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Dr. Th.G.J. Kerstiens 

Napoleon Duarte 
Het eervolle einde 
van een vechter 

Onlangs overfeed Napoleon Duarte, chris
ten-democraat en voormalig president van 
El Salvador. Meer en meer dringt de waar
heid door dat deze kleine taaie vechter het 
voorbeeld heeft gegeven in het creeren 
van meer ruimte voor democratie. Hij heeft 
er zeit niet meer van mogen profiteren. 

De vele jaren in Afrika gewerkt hebbende, 
oud-docent filosofie aan de Universiteit 
van Kenya, de Nederlandse pater Dan
ders, maakte in zijn boek 'Non-bourgeois 
theology, an African experience' de vol
gende interessante opmerking 'Bij door 
de Wereldraad van Kerken georganiseer
de internationale theologische bijeenkom
sten gaf altijd de meerderheid van een of 
ander continent de richting der discussie 
aan. Met een meerderheid uit Afrika ging 
men de culturele kant op; kwam de meer
derheid uit Azie dan lag de nadruk op reli
gie en was de meerderheid Latijnsameri
kaans, dan lag de nadruk op het begrip 
gerechtigheid.' Het begrip gerechtigheid 
is zeker het thema dat het Latijnsameri
kaanse theologische, maar ook het politie
ke denken heeft beroerd. 

lndien men een oordeel wil uitspreken 
over een politiek Ieider die een grote in
vloed heeft uitgeoefend op zijn land El Sal
vador en Centraal Amerika, lijkt het gepast 
zijn gedrag te toetsen aan het begrip ge
rechtigheid. Hijzelf schreef in zijn autobio-
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grafie dat hij na zijn presidentschap een 
vervolg wilde schrijven, waarin 'ik zou wil
len beschrijven hoe ons waardensysteem 
veranderd is. Respect voor het individu 
vormt de basis van een niet-geweldzame, 
tolerante en het gemeennut-dienende 
maatschappij.'' 

Heeft de onlangs overleden president 
van El Salvador zijn niet onaanzienlijke !a
lenten ingezet om het ideaal van gerech
tigheid te verwezenlijken? Hijzelf, meen ik, 
heeft de term 'cultuur van geweld' opge
voerd om de carrousel van geweld die in 
de jaren zeventig en tachtig zijn land en 
grote delen van Centraal Amerika over
spoelde, aan te duiden. 

Duarte zelf is, zoals vele Latijnsameri
kaanse leiders in regering of oppositie, 
vele malen met de dood bedreigd. In zijn 
periode als burgemeester van San Salva
dor, toen hij de poging tot omverwerping 
van de militaire president Sanchez Her
nandez ondersteunde- putsch die misluk
te- werd hij met geweld uit de woning van 
de eerste secretaris van de Venezolaanse 
ambassade ontvoerd en gemarteld. Aileen 
onder druk van zijn toenmalige christen
democratische vriend, de Venezolaanse 

Dr. Th G J. Kerst1ens (1927) 1s d~recteur Bu1tenland van 
CEBEMO 

1 Duarte. My Story G P Putman & Sons. New York 1986 
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president Caldera, en met steun van de re
geringen van de Verenigde Staten (VS), 
Brazilie en ltalie, werd zijn executie gean
nuleerd en werd hij uitgewezen naar Vene
zuela. Daar is Napo - zoals zijn vrienden 
hem noemden - zeven jaar gebleven en 
toen hij wilde terugkeren ontliep hij reeds 
bij zijn terugvlucht en gedurende de triom
fale rentree van de vlieghaven Comalapa 
naar de stad, enkele moordaanslagen. Te
recht merkte hij later op 'Rechts wilde mij 
misbruiken, links wilde mij doden, de be
staande junta-regering wilde niets met mij 
te doen hebben. Na zeven jaren balling
schap scheen aileen het volk iets voor mij 
te voelen.' 

Oligarchie 
Om zijn strijd te begrijpen moet men terug
gaan naar de periode waarin bijna aile 
Centraalamerikaanse Ianden geregeerd 
werden door een klein oligarchie van 
grootgrondbezitters, die nauw samen
werkten met de militairen. Voor beide 
groepen was het beg rip sociale gerechtig
heid iets onbegrijpelijks. Mijn eerste erva
ring hiermede deed ik op in 1957 toen ik 
als secretaris-generaal van de internatio
nale katholieke studentenbeweging Pax 
Romana een congres in San Salvador or
ganiseerde. Guillermo Ungo - de huidige 
oppositieleider - was toen voorzitter van 
de Salvadoriaanse studentenbeweging en 
ik moet toen ook, volgens Ungo, de Duar
te's hebben ontmoet tijdens een culturele 
avond, al is mij van zijn aanwezigheid niet 
veel bijgebleven; wei van zijn vrouw, die 
prachtig kon zingen en mij met de toender
tijd geliefde Cubaanse chanson 'La Barca' 
diep imponeerde. 

Tijdens een excursie gedurende deze 
vergadering werd ik uitgenodigd door de 
dochter en zoon van een koffieplantage
(finca)-houder. Hij behoorde niet tot de zo
genaamde vijftien families die het land be
heersten, maar de weelde waarin deze fa
milie leefde, gaf mij direct de kriebels. Wij 
gingen eerst met jeep, later te paard, de 
berg op waar de linea lag en bij het instap-
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pen viel het mij op dat er een revolver on
der de voorruit lag. Tijdens de rit werden 
enkele opmerkingen gemaakt tussen mij 
en zoon en dochter, die beiden in Texas 
studeerden, die het klimaat typeerden. 
'Mogen jullie een revolver hebben?' 
'Ja, mijn vader eist dat, je weet maar nooit.' 

