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Christen-democratie of 
Volkspartij? 
Een vals dilemma* 

De identiteit van de christen-democratt
sche parttjen wordt niet bepaald door een 
directe band tussen godsdienst en poli
tiek. Voor hen is deze band niet afwezig, 
maar bepalend is de wijze waarop de 
christelijke inspiratie geactua/iseerd wordt 
in het heersende culturele klimaat. 

De nieuwe secretaris-generaal van de lta
llaanse Oemocrazia Cristiana, Arnalda 
Forlani, heeft onlangs voorgesteld de 
naam van zijn partij te veranderen en die 
te vervangen door 'Volkspartij'. Deze 
wens die vrijwel onopgemerkt voorbij is 
gegaan, verdient echter nadere overwe
ging Waarschijnlijk is de suggestie om 
meerdere redenen naar voren gebracht: 
deels om met 'katholiek-democratische' 
accenten een antwoord te geven op aile 
fundamentalisten d1e hun aandacht rich
ten op de band tussen godsdienst en poli
tlek, (opgevat op een behoudende wijze 
zonder enige actualisering van de inspira
tie in het culturele klimaat), ten einde ook 
de discussie over de politieke eenheid van 
de christenen weer op gang te brengen. 
Vergeet niet dat een van de Vaderen van 
het democratisch katholicisme, Luigi 
Sturzo, in 1919 tot de eersten in Europa 
behoorde die sprak van 'Volkspartij' (en 
niet van 'Christen-democratische Partij, 
ook al vanwege het verbod neergelegd in 
de Encycliek Graves de Communi op de 
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christen-democraten om strijd te voeren 
op het terrein van de politiek). Hij had een 
partij op het oog die a-confessioneel zou 
zijn en gebaseerd op een programma; 
een partij niet van 'de' katholieken, maar 
van katholieken, te weten van gelovigen, 
die zichzelf een bepaald politiek pro
gramma gaven. 

Ten tweede heeft men waarschijnlijk in 
herinnering willen brengen het 'volkse' ka
rakter van de christen-democratie, dat wil 
zeggen niet-verlicht en niet bourgeois, 
maar hecht verankerd dankzij haar histori
sche wortels in de lokale verbanden te 
midden van het volk. Daarenboven be
oogde die verandering een hoofdstuk in 
de gesch1edenis van de christen-demo
cratie af te sluiten, namelijk dat van deja
ren na de Tweede Wereldoorlog, op een 
moment waarop de partijen op christelijke 
grondslag in verscheidene Ianden het ad
jectief 'volks-' juist loslieten (dat in de jaren 
tussen de beide wereldoorlogen zo in 
zwang was geweest getuige de ltaliaanse 
Volkspartij, de Franse Democratische 
Volkspartij, de Spaanse Sociale Volkspar
tij, etc.) om terug te keren naar de term 

Roberto Pap1n1 IS hoogleraar 1n de Theorie van de Pol1t1eke 
Part11en aan de un1vers1te1t van Tneste, ltalie en secretans· 
generaal van het lnst1tut International 'Jacques Marita1n' 1n 
Rome 
• Vertal1ng u1t het Frans door de redact1esecretans 

435 



'christen-democratie'. Daarmee moest de 
band tussen christendom en democratie 
weer in het centrum van hun politieke actie 
worden geplaatst waarbij die band be
grepen moet worden als het culturele fun
dament van de christelijke waarden van 
de democratie. Aldus was de vroegere 
band tussen de troon en het altaar die zo 
kenmerkend was voor de 'christenheid', 
stap voor stap tussen haakjes gezet. Zij 
werd echter in dezelfde periode in vele 
kringen (Spanje, Portugal) opnieuw voor
gesteld. 

