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Het hoek 'Tussen Staat en Maatschappij' (over de geschiedenis van

:Z

de christen-democratie in Belgie tussen 1945 en 1995) laat zien
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dat de christen-democratie in Belgie veelkleurig van aard is. Er zijn
opmerkelijke verschillen met Nederland zoals de grote invloed van
standsorganisaties en het feit dat het politieke zwaartepunt bij de
partij en niet bij de gekozen volksvertegenwoordigers ligt.
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n 19_')5 verscheen hct hoek 'Tu-,scn
Staat en l\1<lat<.chapp1j' over de gc-

chri-,ren-democratie in het Belgischc

schiedenis van de chri-,ten-demo-

in vijl hoofdstukken die bepaalde liJd-

cratie in Helgic tmsen

1945 en

vakken bchandelcn. Dec\ 2 ( pagina

1995.

1 1CJ-262 '1 handelt over de -,rructuur en

Het is een omvangrijk werk geworden:

de vcrankering van de christen-demo-

I

politieke landschap en is onderverdecld

cratische partijen en is on-

5(d pagina's. De bladzij-

dcn 5 19 tot 563 bcvatten

dcrverdeeld in vier hootd-

de voetnoten. Reeds dit

'>tukken

laatstc geeft aan dat hier

263-51 H! hchandelt de in-

sprake i'> van een weten-

vloed van de christen-de-

Dec\ 3 1 pagina

schappelijk werk. D1t wa.,

mocratic op her politieke

ook de uitdrukkelijke up-

Ieven. Dat gebcurt in ticn

zet van de initiatidnemers

hoofdstukkcn, die elk een

hank Swaelcn en Charles-

beleidsterrein bchandelcn,

Ferdinand Nothomb. ZiJ

dat overeenkomt met ecn

lormulcren

van de dcpartcmcnten. In

her

zeit

als

deze

1

volgt: '1----Ict gcvaar van ccn

dergelijkc

onderncming

Proj.111rdr. A Postma

wa-, uiteraard dat zij zou uitmondcn in
ccn

ongcloofwaardigc

capita

rcccmic

zullcn

slechts enkelc van de velc
bchandeld

kunncn

worden.

zelfvcrheerlij-

king. Daaro111 wcrd van meet al bcslist
uir-,\uitcnd wetcnschappelijkc normcn
bij de rcdactic van her hoek tc hante-

Het ontstaan van de christendemocratie
lnteressant is de be-,chritving die gegcven wordt van het ontstaan van de

De inhoud valt in drie delcn uitcen.

christen-democratic Hicruit blijkt dat

Dec\ 1 ( pagina I 1-1 18! gaat over de

een onderschcid gemaakt moet worden
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tL"scn katholickc partij enerziJd' en
chri'>tcn-dcmocratie

andcrzijds

De

aandeel van de lloerenbond bcdroeg in
1946-1 'Jo5 20,6, in

C:hri'>tclijk

I 995

14'!\, Het

christcn-dcmocratJc ontwikkcldc zich

Nationaal

IV\iddenstands-

nict tot cen alzonderlijkc partq, maar

verbond haalde in 1946-1 '!65 17,6%, in

tot cen duidelijk hcrkcnharc en gcorga-

1995 22%. Het percentage van de stan-

nisccrdc fractic binncn de katholieke

dcnlozen hcdroeg in de peri ode I 946-

partij. Daarnaast he-;tond een andere

1965 22,5%, in 1995 II%. De ontwik-

fractie binnen de katholiekc part1j: de

kcling van de afgclopen halve eeuw

con'-.crvaticvcn.

gaat dus niet in de richting van een ver-

Kenmcrkend voor Vlaandcren v(J6r de

zwakking van de -,tandsorganisaties,

Tweede Wcreldoorlog wa'> de aanwc-

n1aar toont juist een vergroting van hun

zighcid van hct begrip christen-demo-

invloed.

cratic in twce hetekenissen: cr wa., de
chri'>ten-dcmocratie in engc zin, die be-

