
14 

Communitarisme in het 

Vlaamse politiel<e bedrijf 
Godfried Geudens 

Eind vorig jaar karakteriseerde de destijds nog kersverse fractievoorzitter en 

kandidaat-lijsttrekker van het CDA Jan Peter Balkenende de in de oppositie 

opgebouwde nieuwe koers als 'communitaristisch'. Bij zijn aantreden heeft 

Christen Democratische Verkenningen het oktobernummer (10/2001) geheel 

gewijd aan de relatie tussen christen-democratie en het gemeenschapsdenken; 

een thema waaraan CDV overigens al sinds 1997 regelmatig aandacht heeft 

besteed. Vlakbij over de grens profileert recent de Vlaamse zusterpartij CD&V 

(Christen-Democratisch &Vlaams)' - overigens nog steeds in de oppositie - zich 

ook als 'communitaristisch'. Hetzelfde doet de oppositiepartij N-VA (Nieuw

Vlaamse Alliantie). Godfried Geudens - 'een van onze correspondenten' in 

Antwerpen - beschrijft en evalueert deze nieuwe communitaristische trend. 

Hoe serieus moet deze eigenlijk genomen worden? 

In de huidige vernieuwingsoperatie van de Vlaamse christen-democraten vormt 

'menselijke verbondenheid' een sleutelbegrip. Tegenover het doorgeschoten indi

vidualisme dat onze tijd kenmerkt, wil de CD&V (Christen-Democratisch 

&Vlaams) waarden als solidariteit, gemeenschapszin en hulpvaardigheid 

opnieuw een plaats geven. Ook de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), de rechtsop

volger van de ter ziele gegane Volksunie, inspireert zich in haar beginselverkla

ring duidelijk op een aantal gemeenschapswaarden. In een interview in De 

Morgen verklaarde de voorzitter van deze partij, Geert Bourgeois, onomwonden 

dat hij voorstander is van een communitaristische politiek. De strekking van zijn 

boodschap vertoonde grote overeenkomsten met die van de CD&V: de maat

schappelijke balans is uit evenwicht geraakt ten voordele van een hyperliberalis

me. Het is dan ook hoog tijd dat de leden van onze samenleving weer wat meer 

oog krijgen voor hun verantwoordelijkheid of - scherper uitgedrukt - hun plich

ten tegenover die samenleving. Het vraaggesprek toonde tevens aan waar deze 

politici hun inspiratie halen, namelijk bij het communitarisme of het gemeen

schapsdenken. Dit gedachtegoed vindt zijn oorsprong in de Angelsaksische 

wereld en ontstond enkele decennia geleden als kritiek op het reveil van de libe

rale filosofie. Waar deze laatste stroming vooral de individuele vrijheid en gelijk

heid beklemtoont, wijst het communitarisme op het belang van gemeenschaps

waarden en -vorming. Beide opvattingen leiden uiteraard tot verschillende poli

tieke denkbeelden. Het is in die zin dat we hier aan de hand van een aantal con

crete voorbeelden de betekenis van het communitarisme willen analyseren en 

(voorlopig) evalueren. 
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Het communitarisme in de politiek enkele illustraties 

Wat kan de betekenis van het communitarisme in het Belgische politieke bedrijf 

zijn? Die vraag kan moeilijk eenduidig beantwoord worden. Een eerste vaststel

ling hierbij is dat hét communitarisme eenvoudigweg niet bestaat. Net zoals bij 

andere politieke theorieën het geval is, geldt ook hier dat eigen accenten, het 

bestaande partij landschap e.d., van doorslaggevend belang zijn. 

Het is echter wellicht niet toevallig dat de interesse voor dit gedachtegoed vooral 

in christen-democratische en Vlaams-nationale hoek leeft. Deze stromingen ver

tegenwoordigen immers - met een verschillende inspiratiebron - beide een duide

lijk gemeenschapsideaal. 

