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H. van Rompuy (194 7) is d1recteur van het CEPESS, het 
Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies 
van de Christelijke Volkspartij (Be/gie). 

Christen-democratie en 
conservatisme 

Een steeds weerkerend thema is dat de 
christen-democrat1e geen reden heeft om te 
bestaan. De k1ezer zou voor de keuze moe
ten worden geplaatst: liberalisme of collect1-
v1sme. Dan zou er pas duidel1jkheid komen. 
Een steeds weerkerende tactiek van de poli
tieke tegenstrevers is de christen-democra
tie onder te brengen in een van de twee 
antagonistische kampen om haar aldus te 
diskredlteren en opn1euw overbodig te ma
ken. De christen-democratie is de enige poli
tleke formatie wier bestaan telkens ter dis
cussie wordt gesteld. Vooral het socialisme 
bevindt zich in een diepe ideologische crisis, 
maar de toenemende irrelevantie van haar 
boodschap IS voorlopig geen rem op haar 
aantrekk1ngskracht, ook n1et bij intellectue
len. Op zichzelf IS dit belangen van de chns
ten-democratie reeds een merkwaardig ver
schijnsel. Er zijn verschillende antwoorden 
hierop. 
Ten eerste dat het de k1ezer is die beslist of 
een politieke formatie bestaat en zelfs sterk 
is. Welnu, de christen-democratie heeft vrij
wel het hooqste aantal stem men in het Euro-
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pese Parlement. In Nederland en Vlaanderen 
groeperen wij 35% van de kiezersl 
Ten tweede is de polit1ek- goddank- meer 
dan aileen maar een sociaal-economische 
matene. Voor een reeks van domeinen die 
het menselijk Ieven en de samen-leving teke
nen, is er een chnstel1jke visie. lk weet dat 
somm1gen zich inspannen om aan te tonen 
dater geen eenduidige kijk is in de Kerk en 1n 
de christelijke wereld. Er is evenwel duidelijk 
een christelijke traditie. Op het sociaal-eco
nomische 1s er eveneens een optiek die ge
baseerd is op de christelijke tradltie, welke 
goed is samengevat in de sociale leer van de 
Kerk. 
Ten derde tonen de verkiezingen van de 
jongste jaren en maanden een versterking 
aan van de centrum-krachten. Vele polit1c1 
en politicologen hebben lang volgehouden 
dat de cns1s een polansering zou teweeg
brengen die geen plaats zou Iaten voor het 
centnsme. De vooruitgang van de chnsten
democratie, de opgang van de Bntse 'Allian
ce', het handhaven van de Duitse F.D.P .. de 
bl1jvende kracht van het Franse U.D.F. be-
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wiJSt het tegendeel. Bovendien nemen in de 
prakti.jk de socialistische partijen een U
bocht derwijze dat z1j z1ch 1n het midden van 
het politieke veld begeven (vgl. Spaanse so
cialisten e.a.) De christen-democratie is 
wel1swaar meer dan aileen maar een cen
trumpartij, maar de ontwikkeling is toch 
merkwaardig. 
Bij een politieke analyse moet men zoveel 
mogelijk teruggaan naar de feiten. Het zou 
goed zijn dat onze politieke tegenstrevers dit 
leren. 