Sedert de statutcnwiJziging van 1989

trekking had op het Algcmecn Chris-

wordt van de C:VI'-Icden heel wat ver-

telijk Werkcrwcrbond I ACW); daar-

wacht. Cccist wordt dat zij meedoen

naast wa-, er een christen-democratic in

aan een gemeenschappclijk dcnken en

bredc zin, waarvan hct maatschappelijk

handelen; acticf meewerken aan de ont-

programma luiddc "C:hri'>teliJk, Vlaam<,

wikkeling en hct uitdragen van de

en volbgezind"

christen-democratischc politieke over-

Na de Twccde Wereldoorlog kwam hct

tuigingi n1cc inhoud en ge~taltc gevcn

tot de oprichting van de Chri-,tclijkc

aan de partij: de interne regels eerbiedi-

Volbpartij rC:VI') Wczenli1k voor de

gen en loyaal mcewcrken aan de uit-

nicu,vc partij WJ'-; hct Kcr')tprogran1111a

voering van de besli""'ingcn gcnon1cn

van I 'J46. Hock steen wa<. hct pcr-,ona-

door partijorgancn; en actiel deelne-

li-,mc· de ontplooiing van de pcrsoon in

mcn

zijn gezin en in zijn berocp-,activitei-

schappelijke Ieven. Naa<.t actieve lcden

aan

hct georganiscerdc

maat-

tcn

kent de partij ook client- en sympathi-

De opbouw en geaardheid van
de CVP

Sedert de <,tatutcnwijziging van 19WJ i<.

santenleden.
er sprake van 'cen gematigd dualisme'

Hct ovcrwicht ligt nict mccr hiJ de vcr-

tu<;<,cn de fracties cncrzijds en de vcrte-

kozencn, maar hij her partijapparaat

gen\voordigcr'-; in de regering ander-

De verkozcnen moctcn zich on-

zijds. Zo werd onder mecr bepaald dat

dcrwerpcn aan de partijtucht, waardoor

de fracties hierarchisch niet onderge-

op tcrmipl ook hun individuele verant-

<,chikt zijn noch aan het nationaal par-

woordelijkheid overglllg naar de partij.

tijhe-,tuur noch aan de regenng(en).

zcll

Opmerkelijk in de C:VI' is de sterkc
aanwezighcid van de standsorganisa-

Wat i' de verhouding van de CVP tot

tic-,

deze

de katholieke Kerk en de btholiekc or-

niet, doch in de praktijk spclcn ze ccn

ganisatiesc De katholicke zuil heeft

grote rol. l'arlcmcnhlcdcn worden toe-

zich .,cdert de jaren vijltig kunnen

gerckend aan ccn bepaalde <,land

handhavcn,

Formeel-juridi-,ch

he<.taan

In

echter

uitsluitend

door

I '!46-1 965 was het aandeel van hct

middel van cen vcrregaandc secularisa-

AC:W IAigcmccn C:hri-,telijk Werkcr<.-

tie van zijn ideologische ba-,is. De

vcrhond) 15, I 'Yr,, in 1995 49%. Het

plaats van de Kerk al-, overkocpelende
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en integrerende instantie is grotcndeels

:....
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tenheid met de klemtoon op socialc

ingenomen door de partij. De CVI' is

rechtvaardigheid en medenlCn-,elijkheid

tot op heden hijna als een Siamese

- worden ze jui<,t algcrcmd om ex-

tweeling met de belangrijkste btho-

treem-rcchts te kiezen.

lieke sociale organisatie<, verbonden ge-

De hoogste score (50%) haalt de C:VI'

hlcven, met name de standsorganisaties

hij de kerkelijke katholieken. Voorts

en daarnaa<,t vooral het katholick on-

wordt het <,temmen op de C:VI' hevor-

derwij<. en Caritas Catholica. 1\laar de

derd door het lidmaahchap van een

j)

voortdurende electoralc achteruitgang

christchjke socialc organisatie. Voor de

.:J

van de CVI' leidt er toe dat ziJ langza-

Jonge kiczers gaat dat echter nict mccr

:c

merhand niet Ianger in <,taat dreigt tc

op.

L

zipl haar centrale tunctie waar te ma-

.w

ken. I )c lcden en vooral clicnten van de

,:;'
.n

De ideologie van de CVP

katholieke orgamsaties stemmen im-

In haar Kerst programma van I 945 koos

mers niet Ianger volgen<, de verzuildc

de C:VI' voor het pcrsonali-,mc. De uit-

lijnen. Voor de grotc katholieke organi-

oekning van de politicke macht is on-

satlcs in Vlaanderen doemt er op ter-

derworpen aan cen kerndoelstclling: de

mipl daardoor een helangriJk prohlcem

ontplooiing van de pcr<,oon. De partij

op. Door de toenemende voorrang die

gaat u1t van de idea len van vrqheid. ge-

zi_j gcven aan hun c1gen donlcinspcci-

lijkhcid en rechtvaardigheid die de cr-

ziJ

knis zijn van het we'>lerse humanisme.

