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Brief uit Belgie 

Na 41 jaar heeft Belgie opnieuw een paars kabinet, dat met maar liefst 

zes partijen weinig cohesie vertoont. Burgerdemocratie is het tover

woord van deze regering, maar dat tussen woord en daad morele wet

ten en praktische bezwaren staan, heeft Eerste Minister Verhofstadt 

inmiddels ervaren. De christen-democratische CVP zoekt intussen in de oppositie 

naar een nieuwe profilering waarbij gevreesd wordt dat de partij zich rechtser 

wil profileren om zo bet Vlaams Blok de wind uit de zeilen te nemen. 

Sinds 13 juni van vorig jaar zitten de christen-democraten ook in Belgie in de 

oppositie. Na eenenveertig jaar kent Belgie zijn tweede paarse kabinet. Het vori

ge paarse kabinet onder Ieiding van de linkse premier Achiel Van Acker regeerde 

tussen 1954 en 1958 en ging de geschiedenis in als de regering van de 

Schoolstrijd. Haar schoolwetgeving had immers een grate polarisatie tussen 

gelovigen en niet-gelovigen tot gevolg. Toen de christen-democraten in 1958 

opnieuw in de regering kwamen, werd meteen de schooloorlog gepacificeerd in 

een Schoolpact. De stakingen omtrent het sociaal-economisch beleid in 1961 niet 

te na gesproken, kent Belgie sedertdien een relatief stabiel politiek systeem. 

Pacificatiedemocratie versus burgerdemocratie 

Belgie wordt- net als Nederland - volgens de bekende Nederlandse politicoloog 

Arend Lijphart dan ook gekenmerkt als een pacificatiedemocratie. En de chris

ten-democraten waren daarin tot voor kort niet alleen als belangrijkste partij de 

voornaamste actor; ook de pacificatiecultuur was hen het meest eigen. De 

belangrijke spanningsvelden in de Belgische politiek, de filosofische, sociaal-eco

nomische en communautaire spauningen, zorgen er volgens Lijphart voor dat de 

stabiliteit aileen gewaarborgd kan worden wanneer de politieke elites van ver

schillende groepen elkaar ontmoeten en de tegenstellingen in een kleine kring 

proberen te pacificeren. Het nadeel hiervan, zo wist de Belgische socioloog Luc 

Huyse in navolging van Lijphart in 1970 a! te vertellen, is dat dit een passieve 

massa veronderstelt die gedwee de akkoorden volgt die door deze elites worden 

afgesloten. Van een grote betrokkenheid van de burgers bij het politieke gebeu

ren kan dan ook geen sprake zijn. 

En juist met die grotere betrokkenheid wil de huidige Eerste Minister Guy 

Verhofstadt het verschil met zijn voorgangers maken. In de aanhefvan de federa

le regeringsverklaring klinkt het als volgt: "De overheid is er inderdaad in het 

verleden onvoldoende in geslaagd zich aan te passen aan de nieuwe tijd. 
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~ Pacificatie-

politiek moet 

plaatsmaken voor 

burgerdemocra tie. 

Dat Belgie een 

moeilijk land blijft 

waarbij verschillen

de tegenstellingen 

aanwezig blijven, 

wordt hierbij over 

het hoofd gezien. 

Vastgeroeste politieke verhoudingen blokkeerden de weg naar een toe

komstgericht beleid. Er ontstond een breuk met de bevolking, wier 

vragen, noden en zorgen onvoldoende tegemoet werden getreden. De verstoorde 

relatie tussen burger en politiek leidde tot onbegrip en frustraties." 