Omhoog cirkelend zag je zo nu en dan 
armzalige nederzettingen van de koffie
plukkers. lk keek terwijl ik uit de jeep leun
de. 
'Waarom kijk je, Thom?' 
'Kunnen we niet eens zo'n nederzetting 
gaan zien?' 
'Nee, dat zijn arme kofiieplukkers die niets 
te zeggen hebben, maar mijn vader zorgt 
goed voor hen', antwoordde het meisje. 
'Maar waarom niet eens met hen praten?' 
'Nou, jij begrijpt dat toch niet. Als je met ze 
gaat praten, vragen de vrouwen allerlei 
dingen voor hun kinderen en dat kunnen 
we toch niet geven ' 
'Maar je zegt dat je vader goed voor hen 
zorgtl' 
'Daar ben ik zeker van ' 
'Hoezo dan?' 
'Nou, wij hebben een goede 'gerente' 
(soort bedrijfsleider) en die bemoeit zich 
hier veel mee. Zie je, mijn familie is meestal 
in het buitenland of in de stad San Salva
dor.' 

Later spreek ik christen-democratische 
politici hierover aan. 'Ja, deze wantoestan
den moeten veranderd worden. De rijke 
klasse ziet niet eens wat voor onrecht ze 
doet, daarom moeten wij studenten helpen 
politieke partijen op te richten, die voor 
rechtvaardigheid opkomen.' 

Sociale rechtvaardigheid 
Napo was geliefd, vooral bij het gewone 
volk in de hoofdstad, waarvan hij jarenlang 
burgemeester is geweest. Oat sociale 
rechtvaardigheid niet maar een leuze voor 
hem was, moge blijken uit het feit dat 
Duarte voor het eerst het voor die Ianden 
ongehoorde idee doorvoerde, dat naarma
te je rijker was, je meer belasting moest 
betalen; dat multinationals, zoals de Cana-
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dese Electricity Company, mee moesten 
werken om de stad van straatverlichting te 
voorzien. Duarte was niet voor niets een in
genieur. Hij zorgde ook dat door moderni-

Napo was geliefd; vooral 
bij het gewone volk in de 
hoofdstad 

sering van het apparaat de registratie van 
inwoners versneld kon worden en dat ge
zondheidszorg ook stadszorg moest zijn, 
etc. 

Hij heeft later duidelijk ingezien dat a
grarische hervormingen nodig waren voor 
een klein, relatief dichtbevolkt land als El 
Salvador, waar de meeste mensen be
hoorden tot de landloze agrarische klasse 
zoals bovengenoemde koffieplukkers. 

Toen Duarte in 1980 president van de 
junta werd - positie waarover hij bitter is 
aangevallen - wist hij een landbouwher
vorming voor wat betreft de grote latifun
dias (boven de 500 hectare) door te voe
ren. De hervorming omvatte 25% cultiveer
baar land, maar sloeg slechts op 244 eige
naren die meer dan 1.250 are per persoon 
bezaten. Deze hervorming stuitte op aller
lei moeilijkheden van de zijde van de 
grootgrondbezitters, maar ook van Ameri
kaanse zijde. De christen-democraten wil
den de ondernemingen overdragen aan 
cobperaties. De Amerikanen wilden verder 
gaan en in een tweede stadium verdere 
verdeling onder kleine boeren doorvoeren. 
Hiervoor zouden grote sommen geld no
dig zijn, gezien de weerstand van de 
grootgrondbezitters, de agro-industrie en 
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de onvermijdelijke terugval in de produktie 
de eerste jaren. 

De Amerikanen brachten hun Vietname
se expert op gebied van landhervorming 
naar voren, Ray Prosterman, vader van het 
zogenaamde 'land to the tiller (grond naar 
de landarbeider)' programma. Oat El 
Salvador toch verschilde van Vietnam ont
ging hem. Geld, meer dan 100 miljoen dol
lar, werd door de ambassade toegezegd, 
maar werd nooit door het Amerikaanse 
congres bekrachtigd. Terecht werpt Napo 
op: 'De VS hadden hun eigen conceptie 
over landhervorming en drongen dit op in 
tegenstelling tot onze eigen plannen.' 

Ruimte voor democratie 
Naast deze concrete maatregelen ging het 
bij Duarte om de cultuur van geweld te 
doorbreken en ruimte voor democratie te 
scheppen. Langzaam maar zeker drukte 
Jose Napoleon Duarte door naar een de
mocratiseringsproces. Als waarnemer van 
het Nederlandse parlement ontmoette ik 
Napoleon tijdens de eerste ronde van de 
presidentsverkiezingen in 1984. Wat miJ 
toen opviel bij deze kleine, maar stevig van 
postuur zijnde Napoleon met duidelijk lndi
aanse trekken, was, evenals bij zijn be
roemde voorganger, zijn zelfverzekerd
heid. Zelfverzekerdheid was hier niet ai
leen vrucht van karakter maar ook van 
Messiaanse geroepenheid. 

Napo vertelde mij: 'lk ben blij dat jullie er 
zijn als waarnemers, want je zult zien dat 
het volk achter mij staat. Jullie in het Wes
ten weten niet wat verkiezingen betekenen 
voor een volk in nood. Het is het enige 
hoopvolle middel als de resultaten niet ver
valst worden.' 