zich hovendien al<. vanzelt van de an-

De part11 heelt gcen binding mecr met

dere organisaties en van de zuil zeit.

cen hepaalde geluolshclijdcnis en staat

lieke doelstellingen, vcrwi1dercn

open voor allen, gc\ov1gcn en ongclovi-

De kiezers van de CVP

gen,

verenigd

rond

de

wezenlijke

Van aile partiJen is het elcctoraal van

grond\vaarden van de \VC"iter~c hc"icha-

de CVI' hct meest heterogeen als men

ving. Het doc! van de partq i-, nict meer

kijkt naar het gcnoten onderwij<. en de

de verdediging van de katholieke gods-

socio-prote"ionelc samenstelling. De

dicn-a, van zijn instcllingcn en van zip1

trouwc C:VI'-kiezers vallen te typcren

werken. De partij hlqtt evenwel ecn

als

'Christclijkc partij'

cultureel

conservat1eve

kiezer<,.

l'vlecr dan het gemiddclde zip1 ze tegen
libcrali-,ering van abortus, ze hangen

De eerstverantwoordelijkc voor de ont-

relatid mecr autoritaire denkheelden

plooiing van de persoon is de per<,oon

aan, ze hehhen mecr reserve tegen een

zell die vrij, in voile overeemtemming

onbcperkte (en kriti-,chel vrije me-

met de waarden die de zijne zijn. de lc-

ningsuiting in het opcnhaar. ze leggen

venswijze moet vindcn die hem past.

mecr de nadruk op natuurli1kc vcrschil-

De CVI' is voor<,tander van het ideolo-

lcn tU"i':len n1annen en vrou\vcn, en zc

gi<,ch plurali<.me

wijzen icts minder radicaal de superio-

Hct hcgrip 'pcr':,oon' -;taat tcgcnovcr

ritelt van het hlanke ras at.

het hegrip 'enkeling dat van liherale

lletekent dit nu dat deze kiczers aange-

huize i<, De menselijke persoonlqkheid

trokken worden door het Vlaam<, lllok7

kan slechts ophloeien 1n voor haar gc-

Dat i<. niet het geval. Vanwege andere

schikte 'maatschappelijke kader<, waar-

aspecten in hun lcvenslxschouwing -

onder de natuurl1jke gemeen<,chappen.

de zogenoemde sociaal-culturele chri'>-

de 'tu'>Senmaatschappijen': hct gezin en
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het hedrijf op de eerqe pbat<;, vervol-

voor zijn cigcn persoon..:;\vording en

""' ~-

gen<; her vader! and

geluk

0

''I,

lk Staat i'> niet de eer,tvcrantwoorde-

De Prr<7111Iooordcli)khcid roept de men' op

lijke voor de ontplooiing van de per-

om zijn per<;oonltike en collectieve ge-

<;oon I )e taak van de Staat he,taat er

schiedenis niet aan het toeval ol aan

ecrst e11 vooral 111 het plurali<;me te ver-

hlinde krachten over te Iaten maar om

dedigen, de natuurlitke gemeemchap-

er zeit richting en zin aan te geven: in

pen aan te moedigen en ze de meest

voile vritheid en hewuqzijn, met voile

gun...;t1gc ontplooiing..,kan<..;cn tc waar-

inzet van lichamelijke en geestelitke

horgen De Staat !lCeft ouk de opdracht

krachten

z1ch in te zetten om de nodige maatre-

Het rC/lliiiccslerschuf> ziet de men,elijke

gelcn te treffen opdat iedereen zijn per-

pcrvJOn in zijn onlo,makelitke verhon-

'>oonlijkheid zou kunnen O!ltplooien.

denheid met de natuur en de helc kmmi,che werkelijkheid rondom hem, het

In de periode 196K-19CJ5 evolueerde de

roept de men' op om zorg te dragen

naar ~ociaal

voor het aarche erlgoed dat hij/zij ge-

per,onali,me Dit hetekent dat de CVI'

kregen heelt, ervan te gemeten, de op-

partij

van

pcr..,onali-,n1c

mecr aandacht krceg voor de <;ocialc

roep te heantwoordcn, het te hewerken

determinanten van de per<;oon-;wor-

en het verrijkt verder te geven.

ding. De <;tructuren van het menselijk
woncn, ruikn, zorgcn en conlnlunicc-

Op her tcrrein van de economie ;, cr

ren kunnen een hulpmiddel zijn voor

duidelijk <,prake van eigen chri<;ten-de-

een pe<·sonaliqi,ch heleid. De mi<;<;tan-

mocrati,che opvattingen. J)e chri<;ten-

den in het verlcden had men ,Jechh he-

demncrati<;che opvatting leunt op een

streden door morelc oproepen en niet

fundamenteel ver,chillend heeld van de

tcgcnnlaatrcgclcn.

men<;, de <,amcnlcving en de wereld.

