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Enkele kanttekeningen 
uit Vlaanderen 

Het nieuwe Program van Uitgangspunten 
waarmee het CDA af wil van de ik-maat
schappij en waarmee het wil overschake
len naar doelenpolitiek, wordt in België 
gezien als een concept voor een vooruit
strevende partij en als onschatbaar refe
rentiepunt voor alle andere christen-de
mocratische partijen en de Europese 
Volkspartij. 

Wat is de eeuwigheidswaarde van een 
Program van Uitgangspunten? Uitgangs
punten onderscheiden zich van tactische 
beschouwingen precies daarin dat ze de 
tand des tijds kunnen doorstaan en dat 
ze als permanent referentiepunt voor de 
politieke actie kunnen dienen. Het zou 
een negatie zijn van hun bedoeling zelf 
indien ze te vaak zouden veranderen. 

Toch is een oefening om deze uit
gangspunten te actualiseren niet nutte
loos. Het moet gaan om een her-taling, 
niet om een fundamentele herziening. 
Deze zou de geloofwaardigheid zelf van 
de politieke partij al te zeer aantasten. 
Immobilisme is echter evenzeer uit den 
boze. Politieke partijen bewegen zich in 
een snel evoluerende samenleving en 
het is niet voldoende om overtuigd te zijn 
van het eigen gelijk opdat een politieke 
partij in deze wijzigende samenleving 
zou kunnen blijven gedijen. Een partij, 
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die niet in interactie is met de samenle
ving, kan beter uitgroeien tot een sekte. 
Maar dit is zeker niet de christen-demo
cratische opvatting van politiek bedrijven. 

Het debat komt ook in Vlaanderen -
zeker na de onverkwikkelijke verkiezings
uitslag van 24 november 1991 - op gang. 
Het bewaren van onze eigen identiteit als 
christen-democraten in een steeds diffu
ser samenleving is geen evidentie meer. 

Geen betere timing mogelijk 
Een actualisering van de christen-demo
cratische uitgangspunten is op het uitge
lezen moment gekomen. Er is nood aan. 
De omstandigheden in de wereld, in 
Europa, maar ook in de Nederlandse en 
Vlaamse samenleving, zijn fundamenteel 
gewijzigd tegenover het ontstaansmo
ment van het CDA. Niet alleen de basis
elementen van de samenleving zijn in die 
korte tijdsspanne gewijzigd, ook de elec
torale landkaart is volop in beweging. 

Kan een actualisering van het Program 
van Uitgangspunten op een interessanter 
ogenblik gebeuren, dan na de parle
mentsverkiezingen in België, de regiona
le verkiezingen in Frankrijk, de verkiezin
gen in twee Duitse deelstaten, en de 
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parlementsverkiezingen in Italië? Overal 
laten de christen-democraten fors van 
hun pluimen, maar er is meer aan de 
hand dan dat. 

Het volstaat niet meer op de klassieke 
manier de christen-democratie voor te 
stellen als die politieke beweging die de 
overdrijvingen van socialisme aan de ene 
kant en liberalisme aan de andere kant 
naast zich neerlegt en overstijgt. Natuur
lijk is dit nog steeds zo. Deze redenering 
volstond in een periode dat de drie klas
sieke stromingen samen 70 à 80% van 
het politieke krachtenveld beheersten. Dit 
is verleden tijd. Het politieke spectrum is 
veel diffuser geworden. Nationalistische 
en vaak ronduit racistische partijen eisen 
meer dan 10% van de markt op, vaak 
vergezeld van pure anti-establishment of 
zelfs anti-politieke partijen. Dit zijn de 
kaarten die momenteel door de kiezer in 
Europa worden uitgedeeld. Het bedaarde 
getouwtrek over zetelaantallen tussen 
drie of maximum vier grote klassieke 
stromingen heeft plaatsgemaakt voor een 
onvoorstelbaar ingewikkeld kluwen. Hier
bij moet de christen-democratie het niet 
zozeer opnemen tegen de socialisten 
(die er overigens in de meeste landen 
nog veel erger aan toe zijn), dan wel 
tegen dat gedeelte van het publiek dat 
een regelrechte aversie heeft opgedaan 
tegen de huidige politieke gezagsdragers 
en het politieke systeem zelf. 

