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Tussen Apocalyps en 

Verrijzenis 

- De oppositie van de christen-

democraten in België -

S. VAN HECKE 

Het CDA heeft het sinds 1994 toen het in de oppositie kwam niet makkelijk ge

had. De overstap van decennialang regeren naar oppositie voeren, bleek be

paald geen sinecure. In de komende verkiezingen lijken de kansen voor het 

eerst weer enigszins te keren. In de Europese context is de geschiedenis van 

het CDA niet uniek gebleken. Zusterpartijen in Duitsland en België zijn - later 

dan het CDA - in soortgelijke crisissen geraakt. De jonge Vlaamse politicoloog 

Steven van Hecke1 bericht over de situatie van de christen-democraten bij onze 

Zuiderburen. Sinds midden 1999 hebben de christen-democraten in België hun 

positie van grootste politieke familie verloren. Na meer dan 40 jaar onafgebro

ken machtsdeelname belandden de CVP (Christelijke Volkspartij) en de PSC 

(Parti Social Chrétien) in de oppositie. Deze fundamenteel nieuwe situatie zet

te aan beide zijden van de taalgrens een vernieuwingsproces in gang waarbij 

strategieën ('Nieuwe wegen, vaste waarden'), uitdrukkingen (Christen-democra

tische Verkenningen), discussie-thema's (conservatief of progressief?) en zelfs 

voorvallen bekend voorkomen. Hoe staat de Belgische christen-democratie er

voor na ruim twee jaar? Achtereenvolgens worden de verkiezingen van 13 juni 

1999, de nieuwe meerderheid, de christen-democratische oppositie, de verkie

zingen van 8 oktober 2000, de partijvernieuwing van de CVP en de PSC en de 

betekenis van de zogenaamde Lambermont-akkoorden besproken. De rode 

draad is de zoektocht naar gelijkenissen en verschillen in de herpositionering 

van CVP en SCP.' 

De verldezingen van 13 juni 1999 

Naar de 'moeder van alle verkiezingen' werd reeds lange tijd uitgekeken. De ver

moeidheid van de rooms-rode regeringsploeg was duidelijk zichtbaar en een 

coalitiewissel met de liberalen lag in het verschiet. Bovendien was het de eerste 

stembusslag sinds de Dutroux-affaire, al werd de impact daarvan uiterst laag 

ingeschat. De Witte Beweging was niet in staat blijvend de publieke opinie te 

mobiliseren. Bovendien was (en is) het geheugen van de kiezer vaak erg kort. Dat 

zou op een onverwachte wijze gauw bewaarheid worden. 
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De matte campagne werd enkele dagen voor de verkiezingen even plots als gron

dig verstoord door het 'dioxine-schandaal'. Onder invloed van het verkiezingskli

maat, de uitgebreide en vaak gedramatiseerde mediaverslaggeving en de strakke 

houding van de Europese Commissie groeide de voedselbesmetting uit tot een 

algemene vertrouwenscrisis die de rooms-rode regering niet meer te boven zou 

komen. Het electoraal resultaat was navenant. De christen-democratische en so

cialistische meederheidspartijen incasseerden een mokerslag; de oppositiepartij

en boekten de winst. Vooral voor de groenen was de crisis een electoraal godsge

schenk. 

Voor de christen-democraten was 13 juni 1999 een ramp. In de Kamer zakten de 

CVP en de PSC respectievelijk van 17,2 naar 14,1 en van 7,7 naar 5,9 procent. 

Hierdoor verloor de christen-democratische familie haar eersterangsrol - belang

rijk voor de vorming van de federale regering en het eerste minsterschap - aan 

de liberalen. In de Senaat kenden beide partijen een gelijkwaardige achteruit

gang. In het Vlaams Parlement zakte de CVP van 26,8 naar 22,1 procent van de 

stemmen. De liberale VLD kwam slechts 1865 stemmen tekort om de grootste 

Vlaamse partij te worden. Niettemin, de CVP dook voor het eerst onder de psy

chologische drempel van 25 procent. In de Waalse Gewest- en Franstalige Ge

meenschapsraad zakte de PSC van 21,6 naar 17,1 procent. Voor de partij was de 

slechte uitslag eveneens een harde dobber. Als vierde Franstalige partij werd ze 

voorbijgestoken door groene concurrent Ecolo (de Franstalige groenen). De uitslag 

in Brussel was enigszins verschillend. De CVP steeg lichtjes van 3,3 naar 3,4 pro

cent. De PSC viel terug van 9,3 tot 7,9 procent. Terwijl de CVP haar status van 

grootste Neder-Iandstalige 'democratische' partij kon behouden, werd de PSC 

ook in Brussel ruimschoots voorbij gestoken door de Franstalige groenen. In de 

verkiezing voor de Duitstalige Gemeenschapsraad verloor de Christlich-Soziale 

Partei (CSP) lichtjes van 35,9 tot 34,8 procent maar bleef veruit de grootste partij. 

Alle christen-democratische partijen verloren de verkiezing voor het Europees 

Parlement. In totaal verloren de christen-democraten 9 Kamerzetels, 4 

Senatoren, 7 leden van het Vlaams Parlement, 2 leden van het Waalse 

Parlement, 2 leden in de Frans-talige Gemeenschapsraad, 1 lid in het Brusselse 

Parlement, 1 zetel in de Duits-talige Gemeenschapsraad en 2 

Europarlementsleden. Het gemeenschappelijk verlies bedroeg ongeveer 250.000 

stemmen: 150.000 voor de CVP en 100.000 voor de PSC. Zowel voor de CVP als 

voor de PSC betekende '13 juni 1999' het slechtste resultaat sinds de oprichting 

van de partij in 1945. Op het vlak van de regeringsvorming werd door de opposi

tiepartijen de rekening gepresenteerd. 
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Vastberadenheid bij de meerderheid ... 

Terwijl de christen-democraten hun wonden likten, werden in ijl tempo nieuwe 

regeringsformaties gevormd. De window of opportunity om zonder de vermale

dijde CVPjPSC te kunnen regeren, smeedde de andere partijen om tot coalitie

partners. Onder leiding van de liberalen kwamen voor België onuitgegeven 

'paars-groene' regeringsmeerderheden tot stand. Voorbereid door een Franstalig 

voorakkoord tussen socialisten en liberalen en dankzij het christen-democratisch 

stemmenverlies kwam een bont gezelschap van liberalen, socialisten en groenen 

aan de macht. In het Vlaamse Parlement zorgde het links-liberale VU-ID' voor de 

noodzakelijke numerieke meerderheid. Alleen in het Brusselse Gewest koos Ecolo 

voor de oppositiebanken. Niettemin, de vaste wil om op alle beleidsniveaus tot 

paars-groene bewindsploegen te komen, kwam duidelijk tot uiting toen onder 

druk van de Franstalige partijhoofdkwartieren de onderhandelingen tussen 

christen-democraten en socialisten over de vorming van de Duitstalige 

Gemeenschapsregering werden verbroken en vervangen door overleg tussen libe

ralen, socialisten en groenen. 