Deze woorden zijn mij bijgebleven. In de 
beide verkiezingsrondes ondervroeg ik tal
laze personen en de overgrote meerder
heid wilde stemmen, maar gaf natuurlijk 
geen enkele aanduiding voor wie ze zou
den stemmen. Als je meemaakt dat op de 
verkiezingsdag op het platteland groepen 
over een weg lopen die onder vuur ligt- bij 
iedere rafel vuur ging iedereen op de buik, 
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maar daarna ging men niet terug, maar 
verder naar het stemlokaal. Geen duidelij
ker bewijs dat de gewone man een stem 
uitbrengen -onder internationale controle 
- een belangrijke daad vindt, waarmede 
hij met duizenden anderen zijn niet aange
hoorde stem tot een klaroenstoot verheft 
voor vrede, zoals in El Salvador, of veran
dering, zoals ik later zag in Suriname of 
laatstelijk in Chili. 

Napo kreeg gelijk, zowel in de eerste als 
in de tweede ronde en later in de eerste 
verkiezingen voor de senaat en gemeen
ten. Het volk zag hem en zijn partij als een 
partij die gerechtigheid en vrede zou kun
nen brengen. 

Hij stierf enkele dagen voor de verkie
zingen in Nicaragua. Deze verkiezingen 
toonden opnieuw zijn principe aan. Het 
volk is bereid zijn stem te gebruiken om 
mensen vertrouwen te geven of misbruik at 
te straffen, mils men weet dat er met de 
stemming niet gemanipuleerd kan worden. 
In Ianden waar kiesbedrog generaties lang 
de regel is geweest, is het tij onder interna
tionaal toezicht aan het keren. Napo's ver
kiezing betekende een begin van demo-

In Ianden waar generaties 
lang de kiezer bedrogen 
werd is het tij aan het 
keren. 

cratisering waarvan de terugkeer naar ui
terst rechts, waaronder ARENA vall, bij de 
daaropvolgende verkiezingen het duide
lijkst bewijs leverde. 
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Gevecht op drie fronten 
Om deze hoop te kunnen verwezenlijken, 
moest Napo op drie fronten vechten. Te
gen uiterst rechts geleid door majoor Ro
berto d'Aubuisson en zijn Arena-partij die 
door oligarchie en industrie werd ge
steund; tegen de linkse guerri//agroeperin
gen die verkiezingen wilden boycotten en, 
nog belangrijker, tegen het Ieger, dat hij 
moest zien los te maken uit het oude ver
bond met de oligarchie. 

Duarte schrijft in zijn biografie dat bij de 
uitbarsting van de rebel lie hij tot de conclu
sie kwam 'dat, indien ik zou moeten kiezen 
tussen de marxistisiche guerrillas tot mijn 
democratische filosofie of de officieren tot 
mijn kamp te bekeren, ik meer kans had 
met het Ieger.' Het Ieger werd die tijd ge
kenmerkt door drie groeperingen: een 
groepering gericht op hervorming en ge
vormd door jonge officieren; een klassieke 
groep met oligarchie verbonden en later 
met d'Aubuisson waarvan de minister van 
Defensie een goed voorbeeld was en een 
derde groep, de 'zuivere' militairen die 
zich niet te veel met de politiek wilden inla
ten en die werd geleid door Vides Cas
sanova. Duarte heeft niet ten onrechte op 
Vides gemikt en zo het Ieger langzaam 
achter zich gekregen. 

Nieuwe generatie militairen 
Kolonel Domingo Monterossa was een bril
jant bevelvoerder van de Oostelijke zone, 
die op lsraelische manier aan het hoofd 
van zijn troepen te vinden was. Op advies 
van een van mijn meer links georienteerde 
jezu'ltische vrienden van de katholieke uni
versiteit bezocht ik hem met collega-waar
nemer Nelissen voor de presidentsverkie
zingen. 

HiJ had niets van de zwaarddragende, 
keurig geklede officieren die zelden verder 
dan het defile-veld komen. Op onze nogal 
scherp gestelde vragen 'zullen de militai
ren de uitslag van de verkiezingen accep
teren of proberen, zoals zoveel keer in het 
verleden, die door vervalsing naar hun 
eigen hand te zetten?' was Domingo's ant-
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woord zeer direct: 'Jullie geloven me niet, 
kom mee, ik gain de betwiste gebieden de 
bevolking toespreken.' Met een militaire 
helikopter - hij zou later omkomen door 
een bom die in zijn helikopter was gesmok
keld- gingen we naar een plaatsje waar hij 
de bevolking toesprak. Zijn accent lag op: 
'Jullie willen gaan stemmen en jullie moe
ten dat doen als burgers, voor wie jullie 
stemmen interesseert de militairen niet, 
maar wij zullen erop toezien dat jullie kun
nen stemmen en wij zullen de uitslag res
pecteren en de nieuwe president dienen.' 
Op de terugweg zei hij 'Je moet me gelo
ven, wij zijn een nieuwe generatie militai
ren. lk jaag de guerrilla's iedere dag op, 
maar heb geen haat tegen hen. Hun solda
ten zijn jonge boer en, hun officieren ge·i"
deologiseerde jongens van de middelbare 
scholen en universiteiten, die, als zein het 
veld zijn, het ontzettend moeilijk hebben, 
maar we moeten er voor het belang van 
hetland wei snel een einde aan zien te rna
ken zonder te veel bloedvergieten.' 

Op de verkiezingsdag was ik met een 
Zweeds diplomaat in de moeilijke gebie
den gaan kijken en geeindigd door in de 
handen van een guerrilla-groep te val len in 
het plaatsje Ercilla. Na een gesprek met de 
guerrilla-comandantes mochten we ver
trekken met achterlating van onze horlo
ges. 