Het is hierbij niet geheel helder in hoeverre het communitarisme binnen deze 

partijen als zelfstandige ideologie dan wel als ondersteuning van hun bestaande 

opvattingen zal functioneren. Beide hypotheses zijn mogelijk en een geleidelijke 

overgang van de ene naar de andere is evenmin ondenkbaar. Op die manier zou 

de geleidelijke wegdeemstering van de vroegere ideologieën zonder al te grote 

schokken kunnen worden opgevangen. Zo is het opvallend hoe in het CD&V-pro

gramma de partij wordt geprofileerd als "waardenpartij" die handelt vanuit een 

"christen-democratische inspiratie", evenwel zonder veel dieper in te gaan op de 

ideologische wortels. Wellicht is dit ingegeven door de bezorgdheid om potentië

le kiezers af te schrikken. Een dergelijke formulering klinkt immers vrij vaag en 

kan hierdoor een breed publiek aanspreken. Zonder een duidelijke concurrent 

in het partijlandschap zullen christelijk geïnspireerde kiezers wellicht genoegen 

nemen met communitaristische waarden die nauw bij hun overtuiging aanslui

ten. Hieruit afleiden dat het christen-democratische gedachtegoed wordt verla

ten, zou echter naar onze mening te ver gaan. Veeleer lijkt men het exclusieve 

karakter, waarmee nagenoeg elke levensbeschouwing vandaag geassocieerd 

wordt, te willen temperen. 

De situatie bij N-VA lijkt in dit opzicht enigszins verschillend. De keuze voor het 

communitarisme is hier wellicht meer ingegeven door de behoefte om de partij 

meer ideologische breedte en diepgang te geven. Als kleinere politieke beweging 

loopt ze immers het risico om door politieke tegenstanders als 'olle issue-partij' 

bestempeld te worden. Vanuit een intern standpunt bekeken, laat deze keuze 

inderdaad ook makkelijker toe om zich geloofwaardig uit te spreken over andere 

politieke thema's dan de klassieke Vlaams-nationale eisen. 

Een vaststelling die voor beide partijen opgaat is dat ze als oppositiepartijen 

tegenover een paars-groene meerderheid staan. Het vrij liberale beleid van deze 

coalitie heeft allicht in belangrijke mate een meer gemeenschapsgerichte tegen

reactie gestimuleerd. 

Dit brengt ons bij een volgende punt. In hoeverre kan een communitaristisch 

geïnspireerde politiek met conservatisme - het klassieke verwijt van liberalen 

aan het adres van het communitarisme - vereenzelvigd worden? Hierbij moet in 

de eerste plaats verduidelijkt worden wat het vergelijkingspunt vormt. Ten 
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opzichte van liberaal geïnspireerde partijen vertoont een communitaristische 

politiek wel een aantal meer behoudsgezinde trekken. Het liberalisme geeft voor 

communitaristen immers blijk van een duidelijk maatschappelijk tekort. De 

beklemtoning van gemeenschapswaarden zal op een of andere manier de cultu

reel-ethische opvattingen inkleuren. Zo is het bijvoorbeeld opvallend hoe zowel 

in het partijprogramma van CD&Vals van N-VA een vrij restrictieve visie op de 

toelaatbaarheid van euthanasie wordt verdedigd. Ook inzake druggebruik wor

den tot op grote hoogte gelijkaardige terughoudende opvattingen aangehangen. 

In het N-VA-programma wordt dit verdedigd met een verwijzing naar het "stre

ven naar een hechte samenleving" en wordt "schade aan de omgeving" (naast de 

schade voor de betrokkene) uitdrukkelijk vermeld als reden om een restrictief 

standpunt in te nemen. In een actualiteitsmotie van CD&Vwordt de blijvende 

strafbaarstelling van elk drugfeit gemotiveerd door de noodzaak aan een "duide

lijk houvast voor de burger". 

Een andere parallel situeert zich op het vlak van het verenigingsleven. Zowel 

CD&Vals N-VA zijn hier overtuigde voorstanders van een 'rechtsvrije ruimte' in 

die zin dat ze vrij initiatief volop ruimte willen bieden en de overheid terzake 

een ondergeschikte rol toekennen. Omtrent onderwijs pleiten de christen-demo

craten bijvoorbeeld voor het behoud van de eigen pedagogische modellen en 

leerplannen van de vrije onderwijsinstellingen. Meer algemeen lezen we in het 

N-VA-programma dat het "niet de taak van de overheid is om politieke of levens

beschouwelijke neutraliteit aan het verenigingsleven op te leggen". Zowel door 

CD&Vals N-VA wordt scherpe kritiek geleverd op de anti-discriminatiewetgeving 

(vergelijkbaar met de Nederlandse Algemene Wet Gelijke Behandeling) die van

uit de meerderheidspartijen werd voorgesteld en waardoor het gelijkheidsbegin

sel in de private betrekkingen tussen burgers zal worden ingevoerd. Beide partij

en kanten zich wel uitdrukkelijk tegen discriminatie in de publieke sfeer. 