Niet alleen de samenstelling, ook de stijl van regeren zou veranderen. Daar zorg· 

den de aanwezigheid van enkele groene ministers, de persoonlijkheid van de 

nieuwe premier Guy Verhofstadt, de generatiewissel, de verbeterde verstandhou· 

ding tussen Vlamingen en Franstaligen, en het "snel en efficiënt" bestuur voor. 

Veel belang werd gehecht aan de externe communicatie. Op het vlak van de in

terne communicatie liep één en ander minder vlot. Geregeld kwamen menings

verschillen tussen de regeringspartijen aan de oppervlakte en werden ze in de 

media uitgevochten. Onder het motto van de 'open debatcultuur' droeg het ge

kibbel binnen de regeringen bij tot een duidelijk en transparant besluitvor

mingsproces, zo luidde de repliek. 

... en verwarring bij de oppositie 

De combinatie van de externe en interne communicatie vanwege de nieuwe 

meerderheid speelde vooral de oppositie parten, zowel in Vlaanderen als Wal

lonië. Ten eerste zorgde de 'open debatcuItuur' ervoor dat de meerderheid in vol

doende politiek spektakel voorzag, zodat de mening van de oppositie amper aan 

bod kwam. Najaren van "geen commentaar", dixit]ean-Luc Dehaene, werden 

pers en publiek vooral bekoord door de talrijke vonken die de meerderheidspar

tijen eigenhandig voortbrachten. Ten tweede gold de uiterst gunstige economi

sche conjunctuur als smeermiddel van de nieuwe coalitie. Nieuwe beleidsinitia

tieven en dito financiële mogelijkheden werden onthaald als een heuse verade

ming na opeenvolgende rooms-rode besparingsrondes. Bij de christen-democrati-
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sche oppositie was vooral tandengeknars te horen bij zoveel vrijgevigheid. Het 

benadrukken van de rol die de christen-democraten hebben gespeeld in de rege

ringen die een dergelijk nieuw beleid hebben mogelijk gemaakt en de kritiek op 

de onbezonnen uitgavendrift maakten weinig indruk en werd afgedaan als ver

doken jaloersheid. Ten derde werkte de algemene gratie waarmee de (ge-schre

ven) pers het paars-groene beleid behandelde de christen-democraten danig op 

de zenuwen. Zowel in de politiek als in de media bleken de christen-democraten 

na 13 juni 1999 personae non grata. Maar de post-electorale malaise werd vooral 

versterkt door een aantal interne factoren. 

Al of niet opnieuw deelnemen aan de macht was een discussie die bij elke ver

kiezingsnederlaag van de CVP hevig losbarstte. Terwijl na de dramatische verkie

zingen van 1991 - er was toen voor het eerst sprake van een paarse regering en 

de vrijwillige keuze van de CVP voor de oppositie - tijd raad bracht. werd de CVP 

in 1999 in snelheid genomen. Nochtans. de eerste reacties op de nederlaag ble

ven niet lang uit. Dehaene zette één dag na de verkiezingen en vooraleer alle 

stemmen waren geteld een stap opzij om, naar eigen zeggen. de CVP "een nacht 

van de lange messen of een vadermoord" te besparen.' Hoewel zijn aftreden door 

velen, zowel binnen als buiten de CVP, als moedig en eervol werd bestempeld, 

heeft hij hiermee ongewild de twijfel en de stuurloosheid binnen zijn partij ver

sterkt. De eerste en snelle reactie werd gevolgd door een tweede, trage respons. 

Voor- en tegenstanders van regeringsdeelname stonden tegenover elkaar. 

Voorstanders argumenteerden dat de CVP alleen haar geloofWaardigheid kon 

terugwinnen als beleidspartij en dat de nieuwe regering geen lang leven bescho

ren zou zijn. Tegenstanders pleitten voor een heilzame oppositiekuur die de par

tij nieuwe zuurstof moest geven. De andere partijen kregen lucht van de weife

lende houdingen. Voor de liberalen was dit een voldoende reden om de CVP niet 

bij het formatieberaad te betrekken. De snelheid waarmee de regeringsonder

handelingen vorderden, verrasten de CVP en bevestigden haar vermoedens dat 

het plan om de christen-democraten van de macht te houden reeds voor de ver

kiezingen bestond. 

Naast de twijfel tartte ook een leiderschapscrisis de CVP. De enige figuur die een 

landelijk plebisciet had ondergaan en glansrijk had gewonnen, hield de politiek 

op het hoogste niveau voor bekeken. CVP-ers die in hun thuisbasis de verkiezin

gen niet hadden verloren, waren op één hand te tellen. Stefaan De Clerck, Kort

rijkzaan en voormalig minister, was één van die witte raven. Onmiddellijk werd 

hij getipt als de nieuwe christen-democratische voorman. Na de verkiezingen 

werd hij moeiteloos fractieleider in de Kamer. Voorzitter Marc Van Peel bleef 

voorlopig aan, maar kreeg de CVP niet op één lijn. Uiteindelijk werd bij de voor

zittersverkiezingen van 9 oktober 1999 De Clerck de nieuwe leider. Met Van Peel 
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ruilde hij het fractievoorzitterschap in de Kamer. Ondertussen had paars-groen 

een vliegende start genomen en was voor de talmende oppositie kostbare tijd 

verloren gegaan. 

Tenslotte kwam ook het gebrek aan oppositie-ervaring de CVP duur te staan. De 

christen-democraten hadden zich immers niet alleen 'kapotgeregeerd', geen 

enkel partijlid had de laatste oppositieperiode (1954-58) meegemaakt. De over

gang van beleidsondersteunend naar beleidscontrolerend en -bekritiserend werk 

liep niet van een leien dakje. Bij gebrek aan een algemene strategie werd van elk 

hout pijlen gemaakt. Dit leidde soms tot hilarische situaties waarin CVP-ers 

elkaar compleet tegenspraken of afVielen. Vooral het zogenaamde libertaire 'al

les-kan-en-alles-mag'-beleid werd op de korrel genomen. De overtuigingskracht, 

zowel binnen als buiten de CVP, ontbrak. De christen-democraten probeerden 

tevergeefs de coalitiepartners tegen elkaar op te zetten. Het argument dat de 

CVP zijn kans om het anders en beter te doen nu toch wel had gehad, deed vele 

discussies verstommen. Tegelijk zorgde de aanwezigheid van het Vlaams Blok 

voor een potentieel compromitterende situatie. Verbrak de CVP het 'cordon sani

taire' door samen met het extreem-rechtse Vlaams Blok oppositie te voeren? 

