
h e t  l a a t s t e  w o o r d

Magda in de leeuwenkuil

Over CD&V
en het rechts electoraal gat

Wouter Beke (assistent departement Pol. Wet. KULeuven)

h e t  l a a t s t e  w o o r d

Sinds de verkiezingen van 1999 worden de

Vlaamse christen-democraten vanuit ver-

schillende hoeken aangespoord om zich wat

uitdrukkelijker als een democratisch rechtse

en conservatieve partij te profileren. De

afwezigheid van zo’n partij op dit ogenblik

geeft het Vlaams Blok vrij spel en een derge-

lijke opstelling zou het Blok de wind uit de

zeilen nemen en voor de christen-democra-

ten zelf opnieuw een ‘eenduidige’ positione-

ring opleveren. Niet alleen binnen de

CVP/CD&V hoorde je deze analyse wel eens.

Ook politieke commentatoren en zelfs een

aantal sociale wetenschappers hebben

Stefaan De Clerck dit advies meermaals mee-

gegeven.

Het congres van Kortrijk (einde september jl.)

heeft hen wat dit betreft alleszins geen gelijk

gegeven. Hoewel bepaalde ex-CD&V’ers er

een conservatieve restauratie in gezien heb-

ben, is van een uitdrukkelijk rechtse opstel-

ling geen sprake. Niet alleen werden symbo-

lische thema’s zoals het homohuwelijk tot

officieel partijstandpunt verheven, ook werd

inzake migrantenstemrecht een stap vooruit

gezet. Een aantal had terzake misschien wat

verder willen gaan, maar het goedgekeurd

standpunt is alleszins een stuk genuanceer-

der dan het massief ‘njet’ van de VLD.

Er zijn verschillende redenen aan te halen,

zowel van ideologische als van strategische

aard, om niet in te gaan op de vraag tot

invulling van het ‘rechts electoraal gat’. 

EERSTE REDEN: ‘RECHTSE’ KIEZERS KAN MEN OOK MET

EEN VOORUITSTREVEND PROGRAMMA AANTREKKEN.

In 1945 presenteerden christen-democraten

zich in verschillende West-Europese landen

als volkspartijen met een vooruitstrevend

programma. Op het puin, ook het partijpoli-

tiek puin, van de Tweede Wereldoorlog wer-

den sterke christen-democratische partijen

gebouwd. De partijpolitieke versnippering

van het interbellum maakte plaats voor een

beperkt aantal sterke en duidelijk geprofi-

leerde partijen. De christen-democraten

richtten zich uitdrukkelijk op een programma

van nationaal belang, klasse- en zelfs

geloofsoverstijgend.

Op sociaal-economisch vlak traden de chris-

ten-democraten aan met aantrekkelijke en

vooruitstrevende programma’s, duidelijk

communautaristisch, solidaristisch en perso-

nalistisch geïnspireerd. Het CVP-

Kerstprogramma (1945) en het CDU-

Ahlenerprogramm (1947) zijn er overtuigen-

de blauwdrukken van. Bovendien verhinder-

den deze centrumprogramma’s de christen-

democraten in 1945 niet de ‘rechtse’ kiezers

aan te spreken. Welke aanwijsbare redenen

kunnen aangebracht worden opdat dit ook

nú niet zou kunnen? 

TWEEDE REDEN: RECHTS ELECTORAAL GAT IS GOED

VOOR ÉÉN KAMERZETEL.

Links en rechts zijn vage termen die verschil-
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lend kunnen ingevuld worden. Gaat het om

een waarden- of een sociaal-economische

opstelling? De VLD is ongetwijfeld sociaal-

economisch veeleer ‘rechts’ te positioneren als

ze lastenverlaging bepleit in plaats van verho-

ging van de sociale uitkeringen, maar is dit

ook zo op de waarde-as? Is de VLD links,

omdat ze de euthanasiewet ondersteunt? Of is

ze rechts, omdat ze een parlementair debat

over het migrantenstemrecht wil blokkeren?

