ook de eerste man van de edu was geworden, maakte
deze voorkeur overigens begrijpelijker. De cvps opperde justitieminister Kurt
Furgler als opvolger van Von Hassel. Zij wenste in ruil daarvoor wel een nau-
were samenwerking tussen eucd en evp. De Nederlanders achtten dit een ver-
antwoord offer.103

Ook het Portugese cds had in zijn voorman Freitas do Amaral een kandi-
daat. Een complicerende factor hierbij was dat het cds eveneens aangesloten
was bij de edu. Herhaling van de spagaat van Von Hassel dreigde dan ook.
Overwogen werd vervolgens door de Nederlanders om toch maar een verte-
genwoordiger uit een van de evp-partijen te kandideren. De naam van de
Luxemburgse christen-democraat Werner viel in dit verband. Toen begin 1980
Freitas do Amaral liet weten vanwege zijn benoeming tot vice-premier en mi-
nister van Buitenlandse Zaken af te zien van het eucd-presidentschap en de
kandidatuur van Werner onhaalbaar bleek vanwege diens premierschap, wer-
den de cda-kaarten toch weer gezet op Furgler.104

Op het eucd-congres in Lissabon van 24 en 25 juni 1980 zou de nieuwe pre-
sident gekozen moeten worden. Ook de bestuursfuncties van de mondiale
umdc, nog steeds onder leiding van Rumor, zouden in 1980 opnieuw ingevuld
moeten worden. Tot ongenoegen van het cda wilde de cdu voor de functie van
secretaris-generaal van de wereldunie Heck kandideren. De voormalige con-
troversiële ondervoorzitter van de eucd had als president van de kas de handen
vrij om veel te reizen, zo was de gedachtegang van Von Hassel, die zich actief
met deze sollicitatieprocedure bemoeide. Een internationale sleutelpositie van
Heck, een groot voorstander van samenwerking met de conservatieven, was,
hoe financieel aantrekkelijk ook vanwege de ruime cdu-middelen die daarmee
beschikbaar zouden komen, voor het cda ongewenst. Bezorgd werd opge-
merkt, dat veel belang gehecht moest worden aan ‘een progressief profiel van-
uit Europa’.105 De benoeming zou er tot opluchting van de Nederlanders ook
niet van komen. Aangezien er geen overeenkomst bereikt werd over een La-
tijns-Amerikaanse umdc-president, bleef Rumor op zijn post. Dit leidde ertoe
dat Von Hassel van zijn kant weigerde afstand te doen van zijn functie als eucd-
president. In Lissabon kwam het dus niet tot een presidentsverkiezing. De er-
gernis hierover binnen de Equipe, maar ook daarbuiten, was groot. Naar Hahn
vanuit Rome had laten doorschemeren stond het functioneren van Von Hassel
nu ook binnen de cdu-top ter discussie.106

Toen Freitas do Amaral in januari 1981 aftrad als minister en vice-premier
kwam hij alsnog beschikbaar voor het eucd-presidentschap. Hij werd tijdens
de vergadering van het Politiek Bureau van de eucd van 2 en 3 maart in Brus-
sel gekozen tot president van de eucd. Schmelzer werd gekozen als een van de
acht vice-presidenten – evenals Von Hassel trouwens, van wie het cda maar niet
verlost raakte. De Duitser bleef ook de vertegenwoordiger van de eucd in het
evp-presidium.107 Hoewel de Nederlanders tevreden waren met de benoeming
van een politicus uit een van de niet-evp-partijen, golden de bezwaren tegen
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Von Hassel vanwege diens optreden in edu-verband ook voor Freitas do
Amaral. Evenals zijn voorganger zorgde hij ervoor dat tijdens zijn voorzitter-
schap de kwestie van het dubbellidmaatschap op de Bureauvergaderingen nooit
echt aan de orde zou komen.108

Freitas do Amaral zou zijn termijn als president niet voltooien. In september
1981 trad hij als defensieminister en vice-premier weer toe tot de Portugese re-
gering, waarna hij te kennen gaf te zullen terugtreden. Papini stelt dat ook de
frustratie van de Portugees over het gebrek aan medewerking bij de uitvoering
van zijn ambitieuze plannen om de internationale christen-democratische ver-
banden te reorganiseren een rol speelde bij zijn terugtreden.109 Freitas do Amaral
verklaarde zich bereid aan te blijven zolang de opvolging nog niet geregeld was,
maar begin 1983 hakte hij de knoop door en stelde hij het presidium op de
hoogte van zijn vertrek.110 In de zoektocht naar een opvolger viel ook de naam
van cda-voorzitter Bukman. De Italianen schoven Andreotti, op dat moment
voorzitter van de buitenlandcommissie van het Italiaanse parlement, naar vo-
ren.111 De voorzittersverkiezing op de Bureauvergadering van 7 april werd dan
ook geen eenvoudige. Van de drie kandidaten – naast Bukman en Andreotti was
ook de Franse veteraan Pflimlin kandidaat – trok de laatste zich na de eerste be-
spreking terug en wist geen van beide overgeblevenen een tweederde meerder-
heid te verkrijgen. Om uit de impasse te geraken werd de slotstemming ver -
volgens uitgesteld.112 Pas tijdens de eucd-Bureauvergadering in november 1983
in Rome behaalde Andreotti, inmiddels al weer enkele maanden minister van
Buitenlandse Zaken, genoeg stemmen om gekozen te worden tot president.
Bukman bleef vice-president. De voorzittersfunctie was bijna een jaar vacant
geweest.113

Ook het presidentschap van Andreotti zou niet tot ieders tevredenheid
verlo pen. Toen hij tijdens een speech op 13 september 1984 verklaarde een
eventuele Duitse hereniging als een voor Italië ongunstige ontwikkeling te
beschou wen, werd daarop van Duitse zijde verontwaardigd gereageerd. De
Duitse regering accepteerde weliswaar de verontschuldigingen van Andreotti,
maar de cdu stelde zijn positie als eucd-president ter discussie. De csu eiste
zijn aftreden.114 In 1985 stelde Andreotti zich niet herkiesbaar. Tijdens de Bu-
reauzitting van 6 juni werd zijn partijgenoot Colombo tot opvolger gekozen.115

Ook bij de opvolging van Andreotti was aanvankelijk de naam van cda-
voorzitter Bukman genoemd. De pijn dat de post ook deze keer aan hem
voorbij ging, werd meer dan verzacht toen hij in maart 1985 gekozen werd als
evp-voorzitter. Tindemans zag van verlenging van zijn mandaat af vanwege zijn
benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken en de aanstaande nationale ver-
kiezingen in het najaar van 1985. Hij werd daarop benoemd tot erevoorzitter.
De gereformeerde cda’er Piet Bukman, afgestudeerd sociaal geograaf, was op-
geklommen in de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (ncbtb),
waarvan hij van 1975 tot 1980 voorzitter was geweest. Nadat hij in 1977 was
toegetreden tot het dagelijks bestuur van de arp, waarin hij zich als sterk voor-
stander van de fusie met kvp en chu had laten kennen, was hij bij de oprichting
van het cda in oktober 1980 gekozen als partijvoorzitter. In die functie slaagde
hij erin de nieuwe fusiepartij tot een eenheid te smeden. Dat hij daarbij niet al-
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tijd zachtzinnig optrad, mag blijken uit bijnamen als ‘drilboor’ en – naar zijn
woonplaats – ‘de Lenin uit Voorschoten’. Als cda-voorzitter trad hij direct toe
tot het eucd-Bureau; in 1982 werd hij lid van het evp-presidium. Onder de
vice-voorzitters was hij meer en meer primus inter pares geworden, hetgeen
zich uitte in een toenemend aantal invalbeurten tijdens vergaderingen voor de
nogal eens afwezige Tindemans.116

Als evp-president werd ook Bukman geconfronteerd met de onderlinge ver-
schillen tussen de partijen waar het de benadering van de conservatieven betrof.
Hij bracht daarbij naar buiten steeds begrip op voor de opstelling van de cdu.
Die had naar zijn mening niets te maken met een gebrek aan ideologische inte-
griteit, zo beoordeelde Bukman de van zijn eigen partij afwijkende lijn van de
Duitse zusterpartij.117 Na zijn aftreden liet hij echter in het cda-partijblad op-
tekenen dat hij in de conservatieve voorkeur van de cdu een gevaar voor de
broze evp-eenheid zag.118

Eenmaal zorgde Bukman zelf voor opschudding in zijn eigen partij, toen hij
begin 1986 liet weten een waarnemersstatus van de evp bij de idu te overwegen.
Hij had daarover ook al contact met de idu-leiding gehad. Binnen de buiten-
landcommissie werd verrast en onthutst gereageerd op dit initiatief. Aantjes
toonde zich furieus over het plan en ook de andere commissieleden spraken van
een ‘liaison dangereuse’. Bukman werd daarop verzocht de toenadering tot de
idu onmiddellijk te staken.119 Aldus geschiedde.

Aan Bukmans presidentschap kwam een einde, omdat hij vanwege zijn aan-
treden als minister van Ontwikkelingssamenwerking in het tweede kabinet-
Lubbers in juli 1986 niet meer beschikbaar was voor een volgende termijn.
Conform het eigen incompatibiliteitsbeginsel vonden de Nederlandse christen-
democraten dat een kabinetsfunctie niet te combineren viel met een prominen-
te (internationale) partijbetrekking, zodat zijn aftreden onvermijdelijk was. De
Luxemburgse premier Jacques Santer werd tijdens de Bureauzitting van 31
maart 1987 gekozen als Bukmans opvolger.120 Met Santer koos de evp een pre-
sident die zelf enigszins neigde naar een conservatieve koers. Bij zijn verkiezing
tot preses had Santer de associatie van zijn eigen partij met de edu moeten
beëindigen. Al jarenlang was de Luxemburgse csv van het Benelux-trio het
minst afkerig van samenwerking met conservatieve partijen – sinds 1985 was zij
permanent waarneemster bij de edu. Het evp-presidentschap van Santer liet
zich in de ogen van de Belgische, Nederlandse en Italiaanse partijen natuurlijk
niet verenigen met een aansluiting van zijn eigen partij bij de edu.121

Scandinavische en mediterrane aanwinsten voor de EUCD

Ook tijdens de jaren tachtig breidde zich het ledental van de eucd uit. Bij elke
toetreding traden de fundamentele meningsverschillen tussen cdu en cda aan
het licht. Dat gold onder meer de aansluiting van partijen uit Scandinavië. Daar
werd de rechterflank beheerst door conservatieve partijen, terwijl er pas recent
kleine christelijke partijen waren ontstaan uit protest tegen de doorgeschoten
liberalisering op moreel en ethisch vlak. Ten aanzien van deze en andere toe -

253



tredingsaanvragen van lidpartijen werd aan het Bureau geadviseerd door de
Commissie Internationale Politiek van de eucd, die sinds 1976 onder voorzit-
terschap stond van Schmelzer. Op de vergadering van de commissie van 26 ok-
tober 1979 werd de toetredingsaanvraag van de Noorse Kristelig Folkeparti
behan deld. Het cda en zijn voorlopers hadden zich vanaf het midden van de
jaren  1960 sterk gemaakt voor de toetreding van deze protestants-christelijke
partij – er is in het vorige deel al op gewezen. De voorkeur van de cdu ging eer-
der uit naar samenwerking met de conservatieve partij uit dit land, Høyre. De
krf had haar voorzitter naar de bijeenkomst gezonden ter ondersteuning van
het verzoek. Uit zijn toelichting bleek echter dat de weerstand onder de ach-
terban van zijn partij tegen toetreding van Noorwegen tot de eg en de partij tot
de eucd nog aanzienlijk was. Programmatisch en ideologisch waren er weinig
bezwaren binnen de Unie, maar het was nog niet duidelijk of de Noorse chris-
ten-democraten ook het Europees Manifest en de eucd-statuten zouden kun-
nen onderschrijven. Deze hun nog onbekende documenten werden ter bestu-
dering meegegeven; een snel antwoord werd verwacht. Dat bleef echter uit.
Einde 1980 had het eucd-secretariaat nog geen bericht ontvangen.122

Het waren andermaal de Nederlanders die weer vaart in de toetredingsaan-
vraag van de krf wisten te krijgen. Na een gesprek van Kruisinga met de krf-
leiding in maart 1981 verstrekten de Noren de benodigde aanvullende informa-
tie. Op het partijcongres van april besloot de krf de statuten en het manifest van
de eucd te aanvaarden en een officiële toetredingsaanvraag in te dienen. De
Noren bleven zich overigens huiverig tonen ten aanzien van de samenwerking
met conservatieven in de eucd; ook irriteerden zij zich aan de eenzijdige con-
tacten van de cdu met de Scandinavische conservatieven.123 Tijdens de Bureau-
vergadering van 30 juni werd de Noorse aanvraag goedgekeurd.124 De eujcd
had al in februari 1981 besloten de Noorse en Zweedse christen-democratische
jongeren toe te laten. Binnen het cdja werd dit als een overwinning gezien: het
was hier vooral de arp’er Polman geweest die de toetreding van deze beginsel-
vaste evangelische jongeren sterk had bepleit.125

De toelating van de andere Scandinavische christelijke partijen liet langer op
zich wachten. Pas in 1984 volgde ook de aansluiting van de Zweedse Kristen
Demokratisk Samling (kds) bij de eucd. Zij had direct de volle instemming van
het cda.126 In het voorjaar was de Commissie Internationale Politiek het eens
geworden over een positief advies; Jansen bracht deze gunstige tijding aan de
Zweden over tijdens het kds-partijcongres van einde juni in Jönköping. Over
de toetreding van de Deense Kristeligt Folkeparti (krf/d) werd langer onder-
handeld. In januari 1984 was Jansen naar Kopenhagen afgereisd voor bespre-
kingen met de Denen. Daar bleek hem dat de partij nog gedomineerd werd
door een sterk anti-Europese stroming. Toelating tot de eucd was daarmee een
lastige zaak geworden.127 Pas tien jaar later zou de krf/d zich aansluiten.

Intussen was de weerstand van de cdu tegen banden met de christelijke par-
tijen, die zij voorheen vooral als sektarisch en marginaal beschouwde, langzaam
aan het afnemen. Tijdens zijn aanwezigheid op de zevende conferentie van de
vier Scandinavische christelijke partijen begin augustus 1984 stelde Von Hassel
vast dat zij zich sterk gemoderniseerd hadden. De aloude weerstand tegen 
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‘Europa’ was aan het afnemen – de Deense partij bleef overigens onverminderd
tegenstandster van aansluiting bij de eg – en hun standpunten waren minder
eenzijdig moreel-ethisch geladen. De voormalig eucd-voorzitter adviseerde
het Bureau dan ook positief te beschikken over de toetredingsaanvragen. Deze
plotse sympathie zal zeker ook te maken hebben gehad met hun toegenomen
invloed. Zo leverde de Deense partij op dat moment de milieuminister in het
kabinet van Poul Schlüter.128 Begin september 1984 stemde het eucd-Bureau
unaniem in met de aanvraag van de Zweedse kds.129 Pas in november 1991 wer-
den de Deense christen-democraten, samen met de Suomen Kristillinen Liito
(skl) uit Finland, toegelaten als waarnemend lid van de eucd.130

Een ander specifiek Nederlands – beter nog: antirevolutionair – desideratum
betrof de aansluiting bij de eucd van de Zwitserse Evangelische Volkspartei
(evp/s). Al vanaf 1947 bestond er vanuit de arp contact met deze kleine ‘zus-
terpartij’. Aansluiting van de evp/s werd echter in de jaren zestig en zeventig
 geblokkeerd door de binnen de eucd invloedrijke secretaris-generaal van de
door katholieken gedomineerde cvps, Rosenberg. Na de oprichting van het
cda verdween het punt aanvankelijk van de Nederlandse agenda. Tevens waren
de betrekkingen tussen de evp/s en de cvps warmer geworden na het vertrek
van Rosenberg in het midden van de jaren zeventig. In de jaren tachtig zou de
toenadering van de Scandinavische protestants-christelijke partijen ook de
evp/s aanmoedigen om toch maar aansluiting bij de eucd te zoeken.131 De kwes-
tie zou er een van lange adem worden: pas in september 1991 besloot het Bu-
reau van de eucd tot bewilliging in het toetredingsverzoek.132

Tegelijk met de toetredingsaanvraag van de Noorse christen-democraten lag
najaar 1979 bij de eucd die van de Cypriotische Dimokratikós Synargemós
(Democratic Rally; dr) voor. De Nederlandse christen-democraten zagen niets
in toelating van deze partij. In het programma van de Cyprioten waren volgens
hen zelfs geen aanknopingspunten van christen-democratische beginselen te
vinden. Bovendien was zij al aangesloten bij de edu.133 Bij de voorbereidende
bespreking van de aanvraag van de dr op de vergadering van de Commissie In-
ternationale Politiek moesten ook de andere partijen vaststellen dat de geest-
verwantschap moeilijk herkenbaar was. De zaak van de dr werd verdedigd
door de cdu. Dat zij zich niet christen-democratisch noemde, was volgens de
Duitse afgevaardigde het gevolg van de wens het islamitische deel van de be-
volking niet af te stoten. Het program van de dr was volgens sceptici als com-
missievoorzitter Schmelzer en Lücker echter te vaag om tot een finale aanbeve-
ling voor het eucd-Bureau te komen. Met een waarnemersstatus zou iedereen
echter kunnen instemmen.134 Enkele jaren daarna zou de dr alsnog volwaardig
eucd-lid worden.135

De uitbreiding van de eucd was voor de Nederlanders van belang om de edu
de wind uit de zeilen te nemen. Wanneer de Scandinavische partijen zich zou-
den aansluiten bij de eucd en de Britse conservatieven gingen twijfelen aan hun
positie in de edu, zou zij naar hun mening ‘praktisch ten dode [zijn] opge-
schreven’.136 Dat lijkt een al te optimistische veronderstelling, aangezien het cda
zich vooral beijverde voor de aansluiting van de kleine christelijke partijen bij
de eucd, terwijl de edu zich richtte op de grote conservatieve concurrenten.
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Meer christelijke partijen bij de eucd betekende in het Scandinavische geval dus
geenszins een teruggang van de edu.

Fusie tussen EVP en EUCD?

Het cda bleef voorstander van het behoud van de eucd. Tijdens de jaren tach-
tig was het voortbestaan van de unie echter geenszins een uitgemaakte zaak. De
oprichting van de evp en de edu in 1978 leidde al snel tot discussie over het nut
van het handhaven van de eucd. De christen-democratische partijen in de eg-
landen, ook het cda, gaven prioriteit aan het werk in de evp en neigden sterk
naar verwaarlozing van de eucd. De andere partijen, met name de övp, legden
zich toe op de edu. Na de eerste Europese verkiezingen kwam het tot een taak-
verdeling tussen de twee organisaties, die ervoor diende te zorgen dat beide re-
den van bestaan hadden. De evp zou zich gaan bezighouden met de ‘politisch
inhaltliche Koordination’, terwijl de eucd verantwoordelijk bleef voor ‘gene-
relle Fragen der Ideologie und Gesellschaftspolitik, der internationalen Bezie-
hungen, Sicherheit und Verteidigung, der Kultur’, de relaties met de christen-
democraten in de Raad van Europa en de West-Europese Unie alsook de
contac ten met de cdi. Om kosten te besparen vergaderden de Politieke Bureaus
van beide organisaties vlak na elkaar of zelfs gezamenlijk, terwijl ook het com-
missiewerk onder de gemeenschappelijke eucd/evp-noemer plaatsvond. Het
verhulde het langzaam inslapen van de eucd enigszins. Een duidelijker signaal
vormde de teruglopende frequentie van de congressen. Hoewel die statutair
driejaarlijks zouden moeten plaatsvinden, was de pauze tussen de congressen
van Lissabon (1980), Madrid en Barcelona (1985) en Malta (1989) een langere.
De congressen van de evp, waaraan de meeste eucd-partijen ook deelnamen,
droegen ertoe bij dat dit feilen nauwelijks gevoeld werd. In 1989 waren dertien
van de twintig eucd-partijen tevens lid van de evp. Het duidde wel nadrukke-
lijk op de overbodigheid van twee gescheiden structuren. De roep om een ge-
zamenlijke organisatie groeide dan ook snel. Zo werd vanuit de fracties in het
Europees Parlement, de Raad van Europa en de weu de wens uitgesproken te
komen tot één geestverwante organisatie.137

In 1981 werd er gesproken over een statutenwijziging van de eucd, zonder
dat het thema op de Bureauvergaderingen al te hoge prioriteit kreeg.138 Wel
kwam het in 1983 tot een samenvoeging van beide secretariaten in Brussel. Op
7 april 1983 besloot het evp-Bureau, nadat er reeds jarenlang kritiek was uitge-
oefend op het functioneren van het evp-secretariaat onder leiding van parttimer
Seitlinger, de cdu’er Jansen aan te stellen als voltijds secretaris-generaal. Op
voorstel van Von Hassel werd kort daarna besloten hem meteen ook maar de-
zelfde functie voor de eucd toe te schuiven.139 Jansen was tot dat moment direc -
teur van de kas-vestiging in Rome en secretaris-generaal van de Internationale
Europese Beweging. Voorheen had hij gediend als persoonlijk assistent van
Hall stein en Barzel. Zijn benoeming betekende feitelijk meteen het einde van
het zelfstandig functionerende eucd-secretariaat in Rome, dat nu samenge-
voegd werd met het in Brussel residerende evp-Bureau.140
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Vanuit zijn gecombineerde functie zou Jansen na 1983 jarenlang de centrale
man in de Europese christen-democratische organisatie worden. Hij zou zich
tot 1990 voor een belangrijk deel met de verbetering van de organisatorische
structuren van de evp en de eucd gaan bezighouden. Een fusie van beide orga-
nisaties was daarbij steeds een belangrijke optie.141 De fusiediscussie leefde op
na de aansluiting van Spanje en Portugal bij de eg in 1986 en de daaruit voort-
vloeiende toetreding van de eucd-partijen uit deze landen bij de evp, hetgeen
de getalsverhouding tussen evp- en niet-evp-partijen binnen de eucd weer ver-
der deed opschuiven. De vooruitzichten op verdere uitbreiding van de eg
vormden steeds nieuwe argumenten pro fusie. Voorstellen in deze zin ontmoet-
ten echter ook steeds weerstand, waardoor het niet tot implementatie kwam.142

Met name de Italianen verzetten zich tegen de fusie. Zij koesterden de pro-
minente posities in de internationale christen-democratie die hun sinds de cdu-
machtsgreep van 1973 nog resteerden. Het opgeven van het eucd-president-
schap, sinds 1983 weer in Italiaanse handen, was daarom voor de dc een onaan-
vaardbare zaak. Daarbij waren de Italianen, maar ook de Nederlanders, bevreesd
dat de cdu een eventuele reorganisatie zou aangrijpen om meteen een aantal con-
servatieve partijen toe te laten tot de nieuwe fusieorganisatie. Alleen al van wege
haar expliciete benaming kende de eucd een veel steviger afweermechanisme
 tegen deze partijen dan de evp. Het cda had ook andere bezwaren tegen de  fusie,
die door Penders en Beumer in september 1986 in een nota ten behoeve van  intern
cda- en eucd-gebruik werden neergelegd. Gewezen werd op de verschillende
uitgangspunten van beide organisaties. Bijvoorbeeld ten aanzien van de Euro-
pese eenwording – een van de centrale agendapunten binnen de evp – lagen er
grote meningsverschillen met de Zwitsers en Oostenrijkers. Voor de Neder -
landers was een fusie dus pas denkbaar op het moment dat alle partijen de evp-
besluiten en -programma’s vanaf 1976 zouden kunnen onderschrijven. Zelfs dan
nog zouden de partijen van buiten de eg statutair uitgesloten moeten blijven van
besluitvorming betreffende de Gemeenschap.143 Jansen reageerde op de Neder-
landse bezwaren door te wijzen op de elkaar grotendeels overlappende samen-
stellingen – slechts enkele grote eucd-partijen waren niet aangesloten bij de evp.
Ook was het aan de Europese burger nauwelijks te verkopen dat de christen-
democraten twee Europese organisaties nodig hadden. Daarbij vond Jansen het
raadzaam dat de christen-democratische groepen in het Europees Parlement en
de assemblees van de Raad van Europa en de weu dezelfde ‘partij’ achter zich
hadden.144

Jansen werd opgedragen verdere voorstellen uit te werken om aan deze be-
zwaren tegemoet te kunnen komen. Tijdens de Bureauzitting in mei en juni
1988 bleek dat met name het cda scherpe voorwaarden bij het fusieproject stel-
de. Het hield vast aan de conditie dat alle aangesloten partijen werkelijk chris-
ten-democratisch waren; dat zou moeten blijken uit het onvoorwaardelijk on-
derschrijven van het Europees Manifest uit 1976 en de evp-actieprogramma’s.
Daarop werd vervolgens besloten tot de instelling van een commissie onder lei-
ding van Jansen die nieuwe statuten zou moeten uitwerken, waardoor ook niet-
eg-partijen toegang zouden krijgen tot de nieuwe organisatie.145 Begin decem-
ber kwam de commissie voor het eerst bijeen in Brussel, waarbij de matige 
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opkomst de geringe interesse van de partijen in de kwestie tot uitdrukking
bracht.146

Nadat op de bijeenkomst van het Politiek Bureau van de evp op 9 februari
1989 nog gesproken werd over een gezamenlijke evp/eucd-organisatie, raakte
de fusie echter geleidelijk verder uit beeld. De statutencommissie-Jansen kwam
nog bijeen voor twee slecht bezochte vergaderingen in het voorjaar. Het Ne-
derlandse commissielid Van de Beeten spande zich in om de ideologische
grondslag in de nieuwe statuten en de toetredingseisen voor nieuwe partijen aan
te scherpen. Binnen de buitenlandcommissie van het cda werd erop gehamerd,
dat in de nieuwe evp-statuten de in 1976 zo fel bevochten vermelding van het
christelijke mensbeeld in de preambule gehandhaafd moest blijven.147

De herziening van de statuten werd in 1990 afgerond. Voor partijen uit lan-
den die een aanvraag bij de eg hadden ingediend, werd de mogelijkheid van een
geassocieerd lidmaatschap gecreëerd. Voor andere geestverwante partijen werd
het permanent waarnemerschap ingesteld. Dankzij de inspanningen van de Ne-
derlandse christen-democraten, ondersteund door de Italianen, werd nadruk-
kelijk opgenomen dat het ook hier steeds om expliciet christen-democratische
partijen moest gaan. Ook door middel van deze nieuwe statuten wenste het cda
partijen van conservatieve snit buiten de evp te houden. Op het evp-congres
van november in Dublin werden de nieuwe statuten vervolgens aanvaard.148

De statutenwijziging stond in laatste instantie niet meer in het teken van het
opdoeken van de eucd. De wens om beter te kunnen inspelen op de toegeno-
men bevoegdheden van de Europese instellingen en de stormachtige ontwikke-
lingen in Oost-Europa, die de eucd een nieuwe legitimatie gaven, waren de be-
langrijke issues geworden. In de navolgende hoofdstukken zullen de invloeden
van beide ontwikkelingen op de Europese christen-democraten uitgebreid aan
de orde komen.
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Nadat met de Europese Eenheidsakte van december 1985 de weg ingeslagen
was naar uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement, nam de
belangstelling van de nationale partijen sterk toe. In het tijdens de Europese
Raad van Maastricht van december 1991 overeengekomen unieverdrag werd
opgenomen dat de besluitvorming in het Europees Parlement voortaan op ba-
sis van de absolute majority rule zou plaatsvinden. Het maakte, gezien de gro-
te mate van absenteïsme in het Europees Parlement, de vorming van grote
meerderheden des te noodzakelijker. De combinatie van christen-democraten
en socialisten bleef daarom onverminderd de aangewezen variant om tot resul-
taten te komen. Een links-rechts verdeling, zo verafschuwd door het cda, was
daarom ook in deze periode geen reëel alternatief, al wordt vanuit politicologi-
sche hoek sinds de ratificatiedebatten van het Verdrag van Maastricht vanwege
het grotere politieke belang van ‘Europa’ wel een ontwikkeling in die richting
waargenomen.1

Om de Europese wetgeving zoveel mogelijk naar de eigen wensen te beïn-
vloeden was een zo groot mogelijke evp binnen deze ‘rooms-rode’ coalitie
noodzakelijk. De christen-democraten dienden dus na de ‘optuiging’ van het
Europees Parlement des te harder te zoeken naar nieuwe medeleden. Die wa-
ren vooral te vinden onder de conservatieve partijen. Het toelaten van deze par-
tijen leidde echter onvermijdelijk tot interne spanningen terwijl verrechtsing
van de evp als gevolg van die toelating, zo vreesden velen, ook de socialisten tot
grotere terughoudendheid zou brengen. Volgens Hix en Lord slaagden de
christen-democraten er desondanks in het eigen karakter van de evp te be -
houden, aangezien de nieuwe leden toetraden op de voorwaarden van de op-
richtende partijen. Bovendien werden de conservatieve partijen een voor een
toegelaten; een overrompeling van de evp werd hiermee voorkomen.2

Nadat in het Verdrag van Maastricht een erkenning van de positie van de
Euro pese partijenfederaties was opgenomen (artikel 138 a), ontwikkelden deze
zich verder. Met name de partijvoorzitters en de regeringsleiders trokken het
initiatief naar zich toe door middel van speciaal georganiseerde conferenties, die
in de jaren negentig vooral tot doel hadden de besluitvorming in de Europese
Raad te coördineren. Daarnaast schreed ook de Europese partijvorming lang-
zaam voort. In november 1992 werd de socialistische csp omgezet in de Partij
van Europese Socialisten (pes), in juni 1993 werd de zogenaamde Europese
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Coördinatie Groene Partijen (opgericht in 1984) getransformeerd in de Euro-
pese Federatie van Groene Partijen (efgp) en werd de eld uitgebouwd tot de
Europese Liberale, Democratische en Hervormingspartij (eldr). Zoals aan het
slot van het vorige hoofdstuk is uiteengezet had de evp einde 1990 al nieuwe
statuten aangenomen, die haar organisatie aanpasten aan de veranderde struc-
tuur van de Europese Unie. Zij maakten haar tevens klaar voor de toestroom
van nieuwe partijen.3

Uitbreiding EVP met Griekse conservatieven

De eerste toetredingskwestie speelde al vóór de aanvaarding van de Eenheids-
akte, toen naar aanleiding van de toetreding van Griekenland als tiende lidstaat
tot de eg op 1 januari 1981 de evp geconfronteerd werd met de belangstelling
van de Griekse conservatieve partij om zich aan te sluiten. Jansen stelt in zijn
monografie over de evp uit 1996 dat de toetreding van de Griekse Néa Dimo-
kratía (nd) niet tot beroering leidde.4 Dat is niet helemaal juist; met name de
Nederlanders waren ongelukkig met deze uitbreiding van de Europese fractie
en de partij.

De europarlementariërs van de nd namen in eerste instantie als onafhanke-
lijke fractie zitting in het Europees Parlement. Al drie maanden daarvóór was
het presidium van de evp-fractie naar Athene afgereisd om de Europese plan-
nen van de nd te vernemen; blijkbaar zag de fractieleiding in de Griekse con-
servatieven meteen de beoogde partner. In Athene was de Griekse intentie om
voorlopig een onafhankelijke positie in het Europees Parlement in te nemen al
gebleken, maar werd tevens duidelijk dat een deel van de partij interesse had in
banden met de evp. Anderen hadden daarentegen wat moeite met de christelij-
ke inspiratie van de evp. Afgesproken werd om het contact voort te zetten. La-
ter is aan dit bezoek van Klepsch cum suis beslissende waarde toegekend in de
keuze van de Grieken voor de evp en haar fractie.5 Naar verluidt waren ook de
conservatieve, liberale en gaullistische fracties in het Europees Parlement geïn-
teresseerd in aansluiting van de Griekse nd-europarlementariërs. Kort voor
Kerstmis 1980 was ook evp-voorzitter Tindemans nog naar Athene afgereisd.
Daar kreeg hij van de nd-partijtop te horen dat pas na de Griekse verkiezingen
van najaar 1981 een keuze voor aansluiting bij een Europese politieke familie
gemaakt zou worden.6

In het Europees Parlement werden vanaf het begin nauwe contacten onder-
houden tussen de evp-fractie en de veertien nd-afgevaardigden. De verwach-
ting was dan ook gerechtvaardigd, dat zij na de verkiezingen in Griekenland
zouden toetreden tot de evp-fractie. Wel moest, zo beloofde Klepsch in het
evp-Bureau, de cohesie in de fractie gewaarborgd blijven.7 Na de verkiezingen
in Griekenland voor het Europees Parlement in november, waarbij de nd ver-
lies leed, traden haar acht overgebleven parlementsleden als waarnemer toe tot
de evp-fractie. Voordat het tot een volwaardig lidmaatschap van de nd-delega-
tie in de fractie zou komen, moest daarover eerst in het evp-Bureau gesproken
worden, zo had de cda-delegatie in de fractie afgedwongen. De Nederlanders
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hadden grote moeite met de toetreding van de Griekse europarlementariërs, die
vooralsnog weigerden de geestelijke grondslag van de evp te onderschrijven.8

Tijdens de bespreking van de kwestie op 10 december ging het evp-Bureau ak-
koord met het voorstel van Klepsch om de Grieken nog voor de jaarwisseling
toe te laten als ‘aanverwanten’ indien zij de fractiestatuten en het verkiezings-
programma onderschreven.9 Aldus gebeurde op 23 december 1981.

De Grieken toonden zich tevreden over hun rol in de evp-fractie. Als on-
derdeel van een grote fractie meenden zij hun belangen beter te kunnen behar-
tigen, zo liet delegatieleider Leonhidas Boernias in het periodiek van de evp-
fractie weten. De goede ervaringen in Straatsburg en Brussel gaven aanleiding
tot vervolgstappen. Voorjaar 1982 werd er voor het eerst gesproken over een
mogelijke aansluiting van de nd bij de eucd en de evp. Nadat de Commissie 
Internationale Politiek einde augustus een positief advies geformuleerd had, le-
verde de behandeling van de toetredingsaanvraag in de gezamenlijke eucd- en
evp-Bureauvergadering van begin september 1983 geen noemenswaardige dis-
cussie meer op: de aanvraag werd unaniem goedgekeurd.10

Dat laatste is opvallend. Het programma van de nd vertoonde nauwelijks
aanknopingspunten met het christen-democratisch gedachtegoed; bovendien
had de Griekse partij zich in 1983 aangesloten bij de edu en de idu. Dat had
aanleiding kunnen geven tot forse weerstand van Nederlandse zijde. Het cda
nam kennelijk echter genoegen met het onbesproken politieke verleden van de
nieuwe Griekse vrienden, die bovendien al snel aan sympathie wonnen door
hun Europese gezindheid.11 Bovendien had de nd ontbroken op de recente
edu-leidersconferenties.12

Tevreden met de toetreding van de Griekse nd waren de Nederlandse chris-
ten-democraten vanwege de geringe geestverwantschap die zij met de nieuwe
aanwinst voelden, natuurlijk niet. Het besef drong door dat met het openstel-
len van de evp voor de Griekse conservatieven een precedent gecreëerd was. De
vrees bestond dat de machtige cdu ook andere haar na aan het hart liggende po-
litieke partijen van buiten de christen-democratische partijenfamilie haar inter-
nationale organisaties zou weten binnen te smokkelen. De contacten die de kas
wereldwijd onderhield met rechtse Amerikaanse groeperingen, antisocialisti-
sche bewegingen in de jonge democratieën in Griekenland, Spanje en Portugal
en de Britse conservatieven van Thatcher vormden in dit verband een ongun-
stig voorteken. Zou de evp de ‘conservatieve verleiding’ kunnen weerstaan, zo
vroeg wi-medewerker Th.B.F.M. Brinkel zich medio 1986 in CDV af.13

B. Pronk, buitenlandspecialist van het cnv, wees in hetzelfde nummer van
CDV op het dilemma voor het cda in Europees verband: de evp diende zowel in
alle landen substantieel vertegenwoordigd te zijn (hetgeen in Groot-Brittannië
helemaal niet en in Frankrijk, Spanje en Portugal nauwelijks het geval was) als
haar christen-democratische identiteit te bewaren en daarom de conservatieve
partijen buiten de deur te houden.14 Op uitnodiging van de CDV-redactie gaf
ook de Belgische christen-democraat Van Rompuy, directeur van het cepess,
zijn analyse van de relatie tussen de christen-democratie en de andere politieke
stromingen. Veranderingen binnen de christen-democratie, waar aangaande de
rol van de overheid een voorkeur voor een terugkeer naar het aloude subsidia-

261



riteitsbeginsel viel waar te nemen na een lange periode van omarming van een
leidende rol van de staat, droegen ertoe bij dat zij op punten dichter bij het
libera lisme en conservatisme was komen te staan. Nu ook op het gebied van de
moraal een tendens in de richting van een terugkeer naar traditionele waarden
en normen zichtbaar was, leek de christen-democratie – die deze al van ouds-
her aanhing – plots ook de tijdgeest mee te hebben. Kortom: Van Rompuy kon
de belangstelling van de conservatieve partijen voor de christen-democratische
verbanden wel begrijpen.15

Toetreding van de Partido Popular: 
de conservatieve kwestie terug op de agenda

De ruime aandacht die in 1986 in het tijdschrift van het wi besteed werd aan de
relatie tussen het conservatisme en de christen-democratie had alles te maken
met de toenaderingspoging van de Spaanse conservatieven tot de evp. Nadat de
toetreding van de Griekse nd uiteindelijk min of meer geruisloos gepasseerd
was, deed de volgende uitbreiding de Nederlandse wenkbrauwen ernstiger
fronsen. Vanaf 1 januari 1986 maakten Spanje en Portugal officieel deel uit van
de eg. Het Europees Parlement werd hierbij uitgebreid tot 518 leden; 60 zetels
werden toegekend aan Spanje en 24 aan Portugal. Negen hiervan zouden toe-
vallen aan de evp-fractie. Betreffende de Portugezen bestond er voor de evp
vooralsnog geen onduidelijkheid over hun invulling. Het cds (goed voor twee
zetels) was immers al jarenlang lid van de eucd; met voorman Freitas do 
Amaral had het aan het begin van de jaren 1980 zelfs de president geleverd. De
cds-afvaardiging in het Europees Parlement onder leiding van Francisco Lucas
Pires sloot zich dan ook direct aan bij de evp-fractie.

Wat betreft Spanje lag de situatie gecompliceerder. Durand heeft er al op ge-
wezen dat er in Spanje geen christen-democratische traditie bestond. Dat was
naar zijn mening het gevolg van het ontbreken van een christelijk-sociale vak-
beweging, de betrokkenheid van vele politici bij het Franco-regime hetgeen tot
persoonlijke tegenstellingen had geleid en het algemene wantrouwen tegen
confessionele partijvorming.16 Opvallend is dat er wèl een christen-democrati-
sche traditie was in de Baskische en Catalaanse regio’s. De Baskische Partido
Nacionalista Vasco (pnv) en de Catalaanse Unió Democràtica de Catalunya
(udc) waren al vóór de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de internationale
christen-democratische organisatie.17

Najaar 1980 was weliswaar de Unión de Centro Democrático (ucd) van pre-
mier Adolfo Suárez als waarnemer toegelaten tot de eucd, maar deze hete-
rogene partij omvatte zowel christen-democraten als liberalen en socialisten.
Bewust werd ook niet geopteerd voor een volwaardig lidmaatschap; het zou de
andere stromingen binnen de partij te zeer afschrikken. Zij was tevens als waar-
nemer toegetreden tot de edu.18 In de cda-buitenlandcommissie is blijkens de
notulen uit deze periode over de relatie met de ucd niet gesproken; het cda zag
blijkbaar geen problemen in toetreding van dit allegaartje. Na de verkiezings -
nederlaag van 1982 verliet Suárez de ucd, die daarmee van haar voornaamste
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troef beroofd werd en uiteenviel. Ook de conservatieve christen-democraten
abandonneerden de unie om een eigen partij op te richten, de Partido Demo-
crata Popular (pdp). De Spaanse christen-democraten, toch al verdeeld, raakten
versplinterd. Hahn adviseerde het cda voorlopig maar contact te onderhouden
met alle partijen van het midden. De Baskische pnv drukte de eucd op het hart
met de in haar ogen opportunistische pdp voorzichtigheid te betrachten.19

Voorjaar 1983 verzocht de pdp om het lidmaatschap van de eucd. De nauwe
relatie van de pdp met de Allianza Popular (ap) van de nationalist Manuel Fra-
ga Iribarne, voormalig minister van Informatie onder Franco, maakte haar ech-
ter controversieel voor de Catalanen en Basken, maar zeker ook voor het cda.
Voor de cdu golden de bezwaren minder, zij was verklaard voorstandster van
opname van de pdp. Tegelijkertijd beseften de Nederlanders dat, omdat een
echte Spaanse christen-democratische partij wel een onhaalbare zaak zou blij-
ven, met een minder dan ideale ‘zusterpartij’ genoegen genomen zou moeten
worden. Als voorzitter van de Commissie Internationale Politiek betoogde
Schmelzer eind mei in het eucd-Bureau dat de vorming van een brede cen-
trumpartij in Spanje aangemoedigd moest worden.20 Dat zou in internationaal
verband moeten resulteren in de vorming van een Spaanse equipe, waarin de
pdp zou moeten samenwerken met de udc en de pnv. In Nederland was zo’n
equipe immers ook de voorloper geweest van een christen-democratische een-
heidspartij. Eind september werd in de commissie buitenland nog opgemerkt,
dat de pdp eigenlijk niet in de eucd thuishoorde. Tot een eensluidend oordeel
kwam de commissie echter niet.21

Eind oktober bezocht een eucd-delegatie Madrid, Barcelona en Bilbao. De
gesprekken die tijdens deze trip gevoerd werden gaven aanleiding tot een posi-
tief advies aangaande de aanvraag van de pdp – mits zij inderdaad met de Basken
en Catalanen een equipe zou vormen. Vermoed werd dat, indien de aanvraag
werd afgewezen, de kansen voor de christen-democratie in Spanje wel eens voor
lange tijd verkeken zouden kunnen zijn.22 In een telex aan Jansen maakte de pnv
duidelijk grote bezwaren te hebben tegen een lidmaatschap van een Spaanse
equipe waarvan ook de pdp deel zou uitmaken.23 Op de vergadering van het evp-
Bureau op 11 november lag de aanvraag van de pdp ter stemming voor. Met 32
stemmen vóór, acht tegen en tien onthoudingen (onder wie de Nederlanders en
Belgen) behaalde het voorstel niet de vereiste tweederde meerderheid. In dit ge-
val waren vooral de Italianen fel tegen. Barbi wees op de nauwe relatie van de
pdp met de conservatieve ap en het feit dat beide partijen in 1983 lid geworden
waren van de edu. Het zou goed zijn de ontwikkelingen in Spanje nog eens aan
te kijken, zo was de Italiaanse opvatting. Om de Duitsers, die de pdp bij voor-
keur meteen als volwaardig lid hadden willen opnemen, milder te stemmen,
werd er ten slotte voor gekozen de pdp als ‘permanent waarnemer’ toe te laten
tot de evp- en eucd-vergaderingen. Het was een oplossing waarmee ook de Bas-
kische afgevaardigde, mede namens de Catalanen, kon instemmen.24

Tussen de drie Spaanse partijen wilde het echter niet vlotten. Ook de pdp
wendde zich tot het eucd-bestuur om te klagen over haar Spaanse partners,
waarmee het vanwege de sterk nationalistische tendensen in pnv en udc moei-
lijk samenwerken was. Eind maart kwam een afvaardiging van de pdp de pro-
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blematische situatie ook nog eens persoonlijk aan Bukman en Kolster uitleg-
gen. Bij deze gelegenheid werd het lidmaatschap van de edu gebagatelliseerd:
bij conflicterende standpunten zou dat van de eucd primeren. De band met de
edu zou ook worden afgebouwd, zo werd min of meer toegezegd. Het was dan
ook de verwachting van de delegatieleden dat hun partij steeds meer christen-
democratische kenmerken zou krijgen. Bukman verklaarde zich daarop bereid
het cda-standpunt ten aanzien van de aanvraag van het volledig eucd-lidmaat-
schap van de pdp te heroverwegen.25 Dat gebeurde tijdens de vergadering van de
commissie buitenland op 10 mei, vier dagen voordat het Bureau zou beslissen
over de aanvraag. Bukman had hier weinig moeite meer zijn partijgenoten te
overtuigen van de onontkoombaarheid van het toelaten van de pdp.26 Met het
binnenhalen van de Nederlandse steun kwam de pdp-toetredingsaanvraag dit
keer wel aan de vereiste hoeveelheid stemmen. Op de vergadering van het
eucd-Bureau van 14 mei werd ingestemd met het verzoek van de pdp. Slechts
de Catalanen en Basken stemden tegen; ook de Italianen waren ‘om’.27 Met het
oog op de al in 1979 ingediende aanvraag van Spanje bij de eg werd de pdp te-
vens toegelaten als waarnemer bij de evp.

Toen Spanje op 1 januari 1986 toetrad tot de eg verkregen pnv, udc en de
pdp automatisch het volwaardig evp-lidmaatschap.28 Op dat moment was het
Spaanse trio nog goed voor zeven Europese zetels. Zij wisten bij de eerste
Spaanse verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 1987 gezamenlijk
echter slechts één (Catalaanse) zetel te bemachtigen, zodat zij kwantitatief nau-
welijks een bijdrage leverden aan de evp-fractie. De roep binnen de evp om uit
te zien naar grotere politieke partners werd al snel hoorbaar – uiteraard niet bij
de Nederlanders. De vertegenwoordigers van de veel grotere conservatieve ap,
die na 1982 de centrumpositie van de udc min of meer had overgenomen, had-
den zich echter al aangesloten bij de edg.29

Het was de Spaanse secretaris-generaal van de Raad van Europa, de christen-
democraat Marcelino Oreja Aguirre, die na de verkiezingen het initiatief nam
om de ap-europarlementariërs los te weken uit de edg en alsnog te doen aan-
sluiten bij de evp-fractie. Bij nader inzien voelden de Spaanse conservatieven
zich toch niet zo thuis in de door de Tories gedomineerde edg; volgens Jansen
waren zij ook lang niet zo conservatief als de Britten – wat dat ook mocht in-
houden. De contacten die al onderhouden werden met de csu – al zal deze
geestverwantschap de Spaanse partij in Nederlandse ogen zeker niet minder
conservatief hebben doen lijken – maakten de wens tot aansluiting bij de evp
verder begrijpelijk. Oreja kreeg voor zijn plannen de ap te hervormen tot een
centrumpartij de steun van partijleider en europarlementariër Fraga Iribarne.
Met een nieuw partijprogramma dat meer was toegesneden op dat van de evp
en een voornemen tot samensmelting met de al bij de evp aangesloten Spaanse
christen-democraten van de pdp zou toenadering tot de Europese christen-de-
mocraten gezocht kunnen worden. Bovendien verwachtten Fraga Iribarne en
Oreja op deze wijze in eigen land tegen de socialisten meer kans te maken.

De toenaderingspoging van de ap tot de evp kreeg grote kans van slagen,
toen bekend werd dat de Democracia Cristiana, zoals de pdp na een renovatie
in het najaar van 1987 was gaan heten, met de ‘vernieuwde’ ap wenste op te gaan
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in een nieuwe partij, de Partido Popular (pp). De deelname van de Democracia
Cristiana maakte het voor de andere evp-partijen onmogelijk de toetreding van
de nieuwe fusiepartij, die in het voorjaar van 1989 opgericht zou worden, te
blokkeren. Op een bijeenkomst van de evp-leiding in januari 1989 in Luxem-
burg wezen Oreja en Democracia Cristiana-voorzitter Javier Rupérez op de
goede voornemens tot nauwe samenwerking tussen beide partijen.30

Op de evp-Bureauzitting van 9 februari 1989 in Athene werd de kwestie-
Spanje door secretaris Jansen aangekaart. Notenboom, die samen met buiten-
landsecretaris Kolster en europarlementariër J.R.H. (Hanja) Maij-Weggen het
cda vertegenwoordigde, werd verrast door de gevorderde stand van zaken.
Santer, Klepsch en Jansen bleken hun fiat al min of meer gegeven te hebben –
tot zijn verrassing waren de partijvoorzitters (dus ook die van het cda) hiervan
al op de hoogte gebracht. Door diverse vertegenwoordigers werd gewezen op
het risico dat de evp zou nemen door zich open te stellen voor conservatieve
elementen zoals de vertegenwoordigers van de ap. De Franse afgevaardigde,
cds/f-ondervoorzitter Jean Marie Daillet, maar vooral de Catalaanse en Baski-
sche gedelegeerden maakten bezwaar tegen de ‘inbraak’ van de Spaanse conser-
vatieven. Indien de ap werkelijk christen-democratisch zou worden, was er
geen bezwaar, maar twijfel hierover was gerechtvaardigd. Namens de Italiaan-
se dc uitte ook Bernassola zijn zorgen. Maij-Weggen wees erop, dat een van de
ap-afgevaardigden in het Europees Parlement kort daarvoor in een debat nog
zijn steun had uitgesproken voor Pinochet. In deze hoek wenste het cda niet
terecht te komen, zo meende zij de opvatting van de Nederlanders te kunnen
verwoorden. Klepsch toonde zich niet onder de indruk van het argument dat
de ap vergeven zou zijn van voormalige Franco-getrouwen. Dat was in de
Spaanse socialistische partij ook het geval, en dat verhinderde premier Felipe
González geenszins een prominente rol te spelen in de Socialistische Interna-
tionale. De woordvoerders van cdu en csu, met name hun vertrouwen uitspre-
kend in de persoon van Oreja, pleitten ervoor het proces een kans en Klepsch
de ruimte voor verdere stappen te geven.31

Eigenlijk was er sprake van een voldongen feit: de leiding van de Europese
fractie, gesteund door evp-voorzitter Santer, had de weg naar opname van de
Spaanse conservatieven reeds ingeslagen. De medewerking die de eerder toege-
laten Spaanse christen-democraten zelf aan het proces gaven, maakte het de
evp-partijen moeilijk om nog dwars te gaan liggen. De commissie buitenland
adviseerde het dagelijks bestuur van het cda kennis te nemen van de Spaanse
voornemens, maar als voorwaarden voor toetreding van de pp tot de evp te stel-
len dat zij het evp-program aanvaardde en dat de nieuwe partijleiding herken-
baar christen-democratisch was.32

De persoon die de Spaanse kwestie in het dagelijks bestuur van de partij
mocht uitleggen, was voorzitter W.G. van Velzen. De uit de onderwijswereld
afkomstige Wim van Velzen was weliswaar katholiek, maar nooit lid geweest
van de kvp en als zodanig de eerste partijvoorzitter van het cda zonder ‘bloed-
groepen’-verleden. Toen hij einde januari 1987 na drie jaar voorzitter van de
Kamerkring Noord-Brabant te zijn geweest Bukman kwam opvolgen als na-
tionaal voorzitter nam hij tevens diens plaats in het presidium van de eucd in.
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Op 10 mei 1990 werd hij gekozen als opvolger van Schmelzer tot vice-president
van de evp. Europa werd mede hierom een van zijn belangrijkste aandachtsvel-
den – waarin hij ook werkzaam zou blijven na zijn latere aftreden als partij -
voor zitter.

Een van de eerste evp-dossiers waarmee Van Velzen te maken kreeg, was dat
van de toetreding van de Spaanse pp. Ten overstaan van zijn dagelijks bestuur
toonde Van Velzen zich eind februari 1989 bezorgd over de ontwikkelingen.
Hij verklaarde zelf ook overvallen te zijn door de door de Duitse en Italiaanse
leden van de evp-fractie voorgekookte aansluiting van de pp. De partijen had-
den weinig in te brengen gehad. Hij vreesde dat dit een precedentwerking zou
kunnen hebben voor volgende aanvragen – hij doelde daarmee natuurlijk voor-
al op de in de toekomst te verwachten toenadering van de Britse conservatie-
ven. Penders wees er overigens op, dat de formele toetreding van de pp tot de
evp-fractie nog lang geen afgeronde zaak was. Volgens het nieuwe fractieregle-
ment diende de voltallige fractie te beslissen over de toelating van nieuwe leden
– per amendement had hij zelf daarvoor gezorgd. (Een ander wijzigingsvoor-
stel van Penders, dat instemming van de evp-partijen benodigd was voor toela-
ting van nieuwe leden, had het overigens niet gehaald.) Nu er wellicht toch nog
wat te doen was aan de toetreding van de Spaanse conservatieven, maakten ook
Schmelzer en Oostlander hun bezwaren tegen de aansluiting van de pp bij de
evp-fractie kenbaar. De intentie werd uitgesproken om in de evp-gremia te plei-
ten voor heroverweging van het besluit.33

In een bilateraal overleg op 17 februari werd de kwestie ook nog met de cvp
besproken. Van Rompuy, inmiddels nationaal partijvoorzitter, moest toegeven
dat zijn partij zich in deze niet erg standvastig had opgesteld – hij verwees ter
verklaring hiervoor onder andere naar de stroeve samenwerking tussen de par-
tij en haar delegatie in het Europees Parlement. Beide partijen namen zich maar
weer eens voor in de toekomst tot nauwere afstemming te komen.34

In een gezamenlijke vergadering van de presidiums van de evp en haar frac-
tie op 3 juni deed Klepsch mededeling van het besluit van het uitgebreide be-
stuur van de fractie om na de Europese verkiezingen van 15 en 18 juni de via de
pp-lijst gekozen Spaanse europarlementariërs toe te laten. Beide gremia stelden
zich vervolgens achter dit besluit aangezien zij meenden, dat ‘weder die christ-
lich-soziale Identität der evp noch die jeweils besondere Identität der auf diese
Weise eingeladenen Persönlichkeiten unter der gemeinsamen Arbeit leiden
wird’. De praktische samenwerking in het Europees Parlement zou de even -
tuele resterende verschillen teniet doen.35 Het kon het cda niet bekoren. In de
werkgroep Europa merkte buitenlandcommissielid J.A.M. Reijnen op: ‘De
nume rieke versterking (15 zetels) moet nog blijken een kwalitatieve versterking
te zijn.’36

Een dag na het fiat van de evp-leiding nam de Democracia Cristiana op een
buitengewoon partijcongres het besluit op te gaan in de pp. Er zou een vereni-
ging van Vrienden van de Democracia Cristiana blijven bestaan die binnen de
eucd en cdi voorlopig de Spaanse christen-democraten bleef vertegenwoordi-
gen, zo schreef voorzitter Rupérez aan Santer. Toetreding van de pp tot deze or-
ganisaties was echter in de toekomst wel wenselijk, zo meende hij; een opvat-
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ting die op de evp-Bureauvergadering van 5 september gedeeld werd door de
andere evp-partijen.37

Nu de kogel door de kerk was, kwamen er felle reacties van de Catalaanse en
Baskische partijen. De voorzitter van de Baskische pnv, Xabier Arzalluz,
schreef in de aanloop naar de volgende presidiumvergadering begin juli zijn
collega’s, onder wie Van Velzen, de toetreding van de pp-europarlementariërs
tot de evp-fractie onaanvaardbaar te vinden; zijn partij zou zich daardoor wel-
licht gedwongen zien de evp-fractie (de pnv had daar sinds de Europese ver-
kiezingen van juni als onderdeel van de Coalición Nacionalista één vertegen-
woordiger) te verlaten. De toelating van de voormalige ap’ers betekende in de
ogen van de Basken een verwatering van de christen-democratische uitgangs-
punten. Fraga Iribarne had immers nooit ontkend dat zijn partij een conserva-
tieve was; de pp had ook duidelijk uitgesproken geen intentie te hebben zich aan
te sluiten bij de eucd.38 Ook de Italiaan Flaminio Piccoli, sinds 1986 president
van de cdi, keerde zich tegen de toetreding van deze Spaanse partij; een groot
deel van de leiding en het kader had de Franco-dictatuur ondersteund of had in
die periode zelfs regeringsfuncties bekleed.39

Tijdens de vergadering van het evp-presidium op 7 juli herhaalde Arzalluz
zijn dreigement, waarbij hij in zijn grieven gesteund werd door udc-leider José
A. Duran y Lleida. Hij verweet de leiding van de fractie ook dat besluiten ge-
nomen waren zonder de Catalanen en de Basken te consulteren. Klepsch weer-
sprak deze voorstelling van zaken: in februari was de kwestie tijdens de Bu-
reauzitting in Athene al besproken. Om de zaak niet op de spits te drijven was
hij niettemin bereid nog een separaat overleg met pnv en udc te beleggen.40

Dat onderhoud, zo het al heeft plaatsgevonden, zou geen verandering meer
brengen in de situatie. Het aangaan van een verbintenis met de pp leek de meer-
derheid in de evp toch de meest geschikte weg om de christen-democratie in
Spanje – dus niet alleen in Baskenland en Catalonië – te stimuleren. De voor-
malige (conservatieve) ap-kandidaten hadden succesvol gebruik gemaakt van
de kruiwagen van de kleinere Democracia Cristiana om zich de evp binnen te
laten smokkelen. De Nederlanders lieten zich uiteindelijk apaiseren door de
‘christen-democratische metamorfose’ die de pp had ondergaan.41 Dat beteken-
de niet dat zij er gelukkig mee waren. In de commissie buitenland werd medio
oktober nog eens benadrukt dat in de samenwerking met de toegetreden con-
servatieven waakzaamheid geboden bleef.42

Na de Europese verkiezingen van 15 tot 18 juni 1989 traden aldus de vijftien
ap-europarlementariërs toe tot de evp-fractie. Slechts een tweetal van hen stond
voorheen te boek als christen-democraat. Ondanks de toetreding van de nieu-
we Spaanse leden en de ene afgevaardigde van de Noord-Ierse conservatieve
Ulster Unionist Party (uup) behaalde de evp overigens niet meer dan 121 zetels.
Met name het verlies van de cdu was hiervan de oorzaak. De Europese socia-
listen wisten wel te profiteren van de toetreding van Spanje en Portugal: de so-
cialistische fractie bestond na de verkiezingen uit 180 leden.
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Zetelverdeling Europees Parlement na de verkiezingen van juni 1989

csp 180
evp 121
eldr 49
edg 34
Groenen 29
Verenigd Europees Links 28
Verenigde Europese Democraten 22
Technische fractie Europees Rechts 17
Linkse coalitie 14
Regenboogfractie 14
Niet-ingeschrevenen 10

Totaal: 518

Samenstelling EVP-fractie

West-Duitsland: cdu 25
csu 7

Italië: dc 26
svp 1

Spanje: pp 15
Coalición Nacionalista (waarin pnv) 1

Griekenland: nd 10
Nederland: cda 10
België: cvp 5

psc 2
Frankrijk: udf 6
Denemarken: Centrum-Demokraterne 2
Ierland: fg 4
Luxemburg: csv 3
Portugal: cds 3
Groot-Brittannië: uup 1

De volgende stap vanuit Spaans perspectief zou de toetreding van de pp tot de
evp zelf moeten zijn. De meeste bezwaren hiertegen kwamen, zoals te ver-
wachten viel, van de Italianen, Belgen, Nederlanders, Basken en Catalanen. Om
het proces niet nog verder te bemoeilijken bracht pp-voorzitter Fraga Iribarne
in april 1990 een persoonlijk offer: zijn terugtreden als partijleider maakte het
mogelijk dat de hervormde partij ook in personele zin een geheel nieuwe start
kon maken. Onder een nieuwe aanvoerder – José-María Aznar volgde Fraga
Iribarne op – voltooide de pp de transformatie van een conservatieve naar een
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centrum-georiënteerde partij. Aznar was dan wel net zo conservatief als zijn
voorganger, hij had in ieder geval niets te maken gehad met het Franco-regime
en vertegenwoordigde zo een nieuwe generatie. Hij had binnen het conserva-
tieve deel van zijn nieuwe, sterk heterogene partij wel de nodige weerstand te
overwinnen aangaande de samenwerking met de christen-democraten.