Uiteindelijk raakte de CVP grotendeels geïsoleerd. Onder meer in het delicate 

euthanasiedebat en de discussie over de Lambermontakkoorden' moesten de 

Vlaamse christen-democraten het onderspit delven. 

De situatie van de PSC na het verkiezingsdebacle was enigszins verschillend. 

Terwijl voor de CVP de crisis pas begon, duurde de malaise bij de PSC reeds meer

dere jaren. Het begon in 1996 toen Gérard Deprez de partij een vernieuwende 

impuls wilde geven door het voorzitterschap door te geven aan de jonge Joëlle 

Milquet. Dit was buiten éminence grise Charles-Ferdinand Nothomb gerekend die 

zich tegenkandidaat stelde en de verkiezingen nipt won. De partij zou de in

terne strijd tussen vernieuwing en restauratie, tussen jong en oud, tussen links 

en rechts, niet gauw te boven komen. Deprez, zwaar ontgoocheld door deze uit

komst, vreesde dat de partij vernieuwing in het gedrang zou komen. Zijn voor

keur ging uit naar de uitbouw van een centrum-rechtse alliantie met de libera

len. Begin 1997 dook Deprez na lange afwezigheid weer op in de partij om zijn 

ideeën te verdedigen. De interne verwarring die een jaar zou duren werd ver

sterkt door geruchten dat ook Nothomb parallelle gesprekken met de PRL (de 

franstalige liberalen) voerde. UIteindelijk ging de operatie, onder meer onder 

druk van de linkervleugel van de partij - verenigd in Démocratie Chrétienne -, niet 

door. De interne dissidentie werd grotendeels gerecupereerd, onder meer door 

Milquet het ondervoorzitterschap van de partij aan te bieden. Ondertussen had 

Deprez eind 1997 zijn eigen beweging Mouvement de Citoyens pour Ie Changement 

(MCC) opgericht. Begin 1998 volgde na bijna 15 jaar voorzitterschap de definitie

ve breuk. Deprez stapte op en vormde eind 1998 met zijn MCC een verkiezings-
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kartel met het liberale PRL-FDF van Louis Michel. 

Omwille van de blijvende malaise in de PSC en de tegenvallende resultaten in de 

opiniepeilingen besloot Nothomb om vervroegd een einde te maken aan zijn 

voorzitterschap. Philippe Maystadt werd onder zware druk aangezocht om zijn 

ministerportefeuille in te ruilen voor het voorzitterschap. Midden 1998 werden 

het duo Maystadt-Milquet verkozen tot voorzitter-ondervoorzitter van de PSC. 

Gezien de uitslag van de verkiezingen kon de missie van Maystadt moeilijk als 

geslaagd worden beschouwd. Van een regeringsscenario kwam niets in huis. 

Wegens haar numerieke zwakte in Franstalig België, het ontbreken van de wil bij 

de CVP om in de regering te stappen - voor de PSC een absolute voorwaarde om 

aan de macht te kunnen blijven - en de vastberadenheid waarmee paars-groene 

coalities werden gesmeed, speelde de PSC op geen enkel moment een rol in het 

formatieberaad. Echter, de door sommigen voorspelde volledige implosie kwam 

er niet. Uiteindelijk werd Milquet op 23 oktober 1999 de vierde voorzitter in 

evenveel jaren. 

De externe omstandigheden waren, zoals gezegd, gelijkwaardig voor de CVP en 

de PSC. De externe en interne communicatie vanwege de regering maakte het 

oppositie voeren niet gemakkelijk. De 'keuze' voor de oppositie versnelde alleen 

de leegloop die reeds vroeger was begonnen. In vergelijking met de CVP, had de 

PSC haar leiderschapscrisis reeds min of meer achter de rug. Niettemin, als 

oppositiepartij telde de PSC nauwelijks mee. Vooral de numerieke zwakte speel

de de partij parten. De christen-democraten vormden niet alleen de kleinste par

tij, ze waren ook de enige oppositiepartij. Maar dit laatste bleek geen compara

tiefvoordeel in het door de regering uitgeroepen tijdperk van de paars-groene 

consensus. Zonder ervaring en met een beperkt aantal mandatarissen was de 

PSC niet in staat de Franstalige regeringsmeerderheid uit balans te brengen. 

Voor de partij was een harde, negatieve oppositie dan ook onmogelijk. Het zou 

de beeldvorming van een kleine, gefrustreerde en overbodige partij slechts ver

sterken. Terwijl de CVP voluit de degens kruiste met paars-groen werkte de PSC 

via een zachte, constructieve houding 'in het belang van álle Franstaligen' aan 

haar politieke overleving. Dit verschil in oppositie voeren, zou later sterker aan 

de oppervlakte komen in de wijze van partijvernieuwing en vooral in de afWikke

ling van de Lambermont-saga. 

De verldezingen van 8 olttober 2000 

Ondanks de algemene ambiance waarin paars-groen regeerde, zorgden de 

gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 niet voor de ver

wachte 'grote sprong voorwaarts' ten nadele van de christen-democraten die, 
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omwille van de verkiezingsinzet, hun vernieuwing op een laag pitje hadden ge

zet. De meerderheid kwam noch verzwakt, noch versterkt uit de kiesstrijd. 

Ontgoocheling was er vooral bij de VLD die zich node bij de 'landelijke' domi

nantie van de CVP moesten neerleggen. Het voornemen om op alle niveaus de 

grootste Vlaamse partij te worden, werd voorlopig niet ingelost. Voor de verkie

zing van de provincieraden - het meest vergelijkbaar met de 'nationale' verkie

zingen van 1999 -, zakte de CVP van 30,7 naar 26,8 procent. De PSC viel terug 

van 23,1 tot 18,2 procent, bleef groter dan Ecolo, maar verloor haar positie van 

tweede grootste partij aan de Franstalige liberalen. 