Vooral wanneer die gezagsdragers 
naar voren brengen dat zij handelen 
vanuit grote maatschappijprincipes, wor
den zij niet meer geloofd. Met de val van 
het marxisme-leninisme in 1989 is niet 
alleen het socialisme en de Westeurope
se sociaal-democratische variant ver
dacht geworden, alle ideologieën krijgen 
van hetzelfde laken een pak. Grote 
maatschappijdragende principes hebben 
hun geur van heiligheid verloren, ook de 
onze. Vanuit hun jarenlange regeringser
varing hebben de christen-democraten, 
zowel in Vlaanderen als wellicht in Ne-

Christen Democratische Verkenningen 5/92 

Program van Uitgangspu nten 

derland, bij het brede publiek niet zozeer 
het imago van de gedreven wereldverbe
teraars, dan wel van de permanente 
bezetters van de machtsposities. Partijen 
met quasi constante regeringsdeelname 
vertonen voor de publieke opinie een 
grijs profiel. 

Dat in die omstandigheden de vraag 
naar actualisering van de uitgangspunten 
wordt gesteld, is niet meer dan logisch. 
Deze beweging kadert trouwens in een 
Europees verband. Ook in het kader van 
de Europese Volkspartij wordt met het 
oog op het congres in het najaar het 
beginselprogramma van 1976 aan de 
nieuwe omstandigheden getoetst. Een 
gezamenlijke inhoudelijke bezinning 
dringt zich trouwens op in Europees 
verband. De fenomenen van verrecht
sing, van politieke irrationaliteit zijn over
al gelijklopend. Daarbij wordt voor de 
EVP de toestand nog gecompliceerd 
door het feit dat de christen-democratie 
niet in alle lidstaten eenzelfde verschij
ningsvorm en eenzelfde historische tradi
tie heeft. 

Wat nu gebeurt op het Europese front, 
is voor de christen-democraten als traditi
onele evenwichtszoekende partij een 
grote bedreiging. Het kan echter ook een 
grote uitdaging voor herbronning zijn. In 
die zin is het misschien providentieel dat 
het CDA deze oefening kan maken nog 
voor de verkiezingen, en dit met in het 
achterhoofd wat de christen-democrati
sche partijen in de rest van Europa is 
overkomen. 

Wanneer de andere Europese chris
ten-democratische partijen zich bezinnen 
over hun toekomst en hun profiel, doen 
zij dit met het trauma van de verkiezings
nederlaag. De CDA-oefening biedt onte
gensprekelijk het voordeel van de onbe
vangenheid en is dan ook voor de 
Vlaamse christen-democraten een mooi 
referentiepunt om de analyse dieper te 
maken dan een pure afrekening met het 
recente verleden. De interne oefening 
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komt alvast bij de CVP volop op gang 
over het politiek profiel en, vooral ook om 
een verwatering te vermijden, over een 
politiek project voor de eenentwintigste 
eeuw. 

Geen business as usual 
De tekst van het ontwerp Program heeft 
het over een 'nieuwe fase' voor de chris
ten-democratie. Met de analyse over de 
voorgaande twee fasen kan men het 
volmondig eens zijn: na de fase van de 
emancipatie van achtergestelde bevol
kingsgroepen en deze van de wederop
bouwen vernieuwing, is een nieuwe fase 
aangebroken met totaal nieuwe uitdagin
gen en omgevingsfactoren. Is de vrees 
echter niet gegrond dat men al te ge
makkelijk hoopt dat ook nu de christen
democratie wel weer een antwoord zal 
weten te formuleren, gebaseerd op de 
vier kernbegrippen? 