De burger meer betrekken bij het bestuur is inderdaad het stokpaardje van de 

Eerste Minister. Als voormalig liberaal oppositieleider heeft hij van de burgerde

mocratie zijn kenmerk gemaakt. En dit niet in het minst uit frustratie. Door toe

doen van een aantal zuilgebonden drukkingsgroepen (vakbonden en mutualitei

ten) werd hij in 1988 immers uit de regering gezet. Als antwoord hierop her

vormde hij zijn partij tot de Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD)- Partij van 

de Burger en zowel het woord Democraat als Burger verwijst uitdrukkelijk naar 

zijn nieuw streven. Hij schreef daarnaast nog drie burgermanifesten waarin hij 

de hele pacificatiepolitiek en de rol die de drukkingsgroepen hierin spelen, in 

niet mis te verstane woorden verwierp. 

Als Eerste Minister gaat hij nu - weze het dan opvallend meer gematigd - op dit 

elan verder. Het verminderen van de lijststem bij verkiezingen, het rechtstreeks 

verkiezen van de burgemeester, het organiseren van een volksraadpleging met 

betrekking tot de hervorming van de ambtenarij, zijn voorbeelden die aangeven 

op welke wijze hij zijn burgerdemocratie gestalte wil geven. Partijen en het 

maatschappelijk middenveld moeten aan invloed inboeten en de invloed van de 

individuele burger op het politieke beleid moet worden vergroot. 

De pacificatiepolitiek moet plaatsmaken voor de burgerdemocratie. Dat Belgie 

een moeilijk land blijft waarbij verschillende tegenstellingen aanwezig blijven, 

wordt hierbij over het hoofd gezien. Dat ook vooral de sterkste groep van burgers 

gebruik zal maken van deze verhoogde inspraak en dat het maatschappelijke 

middenveld hierbij onder druk komt te staan is ook bijzaak. Dat Belgie, bij een 

vorige volksraadpleging in 1950 over de terugkeer van Koning Leopold III naar 

Belgie aan de rand van een burgeroorlog heeft gestaan omwille van de grote ver

schillen tussen Vlamingen en Walen, is nodeloze haarkloverij. 

Geen pacificatie maar het maken van duidelijke keuzes, luidt het motto. De hui

dige open debatcultuur binnen de regering waarbij elke regeringspartij eerst 

haar standpunt formuleert, alvorens er een beslissing wordt genomen, steekt 

inderdaad schril af tegen de kadaverdiscipline van het vorige kabinet waarbij 

eerste intern werd overlegd en dan met een beslissing eensgezind naar buiten 

werd getreden. Het gekrakeel tussen ministers voedt misschien wei het publieke 

politieke debat, maar werkt de cohesie van deze zespartijenregering niet in de 

hand. Er worden binnen de regering volop tegenovergestelde standpunten inge-
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~j Het asielbeleid 

lijkt het zwakte-

punt van de rege

ring te blijven_ 

nomen en winst en verlies van elke partij na een beslissing, worden 

breed in de media uitgesmeerd. 

Maar dat tussen woord en daad morele wetten en praktische bezwaren staan, 

heeft ook Verhofstadt intussen ervaren. Het asielbeleid blijft de achilleshiel van 

de regering. Tijdens zijn Regeerverklaring van 17 oktober jl. bevestigde de Eerste 

Minister dater op dit vlak te weinig resultaten werden geboekt. Niet zozeer leidt 

dit onderwerp tot een verdeling tussen liberalen enerzijds en socialisten en groe

nen anderzijds, vooral het verschil in benadering tussen Vlaanderen en Wallonie 

werd door de Vlaamse liberalen zelfbenadrukt. Dat het maken van duidelijke 

keuzes gemakkelijker gezegd dan gedaan is, blijkt uit dit dossier voldoende. Dat 

de implementatie van de burgerdemocratie met de nodige relativititeit moet 

gezien worden, werd de voorbije weken ook duidelijk. Een Senator van de 

Vlaamse liberalcn die voorstelde om het asielbeleid als onderwerp van een volks

rcferendum voor te leggen, werd door premier Verhofstadt abrupt teruggcfloten. 

Verhofstadt kon intussen een broos asielcompromis in de schoot van de regering 

bereiken, waar elke taalgroep en elke partij een stuk van haar stand pun ten in kan 

herkennen. Of dit nieuwe compromis ook in de praktijk zal werken is een andere 

zaak. Het asielbeleid lijkt hoe dan ook het zwaktepunt van de regering te blijven. 