In het algemeen kwamen de christen-democraten zonder kleerscheuren uit de 

stembusslag van 8 oktober 2000. Het 'dioxine-verlies' van 1999 werd grotendeels 

goedgemaakt. De CVP en de PSC zagen in de lokale verkiezingen het bewijs van 

hun nationale gelijk. De CVP hield vooral op het platteland goed stand en kon in 

alle bestendige deputaties, de provinciale 'regeringen', zitting nemen. De uitslag 

van de CVP en het persoonlijk goede resultaat van De Clerck verstevigden zijn 

positie als partijvoorzitter. In tegenstelling tot Vlaanderen werd de positie van de 

PSC verder verzwakt, verloor ze de strijd om het Brusselse stadhuis en werden in 

alle Waalse provinciebesturen paarse bestuursmeerderheden geïnstalleerd. 

De partijvernieuwing 

Toen bleek dat de nieuwe politieke constellatie geen voorbijgaande fase was, de 

oppositiestrategie weinig soelaas bracht en de kaap van 8 oktober met relatief 

succes was genomen, werd aanstalten gemaakt met een fundamentele bezinning 

over de rol en de plaats van de hedendaagse christen-democratie in België. De 

CVP en de PSC startten een deels gelijklopend, deels verschillend proces waarin 

ze zichzelf zouden vernieuwen, zowel op inhoudelijk, organisatorisch als pro
grammatorisch vlak. 

De CVP: ''We zoeken naar nieuwe wegen voor oude principes."· 

Voor sommigen binnen de CVP volstonden de oppositie en het nieuwe leider

schap als toonbeelden van partijvernieuwing. Maar het was voorzitter De Clerck 

zelf die op basis van een belofte tot vernieuwing werd verkozen. Echter, voorlo

pig zou de verandering beperkt blijven tot de benoeming van enkele getrouwen 

op de sleutelposities van het partij hoofdkwartier. Voor De Clerck bestond de eer

ste grote prioriteit erin de verkiezingen van 8 oktober 2000 te winnen. Tot dan 

zou het interne debat niet worden geopend, tot ongenoegen van velen, onder 

meer Réginald Moreels, ex-voorzitter van de Belgische afdeling van Artsen 

Zonder Grenzen en ex-minister. Verweesd binnen de CVP en verdwaald in de 
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oppositie stapte hij in augustus 2000 uit de partij. Naar eigen zeggen, kon hij 

zich niet meer verzoenen met de harde oppositiecultuur en de 'verrechtsing' 

van de CVP. 

Op 20 oktober 2000 stelde De Clerck zijn 'Vernieuwingstraject voor de Christen

Democratie in Vlaanderen' voor. Het bestond uit vier luiken: "de verdieping en 

actualisering van de christen-democratische identiteit, de mobilisering van 

nieuw politiek talent, de uitbouw van een slagvaardige organisatie, en de ver

nieuwing van de bestuursorganen". Het vernieuwingsproces zou in goede banen 

worden geleid door een 'strategisch comité'. Een nieuwe stijl, een nieuwe naam 

en een nieuw imago, dat beter aansloot bij de identiteit, werden in het vooruit

zicht gesteld. In 2001 zou de nieuwe partijorganisatie worden uitgebouwd. De 

inhoudelijke vernieuwing zou volgen in 2002 om ten slotte in 2003 uit te mon

den in een verkiezingsprogramma. Eind november 2000 werd de nieuwe mars

richting door de partijraad goedgekeurd. 

Maar het 'vernieuwingstraject' riep van bij de aanvang dissidentie op. Stoorzen

der bij uitstek was Johan Van Hecke, ex-voorzitter van de CVP. In 1993 was hij op 

de voorzittersstoel terecht gekomen. Na de verkiezingsoverwinning van 1995 

startte hij een vernieuwingsproces - "Ie nouveau CVP est arrivé" - en verruimde hij 

de partij met enkele vernieuwers, onder wie Moreels. Op 6 juni 1996 nam Van 

Hecke volkomen onverwacht ontslag omwille van "persoonlijke redenen" en 

werd hij vervangen door Van Peel. Van Hecke's besluit hield verband met een 

buitenechtelijke relatie die in ruime kring bekend was, maar waarover hij een 

'Bij het vernieu- negatieve perscampagne vreesde. Later zou hij beweren dat zijn ontslag er kwam 

wingstraject binnen onder druk van de 'conservatieven' binnen de partij. De vernieuwings- en verrui-

de CVP was stoor- mingsoperatie stierf een stille dood. Enkele maanden na zijn ontslag legde Van 

zender bij uitstel< Hecke al zijn politieke mandaten neer. In de nasleep van de Dutroux-affaire 

ex-voorzitter Johan dook hij terug op in de Belgische politiek. Verschillende gesprekken met politici 

van Hecke' uit andere partijen, onder meer Verhofstadt, leverden echter niets concreet op. 

Uiteindelijk bood de CVP hem een verkiesbare plaats aan op de lijst voor de 

Europese verkiezingen. Maar de Belgische politiek liet hem niet los. De opposi

tie- en vernieuwingsstrategie van de CVP zonnen hem niet. 

Terwijl De Clerck weigerde te kiezen tussen een centrum-linkse of een centrum

rechtse koers, zowel op sociaal-economisch als op ethisch-cultureel vlak, koos 

Van Hecke resoluut voor sociaal- en ethisch-progressieve standpunten en bond de 

strijd aan tegen de zogenaamde conservatieve krachten binnen de CVP. Enkele 

dagen voor de partijraad van november 2000 stelde Van Hecke zijn 'Christen-De

mocratische Vernieuwing' (CDV) voor.' CDV wou als "drukkingsgroep, denktank, 

luis-in-de-pels als het moet" op een "kritisch-constructieve manier" een bijdrage 
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leveren tot het vernieuwingsdebat. Dit kaderde in de 'open debatcultuur' die De 

Clerck, naar analogie van de meerderheid, ook binnen de CVP had geïntrodu

ceerd. Maar van een CDV-bijsturing was in het 'vernieuwingstraject' geen sprake. 

Om nieuw en jong talent aan te trekken, werden door De Clerck 'bijenkorven' 

opgericht die ongebonden nieuwe ideeën en initiatieven, onder meer ter verster

king van het sociale weefsel, moesten aanreiken voor de vernieuwing van de par

tij. In een aantal streek- en themagebonden korven werden een 700-tal jongeren, 

waarvan 90 procent CVP-Jongeren, verzameld. Voor de enen een geruststelling, 

voor de anderen een veeg teken aan de wand dat de uitbraakpoging niet van de 

grond kwam. De Clerck gebruikte het model om de kritiek vanwege CDV - "onze 

toekomstgerichte bijenkorf' - te incorporeren. Maar aan de latente malaise 

kwam geen eind. 