Zou er geen parallel kunnen ontstaan 
tussen de christen-democratie en andere 
bewegingen, die op een bepaald moment 
in de geschiedenis zijn ontstaan en op 
natuurlijke wijze weer verdwenen zijn? 
Het is nagenoeg een constante in de 
geschiedenis dat dankbaarheid over de 
generaties heen nauwelijks bestaat. Om 
enkele voorbeelden uit eigen land te 
geven: het is niet omdat onder meer 
socialistische partijen - soms zelfs letter
lijk - gevochten hebben voor de invoering 
van het algemeen enkelvoudig stem
recht, dat de burgers in de samenleving 
van vandaag hiervoor nog steeds met 
dankbaarheid de socialisten in hun stem
gedrag gedenken. Het is niet omdat de 
Vlaamse beweging met haar verschillen
de componenten erin geslaagd is de 
Vlaamse minderheidspositie in ons land 
uit te bouwen tot een positie van politie
ke gelijkwaardigheid en economisch 
overwicht, dat de bevolking hiervoor haar 
dankbaarheid uit. 

De christen-democratie heeft in heel 
de naoorlogse evolutie, samen met ge-
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lijkgezind geïnspireerde organisaties, 
haar stempel gedrukt op de wederop
bouw in een sociaal-economisch consen
susmodel en hierbij enorme successen 
van welvaarts- en welzijnsverbetering 
teweeggebracht. De christen-democrati
sche opvattingen en de natuurlijke paral
lellen met het sociaal-economisch mid
denveld pasten als gegoten op de maat
schappelijke werkelijkheid van de eerste 
naoorlogse decennia. 

Democratie wordt in vele 
kringen veeleer als een 
last dan als een lust 
ervaren. 

Kan men met zekerheid zeggen dat de 
uitdagingen van vandaag - leefmilieu, 
veiligheid, immigratie ... - op dezelfde 
manier als gegoten zitten op onze klas
sieke manier van werken? Wat evenzeer 
geldig blijft als vroeger, is het streven 
naar waardenoverdracht en aanspreken 
op verantwoordelijkheid van alle burgers 
in hun verbanden. De concrete toepas
sing is minder evident voor het nieuw 
soort maatschappelijke thema's waarmee 
we nu worden geconfronteerd. 

Het volstaat niet te zeggen dat het 
ch risten-democratisch gedachtengoed, 
en meer bepaald het personalisme, een 
eeuwigheidswaarde heeft en dat we het 
dus gewoon eventjes moeten actualise
ren aan de nieuwe uitdagingen. Zo sim
pel is het niet. Alle politieke bewegingen 
ontstaan en eindigen vroeg of laat. Bij 
iedere nieuwe fase van de christen-de-
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mocratie moet grondig nagedacht wor
den over de vraag of de vertaling van 
haar uitgangspunten nog wel 'kleeft' aan 
de maatschappelijke werkelijkheid. Dit is 
in de diffuse jaren negentig niet meer 
evident. Om de burger aan te spreken -
en ondanks alle idealisme moet dit toch 
ook een van de doelstellingen van een 
politieke partij zijn - is allicht meer nodig 
dan nog eens herformuleren dat we de 
partij zijn van publieke gerechtigheid, 
rentmeesterschap, solidariteit en gesprei
de verantwoordelijkheid. 

De nieuwe tijden 
Vandaar dat de keuze van de thema's 
van cruciaal belang is. De vijf sectoren, 
die in het ontwerp Program speciaal 
worden behandeld, zijn mijns inziens 
uitstekend gekozen. Vooral de keuze van 
de democratische uitdaging zelf als aller
eerste prioriteit is gerechtvaardigd. Hier 
speelt immers bij uitstek het syndroom 
van de 'intergenerationele ondankbaar
heid'. Democratie wordt in vele kringen 
veeleer als een last dan als een lust 
ervaren. Het moeizaam verworvene roept 
geen vreugdegevoelens op. De burgers 
in een ingewikkelde samenleving duide
lijk maken dat verkiezingen meer zijn dan 
een obligaat nummertje populariteitspolls, 
maar echt tot het wezen van een demo
cratisch geïnspireerde samenleving be
horen, is een moeilijke opdracht. In deze 
opdracht vinden christen-democraten 
trouwens uitdrukkelijk een van de motive
ringen voor het belang van het maat
schappelijk middenveld. Een democra
tie, waar tussen de anonieme burger en 
de zogezegd almachtige (maar in de 
feiten steeds onmachtiger) overheid niets 
staat, leidt tot vervreemdingsverschijnse
len. Welnu, vervreemding past niet in 
een harmonieuze samenleving zoals wij 
christen-democraten deze voorhouden. 