Voor de tweede ronde van de verkiezin
gen zag ik kolonel Monterossa opnieuw. 
'Ais je weer gaat observeren neem je dan 
weer je horloge mee·, vroeg hij lachend. 
Kennelijk wist hij alles van mijn avontuur, 
hij noemde zelfs de groep guerrilla's die 
mij had ondervraagd. lk zei: 'Ais ik weer in 
die richting ga, zitten er dan weer guerril
la's?' Nu was het antwoord 'Je horloge is 
veilig.' Waarin hij niet helemaal gelijk had, 
want Ercilla was opnieuw bezel door een 
andere groep guerrilla's. Ditmaal geen 
horlogepikkers. 

Veiligheid 
De volgende keer dat ik Duarte zag was tij
dens een missie van Europese en Ameri-
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kaanse niet-regeringsorganisaties naar El 
Salvador in 1986. De leiders van enkele 
Salvadoriaanse humanitaire organisaties 
werden bedreigd en wij gingen Napo vra
gen of de regering bereid was om de vei
ligheid van deze humanitaire organisaties, 
die onder meer door de Nederlandse me
definancieringsorganisaties Cebemo on
dersteund werden, te garanderen. Duarte 
was in het tweede jaar van zijn president
schap. Hij had zijn plan ontvouwd. Eerst 
de doodseskaders elimineren en pogin
gen doen om de moordenaars van 
bisschop Romero en vier vermoorde Ame
rikaanse zusters op te sporen en klaarheid 
te brengen in de dood van onder meer Ne
derlandse journalisten; het Ieger onder 
controle te brengen en besprekingen te 
voeren met de opstandelingen, eerst in La 
Palma op 10 oktober 1984 en in Ayugualo 
in november 1989. Deze besprekingen 
waren op een mislukking uitgelopen, aan
gezien, volgens zijn zeggen, leden van de 
guerrillagroep, waaronder de comman
dante Villallabos, niet tot een vergelijk wil
den komen en er een groeiende kloof 
ontstond tussen het vechtende en het poli
tieke deel van de oppositie. De latere groe
pering onder Ungo en Zamora - ook een 
ex-christen-democraat die lang met Duar
te had samengewerkt - zouden later naar 
El Salvador terugkeren om aan de aan
staande verkiezingen deel te nemen. 

lnmiddels was ook zijn dochter Inez ge
kidnapt en later in ruil voor twaalf gevan
gen opstandelingen vrijgelaten. Dit voorval 
heeft Duarte mijns inziens een enorme mo
rele klap gegeven Hijzelf was nooit bang 
geweest voor de dood en de striJd die hij 
meer dan twee jaar gevoerd heeft tegen 
zijn kanker toonde de ware vechter. Het 
idee dat men vrouwen en kinderen van zijn 
eigen familie misbruikte om concessies af 
te dwingen, was voor hem een moeilijk 
aanvaardbare zaak. lk voelde dit duidelijk 
in gesprekken met hem. Hij zag dat zijn 
presidentschap niet de verademing bood 
die hij verwacht had. Hij was zich bewust 
van een zekere corruptie die in eigen partij 
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doordrong. Ofschoon d'Aubuisson was 
geliquideerd, was de Arena-partij verre 
van dood. Leger en guerrilla schenen in 
een soort patstelling gekomen te zijn en je 
voelde dat zijn vastberadenheid niet door 
een optimisme werd ondersteund als voor
heen. Desalniettemin kwam hij in het ge
sprek steeds terug op de termen humani
satie, pacificatie, democratische partici
patie en reactivering van de economie. Hij 
was, zei hij, voorvechter van de mensen
rechten en zou humanitaire organisaties 
blijven ondersteunen en beschermen, ze
ker als zij met de kerken samenwerkten 
De kerken zijn onze enige garantie voor 
een menseliJke toekomst', voegde hij hier
aan toe en ik geloof dat hij meende wat hij 
zei. 

MiJn laatste bezoek aan Napo was in 1987. 
Hij wist toen al van zijn ziekte, al zei hij er 
niets over. De aardbeving had ziJn geliefde 
stad zwaar getroffen en hij zat met een in
terne partijstrijd over zijn opvolging. Licht
punt was echter dat de oppositieleiders 
Ungo en Zamora op het punt stonden te
rug te keren naar het vaderland. 'Zie je 
wei', zei hij, 'ik heb ruimte geschapen om 
het vredesproces op gang te brengen en 
de carrousel van groeiend geweld te bre-
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ken. We beginnen, zij het zeer langzaam, 
resultaten te zien. We moeten doorzetten, 
maar jullie Europeanen zouden ons beter 
kunnen helpen. Als Europa achter de 
groeiende democratisering van Centraal 
Amerika zal gaan staan, krijgen we meer 
ademruimte. We worden nu als het ware 
de speelbal van de grate machten. Die zul
len ons wellicht meer speelruimte geven 
als een verenigd Europa hie rom vraagt.' 
Wellicht had Napo gelijk. Hij kon toen niet 
weten dat Oost Europa uit eigen kracht het 
marxistisch-leninisme op de schroothoop 
van de misbruikte idealen heeft gezet. 

Wat men hem ook mag verwijten, meer 
en meer dringt de waarheid door dat deze 
kleine taaie vechter in Centraal Amerika 
het voorbeeld heeft gegeven in het cree
ren van ruimte voor democratie zonder er 
zelf van te profiteren. Laten we hopen dat 
verder de bevolking van El Salvador en 
Centraal Amerika hiervan zal profiteren. 

Moge de Heer hem de rust geven die 
zijn politieke carriere hem nooit kon ver
schaffen. 
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De partijpolitieke 
situatie in België 

Oe CVP in België vindt de vorming van na
tionaal gestructureerde partijen niet nodig. 
Zij kijkt hoopvol naar de Europese Politieke 
Unie Oe bevoegdheden op het natJonale 
politieke niveau zullen dan ofwel worden 
overgedragen aan Europa, ofwel aa~ de 
deelgebieden Vlaanderen en Wa/lome. 