De plooien binnen de evp werden voor een groot deel gladgestreken door
Martens, die door het evp-Bureau op 10 mei 1990 als opvolger van Santer was
gekozen. De Vlaamse christen-democraat was – het is in deel II aan de orde ge-
komen – in 1976 al betrokken geweest bij de oprichting van de evp. Van 1972
tot 1979 was hij voorzitter geweest van de cvp, waarna hij tot het ambt van eer-
ste minister werd geroepen. Dit premierschap zou hij vanaf 1990 combineren
met het evp-voorzitterschap. Martens zou zich gedurende zijn presidentschap
manifesteren als een sterk voorstander van openstelling van de evp. Hiervoor
moest hij veel kritiek vanuit zijn eigen cvp weerstaan. Ook de verstandhouding
met de cda-top kwam hierdoor onder druk te staan.

Voormalig Democracia Cristiana-voorzitter Rupérez verzocht de evp met
klem de pp toe te laten, in eerste instantie als waarnemer. Het presidium gaf me-
dio juni vlot zijn fiat. Een signaal van welwillendheid gaf Aznar af toen hij be-
gin juli deelnam aan een door de evp en eucd in Madrid georganiseerd collo-
quium over de betekenis van het christelijke mensbeeld voor de politiek. Hij
beoogde hiermee het belang van de christen-democratische politieke filosofie
voor zijn eigen partij te demonstreren.43 Binnen de commissie buitenland van
het cda werd de Spaanse aanvraag met scepsis bejegend; men wenste meer in-
formatie over de programmatische ontwikkeling binnen de Spaanse partij.44

Op 4 oktober 1990 besprak het evp-Bureau de aanvraag van de pp, die ook
nu weer door Klepsch sterk werd ondersteund. De oppositie kwam volgens
verwachting van de zijde van de pnv, die verklaarde te zullen tegenstemmen, en
de udc, die zich van stemming zou onthouden. pp-europarlementariër José
María Gil-Robles Gil-Delgado verklaarde de bezwaren vanuit Baskische en
Catalaanse hoek te kunnen begrijpen. Aansluiting bij de evp zou echter de ook
door hen gewenste interne effecten hebben, zo verduidelijkte hij. Om de ver-
houdingen niet te forceren werd niet meteen voor een volwaardig lidmaatschap
maar voor een waarnemersstatus geopteerd. Met de weg van de geleidelijkheid
hoopte de pp de sceptici te overreden. De Nederlanders Schmelzer en Van Vel-
zen en de Italianen Barbi en Bernassola spraken de wens uit dat in volgende ge-
vallen de discussie over toetreding van nieuwe partijen zou plaatsvinden in het
evp-Bureau zelf. De grip van de partijen op de samenstelling van de evp zou
daarmee vergroot worden. Een poging de stemming over de aanvraag uit te stel-
len tot de nieuwe evp-statuten aanvaard waren, mislukte. Bij één tegenstem, vijf
onthoudingen en 21 voorstemmen werd de pp verwelkomd als waarnemend
lid.45

In juni 1991 achtte de pp de tijd gekomen om het volwaardig lidmaatschap
aan te vragen. Tijdens de Bureauvergadering begin juli werd de aanvraag, die
door Oreja werd toegelicht en direct door Klepsch en Barbi werd ondersteund,
aan de partijen voorgelegd.46 Ook de Nederlanders berustten. wi-directeur
J.J.A.M. van Gennip stelde vast dat de pp sinds 1989 inderdaad was geëvolueerd
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in christen-democratische richting en dat haar afgevaardigden zich in de diver-
se gremia doorgaans zeer constructief opstelden. Aangezien het onwaarschijn-
lijk was dat er in Spanje ooit nog een homogene christen-democratische partij
zou worden opgericht, leek hem het toelaten van de pp de beste optie.
H.O.C.R. Ruding, die eind 1990 Schmelzer was opgevolgd als voorzitter van
de commissie buitenland, meende eveneens dat een rol als dwarsligger voor het
cda hier niet gewenst was. Slechts wanneer in het evp-Bureau ook andere par-
tijen bezwaar maakten, zouden de Nederlanders zich hierbij moeten aansluiten.
Die oppositie bleek niet massaal. Op de vergadering van het Politieke Bureau
van de evp van 18 oktober werd de pp dan ook toegelaten als volwaardig lid,
waarbij wel werd aangetekend, dat de Spaanse partij zich in christen-democra-
tische richting zou moeten blijven ontwikkelen. De Franse delegatie uitte nog
eens haar bezorgdheid over de risico’s die het toetreden van conservatieve ele-
menten voor de identiteit van de evp met zich mee kon brengen. In de cda-bui-
tenlandcommissie waarschuwde Schmelzer nog dat door de toelating van de pp
de Baskische en Catalaanse christen-democraten niet in het nauw gedreven
mochten worden.47

Naar aanleiding van een bezoek van Van Velzen en buitenlandsecretaris J.W.
Wiggers aan Madrid in juni 1993 rapporteerde de laatste aan het thuisfront dat
de pp weliswaar geen heuse christen-democratische partij was – naar zijn me-
ning was het juister te spreken over ‘een conservatieve [partij] met een nadruk-
kelijk christen-democratische stroming’ –, maar dat zij van alle Spaanse par tijen
wel de meeste gelijkenis toonde. Ook de pro-Europese instelling van de pp, die
haar meer naar het christen-democratische dan het conservatieve kamp trok,
had de Nederlanders de overtuiging gegeven dat zij met het toestaan van het
lidmaatschap van deze partij de juiste beslissing genomen hadden.48 Eenmaal
opgenomen in de evp kwam er blijkbaar een proces op gang, dat ook de con-
servatieven positiever deed staan ten aanzien van een verdere uitbouw van de
Europese instellingen, zo stelt ook de politicoloog Ten Napel. Wel dient aange-
tekend te worden dat de Britse uitzondering zwaar woog en dat ook de Scan-
dinavische partijen niet geheel meegingen in dit proces.49

De Basken en Catalanen bleven hun bedenkingen houden tegen het lid-
maatschap van de pp. Toen Aznar zich begin 1993 in de Spaanse media liet ont-
vallen dat hij feitelijk een liberaal was en dat hij in Europa slechts ruimte zag
voor twee politieke stromingen, te weten de sociaal-democratische en de
volkspartijen, voelde udc-leider Duran y Lleida zich – zonder ‘l’intention de
dénoncer ni d’attaquer le pp’ – geroepen Van Velzen hiervan op de hoogte te
brengen.50

De opmars van de pp en haar aanvoerder in de evp bleek niet te stuiten. Het
had mede een groeiend aanzien van haar leider tot gevolg. Bij zijn eerste optre-
dens in evp-verband werd Aznar nog enigszins wantrouwend benaderd vanwe-
ge zijn twijfelachtige ideologische achtergrond, maar ook omdat de meeste par-
tijleiders (onder wie Kohl) goede ervaringen hadden met de voorman van de
Spaanse socialisten González.51 In de zomer van 1993 trad Aznar toe tot het pre-
sidium; de gestage groei van het electoraat van zijn partij leidde ertoe dat zij bin-
nen de evp ook kwantitatief een grotere rol ging spelen. Het van 5 tot 7 novem-
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ber 1995 in Madrid gehouden elfde evp-congres moest naar het eigen electoraat
vooral als bewijs dienen dat de pp deel uitmaakte van een sterke Europese be-
weging. In februari 1996 werd Aznar vervolgens gekozen in het verkleinde pre-
sidium (het ledental was teruggebracht van 13 naar 7).52 De pp bewaarde nog lang
afstand tot de eucd en de cdi. Pas aan het einde van de eeuw, na de liquidatie
van de eerste, zou zij ook in de mondiale organisatie een hoofdrol opeisen. Na-
dat de pp bij de parlementsverkiezingen in maart 1996 de grootste partij gewor-
den was en Aznar een centrum-rechtse regering geformeerd had onder zijn
 leiding, nam hij als een van de regeringsleiders een steeds prominentere positie
binnen de evp in. Voor de Nederlandse christen-democraten was het een van de
symptomen van de tendens ‘naar rechts’ die zich binnen de evp voltrok.

Klepsch heeft vastgesteld dat de stapsgewijze metamorfose van de ap er de
oorzaak van was dat zij zich, ondanks haar aansluiting bij de christen-demo-
craten, niet vervreemdde van de Britse conservatieven. Sterker nog, het trok de
Britse Tory-europarlementariërs in het Spaanse kielzog mee in de richting van
de evp. Het overstappen van de conservatieve Spaanse europarlementariërs van
de edg naar de evp-fractie zorgde er tevens voor dat eerstgenoemde groep in
omvang en betekenis afnam. De belangstelling van de ‘achterblijvers’ om het-
zelfde traject te volgen was dan ook om die reden begrijpelijk.53

Juni 1989: aanvraag van de EDG

Hanley kwalificeert de toetreding van de (voormalige) Spaanse conservatieven
als een ‘test case’ voor de evp.54 De toetreding van de pp stond niet op zichzelf,
maar vormde duidelijk de prelude op de volgende aanvraag waarmee de evp-
fractie werd geconfronteerd, die van de Britse conservatieven. Op een aantal
punten hadden de conservatieven en de christen-democraten al naar beider
tevre denheid samengewerkt. Zo was er de eerder gememoreerde afspraak met
betrekking tot de verkiezing in 1986 van Plumb tot Europees parlementsvoor-
zitter. De conservatieve europarlementariërs kwamen ook al enige tijd trouw
opdagen op de door de evp-fractie georganiseerde studiedagen – waarvoor ove-
rigens steevast ook invitaties werden gestuurd naar de liberalen, socialisten en
gaullisten.55

Het leiderschap van premier Thatcher droeg echter juist weer niet bij aan een
snelle toenadering tussen de Tories en de Europese christen-democraten. De
‘iron lady’ manifesteerde zich tijdens haar regeerperiode steeds meer als de
voornaamste sta-in-de-weg voor verdere Europese integratie, hetgeen een be-
langrijk meningsverschil opleverde met de christen-democratische partijen, die
een federaal Europa nastreefden. De opstelling van Thatcher aangaande de ont-
wikkeling van ‘Europa’, zoals onder andere bleek uit haar toespraak van 20 sep-
tember 1988 in Brugge, waar zij de plannen van de nieuwe voorzitter van 
de Europese Commissie Jacques Delors voor wat zij zag als een Europese su-
perstaat fel bekritiseerde, leidde overigens ook tot grote verdeeldheid binnen
haar eigen partij. Er tekende zich een tegenstelling af tussen de anti-Europese
‘Bruges Group’ en de meer pro-Europese conservatieven, onder wie zeker ook
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Thatchers voorganger Heath gerekend mocht worden maar ook collega-minis-
ters als Geoffrey Howe en Michael Heseltine.56

Europa en de plaats daarin van het Verenigd Koninkrijk vormden al langer
een belangrijke splijtzwam binnen de Conservatieve Partij, maar zelfs de meest
eurofiele Tories hadden moeite met de vergaande federale plannen van de Euro -
pese christen-democraten. Daarnaast bestonden er tussen de Britse conserva-
tieven en de evp ook op het terrein van de sociaal-economische politiek ver-
schillen. De Britse aanpak van de economische crisis van de jaren zeventig en
tachtig, die zich vooral vertaalde in groeiende inflatie en werkloosheid, bestond
onder Thatcher vooral uit het terugtrekken van de overheid uit vele maat-
schappelijke terreinen, hetgeen onder andere een verschraling van de sociale
voorzieningen tot gevolg had. Voor de christen-democraten, in de meeste West-
Europese landen de belangrijkste vormgevers van de verzorgingsstaat, was een
dergelijke, eenzijdig op monetaristische principes gebaseerde panacee ondenk-
baar. De invloed van de christelijke vakbeweging in continentaal Europa, die
volledig ontbrak in Groot-Brittannië, speelde hierbij een doorslaggevende rol,
zo meent ook de Britse politicoloog Buller.57

In een bundel over de Conservative Party in de twintigste eeuw wordt ook het
ontbreken van een ‘formal role’ voor het geloof in de partij erkend als een be-
langrijk struikelblok voor toetreding van de europarlementariërs tot de evp-frac-
tie. Met name onder het leiderschap van Thatcher groeide de kritiek van de cleri-
ci van de Anglicaanse kerk op de politiek van de conservatieven. Dat betekende
overigens niet dat zij zich minder door christelijke normen en waarden lieten in-
spireren dan de Europese christen-democratische partijen. In dezelfde bundel
wordt door de politicoloog Girvin gewezen op de verschillen in politiek en 
traditie tussen beide stromingen. Ook de oorsprong van de partijen – in Europa
waren de naoorlogse christen-democratische partijen vooral voortgekomen uit
katholieke politieke voorlopers – was verschillend. De stichting van de Ierse Re-
publiek in 1922 had in het Britse geval de problematiek van een grote katholieke
minderheid opgelost, waarmee de voedingsbodem voor partijvorming op con-
fessionele basis in Groot-Brittannië verdwenen was. Als voornaamste politieke
verschillen tussen de Engelse conservatieven en de christen-democraten ziet ook
Girvin de sociaal-economische opvattingen en de visie op Europa. Het christe-
lijk-sociale element en de steun voor federalistische ideeën betreffende Europa
leidden naar zijn mening tot een kloof tussen beide politieke bewegingen.58

Het besef dat de Conservative Party haar Europese belangen ondanks de on-
miskenbare verschillen het best kon behartigen vanuit een centrum-rechtse in-
ternationale coalitie – zoals zij de evp zag – drong begrijpelijkerwijs het eerst
door bij haar vertegenwoordigers in het Europees Parlement. De Tory-euro-
parlementsleden waren door hun verblijf in Straatsburg en Brussel politiek
langzaam aan verwijderd geraakt van de door Thatcher gedicteerde beleidslij-
nen. Al vanaf hun intrede in het Europees Parlement presenteerden zij zich als
overtuigde eurofielen. Tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen van
juni 1989 kwamen de meningsverschillen tussen de nationale, eurosceptische
lijn, uitgezet door partijvoorzitter Peter Brooke, en de europarlementariërs on-
der leiding van Christopher Prout aan het licht. Dit tot grote ergernis van
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Thatcher, die zich de voorbije jaren regelmatig had geërgerd aan de duidelijke
afstand die de laatsten, door haar vooral beschouwd als overblijfselen van de
periode-Heath, namen ten opzichte van de door haar uitgezette partijlijn.59

Toen door de verkiezingen van juni 1989 de Britse conservatieven enigszins
bij toeval 32 vooral pro-Europese vertegenwoordigers naar het nieuwe Euro-
pees Parlement afvaardigden, kwam het op 28 juni tot een toetredingsverzoek
van de edg aan de evp-fractie. Daarbij werd een beroep gedaan op artikel 5.b
van het huishoudelijk reglement van de evp-fractie, dat het voor leden van het
Europees Parlement die de basisprincipes van de fractie onderschreven moge-
lijk maakte zich aan te sluiten als ‘membres apparentés’. Het verzoek was ge-
daan met instemming van de partijtop van de Conservatives, maar hield zeker
niet in dat de partij zich als zodanig wilde aansluiten bij de evp. De aansluiting
als geestverwanten verplichtte de conservatieve europarlementariërs evenmin
om het evp-programma te onderschrijven. De Deense conservatieve europarle-
mentariërs hadden formeel zelf geen aanvraag ingediend, maar verklaarden zich
bij hun Britse fractiegenoten te zullen aansluiten.

Hoewel hiertoe bevoegd durfde de evp-fractie het toch niet aan volledig zelf-
standig te beslissen over deze brisante kwestie. Bovendien was in het fractiere-
glement op aandringen van de cda-delegatie eerder opgenomen dat bij toetre-
dingsaanvragen van europarlementariërs die niet tot een evp-partij behoorden
advies van het Politiek Bureau ingewonnen moest worden. Het liefst had het
cda de finale beslissingsbevoegdheid bij de evp gelegd, maar hiervoor was on-
voldoende steun geweest. Het bleef dus bij een adviserende rol. Jansens voor-
stelling van zaken achteraf, dat de fractie statutair bevoegd was met een gewo-
ne meerderheid eigenmachtig te besluiten tot toelating van vertegenwoordigers
van niet-evp-partijen is weliswaar formeel juist, maar wel onvolledig. Een af-
wijkend advies vanuit de evp-leiding zou toch moeilijk te negeren zijn.60

In het cda werd uiteraard afwijzend gereageerd op de Britse aanvraag. Het
op de vergadering van de commissie buitenland van 5 juli door Van Velzen in-
genomen negatieve standpunt werd door de volledige vergadering overgeno-
men. Met name de jongeren waren fel afwijzend. In een gezamenlijke brief van
hun partijvoorzitters Van Velzen en Van Rompuy verzochten de Nederlandse
en Vlaamse christen-democraten de kwestie te agenderen voor de volgende zit-
ting van het Politiek Bureau van de evp. Van Velzen beloofde zijn partijgenoten
daar direct het ‘onaanvaardbaar’ uit te spreken, voornamelijk met de hoop de
Italianen en de Belgen mee te krijgen. Mocht het cda alleen komen te staan – en
die vrees leefde sterk in de commissie –, dan zou gesproken moeten worden
over de strikte voorwaarden waaronder samenwerking met de Tories eventueel
bespreekbaar zou zijn.61

Op 7 juli 1989 vergaderde het Politiek Bureau langdurig over de Britse aan-
vraag, waarbij Prout de gelegenheid kreeg de positie van zijn partij nog eens toe
te lichten. Hij wees erop dat de verschillen tussen christen-democraten en con-
servatieven niet ideologisch, maar historisch van aard waren. Zijn pleidooi kon
echter niet het voltallige presidium overtuigen. Een ruime meerderheid zag niets
in toetreding van de Tories vanwege de onoverbrugbare grote politieke en men-
tale verschillen die er met de eigen partijen bestonden. Op voorstel van Klepsch
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werd de zaak terugverwezen naar de fractie, die eerst maar eens twee jaar inten-
sief met de edg zou moeten samenwerken. Dan kon vervolgens op basis van een
rapportage over deze ‘proefperiode’ de aanvraag in juni 1991 nogmaals beoor-
deeld worden. Als zodanig werd het oordeel van het presidium als evp-besluit
naar buiten gebracht. Tevens werd het advies aan de fractie verstrekt het ‘tech-
nisch akkoord’ met de socialisten voort te zetten, zodat onder meer afspraken
gemaakt konden worden betreffende het voorzitterschap van het Europees Par-
lement. Het stelde dit keer de fractie voor een fait accompli. De Britse aanvraag
werd nog wel besproken door de europarlementariërs, maar werd niet meer in
stemming gebracht. De tijd was er ook nog niet rijp voor, zo meende toen ook
Jansen. Met name de anti-Europese politiek van Thatcher maakte aansluiting
van de conservatieven onhaalbaar. Dat wilde niet zeggen dat de evp angstig
moest zijn over het perspectief van aansluiting van conservatieve partijen in de
toekomst, zo nuanceerde de secretaris-generaal zijn eigen afwijzing.62 Jansen
nam hiermee een voorschot op zijn wijziging van inzicht in het navolgende jaar.

Het cda stond niet alleen in zijn afwijzing van de conservatieve toetredings-
aanvraag. Dit bleek onder meer tijdens een bezoek van een kleine Nederlandse
delegatie bestaande uit Van Velzen, vice-partijvoorzitter Van de Beeten en
Hahn eind november 1989 aan Rome, waar gesproken werd met vertegen-
woordigers van de buitenlandafdeling van de dc. Hier kregen de Nederlanders
de verzekering dat ook de dc de conservatieven buiten de evp wilde houden.
Het hoofd van de buitenlandafdeling, Bruno Orsini, wees echter wel op het ge-
vaar dat een aansluiting van de hervormde Italiaanse communistische partij bij
de Socialistische Internationale, waarvan toen sprake was, de druk van de cdu
op haar zusterpartijen om de Britse conservatieven toe te laten wel eens groter
zou doen worden. Ook de Italiaanse christen-democraten waren echter nog
steeds gekant tegen een links-rechts-blokvorming in Europa, die hiervan het
gevolg zou zijn. Voor de voortgang van het Europese integratieproces was een
samenwerking tussen christen-democraten en sociaal-democraten in het Euro-
pees Parlement nog steeds noodzakelijk. Afgesproken werd, dat de dc haar me-
diterrane zusterpartijen (nd en pp) zou bewerken om aan de Duitse pressie
weerstand te bieden; het cda zou in de richting van de andere Benelux-partijen
hetzelfde doen.63 Er was het cda veel aan gelegen om de dc aan zijn zijde te
houden; regelmatig zou in de navolgende jaren enige onzekerheid ontstaan of
dat wel zou lukken. Een zeker proces van aftasten werd niettemin ingezet. In
november 1989 waren op Malta voor het eerst vertegenwoordigers van de Brit-
se conservatieve partij aanwezig als waarnemers op een eucd-congres.64

Binnen de cda-buitenlandcommissie bleef de houding onverminderd contra
opname van de conservatieven in de evp-fractie. Penders bevestigde op de ver-
gadering van einde februari 1990 dat ook de cda-delegatie in het Europees Par-
lement zich tegen toetreding zou blijven verzetten. De commissie stelde naar
aanleiding van het bezoek aan Rome verheugd vast dat ook de Italiaanse dc
zich nu ondubbelzinnig tegen uitbreiding van de fractie met de conservatieven
had uitgesproken.65 Vanuit de werkgroep Europa kwam de suggestie om ‘zake-
lijke contacten’ met de conservatieven te onderhouden. Immers, in de weu, de
Raad van Europa en de navo-assemblee werd ook al samengewerkt. Verder was
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het, gezien het ontbreken van een christen-democratische partij in Groot-Brit-
tannië en de geringe betekenis van de christen-democratie in Frankrijk, van be-
lang alternatieve relaties te hebben. Europarlementariër Penders zag hiertoe wel
mogelijkheden, aangezien de conservatieven ‘zeker op Europees institutioneel
gebied’ de lijn van de evp steeds meer deelden.66

De voorstanders van het openbreken van de evp beseften dat zij voorzichtig
dienden te handelen om niet gebrouilleerd te raken met een groot aantal zus-
terpartijen. evp-president Martens nam mede daarom zelf de dialoog met de
edg ter hand. Regelmatig zou hij vanaf de zomer van 1990 contact opnemen
met Prout en de voorzitter van de Conservative Party, de pro-Europese Chris
Patten.67

Meningsverschil tussen het CDA en Jansen

In augustus 1989 verspreidde evp-secretaris Jansen onder de zusterpartijen een
uiteenzetting over de al sinds 1978 slepende kwestie van het dubbellidmaat-
schap van enkele evp-partijen. Hierin werd tevens ingegaan op de verhouding
tussen christen-democraten en conservatieven en de diverse internationale ver-
banden die deze politieke stromingen vertegenwoordigden. Het naast elkaar
bestaan van deze verschillende organisaties, te weten eucd, evp, edu, cdi en
idu, en het fenomeen van meervoudige lidmaatschappen van sommige christen-
democratische partijen waren te verklaren vanuit hun verschillende historische
achtergrond. De partijen die zich aangesloten hadden bij zowel de christen-
demo cratische internationales als de edu en de idu, bestonden niet eenduidig
uit christelijk-sociale of christen-democratische groeperingen, maar kenden
ook conservatieve en liberale elementen. Doorgaans functioneerden zij in een
tweepartijenstelsel, waarbij zij zich logischerwijze sterk polemisch opstelden
tegenover de socialistische linkerzijde. Van hun kant lag het voor de conserva-
tieve partijen in Groot-Brittannië en Scandinavië in de rede om toenadering te
zoeken tot de christen-democratische verbanden, waarvan dergelijke hete-
rogeen samengestelde volkspartijen ook al deel uitmaakten. De genoemde or-
ganisaties hadden alle echter verschillende doelstellingen en daarom vormden
zij ook geen concurrenten van elkaar. Het was dan ook zeer wel legitiem, dat
politieke partijen van meer internationale organisaties lid waren. Jansen achtte
het overigens wel wenselijk, dat binnen eucd en evp over de kwestie van het
dubbellidmaatschap gesproken werd. Indien het dubbellidmaatschap niet geac-
cepteerd zou worden, waren er naar zijn mening twee uitwegen: ofwel de be-
treffende partijen gaven een van beide lidmaatschappen op, ofwel alle eucd- en
evp-leden sloten zich aan bij de edu. Jansen achtte het onwaarschijnlijk dat een
van beide – radicale – oplossingen zich op korte termijn zou aandienen. Hij
toonde groot vertrouwen in de aantrekkingskracht en uitstraling van de evp, die
er toch maar in geslaagd was om de Ierse, Griekse en Spaanse niet-christen-
demo craten in haar boezem op te nemen. Bij de vertegenwoordigers van deze
partijen was vervolgens een opvallende transformatie waar te nemen inzake
programma en profiel. Ook Jansen was vooralsnog van mening dat de aanslui-
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ting van de Britse conservatieven gezien hun politiek een brug te ver was. De
bereidheid om koerswijzigingen in evp-richting aan te brengen, zoals de nd en
de pp wel gedaan hadden, zag hij bij de Tories niet. Niettemin sloot hij niet uit
dat, nu de dialoog op Brits initiatief gestart was, het in de verder weggelegen
toekomst tot convergentie zou kunnen komen. Het bleef naar zijn mening
noodzakelijk, dat de evp zich open opstelde om ‘nieuwe politieke krachten
voor het christen-democratische project te winnen’. Indien dat op zelfbewuste
wijze gebeurde, behoefde dat volgens Jansen niet ten koste van de eigen identi-
teit te gaan.68

Oud-europarlementariër Notenboom reageerde in een persoonlijk schrijven
aan de evp-secretaris op diens opvattingen. In de relatie tussen de christen-de-
mocraten en de conservatieven achtte hij de verschillen van inzicht aangaande
de toekomst van de Europese samenwerking eigenlijk nog minder belangrijk
dan de uiteenlopende principiële opvattingen over de uitgangspunten be-
treffende de sociale politiek. Een profilering van de eigen stroming als antiso-
cialistisch teneinde meer wervingskracht in de richting van andere politieke
krachten te krijgen, beoordeelde Notenboom als veel te negatief, inhoudsloos
en onbruikbaar in situaties waar coalities met socialisten noodzakelijk waren.
De christen-democraten dienden vast te houden aan hun eigen, bijzondere
identiteit, zo meende hij: ‘mit als Ausgangspunkt der Glaube, was Sorge für den
Nächsten beinhaltet (Solidarität), aber auch dass in diesem Leben nicht unsere
Endbestimmung liegt’. Het vasthouden aan deze identiteit was geen teken van
kleingeestigheid, integendeel. Het ging hier om het behoud van de eigen ge-
loofwaardigheid. Bovendien onderschatte Jansen naar zijn mening de dreiging
die de edu inhield voor de Europese christen-democraten. Met name ook in
de richting van de nieuwe democratische bewegingen in Midden- en Oost-
Euro pa diende de evp duidelijk te maken dat er een mogelijkheid bestond om
op basis van christelijke inspiratie politiek te bedrijven. Dat lag daar zelfs in het
verlengde van hun verzet tegen de communistische dictaturen.69

In zijn antwoordbrief aan Notenboom erkende Jansen de noodzaak voor de
evp de eigen identiteit te verdedigen, maar wees hij er tevens op dat politieke
macht noodzakelijk was om idealen te kunnen realiseren. Christen-democrati-
sche partijen zouden zich daarom steeds ook moeten richten op diegenen, die
zich om politiek-pragmatische redenen op hen oriënteerden. Jansen trok een
parallel met de ontstaansgeschiedenis van het cda: zonder deze fusie om prag-
matische redenen hadden de christen-democraten nooit hun grote stempel op
de Nederlandse politiek kunnen drukken. Hoewel in dit proces iets van de
oorspron kelijke beginselen ingeleverd was, stond het christen-democratisch
profiel recht overeind. Jansen bepleitte daarom dat de evp zelfbewust en vanuit
de eigen identiteit zou moeten openstaan ten opzichte van gelijkgestemden die
uit een andere traditie stamden. Het weinig aanlokkelijke alternatief was, zo
meende hij, ‘klein aber fein zu bleiben’. Een politieke partij was geen kerkge-
nootschap, zo stelde Jansen, en diende naar politieke macht te streven. Met be-
trekking tot de edu stelde hij dat het achteraf beter was geweest wanneer in het
midden van de jaren zeventig de Duitse ideeën voor een Europees democratisch
centrum, waarin ook de Britse en Scandinavische conservatieven zouden parti-
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ciperen, wèl aanvaard waren. Er had dan een Europese organisatie bestaan
waarin de christen-democratische partijen de boventoon voerden, terwijl nu de
edu gedomineerd werd door de conservatieven. De kans was dan ook groter
geweest, dat de conservatieven zich het gedachtegoed van de christen-demo-
craten reeds hadden eigen gemaakt. De destijds gemiste mogelijkheid kon de
evp nu alsnog benutten.70

Europarlementariër Oostlander reageerde midden april met een interne nota
op de door Jansen geventileerde meningen. Hierin beperkte hij zich gemaks-
halve tot de Britse Conservatives – in zijn ogen nog de meest redelijke edu-
component. Gezien de verdeelde reacties onder de zusterpartijen zag Oostlan-
der voor het cda andermaal een hoofdrol weggelegd in de strijd tegen de toe-
treding van de conservatieven tot de evp-fractie. Daarvoor waren naar zijn
mening namelijk gegronde redenen. Hij verwees naar de verschillen die er tus-
sen de christen-democraten en de conservatieven bestonden. Met name het ont-
breken en zelfs de afkeer van principiële profilering bij de Tories leidden tot
grote verschillen. In de diverse contacten had hij die ‘ideële oppervlakkigheid’
zelf vastgesteld. Oostlander waarschuwde zijn partijgenoten er daarom voor al
te gemakkelijk over deze fundamentele verschillen met de conservatieven heen
te stappen. Kritische analyse van de beginselen was gewenst – dan zou het on-
derscheid vanzelf aan het licht komen. Het met name vanuit cdu en csu ge-
hanteerde argument pro toelating van de conservatieven tot de evp, namelijk het
ontbreken van christen-democratische partners in Groot-Brittannië (en Dene-
marken), maakte op Oostlander weinig indruk. Hij stelde voor, dit dan maar als
een gegeven te accepteren en niet verder te gaan dan ad hoc contacten met di-
verse gelegenheidspartners in deze landen; dat hoefden zeker niet steeds de-
zelfde te zijn. ‘Contacten moeten dus worden gebruikt, wij moeten er niet door
worden meegesleept’, zo beval hij zijn eigen partij aan. Een andere reden om de
Tories buiten de deur te houden was de dreigende versterking van de conserva-
tieve vleugels in de christen-democratische partijen. De politieke bipolarisatie,
die het gevolg zou zijn van aansluiting van de conservatieven bij de christen-de-
mocraten, was naar de mening van Oostlander sinds het einde van de Koude
Oorlog ook achterhaald. Daarbij was de negatieve formulering van de eigen
standpunten, hetgeen vaak voortkwam uit een dergelijke polarisatie, in tegen-
spraak met christelijk geïnspireerde politiek. Ten slotte wees Oostlander op het
ook voor hem cruciale punt van kritiek op de Britse conservatieven: het ont-
breken van een bewust christelijke inspiratie. Meer nog dan alle programma-
tisch-politieke verschillen was dit voor de partij-ideoloog reden om iedere
structurele samenwerking met de conservatieven af te wijzen. Gezien zijn op-
treden ten tijde van de opstelling van het eerste evp-program in 1977/1978, ken-
merkten Oostlanders Europese opvattingen zich op dit stuk door een grote
mate van consistentie.71

Op 24 april werd de notitie van Oostlander besproken in de commissie bui-
tenland. De vergadering deelde Oostlanders visie op de fundamentele tegenstel-
lingen tussen christen-democraten en conservatieven. Van Velzen toonde zich
dan ook ongelukkig over de toetreding van de conservatieve europarlementariër
van de Noord-Ierse uup tot de evp-fractie. Penders verdedigde deze stap door
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erop te wijzen dat het hier een ‘functionele’ en geen ‘structurele’ samenwerking
met een Europees gezinde conservatief betrof. Hij moest overigens vaststellen
dat het cda met zijn opvattingen in dit dossier in de fractie in een geïsoleerde po-
sitie terechtgekomen was. Oostlander betreurde dit uit principevastheid voort-
vloeiende isolement van het cda niet. De uit diplomatieke kringen afkomstige
J.S.L. Gualthérie van Weezel maakte wèl bezwaar tegen het op afstand houden
van de Conservatives. Door bij bepaalde gelegenheden toch samen te werken
werd er ‘à la carte’ gebruik van hen gemaakt, terwijl het weren van de conserva-
tieven uit de evp een overwicht van de Duitsers in de hand werkte. Schmelzer
wees erop dat de cda-positie ad hoc-samenwerking met de conservatieven niet
uitsloot. Commissie-adviseur Hahn stelde voor de Italianen en Belgen nog eens
tot een duidelijke standpuntinname in deze zaak te dwingen, waardoor het eer-
der vastgestelde isolement doorbroken zou worden. Hij was er blijkbaar vast
van overtuigd dat beide partijen de zijde van het cda zouden kiezen.72

De redactie van CDV plaatste najaar 1990 zowel de uiteenzetting van Jansen,
die eerder dat jaar ook in het aan de cdu gelieerde tijdschrift Sonde was ver-
schenen, alsook een uitgebreide versie van de notitie van Oostlander. Hierin
had de Nederlandse europarlementariër zijn analyse gedocumenteerd met een
vergelijking van de door de edg uitgebrachte brochure An introduction to mo-
dern conservatism en enkele manifesten van de Conservative Party met het evp-
programma. Tevens had hij gebruik gemaakt van opmerkingen van het conser-
vatieve Europees-Parlementslid Amedee Turner. Op enkele toevoegingen in
vergelijking met de eerder besproken notitie zal hier dan ook worden ingegaan.
Oostlander stelde allereerst vast dat de edu wellicht bij de oprichting de nodi-
ge wind in de zeilen gehad mocht hebben en aantrekkingskracht uitgeoefend
had op enkele christen-democratische partijen, maar dat zij de laatste jaren
slechts een geringe uitstraling en slagkracht aan de dag legde. Naar zijn mening
hield dat nauw verband met het einde van de Koude Oorlog, waardoor de
noodzaak van een hecht rechts ‘front’ tegen een communistische dreiging was
verdwenen. Nadat de interesse van nog niet aangesloten christen-democrati-
sche partijen in een lidmaatschap van de edu sterk afgenomen was, werd door
sommige conservatieve partijen vanaf de tweede helft van de jaren tachtig toe-
nadering tot de christen-democraten gezocht. De aansluiting van de nd en de
pp bij de evp-fractie had hier een precedent gecreëerd. Naar de mening van
Oostlander zou opname van de Britse conservatieven echter desastreuze effec-
ten hebben op de cohesie in de fractie. Ondanks de positieve opstelling van de
Tory-europarlementariërs, die op vele politieke beleidsterreinen overeenkom-
stig de evp stemden, zag Oostlander onoverbrugbare ideologische verschillen
die de christen-democraten dwongen om hen buiten de evp-fractie te houden.
Op basis van de genoemde documentatie van de Conservative Party stelde
Oostlander nog eens vast dat het de Tories ontbrak aan elke vorm van doctrine
of ideologisch elan – hiervoor in de plaats was er sprake van ‘een denkgewoon-
te, een soort gevoel, een levenswijze’. De partij stelde pragmatisme als norm
voor het politiek handelen. Grote verschillen bestonden er ten aanzien van 
het Europese integratieproces: waar de evp streefde naar verdergaande supra-
nationale samenwerking – zij het gebaseerd op het beginsel van subsidiariteit –,
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stelden de Britse conservatieven het belang van de eigen staat voorop, waarbij
de internationale samenwerking niet anders dan intergouvernementeel en ge-
richt op de economische belangen kon zijn. Oostlander concludeerde, onder
verwijzing naar de vvd, dat de Tories ‘programmatisch verder van ons af [staan]
dan uitgesproken rivalen in ons eigen land’. Het maakte een samengaan op
Euro pees niveau niet alleen ongewenst, maar ook zinloos.73

Jeugdig verzet tegen aansluiting van conservatieven

Fanatieke oppositie tegen de toetreding van de Britse conservatieven tot de evp-
fractie kwam traditiegetrouw vanuit de cda-jongeren. Doorgaans verzette het
cdja zich tegen conservatieve tendensen binnen de partij zelf. De jongeren af-
ficheerden zich bij voorkeur als vooruitstrevend. ‘Nooit in het veilige midden’,
zo was niet voor niets een door het cdja uitgebracht geschiedoverzicht getiteld.
Voor de jongeren kon het cda niet progressief genoeg zijn. Een oprisping van
europarlementariër J. Janssen van Raay dat de bijbel eigenlijk een conservatief
boek was, ging er bij hen ook niet in.74

In het voorjaar van 1990 gaven cdja-buitenlandcommissievoorzitter
Hoogerwerf en cdja-preses A.J. Koppejan in twee artikelen in cda-partijpe-
riodieken lucht aan hun onvrede over de dreigende ruk naar rechts van de evp,
die onvermijdelijk het gevolg zou zijn van de toetreding van de conservatieven
tot haar fractie. Binnenlandse politieke implicaties zouden het gevolg zijn in-
dien het cda in Europees verband ‘rechts van de vvd’ kwam te staan. Na de toe-
treding van de Griekse nd en de Spaanse pp zou de aansluiting van de Britse
 Tories de balans binnen de evp definitief doen doorslaan in het voordeel van de
conservatief georiënteerde partijen. De conservatieve stroming (waartoe
Hoogerwerf en Koppejan ook de Duitsers en de Portugezen rekenden) had
binnen de fractie reeds een numerieke meerderheid; de dreigende aansluiting
van de Britse conservatieven zou de balans in de evp definitief in het nadeel van
de christen-democraten doen doorslaan. En niets leek die toetreding in de weg
te staan, zo vreesden de jongeren. Immers, de criteria voor toetreding van de
conservatieve europarlementariërs beperkten zich tot het onderschrijven van
de belangrijkste politieke beleidslijnen van de evp en hadden geen betrekking
op de ideologische uitgangspunten. Een herkenbaar christen-democratische
identiteit bij het aspirant-lid werd niet vereist. Nu de Britse europarlementa-
riërs zich in het Europees Parlement doorgaans schouder aan schouder met de
evp opstelden leek een welwillende eindbeoordeling aan het einde van de door
het evp-bestuur afgesproken ‘proefperiode’ onontkoombaar.

Koppejan en Hoogerwerf zagen niets in een meerderheidsstrategie met de
conservatieven. Een vaste combine met rechts zou de mogelijkheden eerder be-
perken. Opgeroepen werd daarom ook om niet toe te geven aan het hier en daar
ook in cda-kringen hoorbare defaitisme dat veronderstelde dat de aansluiting
van de conservatieven toch niet te stoppen was – en uit sommige oogpunten
wellicht zelfs wenselijk zou zijn. Voortdurende bezinning op de eigen ideolo-
gie en het eigen programma diende ervoor te zorgen dat het cda in ieder geval
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wist wat het zelf wilde; vervolgens zouden de Nederlanders binnen de evp het
voortouw moeten nemen bij de verdieping van de christen-democratische iden-
titeit. Samen met de geestverwanten uit België, Italië, Frankrijk en Ierland zou
het cda de door de cdu aangevoerde conservatieve stroming moeten afstoppen.
Het spookbeeld van een conservatieve christen-democratie moest voorkomen
worden: ‘Kortom, binnen nog geen tien jaar kan de evp-fractie bestaan uit over-
wegend conservatieven en is het cda-bureau in de Kuyperstraat niet meer dan
een filiaal van de Europese Volkspartij, het samenwerkingsverband van alles
wat zich conservatief noemt in Europa.’

Ook andere ontwikkelingen leidden in die richting, zo wisten de jongeren.
De gebeurtenissen in het Oostblok waren er oorzaak van dat de voormalige
communistische partijen in West-Europa zich hervormden en opschoven in de
richting van de sociaal-democratische partijen. Het hierdoor versterkte linker-
blok zou de christen-democraten in sommige landen, zoals bijvoorbeeld de Ita-
liaanse dc, dwingen op te schuiven naar rechts. Een Europees samengaan met
de conservatieven lag dan weer meer voor de hand en zo zou het alsnog kunnen
komen tot de door het cda steeds verfoeide blokvorming in Europa, zo vrees-
den Hoogerwerf en Koppejan. De beschuldigende vinger wees ook nu in de
richting van cdu en csu, die om politiek-strategische redenen niet-christelijk
geïnspireerde partijen bij de evp wilden betrekken. Het verzet van de andere
partijen tegen dit Duitse streven was naar de mening van de jongeren echter
vaak onvoldoende geweest.

In eigen Europese gelederen waren de cda-jongeren er naar de mening van
Koppejan en Hoogerwerf beter in geslaagd gelijksoortige dreigende tendensen
tot staan te brengen. De ejcd kampten immers met dezelfde problematiek als
de moederpartij. De heterogeniteit binnen deze jongerenunie was zo mogelijk
nog groter dan binnen de evp: ‘variërend van uiterst principiële Scandinavische
geheelonthouders tot de levensgenieters van de jongerenorganisatie van de Na-
tionale Partij uit Malta’. Deze onderlinge verschillen waren tot op zekere hoog-
te overkomelijk; een heter hangijzer vormde het dubbellidmaatschap van zes
lidorganisaties. Deze jongerenorganisaties, waarvan de Junge Union de meest
prominente was, waren behalve aangesloten bij de ejcd ook lid van de Demo-
cratic Youth Community of Europe (demyc), sinds 1976 de opvolger van de
cocdyc. (Om de christen-democratische jongeren niet al te zeer te provoceren,
was het ‘Conservative’ uit de naam van de organisatie gehaald.) Parallellen met
de relatie tussen eucd/evp en de edu waren zeker aanwezig. Bij de ‘monoga-
me’ leden bestond grote ergernis over deze vertroebeling van het christen-de-
mocratische profiel van de ejcd. Feitelijk, zo waren Koppejan en Hoogerwerf
zich bewust, ging het ook hier om het onderscheid tussen conservatisme en
christen-democratie en daarmee over het bestaansrecht van de laatste als afzon-
derlijke politieke stroming. De aldus gegroeide tegenstellingen tussen de Duit-
se, Oostenrijkse en Portugese jongeren enerzijds en de andere jonge christen-
democraten anderzijds bemoeilijkten de ideologische discussie binnen de ejcd,
zo schreven zij in CDV. De eerste stroming zag tussen christen-democratie en
conservatisme vooral overeenkomsten, terwijl de andere richting de nadruk
legde op de verschillen. Overigens was het onderscheid niet altijd even scherp
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vast te stellen, zo wisten ook Koppejan en Hoogerwerf. Zo schoven de jonge-
ren van de Maltezer Nationalist Party, ondanks hun lidmaatschap van de 
demyc en de positie van hun moederpartijorganisatie, steeds meer op in de rich-
ting van de Nederlanders, Italianen en Belgen. De Ierse jongeren van Fine Gael
waren er – om de verwarring nog eens te vergroten – in 1984 toe overgegaan een
waarnemend lidmaatschap aan te vragen bij de internationale unie van liberale
jongerenorganisaties. Tijdens het ejcd-congres van 1987 in Lugano was door
‘handig en arrogant’ (zo luidde het oordeel van Koppejan en Hoogerwerf)
manoeuvreren van de Oostenrijkse en Duitse jongeren de conservatieve com-
ponent in het bestuur van de jongerenunie versterkt. De verbitterde cdja-af-
vaardiging had besloten zich vervolgens met nog meer energie toe te leggen op
het ideologisch debat binnen de ejcd. Daarin hadden zij de demyc-leden niet
meegekregen: zo hadden dezen onder meer een slotverklaring van een januari
1988 op Malta gehouden seminar over de christen-democratische uitgangspun-
ten geweigerd goed te keuren. Later dat jaar hadden de Nederlanders wel ge-
daan gekregen dat de deelname van ejcd-functionarissen aan bijeenkomsten
van de demyc sterk aan banden gelegd werd.

Cruciaal werd vervolgens het ejcd-congres in Pisa in het voorjaar van 1990.
Dankzij veelvuldig vooroverleg met alle gelijkgestemde jongerenorganisaties
slaagde het cdja erin de statuten van de unie zodanig te wijzigen dat de chris-
ten-democratie als politieke stroming duidelijk onderscheiden werd van de an-
dere richtingen. Tevens werd een resolutie aangenomen die bepaalde dat de
Britse jonge conservatieven niet in de ejcd thuishoorden. Het congres verenig-
de zich zelfs op een gezamenlijk appèl aan de evp-fractie in het Europees Par-
lement om de proefperiode aangaande de samenwerking met de conservatieve
europarlementariërs direct te beëindigen. Een Iers voorstel om toekomstige
nieuwe dubbellidmaatschappen te verhinderen haalde geen meerderheid, aan-
gezien de meeste andere jongerenorganisaties vreesden dat zulks potentiële
nieuwe leden zou afstoten in de richting van de conservatieve verbanden. Niet-
temin verlieten de cdja-jongeren Pisa in het vertrouwen dat zij met hun mede-
standers in de strijd om een ‘zuiverder’ christen-democratisch profiel van de
ejcd een belangrijke vooruitgang hadden geboekt. De hoop leek de jongeren
gerechtvaardigd dat deze gunstige ontwikkelingen hun effecten zouden hebben
op de moederorganisatie evp. Zij riepen hun oudere partijgenoten dan ook op
om – op dezelfde wijze als zij zelf binnen de ejcd hadden gedaan – vanuit de
eigen overtuiging te vechten voor een duidelijker christen-democratisch karak-
ter van de evp. Dat diende te gebeuren door steeds te hameren op de eigen chris-
ten-democratische uitgangspunten en deze steeds in de diverse gremia aan de
orde te stellen. Bovendien moest een zo groot mogelijke christen-democrati-
sche kern binnen de evp geformeerd worden voor het verzet tegen de infiltra-
tie van conservatieve elementen. De tot nu toe gehanteerde voorzichtigheid in
evp-verband had niet gewerkt, zo stelden de jongeren vast.75

Het ondubbelzinnig afwijzende standpunt van de jongeren ten aanzien van
de aanvraag van de edg werd op de algemene ledenvergadering van het cdja
op 12 mei 1990 in een resolutie vastgelegd. Deze had veel weg van de verklaring
die in maart aangenomen was op het ejcd-congres in Pisa. Vastgesteld werd dat
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de christen-democratie een geheel eigen karakter had, dat er principiële ver-
schillen bestonden ten aanzien van de conservatieve partijen en dat samengaan
uitgesloten moest worden, ook al omdat zulks onverenigbaar was met de bin-
nenlandse politieke positie van het cda. Toetreding van niet-christen-demo -
cratische partijen tot de evp, haar fractie of de eucd moest daarom afgewezen
worden. Het partijbestuur, de cda-europarlementariërs en de commissie bui-
tenland werden opgeroepen hiervoor alles in het werk te stellen.76 Op de cda-
partijraad van 9 juni 1990 werd de jongerenresolutie overgenomen. Er lag nu
een formele uitspraak die de toetreding van niet-christen-democraten tot de evp
en haar fractie voor het cda als ‘onaanvaardbaar’ kwalificeerde.77 De resolutie
kreeg ook enige aandacht in de pers.78

Toen hij vernam van de cda-resolutie, bleek Jansen danig in zijn wiek ge-
schoten. Hij reageerde eind juli per brief aan Van Velzen. Hij had de tekst in het
Duits laten vertalen en onder zijn cdu/csu-partijgenoten laten verspreiden, zo-
dat van de Nederlandse opvattingen kennisgenomen kon worden. Jansen vond
dat de resolutie blijk gaf van een gebrek aan feeling voor de politieke realiteit en
dat in het cda een sterk geïdealiseerd beeld van het begrip ‘christen-democra-
tie’ gehanteerd werd. Met name de zinsnede die verwees naar het evangelie als
belangrijkste inspiratiebron voor het politiek handelen, leek Jansen praktisch-
politiek niet hanteerbaar: er was binnen de evp geen andere partij te vinden, die
deze stelling zou onderschrijven. Dat de toetreding van de Britse conservatie-
ven tot de evp-fractie zou bijdragen aan de realisering van een politieke twee-
deling van Europa, zoals in de considerans van de resolutie was opgenomen,
klonk hem al even onwaarschijnlijk in de oren. Het was voorts de bedoeling dat
de conservatieven christen-democratisch zouden worden, en niet andersom:
dat scenario maakte de christen-democratie alleen maar sterker, zo wierp Jan-
sen tegen. De oproep die de resolutie ten slotte deed aan de partijleiding en de
europarlementariërs beoordeelde Jansen als een ‘Politikverzicht’. Op deze wij-
ze werd iedere verdere ontwikkeling uitgesloten; het leek de evp-secretaris dan
ook dat het juist de Nederlanders waren die een buitengewoon behoudende
stelling innamen.79 De brief van Jansen verontrustte de jongeren. In hun ogen
was de evp/eucd-secretaris, die zich voordien afwijzend ten aanzien van toe-
treding van de Britse conservatieven tot de evp-fractie had betoond, gedurende
de besprekingen over de aansluiting van de Spaanse pp-europarlementariërs van
mening veranderd.

Ondertussen bleek ook uit contacten op seniorenniveau dat zich bij de Belgi-
sche geestverwanten zo langzamerhand een meerderheid aftekende voor het sa-
mengaan met de conservatieven. Zelfs de Italiaanse dc (‘nooit een toonbeeld
van principiële standvastigheid in kwesties als deze, maar tot nu toe een tegen-
stander van de toetreding van de Britse conservatieven tot de evp’) was in haar
afwijzende standpunt aan het schuiven. Op de recente edu-leidersconferentie
eind augustus in Helsinki was het cda als enige evp-partij niet vertegenwoor-
digd – zelfs de dc had twee waarnemers gestuurd. Kortom: een Europees iso-
lement voor het cda dreigde. In het dagelijks bestuur verklaarde partijvoorzit-
ter Van Velzen bereid te zijn de eigen positie te verdedigen, ‘maar we moeten 
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tegelijkertijd realistisch blijven’. De jongeren vonden dat het cda zich niet bij
de ontwikkelingen mocht neerleggen. Aan de vooravond van de bijeenkomst
van evp-partij- en regeringsleiders op 25 oktober 1990 in Brussel gaf het cdja
aan Lubbers en Van Velzen dan ook nog het klemmende advies mee: ‘ruggen
recht, heren!’80

Op deze evp-top in Brussel werden aangaande de kwestie van de relatie met
de conservatieven geen besluiten genomen. Wèl werd door Jansen het idee ge-
opperd een gemengde edg/evp-commissie in te stellen, die zou nagaan of aan
de voorwaarden voor toetreding van de conservatieven tot de evp-fractie was
voldaan. Deze criteria behelsden het aanvaarden van het evp-actieprogramma
van 1988 en de statuten van de fractie en ook instemming met de voortzetting
van het Europese integratiebeleid. Dat waren aanzienlijk zwaardere toetre-
dingseisen dan de oorspronkelijke.81 Op een volgende leidersconferentie zou-
den verdere afspraken gemaakt worden.

De argumentatie van Jansen in zijn brief van juli 1990 maakte weinig indruk
op de cda-partijtop. Een reactie werd niettemin wenselijk geacht.82 Het zou
echter maar liefst driekwart jaar duren, vooraleer Van Velzen een antwoord te-
rugzond. Hierin benadrukte de cda-voorzitter nogmaals de eigenheid van de
christen-democratie ten opzichte van zowel het conservatisme als het socialis-
me. Van Velzen kon het ook niet met Jansen eens zijn, dat het evangelie als
voornaamste politieke inspiratiebron tot onduidelijke stellingnames zou voe-
ren. Er was naar zijn mening geen praktischer religie dan de christelijke. Ver-
wijzend naar eerdere uitlatingen van Jansen vroeg Van Velzen zich dan ook af:
‘Hast du deine Meinung geändert?’ Het streven naar een duidelijk christen-de-
mocratisch profiel was voor Van Velzen ook geenszins gelijk te stellen met het
afzien van politiek bedrijven. Hij besloot zijn reactie met het pleiten voor een
open discussie; anders zou het realiseren van consensus binnen de evp op dit
punt wel eens zeer moeilijk kunnen zijn.83

Al enkele dagen later kwam het antwoord van Jansen, die het verwijt dat hij
aangaande het evangelie als inspiratiebron voor politiek handelen van mening
was veranderd, niet onweersproken wilde laten. Hij benadrukte dat het evan-
gelie voor hem onverminderd een inspiratiebron was, maar ‘kein einziges Re-
zept für die Lösung irgendeines politischen Problems’. Zo was het evangelie be-
halve voor christen-democraten ook voor de christenen onder socialisten, con-
servatieven en liberalen een inspiratiebron. Het onderscheid zat hem naar zijn
mening veeleer in het vertalen van de christelijk-sociale leer van de negentien-
de eeuw naar de actualiteit, het handhaven van christelijke normen en waarden
tegen seculariseringstendensen vanuit de moderne samenleving en de specifie-
ke vorm van op consensus gerichte praktische politiek. Het bezwaar dat de Ne-
derlanders aanvoerden tegen een polarisatie in de Europese politiek, achtte Jan-
sen onzinnig. De politiek was gebaat bij duidelijkheid en partijen dienden zich
dan ook duidelijk te onderscheiden van de concurrentie. Hier wreekte zich een
verschil in uitleg van het begrip polarisatie. Waar Jansen de term uitlegde als het
duidelijk presenteren van de verschillen, verstonden de Nederlanders onder
polarisatie het creëren van de tegenstelling tussen links en rechts, waarbij alle
nuances wegvielen. Jansen hield de Nederlanders een spiegel voor: het succes
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van het cda was juist te danken geweest aan een grote bereidheid tot vernieu-
wing, hetgeen liberale en conservatieve elementen aangetrokken had. Dezelfde
open houding moest nu ook de evp aannemen, zo vond Jansen. ‘Wenn wir uns
abschliessen, um “rein” zu bleiben, verlieren wir auf Dauer unsere Attraktivität
und schliesslich auch unsere Identität!’84

Nuances in CDA-eurodelegatie en partij

Zoals wel vaker kwamen vanuit Straatsburg wat pragmatischer geluiden dan uit
de partij zelf. Oostlanders positie in de cda-delegatie in het Europees Parle-
ment was dan wel even ‘hard’ als voorheen, maar delegatieleider Penders liet
een genuanceerder geluid horen. In een reactie op de artikelen van Koppejan en
Hoogerwerf in CD/Actueel en CDV bracht hij allereerst enkele correcties aan op
de weergave van de feiten door de beide jongeren. De door hen geschetste
getals verhoudingen klopten niet: in de meeste situaties beschikte de christen-
democratische stroming nog wel degelijk over de meerderheid in de evp. Bij de
hernieuwde beschouwing over de toetredingsaanvraag van de conservatieven,
zoals voor de zomer van 1991 afgesproken, zou ook naar zaken als de grond-
slag gekeken worden, zo vulde hij aan. Ook voor Penders was aansluiting van
de conservatieven bij de evp-fractie zelfs na de in juli 1989 door het evp-presi-
dium voorgestelde twee jaar durende ‘stageperiode’ onbespreekbaar. Toch had
de praktijk van het werk in het Europees Parlement bewezen dat het voor de
evp-fractie noodzakelijk was bondgenoten te vinden om het eigen programma
te realiseren. De linkse dominantie belette de uitvoering van de christen-demo-
cratische ‘verantwoordelijke samenleving’. Tevens werd de verdere uitbouw
van de Europese samenwerking door de nationale tendensen van sommige so-
cialistische (met name de Britse en Franse) partijen geblokkeerd. De benodigde
bondgenoten voor de evp-fractie dienden uiteraard wel te voldoen aan scherpe
criteria met betrekking tot de Europese opstelling, maar eveneens ten aanzien
van het ‘mens- en maatschappijbeeld’.85

Buitenlandsecretaris Th.P.G. Kralt stak begin juni 1990 zijn licht eens op bij
Maij-Weggen, die na een periode van tien jaar in het Europees Parlement najaar
1989 als minister van Verkeer en Waterstaat was toegetreden tot het derde ka-
binet-Lubbers. Maij-Weggen hamerde op een sterke aanwezigheid van het cda
op de bijeenkomsten van de internationale christen-democratische verbanden,
zeker nu de kwestie rond de toelating van de conservatieven in een beslissende
fase leek te komen. Zelf toonde zij zich onverzoenlijk in deze discussie: de ver-
schillen tussen conservatieven en christen-democraten waren veel te groot om
tot een gezamenlijke fractie te kunnen komen. Een associatie met de conserva-
tieven zou daarbij op nationaal niveau desastreuze gevolgen kunnen hebben
voor het cda.86

Partijvoorzitter Van Velzen haakte enkele weken later bij de discussie aan in
een interview in CD/Actueel. Mede in zijn hoedanigheid als ondervoorzitter van
de evp stelde hij zich genuanceerd op, waarbij hij een verrassend grote bereid-
willigheid toonde tot dialoog met de Britse conservatieven. Naar zijn mening
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waren veranderingen binnen de Britse conservatieven in de richting van meer
christen-democratische opvattingen in een post-Thatcher periode zeer wel
denkbaar. Het waren toch ook de Tories geweest die het contact hadden ge-
zocht met de christen-democraten en niet andersom? Hij wees tevens op de be-
staande pluriformiteit binnen de evp zelf, die terug te voeren was op de ver-
schillende nationale omstandigheden waarin de partijen functioneerden. Het
cda mocht niet verheven worden tot ‘norm voor Europa’, zo bekritiseerde hij
de artikelen van Koppejan en Hoogerwerf. Het was voor de christen-democra-
ten van belang om vanuit een duidelijk eigen profiel ad hoc-coalities aan te gaan
met andere stromingen zoals de conservatieven. Over dat profiel, dat in de uit-
werking per nationale partij zou kunnen verschillen, moest binnen de evp en de
afzonderlijke partijen voortdurend nagedacht worden.87

Het cda zocht in zijn strijd tegen de dreigende toetreding van de conserva-
tieven tot de evp-fractie steun bij de andere Benelux-partijen. Van de Luxem-
burgse csv viel, gezien haar nauwe banden met de edu, weinig te verwachten.
Het kwam dus aan op de Belgische geestverwanten. Tijdens een gesprek met af-
vaardigingen van cvp en psc op 21 juni 1990 in het Belgische Essen maakte Van
Velzen de afwijzende positie van het cda nog eens duidelijk. Hij was hier op-
vallend minder genuanceerd dan in zijn interview met CD/Actueel. Namens de
Vlaamse partij toonde voorzitter Van Rompuy zich pragmatischer: zijn partij
had in het verleden wel vaker contacten met de Conservatives gehad. Hij plaats-
te de kwestie in een breder perspectief: de ontwikkelingen in Oost-Europa,
waar zich nauwelijks ‘zuivere’ christen-democratische partijen vormden, zou-
den ertoe kunnen leiden dat er op het continent slechts enkele geestverwante
partijen zouden overblijven en de christen-democratie een marginaal verschijn-
sel zou worden. Dat perspectief was dan ook weinig rooskleurig.88 De steun van
de cvp was dus verre van een onvoorwaardelijke.