Ook de zoektocht naar een nieuwe, duurzame relatie met de 'standen' - de CVP 

was als oppositiepartij minder aantrekkelijk voor de standen, terwijl de partij op 

haar beurt als deel van de vernieuwing een lossere relatie met de standen voor

stond - verliep niet van een leien dakje. Terwijl opnieuw enkele CVP-ers de partij 

verlieten - sommigen, onder wie Dehaene, stelden hun diensten ter beschikking 

van de paars-groene regering -, leidde de open debatcultuur ook binnen de ran

gen van de christen-democraten tot een regelrechte kakofonie, onder meer in de 

strijd tegen de regering en de keuze van een nieuwe partijnaam. Ook op de per

soon van De Clerck groeide de kritiek. Verschillende jonge CVP-ers, verenigd in 

'Yanko' - genoemd naar het Gents restaurant waar de groep ontstond -, hekelden 

de onbeslistheid van De Clerck en verweten hem de waterdrager te zijn van de 

'gevestigde belangen' binnen de oude CVP. Bovendien was hij, naast CVP-voorzit

ter en oppositieleider, ook kamerlid en sinds de gemeenteraadsverkiezingen bur

gemeester van Kortrijk. Na heel wat commotie in april 2001 over de 'afwezige' 

voorzitter die eerst wel en dan weer niet de nationale politiek - voorlopig - vaar

wel zou zeggen, nam De Clerck als kamerlid ontslag en werd hij als voorzitter 

bijgestaan door een 'directiecomité'. Het comité bestond, naast de voorzitter, uit 

de CVP-fractieleiders van Kamer, Senaat en Vlaams Parlement, de secretaris, de 

woordvoerder en de directeur van de studiedienst. Dit directorium verving de 

'vierschaar' - premier, vice-premier, minister-president en voorzitter - dat de 

CVP tijdens het Dehaene-tijdperk met vaste hand had bestuurd. Naast de verjon

ging en de vervrouwelijking was dit - voorlopig - de meest in het oog springen

de organisatorische vernieuwing. 

Het duurde tot mei 2001 vooraleer de CVP met eigen teksten naar buiten trad, 

met name het nieuwe manifest 'Elke mens telt'. Na de sociale, de constitutionele 

en de ecologische correcties van de 20ste eeuw, pleitte de CVP voor een funda-
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menteel 'menselijke' correctie in de 21ste eeuw. Centraal stond de klemtoon op 

de 'eigenheid' en de 'verbondenheid' van elke mens. Veel aandacht ging ook uit 

naar een herwaardering van het middenveld en de versterking van het sociaal 

kapitaal - tegen het individualisme van de paars-groene regeringen - in de strijd 

tegen de 'verzuring'. Tegelijk bleef Van Hecke pleiten voor de vorming van een 

brede, Vlaamse volkspartij en verweet hij de CVP de discussie over haar positio

nering in het politieke landschap niet aan te durven. De Clerck's sympathie voor 

Van Hecke's initiatieven zorgde voor heel wat verwarring binnen de CVP, zoda

nig dat begin juni 2001 het partijbureau beiden de levieten las: Van Hecke moest 

voortaan de discussie binnenskamers voeren en De Clerck moest ophouden twij

fels te zaaien over de partijkoers. 

In de aanloop naar het vernieuwingscongres stelde De Clerck een commissie van 

jonge CVP-ers aan die concrete 'breekpunten' voor het nieuwe partijprogramma 

moest formuleren. De keuze voor het gemeentelijk stemrecht voor migranten, 

het homohuwelijk en een confederaal België deed aan de vooravond van het con

gres heel wat stof opwaaien. Voor De Clerck leverden deze voorstellen het bewijs 

dat de vernieuwing méér was dan een nieuwe naam en een nieuw logo. Maar 

zoveel nieuwlichterij tastte eens te meer de positie van De Clerck aan. Voor de 

'behoudsgezinden' gingen de voorstellen veel te ver; voor de 'progressieven'gin

gen ze niet ver genoeg. Begin september 2001 werd de de nieuwe partijnaam 

'Christen-Democratisch & Vlaams' (CD&V) bekend gemaakt, waarbij de 'ampersand' 

(&) - symbool van de verbondenheid - tot centraal element van de restyling werd 

'De keuze voor het gemaakt. De crisis duurde voort en kwam tot een uitbarsting toen een kranten-

gemeentelijk stem- artikel gewag maakte van een conservatieve coup tegen de zwakke De Clerck. De 

recht voor migran- Clerck gebruikte de commotie om hard van leer te trekken tegen alle vermeende 

ten, het homohuwe- samenzweerders maar bekende impliciet dat er een "guerrilla" tegen hem aan 

lijk en een confede- de gang was. Hij besloot voluit de kaart van de vernieuwing te trekken en zich-

raal België deed zelf tot inzet van de strijd te maken. "Wie niet met mij is, is tegen mij." De 

aan de vooravond démarche van De Clerck veroorzaakte een catharsis. De partij rangen werden 

van het CVP-con- opnieuw gesloten. 

gres heel wat stof 

opwaaien' Op het vernieuwingscongres van 28 en 29 september 2001 te Kortrijk werden het 

nieuwe partij manifest, de nieuwe opdrachtverklaring en de nieuwe naam met 

grote meerderheid goedgekeurd. Daarnaast werden ook de statuten van de nieu

we partij aangepast. Van de controversiële 'breekpunten' haalde alleen het ge

meentelijk stemrecht voor migranten het niet. Niettemin, voor de nieuwe partij 

was het congres een ontlading. Na de opeenvolgende crises leek de partij een 

tweede adem te vinden, zowel wat betreft het oppositie voeren als de interne 

cohesie. 
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Van Hecke stelde op 11 september, of all times, zijn 'Manifest voor Christen

Democratische Vernieuwing' voor. Gegeven de consensus voor en tijdens het ver

nieuwingscongres wekte dit manifest weinig beroering. Het toonde wel dat Van 

Hecke zich niet kon verzoenen met de nieuwe CD&V-koers. Toen midden oktober 

achtereenvolgens Karel Pinxten, kamerlid en ex-minister, en enkele ex-Yanko

leden, onder wie twee ex-jongerenvoorzitters, in de lijn van Van Hecke pleitten 

voor de oprichting van een Vlaamse volkspartij samen met de liberale VLD, was 

het hek pas echt van de dam. De verwarring en zenuwachtigheid kreeg opnieuw 

een ferme opstoot. De Clerck, hierin gesteund door het partijbureau, stelde 

iedereen voor de keuze: met of zonder CD&Y. Toen hij op 26 oktober in dramati

sche, volgens sommigen hilarische, omstandigheden lucht kreeg van de reeds 

lang aan de gang zijnde toenaderingspogingen tussen de VLD en enkele CD&V

ers was de totale breuk onafwendbaar. Van Hecke, enkele ex-Yanko-ers en Pinxten 

verlieten achtereenvolgens de partij en vonden onderdak in de 'Nieuwe Christen

Democratie' (NCO). Van deze beweging wordt gezegd dat ze de wachtkamer is voor 

toetreding tot de verruimde VLD.' Hoewel van een heuse leegloop geen sprake 

was, bracht deze episode - voorlopig zonder happy end - schade toe aan het nieu

we elan. 