Toch was het nieuwe voorstel van de se
cretaris van de ltaliaanse christen-demo
cratische partij niet erg vast omlijnd. Het 
was inderdaad niet eenvoudig om een 
nieuwe discussie te openen voor de 
christen-democratische familie in de cultu
rele ruimte, die wij zijn binnen-gegaan, die 
op zeer sprekende wijze het 'tijdperk van 
de onzekerheid' wordt genoemd. De heer 
Forlani bracht echter opnieuw een pro
bleem naar voren dat op het Europese ni
veau reeds aan het eind van de jaren ze
ventig was aangeroerd, op het moment 
dat de christen-democratische partijen 
van de Europese Gemeenschap besloten 
een zelfstandige politieke formatie op te 
richten ten opzichte van de Europese 
Unie van Christen-Democraten. Zij keer
den terug naar de naam 'Europese 
Volkspartij', een neutrale term, zoals zij 
haar op het internationale vlak, onmiddel
lijk na de Tweede Wereldoorlog achter 
hadden gelaten, met de vorming van de 
Nouvelles Equipes lnternationales. In de 
jaren zeventig stonden tenminste twee op
vattingen tegenover elkaar: Voor sommi
gen had de term 'volkspartij' een neutrale 
betekenis, die vervolgens de aansluiting 
mogelijk zou maken van niet christen
democratische partijen van conservatieve 
snit. Voor anderen wilde deze term de 
noodzaak onderstrepen van een diepere 
verworteling in het volk en bijgevolg het 
verlangen naar een waarlijk vooruitstre
vende politiek. Het einde van het confes
sionele karakter werd zo in ieder geval vol-
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tooid en de christen-democratie sloeg op 
die manier - zelfs in de naamgeving -
een minder confessionele en wereldlijker 
weg in. 

Gebrek aan orientatie 
Maar het probleem dat zich vervolgens 
opdrong - en dat naar miJn mening nooit 
opgelost is - was het ontwikkelen van 
een 'doctrine' (om voor de polemiek een 
uitdrukking te gebruiken die van toen af al 
uit de tijd was), een ideele orientatie, bo
venal een programma, als men de vor
ming van een technocratische partij zon
der fundamentele richting wilde vermij
den. De verwijzing naar de sociale leer 
van de christelijke kerken, die zo lang es
sentieel is geweest, wordt versmald, ener
zijds ten gevolge van de autonomie van 
de kerken ten opzichte van de partijen op 
christelijke grondslag en van de seculari
satie van deze partijen, maar anderziJdS 
en vooral omdat dezelfde kerken (bijvoor
beeld in de Encycliek Sollicitudo Rei Soci
alis) verklaren geen technische en syste
matische recepten te hebben om de grote 
problemen van tegenwoordig op te los
sen, maar hooguit de richtingen voor het 
denken te kunnen aanbieden. Zelfs de 
discussie over het natuurrecht, in de zin 
van autonoom politiek denken, is min of 
meer losgelaten door het Tweede Vati
caanse Concilie en is door de theologen 
niet meer opnieuw opgevat. Het persona
lisme, dat de structuur zou kunnen leveren 
voor christen-democratisch politiek den
ken, is zonder kritisch voorbehoud aange
nomen in de basisteksten van de christen
democratische partijen en van de Euro
pese Volkspartij. Om daar een bevredi
gende uitwijding over te vinden moet ech
ter worden teruggegrepen op teksten van 
de partijen die zijn opgesteld tussen beide 
wereldoorlogen of kort na de Tweede We
reldoorlog. 

In werkelijkheid is reeds sinds lang ieder 
nadenken van de christen-democraten in 
Europa van korte adem, hoewel tegelijker
tijd de culturele dimensie meer en meer 
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centraal staat in de sociale wetenschap
pen en zelfs in het dagelijkse Ieven. Aan 
de andere kant bereiken de verschillen in 
polttieke cultuur tussen de diverse 
christen-democratische partijen en in 
eigen boezem soms een niveau waarop 
communicatie niet meer mogeltjk is. Het 
feit dat zekere christen-democratische 
parttJen lid ZIJn van verschillende lnternati
onales, de Christen-Democratische lnter
nattonale en de Conservatleve I nternatio
nale (de lnternationale Democratische 
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Unie) is daarvan een teken, maar ook een 
gevolg. Ondertussen wordt de studie dte 
betrekk1ng heeft op de samenleving door 
de theorieen dte het duidelijkst naar voren 
komen. of ze nu over het macrosysteem 
gaan of tndividualistisch van aard zijn (de 
mtnimale overheid, etc.), dikwijls veron
achtzaamd. De eersten ZIJn voor de hand
having van de status quo, alsof ziJ zwtch
ten voor de maatschappeltjke complexi
tett 