België mist een staatsfilosofie De chri~
ten-democratie kan hier een creatteve bij
drage leveren. Dit schreef prof. Frank Del
marlino in Christen Democratische Ver
kenningen van februari 1990 

Dit artikel probeert een antwoord te ge
ven op de vraag van Professor Delmarlino 
waarom men er in België na de tederaltsa
tie nog niet in geslaagd is om terug teko
men tot nationaal gestructureerde partijen 
Verder wordt nagegaan of het de taak van 
de christen-democratische partijen is om, 
vertrekkend vanuit hun ideologie , te ko
men tot samenwerking binnen één Belgi
sche christen-democratische partij. 

Om het bestaan van de verschillende 
partijen in België te kunnen. begr iJpen, 
moet men de diverse krachtli Jnen dte de 
politiek beheersen, kennen. De klassieke 
partijen zijn gebouwd op de dne breuklij
nen die door de Belgische politiek lopen: 
- de sociaal-economische; 
- de levensbeschouwelijke; 
- de verhouding tussen de twee grote ge-
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meenschappen (Vlaanderen en Wallo-

nië). . 
Op het einde van de jaren tachttg wer-

den twee problemen politiek actueel , 
waarop nieuwe partijen zich geënt heb-

ben: 
- de migrantenproblematiek; 
- de milieuproblematiek. 

Tot dusver zijn er geen verschillen met 
andere federale staten. Zoals echter pro
fessor Delmarlino terecht opmerkt is Bel
gië waarschijnlijk het enige land in de we
reld dat geen nationale partijen kent In dtt 
artikel wordt getracht om de eerste ele
menten van verklaring van dit unieke ver
schijnsel te geven. 

De staatshervorming in België . 
Daar waar de hervorming van de staat tn 
andere landen gekenmerkt is door een 
centripetale tendens , is dit in België een 
centrifugale. De verschillende deelenttiet
ten hadden om diverse redenen geen ver
trouwen meer in de Belgische unttatre 

staat 
De periodieke rijkstelling, met de daar-

aan verbonden talentelling, had als gevolg 
dat de taalgrens sinds 1932 steeds meer 
opschoof in Noordelijke richting. Na mas-

. . .. h t oor Poli tieke, 
J . Moors (1965) is advtsteur btJ et een rum v 1 
Economische en Soc iale Studies (CEPESS) te Brusse · 
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saai Vlaams protest werd deze talen
telling door een wet van juli 1961 afge
schaft Dit betekende een grote stap naar 
de culturele autonomie van de twee groot
ste deelentite iten van België en meteen 
was de aanzet gegeven tot de oprichting 
van de cu ltuurraden , later omgevormd tot 
de gemeenschapsraden. 

Sinds de oprichting van België in 1830 
lag het economisch zwaartepunt van het 
land in het Zu iden. Maar door de teloor
gang van de klassieke industrieën, en 
vooral de sluiting van mijnen en staalfa
brieken, kwam het meer op moderne in
dustrieën gerichte Vlaanderen aan de win
nende hand. Vanuit Wal lonië kwam meer 
en meer de eis naar een gewestvorming , 
waarin elk gewest met meer autonomie 
zou kunnen instaan voor zijn eigen econo
mische ontwikkeling. Deze drang om baas 
te kunnen zijn in eigen huis , had ook zijn 
gevolgen voor de partijen. Zowel de katho
lieke, socialistische als liberale familie 
werd onderverdeeld in Vlaamse en Frans
talige zusterpartijen die meer en meer een 
eigen koers gingen varen. Naast deze 
klassieke partijen werd de macht van ver
schillende regionale partijen groter. 

Het dubbele mandaat 
De samenstel ling van de deelparlemen
ten, zoal s deze geregeld wordt door de 
Bijzondere Wet van 8 augustus 1980, heeft 
als gevolg dat de leden van de Vlaamse 
Raad , Waalse Gewestraad en de Raad 
van de Franstalige Gemeenschap (de 
'deelparlementen ' van Vlaanderen en Wal
lonië , red. ) ook lid zijn van het Nationale 
Parlement ' Dit versch ijnsel wordt in het ju
ridisch jargon weergegeven door de term 
dubbel mandaat Het dubbele mandaat 
bemoeilijkt de hereniging van de Vlaamse 
en Waalse partijen van dezelfde politieke 
familie , doordat de parlementsleden, die 
v~nuit persoonlijke voorkeur meer gericht 
ZIJn op wat er gebeurt in de deelentiteiten , 
ook deel uitmaken van het Nationaal Parle
ment Dit is theoretisch moeilijk te verant
woorden voor een buitenstaander, maar 
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hiervoor zijn gegronde redenen . Zolang 
het dubbele mandaat in hoofde van de 
meerderheid van de parlementsleden blijft 
bestaan, wil dit zeggen dat deze mensen 

Het dubbele mandaat 
versterkt de verdeling 
binnen de politieke partijen 
tussen Vlaanderen en 
Wallonië 

zich bezighouden met zowel materies 
waarin Nederlandstaligen en Franstaligen 
zich blijkbaar moei li jker verstaan dan met 
andere materies. Dit heeft als gevolg dat 
het bijna ondenkbaar is dat deze parle
mentsleden lid zouden zijn van bijvoor
beeld één christen-democratische partij . 
Die partij zou immers voor materies die be
trekking hebben op de gemeenschappen 
en gewesten voor dezelfde parlementsle
den andere of zelfs aan elkaar tegenge
stelde standpunten moeten innemen. 
Wanneer echter het probleem van het 
dubbele mandaat zal opgelost zijn na de 
derde fase (het beoogde laatste stadium 
van de hervormingen , red.), bestaan er in 
België twee soorten parlementsleden : de 
nationale parlementsleden en de parle
mentsleden die zitting hebben in één of 
ander deelparlemenU Het is dan minder 

1. Artikel 29 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 
bepaalt onder andere dat de Vlaamse Raad bestaat uit 
de leden van de Nederlandse taalgroep van de Kamer 
van Volksvertegenwoord igers en uit de leden van de 
Nederlandse taalgroep van de Senaat d ie rechtstreeks 
verkozen zijn door het kiezerskorps. 