Conservatisme 
Vooraleer men kan spreken over de verhou
ding tussen christen-democratie en het zgn. 
conservatisme moet men weten wat onder 
deze laatste term begrepen wordt. 
In l1nkse kringen IS conservat1sme een verza
melnaam voor een reeks van opvattingen: 
markteconom1e, autoritair politiek gezag, tra
ditionele gezins- en sexuele moraal, Atlantis
me en anti-communisme. Dit totaal-conser
vatisme wordt, volgens hen, beleden door de 
Republikeinen in de Verenigde Staten, door 
de Duitse C.D.U. Er is een onderscheid met 
de liberalen omdat deze op het vlak van 
precies de gezins- en sexuele moraal per
missieve opvattingen hebben; dit is trou
wens wat de vnjzinn1gen over de partijgren
zen heen bindt. De soCialisten z1jn immers 
paradoxalerwijze voor een geleide economie 
maar voor grate 'morele' vrijheid; de collecti
vlsering op het soc1aal-economsche vlak 
gaat samen met een individualisering van 
sociale rechten en fiscale plichten, in naam 
van de emanc1patie van de vrouw en tegen 
de traditionele gezinsopt1ek. 
De term conservat1sme beantwoordt tevens 
niet meer aan een fysieke werkelijkheid. De 
sociaal-democratische opvattingen van eta
tisering en nivellering hebben het sinds 1945 
gehaald. Oat kan n1et ontkend worden in 
Ianden als Belg1e en Nederland; in Belgie ziJn 
de overheidsuitgaven nu reeds zo groat als 
63% van het B.N.P. en bedraagt de belas
tlngdruk bijna 50%1 De 1nkomensspann1ng 1s 
op een ongeloofiiJke w1jze samengedrukt. De 
zgn. verworven-rechten-stnjd betekent der-
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halve dat er iets essentieels te verdedigen 
valt. Degenen die vandaag pleiten voor meer 
flexibiliteit en privatisenng, kanten zich tegen 
een verstarde en verstaatste ordening. De 
linderzijde wil dus behouden omdat zij er de 
voorbije veertig jaar in geslaagd IS iets op te 
bouwen. De hervormers van de samenleving 
bevinden zich in het andere kamp. De zgn. 
progressieven willen vandaag 'behouden' 
wat er is. De term1nologie behoort dus tot 
krachtenverhoudingen uit het verleden. 
Deze wijziging van het krachtenveld heeft 
trouwens invloed gehad op de verhouding 
van de christen-democratie en het liberalis
me. De feiten zelf hebben aangetoond dat 
een geringer overheidsbeslag, minder bu
reaucratie en een grotere responsabilisering 
van mensen en instellingen onontwijkbaar 
zijn wil het verkalkte Europa zijn concurren
tievermogen herw1nnen, zijn technologische 
achterstand inhalen en een groei van de 
werkgelegenheid bereiken als in Japan en 
de Verenigde Staten. Deze tendens is evi-

' De term 'conservatief' 
behoort tot 
krachtsverhoudingen uit 
het verleden. ' 

dent. De chnsten-democraten die in vele 
Ianden regeringsverantwoordelijkheid dra
gen, kiezen dan ook voor deze benadering. 
Het is dan ook gemakkelijk hen te associe
ren met het zgn. liberalisme. Het is typisch 
dat ook homogene soc1alistische regeringen 
1n Europa bedrijf en markteconomie 1n ere 
moeten herstellen. 
Er is natuurliJk een verschil tussen het stre
ven naar een nieuw evenwicht tussen private 
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' De christen-democratie sluit 
ideologisch zeer goed aan 
bij de ommekeer in de 
tijdgeest. ' 

en publieke sector en het zgn. neo-liberalis
me. In een moderne, hoog ontwikkelde poli
tieke democratie zal men blijven Ieven met 
een overheidsbeslag van 35 a 45%, precies 
omdat een aantal behoeften aileen door de 
overheid kunnen voldaan worden. Dit relatief 
aandeel ligt dan ook veraf van libertatische 
dromers. Dit overheidsoptreden is blijvend 
noodzakelijk om sociale correcties aan te 
brengen op een al te vrije markteconomie. 
De tijdgeest evenwel gaat in de richting van 
meer eigen verantwoordelijkheid of respon
sabilisering. 
Trouwens deze tendens naar decentralise
ring en responsabilisering past zeer goed bij 
het aloude subsidiariteitsbeginsel van de 
christelijk-sociale leer. De jongste twintig jaar 
heeft men dit beginsel onder de korenmaat 
gehouden en men sprak zelfs van het com
plementariteitsprincipe, nl. de samenwer
king, de aanvulling tussen overheid en de 
rest. Op die manier moest men geen keuze 
maken, met andere woorden een verleidelij
ke gedachte voor opportunisten en pragma
tisten. De christen-democratie die in vele 
Ianden lang aan de macht was, vond in deze 
complementariteit een intellectuele verant
woording voor haar eigen politiek die zo'n 
overweldigend overheidsbeslag had meege
bracht. Vandaag herontdekt men de subsi
diariteit waarbij een hoger bestuursniveau 
geen taken op zich neemt die beter op een 
lager niveau kunnen waargenomen worden. 
Wat de burgers beter zelf doen, moet ook 
door hen gedaan worden. De Staat reikt de 
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helpende hand, maar de nadruk ligt op de 
eigen lotsbeslissing. Het is een vorm van 
'ontvoogding', van 'bevrijding', termen die 
door sommigen zo graag gebruikt worden, 
maar dan om via structuren de mens, 
meestal tegen zijn wil in, te verlossen. De 
christen-democratie sluit dus ideologisch 
zeer goed aan bij de ommekeer in de tijd
geest. 