Teneinde een gewillig klimaat voor de aanvraag te creëren, ging een door
Prout geleide delegatie van de Britse conservatieven in juli de partijbureaus
langs. Op 16 juli vond op het Haagse partijkantoor de ontmoeting met een aan-
tal cda’ers plaats. Van Velzen, ondervoorzitter Van de Beeten, eurodelegatielei-
der Penders, jongerenvertegenwoordiger Hoogerwerf, buitenlandcommissielid
M.H.J.Ch. Rutten89, buitenlandsecretaris Kralt en wi-medewerker Brinkel
vormden hier een uiterst kritisch gehoor voor de Britse gasten. Van de Beeten
leidde de sessie in met een uiteenzetting over de verschillen tussen conservatie-
ven en christen-democraten. Die lagen volgens het cda zowel op historisch,
ideologisch als concreet politiek terrein. De aanvraag van de Britse Tories
mocht ook niet op één lijn gesteld worden met die van de Griekse nd en de
Spaanse pp. Dat waren beide heterogeen samengestelde nieuwe partijen, die
 zeker ook christen-democratische groeperingen herbergden. Dat was bij de
eeuwenoude Conservative Party niet het geval. Bovendien bestond bij de Ne-
derlanders, zo betoogde Van de Beeten, nog steeds de hoop dat in de toekomst,
wellicht onder een gewijzigd kiesstelsel, christen-democratische groepen in
Scandinavië en zelfs Groot-Brittannië een reële kans zouden krijgen op grote-
re politieke betekenis. Het argument dat de conservatieven uit deze landen toe-
gelaten moesten worden omdat de evp anders in deze eg-lidstaten niet verte-
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genwoordigd was, zou daarmee komen te vervallen. Daarbij vond het cda dat
in een pluralistisch Europa de noodzaak niet eens bestond om in elk land poli-
tieke voet aan de grond te hebben. In de daaropvolgende discussie bleek dat de
Britse delegatie zich sterk afzette tegen het Europese beleid van partijgenoot
Thatcher. edg-bureaulid Fred Catherwood wees erop dat de Conservative Par-
ty in haar lange geschiedenis vanuit haar pragmatisme allerlei veranderingen
had ondergaan en dat het dus ook onjuist zou zijn om haar actuele standpun-
ten eeuwigheidswaarde toe te kennen. Gewezen werd voorts op de invloed van
de Anglicaanse kerk, met name ten tijde van het ontstaan van de Tory Party.
Vanwege het ontbreken van een beginselprogramma (‘We are no marxists’, zo
luidde de verklaring) waren de christelijke beginselen en normen niet expliciet
verwoord, maar dat wilde niet zeggen dat ze niet onderschreven werden. De
Britse delegatie ging zelfs zover dat zij beweerde het Program van Uitgangs-
punten van het cda te kunnen onderschrijven. Rutten merkte hierna op dat de
discussie wel wat diffuus verlopen moest, omdat de ene partij wel en de andere
niet over een ‘doctrine’ beschikte. De Britse delegatie beklemtoonde deson-
danks andermaal de wens om zich bij de evp-fractie aan te sluiten. Daarvoor
had zij zelfs al een invitatie van de liberale fractie in het Europees Parlement af-
gewezen. Prout achtte aansluiting van de edg bij de evp-fractie ook van belang
voor de voortgang van de Europese integratie: anders zouden de Britten uit het
centrum van de macht geweerd worden. Onder verwijzing naar een eerder ge-
sprek met Martens schetste hij de mogelijkheden om gezamenlijk tot realisering
van een beperkte, maar realistische politieke agenda te komen. De opvattingen
van Thatcher over Europa werden ook niet unaniem gedeeld in de Conservati-
ve Party, zo schetste Prout de verdeeldheid van zijn partij op dit punt. Hij
poogde hiermee tevens een geruststellend antwoord te geven op de opmerkin-
gen van Van Velzen die verwees naar de recente commotie over publieke op-
merkingen van Nicholas Ridley, de minister voor Handel en Industrie, die de
Europese integratie had gekenmerkt als een poging om Duitsland alsnog de he-
gemonie over het continent te geven. In gesprekken met Kohl had de edg al
aangegeven verder te willen gaan dan Thatcher. Van cda-zijde werd een coali-
tie edg-evp echter onverminderd prematuur bevonden. Van Velzen besloot de
bijeenkomst weliswaar met de belofte over het toetredingsverzoek van de con-
servatieven nog eens na te denken, maar stelde daarbij wel dat de partijlijn vast-
gelegd was met de partijraadsresolutie van 9 juni. De toezegging de discussie te
willen continueren, hield dan ook geenszins de bereidheid tot concessies in.90

Die waren dan ook niet te vernemen in de toespraak, die Van Velzen op 27
oktober in het congresgebouw in Den Haag hield ter gelegenheid van het tien-
jarig bestaan van het cda:

Eén ding is zeker, als we het over de christen-democratie hebben dan weten we waar het
beginpunt ligt. Bij het Evangelie. Het betekent dat een aantal normen en waarden, zoals
af te leiden van onze uitgangspunten, centraal staan. Daarop mogen we anderen ook
bevra gen. Daarom is er wat ons betreft geen plaats voor conservatieven bij de christen-
demo craten. Laat de conservatieven eerst maar plaats maken voor de ‘C’ in hun eigen
gele dingen en dan praten we nog wel eens verder.91
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Versterkte positie CDU en leiderswissel Tories: isolement CDA dreigt

Onverminderd waren het de Duitse christen-democraten die het stevigst bleven
‘pushen’ voor de toetreding van de conservatieve partijen. Twee veranderingen
droegen ertoe bij dat de betekenis van deze pleidooien vanuit de cdu in de vol-
gende jaren alleen maar toenam. Allereerst werd op het partijcongres van sep-
tember 1989 in Bremen afgerekend met de factie rond de ambitieuze partijse-
cretaris Geißler, die de cdu aantrekkelijker wilde maken voor centrum-linkse
kiezers. Diens relatie met zijn vroegere beschermheer Kohl, die onder geen be-
ding de conservatieve aanhang wenste te verliezen, was mede daardoor ver-
slechterd. Geißler werd opgevolgd door Volker Rühe, die zich vervolgens als
presidiumlid met de contacten in evp- en cdi-verband zou moeten bezighou-
den. De wisseling van de wacht betekende een nederlaag voor de linkervleugel
van de cdu. Daarnaast was door de hereniging van beide Duitslanden begin ok-
tober 1990 de cdu in omvang aanzienlijk toegenomen: allereerst vanwege de
opname van de Ost-cdu, vervolgens vanwege de toetreding van grote groepen
nieuwe leden, vooral jongeren en boeren, maar ook een aanzienlijke hoeveel-
heid protestanten. In de Europese christen-democratische partijenfamilie was
de cdu daarmee meer dan ooit het grootste lid. De stemming op het eerste con-
gres van de eenheidspartij, op 1 en 2 oktober 1990 (twee dagen later zouden de
Oost-Duitse Länder toetreden tot de Bondsrepubliek) in Hamburg, was dan
ook een manifestatie van triomfalisme. cda-buitenlandsecretaris Kralt, die met
Van Velzen het cda vertegenwoordigde op dit verenigingscongres, bespeurde
wel dat onder invloed van de sterk anti-Europese toon die Thatcher recent bij-
voorbeeld op de edu-top van Helsinki aangeslagen had, leidende cdu’ers wa-
ren gaan twijfelen aan de wenselijkheid van de toetreding van de Britse Tories
tot de evp-fractie. Met name de Sozialausschüsse binnen de cdu zagen een der-
gelijke stap niet zitten. Tory-voorzitter Kenneth Baker, eveneens in Hamburg
present, gaf Kralt te kennen dat hij zijn partij geenszins zag als christen-demo-
cratisch. Baker zag ook het risico van verwatering van de eigen politiek bij een
samengaan met de christen-democraten op Europees niveau. Wèl was de evp
van alle gegadigden de interessantste partner in het Europees Parlement. Kralt
putte uit zijn ervaringen in Hamburg in ieder geval weer hoop voor het voort-
zetten van de discussie over het behoud van het christen-democratisch profiel
van de evp.92 Oostlander kon zich voorjaar 1991 niet aan de indruk onttrekken,
dat de Duitse hereniging de cdu een aan overmoed grenzend nieuw zelfver-
trouwen bezorgd had – ook in de kwestie van de aansluiting van de conserva-
tieven bij de evp. Aan Nederlandse zijde groeide daarentegen het onbegrip over
het aanhoudende streven aan Duitse kant naar een antisocialistisch blok op
Euro pees niveau. Na de revoluties in Oost-Europa was het communisme als
geopolitieke antagonist immers verdwenen.93

Ondertussen was op het evp-congres dat op 15 en 16 november 1990 in Du-
blin werd gehouden, eens te meer gebleken hoe het cda alleen was komen te
staan met zijn afwijzende standpunt ten aanzien van de Britse conservatieven en
zijn pleidooien voor een zuiver christen-democratische evp. De redevoering die
premier Lubbers hier hield over ‘oprecht christelijke politiek’ werd door velen
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ook als achterhaald gezien. Datzelfde zal gegolden hebben voor de opmerkin-
gen van Van Velzen over de noodzaak tot verdere verdieping van het christen-
democratisch profiel van de evp:

Niet de macht is belangrijk, maar het profiel dat de Europese Christen Democraten heb-
ben. Dat profiel is bepalend voor de macht, en niet andersom.

Een andere illustratie van de schuivende posities vormde de aanwezigheid, voor
het eerst op een evp-congres, van een waarnemersvertegenwoordiging van de
Conservative Party.94

Na afloop van het congres waren de cda’ers enigszins aangeslagen door de in
Dublin gesignaleerde tekenen van afnemende weerstand tegen de aansluiting van
de conservatieven. Naar de indruk van Van Velzen was buiten het cda alleen de
Waalse psc nog eenduidig tegen. De Italianen leken zich neer te leggen bij de con-
servatieve infiltratie als een langzaam sluipend proces. In het partijbestuur werd
van deze ontwikkelingen verslag gedaan. In de besloten kring van de commissie
buitenland voorspelde secretaris Kralt teleurgesteld dat het cda deze strijd waar-
schijnlijk zou gaan verliezen. Voortbordurend op dit scenario stelde Notenboom
dat ook in dit geval het cda de evp niet mocht verlaten. De Nederlanders moes-
ten er dan maar voor zorgen dat zij zelf binnen de evp herkenbaar christen-de-
mocratisch zouden blijven. Desnoods moest ingestemd worden met een aparte
status voor de Conservatives en de naam van de fractie aangepast worden.95

Het pessimisme bij het cda werd vooral ingegeven door de recente leiders-
wissel in de Tory Party. Na een leiderschap van anderhalf decennium was de
kritiek op premier Thatcher door een opeenvolging van politieke inschattings-
fouten – waaronder het ontslag van voormalig vertrouweling Howe wegens al
te pro-Europese opvattingen – toegenomen. Nadat zij bij de eerste ronde van
de verkiezingen voor het partijleiderschap onvoldoende stemmen had behaald
en een tweede ronde noodzakelijk was geworden, trad zij op 28 november 1990
af als premier en partijleider. De voorkeur van de europarlementariërs ging tij-
dens de verkiezingsstrijd naar de veel pro-Europeser Heseltine, die overigens
niet als winnaar uit de bus kwam. Thatchers kroon kwam op het hoofd van een
compromisfiguur, de ten aanzien van Europa gematigde John Major. Meer
Euro pees gezinde politici als Patten, die partijvoorzitter werd, Kenneth Clarke
en Heseltine kregen prominente posities in het kabinet.96

Dat de betrekkelijk kleurloze Major het ook persoonlijk makkelijker kon
vinden met Kohl (en Martens) dan de geprononceerdere Thatcher, zal een po-
sitieve rol hebben gespeeld in de verdere verbetering van de betrekkingen tus-
sen de cdu en de Conservatives. wi-directeur Van Gennip sprak in dit verband
zelfs van een ontluikende ‘innige relatie’ tussen Kohl en Major. Het had tevens
alles te maken met de positievere houding van de nieuwe Britse premier ten aan-
zien van Europa in vergelijking met zijn voorganger. De pro-Europese rede-
voering van Major, waarbij hij stelde dat de plaats van Groot-Brittannië ‘at the
very heart of Europe’ was, bij gelegenheid van zijn bezoek aan de kas in Bonn
op 11 maart was er een eerste signaal van. Bij deze gelegenheid wees hij erop dat,
hoewel geen ‘twins’, de cdu en de Conservative Party ‘members of the same 
family’ waren. Beide partijen hadden met succes in de negentiende eeuw het li-
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beralisme en in de twintigste het socialisme bevochten. De normen en waarden
die beide partijen aanhingen, waren dezelfde, zo hield Major zijn Duitse gehoor
voor. In zijn toespraak wees hij ook nog eens op de al jarenlang bestaande nau-
we contacten tussen beide partijen, waarin de vestiging van een kas-kantoor in
Londen zo’n tien jaar eerder een voorname rol had gespeeld. Een samengaan
van de Britse conservatieven in het Europees Parlement met de evp-fractie zou
dan ook zijn zegen hebben.97 Kohl en Major waren het er in ieder geval snel over
eens, dat het de hoogste tijd was voor de toetreding van de Britse conservatie-
ven tot de evp-fractie. Daarvoor moest dan wel de weerstand bij de Italiaanse,
Belgische en Nederlandse christen-democraten overwonnen worden, zo begre-
pen beide regeringsleiders.98

Begin december vond een gesprek plaats tussen een cda-delegatie en een
tweepersoons edu-afvaardiging; het was het eerste contact in het post-Thatcher
tijdperk. De twee conservatieven wezen op het stemgedrag van de edg in het
Europees Parlement, dat steeds conform de evp-lijn was, en beweerden stellig
het door de evp in Dublin aangenomen document For a federal constitution for
Europe te kunnen onderschrijven. De machtswisseling in de Conservative 
Party zou ertoe leiden dat de Europese politiek van de Tory-regering een gelei-
delijke koerswijziging zou ondergaan, zo voorspelden zij. Ook op het stuk van
normen en waarden konden conservatieven en christen-democraten elkaar mak-
kelijk vinden. Kralt wees daarentegen op het voor het cda cruciale punt van de
identiteit. Om hierover over en weer duidelijkheid te krijgen was uitwisseling
van documentatie noodzakelijk. Hiertoe werden de eerste stappen gezet.99

De tegenstanders van opname van de conservatieven in de evp-fractie kregen
voorjaar 1991 steun van cda-nestor Schmelzer. Deze was in de herfst van 1990
weliswaar afgetreden als voorzitter van de commissie buitenland, maar kon als
adviserend lid van het partijbestuur invloed blijven uitoefenen op de koers van
de partij. Schmelzers oordeel over de mogelijkheid van een uitbreiding van de
evp-fractie met conservatieve europarlementariërs was helder: ‘een verdoeze-
ling van uitgangspunten vind ik een te hoge prijs voor het creëren van nog meer
kwantitatieve invloed’.100

Ook voor Oostlander bleven de Britse Tories niet meer dan politieke oppor-
tunisten, die zich aan doctrines of programma’s niets gelegen lieten liggen. On-
danks zijn ongebroken strijdlust om zich te verzetten tegen de toetreding van
de conservatieven, vermoedde hij al voorjaar 1991 dat de strijd een hopeloze
was. Immers, de overeengekomen procedure bepaalde dat de evp-fractie zelf bij
meerderheidsbesluit kon beslissen over toetreding van de conservatieve euro-
parlementariërs. Naar zijn mening zou een positief besluit van de fractie echter
grote gevolgen hebben voor de evp zelf, die dan toch ook een organisatorische
band zou aangaan met de Conservative Party. Het was dus onterecht, dat de evp
als partij geen zeggenschap zou hebben over deze toetredingskwestie. Zoals
ook Koppejan en Hoogerwerf hadden vastgesteld, zou de toelating van de der-
tig conservatieve europarlementariërs aan het einde van de ‘stageperiode’ van-
wege hun coöperatieve opstelling naar de prognose van Oostlander wel eens
een formaliteit kunnen worden: ‘We zullen de strijd natuurlijk aangaan als we
de kans krijgen, maar het is niet uitgesloten dat we bij voorbaat gefopt zijn.’101
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De commissie buitenland trachtte tijdens haar vergadering op 26 februari
1991 naar aanleiding van de partijraadsresolutie van juni 1990 tot een nadere
standpuntbepaling te komen met betrekking tot het profiel van de evp. Nadat
dit gremium al voorjaar 1990 niet tot een eensgezind oordeel was gekomen, lie-
pen de opvattingen ook nu uiteen. Penders was weliswaar te spreken over de sa-
menwerking met de conservatieven in het Europees Parlement, maar bleef
sceptisch ten aanzien van de Britse wens om zich aan te sluiten bij de evp-frac-
tie. De Tories waren immers ook niet van plan om op partijniveau toe te treden
tot de evp. Penders voorspelde zijn medecommissieleden wel dat, indien het in
de evp-fractie tot een stemming zou komen over de aanvraag van de edg, het
afwijzende standpunt van het cda kansloos was. Het was daarom van belang
dat binnen de evp zelf een duidelijke positie werd ingenomen. Penders ver-
moedde echter dat, wanneer daaruit een onverbloemd ‘neen’ tegen iedere vorm
van samenwerking met de conservatieven naar voren kwam, de kwestie weer in
de fractie kwam. Daar zou het pleit dan snel beslecht zijn pro opname van de
edg. Kortom: Penders suggereerde dat binnen de evp ten minste de deur op een
kier gezet zou moeten worden. Hij was voorts van oordeel dat op den duur de
mens- en maatschappijvisies van christen-democraten en conservatieven zou-
den convergeren en dat samengaan dus ad ultimum onvermijdelijk was. De
voormalig diplomaat Gualthérie van Weezel ging in zijn toeschietelijkheid ten
opzichte van de conservatieven nog een stap verder en herhaalde dat het niet zo
kon zijn dat het cda wel contacten had in Duitsland maar niet in Groot-Brit-
tannië. Notenboom bleef daarentegen hameren op de ‘principiële grondslag’.
Samenwerking was mogelijk, maar op ad hoc-basis en zij zou iedere parlemen-
taire periode opnieuw geëvalueerd moeten worden. Commissievoorzitter Ru-
ding moest afsluitend vaststellen dat er opnieuw geen consensus bereikt was.102

De kwestie van de openbreking van de evp had inmiddels een nieuwe wen-
ding gekregen door de onverwachte ontwikkelingen aan het einde van de jaren
tachtig in Midden- en Oost-Europa. Het perspectief dat in de toekomst landen
uit deze regio zouden toetreden tot de eg vormde een aanvullend argument
voor de voorstanders van een ‘open’ evp.103

Pogingen tot afstemming vóór de partijleidersconferentie van april 1991

Zoals door het evp-bestuur in juni 1989 was besloten, zou voorjaar 1991 op-
nieuw naar de toetredingsaanvraag van de edg gekeken worden. De ervaringen
van de tussenliggende twee jaren zouden als toetssteen dienen voor verdere be-
sluitvorming. Binnen de evp werd de kwestie doorgeschoven naar een betrek-
kelijk nieuw gremium, dat in de tijdens het evp-congres van november 1990
aanvaarde herziene statuten een formele positie was toegekend.

Na haar oprichting in 1976 was het centrum van de politieke macht binnen
de evp steeds aan het verschuiven geweest. Lag deze in de jaren vóór de eerste
Europese verkiezingen nog bij de euro-enthousiaste afgevaardigden van de aan-
gesloten partijen in het Politiek Bureau, daarna werd de positie van de demo-
cratisch gekozen europarlementariërs steeds sterker. Met name de financiële
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zwakte van de Europese partijen – hetzelfde gold voor de liberale en socialisti-
sche Europese partijenfederaties – en de daardoor ontstane afhankelijkheid van
de wèl financieel en facilitair vanuit Brussel ondersteunde Europese fractie
droegen ten zeerste bij aan de dominantie van de europarlementariërs. Daarbij
was de fractie als ‘konstituierendes Mitglied’ van de evp ruimschoots vertegen-
woordigd in de diverse gremia. Zo konden in beginsel alle europarlementariërs,
voor zover lid van een bij de evp aangesloten partij, met stemrecht aan de con-
gressen deelnemen en behoorde het fractiepresidium, aangevuld met de natio-
nale delegatieleiders, ex officio tot het Politiek Bureau.104

Aan het einde van de jaren tachtig leek het centrum van de macht binnen de
evp zich nogmaals te verplaatsen. Al vanaf 1978 waren de partij- en regerings-
leiders met enige regelmaat bijeengekomen om informeel te spreken over kwes-
ties betreffende de ontwikkeling van de evp, maar ook over politieke kwesties.
Later zouden zich de leiding van de evp-fractie en de christen-democratische
leden van de Europese Commissie hierbij aansluiten. Vanaf 1990 vonden de
conferenties steeds vaker plaats aan de vooravond van de bijeenkomsten van
de Europese Raad, soms zelfs in dezelfde plaats. Zij hadden onder meer tot
functie de standpunten van de christen-democratische regeringsleiders vooraf
op elkaar af te stemmen. Meer dan eens wisten de regeringsleiders in de evp-
partijen hun socialistische, conservatieve en liberale collegae in de Europese
Raad met een eensgezinde opstelling te verrassen. Zo werd de Britse premier
Thatcher tijdens de Europese top van 27 oktober 1990 in Rome overvallen door
de twee dagen eerder in Brussel bereikte overeenstemming tussen Andreotti,
Kohl, Martens, Lubbers, Santer en de Griekse premier Konstantin Mitsotakis
over het tijdschema met betrekking tot de Europese Monetaire Unie (emu). Het
bracht de Europese socialisten en liberalen ertoe eveneens dergelijke ‘topconfe-
renties’ te beleggen. In november 1990 kreeg de partij- en regeringsleiderscon-
ferentie een plaats in de nieuwe evp-statuten.

Het aldus gecreëerde overleg had door de uitstraling en het gezag van de
deelnemers grote en soms doorslaggevende invloed. Daarbij speelde tevens een
rol, dat in de eerste helft van de jaren 1990 ongeveer de helft van de eg-rege-
ringsleiders aan deze evp-‘toppen’ deelnam. In de Duitse Bondsrepubliek was
Kohl sinds oktober 1982 kanselier; hij zou dat ruim anderhalf decennium blij-
ven. Op de evp-topconferenties zou Kohl steeds nadrukkelijker een dominan-
te positie innemen, hetgeen soms tot irritatie bij de andere aanwezigen leidde.105

In Italië stond de christen-democraat Andreotti van juli 1989 tot april 1992 aan
het hoofd van de regering. In België werd eerste minister Martens in maart 1992
opgevolgd door zijn partijgenoot Jean-Luc Dehaene. Tot 1994 werden de 
Nederlandse coalitieregeringen in deze periode aangevoerd door de cda’er
Lubbers. Tot hij in juli 1994 geroepen werd tot het presidentschap van de 
Europese Commissie was Santer sinds 1984 eerste minister van Luxemburg.
Ook Mitsotakis (eerste minister van Griekenland van april 1990 tot einde 1993)
was een vaste deelnemer aan de topbijeenkomsten.

Met deze leidersconferenties troefde de evp haar tegenvoeter edu dan ook af
op het stuk waarvoor de laatste juist door de Britse conservatieven en Duitse
christen-democraten was opgericht, te weten het coördineren van de politieke
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posities van de centrum-rechtse meerderheidspartijen. Zoals we nog zullen
zien, was niet iedereen tevreden met de verschuiving van de macht naar de top
van partij- en regeringsleiders. De onevenwichtige samenstelling (regeringspar-
tijen waren dubbel vertegenwoordigd) en het vertrouwelijke karakter van de
conferenties droegen volgens deze critici niet bij aan een transparante en de-
mocratische besluitvorming binnen de evp. In hun handboek over de politieke
partijen in de eg kennen de Britse politicologen Hix en Lord buitengewoon
veel belang toe aan deze leidersconferenties. Zo worden zij beoordeeld als de
belangrijkste beslissingsorganen binnen de drie belangrijkste transnationale
partijenfederaties.106 In de kwestie rondom de toetreding van de edg tot de evp-
fractie, zoals hieronder beschreven, zal echter blijken dat de conferentie van
partij- en regeringsleiders zeker niet in alle gevallen oppermachtig was.

De eerste ‘officiële’ evp-top was voor 13 april 1991 gepland. Als enige pun-
ten voor deze conferentie stonden de relatie van de evp met de conservatieven
en de aanvraag van de edg van juni 1989 op de agenda. Nu de in juli 1989 door
het evp-presidium bepaalde ‘proefperiode’ van twee jaar ten einde liep, hadden
de conservatieven recht op uitsluitsel. In een schrijven van einde februari 1991
herinnerde Prout evp-president Martens hier nog eens aan. In de brief herhaal-
de de edg-voorzitter de bekende argumenten van de conservatieven om hun
heil juist bij de evp-fractie te willen zoeken. Het betoog bevatte ook een impli-
ciet dreigement dat de conservatieven bij afwijzing door de evp zeer wel moge-
lijkheden zagen in een, zeker na de te verwachten toetreding van nieuwe Scan-
dinavische en Oost-Europese landen tot de eg, omvangrijke eigen fractie.107

Martens had met het oog op de conferentie van partijvoorzitters en rege-
ringsleiders in april 1991 de wetenschappelijke instituten van de evp-partijen
uitgenodigd hun mening over de kwestie eens op papier te stellen. Een werk-
groep onder zijn leiding zou voor de conferentie een synthese van deze opinies
verzorgen.108 Namens het cda nam Van de Beeten zitting in deze werkgroep, die
overigens nooit tot een intensieve werkzaamheid zou komen.109

Het cda had juist in deze fase veel van zijn hoop gevestigd op de contacten met
de geestverwanten in de Beneluxlanden. Zoals ook in de voorafgaande decen-
nia slaagden de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse christen-democraten
er niet in een gezamenlijk standpunt te formuleren. De csv was al veel langer
overtuigd van de noodzaak tot samenwerking met de conservatieven en kon
dus als potentiële bondgenoot van de Nederlanders afgeschreven worden. Ook
de Belgen stonden niet onverdeeld aan de zijde van het cda, het was tijdens het
overleg van het voorjaar 1990 al gebleken. Zo wensten de Vlaamse geestver-
wanten inzake de aanvraag van de edg een zakelijk standpunt in te nemen op
het moment dat de kwestie concreet aan de orde gesteld zou worden. Het ge-
geven, dat met de Griekse nd en de Spaanse pp al conservatieven in de evp op-
genomen waren, droeg bij aan de ‘open’ houding van de cvp.110 In een gesprek
met een assistent van Martens begin januari 1991 bleek Kralt dat de cvp bij de
campagne van de volgende parlementsverkiezingen het christelijke karakter zo
weinig mogelijk wilde benadrukken teneinde de niet-kerkelijke kiezers niet af
te schrikken. Ook partijvoorzitter Van Rompuy en Martens zelf hadden ver-
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klaard weinig toekomst te zien voor de cvp indien zij aan een scherp christen-
democratisch profiel zou vasthouden. Het kon niet anders, of deze wijziging
van strategie moest gevolgen hebben inzake de ‘conservatieve kwestie’ in evp-
verband.111 Voor het cda werd steeds duidelijker, dat van Vlaamse zijde weinig
steun te verwachten viel in de strijd om het behoud van het christen-democra-
tisch karakter van de evp.

Hernieuwd overleg tussen de Beneluxpartijen op 8 februari over het profiel
van de evp gaf een gevarieerder beeld over de opvattingen binnen de cvp te zien.
De europarlementariërs Fernand Herman en Raphael (‘Raf’) Chanterie vonden
dat de toelating van de edg tot de evp-fractie tot onoverkomelijke problemen
zou leiden; de laatste wenste echter discussie over samenwerking niet uit de weg
te gaan. Hij dacht aan een compromisformule zoals een federatie tussen twee
zelfstandig blijvende eenheden. Het was een constructie waarin cvp en psc al
twintig jaar samenwerkten. Indien deze bereidheid enig water bij de wijn te
doen er niet was, zouden de voorstanders van een christen-democratische evp
overstemd worden en alles verliezen, zo meenden de Belgen. Ook Van Rom-
puy, die zich vanwege de sleutelpositie van zijn partijgenoot Martens geremd
achtte om forse uitspraken te doen, oordeelde een compromis onvermijdelijk,
zeker gezien de vasthoudendheid van de Duitse partijen. cepess-directeur Paul
Maertens, hoewel akkoord met de afwijzende houding ten aanzien van de edg-
toetredingsaanvraag, vond de opstelling van het cda te defensief.

Hoewel er tussen cvp/psc en cda aanzienlijke verschillen bestonden in dit
dossier, werd toch besloten tot intensievere samenwerking in de aanloop naar
de evp-top in Brussel. Hiertoe werden twee gezamenlijke werkgroepen inge-
steld. De ene, onder leiding van Van Gennip, ging de mogelijkheden voor hand-
having van het christen-democratisch profiel van de evp onderzoeken. Een en
ander resulteerde in voorstellen voor een Europees program van uitgangspun-
ten, een wetenschappelijk instituut en een vormingscentrum voor Oost-Euro-
pa. De andere werkgroep, geleid door Chanterie, onderzocht de mogelijke
vorm die een eventuele samenwerking met de edg moest krijgen.112 In deze pe-
riode werden door de onderzoeksinstituten van beide partijen, het wi en het ce-
pess, notities uitgebracht die de programmatische verschillen tussen de chris-
ten-democraten en de conservatieven duidelijk moesten maken.113

De cda’ers moeten gehoopt hebben door middel van voortdurend contact de
Belgen weer in het eigen kamp te krijgen. Op 14 februari volgde daarom op-
nieuw overleg, zij het ditmaal zonder de Luxemburgers – die waren door het
cda als potentiële bondgenoten in deze kwestie al afgeschreven. Van de Beeten
zette uiteen, dat de positie voor de tegenstanders van samengaan met de con-
servatieven in het Europees Parlement helemaal nog niet zo kansloos was.
 Immers, de Conservatives waren de vragende partij, waarbij zij geen daadwer-
kelijk alternatief hadden. Aansluiting bij de liberale fractie, waarin de Britse
 Liberal Party al een prominente rol speelde, was onwaarschijnlijk, mede omdat
het de Tories niet dichter bij het centrum van de macht bracht. Ook van de kant
van de Duitse christen-democraten was geen scheuring te verwachten indien de
fusie in het Europees Parlement niet doorging, zo meende de cda-vice-voor-
zitter. evp-parlementslid Herman achtte het scenario van een gang van de 
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Tories naar de liberale fractie daarentegen niet irreëel. Ook Chanterie pleitte
toch liever voor een compromis: van Duitse zijde was nooit keihard een volle-
dig gefuseerde fractie geëist. Daar werd eerder aan een ‘fractiegemeenschap
naar het model van de cdu/csu in de Bundestag’ gedacht, zo had hij van
Klepsch vernomen. Zo’n formule impliceerde overigens wel een gezamenlijke
fractie met één voorzitter en gemeenschappelijke woordvoerders. De evp-
fractie voorzitter had op dat moment overigens zelf ook niet zo’n haast met de
aansluiting van de Tories, aangezien hij de steun van de volledige fractie nodig
had om tot voorzitter van het Europees Parlement gekozen te kunnen worden.
Chanterie wenste voorts van de edg een duidelijke verklaring over de voort-
gang van de Europese integratie te verkrijgen. Als compromisformule her -
haalde hij zijn een week eerder bepleite cvp/psc-constructie, die gescheiden
 optredende partijen en fracties impliceerde met slechts een regelmatige over-
legstructuur en die dus veel minder ver ging dan de cdu/csu-figuur. Penders gaf
aan wel wat te zien in de voorstellen van Chanterie.114

Maertens en Van Gennip werkten hun visies op de kwestie van het profiel
van de evp uit in artikelen voor CDV. De Vlaamse christen-democraat kwam in
zijn opstel tot de conclusie dat er op het Europese continent, mede door de ra-
dicaal-liberale politiek van Thatcher, een vertekend beeld bestond van het An-
gelsaksische conservatisme. In de organische maatschappijopvatting, de terug-
houdende overheid, het bevorderen van particulier bezit en een zeker element
van sociale bevlogenheid trof Maertens nogal wat overeenkomsten aan met de
eigen christen-democratische uitgangspunten. Na de ‘revolutionaire’ Thatcher-
periode leek met het aantreden van Major een terugkeer naar dit meer traditio-
nele conservatisme aangebroken. Dat nam naar zijn mening niet weg dat er bij
nadere beschouwing ook verschillen bestonden tussen de conservatieven en
christen-democraten. De christen-democratie was vooral veel ambitieuzer in
haar bedoelingen met de samenleving en vereiste een actievere rol van zowel
maatschappelijke verbanden als de overheid. In economisch opzicht vertaalde
zich dat bij de christen-democraten in het concept van de sociale marktecono-
mie; de conservatieven waren hier veel terughoudender. Een begrip als ‘gerech-
tigheid’ – in het realiseren waarvan de overheid mede verantwoordelijkheid
droeg – was het conservatisme ook volkomen onbekend. Belangrijk was ten
slotte het verschil in ‘referentiepunt’: waar de conservatieven uitgingen van his-
torische tradities en instituties, putten de christen-democraten hun inspiratie
uit het evangelie. Gezien deze verschillen, die zich ook naar de programma’s
vertaalden, was een snelle toenadering tussen conservatieven en christen-
democraten niet reëel. Of dat in de toekomst ook zo zou blijven, hing mede af
van de waarde die de christen-democraten aan hun eigen uitgangspunten ble-
ven hechten. Het Europese electoraat had zich het laatste decennium afgekeerd
van grote ideologische discussies. Het gevolg was tevens geweest, dat alle par-
tijen meer en meer naar het politieke midden waren opgeschoven. Indien de
christen-democraten hun machtspositie wilden behouden, was het zeer wel
denkbaar dat de nadruk op de eigen christelijke inspiratie naar de achtergrond
zou verdwijnen en de gelijkenis met de conservatieven zou toenemen. Immers,
waar het ging om de politieke praktijk en stijl stonden conservatieven en chris-
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ten-democraten al nader tot elkaar, zo meende Maertens. Beide stromingen
wisten electoraal aanzienlijke aanhang te verwerven – niet op basis van hun fi-
losofie of uitgangspunten, maar vanwege hun gebleken vertrouwenwekkende
bestuursstijl. De Belgische christen-democraat voorspelde dus een convergen-
tie tussen christen-democraten en conservatieven – gewenst of ongewenst.115

Van Gennip waarschuwde er in hetzelfde CDV-nummer voor dat de christen-
democraten door hun gewillige openstelling voor conservatieve partijen niet
meer dan een marginale fractie binnen een groot rechts blok dreigden te wor-
den. Ook in dat geval zouden de christen-democratische desiderata immers
nooit gerealiseerd worden. Overigens suggereerde Van Gennip dat bij som mige
partijen ook andere, anti-Duits getinte overwegingen meespeelden bij de beslis -
sing om de Britse Tories al dan niet toe te laten tot de evp-fractie. Het toelaten
van een andere grote partij zou de machtsverhoudingen binnen de nu door de
cdu gedomineerde fractie immers meer in balans kunnen brengen. Paradoxaal
genoeg zou daarvoor dan wel toegegeven moeten worden aan de druk van juist
diezelfde cdu de conservatieven op te nemen.

Van Gennip was er niet van overtuigd dat de politieke koers van de Tories
zich in de richting van de christen-democratische zou ontwikkelen. Na het af-
treden van Thatcher waren de eerste uitlatingen van premier Major en partij-
voorzitter Patten op Europees terrein weliswaar veelbelovend geweest, maar
omdat de Britse Conservatives geen beginselprogramma kenden, was weinig te
voorspellen. Een herlevende euroscepsis was zeker niet uitgesloten. Ook poli-
tiek-inhoudelijk waren de verschillen met de Tories nog te groot om over te
gaan tot toelating tot de evp-fractie, te meer omdat de evp zelf ‘noch door dis-
cipline, noch door ideologische cohesie uitmunt’. De door de Duitsers voorge-
stelde constructie om een gecombineerde fractie in de zin van de cdu/csu-sa-
menwerking te formeren, leek hem niet het overwegen waard: dat zou feitelijk
toch neerkomen op één geïntegreerde fractie. Waar het de samenwerking ad hoc
betrof – dat was voor Van Gennip nog te overwegen, het was helemaal niet de
bedoeling dat de Tories zich bij andere fracties aansloten – waren de ervaringen
tot dan toe teleurstellend geweest. Op nogal wat terreinen liepen de standpun-
ten in het Europees Parlement uiteen. De Europese integratie op federale basis
en vooral de sociale dimensie daarvan, de gezinspolitiek, de ethische kwesties,
het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de milieuproblematiek, de positie van
sociale partners en de ontwikkelingshulp: op al deze punten konden de edg en
de evp-fractie moeilijk gemeenschappelijk terrein vinden. Het leek Van Gennip
het beste om de in juli 1989 overeengekomen ‘proefperiode’ voorlopig maar te
verlengen. Hij ging er bovendien van uit dat de eventueel vanaf april 1992 te 
entameren fractiegemeenschap geen fractie-eenheid impliceerde en dat deze
constructie na de verkiezingen van 1994 zonder meer weer opgeheven kon
worden. Ook mocht de eventuele nauwere binding met de conservatieven op
Europees niveau geen nationale consequenties hebben: op geen enkele wijze
zou zij coalitievorming met sociaal-democraten in de weg mogen staan. Naar
de mening van Van Gennip diende de evp eerst duidelijkheid te verschaffen
over haar eigen identiteit en standpunten aangaande de nieuwe internationale
uitdagingen.116
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Dat laatste zou ondersteund kunnen worden door een betere samenwerking
tussen de onderzoeksinstituten van de partijen en zelfs een eigen wetenschap-
pelijk instituut voor de evp. Eerdere pogingen hiertoe, zoals de al in 1977 te
Brussel gevestigde Fondation Robert Schuman, waren nooit van de grond ge-
komen. Van Velzen wees president Martens per brief begin 1991 nog eens op de
noodzaak van een evp-vormingsinstituut of wetenschappelijk instituut.117

Van Velzen hield de bestuurlijke gremia van het cda nauwgezet op de hoogte
van de ontwikkelingen, die vanuit Nederlands perspectief steeds minder hoop-
gevend waren. Door het dagelijks bestuur werd hem op 22 februari opgedragen
weliswaar vasthoudend ten aanzien van het christen-democratische karakter
van de evp te zijn, maar anderzijds de ‘haalbaarheid’ in het oog te houden. Op
11 maart zette hij voor het dagelijks bestuur en het partijbestuur zijn plannen
voor de periode voorafgaand aan de evp-top uiteen. Nu zich in de evp een
meerderheid dreigde te vormen vóór samenwerking met de conservatieven in
het Europees Parlement, was het zaak een eigen offensief te starten. Hiertoe
zou Van Velzen een Europese rondreis maken langs een aantal betrokken par-
tijen. Verwijzend naar de partijraadsresolutie van juni 1990 gaf Van Velzen aan
voor een lastige, zo niet onmogelijke opgave te staan. Het partijbestuur besloot
hierop de voorzitter de ruimte te geven desnoods een compromis te sluiten.
Eventueel moest dan maar een federatieve samenwerking met de conservatie-
ven geaccepteerd worden.118

Een dag na de partijbestuursvergadering schreef Van Velzen Lubbers een
brief over de voorbereiding van de conferentie in Brussel. De Italiaanse dc nam
een ‘halfslachtige positie’ in, zo had hij al vernomen. Partijleider Ciriaco de
Mita zou dan wel niets zien in een verbond met de conservatieven vanwege de
nationaal-politieke effecten die dat zou hebben, maar internationaal secretaris
Orsini had op de vorige conferentie van partijvoorzitters en politiek leiders,
eind oktober 1990 in Brussel, laten doorschemeren niet tegen samenwerking in
het Europees Parlement te zijn. De steun van de Belgen was ook al niet zeker –
alle inspanningen om tot een gezamenlijk standpunt te komen ten spijt. Van
Velzen schetste hoe Van Rompuy probeerde Martens – die als evp-president uit
was op een voor de cdu aanvaardbaar compromis – niet te zeer voor de voeten
te lopen, anderzijds had de Belgische partijvoorzitter te maken met verzet bin-
nen zijn partij tegen samenwerking met de conservatieven. Niettemin wenste
Van Velzen het eigen cda-standpunt in deze kwestie in Brussel niet zonder slag
of stoot op te geven. ‘Ik zou willen vermijden dat ik in een positie terecht kom
dat het cda straks aan de achterban moet gaan uitleggen dat wij akkoord zijn
gegaan met de toetreding van de Britse Conservatieven’. Van Velzen, die ver-
moedde dat Lubbers de verstrekkende gevolgen van de intenties van Kohl en de
Conservatives niet helemaal inzag, pleitte ervoor in de aanloop naar de top in
Brussel tot goede onderlinge afspraken te komen.119

Op 23 maart 1991 sprak een zware cda-delegatie bestaande uit Lubbers, Ru-
ding, fractievoorzitter L.C. Brinkman, Van Velzen, Van de Beeten, Van Gennip
en Penders met Martens. Naar aanleiding van dit gesprek stelde Penders een
notitie op, waarin hij een gelijktijdige toenadering tussen evp en conservatieven
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op Europees partijniveau bepleitte, hoogstwaarschijnlijk met de gedachte dat
deze koppeling de toetreding van de edg bij de evp-fractie onmogelijk zou ma-
ken. ‘Londen’ had immers op geen enkel moment te kennen gegeven aanslui-
ting te willen zoeken bij de evp. Als criteria voor het samengaan op partijniveau
zouden moeten gelden: de ondertekening van het Sociaal Handvest van de
Euro pese Unie, de houding tijdens de Intergouvernementele Conferenties over
emu en de politieke unie, het participeren aan de herdenkingen rondom het
eeuwfeest van de encycliek Rerum novarum in 1991 en de ontwikkeling van
milieustandpunten. Tijdens het gesprek met Martens was Penders echter al dui-
delijk geworden dat de evp-president weinig zag in dit plan. Penders vreesde
dat de evp, en met name de partijen die haar christen-democratische karakter
koesterden, met het spoor van het samengaan in het Europees Parlement de
mogelijkheid liet lopen om zelf invloed uit te oefenen op de Conservative Par-
ty. Nu het alleen een samengaan van de fracties in de ‘proeftuin’ van Straatsburg
en Brussel betrof, kon de Conservative Party via de kandidaatstelling onver-
minderd onafhankelijk de signatuur van de Britse europarlementariërs blijven
bepalen.120

In een ultieme poging om op de evp-top alsnog met een gezamenlijk standpunt
te komen, vond op 28 maart nog een laatste Benelux-overleg plaats. Behalve de
partijvoorzitters en -secretarissen waren bij dit gesprek in Brussel onder ande-
ren ook Martens, Tindemans en Van Gennip en de europarlementariërs Chan-
terie, Herman, Penders en R.G.H.C. Oomen-Ruijten aanwezig. Van Neder-
landse zijde werd een notitie van Van Gennip ingebracht over de samenwerking
met de conservatieven. De strekking van het stuk was geheel conform het eer-
der besproken artikel van de wi-directeur in CDV, waarin hij onder meer voor
verlenging van de proefperiode in het Europees Parlement tot de volgende
Euro pese verkiezingen in 1994 had gepleit. Dan had de evp zelf ook de tijd zich
op haar eigen profiel te bezinnen – daar was tot dan toe naar het oordeel van
Van Gennip weinig energie in gestoken. Toch zou het ook voor de periode
daar na niet kunnen komen tot integratie van beide fracties, zo had de wi-direc-
teur geschreven. Hoogstens zou sprake kunnen zijn – indien door de conserva-
tieven voldaan was aan nauwkeurig geformuleerde criteria – van een praktische
samenwerking in het Europees Parlement, die te allen tijde ontbindbaar zou
moeten zijn en de nationale partijen onafhankelijk zou laten.

In een taxatie van de stemverhoudingen in de evp over deze kwestie stelde
Van Velzen vast dat cdu, csu en nd vóór toelating van de edg tot de evp-frac-
tie zouden stemmen en dat het cda de steun kon verwachten van de dc,
cvp/psc, het Franse cds en Fine Gael. Gezien het voorafgaande was dit een
 uiterst optimistische inschatting. Zo leken de Fransen wel degelijk bereid in te
stemmen met een samenwerking tussen de fracties. Partijvoorzitter Jean-
 Claude Juncker verklaarde namens de Luxemburgse christen-democraten, die
door Van Velzen tot de twijfelgevallen werden gerekend, dat een nauwere sa-
menwerking tussen beide fracties bespreekbaar was, maar dat geen sprake
mocht zijn van een onomkeerbaar proces. De Waalse partijvoorzitter Gérard
Deprez zou het liefst de bestaande verhoudingen handhaven. Zijn partij was in
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ieder geval tegen een toetreding van de Conservatives tot de evp en zou aan-
gaande de samenwerking in het Europees Parlement niet verder willen gaan dan
afstemming op commissieniveau. Van Rompuy zag wel wat in Van Gennips
voorstel de beslissing uit te stellen, al oordeelde hij een verlenging van één jaar
voldoende. Ook hij vond dat na de nu bijna afgelopen proefperiode van twee
jaar, mede vanwege de leiderswissel aan Britse zijde, nog veel vraagtekens res-
teerden. Van Velzen kon over het cda-standpunt kort zijn: de Nederlanders
hadden voldoende argumenten om de samenwerking in het geheel af te wijzen.
Het besef, dat het Nederlandse standpunt in de evp slechts steun van een min-
derheid zou krijgen, dwong niettemin tot nadenken over compromissen. Een
‘lichte vorm van samenwerking’, waarbij in 1994 aan de hand van strenge crite-
ria de kwestie nog eens geëvalueerd zou moeten worden, was eventueel be-
spreekbaar. Vooruitlopend op de topconferentie waarschuwde Van Rompuy
zijn Nederlandse vrienden wel voor een al te ferm afwijzend standpunt: dat zou
cdu en csu verder in de richting van de edu brengen. Zijn partijgenoot Tinde-
mans stelde vast dat er nog steeds op veel beleidsterreinen grote verschillen be-
stonden tussen christen-democraten en conservatieven. Hij sloot zich daarom
aan bij de variant-Penders die samenwerking tussen de fracties koppelde aan
een toenadering van de partijen. evp-voorzitter Martens steunde de idee van
Van Rompuy om de proefperiode met een jaar te verlengen. In deze periode
zou de evp intensief aan het eigen profiel moeten werken. Van Velzen besloot
de vergadering, juist met het oog op het behoud van de eigen identiteit van de
evp, met een appèl aan de Benelux-zusterpartijen om de gelederen op de top-
conferentie gesloten te houden. Op welke formule was in dit overleg echter niet
duidelijk geworden.121

In de aanloop naar de evp-top ging Van Velzen ook nog in Londen te rade.
Hij sprak er zowel met liberalen, Labour-politici als vertegenwoordigers van de
Conservative Party, onder wie edg-voorzitter Prout en minister van Buiten-
landse Zaken Douglas Hurd. Van de Tories begreep hij dat de leiderswisseling
ook politiek-inhoudelijke gevolgen had gehad. Het voornemen om meer be-
trokkenheid te tonen bij het Europees integratieproces, maar ook vervanging
van de thatcheristische economische inzichten door die van de sociale markt-
economie en meer aandacht voor christelijke normen en waarden stonden op de
agenda van de programbesprekingen voor de parlementsverkiezingen van april
1992. Op geen van deze terreinen was op dat moment echter definitieve duide-
lijkheid te geven. Voor Van Velzen was de afstand tussen de continentale evp-
partijen en de Tories daarmee onverminderd groot. Zolang de Britse regering
niet van plan was het Social Chapter van de Europese Unie te ondertekenen en
de Conservatives het evp-verkiezingsprogramma en de ‘documenten van Dublin’
niet aanvaardden, zouden de verschillen ook niet kleiner kunnen worden.
Voorzitter Patten maakte Van Velzen echter duidelijk, dat het de lange-ter-
mijnambitie van zijn partij was om uiteindelijk ook lid te worden van de evp.
Het integreren in de evp-fractie was dus slechts een eerste stap. Het was voor
het eerst dat een dergelijk geluid te beluisteren viel; het stemde Van Velzen niet
vrolijker. Het was een argument te meer om zich te verzetten tegen de integra-
tie van beide Europese fracties. In het door Patten geschetste perspectief zou
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het dan namelijk slechts een eerste stap betreffen op de weg naar fusie op par-
tijniveau, hetgeen voor het cda onbespreekbaar was. De evp zou dan immers
haar christen-democratisch karakter verliezen.122

Ook van de zijde van de voorstanders van toetreding van de conservatieve
europarlementariërs tot de evp-fractie werden in de aanloop naar de conferen-
tie de messen geslepen. Het was met name Jansen, die met notities vanuit het
evp-secretariaat de partijen trachtte te overtuigen van de noodzaak om de evp
open te stellen voor niet-christen-democratische partijen. In een daarvan kwa-
lificeerde hij nogmaals het vasthouden aan een ‘zuiver’ christen-democratische
evp, die slechts appelleerde aan christelijk geïnspireerde en kerkgaande kiezers
in de eg, als een heilloze route. Met deze voorstelling van zaken chargeerde hij
het standpunt van het cda overigens behoorlijk: de Nederlandse partij richtte
zich vanuit haar eigen grondslag immers wel degelijk ook op het niet-kerk-
gaande electoraat. Jansen zag de evp als ‘breite, offene Volkspartei mit christ-
lich-demokratischer Tradition und Orientierung, in der jedoch auch Vertreter
anderer Traditionen und Orientierungen mitarbeiten können, sofern sie die
christlich-demokratische, europäisch-föderalistische Programmatik akzeptie-
ren und die historisch-kulturelle Identität der evp nicht in Frage stellen’. Dat
zou betekenen dat de evp zich weliswaar een minder scherp, maar zeker niet
onduidelijker profiel zou moeten aanmeten.

Stuk voor stuk ontkrachtte Jansen vervolgens de bezwaren tegen toetreding
van de conservatieven. Zo was er naar zijn mening geen sprake van een bedrei-
ging van de christen-democratische identiteit van de evp bij opname van de
conservatieve europarlementariërs. Integendeel: juist de inhoudelijke aantrek-
kingskracht van de christen-democratie had de conservatieven ertoe gebracht
zich bij de evp te willen aansluiten. In de ogen van Jansen toonden zij daarmee
een grote bereidheid tot ‘Konversion’. De grote verschillen in traditie en po -
litieke cultuur die tussen christen-democraten en conservatieven bestonden,
behoefden in zijn ogen geen beletsel te vormen voor samengaan. Immers, de
christen-democratische partijen hadden de voorbije decennia zelf nu juist uit-
geblonken in het vermogen zich aan te passen aan de maatschappelijke veran-
deringen en andere groepen in hun beweging te integreren. Vandaar ook hun
electorale succes. Daarbij vertegenwoordigden de conservatieve partijen in
Groot-Brittannië, Scandinavië en Spanje dezelfde waarden en cultuur als de
christen-democratische in de zes oprichtingsstaten van de eg. Dat tegenstan-
ders van aanvaarding van de Britse conservatieven als partner steeds bleven wij-
zen op de afwijkende politieke standpunten, met name betreffende Europa en
de sociale politiek, was ook niet helemaal terecht meer, zo meende Jansen, nu
niet alleen de al veel langer Europees georiënteerde vertegenwoordiging in
Straatsburg, maar sinds de leiderswissel eind 1990 ook de conservatieve partij-
top afstand had genomen van de rigide anti-Europese en individualistische po-
litiek van Thatcher. Jansen achtte voorts de angst voor negatieve binnenlandse
electorale gevolgen van een Europees verbond met conservatieven bij de Ita -
lianen en de Nederlanders onterecht. Een dergelijke Europese verbintenis
zou coalities met andere stromingen op nationaal niveau geenszins in de weg
hoeven te staan.123
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De cda-jongeren lieten hun bange vermoedens voorafgaande aan de Brus-
selse evp-top blijken in de kolommen van het partijblad CD/Actueel. cdja-voor-
man Koppejan uitte de vrees dat, indien besloten zou worden tot toelating van
de conservatieve europarlementariërs tot de evp-fractie, er een onomkeerbaar
proces in werking gezet zou worden, dat ook het cda zou meeslepen. ‘Zou het
cda 10 jaar na [zijn] ontstaan dan toch nog een Nederlandse versie worden van
de Duitse cdu?’, zo vroeg hij zich af.124

Onverwachte steun voor het cda in zijn verzet tegen de toetreding van de con-
servatieven tot de evp leek aan de vooravond van de evp-topconferentie te
 komen uit het Verenigd Koninkrijk zelf. Daar was op 17 november 1990 de
‘Movement for Christian Democracy in Britain’ (mcd) opgericht – vooral in
 reactie op de politiek van Thatcher, die door de initiatiefnemers als asociaal
werd beoordeeld. Deze beweging – waarin de Britse christen-democratische
veteraan Fogarty een rol speelde als beschermheer – kende aanhangers onder de
drie grote Britse partijen. Zij ambieerde geen rol als zelfstandige partij, maar
wenste wel het christen-democratische gedachtegoed ingang te doen vinden in
de bestaande politieke partijen. Zodoende had zij direct belangstelling voor
contacten met eucd en evp. Begin 1991 meldde zij zich bij het secretariaat van
de eucd voor de indiening van haar lidmaatschapsaanvraag.125 Daarnaast uitte
de mcd haar bezorgdheid over de toenadering van de Conservative Party tot de
evp. In haar ogen waren de conservatieven op geen enkele wijze christen-demo -
cratisch. Toelating van de Tories, met hun ‘right wing and individualist ideolo-
gy for the benefit of the priviliged and the wealthy’, zou de christen-democra-
tische zaak in Groot-Brittannië dan ook helemaal geen goed doen. In een brief
werden de evp-partijvoorzitters dan ook opgeroepen af te zien van integratie
van de conservatieven in de evp-fractie.126 Het gegeven, dat het hier om een
bewe ging ging die niet de intentie had om zelf tot een politieke partij uit te
groeien, maakte het voor de evp en eucd lastig om formele banden aan te gaan
of die met de Conservative Party te beëindigen. Op 13 september werd de aan-
vraag nog wel besproken in het eucd-Bureau, maar door de steeds intensie vere
besprekingen met de edg werden liaisons met andere Britse partijen eigenlijk
steeds meer onmogelijk.127

Binnen het cda werd verdeeld gereageerd op de mcd. De partij-ideologen
Oostlander en Van Gennip putten er nieuwe inspiratie uit voor hun strijd tegen
de toetreding van de Tories tot de evp-fractie. Er was nu immers een aanzet tot
een alternatief, hoe pril ook. Blijkbaar verwachtten beide heren dat de mcd zich
op termijn toch zou ontwikkelen tot een politieke partij. Het oprichtingscon-
gres van de mcd in Londen, daags na het evp-congres van november 1990, was
bijgewoond door een sterk door het wi gedomineerde cda-delegatie, bestaan-
de uit Oostlander, Van Gennip, Kralt en Brinkel. Jansen was aanwezig geweest
namens de evp. Oostlander had er de nieuwe geestverwanten toegesproken en
Kralt had een verklaring namens Van Velzen afgelegd. Dat laatste had tot irrita-
tie geleid bij de partijvoorzitter, die daarvan niet op de hoogte was geweest. In
zijn verslaglegging van de bijeenkomst in Londen omschreef Kralt de mcd als
‘fundamentalistisch van karakter’ en – onder verwijzing naar een Nederlandse
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protestantse politieke splinter – ‘een rpf met groene trekken en hier en daar een
Europees georiënteerde spreker’.

Een uitnodiging voor een volgend mcd-congres werd in de commissie bui-
tenland ad acta gelegd. Toen Notenboom in het najaar van 1991 nog eens in-
formeerde naar de laatste ontwikkelingen en pleitte voor de vorming van een
Britse equipe, verzekerde Van Gennip hem dat er tussen de mcd en het wi nog
steeds nauwe contacten onderhouden werden.128 Dat gold in mindere mate voor
het cda zelf. Het lijkt erop, dat Van Velzen met zijn functie in het hart van de
evp vond dat hij zich niet al te ver van de andere partijleiders kon verwijderen.