Een laatste illustratie van de communitaristische inslag van beide partij pro-

'Op ethisch-cultu- gramma's komt tot uitdrukking in hun positieve houding tegenover religies en 

reel vlak lijltt er levensbeschouwingen. Deze worden gewaardeerd omwille van hun bijdrage tot 

sprake van een cen- onder meer de "menselijke verbondenheid" (CD&\I) of beschouwd als tegengif 

trumrechtse (en bij- tegen "de spirituele armoede" van onze samenleving (N-VA). Ook hier geldt ech-

gevolg eerder con- ter dat voor beide partijen aan de levensbeschouwelijke neutraliteit in de publie-

servatieve) positio- ke sfeer niet geraakt mag worden. 

nering. Dit l<an Op ethisch-cultureel vlak lijkt er dus sprake van een centrumrechtse (en bij ge-

men echter niet volg eerder conservatieve) positionering. Dit kan men echter niet onverkort 

onverkort door- doortrekken naar de stellingnamen op het socio-economische domein. Zoals de 

treld<en naar de meeste partijen nemen zowel CD&Vals N-VA de sociaal en ecologisch gecorri-

stellingnamen op geerde markteconomie als uitgangspunt. Hoewel hun precieze opvattingen ter-

het socio-economi- zake (nog) niet steeds even duidelijk zijn, vallen ze zeker niet steeds samen met 

sche domein'. die van de rechts-liberale VLD. Ondanks geregelde spanningen blijven de chris

ten-democraten alsnog de bevoorrechte partner voor de grote christelijke werk-
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nemersbeweging. Ook N-VA telt onder haar leden een vrij omvangrijke groep die 

duidelijk afstand wenst te bewaren van het harde economisch liberalisme. Meer 

fundamenteel lijkt een liberaal-economisch individualisme ons echter princi

pieel moeilijk verzoenbaar met een communitaristische inspiratie. Vanuit dit 

laatste perspectief moet de aandacht voor de zwakkere groepen in de samenle

ving voldoende aandacht krijgen. 

Het is uiteraard niet steeds even eenvoudig om de ethische en socio-economische 

sfeer duidelijk van elkaar te scheiden. Maar ook op het ethische vlak zelf is de 

centrumrechtse categorisering soms nog te veralgemenend. Inzake wapenhandel 

bijvoorbeeld nemen christen-democraten en Vlaams-nationalisten vaak eerder 

progressieve standpunten in. Dit bleek recent nog bij de regeringscrisis omtrent 

de wapenleveringen aan Nepal die onder meer leidde tot het ontslag van de 

groene minister Aelvoet. Het zou te eenvoudig zijn om het protest van CD&Ven 

N-VA tegen de goedkeuring van de exportlicenties af te schilderen als een zuiver 

oppositiespel. Uiteraard speelden de politieke machtsverhoudingen hierbij een 

rol, maar het is evenzeer zo dat beide partijen duidelijke banden hebben met 

een (gedeelte van) de vredesbeweging. Dit hoeft ook niet meteen verwondering 

te wekken. De vredesbeweging heeft haar wortels deels in het christelijke 

gedachtegoed en ook in de Vlaamse beweging heeft het pacifisme (vooral na de 

Eerste Wereldoorlog) steeds invloed gehad. 

Evaluatie 

De voorgaande illustraties brengen ons echter bij de volgende bedenking. Het is 

opvallend hoe de communitaristische inspiratie vaak leidt tot standpunten die 

grosso modo samenvallen met die uit de christelijke (of specifieker: katholieke) 