2. Er moet echter opgemerkt word en dat tijdens de debat
ten van de Gemengde Parlementaire Commissie voor 
de Hervorming van de Instel lingen, de commissie die 
de derde fase voorbereidt, aan het licht is gekomen dal 
bepaalde partijen voorstander zijn van het gedeeltelijk 
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De partijpolitieke 
situatie in België 

Oe CVP in België vindt de vorming van na
tionaal gestructureerde partijen niet nodig. 
Zij kijkt hoopvol naar de Europese Politieke 
Unie. Oe bevoegdheden op het nationale 
politieke niveau zullen dan ofwel worden 
overgedragen aan Europa, ofwel aan de 
deelgebieden Vlaanderen en Wallonië. 

België mist een staatsfilosofie. De chris
ten-democratie kan hier een creatieve bij
drage leveren. Dit schreef prof. Frank Del
marlino in Christen Democratische Ver
kenningen van februari 1990. 

Dit artikel probeert een antwoord te ge
ven op de vraag van Professor Delmarlino 
waarom men er in België na de federalisa
tie nog niet in geslaagd is om terug te ko
men tot nationaal gestructureerde partijen. 
Verder wordt nagegaan of het de taak van 
de christen-democratische partijen is om, 
vertrekkend vanuit hun ideologie, te ko
men tot samenwerking binnen één Belgi
sche christen-democratische partij. 

Om het bestaan van de versch illende 
partijen in België te kunnen begrijpen, 
moet men de diverse krachtlijnen die de 
politiek beheersen , kennen. De klassieke 
partijen zijn gebouwd op de drie breuklij
nen die door de Belgische politiek lopen: 
- de sociaal-economische; 
- de levensbeschouwelijke ; 
- de verhouding tussen de twee grote ge-
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meenschappen (Vlaanderen en Wal lo
nië). 
Op het einde van de jaren tachtig wer

den twee problemen politiek actueel, 
waarop nieuwe partijen zich geënt heb
ben: 
- de migrantenproblematiek; 
- de milieuproblematiek. 

Tot dusver zijn er geen verschi llen met 
andere federale staten. Zoals echter pro
fessor Delmarlino terecht opmerkt is Bel
gië waarschijnlijk het enige land in de we
reld dat geen nationale partijen kent In dit 
artikel wordt getracht om de eerste ele
menten van verk laring van di t unieke ver
schijnsel te geven. 

De staatshervorming in België 
Daar waar de hervorming van de staat in 
andere landen gekenmerkt is door een 
centripetale tendens, is dit in België een 
centrifugale. De versch il lende deelentitei
ten hadden om diverse redenen geen ver
trouwen meer in de Belgische unitaire 
staat 

De periodieke rijkstel li ng, met de daar
aan verbonden talente ll ing, had als gevolg 
dat de taalgrens sinds 1932 steeds meer 
opschoof in Noordelijke richting. Na mas-

J. Moors (1965) is advisieur bij het centrum voor Politieke, 
Economische en Sociale Studies (CEPESS) te Brussel. 
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saai Vlaams protest werd deze talen
tel li ng door een wet van juli 1961 afge
schaft Dit betekende een grote stap naar 
de culturele autonomie van de twee groot
ste deelentiteiten van België en meteen 
was de aanzet gegeven tot de oprichting 
van de cu ltuurraden, later omgevormd tot 
de gemeenschapsraden. 

Sinds de oprichting van België in 1830 
lag het economisch zwaartepunt van het 
land in het Zuiden. Maar door de teloor
gang van de klassieke industrieën, en 
vooral de slu iting van mijnen en staalfa
brieken, kwam het meer op moderne in
dustrieën gerichte Vlaanderen aan de win
nende hand. Vanuit Wallonië kwam meer 
en meer de eis naar een gewestvorming, 
waar1n elk gewest met meer autonomie 
zou kunnen instaan voor zijn eigen econo
mische ontwikkeling. Deze drang om baas 
te kunnen zijn in eigen huis , had ook zijn 
gevolgen voor de partijen Zowel de katho
lieke, socialistische als liberale fam ilie 
werd onderverdeeld in Vlaamse en Frans
talige zusterpartijen die meer en meer een 
eigen koers gingen varen. Naast deze 
klassieke partijen werd de macht van ver
schillende regionale partijen groter. 