Vier dagen vóór de top besprak de commissie buitenland de conflictstof nog
eens zonder Van Velzen en Lubbers, het duo dat de partij in Brussel zou verte-
genwoordigen. Waar zij eerder niet tot een eensluidend oordeel wist te komen,
was het nu, aan de vooravond van wat verwacht werd een beslissende bijeen-
komst te worden, toch gewenst dat zulks wel gebeurde. Een en ander werd ver-
gemakkelijkt door de uitkomst van het recente Benelux-overleg, waarvan het
cda de indruk gekregen had dat het in de Belgische zusterpartijen medestanders
in de oppositie tegen toelating van de conservatieven had. Onzekerheid be-
stond echter nog over de positie van de Italiaanse dc, de belangrijkste potentië-
le bondgenoot. Gehoopt werd dat de Italianen met het oog op de aanstaande
parlementsverkiezingen, waarbij zij ter linkerzijde kiezers wensten te winnen,
het risico niet aandurfden een conservatief verbond op Europees niveau aan te
gaan. Al even onzeker was de rol die Martens zou gaan spelen in Brussel. Als
evp-preses wenste hij zich te onttrekken aan partijpolitieke standpunten en er
kon dan ook niet zomaar van uitgegaan worden, dat hij in deze kwestie de  zijde
van zijn eigen cvp zou kiezen. Bovendien had hij zich al eerder als vurig ijve -
raar voor openstelling van de evp laten kennen. Wel duidelijk was de positie van
evp-secretaris Jansen, die een in cda-ogen naïef-optimistisch vertrouwen aan
de dag legde waar het ging om de bereidheid van de conservatieven zich te mu-
teren tot christen-democraten. Tijdens de vergadering toonden Notenboom en
Rutten zich niet gerust over de houding die Lubbers op de top zou gaan inne-
men. De twee euroveteranen vreesden dat de Nederlandse premier zijn nieuwe
Britse collega Major niet onmiddellijk tegen zich in het harnas wilde jagen en
een gewillig standpunt ten aanzien van de toetreding van de conservatieven zou
gaan innemen. Blijkbaar hadden beide heren onvoldoende vertrouwen in de
 beginselvastheid van Lubbers. Het tableau de la troupe verder overziend was
het vertrouwen van de commissie niet groot dat een door het cda gewenste uit-
komst – een evp-fractie zonder conservatieven – haalbaar was. Er diende dus te-
vens te worden nagedacht over damage control. Zeker naar de eigen achterban
moest de indruk gewekt worden, dat er alles aan gedaan was om de conserva-
tieven buiten de fractie te houden. De commissie besloot ten slotte tot het hand-
haven van het afwijzende standpunt ten aanzien van de toetreding, maar liet
Lubbers en Van Velzen wel enige manoeuvreerruimte. Een isolement van het
cda diende voorkomen te worden. De ‘eerste lijn’ van het cda-standpunt ging
uit van een verlenging van de proefperiode met een jaar, na afloop waarvan op
basis van scherpe ijkpunten besloten zou moeten worden over verdergaande
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vormen van samenwerking. Mocht het cda voor dit standpunt geen steun krij-
gen, dan zouden de premier en de partijvoorzitter de ruimte hebben om te
onder handelen over ‘een zo licht mogelijke vorm van samenwerking’, die na
iede re Europese parlementaire termijn opnieuw geëvalueerd moest worden.
Dat diende dan samen te gaan met een versterking van het eigen profiel van de
evp. Aldus luidden ook de ‘instructies’ die per brief aan Lubbers en Van Velzen
werden meegegeven.129

Een onverwachte tegenslag voor de Nederlandse christen-democraten die de
conservatieven buiten de evp-fractie wensten te houden vormde de brief van
Prout aan Martens van 5 april, waarin de edg-voorzitter verklaarde dat zijn
fractie akkoord ging met het evp-verkiezingsprogramma van 1988 en de ver-
klaring van het evp-congres van Dublin van einde 1990. Hiermee gaven de edg-
parlementsleden hun steun aan de ontwikkeling van een federale grondwet
voor de Europese Unie, met een gemeenschappelijk buitenlands beleid, de op-
richting van de Europese Monetaire Unie, het concept van de sociale markt-
economie gebaseerd op een vrije interne markt en versterking van de Europese
milieupolitiek. Het is zeer waarschijnlijk dat het afgeven van deze garantie aan
Martens een direct en onbedoeld gevolg was van de gesprekken van Van Velzen
in Londen.130 Met deze toezeggingen sloegen de Conservatives de Nederlandse
tegenstanders van hun toetreding tot de evp-fractie de meeste wapenen uit han-
den. Op de brief van Prout volgde een schrijven van Patten aan Martens, die als
partijvoorzitter nog eens zijn eigen steun alsook die van premier Major betuig-
de aan het toetredingsverzoek van de edg.131 Beide brieven waren op de evp-top
munitie in de handen van de voorstanders van de openstelling van de evp.

Hertoginnedal

Op 13 april 1991 kwamen de evp-leiders bijeen in het Château Val Duchesse
(kasteel Hertoginnedal). Het fraaie Brusselse kasteel diende als het ‘buiten’ van
het Belgische kabinet, waar in tijden van politieke crisis conclaaf gehouden
werd om buiten de publiciteit tot oplossingen te komen. Tevens ontving de re-
gering er buitenlandse gasten. Begin jaren negentig zou Martens, tot februari
1992 premier van België, er enkele evp-topconferenties beleggen. Van de be-
sprekingen in het voorjaar van 1991 is vanwege het vertrouwelijke karakter van
de bijeenkomst geen verslag beschikbaar, maar vooral op basis van de na afloop
uitgebrachte resolutie is een indruk te krijgen van wat besproken is. Een enke-
le uitlating van de gespreksdeelnemers in de pers kan het beeld verder aanvul-
len. Daarbij heeft Jansen in zijn monografie over de evp enige regels aan de be-
sprekingen gewijd. Die impliceren in ieder geval dat er sterke druk door Kohl
en Martens uitgeoefend moest worden om de verzamelde partijvoorzitters en
regeringsleiders in het gareel te krijgen. De bekende argumenten pro en contra
passeerden de revue. Met de recente brieven van Prout en Patten in de hand
stonden Kohl en Martens echter onverwacht sterk. De andere gespreksdeelne-
mers, niet in het bezit van deze epistels, werden verrast door deze correspon-
dentie. De Benelux-partijen, met grootse plannen naar Brussel afgereisd, ston-
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den met lege handen. Zij slaagden er nog wel in om onmiddellijke aansluiting
van de edg bij de evp-fractie te voorkomen. Anderzijds moesten Lubbers en
Van Velzen hun ‘plan-1’ – geen enkele vorm van samenwerking met de conser-
vatieven – al direct laten varen; een compromis was het maximaal haalbare.

Uiteindelijk werd door de conferentie een resolutie aangenomen waarin dit
compromis tot uiting kwam. Zij sprak onder meer uit dat de evp zich, met het
oog op de te verwachten toekomstige uitbreiding van de Europese Unie in Scan-
dinavië en Midden-Europa en het toenemend politieke belang van het Euro pees
Parlement, in het vervolg zou moeten openstellen voor samenwerking met
 andere volkspartijen. De partijleiders stemden tevens in met de in tentie om par-
tijen toe te laten die bereid waren de politieke principes, het program ma en de
statuten van de evp te aanvaarden. In dit kader ‘begrüßt’ de evp-top dan ook de
politiek-inhoudelijke toenadering van de Britse conservatieven tot de door de
evp ingenomen standpunten inzake Europees en sociaal beleid. Deze zinsnede
zal het Nederlandse duo zwaar gevallen zijn. De evp-fractie werd in de resolu-
tie opgedragen zo snel mogelijk samen met de edg een ‘Konzertationskomitee’
in te stellen. Deze zou acht werkgroepen moeten formeren, die zich moesten bui-
gen over diverse beleidsterreinen (waaronder ook ‘das christliche Menschenbild
und seine politischen Implikationen’). In het comité zouden ook afspraken
 gemaakt moeten worden over de werkzaamheden voor het restant van de par-
lementaire zittingsperiode en over de voorzitterskeuze voor het Europees
 Parlement in 1992. Vóór 1 april 1992 zou het dan moge lijk moeten zijn om een
‘communauté de groupes’ van leden van de evp-fractie en edg te vormen. De
evp-top ging er ten slotte vanuit, dat deze nauwere samenwerking beide par -
tijen in staat moest stellen om vóór de verkiezingen van 1994 een gefundeerd oor-
deel te geven over het al dan niet voortzetten of uitbouwen van de coöperatie.
Kortom: de finale beslissing werd weliswaar met een jaar uitgesteld, maar een
weg leek ingeslagen waarbij een ommekeer niet meer tot de mogelijkheden be-
hoorde. Om de pijn voor de Italianen, Belgen en Nederlanders te verzachten
 werden de evp en haar leden tevens verordonneerd zich in te spannen voor een
verdieping van haar christen-democratische identiteit. Ter coördinatie van de in-
spanningen op dit gebied moest een eigen wetenschappelijk instituut opgericht
worden. Om het christen-democratische gedachtegoed ook in de nieuwe de-
mocratieën van Oost-Europa ingang te doen vinden, werd tevens de oprichting
van een vormingsinstituut voor deze regio opgedragen. De plannen hiertoe – uit
de koker van het cda – bestonden al enige tijd.132

In Trouw liet Van Velzen na afloop van het weekeinde in Brussel optekenen
dat hij uiteindelijk gevoelig was geweest voor het argument, dat de evp in alle
eg-landen aanwezig diende te zijn. In het protestants-christelijke dagblad liet
hij zich tevens uitermate positief uit over de veranderingen die zich in de Con-
servative Party aan het voltrekken waren. Ook de cda-voorzitter was vol -
komen overvallen door het feit, dat de conservatieven bereid waren zowel het
evp-verkiezingsprogramma als de ‘Grondwet’-verklaring van Dublin te onder-
schrijven. Vooral dat laatste was volgens Van Velzen binnen de Tory Party tot
voor kort ‘vloeken in de kerk’. Ter verdediging wees hij erop, dat een directe
aansluiting van de edg bij de evp-fractie, zoals de Duitse, Griekse, Spaanse en
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Portugese partijen hadden gewenst, voorlopig was tegengehouden. Daarbij: de
‘proefperiode’ was, zoals vooraf gewenst, met een jaar verlengd. Op 1 april
1992 zou het eindoordeel volgen. Ook rekende Van Velzen het tot winst voor
het cda, dat aansluiting van Chiracs rpr door de partijleiders afgewezen was.
‘Die staat te ver van ons af.’ Het voornaamste winstpunt voor het cda vond hij
echter de eis van de evp-leiders om het eigen profiel te versterken.133

In dezelfde krant kregen Oostlander, de jongeren en Aantjes de gelegenheid
te reageren op Van Velzens weergave van de gebeurtenissen op Hertoginnedal.
De eerste, onverminderd de felste hardliner in deze kwestie, schetste nog eens
de onmogelijkheid van samenwerking met de beginselloze conservatieven.
‘Principes? Principes? Ik heb ze nog nooit over principes horen praten’, zo stak
hij zijn oordeel over de gebrekkige beginselvastheid van de Tories niet onder
stoelen of banken. Ook de leiderswissel had daaraan naar zijn mening niets ver-
anderd. Oostlander had geen vertrouwen in de bereidheid van de conservatie-
ven om zich daadwerkelijk aan te passen aan de christen-democraten. Hij was
daarentegen wel bereid hun een kans te geven zich als christen-democratisch te
manifesteren: ‘De blinde die door Jezus werd genezen zag ook eerst bomen
wandelen’. De geruchten die door vertegenwoordigers van de cdu verspreid
werden als zou Van Velzen zich hebben laten chanteren door Kohl in verband
met de mogelijkheid dat Lubbers Delors zou kunnen opvolgen als Europees
Commissievoorzitter, wenste Oostlander niet te geloven. (Het wordt ook niet
door archivalisch bewijs onderschreven.) In hetzelfde artikel verwierpen ook
Hoogerwerf en Koppejan de op kasteel Hertoginnedal gezette stappen.134

Waren de reacties van Oostlander en de jongeren gezien hun eerder ingeno-
men stellingen naar verwachting, de toon waarmee Aantjes een dag later in het
protestants-christelijk ochtendblad van leer trok tegen de resultaten van Her-
toginnedal was niet minder scherp. De voormalig fractieleider spaarde in zijn
commentaar met name Van Velzen niet. De partijvoorzitter was wel erg naïef-
optimistisch geweest in zijn interpretatie van de resultaten van de top, zo vond
Aantjes. Naar zijn mening had het cda feitelijk ingestemd met een route die
geen weg terug meer kende. Vanuit zijn eigen ervaringen als lid van de buiten-
landcommissie en het eucd-Bureau in de jaren tachtig wist hij, dat met de be-
sluiten van Hertoginnedal het jarenlange verzet van enkele christen-democrati-
sche partijen tegen toetreding van de conservatieven feitelijk was gebroken. De
cda-leiding was bezweken onder Duitse druk. Waar Van Velzen stelde dat de
deur voor de conservatieven ‘op een kier’ stond, wist Aantjes dat ze nooit meer
te sluiten zou zijn. Een verklaring voor de veranderde opstelling van het cda in
deze kwestie zocht hij mede in de katholieke dominantie waar het de buiten-
landse betrekkingen van de partij betrof. Hier noemde hij behalve Lubbers en
Van Velzen de namen van ondervoorzitter Van de Beeten, buitenlandcommis-
sievoorzitter Ruding, eurodelegatieleider Penders, Schmelzer, Eurocommissa-
ris Andriessen en minister van Buitenlandse Zaken H. van den Broek. Het cda
was, onder voornamelijk katholiek leiderschap, bezweken onder het streven
van de cdu naar meer macht in Europa, zo meende Aantjes.135

Zonder het duidelijk uit te spreken suggereerde Aantjes dat een grotere pro-
testantse inbreng tot een hardnekkiger opstelling had geleid. De hierboven be-
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schreven ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de evp alsmede de rol die
de Nederlandse christen-democraten daarin gespeeld hebben, geven aanleiding
te veronderstellen dat er enige kern van waarheid in Aantjes’ stelling zit. Zoals
in het debat tijdens het fusieproces tussen kvp, arp en chu waren het ook op
Europees niveau de antirevolutionairen die zich het meest sterk maakten voor
een duidelijk christelijke grondslag van de christen-democratie.

Beumer, als lid van de evp-fractie gewoon aan politieke combinaties met an-
dere fracties, gaf in CDV zijn eigen indrukken over het dilemma waarmee de evp
worstelde. Hij kon er wel begrip voor opbrengen dat de Britse conservatieven
zich juist bij de christen-democraten wilden aansluiten. De evp-fractie vormde
vanwege haar omvang immers al een interessante partner (de grootste fractie,
die van de socialisten, kwam om evidente redenen niet in aanmerking). Verder
bestond er vanuit de negentiende eeuw een tegenstelling ten opzichte van de
‘modernistischer’ liberalen en waren de inhoudelijke verschillen met de chris-
ten-democraten het geringst. Voormalig arp’er Beumer wees daarnaast ook
nog eens op de antirevolutionaire oorsprong van de Tory Party. De periode-
Thatcher vormde in de geschiedenis van de Conservative Party niet meer dan
een radicaal-liberaal intermezzo, dat niet representatief geacht moest worden
voor de algemene filosofie van de partij. De Britse edg’ers hadden ook afstand
genomen van het economisch beleid van Thatcher. Beumer stelde vast dat de
conservatieven in het Europees Parlement steeds vaker op sociaal-economisch
terrein de lijn van de christen-democraten volgden. Dat nam niet weg dat zij
nog steeds niet akkoord gingen met het Europees handvest van sociale grond-
rechten en medezeggenschap van arbeiders in de ondernemingen. Beumer acht-
te toetreding van de Britse conservatieven tot de evp-fractie uiteindelijk dan
ook niet wenselijk. Daarvoor waren de programmatische en politieke ver -
schillen, ook op fundamentele punten, nog veel te groot. Bovendien bestond
er steeds het gevaar, dat de Britse Europese Tories in hun gewillige opstelling
op zeker moment teruggefloten zouden worden door hun nationale partij.
 Beumer, op zich niet ontevreden over de samenwerking tussen de beide onaf-
hankelijke fracties, veronderstelde dat de Europese Tories aanstuurden op sa-
menwerking in één fractie om op die manier invloed uit te oefenen op de eigen
nationale partij. Daarvoor moesten zij echter wel voldoen aan de voorwaarden,
die de evp-top van 13 april gesteld had: het aanvaarden van de beginselen, de
programmatische uitgangspunten en de statuten van de evp. Het vertrek van
Thatcher gaf zeker ruimte aan veranderingen die de partij meer geschikt
 maakten voor samenwerking met de evp, maar het was noodzakelijk dat ook
‘Londen’ zich positief over de condities van de evp-leiders zou uitlaten. De bal
lag dan ook in het Britse kamp.136

Interpretatieverschillen naar aanleiding van een moeizaam bereikt
compromis

De op de Brusselse top aangenomen resolutie gaf in haar diverse vertalingen 
direct aanleiding voor misverstanden. Het in de tekst opgenomen begrip ‘com-
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munauté de groupes’ werd op nogal verschillende manieren geïnterpreteerd. Al
twee dagen na de conferentie kaartte Van Velzen deze verwarring aan bij Mar-
tens, die zelf tijdens de persconferentie na afloop van de beraadslagingen de
Duitse vertaling ‘Fraktionsgemeinschaft’ had gebruikt. In de Duitstalige versie
van de resolutietekst was deze term overgenomen – ook de Duitse pers han-
teerde deze vertaling. In de Britse media werd gesproken over een ‘merger’ van
de fracties in het Europees Parlement. Het verschil was subtiel, maar relevant.
De Duitse interpretatie impliceerde een nieuwe eenheid, terwijl de oorspron-
kelijke Franse versie een samenwerking van twee zelfstandig blijvende fracties
leek te impliceren. Dat was, zo hadden de Nederlanders begrepen, eigenlijk ook
het voorstel geweest van Klepsch. Tijdens de besprekingen had Van Velzen met
Lubbers nadrukkelijk aangedrongen op deze uitleg: tot juni 1994 zouden beide
fracties ‘als gescheiden eenheden’ blijven optreden. De Nederlanders hadden
dan ook het veel duidelijker begrip ‘gestructureerde samenwerking’ voorge-
steld. Het Duitse begrip was voor het cda in ieder geval onaanvaardbaar. Van
Velzen schreef Martens dan ook dat hiermee de overeenstemming over de Duit-
se tekst verdwenen was en dat deze geen deel meer kon uitmaken van de ‘op-
dracht’ aan de fractie.137

Martens reageerde nagenoeg per ommegaande. Hij zag het moeizaam be-
reikte compromis van Hertoginnedal in rook opgaan. In zijn antwoordbrief
wist hij de onduidelijkheid over het begrip echter niet weg te nemen. De evp-
voorzitter bevestigde het officiële gebruik van de ‘communauté de groupes’,
hetgeen in Nederlandse vertaling ‘gemeenschap van fracties’ opleverde. Mar-
tens legde daarbij echter het accent op het element ‘gemeenschap’, terwijl de
Nederlanders er nog steeds een zelfstandig naast elkaar van de twee fracties in
konden lezen. Martens benadrukte verder dat het toevoegen van het ‘gemeen-
schaps’-element noodzakelijk was geweest – anders hadden verschillende par-
tijvoorzitters, die eigenlijk direct tot een samengaan hadden willen komen, hun
fiat nooit aan de tekst gegeven. Kortom: Van Velzen moest zich tevreden stel-
len met de voorliggende formuleringen.138

De kwestie kwam op 26 april in het cda-partijbestuur. Naar aanleiding van
een notitie waarin de Nederlandse uitleg van het fractiegemeenschapsbegrip op-
genomen was, werd over de resultaten van Hertoginnedal gesproken. Op vragen
van zijn medebestuursleden stelde Van Velzen met nadruk dat hij niet akkoord
was gegaan en tot 1994 ook niet zou gaan met een uitleg van het begrip ‘naar
voorbeeld van de cdu/csu’. Penders stelde teleurgesteld vast dat de evp-leiders
niet hadden besloten tot de door hem bepleite parallelle aanpak, waarbij de toe-
nadering van de edg tot de evp-fractie werd verbonden aan een gelijktijdige be-
weging van de Conservative Party in de richting van de evp. Van Velzen wees
hem vervolgens op de resolutie van de partijraad een jaar eerder, die toenadering
op partijniveau uitsloot. De Europese fractie was tot zijn spijt autonoom; po-
gingen van cda-zijde om de inspraak van de evp hier te vergroten langs de weg
van de statuten, waren mislukt. Het partijbestuur vroeg omstandig naar de hard-
heid van de garanties die afgegeven waren voor het behoud van het christen-
democratisch profiel van de evp, waarmee de twijfel over de houdbaarheid van
het eigen standpunt na ‘Hertoginnedal’ kenbaar gemaakt werd.139
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Op de vergadering van het Politiek Bureau op 8 mei werd lang over de re-
sultaten van de topconferentie gediscussieerd. De slotverklaring van Herto -
ginnedal werd, ondanks Italiaanse, Ierse, Nederlandse en Waalse kritiek en
twee onthoudingen, overgenomen.140 Op 14 mei lichtte Van Velzen Lubbers
enigszins triomfantelijk in over het door hem bij Martens voorafgaand aan de
genoemde Bureauvergadering afgedwongen compromis inzake de uitleg van
het fractiegemeenschapsbegrip. Het zou aan het nog in te stellen overlegco-
mité overgelaten worden om invulling te geven aan de term. De beslissing
werd ook op dit punt dus uitgesteld. Ook had Van Velzen, zo schreef deze de
premier, van Martens de verzekering gekregen dat de evaluatie in het voorjaar
van 1992 ertoe zou kunnen leiden dat er alsnog afgezien zou worden van
structurele samenwerking in het Europees Parlement. Ook had Van Velzen
afgedwongen dat, vooraleer de fractie een eindbeslissing zou nemen, de be-
vindingen van het overlegcomité in het evp-Bureau besproken zouden moe-
ten worden.141

Van Velzen kon in zijn rede voor de partijraad op 1 juni 1991 niet om de par-
tijverwikkelingen op Europees niveau heen. Hij informeerde zijn partijgenoten
over de besluiten van de evp-top en over de onverminderde inzet van het cda
voor het christen-democratisch karakter van de evp. Van Velzen benadrukte
voorts dat er sprake was van een toenadering van de conservatieven tot de chris-
ten-democratische evp en niet andersom. Bovendien was bij de Tories ‘een grote
breuk’ met het beleid van Thatcher waar te nemen, zo trachtte hij de partijraad
van de juistheid van de besluiten van Hertoginnedal te overtuigen. De conserva-
tieven zouden zich volgens de partijvoorzitter wel laten bekeren tot de christen-
democratie.142

In een gesprek met het cda-partijorgaan trachtte evp-voorzitter Martens in
de zomer van 1991 de Nederlanders gerust te stellen met de opmerking dat op
dat moment alle opties ten aanzien van de relatie met de edg nog open waren:
‘Het is geen gelopen race.’ Ook de evp-president droeg echter bij aan de se-
mantische verwarring. Gedacht werd, zo liet hij in CD/Actueel noteren, aan ‘een
gemeenschap van fracties’ – niet zozeer een gezamenlijke fractie.143 Op de evp-
bestuursvergadering van 3 juli toonde hij zich echter verheugd over de positie-
ve berichten over de samenwerking sinds de top van 13 april. Fractievoorzitter
Klepsch rapporteerde aan het bestuur dat de contacten met de edg zodanig
constructief verliepen, dat hij verwachtte dat de eerste afstemmingsfase in ok-
tober afgesloten kon worden, zodat inderdaad uiterlijk april 1992 een ‘Frak-
tionsgemeinschaft’ gerealiseerd zou kunnen worden. Namens het cda beklem-
toonde Kralt dat ondertussen onverminderd verder gewerkt moest worden aan
het ontwikkelen van de eigen christen-democratische identiteit.144

Arbeid in het overlegcomité

In een gemeenschappelijk overleg op 27 september in Brussel likten de Bene-
luxpartijen hun op de evp-top opgelopen wonden. Zij troostten zich met de ge-
dachte, dat de weg naar een positief eindbesluit over de toetredingsaanvraag
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nog een lange was. Zo bleven er in de door het overlegcomité ingestelde werk-
groepen nogal wat geschilpunten liggen. Vooral in de werkgroep ‘mensbeeld’,
die onder voorzitterschap stond van Oostlander, haperde de afstemming tussen
christen-democraten en edg nogal. Ook de discrepanties in de standpunten van
de Tory-europarlementariërs en de Britse regering waren nog steeds aanzien-
lijk. Zo was de edg akkoord gegaan met de oprichting van de Europese Cen-
trale Bank (voorzien in 1996), maar bleef de regering-Major tegen. Kralt be-
pleitte dan ook, dat de standpunten van de Britse conservatieve regering mee-
gewogen moesten worden. Onder meer moest absolute duidelijkheid
verkregen worden over de positie van de Conservatives aangaande de Europe-
se monetaire en politieke unie.145

Uit een van eind november daterend overzicht voor intern evp-fractiege-
bruik valt op te maken hoe in de acht gemengd samengestelde werkgroepen de
toenadering tussen conservatieven en evp verlopen is. Van mei tot oktober heeft
een dertigtal vergaderingen plaatsgehad, waarin de werkgroepen op basis van
het laatste evp-actieprogramma en de verklaring van Dublin van november
1990 gesproken hebben over de verschillende beleidsterreinen. Over het alge-
meen zou er in de werkgroepen sprake zijn van een grote mate van overeen-
stemming. Zo bestond er ten aanzien van het landbouwbeleid slechts ‘op het
gebied van een beperkt aantal produkten […] een verschil in klemtoon, en in
enkele gevallen beleid’. Beide fracties zagen het gezinsbedrijf als de ‘basiseen-
heid’ van het gemeenschappelijk landbouwbeleid; het waren dan ook deze klei-
ne eenheden die steun verdienden. Ook op het terrein van de internationale vei-
ligheid bestond grote overeenstemming, al resteerde de vraag of het federale
uitgangspunt van de op te richten Europese Unie ook hier onverminderd van
toepassing verklaard moest worden. Zoals al gemeld waren de conservatieven
in de monetaire werkgroep akkoord gegaan met een Europese Monetaire Unie,
een centrale bank en een eenheidsmunt. De volgende jaren zou blijken dat de
Britse conservatieve europarlementariërs hier een aanzienlijk eind voor hun
eigen partijmuziek uitgelopen waren. Tevens hadden de edg-fractieleden inge-
stemd met het federalistisch toekomstbeeld dat binnen de evp gekoesterd werd
met betrekking tot de eg. Hoewel beide partijen zich konden vinden in de uit-
leg van het federalisme als decentralisatie op basis van subsidiariteit, moest ook
erkend worden dat er interpretatieverschillen ten aanzien van de gehanteerde
begrippen resteerden. Ook hier zou de toekomst uitwijzen dat de Conservati-
ve Party een stuk minder ver wenste te gaan dan haar europarlementariërs in het
overleg met de evp-fractie. Op sociaal terrein leken de conservatieven bereid
water bij de wijn te doen: zo stemden zij in met vormen van medezeggenschap
van werknemers, zij het wel ‘in overeenstemming […] met de in de lid-staten
bestaande methoden en verschillen in de tradities’. Dat liet natuurlijk voldoen-
de ruimte voor eigen interpretatie. In de werkgroep ‘gezinsbeleid’ werd nage-
noeg volkomen consensus vastgesteld, waarbij de Britten afdwongen dat de in
hun land geldende gewetensvrijheid inzake kwesties van leven en dood als
eutha nasie, doodstraf, geboortebeperking, echtscheiding en abortus gerespec-
teerd zou worden. Ten aanzien van de deelterreinen ‘regionaal beleid’ en ‘mi-
lieu’ werd volledige overeenstemming vastgesteld: met name ten aanzien van
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dat laatste betekende dat wel dat de Britten nogal wat Europese inmenging ac-
cepteerden. Het was allemaal te mooi om waar te zijn. Ook in de werkgroep die
zich onder leiding van Oostlander had beziggehouden met het ‘christelijk
mensbeeld’, hebben de Conservatives zich volgens het hier aangehaalde over-
zicht geschaard achter de christen-democratische opvattingen. De door de evp
aangehangen beginselen maakten, zo verklaarden zij in de commissie, deel uit
van de traditie van hun partij. Met name in het personalisme als basisconcept en
de christen-democratische principes van solidariteit en de verantwoordelijke
samenleving konden de conservatieven zich moeiteloos vinden.146

De officiële verklaring van de werkgroep-Oostlander, ondertekend door haar
voorzitter en edg-vertegenwoordiger Catherwood, getuigde ook al niet van gro-
te meningsverschillen. Wel werd van evp-zijde de wens uitgesproken dat de Con-
servative Party in de toekomst een nieuw programma zou presenteren waarin zij
de genoemde christen-democratische waarden expliciet zou verbinden met haar
sociale politiek. Ook hiermee kon de edg instemmen. In een toelichtende brief
aan partijvoorzitter Van Velzen schetste Oostlander echter een ander beeld. De
Italiaanse en Griekse leden van de werkgroep waren op basis van de beraad -
slagingen uiteindelijk tot de conclusie gekomen, dat zij geen basis voor vorming
van een fractiegemeenschap zagen. In de andere werkgroepen kwamen Belgische
en Ierse geestverwanten tot dezelfde conclusies. Dat de einddocumenten buiten-
gewoon positief waren over de besprekingen en de uitkomsten daarvan, was
vooral het gevolg van het feit dat deze door het partijbureau van de Conservati-
ves waren opgesteld. Het betrof volgens Oostlander soms ronduit ‘vervalsingen’,
zodanig dat zelfs de cdu-vertegenwoordigers ertegen protesteerden. Hij kon
zich dan ook zeer vinden in de stelling van zijn delegatieleider Penders, dat er met
de edg wel samen gesproken kon worden, maar dat een fractiegemeenschap of
-eenheid onwenselijk was. Oostlanders visie was, ook na de werkzaamheden in
de gemeenschappelijke werkgroepen, onvoorwaardelijk afwijzend. Hij refereer-
de ook nog eens aan de ontwikkelingen bij de Spaanse pp, waar de conservatieve
meerderheid langzaam alle christen-democraten uit de voornaamste posities had
gemanoeuvreerd. Het binnenhalen van de conservatieven was naar zijn mening
niets anders dan het toelaten van het paard van Troje.147

Een positief gestemd overzicht van de resultaten van de werkgroepen lokte
in februari 1992 een eigen analyse van de pas aangetreden cda-buitenlandse-
cretaris Wiggers uit. Hij stelde vast dat de edg in het overleg blijkbaar min of
meer ‘een blanco cheque’ had afgegeven, al had het er zijns inziens ook veel van
weg dat deze toegeeflijke opstelling vooral bedoeld was om conflicten te ver-
mijden en de voortgang van het traject niet te blokkeren. Hij vond verder dat
de toezeggingen en uitlatingen van de Tory-europarlementariërs niet dezelfde
autoriteit hadden als die van de vertegenwoordigers van de evp-partijen. De na-
mens de evp gedane uitspraken waren het resultaat van democratische gedach-
tewisseling en besluitvorming op congressen en partijraden, hetgeen van de uit-
latingen van de edg-afgevaardigden niet gezegd kon worden. Vaak strookten
die immers in het geheel niet met die van de regering-Major. Met name in de
werkgroep-Oostlander waren traditie- en cultuurverschillen vastgesteld. Op de
hier ogenschijnlijk bereikte overeenstemming had de groepsvoorzitter zelf ook
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nog wel wat af te dingen. Tevens had Oostlander erop gewezen, dat de chris -
telijk-sociale beweging in Groot-Brittannië helemaal niet samenviel met de
Conservative Party. Christelijk-sociale elementen waren van oudsher ook bij
Labour herkenbaar. De keuze voor samenwerking met de edg was ook uit dit
oogpunt al dubieus.148

In de overlegcommissie werd ondertussen voortgedacht over de exegese van
het begrip ‘fractiegemeenschap’. Begin november liet Klepsch een voorstel
(‘Skizze’) rondgaan, dat een ver doorgevoerde gezamenlijke structuur inhield.
De gemeenschappelijke fractievoorzitter zou aangewezen moeten worden uit
het midden van de evp-europarlementariërs; de vice-voorzitter zou afkomstig
zijn uit de edg. Ook zou er sprake zijn van een gezamenlijk secretariaat. Ook
hier zou de eerste man een evp’er zijn en de plaatsvervanger een conservatief.149

Het voorstel van Klepsch was dus goeddeels gemodelleerd naar de structuur die
cdu en csu er in de Duitse Bondsdag op nahielden.

Maastricht en Tindemans: de laatste kansen voor de Nederlanders?

Op de evp-topconferentie van 6 december 1991 in Den Haag rapporteerde
Klepsch over de gemaakte vorderingen in de werkgroepen. Het voorgenomen
traject tot vorming van een fractiegemeenschap op ad hoc-basis in het eerste tri-
mester van 1992 kon naar de mening van de fractie onverminderd doorgang
vinden. Hij legde de partijleiders vervolgens zijn ‘Skizze’ voor. Heftige reacties
van onder anderen Lubbers en Van Velzen dwongen hem het stuk vervolgens
weer in te trekken. Zowel binnen de fractie als binnen de bestuurlijke evp-gre-
mia was al eerder bezwaar gerezen tegen de voorstellen van Klepsch; de notitie
had dus geen formele status. Tot een beslissing kwamen de evp-leiders in Den
Haag dan ook niet. Het werd raadzaam geacht verdere besluitvorming uit te
stellen tot na de tweedaagse Europese top die drie dagen later in Maastricht zou
beginnen. De evp-top in de Nederlandse hofstad was vooral met het oog op
deze voor de toekomst van de Europese integratie cruciale bijeenkomst belegd.
Nu werd de finale beslissing over het al dan niet aangaan van nauwere banden
met de Britse conservatieven voor een niet onbelangrijk deel gekoppeld aan de
opstelling van de regering-Major in Maastricht. Op 14 februari zouden de par-
tijvoorzitters en regeringsleiders van de evp dan weer op Hertoginnedal bij-
eenkomen om verdere conclusies te trekken.150

Was de houding van de Britten op de Europese top van Maastricht op 9 en
10 december inderdaad een doorslaggevende test voor verdergaande integratie
van edg en evp-fractie, dan hadden de tegenstanders van deze samenwerking
reden tot juichen. Hoewel Major eerder had verklaard dat Groot-Brittannië ‘at
the heart of Europe’ zou moeten verkeren, kwamen tijdens de onderhandelin-
gen in de Limburgse hoofdstad vooral nationalistische reflexen boven. In zijn
verzet tegen federalistische tendensen dreigde Major meer dan eens de uitkomst
van de beraadslagingen te frustreren. Hij dreef daarmee het Nederlandse voor-
zitterschap onder leiding van premier Lubbers tot wanhoop. Major bedong
voor zijn land uiteindelijk ‘opt-outs’ met betrekking tot de monetaire unie, het
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minimumloon en het Social Chapter. Het unieverdrag, dat op 7 februari in
Maastricht ondertekend zou worden, was zeker niet de blauwdruk van een fe-
deralistisch Europa dat Europese voortrekkers als Kohl en Lubbers maar ook
de sociaal-democraat François Mitterrand ervan gehoopt hadden. De opstelling
van de regering-Major in Maastricht was voor het cda een extra argument om
de Conservatives buiten de evp te houden: ‘De evp moet flink zijn.’151 Het sterk-
te de afvaardiging van het cda op de vergadering van het Politiek Bureau van de
evp op 12 december om vast te houden aan een zo licht mogelijke samenwer-
kingsstructuur. Martens herhaalde dat de ontwikkelingen in Maastricht meege-
nomen zouden worden in de finale besluitvorming over de toekomstige sa-
menwerking met de edg. De Nederlandse europarlementariër Oomen-Ruijten
erkende op deze vergadering wèl dat op basis van de verslagen uit de acht ge-
zamenlijke werkgroepen vastgesteld moest worden, dat een samengaan tussen
edg en evp-fractie voortgang zou moeten kunnen vinden.152 Veel partijgenoten
deelden die mening niet. Op 6 februari, tijdens de laatste Bureauvergadering
vóór de evp-top, wezen de Nederlanders nog eens op de ongeloofwaardigheid
van een combinatie met de Britse conservatieven, die zich in Maastricht van hun
minst Europese kant hadden laten zien.153

Het waren eind 1991 overigens niet alleen de Britse conservatieven, die zich
een weg trachtten te banen naar de evp-fractie. Nog in december maakten de
voormalige Franse president Giscard d’Estaing en drie udf-partijgenoten bij de
evp-fractie hun wens kenbaar om op basis van het fractiereglement als geest-
verwante leden te mogen toetreden. Het betrof een coup van de Franse oud-
president, die eigenlijk de gehele liberale fractie had willen meenemen naar de
evp-groep. Dat mislukte omdat grote delen van de eld problemen hadden met
wat zij zagen als het ‘klerikale’ karakter van de evp; bovendien hadden veel li-
beralen een voorkeur voor coalities met de sociaal-democraten. Het bleef dus
bij een viertal dissidenten.154 Op de evp-top van 6 december waren de partijlei-
ders hierover nog een afwijzend advies aan de fractie overeengekomen. Het had
de fractie nooit bereikt, zo hebben Penders en Van Velzen achteraf vastgesteld.
Een appèl van de Nederlandse evp-fractieleden aan Klepsch om dan toch eerst
hierover het evp-bestuur te consulteren, werd eveneens terzijde geschoven. De
cda-europarlementariërs waren hierover uiteraard niet te spreken. Na overleg
met Van Velzen besloten de Nederlandse fractieleden dan ook tegen te stem-
men. Het mocht niet baten. Met instemming van de vier Franse cds-vertegen-
woordigers werden de Franse liberalen op 12 december toegelaten tot de evp-
fractie. Pas later die dag werd hiervan mededeling gedaan aan het evp-Bureau.
Het maakte eens te meer duidelijk, dat de evp als partij weinig in te brengen had
in toetredingskwesties van de fractie. De gang van zaken deed Penders, zo ver-
telde hij op 13 december het dagelijks bestuur van het cda, het ergste vermoe-
den voor de hernieuwde behandeling van de toetredingsaanvraag van de edg.
Ook was het volgens hem niet ondenkbaar, dat na de liberalen van Giscard 
d’Estaing – die met zijn partij ook uit de Liberale Internationale was gestapt –
ook de gaullisten van Chirac naar de evp zouden lonken.155

Andere ontwikkelingen leken de Nederlanders daarentegen in de kaart te
spelen in hun verwoede pogingen om de Tories buiten de evp-deur te houden.
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Allereerst was daar de verkiezing van Klepsch als voorzitter van het Europees
Parlement op 14 januari van het nieuwe jaar. De conservatieve cdu’er werd als
fractieleider opgevolgd door de in het verleden het Nederlandse standpunt gun-
stiger gezinde voormalige evp-president Tindemans. Het cda zag de discussie
over het profiel van de evp nu met meer vertrouwen tegemoet, zo liet Van Vel-
zen direct aan de nieuwe fractievoorzitter weten. Vervolgens noopten de aan-
staande parlementsverkiezingen in Italië de dc, die de ogen had laten vallen op
de aanhang van de na de ‘Wende’ in diskrediet geraakte communistische partij,
tot het varen van een progressieve koers – zo werd althans in het cda verwacht.
Een Europees verbond met de conservatieven was voor de Italiaanse christen-
democraten in dit verband een ongewenste zaak. Ten slotte brachten de aan-
staande verkiezingen in Groot-Brittannië ook bij de Tories onzekerheid en ver-
deeldheid ten aanzien van de Europese bindingen met zich mee.156

In het partijbestuur en het dagelijks bestuur bereidde Van Velzen zijn mede-
bestuursleden desondanks voor op het zijns inziens onvermijdelijke. Aange-
zien de evp-fractie in deze een autonome beslissingsbevoegdheid had en de evp
als partij slechts sturend kon optreden, leek de toetreding van de conservatieve
europarlementariërs – in welke vorm dan ook – onontkoombaar. Het enige wa-
pen dat het cda nog in handen had om verdere verwatering van de evp te voor-
komen en de toetreding van conservatieve partijen te bemoeilijken, was die van
de aanscherping van het christen-democratisch profiel. Tijdens de partijbe-
stuursvergadering van eind januari maakte Ruding kanttekeningen bij de houd-
baarheid van de Nederlandse positie. Indien er geen steun zou zijn voor de mi-
nimalistische interpretatie van het fractiegemeenschapsbegrip van het cda, zou
er naar zijn mening manoeuvreerruimte moeten zijn voor de afgevaardigden in
de evp-fractie. Een ‘Alleingang’ van de cda’ers in Europa, zo was de algemene
opinie, was ongewenst.157

Van hun kant maakten ook de edg’ers hun bedoelingen aan Tindemans snel
duidelijk. Vier weken voor de evp-conferentie op kasteel Hertoginnedal op 14
februari hadden Prout en Tindemans contact. De eerste hechtte er nog eens aan
te stellen dat een ‘Fraktionsgemeinschaft of the two groups’, die als eenheid zou
opereren in het Europees Parlement en een gezamenlijk leiderschap en secreta-
riaat zou kennen, de uitkomst van de besprekingen diende te zijn.158

Eind januari verspreidde Penders onder de leden van het evp-fractiebestuur
alsmede onder de andere delegatieleiders de Nederlandse opvattingen met be-
trekking tot de uitwerking van de fractiegemeenschap. Uitgangspunt was ook
hier dat uitdrukking gegeven werd aan de ‘groeiende overeenstemming’ in het
Europees Parlement tussen de beide fracties, maar dat deze als afzonderlijke
eenheden zouden moeten blijven bestaan. ‘Het voorstel is een groeimodel’, zo
trachtten de Nederlanders zich te plooien: ‘Naarmate de overeenstemming
groeit kan de samenwerking intensiever worden.’ In de uitwerking van het
voorstel bleken echter de beperkingen die het cda voor de samenwerking zag
en de voorwaarden die gesteld werden bij het ‘groeimodel’:

Het samenwerkingsverband biedt een mogelijkheid tot overleg en afstemming van stand-
punten. Zolang de Britse Conservatieve Partij nog geen aansluiting heeft gezocht bij de
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evp als partij, kan niet een zodanige vorm van samenwerking worden gekozen dat de
besluit vorming gezamenlijk plaatsvindt. De besluitvorming dient te geschieden in de
onder scheiden fracties.

In het model-Penders keerde zijn eerdere koppeling van de toenadering op frac-
tieniveau aan die op partijniveau terug. De gezamenlijke arbeid zou zich voorlo-
pig moeten beperken tot overleg op studiedagen en seminars en in de evp-werk-
groepen en fractiecommissies. Penders nam hiermee formeel dan wel afstand van
het partijraadsbesluit van juni 1990, dat aansluiting van de Conservative Party bij
de evp uitsloot, maar maakte aansluiting van de edg bij de evp-fractie de facto on-
mogelijk zolang de Tories in Londen geen toenadering tot de evp zochten.159

De voorstellen van zowel Penders als Klepsch voor de invulling van de frac-
tiegemeenschap kwamen een week voor de evp-top ter sprake in een hernieuwd
Benelux-overleg, waarbij ook Tindemans van de partij was. Voor de christen-de-
mocraten uit de Lage Landen had de top van Maastricht de bereidwillige houding
van de conservatieven in de acht werkgroepen ‘in een ander daglicht gezet’. Op
de Europese top was duidelijk geworden dat de Britse regering niets wilde weten
van Europese federale structuren of een gezamenlijk sociaal beleid. Afgesproken
werd een poging te wagen de besluitvorming over de samenwerking in het Euro-
pees Parlement uit te stellen. Als argument mocht gelden dat de Italiaanse dc zich
in een verkiezingscampagne bevond en de handen daarom niet vrij had.160

Hertoginnedal II

De op 14 februari 1992 voor de tweede keer in een jaar in kasteel Hertoginne-
dal verzamelde christen-democratische leidende politici bogen zich over de
mogelijke gevolgen van de toekomstige uitbreiding van de eg. Aan de confe-
rentie werd deelgenomen door de regeringsleiders Kohl, Martens, Lubbers,
Mitsotakis en Santer, Europees-Parlementsvoorzitter Klepsch, evp-fractie-
voorzitter Tindemans, Eurocommissaris Andriessen en de evp-partijvoorzit-
ters, onder wie Van Velzen. Opvallend – en vervelend voor de cda’ers – was 
de afwezigheid van de Italianen: Andreotti en Forlani hadden bericht van ver-
hindering gezonden in verband met een politieke crisis in eigen land. Eerdere
beloften van de Italianen dat zij op Hertoginnedal van de partij zouden zijn,
werden daarmee teniet gedaan. De Italiaanse absentie beroofde de cda-afvaar-
diging van haar voornaamste bondgenoot.

In tegenstelling tot de conferentie van april 1991 bestaat er van deze top wèl
een officieel verslag. Op basis hiervan zijn de discussies enigszins te reconstru-
eren. In zijn introductie zette Martens de voors en tegens van de vorming van
een fractiegemeenschap met de edg nog eens uiteen, waarbij ook de negatieve
opstelling van de Britten in Maastricht meegenomen werd. Desondanks pleitte
Martens voor een positief antwoord aan de conservatieven. Met een substantië-
le uitbreiding in het vooruitzicht was het historisch moment daar om het Euro-
pese federale project te vervolmaken, zo betoogde Martens, en daarvoor diende
de evp een meerderheid voor haar gedachtegoed te creëren. De evp-voorzitter
trachtte ook nog een positieve draai te geven aan de Britse dwarsliggerij in Maas-
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tricht. De opt-out van de Britten had het immers mogelijk gemaakt dat de ande-
re landen wèl een monetaire unie konden oprichten. Klepsch wees vervolgens op
de onafhankelijkheid, die de evp’ers ook in de samenwerkingsstructuur toch nog
zouden behouden. Hierdoor zou zeker ook de eigen identiteit van de christen-
democraten gewaarborgd blijven. Om het door haar zo gewenste federale Euro -
pa te kunnen realiseren moest de evp echter een meerderheid in het Europees
Parlement creëren. Nu de edg-leden de evp-verklaring van Dublin hadden on-
derschreven, waren zij de aangewezen partners in dit project.

Het officiële verslag staat wat betreft de inbreng van Lubbers en Van Velzen
enigszins op gespannen voet met de inhoud van een brief die de partijvoorzit-
ter (samen met Penders) achteraf over de gebeurtenissen op de top aan zijn
partij bestuur zond. Volgens de officiële lezing verzocht Van Velzen meteen om
uitstel van de beslissing vanwege de afwezigheid van de dc. Vervolgens zou hij
andermaal beweerd hebben dat de evp onmogelijk kon samenwerken met de
partijgenoten van een premier die het Europese integratieproces recent zo ge-
frustreerd had. Volgens de officiële lezing had Lubbers echter gemeend, dat de
samenwerking tussen de beide fracties in het Europees Parlement tot dan toe
positief was verlopen. Vanuit de evp kon niet afgedwongen worden, dat de edg
zich volkomen tot de christen-democratie zou bekeren. De Nederlandse pre-
mier vond dat de beslissing niet eindeloos uitgesteld kon worden; de fractie zou
de discussie maar moeten afronden. Uit de brief van Van Velzen en Penders aan
het partijbestuur valt evenwel op te maken, dat – nadat verder uitstel van de be-
slissing onhaalbaar was gebleken – ingezet werd op het ‘groeimodel’ van Pen-
ders. Van een verschil in opstelling van de premier en de partijvoorzitter valt
hierin niets te bespeuren.

Als geste naar de Italianen toonde Kohl zich bereid om de datum van de in-
werkingtreding van de gemeenschap van fracties uit te stellen tot na de Itali-
aanse verkiezingen van april – een loos gebaar dat niets veranderde aan het po-
sitieve besluit om tot een dergelijke structuur te komen. Onder verwijzing naar
de recente vlotte toetreding van de giscardiens bij de evp-fractie verklaarde hij
dat aan de Britten geen zwaardere eisen gesteld konden worden dan aan ande-
re aspirant-partners. Dat vond ook de Luxemburgse partijvoorzitter en minis-
ter van Financiën Juncker, die de verschillen met de Britten op sociaal vlak er-
kende maar niet onoverkomelijk achtte. De evp-fractie mocht natuurlijk geen
allegaartje worden, zo stelde Kohl, maar kon zich ook niet tevreden stellen met
haar huidige omvang, waarbij de toekomst van de Europese samenwerking
goeddeels aan de sociaal-democraten gelaten werd. De pleidooien van Aznar en
Mitsotakis voor een onmiddellijke aansluiting van de edg waren gezien de
voorgeschiedenis van hun eigen partij begrijpelijk. Fine Gael-voorzitter John
Bruton wist te melden dat alle europarlementariërs van zijn partij tegen de fu-
sie zouden stemmen. Het Britse verzet tegen een federaal Europa was voor de
Ieren het belangrijkste argument voor dit afwijzende standpunt. Bruton sugge-
reerde aanscherping van de op 13 april van het vorig jaar overeengekomen be-
palingen over het behoud van de eigen identiteit van de twee groepen. De Waal-
se partijvoorzitter Deprez was niet onder de indruk van het argument dat het
samengaan met de conservatieven nodig was om een meerderheid in het Euro-
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pees Parlement te realiseren. Ook na aansluiting van de edg was de evp-fractie
immers nog steeds niet de grootste fractie en zou zij nog altijd aangewezen zijn
op een coalitie met de socialisten om absolute meerderheden te realiseren. Pier-
re Méhaignerie sprak zich namens het Franse cds uit voor een voortzetting van
de samenwerking met de conservatieven en behoud van de eigen zelfstandig-
heid. csu-voorzitter Tandler stelde voor, de fractie zelf maar te laten beslissen.
Dat was begrijpelijk: gezien de krachtsverhoudingen in de fractie was de kans
op een positieve uitkomst daar ook veel groter dan in het overleg tussen de par-
tijleiders. Van Velzen zou later aan zijn partijbestuur rapporteren dat de Vlaam-
se cvp in een tweeslachtige positie verkeerde. Enerzijds was Van Rompuy het
inhoudelijk volledig eens met het Nederlandse standpunt, anderzijds kon hij
zijn partijgenoot Martens niet desavoueren.

Onvermijdelijk stuitten ook de partij- en regeringsleiders op de verwarring
over het fractiegemeenschapsbegrip. De uitleg van voormalig fractievoorzitter
Klepsch, zoals weergegeven in zijn eerdergenoemde ‘Skizze’, was voor de Bel-
gische partijvoorzitters Van Rompuy en Deprez niet aanvaardbaar. De Vlaam-
se christen-democraat achtte Klepsch’ voorstellen zelfs in strijd met de regle-
menten van het Europees Parlement. De discussie over de interpretatie van de
beslissingen van de top van 13 april 1990 werd door Martens afgesloten met een
aanbeveling aan de fractie om de samenwerking met de edg verder vorm te 
geven in een ‘communauté de groupes’, die op 1 mei in werking zou treden. De
uitwerking van de samenwerking werd andermaal aan de fractie zelf overgela-
ten. In juni 1994 zou, conform de afspraken van voorjaar 1991, nog een evalu-
atie plaatsvinden. In de na de vergadering verspreide persverklaring was echter
wel de teleurstelling over de Britse opstelling in Maastricht opgenomen. Vanuit
de evp werd na afloop van de top verklaard dat de nauwere band met de con-
servatieven evenmin betekende dat de samenwerking met de sociaal-democra-
ten beëindigd zou worden. De christen-democraten trachtten voorlopig zowel
de kool als de geit te sparen.161

Penders toonde zich teleurgesteld over de uitkomsten van het beraad van
Hertoginnedal. Hij had verwacht en gehoopt dat de partij- en regeringsleiders
de opstelling van de Britse regering in Maastricht zwaarder hadden laten mee-
wegen. Hij stelde vast dat ook Lubbers vlot akkoord gegaan was met wat on-
vermijdelijk de toelating van de Britse conservatieve europarlementariërs tot de
evp-fractie zou betekenen. Dat had naar zijn oordeel enerzijds te maken met de
traditioneel gespannen bilaterale relatie tussen Duitsland en Nederland (‘dit
kon Ruud er niet meer bij hebben’) en de druk die Kohl uitgeoefend zou heb-
ben op Lubbers. Anderzijds vond ook de Nederlandse premier dat de evp in
alle eg-landen een pied-à-terre diende te hebben.162 Lubbers stond hier dus
dichter bij de pragmatische opvattingen van zijn ambtgenoten Kohl en Major
dan bij die van veel van zijn partijgenoten. De Duitse bondskanselier reageerde
doorgaans met onbegrip op het cda-verzet tegen de toetreding van de conser-
vatieven tot de evp, dat vooral vanuit de partij afkomstig was en blijkbaar niet
door zijn collega-regeringsleider Lubbers kon worden beheerst. De latere er-
gernis bij Kohl over Lubbers, die ertoe leidde dat de Nederlander in 1994 het
voorzitterschap van de Europese Commissie zou mislopen, lijkt dus niet ver-
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oorzaakt door de ‘conservatieve kwestie’. Wèl wekte het bij de almachtige
bondskanselier bevreemding, dat zijn Nederlandse ambtgenoot zijn eigen par-
tij op dit stuk blijkbaar niet onder controle kon krijgen.163

Hoewel de koers werd aangegeven, verstrekte ook de top van februari 1992
geen duidelijkheid over de vorm die de voorgenomen fractiegemeenschap zou
moeten krijgen. De bal lag dus weer bij de fractie. De cda-europarlementariërs
achtten nu, kort voor de besluitvorming in de fractie, het moment gekomen
voluit op het ‘groeimodel’ van Penders in te zetten. Het werd door de Neder-
landers tijdens de evp-Bureauvergadering van 4 maart naar voren gebracht. Tij-
dens de vergadering bleek echter, dat Martens en Klepsch in hun besprekingen
met de edg verder waren gegaan dan de besluiten van 13 april 1991. De voor-
waarden en structuren van de toetreding van de conservatieven waren al afge-
kaart. Het Nederlandse voorstel was dus eigenlijk kansloos.164

In het partijbestuur werden op 13 maart de resultaten van ‘Hertoginnedal II’
geëvalueerd. Nadat het voorstel van de jongeren om desnoods binnen de uitge-
breide evp-fractie dan maar met een eigen cda-programma te functioneren was
afgewezen, werd besloten de delegatie in het Europees Parlement aan te moe-
digen in haar verzet tegen een gezamenlijke structuur waarbij ‘de christen-de-
mocratische identiteit onvoldoende gestalte kan krijgen’. Het voorstel van Pen-
ders diende onverminderd als leidraad. Desnoods mocht bij de eindstemming
binnen de evp-fractie tegen de samenwerking gestemd worden.165

In een interview met CD/Actueel trachtte Van Velzen zijn partijgenoten gerust
te stellen over de dreigende conservatieve infiltratie van de evp. Allereerst wees
hij erop dat er een samenwerkingsverband was met de conservatieve europarle-
mentariërs, die er doorgaans andere denkbeelden op nahielden dan ‘Londen’
zelf. Bovendien was er nog steeds geen sprake van een fusie van beide fracties.
Daarbij kwam dat de samenwerking in eerste aanleg betrekking had op de pe-
riode tot aan de Europese verkiezingen in 1994. Op dat moment zou een nieu-
we afweging gemaakt worden over voortzetting. Van Velzen voelde zich geroe-
pen het Nederlandse beeld van de Britse conservatieven enigszins bij te stellen:
‘Ik vind wel dat we er voor moeten waken de edg melaats te verklaren.’ Hij ver-
wachtte dat de Tories na de Britse parlementsverkiezingen meer vrijheid zou-
den hebben om ‘een draai richting Europa te maken’. Onder verwijzing naar de
mogelijke gevolgen van de toetreding van nieuwe lidstaten tot de eu hield Van
Velzen overeind dat de evp-fractie moest blijven zoeken naar mogelijkheden tot
meerderheidsvorming, zodat zoveel mogelijk van het eigen programma gereali-
seerd kon worden. Daarbij was het wel zaak het eigen christen-democratische
karakter te behouden, zo meende de cda-voorzitter.166

De jongeren waren, zoals te verwachten viel, niet gerustgesteld door de
 sussende woorden van de partijvoorzitter. cdja-voorzitter Koppejan achtte de
door Van Velzen geopperde gedachte, dat de conservatieven zich in evp-
 verband wel zouden laten bekeren tot de christen-democratie, een illusie. Na
afloop van ‘Hertoginnedal II’ vroegen de jongeren zich vervolgens hardop af of
Van Velzen zich wel voldoende had ingespannen om de conservatieven buiten
de deur te houden. Onder verwijzing naar een uitspraak van Hahn – ‘voor de
Britse Conservatieven is het christendom traditie, voor ons is het inspiratie’ –
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waarschuwden zij andermaal voor een al te grote toeschietelijkheid in de rich-
ting van de Tories. Naar aanleiding van de rapportage van Van Velzen, maar
vooral ook van mededelingen van Oostlander, maakten de jongeren in hun
eigen periodiek Interruptie kanttekeningen bij de conclusies van ‘Hertoginne-
dal II’. De resultaten van de verschillende werkgroepen die de mogelijkheden
betreffende verdere samenwerking tussen de edg en de evp-fractie hadden
moeten onderzoeken, zouden door fouten in de vertalingen verkeerd geïnter-
preteerd zijn. Ook zouden niet alle evp-fractieleden beschikken over de volle-
dige informatie. De jongeren vonden dat Van Velzen zich op de evp-top onvol-
doende teweer had gesteld. Het getuigde niet van sterk optreden om de zaak
maar terug te verwijzen naar de evp-fractie: Van Velzen had de belangen van
zijn partij moeten verdedigen, en deze waren duidelijk neergelegd in de partij-
raadsresolutie van juni 1990, die bepaalde dat van samengaan met de conser -
vatieven geen sprake kon zijn. Nu Van Velzen zijn kans had laten lopen, was
de hoop van het cdja gevestigd op de Nederlandse vertegenwoordigers in de
evp-fractie: die zouden zich fel teweer moeten stellen tegen aansluiting van de
conservatieven.167

Op de vergadering van de commissie buitenland op 24 maart wist europarle-
mentariër Penders het gezelschap niet op te beuren. Hoewel in de commissie
sterk aangedrongen werd op geheime stemming binnen de fractie over de te kie-
zen samenwerkingsvorm, verwachtte hij dat de Nederlandse uitleg van het be-
grip ‘fractiegemeenschap’ – dus met behoud van twee onafhankelijke fracties –
in de evp-fractie geen meerderheid zou krijgen. Van Gennip benadrukte dat het
daarom ook van het hoogste belang was dat onverminderd ingezet werd op de
ideologische verdieping als laatste mogelijkheid om de Conservative Party ver-
re van de evp te houden.168

Europarlementariër Oomen-Ruijten voegde in CD/Actueel nog wat nadere
Nederlandse bezwaren tegen fusie met de edg toe. Naar haar mening dreigde
de cohesie van de fractie in gevaar te komen, alleen al vanwege de omvang van
de toevoeging van conservatieve europarlementariërs aan de evp-fractie. Daar-
naast ontbrak de logica achter een fusie van beide fracties, omdat de toetreding
van de Britse conservatieve partij tot de evp, gezien de bestaande verhoudingen,
voorlopig uitgesloten was. Waarom zou dan wel op fractieniveau samenge-
werkt moeten worden, zo vroeg zij zich af.169

De fractie beslist anders

Ondertussen was Prout ongerust geworden door de voorstellen die binnen de
evp-fractie de ronde deden over lichtere vormen van samenwerking met de
edg. Voor de Britten kwam er maar één variant in aanmerking en dat was die
van Klepsch. De nieuwe gemeenschappelijke structuur zou dus een gezamen-
lijk presidium en secretariaat moeten krijgen. Dat was immers de interpretatie
die steeds als basis voor de onderhandelingen tussen edg en evp-fractie had ge-
diend. Zijn ergernis over alternatieve voorstellen maakte Prout op 20 februari
schriftelijk kenbaar aan Tindemans. Er circuleerde niet alleen het Nederlandse
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‘groeimodel’ van Penders, maar ook een voorstel van de Franse europarlemen-
tariër Pierre Bernard-Reymond dat erop neer kwam de conservatieven langs re-
guliere weg te laten aansluiten, zoals dat eerder met de Spaanse pp was gebeurd.
Prout achtte dit een achterhaalde exercitie. De gezamenlijke structuur moest
worden zoals Klepsch had bedoeld, zo liet hij weten. ‘It would […] be abso -
lutely pointless, for either your colleagues or mine, to vote on any proposal
which had not first been agreed between our two groups.’170

Tijdens een lezing voor de wi-Stichtingsraad op 11 maart betoonde Van Rom-
puy zich nog slechts halfslachtig solidair met de positie van het cda. Hij erken-
de dat de christen-democratie een belangrijke taak had om een herkenbaar en
evenwichtig alternatief te bieden tegenover het overal in Europa opkomende
populisme en het extremisme, die geprofiteerd hadden van de zich onder de
 bevolking manifesterende kwalen van individualisme en irrationaliteit. Daarin
 paste geen verwatering van de eigen beginselen. Desondanks achtte hij de samen -
werking met de edg in de evp-fractie onvermijdelijk. Als gevolg van de grote
finan ciële inbreng van de Europese fractie in de evp voorzag Van Rompuy dat
deze samenwerking zich vervolgens zou uitbreiden tot op Europees partijniveau.
Van Rompuy zag de panacee vooral in het vasthouden aan de eigen christen-
demo cratische identiteit van de evp. De toekomst voor de christen-democratie
zou volgens de Vlaamse partijvoorzitter slechts gegarandeerd zijn indien de
‘waarden’ van het christendom in ere gehouden zouden worden. Daarvoor was
het niet strikt noodzakelijk een band met het geloof zelf te onderhouden.171 De
Belgische bondgenoot toonde zich bij monde van haar voorzitter weer eens
bijzon der wankelmoedig. Het versterkte het beeld van een in het verzet tegen
het samengaan met de conservatieven steeds geïsoleerder rakend cda.