moraal. Dit is niet vanzelfsprekend voor een niet-confessionele partij als N-VA 

(zie onder meer het standpunt inzake euthanasie van deze partij), maar dat is 

evenmin het geval voor de CD&V; het roept bij deze laatste partij immers de 

vraag op waarin het col11l11unitarisme verschilt ten opzichte van het vroegere 

meer expliciet vermelde christen-democratische gedachtegoed. Naar onze mening 

wordt het reële onderscheid tussen communitarisme en (een) welbepaalde 

levensbeschouwing(en) nog niet steeds even duidelijk gemaakt. Dit heeft echter 

een aantal belangrijke consequenties. Politieke tegenstanders zullen hoger ver

melde partijen makkelijk kunnen verwijten dat deze een eenzijdig gekleurd 

(vaak behoudsgezind) gedachtegoed proberen te verkopen onder een modieus 

ideologisch etiket. Dat zou niet alleen blijk geven van intellectuele oneerlijk

heid, het zou er tevens op kunnen wijzen dat in feite een zuivere belangenstrijd 

wordt gecamouf1eerd. Zo zou het voor critici vrij eenvoudig zijn om het christen

democratische standpunt inzake onderwijsvrijheid voor te stellen als een dek

mantel voor de loutere belangenverdediging van het invloedrijke vrije (lees: 

katholieke) onderwijs. 

Wie zich beroept op een communitaristische inspiratie moet zich van dit onder-
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scheid voldoende rekenschap geven. Het komt er op aan in te zien dat dit gedach

tegoed kan samenvallen met de opvattingen van een bepaalde (christelijke) 

levensbeschouwing, maar tevens dat dit niet steeds zo hoeft te zijn. Een terug

houdende visie op de toelaatbaarheid van drugs vormt een illustratie van derge

lijke gelijklopende opvattingen. Wanneer men echter in het onderwijs de oprich

ting en instandhouding van kleinere onderwijsnetten verdedigt (bijvoorbeeld 

van minderheidsgodsdiensten ofvan zogenaamde methodescholen) omwille van 

hun bijdrage tot de gemeenschapsvorming, dan druist deze communitaristische 

stellingname soms evenzeer in tegen de belangen van het invloedrijke katholie

ke onderwijsnet als tegen die van de officiële onderwijsinstellingen. 

Vanuit dit hoger vermeld onderscheid lijkt het beroep op het communitaristische 

gedachtegoed ons niet geheel zonder risico. Zoals aangestipt, is het niet verwon

derlijk dat deze stroming op veel belangstelling mag rekenen bij partijen die 

reeds een gemeenschapsideaal aanhangen. Voor N-VA biedt het communitarisme 

een zekere ideologische cohesie en diepgang. Dit mag er echter niet toe leiden 

dat dit ideologische fundament wordt ingekleurd door de opvattingen van een 

sociologisch belangrijke bevolkingsgroep. In een niet-confessionele partij leidt 

dit onherroepelijk tot interne spanningen. 

Het gemeenschapsdenken kan de christen-democraten een belangrijke bijdrage 

leveren tot een inhoudelijke herbronning. Bovendien kan de communitaristische 

ideologie kiezers aanspreken die mogelijk zouden afgeschrikt worden door een 

te expliciete verwijzing naar het christen-democratische gedachtegoed. Hierin 

schuilt echter precies ook het grootste risico. Vermits communitarisme en chris

ten-democratie niet samenvallen zullen zich soms moeilijke keuzes opdringen. 

Gemeenschapswaarden en -vorming hoeven niet noodzakelijk vanuit een chris

telijk perspectief plaats te vinden (cf. voorbeeld onderwijs). Af te wachten valt of 

christen-democraten in dergelijke gevallen misschien niet eerder hun traditione

le achterban zullen vertegenwoordigen. In dat geval zal het communitaristische 

perspectief zich beperken tot de vernieuwing van een klassieke ideologie. In de 

huidige politieke machtsverhoudingen stellen dergelijke problemen zich echter 

nog niet meteen. Voorlopig vormt het communitarisme voor CD&Ven N-VA de 

ideologische tegenhanger van het paars-groene regeringsbeleid. Pas in een later 

stadium zal duidelijk worden welke plaats dit gedachtegoed echt zal innemen in 

hun partijprogramma's. 

Godfried Geudens is Assistent Rechtsfaculteit Universiteit Antwerpen (UFSIA) 
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Noten 

1 Sinds september 2002 de nieuwe naam voor de Christelijke Volkspartij (CVP). 

Zie voor de hectische geschiedenis van de in de oppositie belande Belgische 

christen-democraten het artikel van Steven van Hecke: 'Tussen Apocalyps en 

Verrijzenis. De oppositie van de christen-democraten in België', in: Christen 

Democratische Verkenningen, nr. 2, februari 2002, p. 20-35. 
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