Het sociaal-per<;onalisme werd onder-

Daarom hebhen christen-democraten

vcrdeeld in vier deelhegimelcn: per'>o-

een <;pecifieke kijk op de hij de orde-

nal!Sme, <;olidariteit, verantwoordelijk-

ning, de doeleinden en de maatrcgclcn

n1ct

-,rructurclc

heid en rentmee<;ter,chap. Het laatste

betrokken waarden. C:onflictcn tu<;<;en

hcgin<;el is duidelijk van CUA-huizc.

doel<;tellingen en imtrumenten los-.cn

Onder dcze hegin,elen wordt het vol-

zij op in ecn evenwichtige '>ynthe'>e die

gcndc vcr..,taan:

rekening houdt met de kitelijke om<;tandigheden

Het f>crsolluli""' roept ieder mens op om

AI,

zich te ontwikkclen tot een per<;oon die

nrdening hechten de chri-;ten-democra-

in '>taat i' te kennen en te denken, te

ten in vergelitking met de liheralcn

hct

gaat

om

de

economi<;ehe

willcn en lief te hehhen en die zichzelt

meer hclang aan de vJCiale dimen'>ie

wcct te richten op een uiteindelijke bc-

van de men,elijke pcrsonen. Het be-

<;temming die aan deze ontwikkeling

treft onder mecr de sociale verhonden-

z1n gcch.