Van Rompuys partijgenoot Martens, inmiddels afgetreden als Belgisch pre-
mier en dus in de gelegenheid zich volledig aan zijn evp-voorzitterschap te 
wijden, gaf kort vóór de beslissende bijeenkomst van de evp-fractie in het cda-
partijblad nog eens zijn eigen versie van de beoogde samenwerking tussen de
evp-parlementariërs en de edg:

Het gaat hier om een vorm van praktische politieke samenwerking die juist het doel waar-
om het ons gaat – de verbreiding van de christen-democratische beginselen – kan verster-
ken. De conservatieve parlementsleden gaan ook nadrukkelijk uit van het christelijk
mensbeeld. Ze zullen als geestverwanten toetreden.

Martens ging er nog steeds vanuit dat de Tories, indien zij eenmaal opgenomen
waren in de evp-schoot, dezelfde metamorfose zouden doormaken als enkele
jaren eerder de Spaanse conservatieven. De verschillen waren er nu nog wel, zo
moest ook Martens erkennen. Vooral ‘Maastricht’ had de afstand tussen de
Conservatives en de christen-democraten weer eens benadrukt. Een toetreding
van de Conservative Party tot de evp was dan ook niet aan de orde, zo stelde
Martens. Ter verdere geruststelling van de Nederlanders ontzenuwde hij de ge-
ruchten dat ook de gaullisten op het punt stonden een toetredingsaanvraag bij
de evp-fractie in te dienen.172 De geruststellende woorden van de evp-president
waren nodig, omdat tijdens een recente ontmoeting tussen Kohl en Chirac de
mogelijkheid van aansluiting van de rpr-europarlementariërs bij de evp-fractie
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in alle ernst geopperd was. Van Velzen informeerde hierover schriftelijk bij Tin-
demans. Hij verklaarde zich niet te kunnen voorstellen dat de fractie een der-
gelijk besluit zou kunnen nemen zonder consultatie (lees: instemming) van de
partijleiders. De toelating van Giscard en consorten eind 1991 tegen de wil van
de evp-top in was al een affront van de eerste orde geweest, maar een toelating
van de gaullisten zou kunnen leiden tot een regelrechte ‘vertrouwensbreuk’ tus-
sen evp-fractie en -partij. Van Velzen stelde dat de aansluiting van de rpr, die
alle denkbeelden van een federaal Europa steeds verre van zich had geworpen,
de geloofwaardigheid van de evp onherstelbaar zou aantasten. De cda-voorzit-
ter deed dan ook een ‘dringend appèl’ op Tindemans aan deze dreigende ont-
wikkelingen een halt toe te roepen.

Van Velzen verzocht Tindemans tevens om bij de besluitvorming over de
edg-aanvraag in de evp-fractie zowel de ‘Skizze’ van Klepsch als het ‘groeimo-
del’ van Penders in stemming te brengen. Op de valreep bracht de cda-preses
nog enkele additionele bezwaren tegen samengaan met de edg in één structuur
naar voren. Allereerst protesteerde Van Velzen tegen opname in evp-gelederen
van partijen, waarvan het programma op essentiële punten botste met dat van
de evp. Daarnaast moest het onvermijdelijk tot problemen leiden als bij de
Euro pese verkiezingen in juni 1994 de Britse conservatieven campagne moes-
ten voeren met een evp-actieprogramma, aan de opstelling waarvan zij part
noch deel hadden gehad. Ook de realisering van dat programma zou vervolgens
tot spanningen in de fractie leiden.173 Met het stijgen van de wanhoop nam de
kwaliteit van de argumenten van Nederlandse zijde af. Immers, de Europese
programma’s zouden, zoals bij de eerdere campagnes, bij de verkiezingen van
1994 nauwelijks een rol spelen: de partijen voerden nationale campagnes.174

Diezelfde dag stuurde Van Velzen een brief aan Martens, waarin hij bezwaar
aantekende tegen het feit dat de fractie in haar besluitvorming over de samen-
werking met de edg de door de evp-top allang afgeserveerde mogelijkheid van
een reguliere toetreding als geestverwante groep op basis van het fractieregle-
ment (artikel 5.b), zoals weergegeven in het voorstel-Bernard-Reymond, ter
stemming wilde brengen. Deze reglementaire constructie, waarmee de conser-
vatieve europarlementariërs zich als geassocieerde leden bij de fractie zouden
aansluiten, vereiste slechts een overeenstemming op politieke hoofdlijnen. De
drempel zou dus veel minder hoog zijn dan bij de varianten van Penders en die
van Klepsch. Martens diende een toepassing van deze constructie te blokkeren.
Nadat hij ook gerefereerd had aan de nauwere contacten met de Zweedse en
Scandinavische conservatieven, eindigde Van Velzen zijn brief aan de evp-pre-
sident met de verzuchting:

Wilfried, ik zie steeds meer tendenzen om de evp om te vormen tot de edu. De boodschap
van de Christen-democratie, alsmede onze Europese idealen, zoals beschreven in het do-
kument van Dublin, komen steeds meer onder druk, onder invloed van een eenzijdig
machtsdenken. Daarmee zal de wervende kracht verloren gaan. Het cda is met de ande-
re Benelux-partijen en dc om principiële redenen geen lid geworden van de edu. Ik hoop
dat er een beleid wordt gevoerd waarmee het ons mogelijk wordt gemaakt om lid van de
evp te blijven en om onze inzet voor de realisering van Christen-democratische idealen te
blijven leveren.175
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Het was een laatste poging een bondgenoot te zoeken in de persoon van de evp-
voorzitter, die zelf allang de weg naar een zo breed mogelijke evp ingeslagen
was.

Martens benadrukte op de Bureauvergadering van 2 april dat er nu toch 
eindelijk een beslissing genomen moest worden over de samenwerking met 
de edg. Vanuit de fractie werd gerapporteerd dat nog twee opties ter keuze
voorgelegd zouden worden: het groeimodel van Penders en de reguliere 
aansluiting van de edg conform het fractiereglement. Van een fractiegemeen-
schap werd niet meer gesproken. Het maakte het werk van de overlegcommis-
sie en alle discussie over de uitleg van het begrip ‘gemeenschap’ feitelijk over-
bodig.176

De stemming in de fractie over de samenwerking met de edg verliep in twee
ronden. Eerst werd op 7 april 1992 gekozen tussen de variant-Penders en het
voorstel-Bernard-Reymond. Het ‘groeimodel’ kreeg slechts 28 stemmen. Het
voorstel-‘artikel 5.b’ behaalde er 66: een ruime meerderheid. Vijf fractieleden
onthielden zich van stemming. Het Nederlandse voorstel had slechts de steun
gekregen van de eigen afgevaardigden, de Belgen, de Ieren, een Spaanse chris-
ten-democrate en enkele Italiaanse leden. Hiermee lag dus een variant ter goed-
keuring voor, die eerder door de partij- en regeringsleiders was afgewezen. De
Nederlanders toonden zich over deze gang van zaken verbolgen, maar konden
het tij niet meer keren. Vervolgens werd twee dagen later in een stemming be-
sloten over de toelating van de Britse en Deense conservatieven tot de fractie.
Met 72 voorstanders, 3 onthoudingen en 36 tegenstemmers – de Belgen en de
 Ieren, enkele Italianen en vanzelfsprekend weer de tien Nederlanders – werd
ten slotte ingestemd met de aanvraag. De edg-leden sloten zich als geestver-
wanten aan bij de evp-fractie. In een persverklaring lichtten de cda-europarle-
mentariërs hun tegenstem toe. Tevens refererend aan de partijraadsresolutie
verklaarde de delegatie dat zij zich geenszins louter obstructief opgesteld had:
samen met de vertegenwoordigers van cvp/psc en Fine Gael had zij immers het
‘groeimodel’ bepleit. Nu dat geen meerderheid verkregen had en het cda zich
diende neer te leggen bij de aansluiting van de Britten bij de evp-fractie, werd
het ‘zaak ervoor te zorgen dat de cd-uitgangspunten en beleidslijnen mede
worden uitgedragen door de nieuwe toegetredenen’.177

Het cda-partijbestuur sprak op een extra vergadering van 10 april – een dag
na de stemming – over de uitkomst van de besluitvorming in de evp-fractie. Een
breed scala aan mogelijke reacties werd het bestuur voorgelegd. Zowel het stu-
ren van een protestbrief als het verlaten van eucd, evp en de Europese fractie
kwam aan de orde. Vastgesteld werd dat de cda-delegatie in de evp-fractie wel-
iswaar een nederlaag had geleden, maar dat het voorstel-Penders toch de steun
van een niet te negeren minderheid had gekregen. Dat gaf moed voor de toe-
komst. Van Velzen wees op de machteloze positie van de evp als partij tegen-
over de fractie. Over het algemeen was het partijbestuur wel te spreken over de
inspanningen van de partijvoorzitter om aansluiting van de conservatieven te
voorkomen. Ook de eurodelegatie had zich met haar tegenstem in de evp-frac-
tie geconformeerd aan de partijraadsresolutie van juni 1990 en haar viel dus
niets te verwijten. De aandacht diende vanaf nu allereerst gericht te worden op
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de opstelling van het evp-beginselprogram. Daarnaast moesten de Nederlan-
ders zich inspannen om de positie van de evp als partij te versterken waar het
ging om toetredingskwesties.178

Van Velzen bracht de teleurstelling van het partijbestuur over de beslissing
van de fractie over in een brief aan Tindemans. Hij betrok daarbij de onvrede
over de toetreding van de giscardiens enkele maanden eerder. Tevens beloofde
Van Velzen de evp-fractievoorzitter, conform de aansporing van zijn bestuur,
een verhoogde inspanning van het cda waar het ging om de christen-democra-
tische identiteit van de evp en haar fractie. Van een naamsverandering van de
fractie, waarover intern suggesties waren gedaan om de deelname van de con-
servatieve novieten tot uitdrukking te brengen, kon voor het cda helemaal geen
sprake zijn. Ten slotte wenste het cda vast te houden aan de op de top van 13
april 1990 afgesproken evaluatie van de samenwerking ten tijde van de Europe-
se verkiezingen van 1994.179 Het lijkt vooral een desperate poging van de Ne-
derlandse partijvoorzitter om nog enig uitzicht te houden op verbreking van de
relaties met de conservatieven in het Europees Parlement.

Het partijbestuur broedde inmiddels op plannen om zijn gevoelen uit te
drukken in een resolutie die zou worden voorgelegd aan de partijraad van 23
mei te Amsterdam. Van Velzen drong er bij zijn medebestuursleden op aan dat
het in ieder geval een ‘uitvoerbare’ verklaring zou zijn, zodat partij en euro -
delegatie niet wederom met handen en voeten gebonden zouden worden aan
een onmogelijke lijn.180 Impliciet sprak hij hiermee een diskwalificatie uit over
de resolutie van de partijraad van juni 1990.

Het cda-partijarchief bevat diverse concepten voor een dergelijke partij-
raadsresolutie. Vanuit verschillende kamerkringen en het cdja werden amen-
dementen ingediend die het oorspronkelijke voorstel van het partijbestuur nog
moesten aanscherpen; de kwestie leefde dus blijkbaar behoorlijk binnen de par-
tij. Uiteindelijk verenigden de afgevaardigden zich op een uitspraak, die de
cda-delegatie opriep de ingezette ‘overtuigingslijn’ door te zetten.181

Op 1 mei 1992 voegden de 32 Britse en twee Deense conservatieve europar-
lementariërs zich bij de evp-fractie: hiermee kwam de getalssterkte op 162. In
CDV toonde voormalig europarlementariër Notenboom zich teleurgesteld over
de fusie. Naar zijn mening waren Lubbers en Van Velzen onder de druk van
Kohl (‘de drijvende kracht achter dit onzalige plan’) bezweken en was de chris-
ten-democratische identiteit van de evp-fractie in gevaar. Voormalig staatsse-
cretaris voor Europese Aangelegenheden D.F. van der Mei bekritiseerde in dat-
zelfde orgaan het besluit van de evp-top van 14 februari. Hij hoefde alleen maar
te verwijzen naar de verschillen in opvatting ten aanzien van de verdere Euro-
pese eenwording om te illustreren dat samenwerking tussen christen-democra-
ten en conservatieven een onhaalbare zaak was. De gewilligere houding van de
edg onder leiding van Prout deed daar niets aan af. Ook achtte Van der Mei het
onwaarschijnlijk dat de evp electoraal aantrekkelijker zou worden indien zij
zou samengaan met de conservatieven: het zou vooral ten koste gaan van de
eigen herkenbaarheid. Voorts was het moment om tot nauwere samenwerking
met de conservatieven over te gaan prematuur zolang de aangekondigde ver-
sterking van het eigen christen-democratische profiel nog niet voltooid was.182
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Volgens cda-ondervoorzitter Van de Beeten was nog niet alles verloren.
Naar zijn mening diende het cda zich met vergrote inspanning te richten op de
ontwikkeling en verdieping van het christen-democratisch profiel van de evp.
De kansen daarvoor waren er wel degelijk, aangezien de christen-democratie
bij uitstek de passende antwoorden had op de veranderingen in de internatio-
nale politieke verhoudingen sinds 1989/1990. Daarnaast brachten met name de
uitbreiding en verdieping van de Europese Unie de christen-democratie, van-
ouds de voorhoede inzake de Europese integratie, in een kansrijke positie. Een
door twee tegenover elkaar staande blokken sterk gepolariseerd Europees Par-
lement zou daarentegen een remmende werking hebben op de institutionele
verdieping van de Europese Unie: de vereiste absolute meerderheidsvorming
zou erdoor geblokkeerd worden. Van de Beeten had wel kritiek op het besluit-
vormingsproces rond de toetreding van de edg, maar nu de kogel eenmaal door
de kerk was, vond hij het zaak vooruit te kijken:

Er is noch reden voor defaitisme, noch voor kleinmoedige kritiek op de eerst verant-
woordelijken voor de uitkomst van de besluitvorming over toetreding van de Conserva-
tives tot de evp-fractie. Er is alle aanleiding om vanuit een brede oriëntatie op de veran-
derende wereld waarin wij nu leven te komen tot een nieuwe definiëring van de rol en het
profiel van de christen-democratie, in Nederland zowel als Europa.

Van de Beeten zag wel risico’s in de verdere uitbreiding van de evp-fractie met
partijen die niet in de evp zelf vertegenwoordigd waren. De samenstelling en
belangen van beide zouden dan verder gaan uiteenlopen. Zoals Van Rompuy
zag ook Van de Beeten het als een gemis dat de evp nog steeds een eigen weten-
schappelijk instituut, dat zou kunnen bijdragen aan de verdieping van het chris-
ten-democratisch profiel, ontbeerde. Een dergelijke instelling zou de positie
van de evp als partij kunnen verstevigen ten opzichte van de politiek zware par-
tijleidersconferentie en de financieel sterke fractie.183

In CD/Actueel presenteerde Penders de verdere mogelijkheden voor de cda-
groep na de nederlaag. Een eenzijdige breuk met de evp en haar fractie was geen
optie, aangezien het cda dan Europees gezien geïsoleerd kwam te staan. Het
Nederlandse smaldeel in de fractie besloot de nieuw toegetreden collega’s dan
maar te beoordelen op hun daden, die getoetst dienden te worden aan de ook
door hen onderschreven evp-documenten: het evp-verkiezingsprogramma van
1988 en de ‘Grondwet’-slotverklaring van Dublin van 1990. Bovendien was de
verwachting gerechtvaardigd dat het tegenstemmen van eenderde van de fractie
zou leiden tot voorzichtigheid bij de ‘overwinnaars’. Daarnaast kon het cda
zich vastklampen aan de voortgang die ondertussen gemaakt werd in de evp-
programcommissie, die werkte aan een nieuw beginselprogram dat op het
eerstvolgende congres in het najaar in Athene vastgesteld zou moeten worden.
Als vanouds lieten de Nederlandse christen-democraten zich in deze commis-
sie duidelijk horen. Het gaf het cda in ieder geval de mogelijkheid invloed uit
te oefenen op de eerder afgesproken verdieping van de christen-democratische
uitgangspunten, zodat langs andere weg het eigen profiel van de evp gehand-
haafd zou blijven. De pragmaticus Penders zag overigens ook voordelen van de
nauwere samenwerking met de Britse conservatieven, die op landbouwterrein
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de Nederlandse positie nader stonden dan de partijen uit de mediterrane 
landen.184

Rita Süssmuth, voorzitter van de Duitse Bondsdag, kon de argumenten ach-
ter het verzet van de cda-afgevaardigden tegen de toetreding van de Tories tot
de evp-fractie begrijpen. Zij vond het daarentegen wel van belang, dat door
middel van nauwe samenwerking de Tory-europarlementariërs aangemoedigd
werden hun meer pro-Europese gezindheid ook in Londen te verdedigen. Een
open opstelling van de kant van de christen-democraten was noodzakelijk, al
mocht het eigen profiel nadrukkelijk niet verloren gaan, zo verklaarde zij in het
cda-partijblad. De evp was echter geen geloofsgemeenschap, maar een politie-
ke partij, die een zo breed mogelijke steun voor haar ideeën diende te creëren.
Het was voor haar ook niet verdedigbaar om conservatieven die zij in haar
eigen partij wenste op te nemen, op Europees vlak buiten de deur te houden.
Süssmuth had daarnaast groot vertrouwen in de integrerende werking van de
deelname van de edg’ers aan het evp-fractiewerk. Bovendien hadden de conser -
vatieven zelf ingestemd met een bepaalde – christen-democratische – identiteit.
Dat nam niet weg dat zij er begrip voor kon opbrengen dat de Nederlanders
vreesden dat de conservatieve nieuwelingen zoveel invloed zouden uitoefenen
op de koers van de evp, dat daardoor ook het cda op nationaal niveau in con-
servatieve hoek gedrukt zou worden. Zij tekende wel aan, dat de invloed van de
evp op de nationale partijen tot dusver gering was gebleken, hetgeen al mocht
blijken uit de grote onderlinge verschillen tussen de leden.185

De Britse politicoloog Girvin beoordeelde de samenwerking van de Britse
conservatieven met de continentale christen-democraten in een uit 1994 stam-
mende bundel over de Conservative Party in de twintigste eeuw als een
onwaar schijnlijke. Hij voorspelde daarbij dat ‘the relationship between the
Euro pean People’s Party and the Conservative Party will remain fraught with
difficulty’. Hij wees met name op de grote verschillen die er in de benadering
van de Europese Unie bestonden. Het bittere interne debat over de ratificatie
van het Verdrag van Maastricht, dat de Conservatives in 1992 en een groot deel
van 1993 verdeeld zou houden, bevestigde de bange vermoedens van de scepti-
ci binnen de evp over de werkbaarheid van de relatie met de conservatieven eens
te meer. Het bracht ook de Britse politicoloog Hanley tot de conclusie dat de
Britse Conservative Party ‘arguably one of those parties in Europe least quali-
fied for membership of the epp’ was. Bardi voorspelde in 1994 dat de ontwik-
keling van een partijenfederatie tot een volwaardige Euro-partij door de wens
de Britse Conservatives te integreren wel eens ernstige vertraging zou kunnen
oplopen.186

Op de evp-leidersconferentie van 5 juni in Brussel werd de handelwijze van
de fractie goedgekeurd met een tweederde meerderheid. De officiële notulen
vermelden dat de procedure geheel conform de besluiten van de conferentie van
14 februari gelopen was. De leiders hielden zichzelf daarmee wel enigszins voor
de gek: de fractie had haar eigen weg gekozen. Martens trachtte de Nederlan-
ders te apaiseren door te wijzen op de vorderingen die gemaakt waren met be-
trekking tot de versterking van het christen-democratisch profiel van de evp: de
verbeterde samenwerking tussen de wetenschappelijke instituten van de partijen,
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de reactivering van de Fondation Robert Schuman en de resultaten van de chris-
ten-democratische academie voor Centraal- en Oost-Europa in Boedapest,
waarop nog zal worden teruggekomen. Het kon toch niet verhullen dat ook de
evp-leiders akkoord waren gegaan met een lijn die de Nederlandse niet was.
Voor Van Velzen, die hier met Lubbers wederom het cda vertegenwoordigde
(Andriessen was in Brussel in zijn hoedanigheid van Eurocommissaris), was het
een strohalm die nodig was om de koers van de evp aan het thuisfront te kun-
nen verantwoorden.187

Al enkele weken na de inwerkingtreding van het nieuwe ‘samenwerkings -
regime’ in het Europees Parlement liet Tindemans zich in tevreden bewoor -
dingen uit over de wijze waarop de Britse en Deense novieten in de fractie in-
tegreerden. In de eerste weken na hun aansluiting, zo meldde de voormalige
premier van België in CD/Actueel, hadden zij de fractielijn volkomen gevolgd.
Deze positieve eerste indruk betekende overigens niet dat Tindemans genegen
was ook andere niet-christen-democraten, zoals bijvoorbeeld de gaullisten, tot
de fractie toe te laten.188

Ook van Britse zijde was er tevredenheid over het nieuwe samengaan. Toen
de evp-fractie in september 1992 voor het eerst in Londen vergaderde, werd zij
toegesproken door een opgetogen premier Major:

I am delighted to see the Conservative meps now allied to the epp Group. I think it is long
overdue that we have that alliance, and I am delighted that it has now taken place.

Ook minister van Buitenlandse Zaken Hurd was verheugd over de versterking
van centrum-rechts in het door links gedomineerde Europees Parlement. Hij
kon met tevredenheid vaststellen dat de nieuwe alliantie er al toe had geleid dat
enkele voor het Verenigd Koninkrijk nadelige socialistische voorstellen afge-
weerd konden worden. Partijvoorzitter Norman Fowler voorzag in april 1993
fraaie perspectieven voor de samenwerking: ‘Together we can build the sort of
Europe that Conservatives want to see.’189 Hij had er weinig boodschap aan dat
in ieder geval de Nederlandse christen-democraten een heel ander Europa
wensten te zien.

In het dagelijks bestuur rapporteerde Penders over zijn eerste ervaringen in
de ‘fractiegemeenschap’. Curieus genoeg wilde het juist tussen de Duitse en
Britse leden niet vlotten, terwijl de Nederlanders doorgaans weinig moeite had-
den met de Tory-afgevaardigden. Dat nam niet weg dat er fundamentele ver-
schillen bleven, zoals hij in het jaarboek van de partij schreef:

Zij hebben echter de neiging om in moeilijke situaties snel terug te vallen op nationale po-
sities. Zij bekennen zich tot Europa, zeker, maar hebben voor de supranationale gemeen-
schapsgedachte waarbij Lid-staten soevereiniteit inleveren aan een Europese overheid,
betrekkelijk weinig feeling.

Penders zag echter geen verandering in de trend; het cda zou zich verder moe-
ten toeleggen op versteviging van het christen-democratisch karakter van de
evp.190

Het bilaterale contact tussen het cda en de Conservative Party nam niet toe
na de toetreding van de edg tot de evp-fractie. Wel bleef er sprake van inci -
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dentele bezoeken over en weer. In januari 1993 bezocht buitenlandsecretaris
Wiggers Londen, waar hij zijn Britse tegenvoeter John Guthrie sprak. In dat
gesprek  kwamen andermaal de fundamentele verschillen tussen de christen-
demo cratie en het conservatisme naar boven. Desondanks werd afgesproken
 elkaar voortaan over de belangrijke politieke ontwikkelingen te consulteren.191

Toen van Britse zijde eind september 1994 voorstellen kwamen om een uiterst
beperkt structureel bilateraal contact op te zetten, werd van cda-zijde toch
weer afhoudend gereageerd. Wiggers kreeg van de partijleiding de opdracht
eerst nog eens wat oriënterende gesprekken te voeren.192 Tijdens een door de
Conservative Party georganiseerde conferentie in april 1994, waar christen-
demo cratische en andere centrum-rechtse partijen aanwezig waren, moest door
een cda-vertegenwoordiger worden vastgesteld dat de Tories hun ‘splendid
isolation’ hadden beëindigd.193 Dat was niet te danken geweest aan de Neder-
landse christen-democraten, integendeel.

Toetreding van de Scandinavische conservatieven en christen-democraten

Tesamen met de Britse conservatieve europarlementariërs traden ook de twee
Deense leden van de edg toe tot de evp-fractie. Het bracht meteen de Scandi-
navische conservatieve partijen een stap dichter bij de evp. Door hun deelname
aan de edu onderhielden zij overigens al vanaf 1978 structureel contacten met
diverse christen-democratische partijen. Naar de mening van Jansen had dat in
het voorbije decennium tot een zekere mate van programmatische convergen-
tie geleid. Ook in dit geval stelde hij vast, dat het de conservatieven waren die
in de richting van de evp-standpunten waren opgeschoven en niet andersom.
De politieke verwantschap was verklaarbaar: de conservatieve partijen in Scan-
dinavië namen in het politieke spectrum ongeveer dezelfde gematigde midden-
positie in als de christen-democratische in West-Europa. Het conservatisme in
deze landen was volgens Jansen van geheel andere aard dan dat van Thatcher. In
hun sociale politiek, maar ook aangaande de Europese samenwerking stonden
de Scandinavische conservatieven veel dichter bij de evp dan de Britse Tories.194

De toenadering van de evp tot de Scandinavische conservatieve partijen stuit-
te op bezwaren bij de Nederlandse christen-democraten. Zoals al eerder aan de
orde is gesteld, werd sinds de jaren zestig vanuit de Equipe, en met name door
de antirevolutionaire leden daarvan, geijverd om uit deze landen de kleinere en
veelal jongere christelijk geïnspireerde partijen aansluiting te doen vinden bij de
eucd. Het waren echter juist deze partijen die ernstige scepsis vertoonden ten
aanzien van aansluiting van die landen bij de eg. De Nederlanders kenden blijk-
baar een hogere prioriteit toe aan de christelijke inspiratie dan aan de aanhan-
kelijkheid ten aanzien van de Europese gedachte. Voor de andere Europese
christen-democraten vormde deze eurosceptische houding echter een ernstig
struikelblok.

Ten Napel ziet aangaande de kleine protestants-christelijke partijen in Scan-
dinavië eerder gelijkenissen met klein-rechts in Nederland dan met het cda.
Ook in de ogen van cdu en csu betrof het betrekkelijk sektarisch opererende
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evangelische getuigenispartijtjes, die (wellicht met uitzondering van de Noorse
partij) vanwege hun geringe omvang nauwelijks politieke betekenis hadden en
ook daarom niet op één lijn te stellen waren met de in hun ontwikkeling mede
door het dragen van regeringsverantwoordelijkheid beïnvloede West-Europese
christen-democratische partijen. Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven
kwam het vooral op aandringen van de Nederlanders tot de aansluiting bij de
eucd van de Noorse krf en de Zweedse Kristdemokratiska Samhällspartiet, zo-
als de partij sinds 1991 heette, als volwaardige leden en de Deense Kristeligt
Folkeparti en de Finse skl (november 1991) als waarnemers. Ondanks de ge-
leidelijk toenemende aanhang en betekenis van deze christen-democratische
partijtjes bleef de Duitse voorkeur toch uitgaan naar contacten met de conser-
vatieve partijen uit deze landen. Met de beslissing van de evp-top in april 1991
om de partij open te stellen voor anders georiënteerde centrumpartijen kwam
de deur ook voor de Scandinavische conservatieven open te staan.195

Ook de cda-europarlementariërs werden geconfronteerd met het dilemma.
Zo uitte Beumer in 1991 in CDV zijn bezorgdheid over de waarschijnlijk na -
delige gevolgen van de aanstaande toetreding van Zweden, Noorwegen en
Oosten rijk tot de eg voor de getalssterkte van de evp-fractie in het Europees
Parlement. Van toetreding van dit trio landen zouden vooral de socialisten, die
in de genoemde landen met grote partijen waren vertegenwoordigd, profiteren.
Het was dan ook van belang, dat de evp ofwel de groei van christelijke partijen
in deze landen stimuleerde, ofwel samenwerking zocht met ‘een niet christen-
democratische bestaande partij waarmee men voldoende affiniteit heeft of
denkt te kunnen ontwikkelen zodat uiteindelijke integratie dan wel min of
meer blijvende coalitievorming mogelijk is’. Aangezien de eerste optie vooral
een lange-termijnkwestie zou zijn, suggereerde Beumer dan toch maar het aan-
halen van de betrekkingen met de conservatieve partijen.196

Tegelijk met de toetredingsaanvraag van de Zweedse regering bij de eg in juli
1991 klopten de Zweede christen-democraten op de deur van de evp. Op basis
van de bepaling in de evp-statuten dat eucd-partijen uit kandidaat-lidstaten van
de eg zich als geassocieerd lid konden aansluiten, vroeg de kds een dergelijke
status aan. Op de Bureauvergadering van 3 juli, waar de aanvraag werd toege-
licht door kds-afgevaardigde Mats Odell, rezen toch bezwaren. Enkele presi -
dium leden, onder wie Klepsch, vreesden dat het toelaten van de kleine kds (tot
de Zweedse verkiezingen van 15 september 1991 niet vertegenwoordigd in de
Zweedse volksvertegenwoordiging) de toekomstige aansluiting van de conser-
vatieve Moderata Samling (ms) van Carl Bildt zou bemoeilijken. Voor veel evp-
partijen, de Duitse voorop, was de ms vanwege haar grotere omvang een veel
aantrekkelijker partner dan de kds. Dat vond ook Jansen, die zich al langer be-
ijverde voor een nauwere band van de ms met de evp. De toetreding van de kds
als geassocieerd lid hoefde zijns inziens echter geen problemen op te leveren
voor de banden met de ms. Er was sprake van een zeer goede verstandhouding
tussen de ms en de kds, die na de aanstaande parlementsverkiezingen zelfs tot een
regeringscoalitie met beide partijen zou kunnen leiden. Echter, omdat de ms geen
eucd-lid was en dat ook niet van plan was te worden, was aansluiting van de
Zweedse conservatieven voorlopig niet mogelijk. Pas na de daadwerkelijke toe-

326



treding van Zweden tot de eg zou de ms volgens de statuten ‘observateur’ kun-
nen worden. Een positieve afloop van de discussie over de opname van de Brit-
se conservatieven zou de aansluiting van andere conservatieven aanzienlijk ver-
gemakkelijken, aldus Jansen in zijn uitleg aan Klepsch. Een zekere solidariteit
onder de edu-leden speelde hierbij een rol. Het was hem in diverse besprekin-
gen met de christen-democraten en conservatieven in Scandinavië opgevallen dat
daar de kleingeestigheid ontbrak, die sommige West-Europese partijen op dit
terrein wel kenmerkte. Ook de Finse christen-democraten en conservatieven
hadden immers al verklaard geen probleem te zien in het deel uitmaken van de-
zelfde internationale verbanden. Hij nam hiermee duidelijk de Nederlanders op
de korrel. Tijdens de Bureauvergadering van 14 november suggereerde de Duit-
se delegatie nog de vorming van een Zweedse equipe, waarbij kds èn ms zich
zouden aansluiten. Aangezien de conservatieven nog steeds geen aanvraag had-
den ingediend bij eucd of evp, kon daarvan echter geen sprake zijn.197 Op 20 no-
vember keurde het evp-bestuur de aanvraag van de kds uiteindelijk goed.198

De ruimdenkendheid van de Zweedse, Deense en Finse christelijke partijen
aangaande de contacten van de evp met de conservatieven in hun landen werd
overigens niet gedeeld door de Noorse krf. Waarschijnlijk juist omdat de
Noorse christen-democraten inmiddels een groter deel van het electoraat aan-
spraken dan de Scandinavische zusterpartijen, trachtten zij zich scherper te
profileren ten aanzien van de conservatieve concurrent. De toetreding van de
Britse conservatieve europarlementariërs tot de evp-fractie achtten de Noren
dan ook een onwenselijke ontwikkeling.199

In februari 1992 maakte de ms haar interesse in aansluiting als waarnemer bij
de evp kenbaar.200 Het cda trachtte ook hier toetreding van de conservatieven te
blokkeren. In ieder geval zou de evp-top zich hierover eerst moeten uitspreken,
zo pleitte Van Velzen bij Martens.201 De Nederlandse partijvoorzitter kreeg zijn
zin. Op de topconferentie van 5 juni 1992 in Brussel, waar het cda door Van
Velzen, Lubbers en Andriessen vertegenwoordigd was, werden de recente uit-
breidingen van de evp en haar fractie besproken, waarbij de relatie met de Scan-
dinavische conservatieven als voornaamste punt op de agenda stond. In een
voorbereidend memo herhaalde Jansen zijn pleidooi voor toelating van de vier
conservatieve partijen uit Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen. Van
de in Brussel verzamelde partij- en regeringsleiders bleken alleen de Nederlan-
ders zich te verzetten tegen de waarnemersstatus van de ms. Kohl van zijn kant
wenste niet mee te werken aan opname in de evp van partijen die haar Europe-
se doelstellingen zouden bedreigen. Dat zij zich christen-democratisch noem-
den, veranderde niets aan zijn afwijzing. Zijn pijlen waren daarmee juist gericht
op de kleine christelijke partijen, die het cda zo na aan het hart stonden. Ook
Klepsch stelde vast dat de protestantse partijen van Finland en Noorwegen de
politieke beleidslijnen van de evp geenszins deelden en daarom niet voor een
lidmaatschap in aanmerking konden komen. Ten aanzien van de Zweedse con-
servatieven wisten de Duitsers hun zin door te drijven. Besloten werd om Mar-
tens de mogelijkheden tot equipevorming door ms en kds te laten nagaan. Ze-
ker gezien het feit dat beide partijen inmiddels deelnamen aan een door Bildt
geleide regering leken de mogelijkheden daartoe reëel.202
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Het evp-bestuur besefte dat het in zijn toenadering tot de Scandinavische
conservatieven omzichtig moest handelen en dat overleg met de christen-
democraten in deze landen noodzakelijk was. Ook was er een wijziging in de
statuten nodig die het mogelijk moest maken dat de waarnemersstatus zou kun-
nen worden toegekend aan geestverwante partijen uit landen die een toetre-
dingsaanvraag bij de eg hadden ingediend. Op de evp-bestuursvergadering van
2 juli legde Martens een voorstel hiertoe voor, dat bij de algehele statutenher-
ziening op het congres in november in Athene goedgekeurd zou moeten wor-
den. Hij stelde bovendien dat een uitbreiding van de evp met de Scandinavische
conservatieven geenszins in strijd was met de op 13 april uitgesproken ambitie
om de identiteit van de evp te versterken.203 In augustus bezocht Martens de kds
om de laatste weerstand weg te masseren. Dat lukte blijkbaar, want de Zweed-
se christen-democraten stapten vervolgens heen over hun aanvankelijke be-
zwaren om samen met de conservatieven een evp-equipe te vormen. Aan het
eind van die maand vroeg hij bij de partijen nog eens nadrukkelijk om steun
voor de statutenwijziging.204 Het cda, vermoedelijk mede omdat het hogere
prio riteit toekende aan het eveneens in Athene goed te keuren evp-beginsel-
programma, liet zijn weerstand varen. Vanzelfsprekend speelde ook de instem-
ming van de kds een rol. Indien ook de ms de christen-democratische beginse-
len zou onderschrijven, ging het cda akkoord.205

Al in 1989 had de conservatieve Kansallinen Kokoomus uit Finland haar in-
teresse kenbaar gemaakt in aansluiting bij de eucd en de evp. Toen zij voorjaar
1991 de waarnemersstatus had aangevraagd, was deze nog afgewezen.206 In no-
vember werd wèl de Finse skl als waarnemer tot de eucd toegelaten. Deze stel-
de bij haar toetreden dat zij zich zou terugtrekken indien ook de kk lid zou
worden. Ondanks de verontwaardiging over deze strenge voorwaarde ging het
Bureau akkoord – met onthouding van de Duitse stem.207 In februari 1992 meld-
de de kk zich voor een waarnemerschap bij de evp. Tegen de achtergrond van
de Finse aanvraag van het eg-lidmaatschap een maand later achtte zij nauwere
banden met de christen-democratische partijen in de eg-landen gewenst. Be-
wust van de eerdere weerstand die de kk bij de eucd opgeroepen had, wees
voorzitter Pertti Salolainen in zijn aanvraag op de ontwikkeling die zijn partij
de laatste jaren had doorgemaakt. Zo maakte het concept van een eco-sociale
markteconomie deel uit van het beginselprogramma, dat verder vooral door
humanistische invloeden werd gekenmerkt. Na het einde van de Koude Oor-
log was het concept van het behoud van Finlands neutraliteit ook door de kk
ingeruild voor een streven naar snelle aansluiting bij de eg. De kk-preses sprak
voorts openlijk over de banden met de andere Scandinavische conservatieve
partijen en het lidmaatschap van de edu. De wens ook gelieerd te zijn aan de
West-Europese christen-democratische partijen had de kk doen besluiten een
aanvraag in te dienen bij de evp.208

Op het Atheense evp-congres van november 1992 werden de statuten zoda-
nig gewijzigd, dat partijen uit aspirant-eu-landen die niet bij de eucd aange-
sloten waren, zich toch als permanent waarnemer konden aansluiten bij de evp.
Het betekende een nieuwe nederlaag van het cda in de strijd om het christen-
democratisch karakter van de evp. In januari 1993 werden de aanvragen van de
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ms en de kk zonder noemenswaardige discussie door het evp-Bureau goedge-
keurd. Nadat de kds zich nogmaals akkoord had verklaard met de toetreding
van de ms, stemde het evp-Bureau in.209

Een maand na de Noorse aanvraag van het lidmaatschap van de eg in no-
vember 1992 meldde de Noorse Høyre zich voor het waarnemend lidmaat-
schap van de evp. Aan de Europese gezindheid van de Noorse conservatieven
hoefde niet getwijfeld te worden, zij waren de eerste pleitbezorgers van hun
land voor aansluiting bij de Gemeenschap. Høyre, de tweede partij van Noor-
wegen, beschouwde zich als een op christelijke waarden gefundeerde partij en
kon zich dan ook makkelijk vinden in het evp-programma. Op de Bureauzit-
ting van 19 mei 1993 werd zij, nadat Jansen, Martens en Høyre-voorzitter Svein
Grønnar nog eens gewezen hadden op de positieve Europese instelling van de
Noorse conservatieve partij, zonder tegenstemmen toegelaten als permanent
waarnemer. Nadat Zweden en Finland op 1 januari 1995 toegetreden waren tot
de eu werden ms (en ook de kds) en kk in maart volwaardig evp-lid. Høyre
werd geassocieerd lid. De Noorse bevolking had eind november 1994 de toe-
treding tot de eu afgewezen.210 De eurosceptische skl bleef buiten de evp.

De Deense situatie week enigszins af: als lid van de eg konden partijen uit 
Denemarken aanspraak maken op een volwaardig evp-lidmaatschap. De eigen
scepsis aangaande de Europese eenheid en de vrees met conservatieve partijen in
één verband te treden hield de kleine christen-democratische krf/d lang op grote
afstand van de evp. Tijdens zijn aanwezigheid op het partijcongres van de krf/d in
het voorjaar van 1989 stelde evp-secretaris Jansen dat er voor deze partij waar-
schijnlijk toch niet meer dan een tot weinig verplichtende waarnemersstatus in
zat.211 De krf/d diende in 1991 een lidmaatschapsaanvraag in, die direct de steun
kreeg van het cda.212 De toetreding was echter geen vanzelfsprekendheid vanwe-
ge het geringe enthousiasme dat de partij kon opbrengen voor de Europese zaak.
Verder dan een waarnemerschap (1991)213 en een lidmaatschap (1993) bij de eucd
kwam de Deense christelijke partij niet. Nog begin januari 1993 werd door het
evp-Bureau over de aanvraag vergaderd zonder tot een positief besluit te komen.214

De Deense conservatieven hadden meer succes. In juli 1993, twee maanden
nadat de Deense bevolking per referendum alsnog het verdrag van Maastricht
had goedgekeurd, vroeg de Konservative Folkeparti (kfp) het permanent waar-
nemerschap van de evp aan. Tijdens de vergadering van het Politiek Bureau in
augustus 1993 werd besloten de Deense conservatieven toe te laten. De weer-
stand van cvp, cda en de Baskische en Catalaanse partijen werd overwonnen
door de sterk pro-Europese politiek van partijleider en premier Schlüter. Na de
instemming van de conferentie van partij- en regeringsleiders in december 1994
verkreeg de kfp het volledig lidmaatschap van de evp.215

Vooral ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de structuur van de eu
verschilden de Scandinavische conservatieven steeds meer van opvatting met de
Britse. Dat bleek onder meer tijdens een conferentie over de toekomst van
Euro pa, georganiseerd door de evp-fractie eind maart 1995 in Brussel. Waar de
Tory-afvaardiging zich keerde tegen de voorgestelde besluitvorming bij meer-
derheid (in plaats van de tot dan toe gebruikelijke unanimiteit) in de Europese
Raad, sloten de Scandinavische conservatieven zich aan bij de evp-opvatting.216
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Ten tijde van de Europese verkiezingen van juni 1994 was het ledenbestand
van de evp uitgebreid met zo goed als alle Scandinavische conservatieve par -
tijen. Ter genoegdoening van de Nederlanders waren ook de kleinere christelij-
ke partijen toegelaten. Bovendien was er in evp-verband ondertussen hard ge-
werkt aan de versteviging van het christen-democratisch profiel. Dat had onder
meer geresulteerd in een eigen beginselprogramma. Het volgende hoofdstuk
handelt over de totstandkoming hiervan.
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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 -

331

3
Ideologische verdieping:

bunkerstrategie



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-
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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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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
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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

371



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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Met de toetreding van de edg tot de evp-fractie was de gifbeker voor de Neder-
landse christen-democraten nog niet leeg, verre van zelfs. De geest was uit de fles
en zou er niet meer in terugkeren. In de navolgende jaren zou de balans binnen de
evp steeds verder doorslaan in het voordeel van de partijen die zich niet expliciet
christen-democratisch noemden. Een niet geringe betekenis kan hierbij worden
toegekend aan de opname van diverse centrum-rechtse partijen uit Oost-Euro pa.
Daarnaast ging een tweetal Zuid-Europese conservatieve partijen een steeds gro-
tere rol in de evp spelen. Allereerst eigende de Spaanse Partido Popular, na het ver-
dwijnen van de Italiaanse dc het op één na grootste lid van de evp, zich een steeds
prominentere rol toe. Nadat de pp in 1996 de verkiezingen in Spanje had gewon-
nen en Aznar premier geworden was, werd diens aanzien op Europees niveau
steeds groter. Na het afscheid van Kohl was hij feitelijk de leidende politicus bin-
nen de evp. Daarnaast was er de zelfbenoemde opvolger van de dc, Forza Italia
van mediatycoon Berlusconi, die een prominentere rol zou gaan opeisen. Zelfs de
mondiale christen-democratische organisatie, de cdi, zou uiteindelijk niet aan de
veranderingen ontsnappen. Het drukte het cda met zijn pleidooien voor een hel-
der christen-democratisch profiel steeds verder naar de marge, waardoor het ge-
dwongen werd tot herbezinning op zijn Europese strategie.1

De Tories houden afstand

Nadat de edg zich in mei 1992 had aangesloten bij de evp-fractie, bleef aan-
sluiting van de Conservative Party bij de evp uit. De Britse conservatieven dien-
den hiertoe ook geen verzoek in. Hun behoefte aan Europese toenadering en
hun gevoel van geestverwantschap gingen blijkbaar niet zover dat zij ook op
partijniveau een verbinding wilden aangaan. Van de andere kant bleef een gro-
te meerderheid van de evp-partijen zich verzetten tegen een dergelijke uitbrei-
ding. In een door ghostwriters samengesteld boek uit 1998 wijt Lubbers het
mislukken van de pogingen van Kohl – naar zijn mening behalve christen-
demo craat vooral ook antisocialist – om zulks wel te bewerkstelligen vooral aan
‘te weinig chemistry’ tussen christen-democraten en conservatieven.2

Het cda bleef ook in de tweede helft van de jaren negentig de voornaamste
pleitbezorger van het weren van ‘vreemde’ elementen uit de evp. De allergie be-
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trof vooral conservatieve partijen. Er is al veelvuldig vastgesteld dat het woord
‘conservatief’ in de Nederlandse politiek een sterk negatieve connotatie had.
Of, zoals de journalistieke commentator J.L. Heldring (geen cda-lid) in 1995
in een interview met CD/Actueel stelde: ‘Het woord conservatief is in ons land
helaas nog steeds een scheldwoord.’3

Het cda vond de afstand die de Conservatives behielden tot de evp als partij
veelbetekenend. De toetreding van de Griekse nd en de Spaanse pp was naar 
de mening van Penders juist zo succesvol verlopen, omdat niet alleen de euro-
parlementariërs zich aangesloten hadden bij de evp-fractie, maar de nationale
partijen ook lid geworden waren van de evp. ‘Op die manier werden optimale
voorwaarden geschapen voor een vruchtbare wisselwerking, wat in de praktijk
neerkwam op de doordrenking van de novieten met het christendemocratisch
erfgoed’, zo had Penders ervaren. Met de Britse conservatieven lag het anders,
zolang de band niet ook op partijniveau tot stand gebracht was. De samenwer-
king met de Tories in de fractie mocht dan naar behoren verlopen, ondertussen
profileerde partijleider Major zich met aloude eurosceptische geluiden:

Straks gaan onze conservatieve collegae campagne voeren voor de Europese verkiezingen
op basis van een puur nationaal Tory-manifest. Na de verkiezingen zullen ze ongetwijfeld
wederom naar de evp-fractie tijgen en dan weer de evp-documenten onderschrijven. Ver-
rukkelijke spagaten.4

In een enkel geval ging de evp ertoe over een lidpartij die zich al te ver van de
uitgangspunten vervreemdde het lidmaatschap te ontzeggen. Dat gebeurde on-
der meer met het Portugese cds. Een machtswisseling in de partijtop in 1992,
die het gevolg was van teleurstellende verkiezingsresultaten, leidde ertoe dat de
generatie-Freitas do Amaral het veld moest ruimen voor het meer conservatie-
ve leiderschap van Manuel Monteiro. De partij ontdeed zich van haar christen-
democratische referenties en stapte over op een nationalistische, anti-Europese
politiek. Onder meer keerde zij zich tegen ratificatie van het Verdrag van Maas-
tricht. Op de vergadering van het evp-Bureau van 13 januari 1993 werd Mon-
teiro ter verantwoording geroepen en het lidmaatschap van het cds opgeschort.
Toen het partijcongres vervolgens de gekozen lijn inzake ‘Maastricht’ goed-
keurde, werd de positie van het cds binnen de evp onhoudbaar. Op de bijeen-
komst van 5 maart verklaarden vertegenwoordigers van de Portugese partij
weliswaar dat zij bereid waren de evp-documenten van Dublin en Athene te
onderschrijven, maar dat kon het Bureau niet meer overtuigen. Het besloot in
meerderheid tot uitsluiting van het cds.5

De ontwikkeling van het cds mag overigens gelden als bewijs tegen de eer-
der gememoreerde bewering van voorstanders van een open evp, dat partijen
vanzelf een christen-democratische identiteit gingen aannemen als zij eenmaal
opgenomen waren in evp-verband. Het omgekeerde bleek dus ook mogelijk te
zijn en bewijst eerder het primaat van de invloed van binnenlandse politieke
ontwikkelingen op de partijkoers. Hoe dan ook, Portugal was vervolgens eni-
ge jaren niet vertegenwoordigd in de evp – een voor diezelfde pleitbezorgers
van een grote evp ongewenste situatie. Toen op haar partijcongres van eind ok-
tober 1996 de Partido Social-Democrata (psd) besloot de eldr te verlaten en
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een lidmaatschapsaanvraag in te dienen bij de evp, waren de reacties dan ook
overwegend positief. Op 6 december werd door het Politiek Bureau van de evp
over de aanvraag instemmend besloten. Vooruitlopend hierop werden de acht
psd-europarlementariërs in november al toegelaten tot de evp-fractie. Het cda
toonde zich ook met deze niet-christen-democratische aanvulling weinig ge-
lukkig.6

In de ontwikkeling naar het blijkbaar onvermijdelijke samengaan van christen-
democraten en conservatieven op Europees vlak hadden de jongeren, ondanks
de weerstand van het cdja, een kleine voorsprong op hun moederorganisaties
genomen. Het was vooral de Junge Union die binnen de ejcd op dit punt een
doorbraak trachtte te forceren. De ontwikkelingen in het voormalige Oostblok
en de interesse die bestond vanuit nieuwe jongerenorganisaties in deze regio om
zich aan te sluiten, werden aangevoerd als argument. Op de achtergrond speel-
de ook bij de Duitse jongeren het streven naar een brede antisocialistische or-
ganisatie een belangrijke rol. Zij zagen de meeste mogelijkheden in een fusie
tussen de ejcd en de demyc. Tot de laatste organisatie behoorden behalve de
Junge Union tevens de conservatieve jongeren uit Scandinavië. Vanouds waren
de betrekkingen tussen ejcd en demyc moeizaam. Toen de jonge Duitse chris-
ten-democraat Welle in 1991 tot president gekozen werd van de demyc, werd
door de andere christen-democratische jongerenorganisaties zijn aftreden als
ejcd-bestuurslid geëist. Tot zijn benoeming als secretaris-generaal van de evp
in 1994 bleef Welle persona non grata binnen de ejcd. Ook vanuit de evp nam
vervolgens de druk op de ejcd toe om zich open te stellen voor nieuwe leden
teneinde gelijke tred te kunnen houden met de ontwikkelingen in de moeder-
organisatie. Besprekingen tussen beide organisaties werden gestart in 1995 en
leidden uiteindelijk tot de oprichting, tijdens een congres dat van 31 januari
tot 2 februari 1997 in Brussel werd gehouden, van de Youth of the European
People’s Party (yepp). Het lidmaatschap van de nieuwe organisatie beperkte
zich niet tot de landen van de eu. Van de jongerenafdelingen van de Europese
conservatieve partijen bleven alleen de Young Conservatives, analoog aan hun
moederpartij ten aanzien van de evp, buiten deze nieuwe jongerenunie.7

Toetreding Forza Italia

Nadat een maand eerder het voorstel een officiële evp-delegatie naar het partij-
congres van Forza Italia te sturen nog afgewezen was – er ging wel een kleine
waarnemersafvaardiging –, brachten de cdu en de pp in mei 1998 andermaal de
mogelijkheid van een evp-lidmaatschap voor fi op de agenda. De voorstanders
wezen de sceptici op het gevaar dat er zich ter rechterzijde van de evp een gro-
te fractie zou vormen. Martens bracht zelfs een bezoek aan Berlusconi om zijn
partij nog eens persoonlijk uit te nodigen om toe te treden tot de evp. Door het
cda werd deze actie niet op prijs gesteld. Voor een meerderheid van de evp-par-
tijen bleef toetreding van fi eveneens onbespreekbaar. Martens wist wel vol-
doende steun te verkrijgen voor een compromis: de fe-leden zouden individu-
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eel het lidmaatschap van de evp-fractie aanvragen. Tijdens de fractievergadering
op 8 juni werd de toetreding van de twintig fe-europarlementariërs vervolgens
in een tijdrovende procedure, waarbij over elke van de twintig kandidaten af-
zonderlijk werd gestemd, goedgekeurd. Ongeveer eenderde van de fractie,
waaronder de Beneluxpartijen, Fine Gael en de ppi, stemde hierbij steeds tegen.
De twee andere Italiaanse evp-partijen – cdu/i en ccd – gingen verrassend ge-
noeg akkoord met toelating van de fe-leden. Met de toezegging door de Ita -
liaanse aspirant-leden om het evp-actieprogramma te onderschrijven was bij
velen het verzet blijkbaar gebroken. Met de uitbreiding kwam de evp-fractie op
tweehonderd leden – nog altijd dertien minder dan de sociaal-democratische
fractie.8

Martens’ gewillige optreden in de richting van Berlusconi’s partij leverde de
evp-fractievoorzitter een boze brief op van de Italiaanse christen-democrati-
sche eerste minister Romano Prodi. Deze beklaagde zich bij Martens over diens
lonken naar fi, waardoor de zich reorganiserende christen-democraten naar
zijn oordeel achtergesteld werden. Het mag duidelijk zijn dat ook de Neder-
landse christen-democraten niet ingenomen waren met het optreden van de
evp-voorzitter. Met name Oostlander spuide zijn gal over de verdere ‘vervui-
ling’ van de uitgangspunten van de evp:

Met de club van Berlusconi hebben we een groot aantal onduidelijke figuren binnenge-
haald. Het zijn mensen die niet zozeer van politiek verstand hebben maar die door Ber-
lusconi zelf op de lijst gezet zijn. Zijn partij heeft geen interne democratische structuur.
Ze zijn toegetreden omdat ze zichzelf niet socialistisch en niet liberaal vinden. Ze zijn ei-
genlijk niks.

Zijn handelwijze aangaande fi droeg ertoe bij dat Martens in februari 1999, ter-
wijl hij kort daarvoor was herkozen als evp-president, door de cvp niet als lijst-
trekker voor de Europese verkiezingen werd aangewezen. Blijkbaar ging de
pragmatische manier waarop Martens van de evp de grootste partij in het Euro -
pees Parlement trachtte te maken zijn eigen partij te ver. Uit onvrede met dit
desaveu van zijn partij zag Martens vervolgens helemaal af van een plaats op de
kandidatenlijst. Als evp-fractievoorzitter werd hij na de verkiezingen van juni
1999 opgevolgd door de cdu’er Hans-Gert Pöttering.