PSC: "( ... ) nous devons beaucoup changer pour garder l'essentiel."9 

Net als bij de CVP nam de partij vernieuwing van de PSC reeds een aanvang voor 

de verkiezingsnederlaag van 1999. In september 1998 hield het duo Maystadt

Milquet een nieuw partij logo 'Ie nouveau PSC' boven de doopvont. Dit initiatief 

moest de nieuwe dynamiek illustreren. Toen reeds was er sprake van een nieuw 

programma, een nieuwe methode, nieuwe kandidaten en het opnieuw centraal 

stellen van de mens in het beleid. Maar net zoals bij 'Ie nouveau CVP' kwam de 

vernieuwing nooit echt van de grond en was het uiteindelijk wachten tot na de 

verkiezingen van 2000. 

Zoals bij de Vlaamse christen-democraten kende de partij vernieuwing vele hin

dernissen. Begin 2000 reeds zaaide Jean-Jacques Viseur, ex-minister, onrust door 

te pleiten voor een progressieve partijkoers. Onder vuur genomen door het par

tijbureau, dat van geen keuze in centrum·linkse of centrum-rechtse richting 

wilde weten, legde hij zijn vernieuwingsopdracht neer. Om de vernieuwing in 

goede banen te leiden werd ook bij de PSC een strategisch comité opgericht. 

Midden oktober 2000 nam ex-minister Jean-Paul Poncelet ontslag als ondervoor

zitter uit onvrede met de koers die Milquet vaarde en omwille van een gebrek 

aan collegialiteit in de partij. Anders dan bij de CVP waren de verkiezingen geen 

succes en dit tastte de positie van Milquet verder aan. Om meer openlijke dissi

denties te vermijden, werd de ganse operatie in de handen van Milquet gelegd. 

-, 
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Van Hecke stelde op 11 september, of all times, zijn 'Manifest voor Christen

Democratische Vernieuwing' voor. Gegeven de consensus voor en tijdens het ver

nieuwingscongres wekte dit manifest weinig beroering. Het toonde wel dat Van 

Hecke zich niet kon verzoenen met de nieuwe CD&V-koers. Toen midden oktober 

achtereenvolgens Karel Pinxten, kamerlid en ex-minister, en enkele ex-Yanko

leden, onder wie twee ex-jongerenvoorzitters, in de lijn van Van Hecke pleitten 

voor de oprichting van een Vlaamse volkspartij samen met de liberale VLD, was 

het hek pas echt van de dam. De verwarring en zenuwachtigheid kreeg opnieuw 

een ferme opstoot. De Clerck, hierin gesteund door het partijbureau, stelde 

iedereen voor de keuze: met of zonder CD& V. Toen hij op 26 oktober in dramati

sche, volgens sommigen hilarische, omstandigheden lucht kreeg van de reeds 

lang aan de gang zijnde toenaderingspogingen tussen de VLD en enkele CD&V

ers was de totale breuk onafwendbaar. Van Hecke, enkele ex-Yanko-ers en Pinxten 

verlieten achtereenvolgens de partij en vonden onderdak in de 'Nieuwe Christen

Democratie' (NCD). Van deze beweging wordt gezegd dat ze de wachtkamer is voor 

toetreding tot de verruimde VLD.' Hoewel van een heuse leegloop geen sprake 

was, bracht deze episode - voorlopig zonder happy end - schade toe aan het nieu

we elan. 

PSC: "(-.. ) nous devons beaucoup changer pour garder l'essentieJ."• 

Net als bij de CVP nam de partijvernieuwing van de PSC reeds een aanvang voor 

de verkiezingsnederlaag van 1999. In september 1998 hield het duo Maystadt

Milquet een nieuw partijlogo 'Ie nouveau PSC' boven de doopvont. Dit initiatief 

moest de nieuwe dynamiek illustreren. Toen reeds was er sprake van een nieuw 

programma, een nieuwe methode, nieuwe kandidaten en het opnieuw centraal 

stellen van de mens in het beleid. Maar net zoals bij 'Ie nouveau CVP' kwam de 

vernieuwing nooit echt van de grond en was het uiteindelijk wachten tot na de 

verkiezingen van 2000. 

Zoals bij de Vlaamse christen-democraten kende de partijvernieuwing vele hin

dernissen. Begin 2000 reeds zaaide Jean-Jacques Viseur, ex-minister, onrust door 

te pleiten voor een progressieve partij koers. Onder vuur genomen door het par

tijbureau, dat van geen keuze in centrum-linkse of centrum-rechtse richting 

wilde weten, legde hij zijn vernieuwingsopdracht neer. Om de vernieuwing in 

goede banen te leiden werd ook bij de PSC een strategisch comité opgericht. 

Midden oktober 2000 nam ex-minister Jean-Paul Poncelet ontslag als ondervoor

zitter uit onvrede met de koers die Milquet vaarde en omwille van een gebrek 

aan collegialiteit in de partij . Anders dan bij de CVP waren de verkiezingen geen 

succes en dit tastte de positie van Milquet verder aan . Om meer openlijke dissi

denties te vermijden, werd de ganse operatie in de handen van Milquet gelegd. 
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'Terwijl in Vlaan

deren CD& V en VLD 

strijden om het 

label "volkspartij" 

wees de PSC tijdens 

haar vernieuwings

congres in Luik 

massaal elke ver

Wijzing naar "popu

laire" af' 

Net als De Clerck bij de CVP, incarneerde Milquet persoonlijk de vernieuwing bij 
de PSC. Succes of mislukking incluis. 

Voorlopig hoogtepunt was de voorstelling van het nieuwe partijmanifest 

'L'humanisme démocratique' op het congres van 9 juni 2001 in Luik De breuk met 

het verleden was zo mogelijk nog sterker dan bij de CVP. Verwijzingen naar per

sonalisme, christen-democratie, subsidiariteit, enz. kwamen amper voor. Het 

bewijs van verandering werd geleverd door de afkondiging van een drievoudige 

'rupture': geen automatische machtsdeelname meer, geen kleurloos centrismeen 

geen partij meer van, voor en door christenen alleen. In het algemeen was de 

opzet van het congres in Luik geslaagd. Naar buiten werd de positieve beeldvor

ming uitgedragen terwijl binnenin de partij de integratie werd versterkt, onder 

meer in het beslechten van interne disputen betreffende de positie van de voor
zitter. 