Van de andere kant draaien neo
contracttheorieen, die eveneens in de 
mode ztjn vanwege hun nauwkeurige 
analyses en vanwege het onderzoek naar 
een theone van de rechtvaardigheid, ook 
wegens de huidtge verzwakking van de 
verzorgingsstaat, u1t op het rechtvaardt
gen van neo-corporatistische opvattin
gen AI deze theorieen ztjn een aanval op 
de verzorgingsstaat 
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Vage profilering 
Deze onzekerheid over de fundamentele 
richting van de christen-democratische 
partijen heeft bijgedragen tot een zeer 
vage profilering van de Europese 
Volksparttj en tot geringe scherpte van 
haar politieke optreden. Het zou een ijdele 
troost zijn te profiteren van het feit dat de 
andere politieke krachten zich niet in een 
betere positie bevinden. De grootste 
zwakte waar de christen-democratische 
theorie in Europa aan lijdt betreft zonder 
twijfel het model voor de ontwikkeling van 
de samenleving. Terwijl deze aile aspec
ten van het menselijk Ieven omvat (de om
gang tussen mensen, de economie, het 
milieu, de demografische ontwikkelingen, 
de politiek, etc.), terwijl de socialisten van 
de 'tweede' en van de 'derde' weg, 
sociaal-democraten, christen-soctalisten 
ltjken te bezwijken voor het triomferende 
economisch-ltberalisme, en terwijl de 
christelijke kerkleiders - katholieke en 
protestantse - in de hele wereld (bijvoor
beeld het herderlijk schrijven van de bis
schoppen van de Verenigde Staten 'Eco
nomic Justice for a//') het neo-liberale ont
wikkelingsmodel, met zijn verwoestende 
soc1ale gevolgen en zijn aantasting van 
het milieu, zwaar bekritiseren, schitteren 
de christen-democraten door de afwezig
hetd van hun gemeenschappelijke orien
tatie. 

Het tweede chronisch zwakke punt van 
de christen-democraten - zelfs als deze 
zwakte meestal geen gevolgen heeft voor 
de prakt1sche verrichtingen van hun rege
ringen - heeft te maken met hun alge
mene visie op de politiek en op de staat, 
waarvan het hen niet lukt de precieze rol in 
de sociale organisatie vast te stellen. Op 
het moment waarop de economische en 
financiele machten in het nieuwe kader 
van de mondialisering, de diverse aspec
ten van het menselijke Ieven koloniseren, 
wordt de reikwijdte van de politiek terug
gedrongen. En haar rol wordt nog altijd 
betwist, hetgeen zware risico's inhoudt 
voor de democratie, of het nu het natio-
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nale, het communautaire of het wereld
wijde niveau inhoudt. 

Eigen identiteit 
Sommigen denken dat het actualiseren 
van de inspiratie in de geldende culturele 
omstandigheden overbodig is, als het 
gaat om een reactie op de huidige crisis 
van de christen-democratische partijen. 
Zij zijn geneigd de band tussen gods
dienst en politiek weer aan te halen in de 
overtuiging 1n hun eigen religieuze identl
teit hun politieke identiteit te vinden; een 
behoudende neiging die op uiteenlo
pende manieren in al de Europese chris
ten-democratische partijen aanwezig is. 
Zij willen daarmee duidelijk maken dat het 
christen-zijn correspondeert met het 
christen-democraat zijn en andersom. 
Vandaar de voortdurende behoefte van 
deze groepen om te weten of de christen
democratische partijen wei voldoende 
christelijk van karakter zijn. Vandaar het 
gemak waarmee zij de andere groepen 
stigmatiseren, omdat deze beoordeeld 
worden als minder aandachtig voor de ab
solute voorrang van christelijke 'stand
punten', en vandaar hun onderschatting 
van de programmatische discussie. 

Het standpunt van Sturzo en van allen 
die de lijn hebben gevolgd van een gede-

438 

Geloof en pol1t1ek 

confessionaliseerde partij op basis van 
christelijke inspiratie verschilt daarvan 
sterk. Zij hebben de relaties tussen 
christendom en christen-democratie nooit 
onderschat. Maar zij plaatsten deze niet 
op een str1kt godsdienstig, maar op een 
cultureel niveau, op de wijze waarop Mari
taln het christendom zag uitwerken in de 
politiek, namelijk als de 'historische ener
gie aan het werk'. Oat betekent in het ge
heel niet dat die relaties afwezig zijn, noch 
dat de christen-democrat1e verstoken zou 
zijn van een eigen identiteit, maar dat zij 
zich bovenal bevindt op het ethisch-cultu
reie niveau, alvorens zichzelf vast te leg
gen op het politiek-programmatische ni
veau. Het is mogelijk dat een eventuele 
naamsverandering - van Christen-De
mocratie naar Volkspartij - ertoe kan bij
dragen de gebru1kelijke misverstanden 
weg te nemen. Maar ziJ kan niet bijdragen 
aan het verm1nderen van de noodzaak 
van een ethiek voor de polit1ek. 
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