De toetreding tot de Europese fractie bleek voor Berlusconi’s geestverwan-
ten de voorbode voor toetreding tot de evp. Op zijn vergadering van 2 de -
cember 1999 besloot het Politiek Bureau van de evp tot goedkeuring van de
toetre dingsaanvraag van fi met 73 stemmen vóór, achttien tegen en vier ont-
houdingen. Het Nederlandse verzet had ook hier niets uitgehaald. Tevreden
stelde evp-secretaris-generaal Alejandro Agag Longo vast dat de evp nu met
grote partijen vertegenwoordigd was in de vier belangrijkste eu-landen: Duits-
land, Frankrijk, Spanje en Italië. Het betekende tegelijk andermaal een forse
stap in de richting van de openstelling van de evp voor niet-christen-democra-
tische partijen.9

De uitbreiding van de evp-fractie met de fe-groep zou er in de ogen van
Oostlander toe bijdragen dat van de vroegere cohesie binnen de fractie nauwe-
lijks meer iets over bleef: regelmatig zouden evp-afgevaardigden in de debatten
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in het Europees Parlement frontaal tegenover elkaar komen te staan. De gro tere
nadruk van de conservatieven op hun nationale belangen maakte dat onvermij-
delijk. De schade kon slechts beperkt worden doordat de fe-europarlementa-
riërs doorgaans afwezig waren tijdens de vergaderingen in het Europees Parle-
ment. Oostlander stelde vast dat de christen-democraten een minderheid in hun
eigen Europese partij en fractie waren geworden.10

Oostlanders verwachtingen ten aanzien van de fe-europarlementariërs wer-
den in de navolgende jaren echter gelogenstraft. Hij gaf dat in 2002 zelf ook toe:
‘Zij zijn de trouwste volgers van de evp-stemlijsten.’ Ten aanzien van de Britse
Tories was zijn oordeel ook toen nog onverminderd hard. De Britse fractiele-
den trokken zich bij stemmingen weinig van de algemene evp-adviezen aan en
volgden de sterk anti-Europese richtlijnen van ‘Londen’.11

Naar aanleiding van het toetreden van de fe-vertegenwoordigers tot de evp-
fractie moest Van Gennip toegeven dat de bunkerstrategie gefaald had: ook na
de aanname van het beginselprogramma traden immers allerlei niet-christen-
democratische elementen toe tot de evp en haar fractie. De ideologische arbeid
was dus niet het gehoopte krachtige afweermechanisme tegen conservatieve in-
dringers gebleken. Van de door de wi-directeur bepleite politieke academie
voor de evp was het ook al niet gekomen; op dit terrein bleven de rijke filialen
van de kas dominant. Van Gennip erkende tevens dat de destijds gehanteerde
term, vanwege haar defensieve connotatie, verkeerd gekozen was. Een wijzi-
ging van tactiek was noodzakelijk om tegenwicht te kunnen bieden aan de ‘To-
wards a majority’-lijn van Kohl.12

Een eerste initiatief daartoe werd mede aangereikt door de Ierse premier
Bruton. Deze verenigde in de zomer van 1998, direct na de aansluiting van de
fe, een aantal van de christen-democratische ‘kernleden’ in een actiegroep.
Naar de plaats waar einde 1992 het zo verwachtingsvol ontvangen basispro-
gramma was aanvaard, noemde het gezelschap zich de ‘Athene Groep’. Tot
deze voorhoede rekenden zich de afgevaardigden van de Benelux-partijen, de
Catalaanse en Baskische christen-democraten, de europarlementariërs van Fine
Gael en de Italiaanse christen-democraten, maar verrassend genoeg ook de af-
gevaardigden van de Griekse nd. De Athene Groep zag het als haar voornaam-
ste taak als een soort pressiegroep het christen-democratische karakter van de
evp te beschermen. De oprichting van de groep leidde tot verbolgen reacties bij
zusterpartijen als cdu/csu en övp, die zich na een samenwerking van decennia
door hun geestverwanten weggezet achtten als niet zuiver genoeg in de chris-
ten-democratische leer.13

Christen-democratisch terreinverlies in West-Europa

Het toetreden van diverse conservatieve partijen tot de evp en haar fractie en de
numerieke groei die de fractie hierdoor kende, stond in opvallend contrast met
het politieke machtsverlies van de christen-democratische partijen op nationaal
niveau tijdens de tweede helft van de jaren negentig. Gewezen is al op de ato-
misering van de christen-democraten in Italië. Ook in Nederland werden de
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christen-democraten geconfronteerd met een nieuw fenomeen: dat van verlies
van de politieke macht. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 3 mei 1994 
verloor het cda meer dan eenderde van zijn aanhang. De vanzelfsprekendheid
waarmee de christen-democraten sinds de invoering van het algemeen kiesrecht
bij evenredige vertegenwoordiging in 1917 vanuit het centrum van de macht 
de lakens uitdeelden, was verdwenen. Na een formatie van 111 dagen presen-
teerde de nieuwe sociaal-democratische premier W. Kok een kabinet zonder
christen-democraten. Het cda kwam in de oppositie. Het zorgde voor een lei-
derschapscrisis in de partij: lijsttrekker Brinkman trok direct na het aantreden
van het kabinet-Kok zijn conclusies; de positie van zijn opvolgers, achtereen-
volgens E. Heerma en J.G. de Hoop Scheffer, zou voortdurend onder druk
staan.14

Een geroutineerde Britse waarnemer zag in de verkiezingsnederlaag van het
cda in mei 1994 in ieder geval nog geen aanleiding te veronderstellen dat er geen
plaats meer was voor christelijk geïnspireerde politiek in Nederland. Immers,
de kiezers hadden hun afkeuring vooral geuit in de richting van de regerende
partijen: ook de pvda had aanzienlijk verlies geleden. Daarbij hadden de kleine
christelijke partijen sgp, gpv en rpf winst geboekt. Het cda was kortom niet
gestraft voor zijn christelijke karakter, maar voor zijn jarenlange regeringsver-
antwoordelijkheid en dan vooral die in het laatste kabinet-Lubbers. Een terug-
keer naar de eigen visie zou de partij weer in de kiezersgunst doen stijgen, zo
was de verwachting van deze observator.15

Na vier jaar oppositie tegen een ‘paars’ kabinet verging het het cda bij de ver-
kiezingen in 1998 echter niet beter. Van de 34 zetels die de partij in 1994 nog
wist te behalen werden er nog eens vijf ingeleverd. Nu de voormalige tegenpo-
len pvda en vvd het met elkaar in één kabinet bleken te kunnen uithouden, was
er van het zelfvertrouwen bij de christen-democraten weinig overgebleven. De
Nederlandse christen-democraten waren uit het centrum van de macht verdre-
ven. De sociaal-democraten gingen het politieke midden bezetten. Het bracht
de christen-democraten in verwarring over de te volgen koers. Zo belandde het
cda zelf in een tweestrijd tussen een christelijk-sociale of christelijk-conserva-
tieve richting. De idee dat het cda zichzelf beter tot een conservatieve partij zou
kunnen omvormen kreeg echter weinig aanhang. In een analyse van de ver-
schillen tussen conservatisme en christen-democratie stelde een wi-medewer-
ker in mei 2000 nog vast dat de politieke doelstellingen weliswaar soms over-
eenstemden, maar dat de onderliggende uitgangspunten en waarden wezenlijk
verschilden.16

De malaise van het cda was een symptoom van de meer algemene crisis die de
gehele Europese christen-democratie doormaakte. Verscheidene factoren heb-
ben een rol gespeeld in deze ontwikkeling in de jaren negentig. Een verdere ont-
kerkelijking, met name in de katholieke wereld, was er één van, al is het geen 
afdoende verklaring. Van Kersbergen wijst ook op de ontwikkeling van de ver-
zorgingsstaat. Deze christen-democratische creatie was door de snel toene-
mende kosten onder druk komen te staan. Vervolgens had het verdwijnen van
het communisme in Oost-Europa twee voor de christen-democraten nadelige
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gevolgen. Allereerst was er de eindoverwinning van het marktdenken boven
alle vormen van overheidsingrijpen, die de liberale denkwijze de wind in de zei-
len gaf. Daarnaast verdween met het rode gevaar een voorname samenbinden-
de factor, die decennialang ten gunste van de christen-democraten had gewerkt.
Het catch-all-karakter van de meeste christen-democratische partijen had tot
gevolg, dat moeilijk duidelijke keuzes gemaakt konden worden.17

Gewezen is op de teloorgang van de Italiaanse dc en de gevolgen daarvan
voor de evp. Iets noordelijker had de övp, sinds de toetreding van Oostenrijk
tot de eu op 1 januari 1995 volwaardig lid van de evp, te kampen met electora-
le achteruitgang. Bij de nationale parlementsverkiezingen van het najaar van
1999 behaalden de Oostenrijkse christen-democraten, in 1983 nog goed voor
43,2 % van de stemmen, niet meer dan 26,9 %. De partij wist slechts de rege-
ringsmacht te behouden door een omstreden coalitie met de rechtse Freiheitli-
che Partei Österreichs (fpö) van de populist Jörg Haider aan te gaan. Ook de
Zwitserse cvps verloor in de jaren negentig snel aan aanhang. In veel gevallen
zochten de kiezers hun heil bij de liberale partijen of namen zij zelfs hun toe-
vlucht tot rechts- of links-radicale oplossingen.

In Duitsland leed de cdu/csu-combinatie bij de Bondsdagverkiezingen van
oktober 1994 al verlies, maar zij behield nog juist genoeg zetels om de coalitie
met de liberalen te kunnen voortzetten. Volgens sommige waarnemers was een
verder electoraal verval door het onvermogen van de christen-democraten zich
aan te passen echter onvermijdelijk.18 De Bondsdagverkiezingen in Duitsland
op 27 september 1998 leverden de verwachte wisseling van de wacht op. De
cdu/csu, ondanks de vele pleidooien voor een andere lijsttrekker nog steeds
onder aanvoering van Kohl, behaalde slechts 35,1 % van de stemmen, terwijl de
spd van Gerhard Schröder met 40,9 % de grote overwinnaar was. Op 27 okto-
ber werd Schröder door de nieuwe Bondsdag als opvolger van Kohl in het
Kanzleramt gekozen. Aan een regeerperiode van zestien jaar was een einde ge-
komen. De langdurige machtsuitoefening en de als patriarchaal omschreven be-
stuursstijl van bondskanselier, partijvoorzitter en politiek leider Kohl bleken
uiteindelijk nadelige consequenties met zich meegebracht te hebben, die pas na
diens terugtreden in de volle openbaarheid kwamen. Onthullingen einde no-
vember 1999 dat Kohl ten behoeve van de cdu jarenlang grote sommen geld
had aangenomen die buiten de officiële partijadministratie gebleven waren,
brachten eerst de na de verkiezingsnederlaag teruggetreden leider zelf en ver-
volgens, toen bleek dat ook andere vooraanstaande cdu’ers als voormalig
partij secretaris Geißler en Kohls opvolger Schäuble bij deze Spendenaffäre
betrok ken waren, de hele partijtop in grote verlegenheid. De Duitse christen-
democraten dreigden meer dan ooit uit de gunst van de kiezer te raken. Slechts
het duidelijk afstand nemen door de nieuwe partijleiding van haar erevoorzit-
ter Kohl en de verkiezing in april 2000 van een onbesproken nieuwe partij-
voorzitter, de uit de voormalige ddr afkomstige Angela Merkel, maakten het
mogelijk dat de cdu zich enigszins kon herstellen.19

In België was de coalitie van christen-democraten en sociaal-democraten on-
der uiterst ongelukkige omstandigheden de campagne voor de verkiezingen van
13 juni 1999 ingegaan. Crises bij justitie, corruptieschandalen en de opschud-
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ding veroorzaakt door de handel in vergiftigd consumptievoedsel maakten de
regeringspartijen eigenlijk bij voorbaat kansloos. Zij verloren dan ook zeven-
tien van hun 82 zetels. De liberalen werden de grootste partij en formeerden een
kabinet waarin voor het eerst sinds 1958 geen plaats was voor de christen-
demo craten. Partijleider en premier Dehaene trok daarop zijn conclusies en
trad terug.

De regeermacht werd in de diverse West-Europese landen doorgaans over-
genomen door de sociaal-democratische partijen. Deze hadden zich tijdens de
christen-democratische dominantie in West-Europa gedurende de jaren tach-
tig en de beginjaren negentig beraden op hun fundamenten. Mede geïnspireerd
door de ontmanteling van het communisme in het Oostblok besloten zij hun
ideologische veren af te schudden en een pragmatische positie in het politieke
midden te zoeken. Afstand werd genomen van de traditionele afkeer van de
marktwerking, waardoor het electorale potentieel sterk toenam en samenwer-
king met de liberalen en werkgevers vergemakkelijkt werd. Onder de vlag van
de ‘Third Way’ slaagden de sociaal-democraten in de meeste West-Europese
landen de tweede helft van de jaren 1990 erin de dominante politieke factor in
Europa te worden. Ook de Conservative Party ontkwam niet aan de verschui-
ving van de kiezersgunst en werd in mei 1997 door het New Labour van Tony
Blair verslagen. De Britse sociaal-democraten maakten daarbij voor een be-
langrijk deel gebruik van voorheen typisch christen-democratische program-
mapunten als de nadruk op het gezin en waarden en normen. Met zijn plei-
dooien voor een stakeholder society leek Blair ook elementen van de aloude
christen-democratische maatschappijordening over te nemen. Bovendien na-
men de sociaal-democraten aangaande Europa een bereidwilliger standpunt in
dan voorheen, hetgeen sterk contrasteerde met de opstelling van de Tories.
Eerder al had Blair zijn partij ‘verlost’ van de traditionele zware vakbonds -
invloed, waarmee het klassekarakter van Labour verdwenen was. Voor som-
mige christen-democratische politici werd Labour daarmee pikant genoeg een
programmatisch meer voor de hand liggende Britse kandidaat-partner dan
de aloude aspirant-vennoot, de Conservative Party. De Tories waren onder
William Hague, na de verkiezingsnederlaag van 1997 Majors opvolger als
partij leider, weer meer naar rechts opgeschoven en hadden zich ook verder van
Europa verwijderd.

De christen-democratische partijen dienden mede door deze transformatie
van de sociaal-democraten andermaal hun bestaansrecht te bewijzen. Immers,
met de voortschrijdende leegloop van de kerken, het verdwijnen van de grote
ideologische vijand (het communisme) en het gegeven dat de ‘nieuwe’ sociaal-
democraten veel van de christen-democratische agendapunten hadden overge-
nomen, was het maar de vraag of er nog wel behoefte was aan expliciet christe-
lijk geïnspireerde politiek.20 Degenen die hierop een negatief antwoord wensten
te formuleren, kregen door de feitelijke politieke ontwikkelingen de wind in de
zeilen. In de aanloop naar de Europese verkiezingen van 1999 werd van meer
kanten de formatie van een breed antisocialistisch front bepleit, waarvan behal-
ve de evp ook gaullisten en Tories deel zouden kunnen uitmaken.21
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Terreinverlies in Oost-Europa; liquidatie EUCD

De Nederlandse pogingen om de evp een exlusief christen-democratische partij-
enfederatie te doen worden, werd bepaald niet geholpen door de ontwikkelin-
gen in het voormalige Oostblok.22 In het vorige hoofdstuk is al beschreven hoe
eucd en evp zich, toen de eerste Midden-Europese landen zich rond 1992 in
Brussel meldden voor het lidmaatschap van de eu, openstelden voor niet-chris-
ten-democratische centrum-rechtse partijen uit deze staten. Aangezien bleek dat
zich op de oostelijke helft van het continent geen christen-democratische par -
tijen ontwikkelden die aangaande programma en omvang overeenkwamen met
de evp-partijen in de eg-oprichtingsstaten, was dat onvermijdelijk. Het was een
probleem waarmee overigens ook de pes en de eldr te kampen hadden.23

Opvallend genoeg voltrok zich de uitbreiding van de eucd en de evp onder
auspiciën van een Nederlandse christen-democraat. De rol van Van Velzen op
het internationale toneel bleek met het dramatische slot van zijn partijvoorzit-
terschap namelijk geenszins beëindigd. Bij zijn aftreden in februari 1994 als ge-
volg van voor het cda desastreus verlopen gemeenteraadsverkiezingen was af-
gesproken dat hij ‘voorlopig’ zou aanblijven als vice-president van evp en eucd.
Sinds juni 1994 ontstonden hiertegen echter toch bezwaren, toen Van Velzen
gekozen werd als lid van het Europees Parlement. Voor het cda waren deze
functies onverenigbaar. Begin 1995 kwam daar nog eens inhoudelijke kritiek
bij. Zijn eerder beschreven optreden in de kwestie van de Kroatische hdz had
aangetoond dat er onvoldoende afstemming was geweest tussen Van Velzen en
de cda-top. Het dagelijks bestuur wenste deze functies nu zelf in te vullen. De
nieuwe partijvoorzitter J.J.M. Helgers zou Van Velzen moeten opvolgen in het
evp-presidium, terwijl Van Laarhoven de beoogde nieuwe Nederlandse eucd-
ondervoorzitter was. Het was evp-president Martens die dit scenario verhin-
derde. In een gesprek met Helgers verzocht hij om uitstel van de mutaties tot
juni 1996, wanneer een nieuw evp-presidium gekozen zou worden.24 Van Vel-
zen zou ook deze bestuurswisseling overleven; hij maakte zelfs promotie. Op
de bijeenkomst van het eucd-Bureau van 14 juni 1996 op Malta werd hij geko-
zen als opvolger van Martens. De Nederlander moest het in de finale stemming
opnemen tegen een vertegenwoordiger van een van de door hem zo gekoester-
de ‘oostblokpartijen’, het Sloveense presidiumlid Peterle. Van Velzen behaalde
met 68 % de meerderheid van de stemmen.25 Als eucd-voorzitter bleef hij ex
officio tevens vertegenwoordigd in het evp-presidium, speciaal belast met de
coördinatie van het werk in Midden- en Oost-Europa.

Het voorzitterschap van Van Velzen betekende niet dat van het eerder inge-
zette toelatingsbeleid werd afgeweken. De eucd bleef dus ook onder Neder-
lands leiderschap groeien. In 1995 werd nog een aantal partijen uit Midden- en
Oost-Europa opgenomen als volwaardig of waarnemend lid. In een enkel geval
moest echter op de toekenning van het lidmaatschap aan een partij worden te-
ruggekomen. De instabiele politieke situatie in de nieuwe democratieën en in de
partijen zelf speelden hierbij een rol. Eerder is al gewezen op de voorbeelden
van de Hongaarse partij van kleine landeigenaren en het Poolse Christen-
Demo cratische Congres, waarmee de eucd op zeker moment alle banden ver-
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brak. Een grote teleurstelling voor het cda vormde de ontwikkeling die de
Hongaarse kdnp na 1995 doormaakte. Het slechte resultaat bij de verkiezingen
van 1994 leidde tot het aftreden van Surján, waarna de kdnp contacten legde
met de extreem-rechtse partij van Rechtvaardigheid en Licht (miép). Het leid-
de tot royementen en een leegloop van de partij. Op 14 juli 1997 werd de partij
het lidmaatschap van de eucd ontnomen. De kdnp zou hierna niet meer als
zelfstandige partij aan de verkiezingen van 1998 deelnemen.

Na 1995 had de eucd geen last meer van de Kroatische hdz van Tudjman. De
sterk nationalistische koers en de internationale kritiek op de omgang met
natio nale minderheden stootten uiteindelijk ook de laatste voorstanders van
toelating af. In 1999 werd Tudjman door het Joegoslavië-tribunaal zelfs aange-
klaagd wegens etnische zuiveringen. Kort na het overlijden van haar voorman
in december 1999 viel de hdz uiteen.

In enkele terugblikken in 1998 en 1999 moest Van Velzen vaststellen dat alle
inspanningen ten spijt de christen-democratie in het voormalige Oostblok niet
de vorm had aangenomen die de Nederlanders zich gewenst hadden. De par tijen
waarop het cda in eerste instantie zijn kaarten had gezet, waren na een aanvan-
kelijke golf van enthousiasme en electorale successen na de val van het commu-
nisme in de tweede helft van de jaren 1990 opgegaan in grotere, vaak conser -
vatieve verbanden waar de christelijke inspiratie ver te zoeken was. De meeste
zich christen-democratisch noemende partijen ontwikkelden zich veeleer naar
het ‘cdu-model’, zoals Van Velzen moest erkennen. Vaak werden de christen-
demo cratische programma’s en manifesten slechts aanvaard om de gewenste
mate riële steun vanuit het Westen te verkrijgen. Van Velzen had op basis van
de voorafgaande tien jaren de hoop verloren dat er in Oost-Europa werkelijk
christen-democratische partijen – dat wil zeggen naar West-Europees model –
zouden ontstaan. Toch was hij ook weer niet ontevreden over de resultaten die
tot dusver geboekt waren: veel van de door de eucd en evp gesteunde partijen
zaten in de regering en leverden zelfs de premier. Hij verhulde geenszins dat het
vooral aan de Nederlandse en Duitse partijen te danken was dat deze progressie
was geboekt.26 Zoals al gebleken was bij zijn uiteindelijke instemming bij de
aanslui ting van de Britse europarlementsleden bij de evp-fractie had Van Velzen
inmid dels de ideologische lat zelf ook al veel minder hoog gelegd.

Steeds meer partijen uit Midden- en Oost-Europa verbonden zich met de
evp als waarnemer. Op het dertiende evp-congres, dat van 9 tot 11 november
1997 plaatsvond in Toulouse, werd de mogelijkheid gecreëerd voor partijen uit
Midden- en Oost-Europa om zich als geassocieerd lid te verbinden aan de evp.
Tot einde 1999 maakte een tiental partijen gebruik van deze optie. Einde 1998
woonden partijleiders uit het voormalige Oostblok voor het eerst ook een con-
ferentie voor partij- en regeringsleiders van de evp bij. Hierdoor ontstond een
organisatorische overlapping met de eucd. Dit keer was er voor de oude Unie
geen redden meer aan. In 1999 bereikte zij dan ook alsnog haar eindstation.
 Feitelijk ging zij ten onder aan haar succes op het terrein van Midden- en Oost-
Europa. Door haar brugfunctie hadden partijen uit vele aspirant-lidstaten van
de eu hun weg gevonden naar de evp. Van Velzen bleef ook na de liquidatie van
de eucd aan als evp-ondervoorzitter.27
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Europese verkiezingen van 1999: EVP de grootste

In het voorjaar van 1999, vlak vóór de Europese verkiezingen, maakte de kort
daarvóór als opvolger van Kohl aangewezen Schäuble in CDV nog eens dui delijk
wat de bedoelingen van zijn partij met de evp waren. In een door wi-direc-
teur Van Gennip afgenomen gesprek pleitte hij voor ‘een scherp en overtuigend
 centrum-rechts profiel’. In dat kader diende ook samenwerking met de conser-
vatieven overwogen te worden.28

Onder de zoals eerder opgemerkt doorgaans pragmatischer cda-europarle-
mentariërs was het verzet tegen nauwere banden met de conservatieven aan het
afnemen. Nog groggy van de electorale dreun in 1994 en in het besef uit het cen-
trum van de macht te zijn verdreven door de sociaal-democraten, was het zoe-
ken naar numerieke uitbreiding voor de christen-democraten aanlokkelijk ge-
worden. ‘We moeten Europa niet overlaten aan sociaal-democraten’, zo viel
vlak voor de Europese verkiezingen van juni 1999 in navolging van Kohl ook
in het cda steeds vaker te horen. Gewezen werd op de numerieke superioriteit
die de linkse partijen al in de Europese ministerraad en de Europese Commis-
sie innamen. Zulks diende ten aanzien van het Europees Parlement voorkomen
te worden. Ook in de cda-delegatie in de evp-fractie begon daarom de behoef-
te aan een breed antisocialistisch front toe te nemen. Voor europarlementariër
Pronk was het ‘wedstrijdelement’ zelfs gewenst: ‘er moet een duidelijke keuze
zijn, tussen de twee grote blokken in het parlement’.29

Pronks collega Oostlander bleef zijn afwijzende standpunt echter trouw. In
een toespraak voor het cda Vrouwenberaad midden oktober 1998 in Ede waar-
schuwde hij nog eens voor ‘vervuiling van de fractie’. Indien louter en alleen om-
wille van een grotere kwantiteit te veel vreemde elementen toegevoegd zouden
worden aan de evp, zou de positie in het Europees Parlement eerder verzwakt
worden. Immers, dan moesten al vóór het echte politieke debat in eigen gelede-
ren compromissen gesloten worden. Oostlander wees op het belang van een sterk
cda-aandeel in de evp waarbij steun gezocht moest worden bij gelijkgestemden,
zodat de evp op een christen-democratische koers kon blijven varen. Voorts dien-
de het cda in ieder geval zelf de juiste richting aan te houden en niet bang te zijn
als christelijk-sociale trendsetter te fungeren. Het was Oostlanders overtuiging
dat de kiezer dat zou herkennen en waarderen.30 Zijn standpunt werd binnen het
cda echter steeds minder gedeeld – en als partijgenoten het al met hem eens wa-
ren, dan ontbrak de verbetenheid van voorheen om de oude lijn te verdedigen.

De Europese verkiezingen van 10 en 13 juni 1999, die het cda één zetel ver-
lies opleverden, betekenden voor de voorstanders van een zo groot mogelijke
evp-fractie uiteindelijk hun moment van glorie. Met 233 zetels had de evp voor
het eerst de grootste afvaardiging in het gekozen Europees Parlement, omdat de
socialistische fractie terrein verloor en niet verder kwam dan 180 mandaten.
Het verschil in omvang tussen de beide grootste fracties werd echter pas zo
eclatant, toen op de eerste vergadering van de nieuwe fractie de associatie met
de edg hernieuwd werd. Het leverde bijna veertig extra zetels op. Daar kwa-
men er nog zes bij, toen diezelfde dag de fractieleden van de Franse rpr zich als
geassocieerde leden aansloten. Tijdens deze bijeenkomst werd op aandringen
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van de Britse Conservatives de geprolongeerde samenwerking tussen de euro-
parlementariërs van evp en edg uitgedrukt in een nieuwe fractienaam: ‘Group
of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Demo-
crats’.31 De ‘fractiegemeenschap’, waartoe de partij- en regeringsleiders van de
evp-partijen tijdens hun conferenties in april 1991 en februari 1992 de fractie
opdracht hadden gegeven, kwam er zo alsnog, en wel in de betekenis die cdu
en csu er destijds al aan toekenden. De cda-delegatie ging akkoord, omdat in
ieder geval het woord ‘conservatief’ vermeden werd.32

De evp bezat in het Europees Parlement nog lang geen absolute meerderheid:
coalities met andere fracties bleven noodzakelijk. Martens sprak direct na de
verkiezingen de wens uit de coalitie met de socialisten voort te zetten, maar na-
dat de onderhandelingen over de keuze van de parlementsvoorzitter tussen bei-
de grootste fracties mislukt waren, koos de evp-fractie voor een ‘technisch ak-
koord’ met de liberalen. Het Franse evp-parlementslid Nicole Fontaine kon zo
gekozen worden als voorzitter van het Europees Parlement (de Ierse liberaal
Pat Cox zou de tweede parlementaire termijnhelft presideren): de Portugese so-
ciaal-democraat Mário Soares werd met groot verschil verslagen.33

Het electorale verlies van de cvp/psc bij de Europese verkiezingen, die in
België samenvielen met de nationale, en de mede wegens een extreem lage op-
komst verrassende verkiezingswinst van de Britse conservatieven droegen ertoe
bij dat de balans in de evp-fractie verder doorsloeg in het nadeel van de chris-
ten-democratische kern. Na het fiasco van de ‘bunkerstrategie’ was het tijd
voor een meer offensieve strategie, zo meende ook voormalig eurodelegatielei-
der Penders. De Nederlandse christen-democraten in het Europees Parlement
zouden al hun energie moeten aanwenden om met de conservatieven de eigen
doelstellingen te realiseren, zowel op het terrein van de eigen waarden en nor-
men als de Europese idealen.34

Voormalig evp-fractieleider Tindemans verklaarde tezelfdertijd in CD/Actu-
eel de toetreding van Berlusconi’s fe en de Britse conservatieven tot de fractie
te betreuren. Hij had een coalitie met deze groeperingen, geen fusie, geprefe-
reerd. ‘De christen-democratische waarden raken door deze ontwikkeling in
het geding’, zo waarschuwde de voormalige ‘Mister Europe’. Zoals in vele
kwesties verschilde Tindemans hier nogal van mening met zijn partijgenoot
Martens, wiens opvattingen de voorafgaande twintig jaar een ontwikkeling
hadden doorgemaakt. In deel II is beschreven hoe Martens zich als voorzitter
van de werkgroep ‘Europese partij’ verzet had tegen de Duitse voorstellen ein-
de 1975 voor een Europees democratisch centrum. Twintig jaar later was hij een
van de belangrijkste voorstanders van een ‘open’ evp.35

Oostlander veranderde niet van mening: ‘De grote fout van de evp is dat ze
een middenpartij wordt die in politieke standpunten zweverig is en uiteindelijk
aan slagkracht zal verliezen’, zo schetste hij het scenario na afloop van de Euro-
pese verkiezingen. Oostlander zag in Martens, die ook al de samenwerking met
Berlusconi had geforceerd, de kwade genius achter deze ontwikkelingen. Naar
hem was gebleken, had de evp-voorzitter de Britse conservatieve europarlemen-
tariërs geschreven dat er ongeacht hun politieke opvattingen voor hen plaats zou
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zijn in de evp-fractie. Het deel van de Tory-groep dat eigenlijk niets zag in aan-
sluiting, had op deze eenzijdige liefdesverklaring de wenkbrauwen gefronst.

Vanzelfsprekend wees Oostlanders beschuldigende vinger ook in de richting
van de cdu. Sinds het begin van zijn betrokkenheid bij de opstelling van het eer-
ste evp-program in 1978 had Oostlander zich teweer gesteld tegen de Duitse
plannen. Ook hij moest nu echter toegeven dat zij ‘voetje bij voetje’ de winst
binnenhaalden. De bereidheid van de Tory-europarlementariërs om elke eis die
vanuit de evp gesteld werd – hoe contrair aan de eigen politiek ook – op papier
in te willigen, had hun permanente aansluiting onvermijdelijk gemaakt. Oost-
lander sloot niet uit dat het cda zich in de toekomst zou moeten distantiëren
van de evp: ‘op een gegeven moment zou het heel goed kunnen dat het inhou-
delijk volkomen onaanvaardbaar is wat daar gebeurt’.36

Ook cda-eurodelegatieleider Maij-Weggen rekende zich niet rijk met de
winst van de evp. In een commentaar op de uitslag van de verkiezingen voor de
eigen achterban stelde zij vast dat er tussen de afvaardigingen van de tra -
ditionele christen-democratische partijen en de conservatieve novieten nume-
riek een zorgwekkende fifty-fifty verhouding ontstaan was. Een sterk optreden
van de Athene Groep binnen de evp was gewenst om een duidelijk herkenbare
christen-democratische koers vast te houden, zo meende Maij-Weggen.37

Van die Athene Groep werd in 2000 echter weinig meer vernomen. Wel was
er in de lente van dat jaar nog een stuiptrekking van de christen-democratische
kern binnen de evp-fractie, toen verdeeldheid ontstond over de houding die
aangenomen zou moeten worden ten aanzien van de regeringscoalitie die de
övp was aangegaan met de rechts-populistische fpö. Vijftig europarlementa-
riërs gingen, nadat de evp-leiding gekozen had voor handhaving van het lid-
maatschap van de övp en afwijzing van de sancties van de eu tegen Oostenrijk,
over tot de oprichting van de zogenaamde ‘Schuman Group’. Refererend aan de
lancering van het Schuman Plan een halve eeuw eerder zou deze groep zich
gaan inzetten voor de realisering van de traditionele christen-democratische
plannen voor een federaal Europa. Opvallend genoeg sloten zich ook Duitse en
Spaanse europarlementariërs aan.38

Zetelverdeling Europees Parlement na de verkiezingen van juni 1999

evp/ed 233
pes 180
eldr 51
Groenen/Vrije Europese Alliantie 48
Europees Unitair Links/Noord Groen Links 42
Unie voor een Europa van Nationale Staten 30
Europa van Democratieën in Diversiteit 16
Niet-ingeschrevenen 26

Totaal: 626
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Samenstelling EVP-fractie

Duitsland: cdu 43
csu 10

Groot-Brittannië: Conservative Party 36
uup 1

Italië: fi 22
ccd 2
ppi 4
Unione Democratici Europei 1
cdu/i 2
ri 1
svp 1
Partito Pensionati 1

Spanje: pp 27
udc 1

Frankrijk: rpr 6
Démocratie Libérale 4
udf 9
Société Civile 1
Génération Ecologie 1

Griekenland : nd 9
Nederland: cda 9
Portugal: psd 9
Oostenrijk: övp 7
België: cvp 3

psc 1
Mouvement des Citoyens pour le Changement 1
Christlich Soziale Partei 1

Zweden: ms 5
kds 2

Finland: kk 4
skl 1

Ierland: fg 4
Dana (onafhankelijk) 1

Luxemburg: csv 2
Denemarken: Det Konservative Folkeparti 1

Eindspel: samensmelting EVP en EDU

Het streven van de Nederlandse christen-democraten om het behoud van het
exclusief christen-democratische karakter van de Europese Volkspartij was lang
vastgehouden, maar bleek in toenemende mate onhoudbaar. De triomf van met
name de Duitse christen-democraten, die inzetten op het integreren van de evp
en de edu, waarmee de al in de jaren zestig door hen gepropageerde brede anti -
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socialistische, centrum-rechtse coalitie eindelijk tot stand gebracht zou kunnen
worden, was onvermijdelijk. Khol voorspelde in een in 1995 uitgegeven partij-
geschiedenis van de övp dat ten tijde van de eeuwwisseling de evp alle centrum-
rechtse partijen zou omvatten, inclusief de conservatieven en gaullisten. De edu
zou dan de eucd als werkgemeenschap voor al deze partijen vervangen heb-
ben.39 Het was een al te boude voorspelling, maar de tendens was onmiskenbaar
juist getaxeerd.

Einde maart 1995 vond in Brussel een conferentie plaats, waaraan door na-
tionale en Europese parlementsleden uit de evp- en edu-partijen deelgenomen
werd. Drie maanden later bevestigde cdu’er Günter Rinsche op de partij- en re-
geringsleidersconferentie van de evp in Cannes dat wat zijn partij betrof een van
de hoofddoelstellingen van de evp voor de komende tijd zou moeten zijn: het
creëren van een structurele meerderheid in het Europees Parlement. Hij her-
haalde het adagium van Kohl, die in een moment van onbescheidenheid ver-
klaard had dat hij Europa niet verenigd had om het uit te leveren aan de socia-
listen. De Beierse christen-democraat Ingo Friedrich voegde eraan toe dat, om
de grootste fractie in het Europees Parlement te worden, de evp alle ‘liberalen
Kräfte der Rechten’ aan zich moest binden. Hierna spraken verschillende afge-
vaardigden de wens uit dat de evp toch ook haar eigen christen-democratische
identiteit zou behouden; zij moest dus voorzichtig zijn bij het toelaten van
nieuwe partijen. Ook Helgers, kort daarvóór aangetreden als partijvoorzitter
van het cda, betoogde dat de uitbouw van de politieke macht van de evp niet
ten koste mocht gaan van de eigen overtuigingen. De al even nieuwe Vlaamse
preses Johan Van Hecke sprong hem bij. In zijn afronding van de discussie oor-
deelde Martens dat de evp er ondanks de uitbreidingen wel degelijk in geslaagd
was haar identiteit te behouden. Niet elke aanvragende partij was immers zo -
maar toegelaten. Zo waren de Scandinavische christelijke partijen zolang zij
hun anti-Europese houding handhaafden geweerd en was het Portugese cds om
dezelfde reden uitgesloten. Martens sprak de hoop uit dat de evp zich in de toe-
komst ook kon versterken met de Franse rpr, op dat moment een van de be-
langrijkste edu-partijen. De europarlementariërs van de rpr behoorden nog tot
de Rassemblement pour Démocratique Europe, waartoe vooral veel gaullisti-
sche vertegenwoordigers waren toegetreden die niets in een verdieping van de
eu zagen. Hij verwachtte dat contacten tussen Kohl en de Franse president
Chirac de toenadering tussen de evp en de rpr zouden versterken. Martens zeg-
de toe zich inzake toekomstige uitbreidingen van de evp in ieder geval met Kohl
en Aznar te verstaan.40 Er was binnen de evp-top duidelijk een ‘supertrio’ ont-
staan, waarbij geen Nederlandse pottenkijkers werden toegelaten.

Het Politiek Bureau van de evp besloot in zijn vergadering van juli 1996 in
Luxemburg de banden met de edu verder aan te halen. Het einddoel, zo werd
hier al besloten, zou een gemeenschappelijke organisatie moeten zijn.41 Vooral
de ontwikkelingen in Oost-Europa dwongen de evp haar positie ten opzichte
van de edu te heroverwegen. Het vasthouden aan strenge criteria aangaande
ideologie en programma bij de aanvragen van partijen uit deze regio was een
onmogelijke zaak gebleken. Het verruimen van het toelatingsbeleid had ertoe
geleid, dat bij de evp dezelfde partijen in beeld kwamen als voor de edu. Het
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aantal dubbellidmaatschappen nam hierdoor sterk toe. De roep om samengaan
met de edu werd daarom ook al om redenen van efficiëntie luider hoorbaar. Op
de conferentie van edu-partijleiders van april 1998 in Salzburg werd de inten-
tie uitgesproken nauwer met de evp te gaan samenwerken. De opinies ten aan-
zien van de Europese structuur convergeerden steeds meer, zo meende edu-
president Sauli Niinistö, vice-premier van Finland. ‘Europa’ was, zo stelde hij
vast, eerder een ‘civilisational’ dan een religieus project. De vorming van de ge-
zamenlijke evp/ed-fractie na de verkiezingen van juni 1999 is al gememoreerd.
Op een bijeenkomst van evp-partij- en regeringsleiders begin december 1999 in
Helsinki werd op voorstel van Martens vervolgens besloten tot samenvoeging
van de secretariaten van evp en edu. Het evp-Bureau keurde deze gang van za-
ken op 10 februari goed. Het edu-bureau in Wenen werd gesloten en secreta-
ris-generaal Alexis Wintoniak (övp) trok bij het evp-secretariaat te Brussel in.
Dat leverde onder meer financiële voordelen op, ook voor enkele lidpartijen,
die nu geen dubbele contributie meer hoefden te betalen. Op 1 april 2000 ging
het gemeenschappelijke secretariaat van start.42

Ook op ideologisch terrein prepareerde de evp zich voor het samengaan met
de edu. Op de Bureauzitting van december 1999 werd besloten tot herziening
van het eigen beginselprogramma. Een werkgroep onder leiding van Martens
werd ingesteld om een concept op te stellen dat op het volgende evp-congres
behandeld zou worden. Binnen het cda werd gehoopt dat dit nieuwe pro-
gramma gelijkenis zou vertonen met het eigen, uit 1995 stammende Nieuwe
wegen, vaste waarden. Het Nederlandse pessimisme over de ontwikkeling van
de evp nam echter snel toe. Brinkel verklaarde in het CDA Magazine dat ‘de
 inhoud is opgeofferd aan het machtsstreven’. Het gevolg was onder meer dat
het steeds moeilijker werd de partijen en europarlementariërs op één lijn te
 krijgen. Ten gevolge van het opschuiven van de sociaal-democraten naar het
midden had de evp zich verder naar rechts laten drukken, waarbij zij haar chris-
telijk-sociale uitgangspunten steeds verder uit het oog was verloren, zo rede-
neerde de wi-medewerker. De formulering van het nieuwe, geactualiseerde be-
ginselprogramma was een eerste gelegenheid om een koerscorrectie van de evp
te bewerkstelligen, zo werd in het cda gedacht.43

Op het veertiende evp-congres, gehouden van 11 tot 13 januari 2001 in Ber-
lijn, diende het cda zich andermaal te schikken. Berlusconi werd ingehaald als
een van de voornaamste evp-leiders; het zette de toon voor de rest van de bij-
eenkomst. Het door de commissie-Martens opgestelde document A union of
values was onvermijdelijk een compromis en geen cda-stuk. Ook werd in Ber-
lijn besloten tot het instellen van zes gemeenschappelijke evp/edu-werkgroe-
pen, waarin op specifieke deelterreinen verder samengewerkt zou worden tus-
sen de twee Europese organisaties. De werkgroepen kwamen onder leiding te
staan van kopstukken uit zowel evp als edu; ook Martens, Van Velzen en Nii-
nistö werden groepsvoorzitter.44

De mondiale cdi ontkwam evenmin aan een transformatie in een meer
open beweging. De veranderingen binnen de evp hadden hier duidelijk hun re-
percussies. Bij de oorspronkelijke zich christen-democratisch noemende leden
sloten zich steeds meer niet-christelijk geïnspireerde centrumpartijen aan, die
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de politieke beginselen en waarden van de cdi onderschreven. Hieronder be-
vonden zich, behalve de regeringspartijen van Argentinië, Colombia en Ecua -
dor, onder meer de goeddeels volledig islamitische Democratische Liga van
Ibrahim Rugova uit Kosovo. Op een bijeenkomst van partijleiders in Boekarest
eind november 1999 werd de naam van de organisatie veranderd in ‘cdi –
Christian Democrats and People’s Parties International’. Volgens de president,
de Spaanse christen-democraat Rupérez, weerspiegelde de nieuwe naam de ver-
anderingen die de aangesloten partijen zelf hadden ondergaan. Dat nam niet
weg, dat de fundamentele uitgangspunten dezelfde waren gebleven, zo verze-
kerde hij de critici.

De cdi bleef vooralsnog een zieltogende organisatie. Een poging tot reani-
matie werd ondernomen op het congres van oktober 2000 in Santiago de Chi-
le, waar Martens tot president werd gekozen. Gesuggereerd werd om het voor-
beeld van de evp te volgen en het ideologische fundament van de beweging te
verbreden. Aznar suggereerde als nieuwe naam voor de wereldunie ‘internatio-
nale van het hervormingsgezinde centrum’ of ‘internationale der volkspartijen’,
om de toetreding van niet-christen-democratische partijen als de Britse Con-
servatives, Forza Italia en de conservatieven uit Latijns-Amerika mogelijk te
maken. Op de conferentie van cdi-partijleiders van 21 november 2001 in Mexi-
co City, waar Aznar werd gekozen als opvolger van Martens, werd de naam ge-
wijzigd in ‘Christian Democrat International/Centrist Democrat Internatio -
nal’. De deur werd hiermee op een kier gezet voor een toekomstige fusie tussen
cdi en idu. In een tijdens de conferentie aangenomen ideologische verklaring
werden naast de christen-democratie drie andere ideologische fundamenten
opgenomen: ‘centriste, humaniste et réformiste’. De aangesloten partijen dien-
den zich te verenigen op de christelijk-humanistische waarden vrijheid en ver-
antwoordelijkheid, solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid.45

De bordjes waren hiermee definitief verhangen; de weg terug was niet meer
mogelijk. Binnen het cda werden de luidste stemmen tegen geïnstitutiona -
liseerde contacten met de conservatieven snel zwakker. De wisseling van gene-
raties heeft hierbij een rol gespeeld. Steeds minder vertegenwoordigers van
vooral arp- en kvp-huize, die de grondslagdiscussie in de jaren zeventig aan den
lijve hadden ervaren, waren nog actief betrokken bij het cda.

Sinds eind 2001 ook de gaullistische rpr toegetreden is tot de evp rest nog
slechts één kwestie. Het slotstuk, de aansluiting van de Britse conservatieve par-
tij bij de evp en daarmee de samensmelting van evp en edu (en cdi en idu), lijkt
slechts verhinderd te worden door de eurosceptische politiek van de Conserva-
tives. Waar de evp een federalistische zienswijze aanhangt, wordt binnen de edu
hoogstens in intergouvernementele oplossingen gedacht. De leiderschapswisse-
lingen sinds de verkiezingsnederlaag in 1997 hebben hierin geen wijziging ge-
bracht. De opvolgers van Major – Hague (van 1997 tot 2001)46 en vervolgens Iain
Duncan Smith – hebben zich doorgaans duidelijk in antifederalistische zin ge-
manifesteerd. Daarmee lijkt aansluiting bij de evp voorlopig uitgesloten. De in
2000 vanuit de schoot van de Britse mcd opgerichte politieke partij, de Christian
People’s Alliance, is als politiek alternatief echter kansloos.47
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Met of zonder de Tories, het oorspronkelijke streven van het cda naar een
christen-democratische evp is onhaalbaar gebleken. De optie om de evp dan
maar te verlaten werd in het verleden echter steeds als ireëel beoordeeld. Het
zou de partij elke invloed in het Europees Parlement ontnemen. Het alternatief,
zich te schikken in het onvermijdelijke, werd begin jaren negentig door de par-
tijleiders Lubbers en Van Velzen al als enig mogelijke uitweg aanvaard.48

Kohl en Martens hebben met hun pleidooi voor een ‘open’ evp hun zin ge-
kregen. De Britse politicologen Hix en Lord hebben echter vastgesteld, dat het
bij de steeds nauwer wordende samenwerking tussen christen-democraten en
conservatieven toch vooral de laatsten zijn geweest, die de meeste veren hebben
moeten laten. Feitelijk was met de toetreding van de Griekse, Spaanse en Scan-
dinavische conservatieve partijen tot de evp de edu zo goed als geheel ‘leeg -
gelopen’. De als een werkgemeenschap voor alle centrum-rechtse partijen van
Euro pa bedoelde edu was overbodig geworden.49 Behalve de Britse zijn alle
grote edu-partijen toegetreden tot de evp en niet andersom. Daartoe hebben
deze conservatieve partijen de basiswaarden van de christen-democratie, zoals
aan het begin van deze studie samengevat in de trits christelijke normen en
waarden, sociale markteconomie en Europese samenwerking, onderschreven.
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Uiteindelijk is de Nederlandse strijd voor een evp met een exclusief en expliciet
christen-democratisch profiel niet succesvol gebleken. De kiemen voor deze
nederlaag waren al gezaaid aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens
en vlak na de oorlog ontstonden overal in West-Europa, mede vanuit de (voor-
malige) illegaliteit en onder invloed van de ideeën van de Franse personalis -
tische filosoof Jacques Maritain, interconfessionele partijen die zich christen-
demo cratisch noemden en in vergelijking met hun voorlopers uit het interbel-
lum een grotere afstand van de Kerk namen. Een uitzondering hierop vormde
Nederland, waar in de herstelde verzuilde samenleving de vooroorlogse con-
fessionele partijen nagenoeg ongewijzigd terugkeerden. Dat gold vooral voor
de twee protestants-christelijke partijen arp en chu, maar in zekere mate ook
voor de kvp. Hoewel het gedachtegoed van Maritain bij de totstandkoming van
de laatste zeker invloed uitoefende, werd zij toch vooral beschouwd als de
voortzetting van de oude rk Staatspartij. Zelfs het Staatkundig program van
haar erflaatster werd in eerste instantie overgenomen. Pogingen om te komen
tot een christen-democratische eenheidspartij werden onder druk van de elec-
torale achteruitgang pas in de tweede helft van de jaren zestig serieus ter hand
genomen.

De bijzondere Werdegang van de christen-democraten in Nederland had
grote gevolgen voor hun positie temidden van de West-Europese geestverwan-
ten. Zo nam aanvankelijk alleen de kvp deel aan de activiteiten van de nei, het
Europese transnationale samenwerkingsverband van christen-democratische
partijen in Europa. arp en chu sloten zich pas in 1954 schoorvoetend aan, maar
hielden moeite met het naar hun oordeel vooral roomse, door het personalisme
beïnvloede karakter van de nei en hun rechtsopvolger, de eucd. In hun geza-
menlijk optreden onder de Europese geestverwanten bleven de Nederlandse
partijen, vooral onder aanvoering van de antirevolutionaire vertegenwoordi-
gers in de ‘Equipe’, de nadruk leggen op de ‘C’ in de christen-democratische
politiek. Het kon regelmatig rekenen op onbegrip bij de zusterpartijen, waar-
van de meeste onder invloed van deconfessionaliserings- en moderniserings-
tendensen allang een veel grotere afstand tot het geloof hadden ingenomen.

Meer steun ondervonden de Nederlandse christen-democraten voor hun
 sociaal-economische opvattingen. De Nederlanders, maar ook de Belgen en Ita-
lianen, profileerden zich als voorstanders van een progressief, christelijk- sociaal
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beleid. Dat had alles te maken met het politieke en maatschappelijke krachten-
veld waarin deze christen-democratische partijen opereerden. De Nederlandse,
de Belgische en de Italiaanse partijen dienden in het bepalen van hun politieke
koers rekening te houden met een aan de christelijke arbeidersbeweging ver-
bonden linkervleugel. Dat gold niet of minder voor de Duitse zusterpartijen. De
Sozialausschüsse binnen de cdu waren op sommige momenten weliswaar luid-
ruchtig aanwezig, maar kregen nimmer grip op het partijleiderschap en de par-
tijkoers. Deze omstandigheden bepaalden ook de politieke speelruimte van de
verschillende christen-democratische partijen in eigen land. In Nederland,  België
en Italië hadden de christen-democraten voor de vorming van regeringsmeer-
derheden de steun van partijen ter linker- en/of rechterzijde nodig. Afgezien van
de grote coalitie in de jaren 1966-1969 was een centrum-linkse samenwerking in
Duitsland niet aan de orde. Sterker nog: de parlementaire constellatie leidde hier
tot een scherpe links-rechts tegenstelling tussen socialisten en christen-demo-
craten, waarbij de kleine liberale fdp in de coalitievorming vaak de doorslag -
gevende factor was. Een fel antisocialisme en de overtuiging dat op Europees
 niveau een brede centrum-rechtse alliantie noodzakelijk was om een socialisti-
sche dominantie te voorkomen, waren er het gevolg van.

Het verklaart dat, toen naar aanleiding van de Verdragen van Rome (1957) be-
gin jaren zestig voor het eerst gedacht werd over een direct gekozen Europees
Parlement met reële politieke bevoegdheden, binnen de Europese christen-de-
mocratische partijenfamilie een duidelijk waarneembaar onderscheid tussen een
linker- en een rechtervleugel ontstond. Tot de eerste konden de Nederlandse als-
ook de Belgische en Italiaanse partijen gerekend worden, terwijl de cdu en de
csu tot de laatste behoorden. De Duitse christen-democraten wensten een maxi-
malisering van de fractiegrootte in het Europees Parlement om ook in de toe-
komst, wanneer de eg uitgebreid zou worden met landen waar geen christen-de-
mocratische partijen bestonden, een vuist te kunnen blijven maken tegenover de
verenigde Europese socialisten. Daartoe was uitbreiding van de partijensamen-
werking met andere centrum-rechtse stromingen onvermijdelijk. Voor de Ne-
derlandse partijen was dat echter een onaanvaardbaar perspectief. De beoogde
partners dienden een herkenbaar christelijke inspiratie uit te stralen.

Beide vleugels binnen de Europese christen-democratie zouden frequent
botsen. Waar de Duitsers en Oostenrijkers banden aanknoopten met de con-
servatieve partijen in Groot-Brittannië en Scandinavië en de gaullisten in
Frankrijk, lieten met name de Italianen en Nederlanders zich in met de opposi-
tionele christen-democratische krachten in Latijns-Amerika. Het leidde tot ir-
ritatie over en weer en stond een voortvarende uitbouw van de transnationale
partijensamenwerking danig in de weg. De Nederlanders knoopten overigens
ook contacten aan met kleine christelijke getuigenispartijen in Scandinavië en
Zwitserland. Vanwege hun anti-Europese opstelling vielen deze partijen niet in
de smaak bij de meeste andere zusterpartijen: hier stonden de Nederlanders
doorgaans alleen.

Aangezien beide vleugels elkaar in de jaren zestig, zeventig en tachtig min of
meer in evenwicht hielden, was handhaving van de status quo – ondanks span-
ningen – gegarandeerd. Bovendien waren door de politiek van De Gaulle de
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 plannen voor het direct gekozen Europees Parlement van tafel verdwenen, waar-
door de belangstelling van de belangrijkste politici voor de internationale par-
tijensamenwerking was verflauwd en de discussie aan gewicht verloor. De aldus
ontstane impasse leidde ertoe dat enerzijds de mondiale christen-democratische
samenwerking (met een grote rol voor de Latijns-Amerikanen) nooit echt van
de grond kwam, maar dat anderzijds de deur van de eucd voor de conserva tieven
en de gaullisten gesloten bleef. Contacten van de cdu met de gaullisten werden
na verontwaardigde reacties van de zusterpartijen op een laag pitje gezet en de
aanvraag van de Britse Tory-leider Heath werd in 1967 terzijde geschoven. cdu
en csu zouden de contacten met de conservatieve partijen in bescheidener ver-
band voortzetten door middel van de ‘inter-party conferences’.

De impasse in de eucd werd in verschillende fasen doorbroken. Allereerst 
namen na 1969 de inspanningen van de cdu op het terrein van de transnationa-
le partijensamenwerking toe. Zij zag zich hiertoe genoodzaakt, omdat zij van-
wege haar nieuwe oppositierol beroofd was van de gebruikelijke internationale
contacten op diplomatiek en regeringsniveau. De Duitse partijen legden in het
midden van de jaren zeventig beslag op sleutelposities in de eucd en de christen-
democratische fractie in het Europees Parlement. Het belang dat de partijen
hechtten aan de Europese partijensamenwerking nam vervolgens verder toe,
toen de perspectieven voor een uitbouw van de Europese instellingen in het be-
gin van de jaren zeventig sterk verbeterden. Nadat de Europese regeringsleiders
in december 1974 de route ingezet hadden naar een direct gekozen Europees
Parlement, dat tevens zou beschikken over uitgebreidere bevoegdheden, werden
de Duitse pleidooien voor een brede centrum-rechtse partijenfederatie sterker.

In de discussie over karakter, grondslag en samenstelling van de beoogde 
federatie van christen-democratische partijen in de eg-landen, speelden de Ne-
derlanders een opvallende rol. Bij de oprichting van de partijenfederatie in 1976
wisten zij, met steun van de Belgen en Italianen, het lidmaatschap nog te be-
perken tot christen-democratische partijen. Op het punt van de naamgeving
dienden de Nederlanders echter een nederlaag te incasseren: het adjectief ‘chris-
ten-democratisch’ werd verbannen naar de snel in onbruik geraakte ondertitel.
De neutrale benaming ‘Europese Volkspartij’ hield alle opties voor de toekomst
open: de deur van de evp was op een kier gezet voor niet-christen-democrati-
sche partijen. De Nederlandse poging om verwijzingen naar een exclusieve
evangelische grondslag in de statuten en het programma opgenomen te krijgen,
had bij geen enkele van de andere partijen steun ondervonden.

De Nederlandse christen-democraten behielden hun bijzondere positie ook
na de formatie van de interconfessionele fusiepartij cda in 1980. Veranderende
krachtsverhoudingen binnen de evp leidden er echter toe dat de balans tussen
‘links’ en ‘rechts’ verstoord raakte en het cda steeds geïsoleerder kwam te staan.
Het was vooral de Duitse cdu, de grootste partij binnen de christen-democra-
tische partijenfamilie, die zich onder aanvoering van haar politiek leider Kohl
inspande om de evp ‘open’ te stellen voor andersgezinde centrumpartijen. Het
onwenselijke alternatief was naar zijn inschatting een afnemende rol voor de
christen-democraten in de zich steeds verder uitbreidende Europese Gemeen-
schap. Vanwege het ontbreken van christen-democratische partijen in de nieu-
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we lidstaten zou de evp het moeten afleggen tegenover de in Europa wèl alom-
tegenwoordige socialisten. Kohl werd in zijn ‘towards a majority’-strategie na
1990 gesteund door de Belgische evp-voorzitter Martens, die vertrouwen had
in de mogelijkheden om de machtsbasis van de evp te vergroten zonder haar
christen-democratische karakter prijs te geven.

Met de uitbreidingen van de eg in de jaren tachtig en negentig nam de druk
op de evp toe om centrum-rechtse partijen toe te laten uit landen waar geen
christen-democratische partijen bestonden. Het doemscenario van Kohl leek
bewaarheid te worden: de uitslagen van de Europese verkiezingen lieten een
groeiende achterstand van de evp ten opzichte van de socialisten zien. De Duit-
se eenwording in 1990 versterkte de numerieke positie van de cdu binnen de
evp, waardoor de voorstanders van de meerderheidsstrategie de wind in de zei-
len kregen. Deze wakkerde nog verder aan, toen de Italiaanse Democrazia Cris-
tiana in 1993/1994 ten onder ging aan corruptieschandalen. De dc, kwantitatief
de tweede partij in de evp, diende tot dan toe als voornaamste progressief te-
genwicht voor het Duitse ‘machtsstreven’ en als zodanig was zij de belangrijk-
ste bondgenoot van het cda. Zeker toen de positie van de dc binnen de evp eind
1999 ingenomen werd door het rechts-populistische Forza Italia van media-
magnaat Berlusconi, dreigden de Nederlanders steeds verder geïsoleerd te ra-
ken. Bovendien speelde de conservatieve Partido Popular uit Spanje, in 1991
ondanks sterke weerstand van het cda toegelaten tot de evp, in toenemende
mate een prominente rol. In het midden van de jaren negentig werd binnen het
cda geconcludeerd dat de christen-democratische partijen uit de zes oprich-
tingslanden van de eg een minderheid vormden in hun eigen Europese partij-
enfederatie.

Het felst hebben de Nederlandse christen-democraten zich verzet tegen for-
mele banden met de Britse conservatieven. Met name het in de ogen van vele
Nederlandse christen-democraten opportunistische en beginselloze karakter
van de Conservative Party leidde tot de conclusie dat een structurele relatie on-
gewenst was. Dat was de Britse conservatieven al in 1958 duidelijk gemaakt.
Toch bestond er vanaf de toetreding van Groot-Brittannië tot de eg in 1973
bij de Conservative Party en de cdu een behoefte aan samenwerking in het
Euro pees Parlement. Een eerste verzoek van de Britse conservatieve europar -
lementariërs om zich te mogen aansluiten bij de evp-fractie werd in 1989 nog
afgewezen. De andere evp-lidpartijen stoorden zich met name aan het euro-
sceptische karakter van de buitenlandse politiek van Tory-leidster Thatcher.
Deze liet zich niet verenigen met de federalistische opvattingen van de christen-
demo craten. Toen de Conservative Party na de leiderswissel einde 1990 onder
Major een meer pro-Europese koers leek in te slaan, keerden de kansen. Op
hun conferentie van april 1991 te Brussel stuurden de partijleiders alsnog aan op
een formele samenwerking in het Europees Parlement. Ook de Nederlandse
delegatie op deze topontmoeting, bestaande uit cda-premier Lubbers en par-
tijvoorzitter Van Velzen, schikte zich. Het thuisfront kon er nauwelijks begrip
voor opbrengen.