heid in gezin, heroep en onderneming,

lk solidunlcil <;telt dat de mem pa<; vol-

de solidariteit met de zwaksten in de

komen persoon kan worden samen met

<,amenleving,

de andere mcnsen en roept hem op de

helangengroepen ( <;ocialc middenveld l

de

betekenis

van

de

peiv>on,wording en het geluk van de

voor de medezeggemchap van ieder-

anderen te crkennen als vourwaarde

een, voor de socialc vrede, de corrcctic

(I lV 1 'JS

z

t~

van marktfalcn door overheidsoptre-

harmoniemodcl, de medezeggcnschap

dcn.
In vergelijking

seerdc hedrijfslcven.

~~~
oc....

su<, overheid) en meer aandacht voor

ring, vakhonden en wcrkgeversorgani-

overhcidsfalen (mecr markt)

saties.

I,·~

~-~
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met

de

socialisten

komcn onder meer volgende verschil-

Kcnmerkend voor de ovcrlegeconomie

len tot uiting: grotere betekeni<, van

is dat de beslissingen worden genomen

persoonlijke verantwoordelijkheid en

in het kader van cen drielcdige institu-

subsidiariteit (particulier initiaticf ver-

tionele structuur, bestaande uit regc-

-~

Betrelfcnde de doelcinden van de eco-

"::o

nomische politiek ontstaat uit een ver-

Met betrekking tot de parlemcntaire

"~

gelijking het volgende beeld: Ia) tegen-

democratic moet worden vastgesteld

over de liberalen: meer helang hechten

dat de CVP niet steed, eenduidig heel t

aan volledige werkgelegenheid, aan re-

gesproken en gehandeld. Voor een par-

delijke inkomensverdeling, aan zorg

tij die haar politieke actie stoelt op een

c~

.I

en de autonomic van het georgani-

:o
.:::::::::::

voor de min<,tbedeelden en aan een so-

personalistischc memopvatting is hct

ciaal aanvaardhare sociale zekerheid;

opmerkclijk te moeten vaststellcn dat

(b) tegenover de socialisten: mecr he-

de verruiming en de verlip1ing van hct

lang hechten aan duurzame economi-

waarborgen van de fundamentclc men-

sche groei en prijsstabiliteit voor wel-

senrechten in het programma z6 weinig
aandacht hchhen gekre-

vaart.

De trouwe CVP-

Wat betrdt de instrumen-

kiezers zijn te

ten ontstaat ecn specificke
henadering ingevolge de
meningsverschillen

over

typeren als cultureel

ordening en doeleinden:

conservatief.

werking van de rechterlijke macht hcdt te weinig
aandacht gehad.
Op het tcrrein van het onderwijs brak de CVI' in

(a) in tegemtelling tot de
liberalcn: mecr belang hechtcn

gen. Ook de behoorlijke

aan

het Kerstprogramma van 1945 met de

maatregelen in verband met sectorale

oude opvattingen

en regionale ontwikkeling, met herver-

zich niet exclmiel verdediger van de

De CVI' noemde

deling en werkgelegenheid, meer aan-

katholieke <,chool, maar plcitte voor de

dacht voor ovcrleg tussen helangen-

vriJheid van keuze; zowel het Rijk a\<,

groepen en tussen deze groepen en de

het vrij initiatid hecft bestaansrecht en

overheid, alsmede voor overheidsoptre-

inrichtende macht. Het katholiek on-

den; (h) in tcgenstelling tot de socialis-

derwijs i'> niet onvcrcnighaar met hct

ten: meer belangstelling voor begro-

hestaan van andere richtingen. In het

tingsevcnwicht,

voor

Kerstprogramma werd hct aldu'> gdor-

overheidsondernemingen en gedctaillcerde rcgulcringcn en trequcnt over-

muleerd:
"De CVP stelt voor de schoolkwestie

heid'>optreden.

op te lossen en een einde te maken aan

minder

de sterielc geschillen waartoe ze aanleiOp sociaal gebied is de CVI' aanhang-

ding gal. Zij meent. dat het openhaar

ster van de beginselen van de overlcg-

onderwijs en het door privaat initiatiel

economie. Dat zijn de vrijheid van ver-

ingerichte ondcrwijs, nict in dier voege

eniging, het suhsidiariteitsheginsel, het

mededingers zijn dat het verval van de

( [)V 1 'JS

enc een succes hetekent voor de an-

ontstond een nauw verband tus-.en

0:::

dere, maar wedijveraars die, ieder op

christen-democratic en Vlaamse bewc-

0

zijn wijze zovcel mogelijk moeten bij-

ging. De chri-.ten-dcmocratie in Vlaan-

dragen tot de grootheid van het natio-

deren kan aldus beschouwd worden als

naal onderwijs De CVP, die aile gcwe-

ccn emancipatiebeweging hinncn het

tensvrijheid ecrhiedigt, verlangt dat aile

katholici-.me, en soms ook tegen hct

gczin-.hooldcn aan hun kindercn het

katholicismc.

onderwijs en de opvocding zouden

Het hock Tusscn Staat en Maat-.chap-

kunncn hczorgcn in ovcrccnstemming

pij' is cen standaardwerk. De Neder-

met hun opvatting over de bcstcmming

landse christen-democratic hceft cen

;N

dergelijk werk dringend nodig

m

van de mcm, steeds met inachtneming
schappij"

Pmf.mr.dr. A Postma

De CVP en de
staatshervorming

Stao tsrecht

Uitvocrig wordt heschrcvcn hoe op het

Tussen Staat en Maatschappij. 1945-

IS

mer

1995 Christen-Democratic in Bclgie'

wikkcling van de CVI' is gewccst. De

Onder

CVI' is opgericht als ecn unitaire partij

J)cwachter,

Onder druk van de omstandighedcn is

Michel Dumoulin, Emmanuel Cerard,

zij gccvolueerd van unitair naar fedcraal

Fmicl Lambcrts, Xavier Mahillc, Mark

standpunt. Zclf-. contcderale standpun-

Van den Wijngacrt. Uitgevcrij Lannoo.

aparte parti)en is gcsplitst: de Nedcrlandstalige CVP en de hanstaligc PSC
Het contact tusscn heide partijen is
marginaal.

Conclusie
Hct hoek laat zien dat de christendemocratic in Belgic vcclkleurig van
aard is. Opmcrkclijkc verschillcn met
Nederland zijn aan tc wijzcn Zo is de
invloed van de standsorganisatics zecr
nadrukkclijk aanwezig. Voorts ligt het
polittcke zwaartepunt hij de partij en
niet hij de gckozen volkwertcgcnwoordigers. De christen-democratic is niet
van steen, maar wordt in zijn uitingcn
gevonnd door politicke en historische
omstandighcden. Ecn van die omstandighcdcn

wordt

gevormd

door

de

twectalighcid in Belgic In Vlaanderen

C llV 1 'lH
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z
CJ

tcrrcin van de staatshcrvorming de ont-

De taalkwcstie hccft er voor gczorgd

1:

m

uoorzitter va11 de

Eerstc Kamer e11 hooqleraar Ondowijmcht en

dat de christen-dcmocratie in twce

0:::

7'

dcr grondwaardcn van staat en maat-

tcn worden in de partij gevcntileerd.

7'

hootdredactie

van

Wilfried

Ccorge-Hcnri

Dumont,

.
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