De SP.A is op sociaal-economisch vlak waar-

schijnlijk ‘links’ te duiden, maar op de waarde-

as gaapt een kloof tussen een progressieve en

een conservatieve achterban. De vaagheid van

de termen ‘links’ en ‘rechts’ vinden we ook

terug in hun beperkte aantrekkingskracht op

de kiezers. Het ISPO-onderzoek naar de stem-

motiveringen van 1999 leert dat nog geen 2%

van de kiezers voor een partij stemt omdat die

zich uitdrukkelijk links of rechts opstelt. We

spreken hier dus over nagenoeg 75.000 kie-

zers. Als we dit cijfer delen door twee (zij die

manifest kiezen voor een ‘linkse’ respectieve-

lijk voor een ‘rechtse’ partij), gaat het telkens

om nog niet eens 40.000 kiezers. Dit is goed

voor zowat één kamerzetel. Een uitdrukkelijk

rechtse positionering kan dus de CVP/CD&V

maximum één van de zeven verloren zetels

doen terugwinnen.

DERDE REDEN: LINKS EN RECHTS ZIJN DUBBELZINNIGE

CONTAINERBEGRIPPEN.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat links en

rechts, conservatief en progressief, slechts

containerbegrippen zijn die verschillend

Grafiek. Programmatorische evolutie van Vlaamse christen-democraten, liberalen en socialisten geplaatst

op een links-rechtsas

(de positieve waarden verwijzen naar een ‘links’ en de negatieve waarden naar een ‘rechts’ programma)

Bron: P. Pennings, The utility of party and institutional indicators of change in consociational democracies. In: K. Luther & 
K. Deschouwer, Party Elites in Divided Societies, Londen, 1999, p. 32-33.
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ingevuld worden, naargelang het gaat om

sociaal-economische kwesties, waardekaders

enz. Links of rechts ben je niet omwille van

het etiket dat je jezelf opkleeft of dat je

wordt opgeplakt, maar door het programma

dat je aanbrengt. En zelfs programmatorisch

is dit moeilijk te duiden. Is het standpunt

over migrantenstemrecht nu links of rechts?

Als CD&V als voorwaarden de kennis van de

streektaal en een aanwezigheid van vijf jaar

vooropstelt, is dit dan progressief of conser-

vatief? Je kunt zeggen dat dit conservatief is

omdat je strengere criteria vooropstelt. Maar

het is evengoed progressief omdat de kennis

van de streektaal een hefboom is tot maat-

schappelijke en sociaal-economische partici-

patie en emancipatie.

VIERDE REDEN: CD&V IS PUUR ELECTORAAL NIET DE

BEST GEPLAATSTE PARTIJ OM ZICH UITDRUKKELIJK

RECHTS EN ALS DEMOCRATISCHE VARIANT VAN HET

VLAAMS BLOK TE PROFILEREN.

De aanwezigheid van het Vlaams blok is voor

alle democratische partijen, en zeker voor

SP.A, VLD en CD&V, een stoorzender in het

politiek landschap. Toch is de oproep van een

aantal ‘democratische, welgemeende en

goedbedoelde’ mensen - sociale wetenschap-

pers, politici en anderen - in de richting van

de CVP na de verkiezingen van 1999 opmer-

kelijk. Zij vonden dat de christen-democraten

een ‘democratische plicht’ hadden om zich

nadrukkelijk als democratisch rechts te posi-

tioneren en zo het Vlaams Blok de wind uit

de zeilen te nemen. Dat volgens deze strate-

gie ongetwijfeld een belangrijke groep chris-

ten-democraten zou afhaken, was voor hen

geen probleem, integendeel. Dit zou mis-

schien meer kansen bieden om een oude

droom van progressieve frontvorming

opnieuw mogelijk te maken. 

Los van het feit dat het steeds moeilijk is als

kopie beter uit de verf te komen dan het ori-

gineel, is deze ‘democratische, welgemeende

en goedbedoelde’ oproep opmerkelijk omdat

hiervoor in eerste instantie naar de CVP werd

en naar de CD&V wordt gekeken.  Uit de exit-

poll valt nochtans wat te leren. Als we de

verschuivingen van de kiezers sinds de ver-

kiezingen van 1991 (de grote doorbraak van

het Vlaams Blok) op een rijtje zetten, merken

we dat de CVP pas op de vierde plaats komt

als stemmenleverancier van het Vlaams Blok.