Zo kwam het na een proefperiode in het voorjaar van 1992 alsnog tot aan-
sluiting van de Britse conservatieve europarlementariërs bij de evp-fractie.
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Deze Nederlandse nederlaag was tevens het logische gevolg van de relatieve nu-
merieke achteruitgang van het cda in de evp. Begin jaren negentig had het cda
nog zijn hoop gevestigd op het verstevigen van de ideologische basis van de evp
door middel van een basisprogramma. Met grotere ideologische helderheid
moest elke toetredingspoging van niet-christen-democratische partijen ont-
moedigd of afgeweerd kunnen worden, zo werd gedacht. Deze zogenaamde
bunkerstrategie faalde, toen ook niet-christen-democratische partijen – met
uitzondering van de Britse Conservative Party – bereid bleken dit basispro-
gramma te ondertekenen.

Een aanvullende complicerende factor voor de Nederlanders vormden na
1989/1990 de ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa. De hoop om hier
christen-democratische zusterpartijen te doen verrijzen bleek een ijdele. Ook
in het voormalige Oostblok prefereerden vooral de Duitsers banden met grote
centrum-rechtse partijen die een reëel vooruitzicht hadden op regeringsverant-
woordelijkheid. Het cda legde het andermaal af: eucd en evp breidden zich uit
met een bonte verzameling centrum-rechtse volkspartijen. In de persoon van
Van Velzen, voorzitter van de werkgroep die op dit terrein coördinerend op-
trad, droeg het cda hierbij zelfs medeverantwoordelijkheid. Het kwam de
voormalig cda-voorzitter, inmiddels toegetreden tot het Europees Parlement,
op kritiek uit eigen gelederen te staan.

Doorgaans stelden de Nederlandse christen-democratische politici die zich
binnen de Straatsburgse wereld begaven zich in de in deze studie beschreven
problematiek pragmatischer op dan de meeste ‘thuisblijvers’. Met name de
kvp’ers Schuijt en Westerterp, maar ook de antirevolutionair De Koning gaven
al in de jaren zeventig regelmatig blijk van een ‘open’ en flexibele houding. Een
bijzondere positie werd eerder ingenomen door Hahn, de wereldburger die be-
halve veel sympathie voor zijn tomeloze inspanningen ook kritiek te verduren
kreeg vanwege zijn ‘ruime’ ideologische opvattingen. Een uitzondering vorm-
de Oostlander, die zich vanaf zijn allereerste bemoeienis met de programvor-
ming van de evp in 1976, maar ook na zijn intrede in het Europees Parlement in
1989, hardnekkig bleef verzetten tegen alle formele banden met niet-christen-
democratische partijen en hun europarlementsleden.

Het begrip dat Nederlandse europarlementariërs, maar ook verantwoorde-
lijke politici als premier Lubbers en partijvoorzitter Van Velzen doorgaans wis-
ten op te brengen voor de noodzaak de evp open te stellen voor niet-christen-
democratische maar desondanks geestverwante partijen, was er veel minder bij
de nationaal opererende politici. Het felle debat over het programma en de
grondslag van de fusiepartij cda in de jaren zeventig scherpte de Nederlandse
opstelling ook in Europees verband. Dat had onder meer een vijandige benade-
ring van de Duitse plannen tot gevolg om te komen tot een werkgemeenschap
van christen-democratische èn conservatieve partijen. De Nederlanders betuig-
den dan ook, samen met de Italianen, Belgen en Fransen, hun verontwaardiging
naar aanleiding van de oprichting van de door de Duitsers gepromote edu in
1978. Uiteindelijk heeft de edu slechts een bescheiden rol gespeeld en werd zij
overbodig door de ontwikkelingen in de evp, die uitgroeide tot de steeds door
de cdu gewenste Europese dakorganisatie van alle centrum-rechtse partijen in
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de landen van de eu. Na de Europese verkiezingen van juni 1999 werd de ge-
combineerde evp/ed-fractie veruit de grootste.

De Nederlanders zijn zich tijdens dit proces steeds meer gaan zien als een
christen-democratische voorhoede binnen de evp. Het cda werd in de evp in
toenemende mate geconfronteerd met het dilemma zich neer te leggen bij de
veranderende samenstelling of te berusten in de rol als luis in de pels, waarvan
de invloed steeds verder zal afnemen. Lubbers en Van Velzen kozen voor de
eerste optie. Een op het eerste gezicht steeds kleiner wordend aantal cda’ers
houdt nog immer vast aan het aan het eind van de jaren vijftig ingenomen stand-
punt om zich te verzetten tegen organisatorische banden met niet-christen-
demo cratische partijen.
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1. Nederlandse equipe van de Nouvelles Equipes Internationales en de 
Europese Unie van Christen-Democraten

Voorzitters

1954-1958 E.M.J.A. Sassen kvp
1958-1960 H.W. van Doorn kvp
1960-1963 W.P. Berghuis arp
1963-1966 G.C. van Niftrik chu
1966-1969 P.J.M. Aalberse kvp
1969-1973 P.H. Kooijmans arp
1973-1976 W.K.N. Schmelzer kvp
1976-1978 R.J.H. Kruisinga chu
1978-1980 H.A. de Boer arp

Secretarissen

1954-1957 R. Gosker arp
1957-1960 K.J. Hahn kvp
1960-1963 W.R. van der Sluis arp
1963-1980 C.F. Kleisterlee kvp

2. Commissie buitenland CDA

Voorzitters

1980-1990 W.K.N. Schmelzer
1990-1992 H.O.C.R. Ruding
1992-1994 H.J. Neuman
1994-1997 P.H. Kooijmans
1997-2000 B.J.M. baron van Voorst tot Voorst
2000- P. Bukman
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Secretarissen

1980-1989 M.A.L. Kolster
1989-1990 A.N.G.J. Koot (plaatsvervangend)
1990-1991 T.P.G. Kralt
1991-1999 J.W. Wiggers
1999-2001 T.A. Krijger
2001 Th.B.F.M. Brinkel
2001- mevr. H.A.M. van Moorsel

3. Leden Gemeenschappelijke Vergadering EGKS en Europees Parlement 
voor KVP, ARP, CHU en CDA

1952-1967 P.A. Blaisse kvp
1952-1955 J.A.H.J.S. Bruins Slot arp
1952-1956 mevr. M.A.M. Klompé kvp
1952-1959 W. Rip arp
1952-1958 E.M.J.A. Sassen kvp
1952-1957 G. Vixseboxse chu
1955-1961 C.P. Hazenbosch kvp
1956-1963 M.M.A.A. Janssen kvp
1957-1961 W.F. Lichtenauer chu
1958-1967 Ph.C.M. van Campen kvp
1958-1971 C.J. van der Ploeg kvp
1958-1978 W.J. Schuijt kvp
1961-1963 B.W. Biesheuvel arp
1961-1968 J.W. van Hulst chu
1963-1967 P.J. Lardinois kvp
1963-1967 mevr. J.C. Rutgers arp
1967-1971 J. Boersma arp
1967-1971 C. Boertien arp
1967-1973 T. Brouwer kvp
1967-1970 C.E.P.M. Raedts kvp
1967-1971 Th.E. Westerterp kvp
1969-1973 C.A. Bos chu
1970-1971 M.J.J. van Amelsvoort kvp
1971-1981 F.G. van der Gun kvp / cda
1971-1977 J. de Koning arp
1971-1973 J.A. Mommersteeg kvp
1971-1984 H.A.C.M. Notenboom kvp / cda
1972-1976 W. Scholten chu
1973-1974 P.J.A. van der Sanden kvp
1976-1977 D.F. van der Mei chu
1978-1979 W.F. de Gaay Fortman arp
1978-1989 W.J. Vergeer kvp / cda
1979-1994 B. Beumer cda
1979-1989 mevr. E.C.A.M. Boot cda
1979-1984 J.L. Janssen van Raay cda
1979-1984 Sj. Jonker cda
1979-1994 J.J.M. Penders cda
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1979-1989 mevr. J.R.H. Maij-Weggen cda
1979-1989 T. Tolman cda
1982-1984 J.A. Mommersteeg cda
1984-1999 P.A.M. Cornelissen cda
1984-1986 mevr. Y.M.C.T. van Rooy cda
1986-1996 J.L. Janssen van Raay cda
1989- mevr. R.G.H.C. Oomen-Ruijten cda
1989- A.M. Oostlander cda
1989- mevr. K.M.H. Peijs cda
1989- B. Pronk cda
1989-1999 J. Sonneveld cda
1989-1994 M.J.M. Verhagen cda
1994- mevr. J.R.H. Maij-Weggen cda
1994-1999 P. Pex cda
1994- W.G. van Velzen cda
1999- L. Doorn cda
1999- A.J. Maat cda
1999- mevr. M.J.Th. Martens cda

4. Nouvelles Equipes Internationales en Europese Unie van Christen-Democraten

Presidenten

1947-1949 Robert Bichet (Frankrijk)
1949-1959 August-Edmond De Schryver (België)
1959-1965 Theo Lefèvre (België)
1965-1973 Mariano Rumor (Italië)
1973-1981 Kai-Uwe von Hassel (West-Duitsland)
1981-1983 Diogo Freitas do Amaral (Portugal)
1983-1985 Giulio Andreotti (Italië)
1985-1992 Emilio Colombo (Italië)
1993-1996 Wilfried Martens (België)
1996-1999 Wim van Velzen (Nederland)

Secretarissen-generaal

1947-1949 Jules Soyeur (België)
1950-1955 Robert Bichet (Frankrijk)
1955-1960 Alfred Coste-Floret (Frankrijk)
1960-1965 Jean Seitlinger (Frankrijk)
1965-1974 Leo Tindemans (België)
1974-1978 Arnaldo Forlani (Italië)
1978-1983 Giuseppe Petrilli (Italië)
1983-1994 Thomas Jansen (West-Duitsland)
1994-1999 Klaus Welle (Duitsland)
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5. Europese Volkspartij

Presidenten

1976-1985 Leo Tindemans (België)
1985-1987 Piet Bukman (Nederland)
1987-1990 Jacques Santer (Luxemburg)
1990- Wilfried Martens (België)

Secretarissen-generaal

1976-1983 Jean Seitlinger (Frankrijk)
1983-1994 Thomas Jansen (West-Duitsland)
1994-1999 Klaus Welle (Duitsland)
1999-2002 Alejandro Agag Longo (Spanje)
2002- Antonio López-Istúriz (Spanje)

6. Voorzitters christen-democratische of EVP-fractie in Gemeenschappelijke
Vergadering EGKS en Europees Parlement

1952-1958 Emmanuel Sassen (Nederland)
1958 Pierre Wigny (België)
1958-1966 Alain Poher (Frankrijk)
1966-1969 Joseph Illerhaus (West-Duitsland)
1969-1975 Hans-August Lücker (West-Duitsland)
1975-1977 Alfred Bertrand (België)
1977-1982 Egon Klepsch (West-Duitsland)
1982-1984 Paolo Barbi (Italië)
1984-1992 Egon Klepsch (West-Duitsland)
1992-1994 Leo Tindemans (België)
1994-1999 Wilfried Martens (België)
1999- Hans-Gert Pöttering (Duitsland)

7. Presidenten UMDC en CDI

1961-1967 Rafael Caldera (Venezuela)
1967-1982 Mariano Rumor (Italië)
1982-1986 Andres Záldivar (Chili)
1986-1989 Flaminio Piccoli (Italië)
1989-1994 Eduardo Fernández (Venezuela)
1994-1998 Ricardo Arias-Calderón (Panama)
1998-2000 Javier Rupérez (Spanje)
2000-2001 Wilfried Martens (België)
2001- José-María Aznar (Spanje)
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Parteienzusammenarbeit’, 377 (n.30).
90 Kohl aan Van Velzen, 14-6-1993, in: archief cda III 138.
91 Paul Willems (diensthoofd internationale betrekkingen cvp) aan Van Velzen, 7-9-1993, en Paul Saur

(internationaal secretaris psc) aan Van Velzen, 8-9-1993, in: archief cda III 140. Betreffende de
hkdu: ‘Minutes Working group “Central and Eastern Europe”. Brussels, March 4, 1993’, in: archief
cda III 134; Goran Biljan (secretaris-generaal hkdu) aan Jansen, 27-20-1993, in: archief cda III
146.

92 ‘Minutes Working group “Central and Eastern Europe”. Vienna, October 7, 1993’, in: archief cda
III 146.
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odca Organización Demócrata Cristiana de América
övp Österreichische Volkspartei
pbo Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
pdc Partido da Democracia Christã
pdp Partido Democrata Popular
pdu Pacific Democratic Union
pes Party of European Socialists
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453



Archieven

Archief Antirevolutionaire Partij (Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands
Protestantisme na 1800, Amsterdam)

Archief H.K.J. Beernink (Nationaal Archief, ’s-Gravenhage)
Archief W.P. Berghuis (Nationaal Archief, ’s-Gravenhage)
Archief J.A.H.J.S. Bruins Slot (Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Pro-

testantisme na 1800, Amsterdam)
Archief Christelijk-Historische Unie (Nationaal Archief, ’s-Gravenhage)
Archief Christen-Democratisch Appèl 1974-1980 (Nationaal Archief, ’s-Gravenhage): 

archief cda I
Archief Christen-Democratisch Appèl 1980-1988 (Nationaal Archief, ’s-Gravenhage): 

archief cda II
Archief Christen-Democratisch Appèl 1988-1995 (Katholiek Documentatiecentrum, Nij-

megen): archief cda III
Archief P.J.S. de Jong (Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen)
Archief Katholieke Volkspartij (Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen)
Archief G.C. van Niftrik (Het Utrechts Archief)
Archief A.E. De Schryver (Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum, Leuven)

Interviews

K.J. Hahn (Bilthoven, 24-6-1999)
R.J.H. Kruisinga (Wassenaar, 22-3-2000)
J. van Niftrik-van Egmond (telefonisch, 26-8-2000)
W.K.N. Schmelzer (Wassenaar, 18-10-1999)
W.J. Schuijt (Helvoirt, 22-7-1999)

Periodieken, gericht geraadpleegd

Het Binnenhof
Dagblad voor Noord-Limburg
Deutsches Monatsblatt
The Economist
Elsevier

454

Documentatie



Elseviers Magazine
Europa van Morgen
European Journal of Political Research
Evangelische Kommentare
Le Figaro
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Frankfurter Rundschau
Friesch Dagblad
The Independent 
Internationales Biographisches Archiv
Internationale Spectator
De Maasbode
Mannheimer Morgen
Nederlands Theologisch Tijdschrift
Nieuw Europa
NRC Handelsblad
Rheinischer Merkur
Scandinavian Political Studies
Solinger Tageblatt
Der Spiegel
De Standaard
De Tijd
Trouw
De Volkskrant
Die Welt
West European Politics

Partijperiodieken

Antirevolutionaire Staatkunde
Appèl
Bundesparteitag CDU
CDActueel (ook: CDA Actueel en CD/Actueel)
CDA Krant
CDA Magazine
CD-Europa
CD-Europa bulletin
CD-Europe
Christelijk-Historisch Tijdschrift
Christelijk-historisch weekblad
Christen Democratische Verkenningen
Christlich-Demokratisches Panorama
Deutschland-Union-Dienst
EPP News
Euroflits
EVP Bulletin
Informationsbrief Parlamentarisch-Politischer Pressedienst
Interruptie
Koningin en Vaderland
KVP-[jaartal]
Meldungen Deutschland Union Dienst. Pressedienst der CDU/CSU

455



De Nederlander
Nederlandse Gedachten
De Opmars
Österreichische Monatshefte
Perspectief
Politiek Nieuws
Politiek perspectief
Die politische Meinung
Union in Deutschland

Internetpagina’s

www.eppe.org/eduude
www.eppe.org/news
www.eppe.org/archive
www.munzinger.de
www.yepp.org

Literatuur*

Akkermans, T. en P.W.T. Nobelen (red.), Corporatisme en verzorgingsstaat (Leiden/Ant-
werpen 1983).

Allemeyer, Werner, Christliche Demokratie in Europa und Lateinamerika. Geschichte –
Strukturen – Programme (Bonn 1964).

Ambrosius, Gerold, Die Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft in Westdeutschland
1945-1949 (Stuttgart 1977).

Ammerlaan, Robbert, Het verschijnsel Schmelzer. Uit het dagboek van een politieke teckel
(Leiden z.j. [1973]).

Aretz, Jürgen, ‘Bruno Heck (1917-1989)’, in: Jürgen Aretz, Rudolf Morsey en Anton Rau-
scher (Hrsg.), Zeitgeschichte in Lebensbildern. Aus dem deutschen Katholizismus des 19.
und 20. Jahrhunderts (Mainz 1997), 213-231.

Ashford, Nigel, ‘The European Economic Community’, in: Zig Layton-Henry (ed.), Con-
servative Party politics (Londen/Basingstoke 1980), 95-125.

Bangemann, Martin, Roland Bieber, Egon Klepsch en Horst Seefeld, Programme für Euro-
pa. Die Programme der europäischen Parteibünde zur Europa-Wahl 1979 (Bonn 1978).

Bank, Jan, Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volks Beweging (NVB) (Deventer
1978).

Bardi, Luciano, ‘Transnational party federations, European parliamentary groups, and the
building of Europarties’, in: Richard S. Katz en Peter Mair (eds.), How parties organize.
Change and adaptation in party organizations in Western democracies (Londen etc. 1994),
357-372.

Baring, Arnulf, Im Anfang war Adenauer. Die Entstehung der Kanzlerdemokratie (3e dr.;
München 1984).

Baring, Arnulf (i.s.m. Manfred Görtemaker), Machtwechsel. Die Ära Brandt-Scheel (Stutt-
gart 1982).

Bas, Jan de, De muis die even brulde. De Evangelische Volkspartij 1981-1991 (Kampen 1999).
Baumgartner, Jean-Jacques, ‘La c.d.u. et les autres partis démocrates-chrétiens’, in: Alfred Gros-

ser (dir.), Les relations internationales de l’Allemagne occidentale (Parijs 1956), 137-152.

456



Becker, Winfried, ‘The emergence and development of christian democratic parties in Wes-
tern Europa’, in: Lamberts (ed.), Christian democracy, 109-120.

Beernink, H.K.J., ‘In memoriam prof.dr. G.C. van Niftrik’, Christelijk Historisch Tijdschrift
17(1972), 122-123.

Beeten, R.H. van de, ‘Christen-democratie of midden-rechts blok?’, Christen Democratische
Verkenningen 1992, 161-174.

Behrend, Manfred, Franz Josef Strauß. Eine politische Biographie (Keulen 1995).
Bell, Daniel, The end of ideology. On the exhaustion of political ideas in the fifties (Glencoe,

Ill., 1960).
Berg, Jan-Jaap van den, Deining. Koers en karakter van de ARP ter discussie, 1956-1970 (Kam-

pen 1999).
Berstein, Serge, Jean-Marie Mayeur en Pierre Milza (dir.), Le MRP et la construction euro -

péenne (Brussel 1993). 
De betekenis van de christen-democratische politieke overtuiging voor de komende tien jaar

in Europese context. Inleidingen en samenvattingen van de discussies van het internatio-
naal symposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het CDA en het Weten-
schappelijk Instituut van het CDA (Houten 1991).

Beumer, B., ‘De christen-democratie in Europa’, Christen Democratische Verkenningen
1991, 281-290.

Blüm, Norbert, Reform oder Reaktion – Wohin geht die CDU? (Reinbek bei Hamburg 1972).
Bogdanor, Vernon, ‘Britain’, in: Morgan en Tame (eds.), Parliaments and parties, 211-235.
Bornewasser, Hans, Katholieke Hogeschool Tilburg, Deel 1, Economie - ethiek - maatschap-

pij (Baarn 1978).
Bornewasser, J.A., ‘Het christen-democratisch karakter van Schaepmans politieke erfenis’,

in: Christen-democratisch appèl voor de 21ste eeuw. Terugblik en vooruitzicht, uitgave van
het dr. Schaepmancentrum (Kampen 1997), 7-28.

Bornewasser, J.A., Katholieke Volkspartij 1945-1980, Band I, Herkomst en groei (tot 1963)
(Nijmegen 1995).

Bornewasser, J.A., (On)partijdig? Over partijgeschiedenis (Amsterdam 1997).
Bornewasser, J.A., Katholieke Volkspartij 1945-1980, Band II, Heroriëntatie en integratie

(1963-1980) (Nijmegen 2000).
Bosmans, J., Romme. Biografie 1896-1946 (Utrecht 1991).
Bosmans, Jac, ‘Das Ringen um Europa. Die Christdemokraten der Niederlande und

Deutsch lands in den “Nouvelles Equipes Internationales” (1947-1965)’, in: idem (Hrsg.),
Euro pagedanke, Europabewegung und Europapolitik in den Niederlanden und Deutsch-
land seit dem Ersten Weltkrieg (Münster 1996), 123-148.

Bosmans, Jac, ‘Een gedreven politicus. Wilhelmus Klaus Norbert Schmelzer (1971-1973)’,
in: Duco Hellema, Bert Zeeman en Bert van der Zwan (red.), De Nederlandse ministers
van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw. Vijfde jaarboek voor de geschiedenis van
de Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw (Den Haag 1999), 229-241.

Bosmans, J., Staatkundige vormgeving in Nederland, II, De tijd na 1940 (12e dr.; Assen
1999), 161-167.

Bosscher, Doeko, Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden (1939-
1952) (Alphen aan den Rijn 1980).

Bosscher, D.F.J., ‘Confessionele partijen en politieke stabiliteit’, in: Luykx en Righart (red.),
Van de pastorie, 93-103.

Boterman, F.W., Duitsland als Nederlands probleem. De Nederlands-Duitse betrekkingen
tussen openheid en eigenheid (Amsterdam 1998).

Boterman, Frits en Willem Melching, De Duitse Phoenix. De geschiedenis van Duitsland in
de twintigste eeuw (Amsterdam 1996).

Böx, Heinrich, ‘Demokratie im christlichen Europa’, in: Jenninger (Hrsg.), ‘Unverdrossen
für Europa’, 139-146.

457



Brenner, Christiane, ‘Der verpaßte Weg in die Opposition? Die Tschechoslowakische Volks -
partei nach 1945’, in: Gehler, Kaiser en Wohnout (Hrsg.), Christdemokratie, 509-536.

Brinkel, Th.B.F.M., ‘De Europese uitdaging’, Christen Democratische Verkenningen 1986,
281-282.

Brinkel, Th.B.F.M., ‘De christen-democratie in West Europa’, Christen Democratische Ver-
kenningen 1990, 43-51.

Brinkel, Th.B.F.M., ‘De christen-democratie in West-Europa’, Christen Democratische Ver-
kenningen 1993, 429-435.

Brinkel, Th.B.F.M., ‘“Een partij die naar de C verwijst, moet zich aan de C willen laten me-
ten”’, Christen Democratische Verkenningen 1992, 218-224.

Brinkel, Theo, ‘Oosterse orthodoxie en de christen-democraten’, Christen Democratische
Verkenningen 1999, nr.10, 14-22.

Brinkel, Theo en Judith Compagner, Verhalen voor Europa. Nederlandse christen-democra-
ten over de Europese integratie (Luxemburg/’s-Gravenhage z.j.).

Brouwer, Alain de, ‘Le Parti Populaire Européen: son identité et son nécessaire élargisse-
ment’, in: Caciagli e.a., Christian democracy, 113-136.

Buchanan, Tom, ‘Great Britain’, in: Buchanan en Conway (eds.), Political catholicism, 248-
274.

Bruins Slot, J.A.H.J.S., … en ik was gelukkig (2e dr.; Baarn 1972).
Buchanan, Tom en Martin Conway (eds.), Political catholicism in Europe, 1918-1965 (Ox-

ford 1996).
Bufacchi, Vittorio en Simon Burgess, Italy since 1989. Events and interpretations (Basing -

stoke/Londen 1998).
Buller, Jim, National statecraft and European integration. The Conservative Government

and the European Union, 1979-1997 (Londen/New York 2000).
Burgess, Michael, ‘Politischer Katholizismus, europäische Einigung und der Aufstieg der

Christdemokratie’, in: Greschat en Loth (Hrsg.), Die Christen, 125-137.
Caciagli, Mario e.a., Christian democracy in Europe (Barcelona 1992).
Caciagli, Mario, ‘Doomed to govern? Christian democracy in the Italian political system’,

in: Caciagli e.a., Christian democracy, 7-27.
Catterall, Peter, ‘The party and religion’, in: Seldon en Ball (eds.), Conservative century, 637-

670.
Camphuis, W.A.F., ‘Voorop in een achterhoedegevecht. De politieke strijd in Nederland

voor een versterkt en rechtstreeks gekozen Europees Parlement 1952-1979’ (ongepubli-
ceerde doctoraalscriptie ku Nijmegen 1993).

‘Het cda en de Europese maat’, Christen Democratische Verkenningen 1984, 226-245.
Centre International d.c. d’Information et de Documentation, Les orientations de la démo-

cratie chrétienne dans sa confrontation avec la société moderne (Rome 1970).
Centrum voor Staatkundige Vorming, de Anti-Revolutionaire Partijstichting en de Jhr.mr.

A.F. de Savornin Lohmanstichting, Europees manifest. Standpuntbepaling van de Euro-
pese Unie van Christen-Democraten (Den Haag 1976).

Charlot, Jean, L’U.N.R. Étude du pouvoir au sein d’un parti politique (Parijs 1967).
Chenaux, Philippe, Une Europe Vaticane? Entre le Plan Marshall et les Traités de Rome

(Brussel 1990).
Chenaux, Philippe, ‘Bijdrage tot de internationale christen-democratie’, in: Dewachter e.a.

(red.), Tussen staat en maatschappij, 251-261.
Chenaux, Philippe, ‘Les démocrates chrétiens au niveau de l’Union Européenne’, in: Lam-

berts (ed.), Christian democracy, 449-458.
Chenaux, Philippe, ‘L’Église catholique et la démocratie chrétienne en Europe 1925-1965’,

in: Gehler, Kaiser en Wohnout (Hrsg.), Christdemokratie, 604-615.
Claeys, Paul-H. en Nicole Loeb-Mayer, ‘Trans-European party groupings: emergence of

new and alignment of old parties in the light of the direct elections to the European Par-
liament’, Government and Opposition 14(1979), 455-478.

458



Clemens, Clay, Reluctant realists. The christian democrats and West German Ostpolitik
(Durham/Londen 1989).

Conway, Martin, ‘Belgium’, in: Buchanan en Conway (eds.), Political catholicism, 187-218.
Conway, Martin, Catholic politics in Europe 1918-1945 (Londen 1997).
Corbett, Richard, Francis Jacobs en Michael Shackleton, The European Parliament (4e dr.;

Londen 2000).
Culla, Joan B., ‘Unió Democràtica de Catalunya: le parti démocrate-chrétien catalan (1931-

1989)’, in: Caciagli e.a., Christian democracy, 83-110.
Dechert, Charles R., ‘Christian democracy as international movement; the search for con-

sensus’, in: Goldman (ed.), Transnational parties, 99-147.
Dettling, W., ‘1994: een historisch jaar voor de cdu’, Christen Democratische Verkenningen

1994, 140-148.
Dewachter, Wilfried e.a. (red.), Tussen staat en maatschappij. 1945/1995 christen-democratie

in België (Tielt 1995).
Diehl, Günter, ‘Kurt Georg Kiesinger. Ein biographischer Essay’, in: Hans Klein (Hrsg.),

Die Bundeskanzler (4e dr.; Berlijn 2000), 169-219.
Dik, Jan Bron, ‘Christen-democraten en Europa. De houding van de arp, chu en kvp 1945-

1980’ (ongepubliceerde doctoraalscriptie ru Groningen 1979).
Dik, Jan Bron en Sybren Singelsma, ‘arp, chu, kvp, d’66, pvda en vvd en de Europese sa-

menwerking en eenwording, 1945-1980’, Nieuw Europa 7(1981), 17-31.
Doorn, J.A.A. van, ‘De onvermijdelijke presentie van de confessionelen’, in: J.W. de Beus,

J.A.A. van Doorn en Percy B. Lehning, De ideologische driehoek. Nederlandse politiek in
historisch perspectief (Meppel 1989), 112-146.

Dudink, Pieter (red.), Christen demokraten bouwen aan Europa (Den Haag [1977]).
Duggan, Christopher, A concise history of Italy (Cambridge 1994).
Dunk, Hermann von der, ‘Conservatism in the Netherlands’, in: Layton-Henry (ed.), Con-

servative politics, 182-203.
Durand, Jean-Dominique, L’Europe de la démocratie chrétienne (Brussel 1995).
Durand, Jean-Dominique, ‘Religion et relations internationales. La démocratie chrétienne et

l’Europe’, Religions et société. Cahiers Français nr.273 (1995), 73-79.
Elgie, Robert, ‘Christan democracy in France: the politics of electoral constraint’, in: Han-

ley (ed.), Christian democracy, 155-167.
Enk, P.L. van, De aftocht van de ARP. Jaren van strijd tussen macht en beginsel (Kampen

1986).
EPP-ED yearbook 2000 (Brussel 2000).
Ester, Hans, ‘Karl Josef Hahn und das vereinigte Europa’, in: Peter Delvaux en Jan Papiór

(Hrsg.), Eurovisionen. Vorstellungen von Europa in Literatur und Philosophie (Amster-
dam 1996), 307-310.

Europees Parlement. 25 jaar christen-democratische fractie (z.p. z.j. [1977]).
Europese Volkspartij, Europe 2000. Unity in diversity (Melle 1994).
Ficker, Hans Claudius, Christian Fischer Dieskau en Horst Günter Krenzler, ‘Die Zusam-

menarbeit der liberalen Parteien in Westeuropa – Auf dem Weg zur Föderation’, in: Zu-
sammenarbeit der Parteien, 13-89.

Fitzmaurice, John, The party groups in the European Parliament (Westmead, Farnborough,
1975).

Fogarty, Michael, Christian democracy in Western Europe 1820-1953 (Londen 1957).
Fogarty, Michael, ‘How christian democracy made a new start’, The Political Science Quar-

terly 66(1995), 138-155.
Gabor, J.D., ‘De Christen Democratische Volkspartij van Hongarije’, Christen Democrati-

sche Verkenningen 1990, 220-227.
Gaffney, John (ed.), Political parties and the European Union (Londen/New York 1996).
Gallagher, Michael, Michael Laver en Peter Mair, Representative government in Western 

Europe (New York etc. 1992).

459



Gallagher, Tom, ‘Portugal’, in: Buchanan en Conway (eds.), Political catholicism, 129-155.
Gehler, Michael, ‘“Politisch unabhängig”, aber “ideologisch eindeutig europäisch”. Die övp,

die Vereinigung christlicher Volksparteien (nei) und die Anfänge der europäischen Inte-
gration 1957-1960’, in: Michael Gehler en Rolf Steininger (Hrsg.), Österreich und die
Euro päische Integration 1945-1993. Aspekte einer wechselvollen Entwicklung (Wenen/
Keulen/Weimar 1993), 291-326.

Gehler, Michael, ‘Begegnungsort des Kalten Krieges. Der “Genfer Kreis” und die geheimen
Absprachen westeuropäischer Christdemokraten 1947-1955’, in: Gehler, Kaiser en Woh-
nout (Hrsg.), Christdemokratie, 642-694.

Gehler, Michael, Wolfram Kaiser en Helmut Wohnout (Hrsg.), Christdemokratie in Europa
im 20. Jahrhundert/ Christian democracy in 20th century Europe/ La démocratie chrétien-
ne en Europe au XXe siècle (Wenen/Keulen/Weimar 2001).

Gennip, J.J.A.M. van, ‘Profilering van de evp’, Christen Democratische Verkenningen 1991,
209-217.

Gennip, J.J.A.M. van, ‘De democratische wereldrevolutie en de christen-democratie’, Chris-
ten Democratische Verkenningen 1991, 322-330.

Gennip, J.J.A.M. van, ‘In het hart van het beleid’, Christen Democratische Verkenningen
1991, 365-373.

Gennip, J.J.A.M. van, ‘Een wereldwijd programma voor de christen-democratie’, Christen
Democratische Verkenningen 1991, 411-425.

Gennip, J.J.A.M. van, ‘Huis ten halve op de weg van de evp’, Christen Democratische Ver-
kenningen 1992, 420-428.

Gennip, J.J.A.M. van, ‘Huis ten halve in Griekenland’, Christen Democratische Verkennin-
gen 1992, 546-553.

Gennip, Jos van, A covenant for the future. Global challenges for international Christian de-
mocracy (Den Haag 1993).

Gennip, J.J.A.M. van, ‘Wij staan er niet alleen voor (II)’, Christen Democratische Verken-
ningen 1996, 207-212.

Gennip, J.J.A.M. van, ‘Naar een Europees strategisch beraad’, Christen Democratische Ver-
kenningen 1999, nr.1, 62-71.

Gennip, Jos van en Thijs Jansen, ‘cdv in gesprek met dr. Wolfgang Schäuble’, Christen De-
mocratische Verkenningen 1999, nr.2, 3-11.

Gerard, Emmanuel, ‘Van katholieke partij naar cvp’, in: Dewachter e.a. (red.), Tussen staat
en maatschappij, 13-27.

Gergely, Jenö, ‘Christdemokratie in Ungarn 1944-1949’, in: Gehler, Kaiser en Wohnout
(Hrsg.), Christdemokratie, 464-482.

Girvin, Brian (ed.), The transformation of contemporary conservatism (Londen etc. 1988).
Girvin, Brian, ‘The party in comparative and international context’, in: Seldon en Ball (eds.),

Conservative century, 695-725.
Gisch, Heribert, ‘Die europäischen Christdemokraten (nei)’, in: Wilfried Loth (Hrsg.), Die

Anfänge der europäischen Integration 1945-1950 (Bonn 1990), 227-236.
Goldman, Ralph M. (ed.), Transnational parties. Organizing the world’s precincts (New

York/Londen 1983).
Görtemaker, Manfred, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Von der Gründung bis

zum Gegenwart (München 1999).
Gresch, Norbert, ‘Zwischen Internationalismus und nationaler Machtbehauptung – Die

euro päische Zusammenarbeit der sozialdemokratischen Parteien’, in: Zusammenarbeit
der Parteien, 143-249.

Gresch, Norbert, Transnationale Parteienzusammenarbeit in der EG (Baden-Baden 1978).
Greschat, Martin en Wilfried Loth (Hrsg.), Die Christen und die Entstehung der Europäi-

schen Gemeinschaft (Stuttgart/Berlijn/Keulen 1994).
De groei naar het CDA. Momenten en impressies uit dertien bewogen jaren (Franeker 1980).
‘Grondlijnen voor een nieuwe maatschappijstructuur. Rapport van de Ideologische Com-

460



missie van de Internationale Unie van Christen-democraten’, Politiek perspectief septem-
ber/oktober 1973, 2-25.

Günsche, Karl-Ludwig en Klaus Lantermann, Kleine Geschichte der Sozialistischen Inter-
nationale (Bonn/Bad Godesberg 1977).

Hackett, Clifford P., ‘Transnational parties in a uniting Europe’, in: Goldman (ed.), Trans-
national parties, 235-258.

Hahn, Karl Josef, ‘Aufstieg oder Niedergang? Erwägungen über die Zukunft der christli-
chen Demokratie im Freien Europa’, Rheinischer Merkur 8-12-1961.

Hahn, Karl Josef, ‘Die Christliche Demokratie in der internationalen Politik’, Civitas
2(1963), 141-158.

Hahn, K.J., ‘Politiek zonder ideologie’, KSM 17(1963/1964), 175-186.
Hahn, K.J., ‘De samenwerking van de Europese christen-democraten’, Politiek perspectief

maart/april 1975, 21-30.
Hahn, K.J., ‘De christen-democratie in Europa en de wereld’, Christen Democratische Ver-

kenningen 1981, 270-276.
Hahn, K.J., Standplaats Europa. Memoires van een christen-democraat (Weesp 1984).
Hahn, K.J., ‘Europa West – Europa Oost – Europa een’, Christen Democratische Verken-

ningen 1990, 332-340.
Hahn, Karl Josef en Friedrich Fugmann, ‘Die Europäische Christlich-Demokratische Union

zwischen europäischem Anspruch und nationalen Realitäten’, in: Zusammenarbeit der
Parteien, 251-339.

Hahn, Karl Josef m.m.v. Friedrich Fugmann, Die christliche Demokratie in Europa (Rome
1979).

Hanley, David (ed.), Christian democracy in Europe. A comparative perspective (Londen/
New York 1994; herdruk 1996).

Hanley, David, ‘The European People’s Party: towards a new party form’, in: idem (ed.),
Christian democracy, 185-201.

Hanschmidt, Alwin, ‘Eine christlich-demokratische “Internationale” zwischen den Weltkrie-
gen. Das “Secrétariat International des Partis Démocratiques d’Inspiration Chrétienne” in
Paris’, in: W. Becker en R. Morsey (Hrsg.), Christliche Demokratie in Europa. Grundlagen
und Entwicklungen seit dem 19. Jahrhundert (Keulen/Wenen 1988), 153-188.

Harryvan, A.G., J. van der Harst en S. van Voorst (red.), Voor Nederland en Europa. Politi-
ci en ambtenaren over het Nederlandse Europabeleid en de Europese integratie, 1945-
1975 (Den Haag/Amsterdam 2001).

Hartmann, Jürgen, ‘Strukturprobleme christdemokratischer Parteien in Europa’, Zeitschrift
für Politik 25(1978), 175-193.

Havenaar, Ronald, Van Koude Oorlog naar nieuwe chaos (1939-1993) (Amsterdam 1993).
Hecke, Steven Van, ‘The relationship between christian democrats and conservatives in the

European Parliament (1979-1999)’ (ongepubliceerd paper voorgelegd aan de 10de PhD
Summer School of European Parties and Party Systems te Keele, 13 september 2000).

Hecke, Steven Van, ‘De overlevingsstrategie van de christen-democraten in de Europese
Unie’ (ongepubliceerd paper voorgelegd aan het Politicologenetmaal te Noordwijker-
hout, 23-24 mei 2002).

Heerikhuizen, Annemarie van, Pioniers van een verenigd Europa. Bovennationaal denken in
het Nederlandse parlement (1946-1951) (z.p. 1998).

Heide, F.J. ter, Ordening en verdeling. Besluitvorming over sociaal-economisch beleid in Ne-
derland 1949-1958 (Kampen 1986).

Heinen-von Borries, Ute, ‘Die Katholische Volkspartei (kvp) und Europa’, Zentrum für
Niederlande-Studien. Jahrbuch 5/6 (1994/1995), 105-134.

Henig, Stanley (ed.), Political parties in the European Community (Londen 1979).
Henschel, Thomas R. , ‘Die europäischen Parteienzusammenschlüsse’, Jahrbuch der Euro -

päischen Integration 1991/92, 259-266.
Henschel, Thomas R., ‘Die europäischen Parteienzusammenschlüsse’, Jahrbuch der Euro -

päischen Integration 1992/93, 261-266.

461



Hentschell, Volker, Ludwig Erhard. Ein Politikerleben (München/Landsberg am Lech 1996).
Hertogh, Mirjam, ‘Geene wet, maar de Heer!’ De confessionele ordening van het Neder-

landse sociale zekerheidsstelsel (1870-1975) (’s-Gravenhage 1998).
Hix, Simon, ‘The transnational party federations’, in: Gaffney (ed.), Political parties, 308-331.
Hix, Simon en Christopher Lord, Political parties and the European Union (Basingstoke/

Londen 1997).
Hockerts, H.G., ‘German post-War social policies against the background of the Beveridge

Plan. Some observations preparatory to a comparative analysis’, in: W.J. Mommsen (ed.), The
emergence of the welfare state in Britain and Germany 1850-1950 (Londen 1981), 315-334.

Horner, Franz, Konservative und christdemokratische Parteien in Europa. Geschichte, Pro-
grammatik, Strukturen (Wenen/München 1981).

Horner, Franz, ‘Parteienkooperation der europäischen Christdemokraten. Möglichkeiten
und Grenzen. Ein Kommentar’, in: Gehler, Kaiser en Wohnout (Hrsg.), Christdemokra-
tie, 737-749.

Houben, R., ‘Partijvorming van de christen-democraten op Europees vlak’, in: Europese Ge-
meenschappen. Christen-democratische partijvorming. cepess-documenten XI (1972,
nr.3), 79-96.

Houben, R., ‘Christen-demokratie’, CEPESS-bladen 1976, nr.3.
Houwaart, Dick (m.m.v. Corrie Berghuis), De mannenbroeders door de bocht. Herinnerin-

gen aan en van dr. W.P. Berghuis, van 1956 tot 1968 voorzitter van de Anti-Revolutionaire
Partij (Kampen 1988).

Hrbek, Rudolf, ‘Parteibünde in der Europäischen Gemeinschaft auf dem Weg zu program-
matischem Profil’, Europa-Archiv. Zeitschrift für internationale Politik 33(1978), 299-310.

Hrbek, Rudolf, ‘Die europäischen Parteienzusammenschlüsse’, Jahrbuch der Europäischen
Integration 1980, 255-264.

Hrbek, Rudolf, ‘Die europäischen Parteienzusammenschlüsse’, Jahrbuch der Europäischen
Integration 1981, 347-359.

Hrbek, Rudolf, ‘Die europäischen Parteienzusammenschlüsse’, Jahrbuch der Europäischen
Integration 1982, 263-274.

Hrbek, Rudolf, ‘Die europäischen Parteienzusammenschlüsse’, Jahrbuch der Europäischen
Integration 1983, 269-282.

Hrbek, Rudolf, ‘Die europäischen Parteienzusammenschlüsse’, Jahrbuch der Europäischen
Integration 1984, 271-283.

Hrbek, Rudolf, ‘Die europäischen Parteienzusammenschlüsse’, Jahrbuch der Europäischen
Integration 1985, 275-285.

Hrbek, Rudolf, ‘Die europäischen Parteienzusammenschlüsse’, Jahrbuch der Europäischen
Integration 1986/87, 279-287.

Hrbek, Rudolf, ‘Die europäischen Parteienzusammenschlüsse’, Jahrbuch der Europäischen
Integration 1987/88, 291-300.

Hrbek, Rudolf, ‘Die europäischen Parteienzusammenschlüsse’, Jahrbuch der Europäischen
Integration 1988/89, 241-252.

Hrbek, Rudolf, ‘Die europäischen Parteienzusammenschlüsse’, Jahrbuch der Europäischen
Integration 1989/90, 257-268.

Hulst, J.W. van, ‘De christen-democratische samenwerking in nationaal en internationaal
perspectief’, Christelijk-Historisch Tijdschrift 18(1973), 89-94.

Iersel, J.P. van, ‘De Europese Gemeenschap – ontwikkeling in verscheidenheid’, Politiek per-
spectief mei/juni 1972, 87-95.

Iersel, J.P. van, ‘Europese partijvorming’, Politiek perspectief maart/april 1973, 56-67.
Irving, R.E.M., ‘Italy’s christian democrats and European integration’, International Affairs

52(1976), 400-416.
Irving, R.E.M., ‘Christian democracy in post-War Europe: conservatism writ-large or dis-

tinctive political phenomenon?’, West European Politics 2(1979), nr.1, 53-68.
Irving, R.E.M., The christian democratic parties of Western Europe (Londen 1979).

462



Jansen, Thomas, ‘Le Parti Populaire Européen (ppe): structures et développement’, in: Por-
telli en Jansen (dir.), La démocratie chrétienne, 277-283.

Jansen, Thomas, ‘Die Europäische Union Christlicher Demokraten 1987 – vierzig Jahre
nach ihrer Gründung’, in: Jenninger (Hrsg.), Unverdrossen für Europa, 147-157.

Jansen, Thomas, ‘De inzet voor de beginselen van de christen-democratie’, Christen Demo-
cratische Verkenningen 1989, 428-434.

Jansen, Thomas, ‘Christen-democratisch en/of conservatief’, Christen Democratische Ver-
kenningen 1990, 373-379.

Jansen, Thomas, ‘Europäische Christdemokraten überprüfen ihre “Doktrin”’, Die politische
Meinung maart 1991, 66-71.

Jansen, Thomas, ‘Zur Entwicklung supranationaler Europäischer Parteien’, in: Oscar W. Ga-
briel e.a. (Hrsg.), Der demokratische Verfassungsstaat: Theorie, Geschichte, Probleme.
Festschrift für Hans Buchheim zum 70. Geburtstag (München 1992), 241-256.

Jansen, Thomas, ‘Die europäischen Parteien’, Jahrbuch der Europäischen Integration
1994/95, 255-260.

Jansen, Thomas, ‘Die europäischen Parteien’, Jahrbuch der Europäischen Integration
1995/96, 263-268.

Jansen, Thomas, ‘The dilemma for christian democracy. Historical identity and/or political
expediency: opening the door to conservatism’, in: Lamberts (ed.), Christian democracy,
459-472.

Jansen, Thomas, The European People’s Party. Origins and development (Basingstoke/Lon-
den 1998; oorspronkelijke Duitse uitgave: Bonn 1996).

Jansen, Thomas en Volkmar Kallenbach (Hrsg.), Materialien zur Europapolitik, Band 2, Die
europäischen Parteien. Strukturen, Personen, Programme (Bonn 1977).

Jenninger, Philipp (Hrsg.), Unverdrossen für Europa. Festschrift für Kai-Uwe von Hassel
zum 75. Geburtstag (Baden-Baden 1988).

Johansson, Karl Magnus, ‘European People’s Party’, in: Karl Magnus Johansson en Peter
Zervakis (eds.), European political parties between cooperation and integration (Baden-
Baden 2002), 51-80.

Jong, J.J. de, Politieke organisatie in West Europa na 1800 (’s-Gravenhage 1951).
Jong, J.J. de, ‘Europese partijvorming en de Antirevolutionaire Partij’, Antirevolutionaire

Staatkunde 24(1954), 145-158.
Jong, Otto J. de, ‘In memoriam prof.dr. G.C. van Niftrik, 24 oktober 1904-25 oktober 1972’,

Nederlands Theologisch Tijdschrift 27(1973), 78-81.
Jost, Stefan, Die politische Mitte Spaniens. Von der Unión de Centro Democrático zum Par -

tido Popular (Frankfurt am Main 1994).
Joustra, Arendo, ‘Alom tegenwoordig. Conservatisme bedreigt Europese christen-democra-

ten’, Elsevier 18-11-1989.
Kaiser, Wolfram, ‘Begegnungen christdemokratischer Politiker in der Nachkriegszeit’, in:

Greschat en Loth (Hrsg.), Die Christen, 139-157.
Kaiser, Wolfram, ‘Co-operation of European catholic politicians in exile in Britain and the

usa during the Second World War’, Journal of Contemporary History 35(2000), 439-465.
Kaiser, Wolfram, ‘No second Versailles: transnational contacts in the People and Freedom

Group and the International Christian Democratic Union 1936-1945’, in: Gehler, Kaiser
en Wohnout (Hrsg.), Christdemokratie, 616-641.

Kaiser, Wolfram, ‘Deutschland exkulpieren und Europa aufbauen. Parteienkooperation der
europäischen Christdemokraten in den Nouvelles Equipes Internationales 1947-1965’,
in: Gehler, Kaiser en Wohnout (Hrsg.), Christdemokratie, 695-719.

Kalinna, Hermann E.J., ‘Das Kreuz mit dem “C”’, Die politische Meinung juli 1992, 13-20.
Kalyvas, Stathis N., The rise of christian democracy in Europe (Ithaca/Londen 1996).
Karnofsky, Eva-Rose, Die europäischen Parteienzusammenschlüsse vor der ersten Direkt-

wahl des Europäischen Parlamentes. Die Entstehung ihrer programmatischen Aussagen
(Tübingen 1981).

463



Karnofsky, Eva-Rose, Parteienbünde vor der Europa-Wahl 1979. Integration durch gemein-
same Wahlaussagen? (Bonn 1982).

Karvonen, Lauri, ‘In from the cold? Christian parties in Scandinavia’, Scandinavian Political
Studies 16(1993), 25-48.

Karvonen, Lauri, ‘Christian parties in Scandinavia: victory over the windmills’, in: Hanley
(ed.), Christian democracy, 121-141.

Keating, John, ‘The British experience: christian democrats without a party’, in: Hanley
(ed.), Christian democracy, 168-181.

Kersbergen, Kees van, ‘The distinctiveness of christian democracy’, in: Hanley (ed.), Chris-
tian democracy, 31-47.

Kersbergen, Kees van, ‘Het centrum van de macht en de macht van het centrum: een verge-
lijkende analyse van de bijzonderheid van Nederland en de Nederlandse christen-demo-
cratie’, in: Uwe Becker (red.), Nederlandse politiek in historisch en vergelijkend perspec-
tief (2e dr.; Amsterdam 1993), 281-309.

Kersbergen, Kees van, Social capitalism. A study of democracy and the welfare state (Lon-
den/New York 1995).

Kersbergen, K. van, ‘Hopen op macht. De neergang van de Nederlandse christen-democra-
tie in vergelijkend perspectief’, Jaarboek DNPP 1999, 92-112.

Kersbergen, Kees van, Paul Lucardie en Hans-Martien ten Napel (red.), Geloven in macht.
De christen-democratie in Nederland (Amsterdam 1993).

Kersbergen, Kees van en Hans-Martien ten Napel, ‘Conclusie. Macht, impact en perspectief
van de christen-democratie’, in: Van Kersbergen, Lucardie en Ten Napel (red.), Geloven
in macht, 245-253.

Kessel, Alexander van, ‘Van voorzichtige meelopers tot beginselvaste voorhoede. Neder-
landse christen-democraten en hun internationale in historisch en vergelijkend perspec-
tief’, Ex Tempore/VTS 20(2001), afl.2, 62-84.

Khol, Andreas, ‘Die internationale Parteienzusammenarbeit. Die Beziehungen der Österrei-
chischen Volkspartei zu ihren Schwesterparteien und ihre Mitarbeit in den transnationalen
Parteizusammenschlüssen’, in: Robert Kriechbaumer en Frans Schausberger (Hrsg.), Volks -
partei – Anspruch und Realität. Zur Geschichte der ÖVP seit 1945 (Wenen etc. 1995), 367-400.

Kleinmann, Hans-Otto, Geschichte der CDU 1945-1982 (Stuttgart 1993).
Klepsch, Egon Alfred, ‘Das Programm der Europäischen Volkspartei’, in: Bangemann, Bie-

ber, Klepsch en Seefeld, Programme, 77-93.
Klepsch, Egon A., ‘Das direktgewählte Europäische Parlament (1979-1997)’, in: Rinsche en

Friedrich (Hrsg.), Europa als Auftrag, 29-46.
Klink, Ab e.a. (red.), Nooit in het veilige midden. 60 jaar CD-Jongerenwerk (Franeker 1988).
Klop, C.J., ‘Een profielschets waarmee de evp voor de dag kan komen’, Christen Democra-

tische Verkenningen 1992, 406-419.
Klop, C.J., ‘Verschillende geloven in het cda?’, Christen Democratische Verkenningen 1996,

145-151.
Kohler, Beate en Barbara Myrzik, ‘Transnational party links’, in: Morgan en Silvestri (eds.),

Moderates, 193-223.
Konrad-Adenauer-Stiftung (Hrsg.), Synopse der politischen Programme der zwölf christlich-

demokratischen Parteien Westeuropas (Bonn 1971).
Konrad-Adenauer-Stiftung (Hrsg.), Die europäischen Parteien der Mitte. Analysen und Do-

kumente zur Programmatik christlich-demokratischer und konservativer Parteien West-
europas (Bonn 1978).

Koole, R.A. en H.M. ten Napel, ‘De riante positie in het vermaledijde “midden”’, in: Luykx
en Righart (red.), Van de pastorie, 72-92.

Koole, R.A. en H.-M.T.D. ten Napel, ‘De conservatieve verleiding. Christen-democratische
machtsvorming op Europees niveau’, Civis Mundi 32(1993), 12-18.

Koppejan, Ad en Harro Hoogerwerf, ‘Heeft de Europese christen-democratie nog toe-
komst?’, Christen Democratische Verkenningen 1990, 192-203.

464



Kroeger, Pieter Gerrit en Jaap Stam, De rogge staat er dun bij. Macht en verval van het CDA
1974-1998 (Amsterdam 1998).

Krouwel, André, ‘Het politieke onvermogen. De moeizame oppositie van christen-demo-
craten in Nederland’, Jaarboek parlementaire geschiedenis 2001, 20-30.

Kwanten, Godfried, August-Edmond De Schryver (1898-1991). Politieke biografie van een
gentleman-staatsman (Leuven 2000; handelseditie Leuven 2001).

Ladrech, Robert, ‘Political parties in the European Parliament’, in: Gaffney (ed.), Political
parties, 291-307.

Laffan, Brigid, ‘Ireland’, in: Morgan en Tame (eds.), Parliaments and parties, 259-280.
Lamberts, Emiel (ed.), Christian democracy in the European Union [1945/1995]. Proceedings

of the Leuven colloquium, 15-18 November 1995 (Leuven 1997).
Lamberts, Emiel, ‘General conclusions: christian democracy in the European Union (1945-

1995)’, in: idem (ed.), Christian democracy, 473-481.
Layton-Henry, Zig (ed.), Conservative politics in Western Europe (New York 1982).
Leonardi, Robert en Douglas A. Wertman, Italian christian democracy. The politics of domi-

nance (Basingstoke/Londen 1989).
Letamendia, Pierre, ‘L’Union Européenne Démocrate Chrétienne (u.e.d.c.)’, in: Portelli en

Jansen (dir.), La démocratie chrétienne, 55-63.
Letamendia, Pierre, Le Mouvement Républicain Populaire. Histoire d’un grand parti français

(Parijs 1995).
Liagre Böhl, H. de, ‘De confessionelen en het corporatisme in Nederland’, in: Luykx en Rig-

hart (red.), Van de pastorie, 104-123.
Lodge, Juliet en Valentine Herman, Direct elections to the European Parliament. A Commu-

nity perspective (Londen/Basingstoke 1982).
Lubbers, Ruud, Geloof in de samenleving. Christen-democratie in drie generaties: Ruijs,

Klompé, Lubbers (Nijmegen 1998).
Lucardie, Paul, ‘Conservatism in the Netherlands: fragments and fringe groups’, in: Girvin

(ed.), The transformation, 78-97.
Lucardie, Paul, ‘De ideologie van het cda: een conservatief democratisch appèl?’, in: Van

Kersbergen, Lucardie en Ten Napel (red.), Geloven in macht, 39-58.
Lucardie, A.P.M. en H.-M.T.D. ten Napel, ‘Van confessioneel naar liberaal-conservatief? De

ontwikkeling van het cda vergeleken met christen-democratische partijen elders in Euro -
pa’, Jaarboek DNPP 1992, 53-72.

Lücker, Hans August, ‘Von der Parlamentarischen Versammlung bis zur ersten Direktwahl
(1967-1979)’, in: Rinsche en Friedrich (Hrsg.), Europa als Auftrag, 9-27.

Luykx, Paul en Hans Righart (red.), Van de pastorie naar het torentje. Een eeuw confessio-
nele politiek (’s-Gravenhage 1991).

Luykx, Theo, Politieke geschiedenis van België (4e dr.; Amsterdam/Brussel 1978).
Maas, P.F., De kabinetsformaties 1959-1973 (’s-Gravenhage 1982).
Madeley, John T.S., ‘Scandinavian christian democracy: throwback or portent?’, European

Journal of Political Research 5(1977), 267-286.
Maertens, P., ‘Christen-democraten en conservatieven’, Christen Democratische Verkennin-

gen 1991, 199-208.
Marquand, David, ‘Towards a Europe of the parties’, Political Quarterly 49(1978), 425-445.
Martens, Wilfried, ‘Lubbers in Europa’, in: Arendo Joustra en Erik van Venetië, Ruud Lub-

bers. Manager in de politiek (4e dr.; Baarn 1991), 273-281.
Martens, W., ‘De christen-democratie als volkspartij voor Europa’, Christen Democratische

Verkenningen 1995, 330-335.
Martini, G., ‘De Italiaanse Democrazia Cristiana’, Christen Democratische Verkenningen

1990, 384-395.
Mayeur, Jean-Marie, Des partis catholiques à la démocratie chrétienne. XIXe-XXe siècles

(Parijs 1980).

465



Mayeur, Jean-Marie, ‘La démocratie d’inspiration chrétienne en France’, in: Lamberts (ed.),
Christian democracy, 79-92.

Mazower, Mark, Dark continent. Europe’s twentieth century (Londen etc. 1998).
McLaughlin, Patrick, ‘The meaning of christian democracy for British political life’, in: Theo

Luykx e.a. (red.), Veertig jaar Belgische politiek. Liber amicorum aangeboden aan minis-
ter van Staat A.E. De Schryver ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag (Antwerpen/
Utrecht 1968), 514-521.

Meerssche, P. van de, Van Jalta tot Malta. Politieke geschiedenis van Europa (Utrecht 1990).
Mei, D.F. van der, ‘Moeten de christen-democraten conservatief worden of de conservatie-

ven christen-democratisch?,’ Christen Democratische Verkenningen 1992, 148-153.
Mény, Yves, Government and politics in Western Europe. Britain, France, Italy, West Ger-

many (Oxford etc. 1992).
Metze, Marcel, De stranding. Het CDA van hoogtepunt naar catastrofe (Nijmegen 1995).
Mock, Alois, ‘idu: die Freiheits-“Internationale” entsteigt ihren Kinderschuhen’, in: Karl

Carstens e.a. (Hrsg.), Franz Josef Strauss. Erkenntnisse – Standpunkte – Ausblicke (Mün-
chen 1985), 516-526.

Mooren, M.F.C.L.C.M. (samensteller), Landenbundel Midden- en Oost-Europa (Den Haag
1999).

Morgan, Roger en Stefano Silvestri (eds.), Moderates and conservatives in Western Europe.
Political parties, the European Community and the Atlantic Alliance (Cranbury, New Jer-
sey, 1983).

Morgan, Roger en Clare Tame (eds.), Parliaments and parties. The European Parliament in
the political life of Europe (Basingstoke/Londen 1996).

Müller, Guido, ‘Das “Secrétariat International des Partis Démocratiques d’Inspiration Chré-
tienne” 1925-1939 – ein vorweggenommenes Exil katholischer Demokraten in der Zwi-
schenkriegszeit’, in: Gehler, Kaiser en Wohnout (Hrsg.), Christdemokratie, 559-573.

Napel, H.-M.T.D. ten, ‘Een eigen weg’. De totstandkoming van het CDA (1952-1980) (Kam-
pen 1992).

Napel, Hans-Martien ten, ‘Christen-democratie en Europese integratie’, in: Van Kersbergen,
Lucardie en Ten Napel (red.), Geloven in macht, 225-242.

Napel, H.-M.Th.D. ten, ‘Van het continentale naar het angelsaksische model van de chris-
ten-democratie? Over de problematische europeanisering van de christen-democratische
politiek’, Jaarboek DNPP 1996, 229-244.