CVP: nieuwe naam en nieuwe organisatie, maar geen nieuw 

politiek project? 

En de oppositiepartijen - vooral de christen-dcmocraten - kijken wat onwezen

lijk tegen dit alles aan. De christen-democratische achterban wil een grotere her

kcnbaarheid van zijn partij, maar het is moeilijk zich te profileren tegenover een 

regering die de politieke strijd in eigen schoot zo stevig voedt. Bovenal druist dit 

in tegen de pacificatiecultuur die de christen-democraten zich tijdens hun meer 

dan veertig jaar onverdroten aan het bewind zijn, hebben eigen gemaakt. 

Daarnaast vormen ook de strategische spelletjes van de regeringspartijen een 

potentiele bedreiging. De CVP mag dan al door de andere partijen in de opposi

tie zijn gemanoeuvreerd, haar kiezers willen de regeringspartijen niet voor het 

hoofd stoten. Vooral naar de achterban van de christelijke arbeidersbeweging 

(ACW) wordt gelonkt. Ecologisten (en in mindere mate socialisten) laten niet na 

haar het hof te maken door tegemoet te komen aan de sociale eisen van het 

ACW of haar expertise bij de eigen beleidsvoorbereiding te betrekken. 

Algemeen CVP-voorzitter Stefaan De Clerck heeft onmiddellijk na de gemeente

raadsverkiezingen van 8 oktober jl. zijn visie over het vernieuwingstraject voor 

de christen-democratie in Vlaanderen voorgesteld. De Vlaamse liberalen- volop 

in de strijd om de grootste partij van Vlaanderen te worden en de rol van 'volks-
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•c/ Een meer recht-

se positionering 

van de CVP maakt 

meteen de kans op 

een brede proges

sieve politiel{e 

beweging groter. In 

dat geval is de kans 

groot dat de chris-

telijke arbeidsbewe-

ging haar steun aan 

de CVP definitief 

zal stopzetten. 

partij' van de CVP over te nemen- konden hun ambities (vooralsnog) 

niet waarmaken. De liberalen gaan er in vergelijking met de gemeen-

te-en pravincieraadsverkiezingen van zes jaar geleden flink op vooruit terwijl de 

christen-democraten opnieuw enkele percenten moeten afgeven. Desondanks 

behaalde de VLD toch nog zo'n 4% minder stem men bij deze verkiezingen dan 

de CVP. 

DeClerck wil een einde maken aan het fenomeen van de dalende roltrap waar

bij zijn partij van verkiezing tot verkiezing een gevecht moet leveren tegen een 

voortdurende afkalving van haar electoraat. De klassieke achterban van de chris

ten-democraten sterft geleidelijk af en de partij slaagt er niet in op een meer per

manente basis nieuwe kiezersgraepen aan te spreken. Bijzonder innoverende 

voorstellen over de organisatie van een partij moeten dit fenomeen he! pen 

omkeren. Maar inzake de ideologische positionering van zijn partij blijft hij 

vaag. En het is niet zijn bedoeling om daar onmiddellijk duidelijkheid over te 

creeren. Hij wil thema per thema verschillende maatschappelijke onderwerpen 

actualiseren. Want de tijd van de grate ideologische basismanifesten is volgens 

hem achterhaald. 

Omwille van deze ideologische vaagheid heeft de leiding van de christelijke 

arbeidersbeweging het moeilijk ten aanzien van haar achterban de christen

democraten als enige bevoorrechte gesprekspartner te blijven erkennen. Het 

wantrouwen over de inhoudelijke orientering van de CVP is graot. De krachtlij

nen van 1995 over de verhouding tussen het ACW en de politiek staan onder 

druk1. Zolang de CVP in de regering zat, kregen deze resoluties een eerder mini

malistische interpretatie. Vandaag worden zc maximalistisch gelnterpreteerd. In 

1995 werd de deur van het ACW voor andere partijen op een kier gezet. Vandaag 

staat die deur wagenwijd open. 

