
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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