Inmiddels gaat de zoektocht van Milquet naar nieuw, jong en bij voorkeur vrou

welijk talent voort. Een naamsverandering voor de partij wordt niet uitgesloten 

maar wordt, anders dan bij de CVP, geen centraal element in het vernieuwings

debat. Terwijl CD&V zijn 'breekpunten' tracht uit te voeren, en onder het motto 

'TijdHoopThuisStijl' themacongressen worden voorbereig, loopt bij de PSC mo

menteel de operatie 'A.I.R.' (AlternativesjldéesjRéformes) die nieuwe ideeën verza

melt voor een politiek project. Eind 2002 moet tijdens een programmacongres 

de vernieuwing worden vertaald in concrete actiepunten met het oog op de ver

kiezingen van 2003 en 2004. Maar de weg om de twijfelende en de verloren kie

zers terug te winnen, is, net als bij CD& V overigens, nog lang. 

In de strijd om de kiezer is recentelijk het begrip 'volkspartij' (of catch-all party) 

een centrale rol gaan spelen, vooral ter rechterzijde en in Vlaanderen. In feite 

gaat het, niet meer maar ook niet minder, om de vraag wie de grootste partij is 

en welke partij de meeste centrumkiezers kan aanspreken. Recentelijk beroemt 

de VLD zich op haar status "de maatschappelijke consensus" in Vlaanderen te 

vertegenwoordigen. Het begrip duikt ook op in de pleidooien om ter rechterzijde 

een brede volkspartij bestaande uit VLD en (de rechtervleugel van) CD& V op te 

richten. Dit zou moeten leiden tot een 'transparanter' tweeledig politiek land

schap, iets waartegen zowel CVP als PSC zich altijd hebben verzet. Terwijl in 

Vlaanderen CD&V en VLD strijden om het label 'volkspartij', wees de PSC tijdens 

haar vernieuwingscongres in Luik massaal elke verwijzing naar 'populaire' af, 

onder meer door te wijzen op het samengaan van christen-democraten en con

servatieven binnen de Europese Volkspartij (EVP) - de PSC vreest hier groene kri

tiek - en de mogelijke 'linkse' connotatie van het begrip in Franstalig België. 

Wat in Vlaanderen wordt voorgesteld als nastrevenswaardig model geldt in 

31 

> 
"' .... 

"' "' 
n 
< 
"' "' "' n 



32 

Wallonië als voorbeeld a contra rio. 

'Lambermont' : de triomf van de PSC en de woede van de CVP 

Met de nieuwe paars-groene regering kwam ook het dossier van de Belgische 

staatshervorming op de politieke agenda. Een nieuwe regeling moest onder 

meer een oplossing bieden voor het geldgebrek van de Franstalige Gemeenschap 

in het algemeen en voor de structurele onderfinanciering van het Franstalig 

onderwijs in het bijzonder. Toen eenmaal een globaal akkoord was bereikt, klop

te de regering aan bij de PSC om tot de vereiste tweederde meerderheid te ko

men. Na enig tactisch aarzelen ging de PSC op het aanbod in, onderhandelde 

onder Franstaligen de akkoorden van Saint-Boniface over de besteding van het 

Lambermont-geld uit, en stemde begin juni 2001 voor de Lambermont-akkoor

den!". 

Wat 8 oktober 2000 was voor De Clerck, was Lambermont voor Milquet. Het poli

tieke succes was broodnodig om aan de interne en externe malaise waarin de 

partij verzeild was geraakt een einde te maken. Als redster van het Franstalige 

onderwijs counterde Milquet de kritiek op haar voorzitterschap - te zwak, te ver

ward, verbaal ondermaats - en haar manifest - te abstract, te wollig. Niet alleen 

de persoonlijke winst, ook de voorafgaande kritiek, vertoonde opvallende gelijke

nissen met de situatie waarin De Clerck zich bevond. Milquet deed de partij 

opnieuw meetellen. Misprijzen kwam er vooral van de Vlaamse christen-demo

craten die de PSC verweten haar ziel te hebben verkocht voor een bord linzen

soep. In het algemeen kon het triomfalisme op weinig begrip rekenen in Vlaan

deren. Maar Lambermont zegt veel over de toestand waarin de PSC zich bevond. 

Anders dan bij de CVP was de aanslepende crisis tot dan toe op geen enkele wij

ze beslecht. Bovendien was de PSC na de verkiezingen van 1999 in een compleet 

politiek isolement verzeild geraakt. Terwijl de CVP haar wonden likte, omdat ze 

niet langer nummer één was in Vlaanderen, kwam bij de PSC, numeriek gespro

ken, de bestaanszekerheid zelf ter discussie. Daarnaast speelde natuurlijk de 

kwestie van het Franstalig onderwijs een dominante rol. Ook de crisis in het 

onderwijs is 'une question d'existence'. De PSC kan daar noch moreel. noch electo

raaI onverschillig voor blijven. 

Lambermont bracht het verschil in oppositiestrategie tussen CVP en PSC duide

lijk aan de oppervlakte. Sterker, de ontknoping van de Lambermontsaga zou tot 

een definitieve breuk tussen de CVP en de PSC leiden. De mentale breuk was al 

geruime tijd bezig: door de splitsing in de geesten, door de oppositie, de nieuwe 

generatie, de verhuizing van de CVP in 1997 naar de Wetstraat, waardoor de PSC 

alleen achterbleef in de Rue des Deux Eglises. Alleen de studiedienst Cepess 
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'Voor CD&V en PSC 

leidt dit tot de pa

radoxale situatie 

dat ze nu te veel 

doen wat ze vroe-

ger hebben veron

achtzaamd: met 

zichzelf bezig zijn'. 

bleef gemeenschappelijk. Niettemin. Lambermont sloeg diepe wonden en een 

gezamelijke politieke toekomst voor CD&V en PSC lijkt verderaf dan ooit. De 

ware test volgt wanneer de christen-democraten opnieuw gouvernementaal zijn 

en wanneer de vorming van asymmetrische regeringenl1 niet langer een theore

tische mogelijkheid. maar politieke realiteit is. 

Enkele conclusies: tussen Apocalyps en Verrijzenis 

De christen-democratische 'Apocalyps' van 13 juni 1999 heeft zowel de CVP als 

de PSC grondig door elkaar geschud. De nederlaag psychologisch verwerken en 

positief omzetten in een nieuwe strategie bleek geen sinecure te zijn. Een groei

ende malaise maakte zich meester van de Belgische christen-democratie: bij de 

CVP relatief kortstondig en intens; bij de PSC langdurig en eerder sluimerend. 