Gevreesd wordt dat de CVP wil ingaan op de suggestie komende uit progressieve 

milieus om zich rechtser te prafileren en zo het Vlaams Blok de wind uit cle zei

len te nemen. De christen-democraten worden opgeraepen zich in naam van de 

democratic te richten naar de conservatieve kiezer. Een meer rechtse positione

ring van de CVP maakt meteen de kans op een brede pragressieve politieke bewe

ging grater. Want in dat geval is de kans groot dat de christelijke arbeidersbewe

ging haar steun aan de CVP definitiefzal stopzetten. En dit zou onder andere de 

socialisten niet slecht uitkomen. Zij zijn de voorbije verkiezingen met 19.7% van 

cle stemmen immers teruggevallen op de laagste score sinds de Eerste 

Wereldoorlog en zijn in Vlaanderen slechts de derde arbeiderspartij geworden, 

na CVP en na Vlaams Blok. En de nieuwe regeringsdeelname van de socialisten is 

geen garantie voor succes. Zij zijn op dit ogenblik de spil van de regering. Niet 
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enkel hebben zij - dankzij hun regeringsdeelname sinds 1988- de 

meeste expertise in huis, maar ook zitten zij in de discussies binnen 

de regering meestal geprangd tussen liberalen en ecologisten. Terwijl blauw en 

groen voortdurend polariseren, moet rood bij tijd en wijle de gemoederen kal

meren. Zij vrezen dan ook voor een D66-scenario maar hopen dat met degelijke 

ministers en een voor de eigen achterban aantrekkelijk sociaal beleid, te kunnen 

voorkomen. 

SP en CVP: samen zoeken naar een nieuwe naam? 

Komt daarbij dat de christen-democraten opvallend vriendelijk zijn voor de 

socialisten en zij vooral ten aanzien van de andere twee politieke formaties lui

tiel< spuien. De grote thema's die door de socialisten in de regering worden aan

gebracht, zoals bijvoorbeeld de actieve welvaartstaat en het aanleggen van collec

tieve pensioenfondsen (Zilverfonds), worden door de christen-democraten volop 

gesteund. Naast de inhoudelijke consensus die over deze thema's heerst, speelt 

ook een strategische reden een belangrijke rol. De christen-democraten hebben 

de voorbije drie wetgevende verkiezingen immers vooral een uitstroom van kie

zers naar de liberalen en het Vlaams Blok gekend en zij vrezen in de toekomst de 

inhaligheid van de ecologisten ten aanzien van de achterban van de christelijke 

arbeidersbeweging. 

De twee grote massapartijen, christen-democraten en socialisten stonden 45 jaar 

geleclen, bij de eerste paarse regering, tegenover elkaar. Beiden haalden toen elk 

ongeveer 40% van de stemmen. Vandaag, een kleine halve eeuw later, staan beide 

partijen dicht bij elkaar en halen ze samen nog ongeveer 40% van de stemmen. 

De Belgische binnenlandse politiek is in cle twintigste eeuw lange tijd door (de 

tegenstelling tussen) cleze twee politieke formaties bepaald geworden. Hieraan 

lijkt nu (voorlopig) een einde te komen. 

Op clezelfde dag dat cle CVP uitpakte met de vernieuwingsplannen en aankon

digde dat de partij op zoek zou gaan naar een nieuwe naam, cleelde ook de SP 

mee dater wordt uitgekeken naar een nieuwe naam en een nieuw logo. 

AI schertsend werd in een aantal kranten cle suggestie gedaan dat beicle 

partijen misschien best samen zouden zoeken naar een nieuwe naam en 

een nieuw logo. Maar al schertsend zegt men nogal eens de waarheicl. 

Drs. Wouter Reke is verbonden aan de vakgroep Politieke Wetensclwppen van de 

Katholieke Universiteit Leuven. 
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