Twee aspecten verdienen nog nadere 
toelichting, omdat zij tekenend zijn voor 
de nieuwe tijdsgeest. Eerst en vooral 
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belijden wij als christen-democraten van
zelfsprekend ons geloof in Europa. Dit is 
een dogma, dit is onze tweede natuur. 
Dit moet zo blijven. Zijn wij terzake e
venwel niet te optimistisch? Laten wij ons 
niet teveel leiden door het Maastricht
gevoelen ? De vrees bestaat dat Europa 
als ideaal lang niet meer door zovelen 
gedeeld wordt als pakweg twee à drie 
jaar geleden met de hele Euroforie rond 
1992. En het gaat hierbij niet alleen over 
de rol die aan de regio's wordt toege
kend in het nieuwe ontwerpverdrag. De 
democratische legitimiteit van de Europe
se besluitvorming zelf is in het geding. 
De nieuwe Europese initiatieven leiden 
tot meer uitgaven, waarvan uiteindelijk 
de budgettaire en politieke verantwoorde
lijkheid wordt gelegd bij de bewindvoer
ders in de lidstaten. Het Europese pro
ject moet met hand en tand verdedigd 
worden. Het alternatief is immers veel 
slechter. 

Het verzekeren van gespreide verant
woordelijkheid door te werken met breed 
ingebedde maatschappelijke verbanden 
is een klassiek christen-democratisch 
geloofspunt. Ook het nieuwe ontwerp 
Program van Uitgangspunten vertrekt 
van deze stelling. Deze kan vanzelfspre
kend gedeeld worden, maar men moet 
mijns inziens beseffen dat men daarmee 
flink tegen de tijdsgeest in roeit. Deze is 
anders. En men kan ze op twee manie
ren interpreteren. Sommigen noemen 
onze tijd individualistisch, materialistisch, 
cynisch, egoïstisch. Ik deel dit cultuur
pessimisme niet volledig. Men kan wel 
vaststellen dat er een grotere ongebon
denheid ontstaat, een groter streven naar 
autonome geluksbeleving, een streven 
naar welbehagen eerder dan naar waar
denbeleving, een diep scepticisme tegen
over ingewortelde structuren. Als chris
ten-democraten voelen wij ons hier onge
twijfeld erg onwennig tegenover. Zijn het 
immers niet die tussenliggende structu-
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ren die het maatsditfppelijk leven in 
goede banen leiden? 

Vandaag zijn mensen 
aanspreekbaar op 
waarden van 
verantwoordel ij kheid, 
engagement en 
solidariteit 

Welnu, ook hier speelt de 'intergeneratio
nele ondankbaarheid'. De maatschappe
lijke verbanden, die in de naoorlogse 
wederopbouw mede de sociale emanci
patie van brede bevolkingsgroepen voor 
ogen hadden, hebben een groot deel van 
hun doel bereikt. De mensen zijn een 
stuk geëmancipeerder en dus mondiger 
geworden en aanvaarden minder gemak
kelijk dan voorheen bevoogding door 
organisaties van bovenaf, zelfs wanneer 
deze het 'goed bedoelen'. Vele interme
diaire organisaties zijn als het ware het 
slachtoffer van hun succes geworden en 
zijn tot goed geoliede instituties gewor
den, waarbij hun oorspronkelijke bezie
ling het in de feiten moet afleggen tegen 
de efficiëntie van hun dienstverlening. 