In eerste instantie heeft de SP in drie verkie-

zingen netto 127.000 kiezers verloren aan

het Blok, gevolgd door de Volksunie (96.000),

de VLD (74.000) en pas dan de CVP (63.000).

Om alles opnieuw in perspectief te plaatsen:

63.000 stemmen is goed voor 1,5 kamerze-

tels. De CVP is dus niet de grootste stemmen-

aanbieder van het Vlaams Blok en het is in

het duister tasten of pleidooien voor een

duidelijk rechtse profilering deze stemmen

kunnen doen terugwinnen.

VIJFDE REDEN: HET VLAAMS BLOK DIENT BESTREDEN

DOOR DE VOEDINGSBODEM ERVAN WEG TE NEMEN EN

DAARVOOR BESCHIKT CD&V OVER DE GESCHIKTE IDE-

OLOGISCHE en PROGRAMMATORISCHE INSTRUMENTEN.

Moet CD&V dan de ogen sluiten voor het

Vlaams Blok? Absoluut niet. Maar in plaats

van het achterna te hollen, dient werk

gemaakt van het weghalen van de voedings-

bodem onder het Blok.

Die voedingsbodem is het dalend vertrouwen

in de politieke instituties zoals parlement,

justitie en pers. Het vertrouwen in justitie is

in twintig jaar tijd geslonken van 54% naar

34%; het vertrouwen in het parlement is de

voorbije tien jaar met 8% teruggelopen, in de

Europese instellingen zelfs met 22%.
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In het begin van de jaren negentig poneerde

Guy Verhofstadt het liberaal burgerschaps-

model als oplossing. De kloof tussen burger

en politiek zou gedicht worden door de bur-

ger meer greep te laten krijgen op de politie-

ke instellingen. Het hoeft geen breed betoog

dat de hoogdagen van de liberale burgerde-

mocratie intussen voorbij zijn. Zelfs binnen

de VLD worden verwoede pogingen onderno-

men om de liberale burgerdemocratie onder

de mat te vegen (zie de uitspraken en het

jongste boek van Patrick Dewael). De regeer-

verklaring van 1999 was sterk gekleurd door

de liberale burgerschapsretoriek, maar die

kan de burger - en zelfs de coalitiepartners -

niet nog langer beklijven.

Het gebrek aan vertrouwen (en de daarmee

gepaard gaande onzekerheid) is immers fun-

damenteler. Het leidt niet alleen tot een

bepaald stemgedrag, het heeft ook nog

andere consequenties: het remt de economi-

sche groei, het doorkruist de effectiviteit van

het onderwijssysteem en heeft zelfs een

effect op de misdaadcijfers en op de uitgaven

in de gezondheidszorg.

Fundamentele vraag is hoe dit vertrouwen en

deze zekerheid kunnen groeien. Het is vanuit

deze vraag dat verbondenheid en menselijke

zekerheid als ijkmaat op het CD&V-congres

naar voren geschoven werden. Het is door

het sociaal kapitaal te versterken dat het ver-

trouwen groter wordt en de menselijke

zekerheid toeneemt. Het is op deze manier

dat het Vlaams Blok van antwoord wordt

gediend. Het sociaal kapitaal verhogen heeft

een rechtstreekse invloed (zie het onderzoek

van Putnam en voor Vlaanderen Elchardus &

Huyse) op het economisch vertrouwen, op de

effectiviteit van het onderwijssysteem, op

misdaadcijfers, gezondheidszorg en… stem-

gedrag!

CD&V moet niet in het vaag rechts electoraal

gat springen. Wel moet ze, vertrekkend van

haar eigen ideologische logica, antwoorden

formuleren - het congres in Kortrijk is daar

een belangrijke aanzet toe geweest - om de

voedingsbodem eronder weg te nemen. De

conservatieve restauratie die sommigen in

Kortrijk gezien hebben, is niet meer of niet

minder dan een (drog)reden om een eigen

vluchtroute (naar de VLD) te kunnen verant-

woorden.