Het dubbele mandaat 
De samenstel ling van de deelparlemen
ten , zoals deze geregeld wordt door de 
Bijzondere Wet van 8 augustus 1980, heeft 
als gevolg dat de leden van de Vlaamse 
Raad, Waalse Gewestraad en de Raad 
~an de Franstalige Gemeenschap (de 
deelparlementen' van Vlaanderen en Wal
lonië, red) ook lid zijn van het Nationale 
Parlement' Dit verschijnsel wordt in het ju
ridisch jargon weergegeven door de term 
dubbel mandaat Het dubbele mandaat 
bemoeilijkt de hereniging van de Vlaamse 
fn vvaalse partijen van dezelfde politieke 
vamlile , doordat de parlementsleden, die 
~nuit persoonlijke voorkeur meer gericht 

ZIJn op wat er gebeurt in de deelentiteiten 
ook d 1 · ' ee Uitmaken van het Nationaal Parle-
ment Dit is theoretisch moeilijk te verant
woorden voor een buitenstaander, maar 
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hiervoor zijn gegronde redenen. Zolang 
het dubbele mandaat in hoofde van de 
meerderheid van de parlementsleden blijft 
bestaan, wi l dit zeggen dat deze mensen 

Het dubbele mandaat 
versterkt de verdeling 
binnen de politieke partijen 
tussen Vlaanderen en 
Wallonië 

zich bezighouden met' zowel materies 
waarin .Nederlandstaligen en Franstaligen 
z1ch blijkbaar moeilijker verstaan dan met 
andere materies. Dit heeft als gevolg dat 
het bijna ondenkbaar is dat deze parle
mentsleden lid zouden zijn van bijvoor
beeld één christen-democratische partij. 
D1e partiJ zou immers voor materies die be
trekking hebben op de gemeenschappen 
en gewesten voor dezelfde parlementsle
den andere of zelfs aan elkaar tegenge
stelde standpunten moeten innemen. 
Wanneer echter het probleem van het 
dubbele mandaat zal opgelost zijn na de 
derde fase (het beoogde laatste stadium 
van de hervormingen, red), bestaan er in 
België twee soorten parlementsleden: de 
nationale parlementsleden en de parle
mentsleden die zitting hebben in één of 
ander deelparlement 2 Het is dan minder 

1. Artikel 29 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 
bepaalt onder andere dat de Vlaamse Raad bestaat uit 
de leden van de Nederlandse taalgroep van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers en uit de leden van de 
Nederlandse taalgroep van de Senaat die rechtstreeks 
verkozen zijn door het kiezerskorps. 

2. Er moet echter opgemerkt worden dat tijdens de debat
ten van de Gemengde Parlementaire Commissie voor 
de Hervorming van de Instellingen, de commissie die 
de derde fase voorbereidt, aan het licht is gekomen dat 
bepaalde partijen voorstander zijn van het gedeeltelijk 
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ondenkbaar dat men komt tot partijen die 
nationaal gestructureerd zijn voor de natio
naal gebleven bevoegdheden, met Vlaam
se, Waalse en eventueel Brusselse en 
Duitstalige afdelingen. Net zoals nu de 
Vlaamse en Waalse partijen afdelingen 
hebben die zich bezighouden met provin
ciale en gemeentelijke aangelegenheden. 

De verschillende politieke partijen vullen 
daarenboven hun ideologie anders in 
naargelang ziJ zich richten tot Vlaanderen 
of Wallonie. Voor deze gegevenheid kan 
men verwijzen naar de in Belgie voor het 

Sinds 1977 zijn CVP en 
PSC het niet meer eens 
over de 
abortusproblematiek. 

ogenblik zeer actuele problematiek van 
het al dan niet strafbaar steilen van abor
tus. Zowel in het vrijzinnige als in het katho
lieke kamp blijkt het zeer moeilijk te zijn om 
een standpunt in te nemen dat gedragen 
wordt door zowel Nederlandstaligen als 
Franstaligen. Kenmerkend hiervoor is on
der andere het felt dat CVP en PSC sinds 
1977 er niet in geslaagd zijn om een ge
meenschappelijk standpunt in te nemen 
over deze problematiek. 

Tenslotte moet worden opgemerkt dat 
de mensen die de staatshervorming mee 
hebben helpen verwezenlijken, nu nog ze
telen in de verschillende wetgevende or
ganen. Dit laatste punt is een vertaling van 
het beginsel dat in de politiek alles een tijd 
moet hebben om te 'rijpen'. Het is immers 
weinig waarschijnlijk dat een parlementai
re generatie die gedurende twintig jaar 
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meegewerkt heeft aan de opdeling van 
Belgie in gemeenschappen en gewesten, 
om het land te bevrijden van al te grote 
communautaire conflicten, nu ineens de 
noodzaak gaat inzien om weer samen te 
werken in nationale partijen. Diezelfde na
tionale partijen zijn immers in het verleden 
mislukt in hun paging om het unitaire Bel
gie te vrijwaren van communautaire crises. 

De christen-democratische ideologie 
Tijdens het ideologisch congres van de 
CVP, dat op 15 en 16 november 1986 in 
Oostende gehouden werd en dat de naam 
'Geloof, Hoop en Toekomst' droeg, werd, 
vanuit het solidariteits- en het samenhorig
heidsprincipe, geconcludeerd dat een 
Vlaamse christen-democraat moet trach
ten 'VIaming te ziJn om Europeeer te wor
den'. 