Wortelende waarden 
De christen-democratie moet al van oudsher 
het verwijt van conservatisme incasseren 
voor wat betreft haar opvattingen over gezin, 
recht op Ieven, sexuele moraal en dergelijke. 
Wat wij 'wortelende' waarden noemen, 
wordt door de vrijzinnigheid gelijkgescha
keld met obscurantisme, repressie, hypocri
sie enz. Temidden van de permissiviteit ont
staat er nu wonderwel een nieuwe honger 
naar een houvast, naar niet-materiele waar
den. Er is zelfs een nieuwe bewondering 
voor ascese en voor armoede. De permis
sieve moraal blijft onverminderd ravages 
aanrichten - met de in de mensheid onge
kende demografische ineenstorting: wij ster
ven uit - maar ook hier is de richting het 
belangrijkst. Het tij is aan het keren, niet in 
het minst in intellectuele kringen. Er worden 
opnieuw boeken en bijdragen geschreven 
die haaks staan op de mei '68-literatuur. Er 
is een grote 'Kulturkampf' bezig. Tot voor 
kort was er aileen het open of verdoken 
freudo-marxisme. Het tegenoffensief is inge
zet. Samen kan men natuurlijk spreken over 
de 'restauratie', een soort 'Contra-Reforma
tie', maar met ironie of sarcasme kan men 
deze beweging niet afdoen of tegenhouden. 
Het meest spectaculair is de ontwikkeling bij 
de Franse intelligentsia. Sinds het aantreden 
van het Mitterand-regime (mei '81) loopt zij 
in groten getale over naar liberalisme en 
conservatisme. De zeer bekende denker 
over de christen-democratie en het perso
nalisme, J.M. Domenach, zwoer zijn links 
verleden af ('Lettre a mes ennemis de clas
se') en citeert nu overvloedig K. Popper- de 
lang vergeten filosoof van de democratie -
en F. Hayek, de jarenlang miskende ultra-
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liberaal. lk voeg er wei aan toe dat de Latij
nen de gave van de excess en hebben ... 

Diepgaand mensbeeld 
AI te dikwijls is gezegd hoe belangrijk een' 
bepaald tijdsgewricht is. De jaren tachtig en 
negentig zullen dit in elk geval blijken te zijn. 
De beschavingswende die voor velen vol
trokken leek in de richting van meer collecti
visme en permissiviteit, wordt nu ten grande 
betwist. Het is niet het uur van de aarzelin
gen of van laffe nuanceringen. Keuzen zijn 
onafwendbaar. De christen-democratie be
antwoordt veel meer aan de noden van de 
tijd dan men denkt. Daarom aileen is zij niet 
per se 'waar' maar het is wei een gunstige 
omstandigheid. Een toeval is dit zeker niet 
omdat christendom en christen-democratie 
z1ch steunen op een evenwichtig, diepgaand 
en volledig mens- en maatschappijbeeld. 
Een mens die 'noch engel noch dier' is noch 
!outer lichaam noch Iauter geest; noch indivi
du, noch aileen maar deel van het geheel; 
behorend tot deze en gene we reid. Oat deze 
visie zou weggespoeld worden, zou aileen 
de decadentie betekenen. Het zou niet de 
eerste beschaving zijn die, gedreven door 
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een onweerstaanbare, inwendige drang naar 
de ondergang gaat. Het grote gevecht rond 
deze decadentie is nu bezig. Sommigen vin
den de termen waarin dit hier gesteld wordt, 
te dramatisch en zingen graag de I of van een 
tijd waarin het nooit zo goed was om te 
Ieven, dat er een slingerbeweging in alles is: 
'alles komt in orde'. Het is een oppervlakkige 
analyse die de crisis miskent en te rang
schikken is als intellectuele en karakteriele 
luiheid. 
In deze periode is het dan ook van groat 
belang zich niet te Iaten afschrikken door 
slogans en etiketten die de christen-demo
cratie zullen 'culpabiliseren'. De tegenstan
der rekent op ons sterk ontwikkeld zonde
besef. De term 'conservatisme' is zo'n vorm 
van culpabilisering. Wij mogen met zelfver
trouwen in het intellectueel de bat treden. 
Het ontbreekt ons niet aan argumenten. 
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