Oppositie en partijvernieuwing moesten het tij keren. Na ruim twee jaar kan 

alleen een voorlopige balans worden voorgelegd. Niettemin, de langzame weg 

van de 'Verrijzenis' was vooral met hindernissen bezaaid. Tot nu toe hebben 

CVPjCD&V en PSC bewezen dat én oppositie voeren én de partij vernieuwen niet 

altijd compatibel zijn. 

Op het vlak van het oppositie voeren is de situatie even nieuw als ingrijpend. 

Het gebrek aan macht speelt CD&V en PSC, bij uitstek beleidspartijen, parten. De 

christen-democraten merken dat macht disciplinerend werkt en dat de manier 

van oppositie voeren ook zijn weerslag heeft op de partijvernieuwing. Bovendien 

beleven CD&V en PSC hun oppositie op een verschillende manier. De uiteenlo

pende positionering en de relatieve electorale sterkte (of zwakte) zijn daar alles

behalve vreemd aan. Terwijl de CD&V zich presenteert als concurrent van de 

VLD en via harde oppositie een alternatief wil bieden voor de paars-groene meer

derheid, is de PSC veeleer gericht op Ecolo (en in mindere mate op de PRL, de 

Franstalige liberalen) en probeert ze door een constructieve houding aan te 

nemen haar belang en nuttigheid te onderstrepen. Van dit verschil was Lamber

mont het voorbeeld bij uitstek. Vandaar ook de dramatische breuk binnen de 

christen-democratische familie. 

Wat de partij vernieuwing betreft, in feite gaat het voor beide partijen om een 

inhaaloperatie, vooral ten aanzien van de onvoltooide operaties van de jaren '90. 

Jarenlange machtsdeelname stond discussie over de partij in de weg en leidde 

tot een relatieve verwaarlozing van het partijprogramma en de ideologie. Het 

proces van partijvernieuwing zorgt op die manier voor heel wat onwennigheid. 

Omdat niet meteen duidelijk is hoe 'breed' en hoe 'diep' de vernieuwing gaat, 

maakt het, zowel binnen als buiten de partij, heel wat krachten los. 

Partijvernieuwing wordt zo een permanente oefening in (interne en externe) cri-

33 

I 
I 

, I 

[ 
I 



34 

--------------------------------------------------------~-~-----

sisbestrijding. Voor CD&V en PSC leidt dit tot de paradoxale situatie dat ze nu te 

veel doen wat ze vroeger hebben veronachtzaamd: met zichzelf bezig zijn. 

De vernieuwing bij CD&V en PSC vertoont opvallende gelijkenissen. Terwijl de 

voorgeschiedenis bijna onvergelijkbaar is, loopt de 'landing' van de vernieuwing 

opmerkelijk parallel. Beide partijen houden er alleen een lichtjes afwijkende 

kalender op na. Cruciaal voor de partijvernieuwing en de herwonnen partij een

heid waren de 'voorzitterscongressen' respectievelijk in Kortrijk en Luik. Ook de 

kritiek en de interne dissidentie van ex-voorzitter Van Hecke, de reacties vanuit 

de partij, zijn vertrek en het oprichten van een eigen politieke beweging lijken 

sterk op de episode-Deprez bij de PSc. Tweemaal moet een voorzitter, weliswaar 

onder verschillende omstandigheden, het onderspit delven; tweemaal wordt 

gevreesd voor de reeds aan de gang zijnde partijvernieuwing, tweemaal leeft het 

gevoel door 'conservatieve' krachten aan de kant te zijn geschoven, tweemaal 

kan de ex-voorzitter zich niet meer verzoenen met de partij. Daarnaast roepen 

De Clerck en Milquet heel wat tegenstand op. Voor de enen gaan ze niet ver ge

noeg, voor de anderen te ver. Uiteindelijk zal voor beide voorzitters de vernieu

wing pas zijn 'geslaagd' wanneer hun respectievelijke partijen opnieuw kunnen 

deelnemen aan de macht. Alleen een nieuwe regeringsdeelname kan de herinne

ring aan de 'Apocalyps' doen vervagen. Of dit ook de definitieve 'Verrijzenis' van 

de Belgische christen-democratie inhoudt, valt echter af te wachten. 

Steven van Hecke is Aspirant F.WO.-Vlaanderen, Departement Politieke Wetenschappen, 

Katholieke Universiteit Leuven. 
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Noten 

1. Overigens geen familie van de in het artikel voorkomende Johan van Hecke. 

2. Dit artikel is een ingekorte en gedeeltelijk herwerkte versie van 'Oppositie, vernieu

wing, oppositie. Kroniek van enkele gelijkenissen en verschillen tussen CVP en PSC' 

zoals gepubliceerd in Nieuw Tijdschrift voor Politiek, no. 1, 2001, pp. 7-34. 

3. De alliantie van de Vlaams-nationale Volksunie en Idee 21. 

4. De Standaard, 15 juni 1999. 

5. Zie noot 8. 

6. De Clerck in De Standaard, 25 november 2000. 

7. De titel Christen Democratische Verkenningen (dit tijdschrift dus) dook eind december 

2000 opnieuw op met de publicatie van Hartslagen. Christen·democratische verkenningen, 

een boek dat de inhoudelijke discussie moest helpen stofferen. 

8. Belangrijk in dit opzicht is het in december 2001 verschenen boek Het einde der pila

ren. Een Toscaans gesprek, dat Van Hecke en VLD-voorzitter Karel de Gucht samen met 

twee journalisten hebben geschreven op basis van gesprekken die vóór de overstap van 

Van Hecke plaatsvonden. 

9. 'We moeten veel veranderen om het wezenlijke te (kunnen) bewaren' . Citaat uit voorlo

pige versie van L'humanisme démocratique, Manifeste du PSc. 

10. 'De Lambermontakkoorden' is de verzamelnaam voor de akkoorden van de vijfde staats

hervorming. De paars-groene-regering heeft verschillende akkoorden afgesloten die na 

verloop van tijd de verzamelnaam 'Lambermontakkoorden' hebben gekregen. Grosso 

modo gaat het om de volgende deal: meer bevoegdheden (o.a. fiscale autonomie) voor 

Vlaanderen in ruil voor meer middelen (vooral voor het onderwijs) voor Wallonië. 

11. 'Asymmetrische regeringen' zijn verschillende regeringen (federale en regionale) die op 

partijpolitiek vlak verschillend zijn samengesteld. 

35 

I 
I 

1 1 

I 
1 • 