Niedermayer, Oskar, Europäische Parteien? Zur grenzüberschreitenden Interaktion politi-
scher Parteien im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft (Frankfurt/New York 1983).

Niedermayer, Oskar, ‘Die Entwicklung der europäischen Parteienbünde’, Zeitschrift für
Parlamentsfragen 1984, 359-367.

Niftrik, G.C. van, ‘Tien jaren samenwerking confessionele partijen’, Christelijk Historisch
Tijdschrift 11(1965/1966), 41-46.

Notenboom, H.A.C.M., ‘Werken aan Europese identiteit’, Christen Democratische Verken-
ningen 1992, 147-148.

Oostlander, A.M., ‘Christen-democratie versus conservatieve politiek’, Christen Democra-
tische Verkenningen 1990, 380-387.

Oostlander, A.M., ‘De functie van de cda-partij: een zaak van principes’, Christen Demo-
cratische Verkenningen 1994, 319-328.

Oostlander, A.M., ‘Ontwikkelingen in evp waarschuwing voor cda’, Christen Democrati-
sche Verkenningen 1998, 309-313.

Oostlander, Arie M., ‘Conservatieven vreemde eend in de evp-bijt’, Christen Democratische
Verkenningen mei 2002, 33-38.

Oudenhove, Guy van, The political parties in the European Parliament. The first ten years
(September 1952 – September 1962) (Leiden 1965).

Palmer, Brian, ‘De l’Union mondiale démocrate-chrétienne à l’Internationale’, in: Portelli en
Jansen (dir.), La démocratie chrétienne, 41-54.

466



Papini, Roberto, ‘De relatie tussen geloof en politiek in de christen-democratische partijen
van Latijns-Amerika’, Antirevolutionaire Staatkunde 43(1973), 107-112.

Papini, Roberto, Quelle identité pour la démocratie chrétienne? (Rome 1978).
Papini, Roberto, ‘Christen-democratie of volkspartij? Een vals dilemma’, Christen Demo-

cratische Verkenningen 1989, 435-438.
Papini, Roberto, The christian democrat international (New York/Londen 1997; oorspron-

kelijke Italiaanse uitgave: Milaan 1986).
Pekelder, Jacco, Nederland en de DDR. Beeldvorming en betrekkingen 1949-1989 (Amster-

dam 1998).
Penders, J.J.M., ‘Sleutel voor het cda ligt in Europa’, Civis Mundi 32(1993), 18-20.
Penders, J.J.M., ‘Vijftien jaar Europees Parlement’, Jaarboek CDA 1993-1994, 32-39.
Penders, Jean, ‘De Europese Volkspartij opnieuw in een sleutelrol’, Internationale Spectator

68(1994), 133-135.
Penders, Jean, ‘Christen-democraat in hart en nieren’, in: Robbert Ammerlaan (red.), Af-

scheid van Ruud Lubbers (Baarn 1994), 234-238.
Piepenschneider, Melanie, ‘Die europäischen Parteienzusammenschlüsse’, Jahrbuch der

Euro päischen Integration 1990/91, 253-259.
Plumb, Lord, ‘Europe – why bother?’, in: Lord Plumb, Carole Tongue en Florus Wijsen-

beek, Shaping Europe. Reflections of three MEPs (Londen 2000), 9-59.
Ponsati, Arturo, ‘Histoire de l’Organisation démocrate-chrétienne d’Amerique latine

(o.d.c.a.) des origines à nos jours’, in: Portelli en Jansen (dir.), La démocratie chrétienne,
157-173.

Portelli, Hugues en Thomas Jansen (dir.), La démocratie chrétienne, force internationale
(Nanterre 1986).

Postma, A., ‘Het program van uitgangspunten van de cdu’, Christen Democratische Ver-
kenningen 1981, 426-433.

Pridham, Geoffrey, ‘The Italian christian democrats after Moro – crisis or compromise’, West
European Politics 2(1979), nr.3, 69-88.

Pridham, Geoffrey, ‘Christan democrats, conservatives and transnational party cooperation
in the European Community: centre-forward or centre-right?’, in: Layton-Henry (ed.),
Conservative politics, 318-346.

Pridham, Geoffrey en Pippa Pridham, ‘The new European party federations and direct elec-
tions’, The World Today februari 1979, 62-70.

Pridham, Geoffrey en Pippa Pridham, ‘Transnational parties in the European Community I:
the party groups in the European Parliament’, in: Henig (ed.), Political parties, 245-275.

Pridham, Geoffrey en Pippa Pridham, ‘Transnational parties in the European Community II:
the development of European party federations’, in: Henig (ed.), Political parties, 278-298.

Pridham, Geoffrey en Pippa Pridham, Transnational party co-operation and European inte-
gration. The process towards direct elections (Londen etc. 1981).

Program van Uitgangspunten CDA. Ontwerp (Den Haag 1992).
Pronk, B., ‘De weerklank en het appèl van de christen-democratie in Europa’, Christen De-

mocratische Verkenningen 1986, 338-343.
Publieke gerechtigheid en de Europese Unie. Een christen-democratische visie op de aard en

de taken van de Europese Unie, uitgegeven door het Wetenschappelijk Instituut van het
cda (’s-Gravenhage 1996).

Ramsden, John, An appetite for power. A history of the Conservative Party since 1830 (Lon-
den 1998).

Reichhold, Ludwig, Geschichte der ÖVP (Graz/Wenen/Keulen 1975).
Ridder, Hugo de, Omtrent Wilfried Martens (Tielt/Baarn 1991).
Ridley, Nicholas, ‘My style of government’. The Thatcher years (Londen 1992).
Rinsche, Günter en Ingo Friedrich (Hrsg.), Europa als Auftrag. Die Politik deutscher Christ-

demokraten im Europäischen Parlament 1957-1997. Von den Römischen Verträgen zur
Politischen Union (Keulen/Weimar/Wenen 1997).

467



Rogosch, Joachim, Wie christlich ist die CDU? Zwischen Anspruch und Realität (Leipzig
1999).

Rompuy, H. van, ‘Christen-democratie en conservatisme’, Christen Democratische Verken-
ningen 1986, 344-347.

Ruitenbeek, H.M., Het ontstaan van de Partij van de Arbeid (Amsterdam 1955).
Salemink, T.A.M., ‘Debat over het corporatisme in rksp en kvp, 1932-1960’, in: H.J. van 

de Streek, H.-M.T.D. ten Napel en R.S. Zwart (red.), Christelijke politiek en democratie
(’s-Gravenhage 1995), 157-185.

Schakel, M.W., ‘Naar een c.d.u. in Nederland?’, Antirevolutionaire Staatkunde 32(1962),
229-235.

Schuijt, Willem J., ‘Levenslogboek’ (ongepubliceerde herinneringen 1990).
Seldon, Anthony, Major. A political life (Londen 1997).
Seldon, Anthony en Stuart Ball (eds.), Conservative century. The Conservative Party since

1900 (Oxford 1994).
Smith, Julie, ‘How European are European elections?’, in: Gaffney (ed.), Political parties,

275-290.
Smith, Julie, A sense of liberty. The history of the Liberal International (Londen 1997).
Spanning, Hans van, De Christelijk-Historische Unie (1908-1980). Enige hoofdlijnen uit

haar geschiedenis (z.p. z.j. [1988]).
Stammen, Theo, Political parties in Europe (Londen 1980).
Stegmann, Franz Josef, ‘Sozio-ökonomische Ordnungsvorstellungen der Unionsparteien

cdu/csu’, in: Lamberts (ed.), Christian democracy, 295-312.
Steiner, Jürg, European democracies (3e dr.; New York/Londen 1995).
Stirnemann, Alfred, ‘Die Internationalen der Politischen Mitte. Der Europawahlkampf und

seine Auswirkungen’, Österreichisches Jahrbuch für Politik 1978, 245-311.
Tetteroo, P.W., ‘Is de christen-democratie conservatief?’, Christen Democratische Verken-

ningen mei 2000, nr.5, 34-43.
Thatcher, Margaret, The Downing Street years (New York 1993). 
Thatcher, Margaret, The path to power (Londen 1995).
Tiggemann, Anselm, CDU/CSU und die Ost- und Deutschlandpolitik 1969-1972. Zur ‘Innen-

politik der Außenpolitik’ der ersten Regierung Brandt/Scheel (Frankfurt am Main etc.
1998).

Turner, John, The Tories and Europe (Manchester/New York 2000).
uedc, L’avenir démocratique de l’Europe. XVIIe congrès Européen des partis démocrates-

chrétiens. Taormina, du 9 au 12 décembre 1965 (z.p. z.d. [1967]).
Uertz, Rudolf, Christentum und Sozialismus in der frühen CDU. Grundlagen und Wirkun-

gen der christlich-sozialen Ideen in der Union 1945-1949 (Stuttgart 1981).
umdc, La démocratie chrétienne dans le monde. Résolutions et déclarations des organisations

internationales démocrates chrétiennes de 1947 à 1973 (Rome 1973).
Urwin, Derek W., The Community of Europe. A history of European integration since 1945

(2e dr.; Londen/New York 1995).
Veen, Hans-Joachim (Hrsg.), Christlich-demokratische und konservative Parteien in West-

europa, 4 delen (Paderborn etc. 1983-1994).
Veltmeijer, Ruud, Het wonder van de Duitse eenwording (Amsterdam 2000).
Veraart, J.A., ‘Bedrijfsorganisatie in West-Duitsland’, KSM 5(1951-1952), 386-392.
Verhallen, H.J.G., R. Fernhout en P.E. Visser (red.), Corporatisme in Nederland. Belangen-

groepen en democratie (Alphen aan den Rijn/Brussel 1980).
Verkuil, Dik, Een positieve grondhouding. De geschiedenis van het CDA (’s-Gravenhage

1992).
Verkuil, I.D., ‘Het onveranderlijke cda. Ideologie en koers in historisch perspectief’, Jaar-

boek CDA 1992-1993, 79-87.
Versteegh, Kees, De honden blaffen. Waarom het CDA geen oppositie kan voeren (Amster-

dam 1999).

468



Vincent, Mary, ‘Spain’, in: Buchanan en Conway (eds.), Political catholicism, 97-128.
Vis, Jan en Gebhard Moldenhauer (red.), Nederland en Duitsland. Elkaar kennen en begrij-

pen (Assen 2000).
Wende, Frank (Hrsg.), Lexikon der Geschichte der Parteien in Europa (Stuttgart 1981).
Westerterp, Th.E., ‘Het congres van de Europese christen-democraten in Taormina’, Politiek

19(1965/1966), 321-325.
Wielenga, Friso, Van vijand tot bondgenoot. Nederland en Duitsland na 1945 (Amsterdam

1999).
Wilflinger, Gerhard, ‘Die Ideologiediskussion in der Österreichischen Volkspartei 1970-

1978’, Österreichisches Jahrbuch für Politik 1978, 131-159.
Wissen, G.J.M. van, De christen-democratische visie op de rol van de staat in het sociaal-eco-

nomisch leven (Amsterdam 1982).
Witte, E. m.m.v. A. Meynen, ‘Het maatschappelijk-politieke leven in België 1945-1980’, in:

Algemene Geschiedenis der Nederlanden XV (Haarlem 1982), 204-268.
Woldring, H.E.S., De christen-democratie. Een kritisch onderzoek naar haar politieke filoso-

fie (Utrecht 1996).
Yeomans, Silke, Das Amt des Generalsekretärs in der Christlich Demokratischen Union

(CDU) auf Bundesebene 1967-1989 (Augsburg 1995).
Young, Hugo, This blessed plot. Britain and Europe from Churchill to Blair (Londen etc.

1999).
Zijlstra, Jelle, Per slot van rekening. Memoires (Amsterdam/Antwerpen 1992).
Zur Geschichte der christlich-demokratischen Bewegung in Europa (Melle 1990).
Zusammenarbeit der Parteien in Westeuropa. Auf dem Weg zu einer neuen politischen In-

frastruktur? (Bonn 1976).
Zwart, R.S., ‘Gods wil in Nederland’. Christelijke ideologieën en de vorming van het CDA

(1880-1980) (Kampen 1995).

* Uit de partijliteratuur zijn slechts de afzonderlijke bijdragen uit de tijdschriften van de weten-
schappelijke instituten opgenomen.

469



Während des 2. Weltkrieges und danach entstanden in Westeuropa, unter an-
deren aus der (vormaligen) Illegalität und unter dem Einfluss der Ideen des
französischen personalistischen Philosophen Jacques Maritain, interkonfessio-
nelle Parteien, welche sich christdemokratisch nannten und im Vergleich zu ihren
Vorgängern aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen einen größeren Ab-
stand zur Kirche nahmen. Eine Ausnahme hierzu bildeten die Niederlande, wo
in der wiederhergestellten Versäulung der Gesellschaft die konfessionellen
Vorkriegsparteien nahezu unverändert wieder auf der Bildfläche erschienen.
Dies galt insbesondere für die zwei protestantisch-christlichen Parteien, die
Anti revolu tionaire Partij (arp) und die Christelijk-Historische Unie (chu), je-
doch gewissermaßen auch für die Katholieke Volkspartij (kvp). Obwohl das
Gedankengut von Maritain bei der Gründung der letztgenannten Partei sicher-
lich Einfluss ausgeübt hatte, wurde diese vorwiegend als Fortführung der vor -
kriegszeitlichen rk Staatspartij betrachtet. Sogar das Staatkundig program, das
politische Programm der Vorgängerpartei, wurde in erster Instanz übernom-
men. Anstrengungen, eine christdemokratische Einheitspartei zu formen, wur-
den erst unter der Last von Einbüßungen bei den Wahlergebnissen in der zwei-
ten Hälfte der sechziger Jahre unternommen.

Der besondere Werdegang der Christdemokraten in den Niederlanden hatte
Folgen für ihre Position inmitten der westeuropäischen Gesinnungsgenossen.
So nahm anfänglich lediglich die kvp an den Aktivitäten des 1947 gegründeten
Nouvelles Equipes Internationales (nei), dem europäischen transnationalen
Zusammenschluss der christdemokratischen Parteien Westeuropas, teil. arp
und chu schlossen sich erst 1954 zögernd an, behielten jedoch ihre Zweifel ge-
genüber dem ihrer Meinung nach vor allem römischen, durch den Personalis-
mus geprägten Charakter des nei und seinem Nachfolger, der Europäischen
Union der Christdemokraten (eucd). In ihrem gemeinschaftlichen Auftreten
mit den europäischen Gesinnungsgenossen legten die niederländischen Partei-
en, insbesondere unter Anführung der Antirevolutionären, ihren Schwerpunkt
auf das ‘C’ in der christdemokratischen Politik. Diese Einstellung stieß re-
gelmäßig auf Unverständnis bei den Schwesterparteien, wovon die meisten un-
ter dem Einfluss von Dekonfessionalisierungs- und Modernisierungstenden-
zen einen größeren Abstand zum kirchlichen Glauben hielten.
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Mehr Unterstützung fanden die niederländischen Christdemokraten in 
ihren sozialwirtschaft lichen Ansichten. Die niederländischen Parteien, aber
auch die belgischen und italienischen, profilierten sich als Befürworter einer
progressiven und christlich-sozialen Politik. Dies ergab sich aus dem politi-
schen und gesellschaftlichen Umfeld, worin die christdemokratischen Parteien
in ihrem eigenen Land operierten. Die niederländischen, belgischen und ita-
lienischen Parteien mussten unter Berücksichtigung einer an den linken Flügel
gebundenen Arbeiterbewegung ihren politischen Kurs bestimmen. Dies war
nicht bzw. kaum der Fall bei der deutschen Schwesterpartei. Die Sozialaus-
schüsse der Christlich-Demokratischen Union (cdu) waren zuweilen zwar
lautstark vorhanden, beeinflussten jedoch nie den Parteivorsitz und den politi-
schen Kurs. Nationale Umstände bestimmten auch den politischen Spielraum
der verschiedenen christdemokratischen Parteien. In den Niederlanden, Bel-
gien und in Italien hatten die Christdemokraten für eine Regierungsmehrheit
regelmäßig die Unterstützung linker Parteien nötig. Eine ‘progressivere’ Hal-
tung im europäischen Rahmen war eine logische Konsequenz. Abgesehen von
der Großen Koalition in den Jahren 1966-69 stand eine Zentrum-Links-Koali-
tion in Deutschland nicht auf der Tagesordnung. Im Gegenteil: Die politische
Konstellation führte hier zu einem scharfen Links-Rechts-Kontrast zwischen
Sozialisten und Christdemokraten, wobei die kleine liberale Partei in der Koa -
litionsbildung oftmals der entscheidende Faktor war. Demzufolge manifestier-
ten sich in der cdu/csu ein heftiger Antisozialismus und die Überzeugung, dass
auf europäischem Niveau eine breite Zentrum-Rechts-Allianz erforderlich sei,
um eine sozialistische Dominanz zu verhindern.

Dies erklärt, dass innerhalb des europäischen christdemokratischen Partei-
enverbandes, während Anfang der sechziger Jahre anlässlich der Verträge von
Rom (1957) zum ersten Mal über ein direkt gewähltes Europäisches Parlament
mit realen politischen Befugnissen nachgedacht wurde, ein deutlich wahr-
nehmbarer Unterschied zwischen linkem und rechtem Flügel entstand. Zum
linken konnte man die niederländischen wie auch die belgischen und italie -
nischen Parteien zählen, wohingegen die cdu und die bayrische Christlich-So-
ziale Union (csu) zusammen mit der Österreichischen Volkspartei (övp) zum
rechten gehörten. Die deutschen Christdemokraten wünschten eine Maximali-
sierung der Fraktionsgröße im Europäischen Parlament, um auch in Zukunft
eine mächtige Einheit gegenüber dem Verband der europäischen Sozialisten
bilden zu können, falls die Europäische Gemeinschaft mit Ländern ohne christ-
demokratische Parteien ausgebreitet werden sollte. Hierfür war eine Erweite-
rung der Parteienzusammenarbeit mit Zentrum-Rechts orientierten politischen
Strömungen notwendig. Dies war für die niederländischen Parteien eine nicht
tragbare Perspektive. Zukünftige Partner sollten auf jedem Fall einen christ -
lichen Bezug ausstrahlen. 

Die beiden Flügel innerhalb der europäischen Christdemokratie sollten stän-
dig kollidieren. Während die Deutschen und Österreicher Freundschaftsbezie-
hungen mit den konservativen Parteien in Großbritannien und Skandinavien
sowie mit den Gaullisten in Frankreich anknüpften, suchten die Italiener und
Niederländer Kontakte mit den christdemokratischen Mächten in Lateiname-

471



rika. Dies führte nach langem hin und her zu Verärgerung und stand dem Aus-
bau der transnationalen Zusammenarbeit erheblich im Wege. Die cdu und die
csu wurden von den Niederländern immer mehr als konservative Parteien be-
trachtet. Dieses Bild wurde immer wieder bestärkt, als die bedeutendsten Ab-
geordneten innerhalb der europäischen Verbände (Bruno Heck, Kai-Uwe von
Hassel und Hans-August Lücker) stets als Fürsprecher bezüglich einer Zusam-
menarbeit mit den Konservativen auftraten. Die Niederländer selbst knüpften
übrigens Kontakte mit kleinen christlichen Glaubensparteien in Skandinavien
und der Schweiz. Wegen ihrer anti-europäischen Haltung fanden diese keinen
Anklang bei den meisten anderen Schwesterparteien: Hier standen die Nie-
derländer fast immer alleine.

Da beide Flügel sich in den Sechzigern, Siebzigern und Achtzigern mehr
oder weniger im Gleichgewicht hielten, war das Aufrechterhalten des status
quo – trotz Spannungen – garantiert. Zudem waren wegen der Politik von De
Gaulle die Pläne für ein direkt gewähltes Europäisches Parlament in den sech-
ziger Jahren von der Tagesordnung verschwunden. Dadurch ließ das Interesse
bezüglich der internationalen Parteienzusammenarbeit nach und die Diskus-
sion verlor an Gewicht. Diese entstandene Sackgasse führte dazu, dass in dieser
Periode zum einen die globale Zusammenarbeit der Christdemokraten (von
großer Bedeutung für die Lateinamerikaner) nicht aus den Startlöchern kam,
zum anderen für die Konservativen und Gaullisten die Tür der eucd ver -
schlossen blieb. Kontakte der cdu mit den Gaullisten wurden nach empörten
Reak tionen der Schwesterparteien auf Sparflamme gesetzt und der Antrag des
britischen Tory-Vorsitzenden zur Seite gelegt. cdu und csu führten den Kon-
takt zu konservativen Parteien im kleineren Rahmen mit Hilfe ‘inter-party con-
ferences’ fort.

Die Sackgasse in der eucd wurde in verschiedenen Phasen untergraben. Zu-
allererst nahmen nach 1969 die Anstrengungen der cdu auf dem Gebiet der
transnationalen Zusammenarbeit der Parteien zu. Sie sah sich hierzu gezwun-
gen, da sie auf Grund ihrer neuen Oppositionsrolle ihrer gewohnten interna-
tionalen Kontakte auf diplomatischer sowie auch Regierungsebene beraubt
war. Die deutschen Parteien beanspruchten Mitte der Siebziger Schlüsselposi-
tionen innerhalb der eucd sowie in der christdemokratischen Fraktion im Eu-
ropäischen Parlament. Die Bedeutung, welche die Parteien der europäischen
Zusammenarbeit anschließend zukommen ließen, nahm weiterhin zu, als die
Perspektiven für einen Ausbau der europäischen Gremien zu Beginn der Sieb-
ziger sich rasch verbesserten. Nachdem sich die europäischen Regierungschefs
Dezember 1974 bezüglich eines direkt gewählten Europäischen Parlamentes
mit zugleich weiterreichenden Kompetenzen einig geworden waren, wurden
die deutschen Plädoyers für eine breite Zentrum-Rechts-Föderation stärker.

In der Diskussion über Charakter, Satzung und Zusammenstellung der be-
absichtigten Föderation der christdemokratischen Parteien in den eg-Ländern
hatten die Niederländer eine besondere Rolle. Bei der Gründung der Partei-
enföderation 1976 konnten sie mit Hilfe der Italiener und Belgier die Mitglied-
schaft auf christdemokratische Parteien beschränken. Bei der Namengebung je-
doch erlitten die Niederländer eine Niederlage: das Adjektiv ‘christdemokra-
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tisch’ wurde in den schnell nicht mehr gebräuchlichen Untertitel (‘Föderation
der christlich demokratischen Parteien der Staaten der Europäischen Gemein-
schaften’) verbannt. Der neutrale Titel ‘Europäische Volkspartei’ hielt alle Op-
tionen für die Zukunft offen: Die Tür der evp war für nicht-christdemokrati-
sche Parteien einen Spalt geöffnet worden. Der Versuch der Niederländer,
 einen Verweis der evangelischen Grundfeste in die Satzung und das Programm
aufnehmen zu lassen, hatte bei keiner der anderen Parteien Anklang gefunden.

Die niederländischen Christdemokraten behielten ihre besondere Position
auch nach der Bildung der interkonfessionellen Fusionspartei, dem Christen-
Demokratisch Appèl (cda), im Jahre 1980. Veränderte Machtverhältnisse in-
nerhalb der evp führte zu einer Störung des Gleichgewichts zwischen ‘links’
und ‘rechts’. Der cda wurde immer mehr in die Isolation gedrängt. Es war vor
allem die cdu, die größte Partei innerhalb des christdemokratischen Bundes,
welche sich unter Führung des Vorsitzenden Helmut Kohl bemühte, die evp
für anders gesinnte Zentrumsparteien zu öffnen. Die unerwünschte Alternati-
ve war seiner Meinung nach eine schwindende Rolle für die Christdemokraten
in der sich stets ausbreitenden Europäischen Gemeinschaft. Durch den Mangel
an christdemokratischen Parteien in den neuen Mitgliedsstaaten würde es zu ei-
ner starken Minderheit gegenüber den allgegenwärtigen Sozialisten kommen.
Kohl wurde in seiner ‘towards a majority’-Strategie von dem belgischen evp-
Vorsitzenden Wilfried Martens unterstützt, der großes Vertrauen in die Mög-
lichkeiten setzte, die Machtbasis der evp zu erweitern, ohne den christdemo-
kratischen Charakter zu verlieren.

Mit der Erweiterung der eg in den Achtzigern und Neunzigern nahm der
Druck auf die evp zu, Zentrum-Rechts-Parteien aus den Ländern zuzulassen,
in denen keine christdemokratischen Parteien vorhanden waren. Kohls Ver-
dammungsszenario schien sich zu bewahrheiten: Die Ergebnisse der europäi-
schen Wahlen zeigten einen zunehmenden Rückstand der evp gegenüber den
Sozialisten auf. Die deutsche Wiedervereinigung 1990 stärkte die zahlenmäßige
Position der cdu innerhalb der evp, wodurch die Befürworter der Mehrheits-
strategie neuen Wind in die Segel bekamen. Dieser nahm noch weiter zu, als
1993/94 die italienische Democrazia Cristiana (dc) wegen Korruptionsskanda-
le zugrunde ging. Die dc, quantitativ gesehen die zweitstärkste Partei in der
evp, war bis zu diesem Zeitpunkt progressives Gegengewicht zum deutschen
‘Machtstreben’ und als solches der wichtigste Verbündete des cda gewesen. Als
im Jahre 1999 die Position der dc innerhalb der evp durch die rechtspopulisti-
sche Partei Forza Italia des Mediengiganten Silvio Berlusconi eingenommen
wurde, drohte der cda weiterhin in Isolation zu geraten. Darüber hinaus spiel-
te die konservative Partido Popular aus Spanien, 1991 trotz starkem 
Widerstand seitens des cda zugelassen zur evp, seit Beginn der neunziger 
Jahre in zunehmendem Maße eine prominente Rolle. Mitte der Neunziger wur-
de innerhalb des cda festgestellt, dass die christdemokratischen Parteien aus
den sechs Gründungsländern der eg eine Minderheit innerhalb ihres eigenen
Parteienbundes formten.

Den größten Widerstand jedoch leistete der cda gegen ein formales Ab -
kommen mit den Britischen Konservativen. Besonders der in den Augen vieler
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niederländischen Christdemokraten opportunistische und prinzipienlose Cha-
rakter der ‘Conservative Party’ führte zum Ergebnis, dass eine strukturelle Bin-
dung unerwünscht war. Dies war den britischen Konservativen bereits im Jah-
re 1958 deutlich gemacht worden. Jedoch bestand seit dem Beitritt von Groß-
britannien zur eg 1973 bei der Conservative Party und der cdu Bedarf an
Zusammenarbeit im Europäischen Parlament. Ein erster Antrag der britischen
Konservativen, in die evp-Fraktion aufgenommen zu werden, wurde 1989 noch
abgewiesen. Die anderen evp-Parteien störten sich besonders an den euroskep-
tischen Charakter der Politik von Tory-Parteiführerin Margaret Thatcher. Die-
ser ließ sich nicht mit den föderalen Ansichten der Christdemokraten verein-
baren. Als die Conservative Party nach dem Führungswechsel 1990 unter John
Major einen mehr pro-europäischen Kurs einnahm, wendete sich das Blatt. Die
Parteichefs der evp steuerten auf ihrer Konferenz im April 1991 formale Zu-
sammenarbeit im Europäischen Parlament sogar an. Auch die niederländische
Delegation, bestehend aus dem cda-Premier R.F.M. Lubbers und Parteipräsi-
dent W.G. van Velzen, fügte sich. Hierfür konnte im Heimatland kaum jemand
Verständnis aufbringen.

So kam es nach einer Probezeit im Frühjahr 1992 nachträglich zur Auf -
nahme der britischen Europarlamentarier in die evp-Fraktion. Diese Nieder -
lage der Niederländer war zugleich die logische Folge des relativen zahlen -
mäßigen Rückgangs der cda-Mitglieder in der evp. Anfang der neunziger Jahre
hatte der cda alle Hoffnung darauf gesetzt, mit Hilfe eines Basisprogramms die
ideologischen Fundamente der evp zu stärken. Mit größerem ideologischem
Fundament sollte jeder Gesuch von nicht-christdemokratischen Parteien zum
Beitritt in die evp entmutigt oder abgewiesen werden können, so dachte man.
Diese sogenannte Bunkerstrategie scheiterte, als auch nicht-christdemokrati-
sche Parteien – mit Ausnahme der britischen Conservative Party – bereit schie-
nen, dieses Basisprogramm zu unterzeichnen.

Ein weiterer erschwerender Faktor waren für die Niederländer die Entwick-
lungen in Mittel- und Osteuropa nach 1989/1990. Die Hoffnung, um dort
christdemokratische Schwesterparteien stärken zu können, schien vergeblich.
Auch hier bevorzugten vor allem die Deutschen Beziehungen zu großen Zen-
trum-Rechts-Parteien, die eine reale Aussicht auf Regierungsverantwortlich-
keit hatten. Nun verlor der cda wiederum: eucd und evp breiteten sich mit ei-
ner bunten Mischung an Zentrum-rechts-Parteien aus. Der cda war hierfür
mitverantwortlich, da Van Velzen als Vorsitzender der Arbeitsgruppe fungier-
te, welche diesen Bereich koordinierte. Der ehemalige cda-Vorsitzende hatte
mit Kritik aus eigenen Reihen zu rechnen.

Für gewöhnlich nahmen die in Straßburg aktiven niederländischen christde-
mokratischen Politiker bezüglich der in dieser Studie beschriebenen Problema-
tik eine pragmatischere Haltung ein als die ‘zu Hause gebliebenen’. Vor allem
die kvp-Mitglieder W.J. Schuijt und Th.E. Westerterp, aber auch der Antirevo-
lutionär J. de Koning ließen schon in den Siebzigern regelmäßig eine ‘offene’
und flexible Haltung durchblicken. Eine Ausnahme hierbei bildete A.M. Oost-
lander, welcher sich seit seinen ersten Bemühungen für ein Programm der evp
im Jahre 1976, aber auch nach seinem Beitritt zum Europäischen Parlament
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1989, hartnäckig dagegen wehrte, Beziehungen mit nicht-christdemokratischen
Parteien und ihren europarlamentarischen Mitgliedern zu knüpfen. Eine be -
son dere Position wurde durch K.J. Hahn eingenommen, der neben viel Sym-
pathie bezüglich seines unbezähmbaren Einsatzes wegen seiner weitgefächer-
ten ideologischen Meinungen auch unter Kritik zu leiden hatte.

Das Verständnis, welches die niederländischen Europarlamentarier, aber
auch verantwortliche Politiker wie Premier Lubbers oder Parteivorsitzender
Van Velzen in bezug auf die Notwendigkeit der Öffnung der evp für nicht-
christdemokratische Parteien für gewöhnlich aufzubringen wussten, war weit -
aus weniger bei national operierenden Politikern zu finden. Die heftige De batte
über das Programm und die Grundfeste der Fusionspartei cda in den siebziger
Jahren schärfte den niederländischen Standpunkt auch im europäischen Ver-
band. Dies hatte unter anderem eine widerstrebende Haltung an die deutschen
Pläne zur Folge, die eine Arbeitsgemeinschaft zwischen christdemokratischen
und konservativen Parteien vorsahen. Die Niederländer reagierten dann auch
zusammen mit den Italienern, Belgiern und Franzosen, empört über die in 1978
durch die Deutschen gegründete Europäische Demokratische Union (edu).
Letztlich hat die edu nur eine bescheidene Rolle gespielt und sie wurde durch
die Entwicklungen in der evp überflüssig. Diese wuchs zu einem stets von der
cdu gewünschten Dachverband für alle Zentrum-Rechts-Parteien der eu-Län-
der heran. Nach den europäischen Wahlen im Juni 1999 wurde die zusammen-
gelegte evp/ed-Fraktion bei weitem die größte.

Die Niederländer haben sich im Laufe der Jahre immer mehr als christde-
mokratische Vorhut innerhalb der evp angesehen. Der cda wurde in der evp in
zunehmendem Maße mit dem Dilemma konfrontiert, sich entweder bei einer
sich verändernden Situation zu fügen, oder die Rolle der Laus im Pelz zu über-
nehmen, wodurch der Einfluss stetig schwinden würde. Lubbers und Van Vel-
zen entschieden sich für die erste Option. Eine auf den ersten Blick immer klei-
ner werdende Anzahl von cda-Mitgliedern hält noch immer an dem Ende der
fünfziger Jahre eingenommenen Standpunkt fest, sich organisatorischen Ver-
bänden mit nicht-christdemokratischen Verbänden zu widersetzen.

475



Aalberse, P.J.M.: 57, 66-68, 73-
75, 82, 84, 96, 106

Aantjes, W.: 114, 133, 145-146,
189-190, 215, 253, 304-305

Aarden, J.M.: 46
Adenauer, Konrad: 29, 34, 38, 40,

44, 46-47, 53, 58, 60-61, 68,
70-71, 73, 83, 93, 113, 117,
204, 339

Agag Longo, Alejandro: 381
Agt, A.A.M. van: 188, 207, 215,

228
Aigner, Heinrich: 216
Albeda, W.: 137-141, 143, 147,

149, 249
Albering, L.A.H.: 46
Albers, Johannes: 114
Alt, Franz: 189
Altermatt, Urs: 148
Amrehn, Franz: 123
André, Dieudonné: 170
Andreotti, Giulio: 149, 204, 252,

291, 313, 331, 351
Andriessen, F.H.J.J.: 114, 174,

304, 313, 324, 327, 370
Antall, Jozsef: 363, 364
Antoniozzi, Dario: 176
Arndt, Rudi: 237
Arnold, Karl: 114
Arzalluz, Xabier: 267
Atholl, Katherine duchess of: 53
Aznar, José-María: 268-271, 314,

375, 378, 392, 394

Bach, Franz-Josef: 137-138
Baker, Kenneth: 287
Balkenende, J.P.: 336-337
Bangemann, Martin: 231
Barbi, Paolo: 234, 239, 263, 269
Bardi, Luciano: 237, 323
Barth, Heinrich: 128
Barzel, Rainer: 112, 120-121, 124,

177, 192, 256
Baumanns, Leo: 148, 152
Baumel, Jacques: 61
Bayrou, François: 248-249
Bech, Joseph: 30
Beernink, H.K.J.: 38, 47, 67-68,

73
Beeten, R.H. van de: 206, 258,

274, 285, 292-293, 296, 304,
322, 338, 360, 363-365, 369,
374

Bell, Daniel: 50
Benda, Vaclav: 364-365
Berg, J.-J. van den: 43
Berger, Helge: 206
Berghuis, W.P.: 47, 56-57, 59-60,

66-67, 72-73, 78, 85, 96-97,
105, 127, 135

Berkhouwer, C.: 204
Berlinguer, Enrico: 203
Berlusconi, Silvio: 352, 378, 380-

381, 389, 393, 400
Bernard-Reymond, Pierre: 318
Bernassola, Angelo: 55, 62-63,

73-74, 76, 78, 99-100, 106,
115, 117, 121, 152, 248, 265,
269

Bertrand, Alfred: 125, 163, 168,
170, 172-173, 176, 195, 197-
198, 200, 204-205, 234

Beumer, B.: 228-230, 233, 235,
237-241, 243-244, 257, 305,
326

Bidault, Georges: 28
Biedenkopf, Kurt: 114, 165, 194,

198, 202, 206
Biesheuvel, B.W.: 90
Bildt, Carl: 326-327
Bismarck, Philipp von: 184
Blair, Tony: 385
Blaisse, P.A.: 22, 43
Blank, Theodor: 47, 70
Blüm, Norbert: 113-114, 206
Blumenfeld, Erik: 121
Boer, H.A. de: 172, 174, 177,

184-185, 187-189, 197, 200,
202, 204, 209, 212, 214, 216,
227, 232, 241, 243

Boernias, Leonhidas: 261
Boersma, J.: 98
Boertien, C.: 90, 99, 107, 115,

127, 194
Bogdanor, Vernon: 349
Bonald, Louis de: 17
Borne, Étienne: 128
Bornewasser, J.A.: 11, 32
Bos, C.: 64, 67, 69, 80, 99, 106,

111, 155, 157
Bosmans, J.: 33, 44, 218
Boterman, F.W.: 19
Bourbon, Henri: 128, 249
Böx, Heinrich: 111, 114, 118,

120-121, 123, 125, 144, 166-
167, 169, 171, 173-174, 177-
178, 195-196, 198, 202, 206-
207, 234

Brandt, Willy: 93, 102, 112-113,
139, 206, 215, 218

Breedveld, W.: 228
Bremmer, C.: 335, 337-339
Brentano, Heinrich von: 35, 51,

59
Brinkel, Th.B.F.M.: 261, 285,

300, 332-333, 337, 344, 346,
393

Brinkman, L.C.: 296, 337, 383
Broek, H. van den: 304
Broers, Joh.: 23

Brooke, Peter: 272
Brouwer, Alain De: 137, 164
Bruggen, J. van: 38
Brugmans, Hendrik: 34
Bruins Slot, J.A.H.J.S.: 37, 46, 57,

102
Bruton, John: 314, 382
Bukman, P.: 236, 244, 249, 252-

253, 264-265
Buller, Jim: 272
Burke, Edmund: 17
Bush, George: 245
Butler, R.A.: 67

Caciagli, Mario: 12
Caldera, Rafael: 61, 78
Calmeyer, M.R.H.: 46
Cals, J.M.L.Th.: 74, 97, 99
Carnogursky, Ján: 358, 365
Carstens, Karl: 124, 202
Carter, Barbara Barclay: 52-53
Caselli, Vittorio: 40-41
Casini, Pier Ferdinando: 351-352
Catherwood, Fred: 286, 309
Catlin, George: 53
Chanterie, Raphael: 293-294, 297
Chenaux, Philippe: 92, 149
Chirac, Jacques: 210, 214, 224,

245, 304, 311, 318, 349, 392
Churchill, Winston: 339
Claeys, Paul-H.: 95, 191
Clarke, Kenneth: 288
Cloudt, H.G.: 74
Colin, André: 62, 96, 176
Colombo, Emilio: 204, 231, 249,

252, 367, 375
Constantinescu, Emil: 370, 376
Corporaal, D.: 147, 172, 174, 188,

196
Cossiga, Francesco: 352
Coste-Floret, Alfred: 54
Coudenhove-Kalergi, Richard:

34
Couve de Murville, Maurice: 210
Couwenberg, S.W.: 131, 153
Cox, Pat: 389
Crawford, Virginia: 52
Crespo, Enrique Barón: 234, 237
Crijns, L.H.J.: 140

Daillet, Jean Marie: 265
Dankert, P.: 233-234
Davignon, Étienne: 228
Dehaene, Jean-Luc: 291, 348, 385
Dehousse, Fernand: 41
Delors, Jacques: 271, 304
Deprez, Gérard: 297, 314-315
Dijk, C.P. van: 338
Dini, Lamberto: 352
Dissez, Henri: 139-140

476

Personenregister



Dongen, G. van: 133, 159
Dooyeweerd, H.: 335
Douglas-Home, Alec: 192
Duarte, José Napoléon: 235-236
Dub vceck, Alexander: 361
Dufhues, Josef Hermann: 73
Duncan Smith, Iain: 394
Dunk, H.W. von der: 85
Dupong, Pierre: 30
Durand, Jean-Dominique: 12, 262
Duran y Lleida, José A.: 267, 270
Duynstee, A.E.M.: 72

Eden, Anthony: 54
Elles, Diana baroness: 205
Elschner, Gerhard: 152-153
Emmet of Amberley, Evelyn ba-

roness: 54, 61, 66-68, 71, 73,
79, 83

Erhard, Ludwig: 21-22, 43-44,
46-47, 60, 65, 70, 73, 114, 190,
194, 235

Escher, Joseph: 31-32

Fagagnini, Hans Peter: 217
Fanfani, Amintore: 40, 188, 200
Fera, Charlotte: 114, 137, 148
Fischer, Bernd: 247, 337-338,

358-359, 369, 371
Fitzmaurice, John: 36
Fogarty, Michael P.: 22, 53, 300
Fontaine, Nicole: 389
Fontanet, Joseph: 62
Forlani, Arnaldo: 115, 122-123,

125, 168, 313, 332
Fowler, Norman: 324
Fraga Iribarne, Manuel: 263-264,

267-268
Franco, Francisco: 104, 116-118
Frei, Eduardo: 149, 207-208
Freitas do Amaral, Diogo: 119,

203, 214, 230, 251-252, 262,
379

Friedrich, Ingo: 392
Fugmann, Friedrich: 11
Furgler, Kurt: 251
Furler, Hans: 98

Gaay Fortman, W.F. de: 65
Gabor, J.D.: 362-363
Gallagher, Michael: 14
Gasperi, Alcide de: 27-28, 34, 77,

204, 339
Gaulle, Charles de: 41, 58-59, 61-

62, 66, 89, 104, 398
Gebhardt, Stanislaw: 148, 366
Geens, Gaston: 128, 136-138
Gehler, Michael: 12
Geißler, Heiner: 204, 206, 287, 384
Gennip, J.J.A.M. van: 269, 288,

293-298, 300-301, 317, 333-
342, 344-345, 347, 349, 382,
388

Gerstenmaier, Eugen: 47, 81
Gielen, J.C.A.M.: 360
Gil-Robles, José María: 118
Gil-Robles Gil-Delgado, José

María: 269
Girvin, Brian: 272, 323
Giscard d'Estaing, Valéry: 167,

224, 231-232, 311, 319, 349
González, Felipe: 265, 270
Goppel, Alfons: 229

Gorbatsjow, Michail: 353
Gosker, R.: 39
Götting, Gerald: 355
Gou, L. de: 37, 57
Goudzwaard, B.: 135, 181, 183,

187
Granelli, Luigi: 211, 216, 232
Gresch, Norbert: 151, 219
Groen van Prinsterer, G.: 17
Grønnar, Svein: 329
Gualthérie van Weezel, J.S.L.:

278, 290
Guillaume, Günter: 206
Gun, F.G. van der: 70, 174
Guthrie, John: 325
Habsburg, Otto von: 201
Hague, William: 385, 394
Hahn, K.J.: 11, 23, 45-50, 55, 59,

61-64, 67, 69-81, 83, 91-92,
94, 96-101, 103-129, 131-144,
147-149, 164-166, 168, 172-
173, 184-185, 191, 195-198,
203, 206, 215, 227, 229, 244-
245, 249, 251, 263, 274, 278,
316, 333, 343, 346, 351, 354-
356, 362, 364, 366, 401

Haider, Jörg: 384
Hallstein, Walter: 40, 97-98, 256
Hamilton, Scott: 245
Hanley, David: 12, 225, 271, 323,

339, 377
Hassel, Kai-Uwe von: 59, 83, 97,

103, 109, 111-114, 117-118,
120-123, 125, 145-147, 154,
163, 166, 168, 170, 173, 176,
188, 193-200, 202-203, 207,
209-211, 216, 234-235, 241,
250-252, 254, 256

Haughey, Charles: 159
Havel, Vaclav: 361
Heath, Edward: 54, 69, 72, 75,

84, 120, 161, 166, 194, 201,
272, 399

Heck, Bruno: 48-50, 62, 70, 73-
78, 80-81, 83, 96-101, 103-
105, 107, 109-113, 117, 120,
128, 137, 139, 202, 234, 251

Hecke, Johan Van: 392
Heerma, E.: 383
Heidborn, Jürgen: 142
Heldring, J.L.: 379
Helgers, J.J.M.: 386, 392
Herman, Fernand: 293, 297
Heseltine, Michael: 272, 288
Heubl, Frans: 137, 168, 171, 195-

196
Hintze, Peter: 337
Hirsch Ballin, E.M.H.: 333
Hitler, Adolf: 28
Hix, Simon: 223, 225, 236, 259,

292, 349, 395
Höchtl, Josef: 246
Hohmann, Karl: 44
Hoogendijk, W.C.D.: 141
Hoogerwerf, H.: 231, 279-281,

284-285, 289, 304
Hoop Scheffer, J.G. de: 383
Horbach, G.J.M.: 70, 74
Horner, Franz: 12, 119, 177, 211,

227
Houben, J.A.M.L.: 374
Houben, Robert: 33, 49, 92, 100,

121, 128, 149

Houwaart, D.: 67
Howe, Geoffrey: 272, 288
Hrbek, Rudolf: 219, 236, 356
Huijnen, J.: 133
Hulst, J.W. van: 141, 213
Hurd, Douglas: 298, 324
Iersel, J.P. van: 182
Illerhaus, Joseph: 98, 101
Irving, R.E.M.: 11-12

Jahn, Hans Edgar: 229
Jansen, Thomas: 12, 18, 164, 177,

179, 247-250, 254, 256-257,
260, 263-265, 273-278, 282-
284, 299-302, 325-327, 329,
334, 349, 357-358, 363, 367,
369-371, 374-375

Janssen van Raay, J.: 279
Jaruzelski, Woiciech: 365
Jong, J.J. de: 39-40, 63
Jong, P.J.S. de: 98
Jonker, Sj.: 180
Joseph, Keith: 166
Juncker, Jean-Claude: 297, 314

Kaiser, Jakob: 114
Kaiser, Wolfram: 12, 33
Karamanlís, Konstantínos: 120
Karnofsky, Eva-Rose: 186, 191
Katzer, Hans: 112, 114, 118, 172-

173, 177-178, 198, 202, 228,
232

Kennedy, John F.: 55
Kersbergen, K. van: 11, 15-17, 383
Kerstiëns, Th.G.J.: 360
Khol, Andreas: 199, 210, 365,

375, 392
Kiep, Walther Leisler: 118, 165,

173, 193, 241
Kiesinger, Kurt-Georg: 79, 93,

96-98, 102-103, 105-106, 112,
117

Kirk, Peter: 161, 205
Klaus, Josef: 78
Kleisterlee, C.F.: 23, 49, 67-68,

72-74, 80-81, 83, 90, 96-97,
99, 101, 111, 114, 121, 128-
129, 133, 141, 146, 148, 157,
174, 182, 197, 215, 227, 230

Klepsch, Egon A.: 169, 173, 177,
198, 202, 204-205, 210, 212,
216, 233-234, 237, 239, 260-
261, 265-267, 269-270, 273,
294, 306-307, 310-319, 326-
327, 333

Klompé, M.A.M.: 37, 45, 61, 73,
75, 98, 134

Klop, C.J.: 334-336, 338-339, 344
Knecht, T.: 59
Kohl, Helmut: 103-104, 107-108,

112, 124, 137, 143, 147, 149,
152, 165, 173, 188, 190, 192,
194, 200, 202-204, 206, 208,
210, 212, 215-216, 218, 224,
228-231, 236-237, 242-243,
245, 270, 286-289, 291, 296,
302, 304, 311, 313-315, 318,
321, 327, 331, 333, 337, 355,
360, 367, 371, 378, 382, 384,
388, 392, 395, 399-400

Kohler, Beate: 95, 104
Kohlmaier, Herbert: 111, 113,

121, 162, 193, 199

477



Kok, A.C.H.M. de: 180, 203
Kok, W.: 383
Kolster, M.A.: 227, 244, 264-265
Koning, J. de: 114, 146, 159, 234-

235, 401
Kooijmans, P.H.: 90, 92, 94, 102,

106-107, 116-117, 121, 130-
134, 140-141, 149, 151, 153-
154, 156-159, 163, 198, 202,
227, 230, 372

Koole, R.A.: 341, 342
Koppejan, A.J.: 279-281, 284-

285, 289, 300, 304, 316
Köppler, Heinrich: 108, 112, 173,

198
Korvald, Lars: 115
Kralt, Th.P.G.: 284-285, 287-289,

292, 300, 307-308, 361, 366
Kraske, Konrad: 55-57, 59-60, 68,

76, 79, 82-83, 98, 112, 114, 202
Kreisky, Bruno: 210
Kroeger, P.G.: 20
Kruisinga, R.J.H.: 114, 116, 119,

124, 167, 173-174, 183-185,
188-189, 196-197, 201-202,
232, 243-244, 254

Kuiper, D.Th.: 146, 181
Kuyper, A.: 17, 43
Kuypers, G.: 60
Kwaadsteniet, W. de: 74, 107,

133, 141, 156

Laarhoven, J.P.R.M. van: 339,
372, 386

Lamberts, Emiel: 12, 16, 340
Lanner, Sixtus: 199
Laver, Michael: 14
Lecanuet, Jean: 62, 79, 118, 176
Lefèvre, Theo: 50-51, 56-57, 60,

78, 84, 99, 136
Leo XIII: 11, 42
Letamendia, Pierre: 249
Letchert, Hildegard: 229
Lichtenauer, W.F.: 63
Linden, P.R.H.M. van der: 182,

194
Lodders-Elfferich, P.C.: 362
Loeb-Mayer, Nicole: 95, 191
Löhr, Walter: 91
Lord, Christopher: 223, 225, 236,

259, 292, 349, 395
Louis, André: 248, 345-346
Lubbers, R.F.M.: 10, 215, 283,

287, 291, 296, 301-304, 306-
307, 310-311, 313-315, 321,
324, 327, 331, 333, 337, 370,
375, 378, 395, 400-402

Lucardie, A.P.M.: 14-15, 342-344
Lucas Pires, Francisco: 262
Lücker, Hans August: 90, 92,

106, 120, 122-124, 146, 149-
151, 155, 161, 163, 165, 167-
171, 175-178, 182-186, 193,
195-198, 200, 205, 208-209,
216, 255

Luns, J.M.A.H.: 98

Macmillan, Harold: 23, 54-55,
343

Maertens, Paul: 293-295, 334
Maier, Hans: 128
Maij-Weggen, J.R.H.: 265, 284,

390

Mair, Peter: 14
Maistre, Joseph de: 17
Maizière, Lothar de: 355
Major, John: 288-289, 294-295,

301-302, 310, 315, 324, 343,
348, 379, 385, 394, 400

Maleta, Alfred: 22
Mansholt, S.L.: 162
Marijnen, V.G.M.: 78
Maritain, Jacques: 27-30, 46, 332,

335, 397
Martens, Wilfried: 164, 167-168,

170-173, 175, 178, 182-183,
185, 188, 191, 200, 203, 216,
269, 275, 286, 288, 291-293,
296-298, 301-302, 306-307,
311, 313, 315-316, 318-320,
323, 327-329, 331, 333-334,
339, 345-349, 359, 372, 374-
375, 380-381, 386, 389, 392-
395, 400

Martinazzoli, Mino: 351
Maudling, Reginald: 193
Maxwell-Fyfe, David: 54
Mazowiecki, Tadeusz: 366-368
McLaughlin, Patrick: 53-54
Méhaignerie, Pierre: 315
Mei, D.F. van der: 23, 321
Mény, Yves: 14-15
Merkel, Angela: 384
Metze, M.: 20, 343
Meyers, Franz: 60
Milne, Robert D.: 22, 156-157
Mita, Ciriaco de: 296
Mitsotakis, Konstantin: 291, 313-

314
Mitterrand, François: 311
Mock, Alois: 199, 241, 244-246,

251, 363, 374
Molt, Peter: 68, 75, 98
Mommersteeg, J.A.: 141, 157, 214
Monnet, Jean: 21
Monteiro, Manuel: 379
Moro, Aldo: 118, 125, 202, 204
Mounier, Emmanuel: 133, 332,

335
Müller, Josef: 123, 139, 144, 151,

155, 164, 228
Mussolini, Benito: 52
Myrzik, Barbara: 95, 104
Nagy, Ferenc: 364
Napel, H.-M.T.D. ten: 11, 15, 20,

130, 270, 325, 331, 341-344
Nell-Breuning sj, Oswald von:

44
Neuman, H.J.: 337-339
Niedermayer, Oskar: 218
Niftrik, G.C. van: 38, 49, 57, 68-

69, 72-75, 106, 127-128, 136-
137

Niinistö, Sauli: 393
Notenboom, H.A.C.M.: 179,

265, 276, 288, 290, 301, 321,
337, 347, 374

Nothomb, Charles-Ferdinand:
172, 212

Odell, Mats: 326
Oliemans, A.: 115, 123, 145-146,

149, 156-157, 162-163, 174,
189, 195-196

Oomen-Ruijten, R.G.H.C.: 297,
311, 317

Oostlander, A.M.: 147, 177-181,
183-188, 208-209, 212-213,
227, 230, 238-240, 247-249,
266, 277-279, 284, 287, 289,
300, 304, 308-310, 317, 333,
336, 341-342, 355, 381-382,
388-390, 401

Oreja Aguirre, Marcelino: 264-
265, 269

Orsini, Bruno: 274, 296
Oudenhove, Guy van: 36
Özal, Turgut: 247

Papini, Roberto: 12, 82, 126, 128-
129, 137, 139-140, 148-149,
164, 191, 248-249, 252, 331-
333

Parkinson, Cecil: 245
Patten, Chris: 275, 288, 295, 298,

302
Patterson, Ben: 339
Penders, J.M.M.: 187, 241, 243,

257, 266, 274-275, 277, 284-
285, 290, 294, 297, 304, 306,
309, 311-320, 322, 324, 337,
342, 379, 389

Perquin, W.: 74
Peterle, Lojze: 359, 369, 376, 

386
Petrilli, Giuseppe: 98
Pflimlin, Pierre: 28, 62, 228, 234,

252
Piccoli, Flaminio: 267, 345
Pinochet, Augusto: 207, 229, 265
Pisa, Karl: 142
Pius XI: 42
Pius XII: 27
Plumb, Henry: 234, 271, 348
Poel, J.W. van der: 39
Poher, Alain: 71, 161
Polman, W.: 217, 248, 254
Pompidou, Georges: 89, 109
Portelli, Hugues: 249
Postma, A.: 190
Pöttering, Hans-Gert: 381
Pridham, Geoffrey: 85, 91, 95,

123, 168, 176, 191, 218, 226
Pridham, Pippa: 91, 95, 123, 191,

226
Prillevitz, J.: 214
Prins, J.H.: 64
Prodi, Romano: 381
Pronk, B.: 261, 388
Prout, Christopher: 272-273,

275, 285-286, 292, 298, 302,
312, 317-318, 321, 346, 348

Pütz, Helmuth: 137

Quay, J.E. de: 50-51

Reagan, Ronald: 13
Reichhold, Ludwig: 128
Reijnen, J.A.M.: 266
Reinhardt, Urs C.: 103
Ridley, Nicholas: 286
Riegler, Josef: 362
Rijswijk, J.P. van: 133
Rinsche, Günter: 392
Rip, W.: 37
Rippon, Geoffrey: 205
Romero, Carlos Humberto: 

235
Romme, C.P.M.: 37, 42

478



Rompuy, Herman Van: 248-249,
261-262, 266, 273, 285, 292-
293, 296, 298, 315, 318, 322-
333

Roolvink, B.: 73
Rosenberg, Martin: 48, 55, 64,

67, 76-77, 80-81, 83, 96-97,
99-100, 103, 106, 109, 111,
113, 255

Ruding, H.O.C.R.: 270, 290, 296,
304, 312, 362

Rugova, Ibrahim: 394
Rühe, Volker: 287
Ruiz Giménez, Joaquín: 117-118
Rumor, Mariano: 61-62, 66, 71,

73-78, 80-84, 90, 92, 95-99,
101, 105-111, 113, 115, 117,
120-123, 149-151, 155, 161,
163, 188, 236, 251

Rupérez, Javier: 265-266, 269,
346, 394

Ruppert, M.: 22, 43
Rutten, M.H.J.Ch.: 285-286, 301

Salolainen, Pertti: 328
Sälzer, Bernard: 375
Sandys, Duncan: 54, 67, 155, 205
Santer, Jacques: 253, 265-266,

269, 291, 313
Sassen, E.M.J.A.: 32, 35, 37, 39
Savornin Lohman, A.F. de: 17
Schaepman, H.J.A.M.: 11
Schakel, M.W.: 47
Schäuble, Wolfgang: 337, 384, 388
Schauff, Johannes: 97
Schleinzer, Karl: 107, 144, 193
Schlüter, Poul: 255, 329
Schmal, J.J.R.: 37-39
Schmelzer, W.K.N.: 21, 42-43,

45, 51, 73, 90, 93-94, 97, 106-
107, 111, 114, 118, 122, 125,
141, 143-144, 146-147, 151,
163, 165-167, 169-170, 173-
178, 183, 185, 194, 196, 199,
201-203, 211, 216, 227, 231,
244, 251, 254-255, 263, 266,
269-270, 278, 289, 304, 338,
356, 360

Schmidt, Dieter: 246, 249, 368
Schmidt, Helmut: 190, 194, 229,

230
Scholten, J.N.: 202
Scholten, W.: 193
Schouten, J.: 30
Schröder, Gerhard (CDU): 103,

112
Schröder, Gerhard (SPD): 384
Schröder, Horst: 137
Schryver, August-Edmond De:

40-41, 53-54, 121
Schuijt, W.J.: 37, 128, 131-132,

135-137, 143, 147, 175, 204-
205, 401

Schuman, Robert: 28, 34-35, 113,
339

Scott-Hopkins, James: 193, 205,
348

Seitlinger, Jean: 55-57, 59, 64,
177, 248, 256

Serrarens, P.J.S.: 37, 45
Sferrazza, Angelo: 198
Sieniewicz, Konrad: 78, 110, 354,

357, 366
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'Ruggen recht, heren!' beschrijft de rol die Nederlandse christen-

democraten gespeeld hebben in de totstandkoming van hun Europese 

partijenfederatie, de Europese Volkspartij (EVP). Decennialang hebben 

de Nederlanders zich op het standpunt gesteld dat hun Europese 

samenwerkingsverband exclusief bedoeld was voor christen-democra-

tische partijen. Conservatieve en centrum-rechtse partijen dienden 

daarom geweerd te worden. 

De (West-)Duitse Christlich-Demokratische  Union  dacht daar an-

ders over. Om een dominantie door de socialisten in het Europees 

Parlement te voorkomen, wensten de Duitse christen-democraten toe-

lating van conservatieve partijen. Bij de oprichting van de EVP in 1976 

namen slechts de traditionele West-Europese christen-democratische 

partijen deel, maar in de daarop volgende kwarteeuw bleek - mede 
door de uitbreiding van de EG (later de EU) —toetreding van andersge-

zinde partijen onvermijdelijk. Ondanks fel verzet van de Nederlanders 

kwam het einde jaren negentig onder meer tot het EVP-lidmaatschap 

van Berlusconi's Forza  Italia  en werd in het Europees Parlement een 

fractiegemeenschap aangegaan met de Britse conservatieven. 
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