Het is een probleem, waar de christen
democraten in Vlaanderen, mede naar 
aanleiding van de verkiezingsuitslag op 
24 november, uitdrukkelijk mee worstelen 
en waar we sterk moeten opletten het 
kind niet met het badwater weg te gooi
en. Gewoon stellen dat we voor het 
maatschappelijk middenveld zijn en zelfs 
het argumenteren ervan klinkt niet ge
makkelijk meer door in een gedeelte van 
de publieke opinie dat - vaak zelfs tot het 
irrationele toe - een open ontzuilingsde-
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bat wn voeren en als het ware bloed wil 
zien vloeien. Onze verwoording van het 
belang van intermediaire organisaties in 
de samenleving mag niet louter overko
men als een verkrampte verdediging van 
het maatschappelijk status quo en van 
de verzuiling. 

Een open antwoord op de nieuwe 
tijdsgeest 
Het positieve van het ontwerp Program is 
dat het uitdrukkelijk de nieuwe maat
schappelijke uitdagingen, en dit in een 
goede prioriteitenvolgorde, betrekt in de 
uitbouw van een samenlevingsvisie. Het 
zou immers totaal contraproduktief zijn 
onze ideologische vernieuwing te base
ren op een defensieve houding. Een 
nostalgisch teruggrijpen naar een perio
de, toen de maatschappij nog veel meer 
van het christelijke element 'doordesemd' 
was, is zinloos. De christen-democratie is 
een politieke beweging, die in de maat
schappij van vandaag militeert, en niet 
meer in die van gisteren. 

Moet men daarom alles aanvaarden 
wat in de huidige samenleving gebeurt? 
Vanzelfsprekend niet, het begin van 
iedere politieke actie is immers een onte
vredenheid, een oprechte verontwaardi
ging, over bepaalde aspecten in de sa
menleving. 

Ook christen-democraten hebben nog 
een boodschap te vertellen. En zij moe
ten hierbij zelfs niet aarzelen een stuk 
tegen de tijdsgeest in te gaan. Ons poli
tiek project, gestoeld op een christelijke 
inspiratie, gaat niet uit van gemakzucht, 
van egoïsme en zelfbetrokkenheid. Het 
verwijst naar waarden, die misschien niet 
meer zo zichtbaar zijn in onze gecom
mercialiseerde media. Het verwijst naar 
gedragingen, die niet meer vanzelfspre
kend zijn. 

En toch ben ik ervan overtuigd dat pre
cies in de diffuse maatschappij van van
daag mensen aanspreekbaar zijn op 
deze waarden van verantwoordelijkheid, 
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engagement en solidariteit. Tegen de 
tijdsgeest inroeien kan lonend zijn, op 
voorwaarde dat het op een positieve 
manier gebeurt. De uitlegging van het 
nieuwe Program van Uitgangspunten zou 
er niet toe mogen leiden dat het CDA of 
de christen-democratie in het algemeen 
overkomen als de partij van het verleden, 
de 'anti-moderne' partij. Ons samen le
vingsconcept, waarbij we als het ware 
weg van de ik-maatschappij willen, moet 
integendeel als vooruitstrevend worden 
geduid tegenover het achterhaalde indivi
dualisme en economisme van de jaren 
tachtig. Iedere tijd is rijp voor een ander 
type ideologie. De jaren negentig kunnen 
warm worden gemaakt voor een heden
daagse versie van het personalisme. Als 
we nu niet kunnen profiteren van de 
ineenstorting van het socialisme en de 
als excessief ervaren bijwerkingen van 
het neo-liberalisme, wanneer kunnen we 
het dan wel? 

Bij de uitwerking van zo'n politiek pro
ject is het essentieel, zoals het Program 
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van Uitgangspunten overigens doet, een 
debat te voeren over de kerntaken van 
de overheid. Dit debat is de voorbije tien 
jaar door de budgettaire realiteiten wat 
op de achtergrond geraakt. Het lineaire 
denken heeft overheerst, het is de taak 
van een politieke partij om op lange 
termijn ook de structuren zelf te bevra
gen. De christen-democratie moet als 
geen ander in staat zijn het publieke 
debat op een hoger niveau te tillen en 
over te schakelen van een middelenpo
litiek naar een doelenpolitiek. Het ont
werp Program van Uitgangspunten van 
het CDA biedt terzake voor alle andere 
christen-democratische partijen en voor 
de Europese Volkspartij zelf een on
schatbaar referentiepunt. 
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