Deze doelstelling wordt verder uitge
werkt in hoofdstuk IV van de congrestek
sten, waar onder andere te lezen staat: 
'De keuze voor de parlementaire democra
tie betekent geenszins dat wij deze zoals 
die vandaag bij ons bestaat als volkomen 
en voltooid beschouwen. lntegendeel, er 
is veel misgroei en zij vertoont tal van te
korten die wij in het Iicht van ons sociaal 
personalisme niet kunnen aanvaarden. De 
christen-democraten willen dan ook gron
dige en gedurfde hervormingen op elk be
stuursniveau. ( ) 

De nadruk valt hierbiJ op de niveaus 
'VIaanderen' en 'Europa'. Wij moeten er 
namelijk rekening mee houden dat ons 
land momenteel betrokken is in een dub
bel hervormingsproces. De inschakeling in 
een Europese politieke structuur - en 
daarachter wenkt reeds een mondiale or
dening -, gaat gepaard met een ingrijpen
de overdracht van soevereiniteit en mach-

behoud van l1et dubbele mandaat. Het dubbele man
daat zou blrJven bestaan doordat men tegelr1kerti]d lid 
kan zrJn van de Senaat en lrd van een deelparlement 
Maar rn deze optre zou de Senaat slechts beperkte be
voegdheden kr1JQ81l zoals brjvoorbeeld herzrenrng van 
de Grondwet en benocmrng van de rechters van het 
Arbrtragehof 
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ten aan een groter staatsrechterlijk ver
band. De interne hervorming van de natio
nale structuren wordt gekenmerkt door 
een belangrijke herverdeling van macht 
naar deelgebieden. 

WiJ moeten aanvaarden dat ons land in
gevolge deze twee ogenschijnlijk tegen
gestelde bewegingen - het regionalisme 
en de Europese eenwording- een belang
rijke mutatie ondergaat. Dit proces zal zich 
verder doorzetten. Waar wiJ een globaal en 
samenhangend concept wlilen uitwerken 
voor het geheel van ons politiek-institutio
neel bestel moeten wij de Europese di
mensie dan ook niet meer als 'buitenlands' 
beschouwen. ZiJ behoort integendeel in
trinsiek (intern) tot de herverdeling van de 
vroegere ·soevereiniteit' van de 'nationale 
staat'. die voor ons nu uitgesplitst is naar 
drie n1veaus of d1mensies: de regionale, 
de nation ale en de Europese ( . )' 

Wanneer we het onderliggend ideeen
goed van deze tekst vertalen naar partiJ
vorming toe, houdt dit in dat het vormen 
van nationaal gestructureerde partijen als 
overbodig wordt geacht, omdat hoopvol 
naar de Europese Politieke Unie uitgeke
ken wordt. · De nationaal gebleven be
voegdheden zullen op dat ogenblik over
gedragen worden naar het Europees ni
veau, of eventueel naar het niveau van de 
deelgebieden 

Ondertussen 
Als krit1ek tegen deze stelling kan natuurlijk 
opgeworpen worden dat de Europese Po
litieke Unie nog zeer lang op zich kan Iaten 
wachten. Wat moet er ondertussen gebeu
ren? Veel zal afhangen van het al dan niet 
afschaffen van het dubbele mandaat. En
kel als dit wei gebeurt, ontstaat er een kans 
dat we komen tot nationaal gestructureer
de partijen. Maar dan nog zal men zien, 
net zoals b1j de vorige hervormingen van 
het Belgisch staatsbestel, dat het enkele 
wen zal duren vooraleer deze hervorming 
verteerd' is. Een ander element dat het 
ontstaan van twee soorten mandatarissen 
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kan versnellen, is het optreden van ver
schillend samengestelde meerderheden 
op de onderscheiden niveaus. Door deaf
schaffing van het dubbele mandaat wordt 
de kans dat een partij zowel in de meer
derheid als in de oppositie zit veel groter 
dan dat nu het geval is. Zo'n partij zal voor 
de verschillende groepen van mandataris
sen een aparte strategie moeten ontwikke
len. Steun kan zij dan mogelijkerwijze vin
den bij de ideologische vrienden over de 
taalgrens. Wat hierboven staat, geldt na
tuurlijk voor aile traditionele partijen in het 
politieke spectrum. Hoe kunnen de chris
ten-democratische partijen zich echter on
derscheiden van de andere partijen? Ver
trekkend vanuit het solidariteitsprincipe' 
kan men stellen dat op christen-democra
tische partijen de taak rust samen te wer
ken op de niveaus waar dat kan leiden tot 
de verbetering van de algemene welvaart 
en het algemeen welzijn van de bevolking 
Deze samenwerking kan uitmonden tot 
een vereniging van die partiJen tot een na
tionaal gestructureerde christen-democra
tische partij die ernaar streeft om haar 
'eenheidsprogramma' uit te voeren op het 
gemeenschappelijk, in casu het nationaal, 
niveau. 

3 Ook de doelstell1ng van de EVP IS de eenword1ng van 
Europa verdergaand dan de econom1sche gemecn
schap- 1n een Europese Pol1tieke Un1e die gebaseerd 
IS op vrrjheld. vrede en soc1alc rechtvaard1ghc1d. (Frag
ment u1t het EVP-verk1eZ1ngsprogramma van 1989) 

4 S1nds 1986 IS de omvang van de natronaal gebleven 
bevoegdheden nog afgenomen door or1der andere de 
BrJLOnderc Wet van 8 augustus 1988 (B S 13 augustus 
1988) 

5 Resolutre 4 van de congresteksten van 1986 stelt rn dit 
verband: Voor de pol1treke praktrJk houdt het prrncrpe 
van de solrdarrtert rn 
1 dat mensen geroepen zqn om vrrenden tc worden 
van elkaar Vervreemdrng. afstand. tegenstellrngen tus 
sen menscn mogen dan oak nret als normaal en onher
leldbaar worden bescl1ouwd. 
2 dat de menscn worden opgeroepen d1er1stbaar te 
LrJn aan de medemens. vooral de medemcns dre om 
welke reden dan ook Lwak. benadeeld. kwetsbaar of 
urtgestoten 1s: 
3. dat de mensen solrdarrtert drenen tot stand te bren
gen waar ziJ vooralsnog ontbreekt. haar drenen te ont
Wikkelen waar zrJ reeds bestaat. haar drenen te herstel
len waar ZIJ verloren grng · 
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