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Het zal je maar overkomen. Door het ACW

gevraagd worden om een verkiesbare plaats in

te nemen op de CVP-lijst voor het Vlaams par-

lement, na de verkiezing in de oppositie belan-

den en dan geconfronteerd worden met een

nieuwe episode in de relatie ACW-CVP.

Ofschoon er na de ACW-raad van 16 juni niet

zoveel veranderd is, stelt men in de praktijk toch

vast dat de kloof tussen de beweging en de CVP

verder toeneemt. Enerzijds om praktische rede-

nen, de deelorganisaties moeten nu eenmaal

met hun dossiers naar andere beleidsverant-

woordelijken, waardoor er toch nieuwe contac-

ten ontstaan met andere ministers, andere kabi-

netsmedewerkers en soms ook andere parle-

mentsleden. ‘Andere’ dient dan verstaan als

andere dan CVP’ers. Anderzijds vallen voor som-

migen de realpolitieke en pragmatische overwe-

gingen weg om in de eerste plaats met de CVP

samen te werken omdat zij nu eenmaal aan de

macht was, al lag het hart soms elders.

Het wegvallen van de beleidsopdracht voor de

CVP heeft uiteraard de verhouding met het

ACW in een ander daglicht gesteld. Terwijl

vroeger de beweging gemakkelijker aanvaard-

de dat de CVP omwille van de politieke haal-

baarheid bepaalde standpunten niet overnam

of afzwakte in een compromis, komen beide

nu ‘naakt’ voor elkaar te staan. De CVP moet

nu zeggen wat haar eigen visie is over bewe-

gingsstandpunten. Het ACW heeft het soms

moeilijker om zijn deelorganisaties het stand-

punt van de CVP uit te leggen. Verschillende

klemtonen komen nu soms pijnlijk aan de

oppervlakte (vermogensbelasting, migranten-

stemrecht...). Soms lijkt het wel een uitgeblust

huwelijk waarbij de partners tegen beter

weten in samen blijven, omdat het zo altijd

geweest is. Of is er toch meer?

◆◆◆

Een van de redenen voor deze tegenstellingen is

uiteraard de verschillende opdracht van een

beweging en een politieke partij. Om het een-

voudig te zeggen: de beweging is een druk-

kingsgroep, een politieke partij moet het alge-

meen belang dienen. Die twee kunnen per

definitie nooit samenvallen. Maar er is meer.

Politici moeten verkozen worden, staan voortdu-

rend onder druk van de publieke opinie. De

beweging heeft hier toch wel een iets bredere

manoeuvreerruimte. Dit geeft haar de mogelijk-

heid om meer op langere termijn te denken en te

werken, maar het houdt het gevaar in dat men

soms de haalbaarheid wat uit het oog verliest.

Niet zelden worden in de beweging en haar

deelorganisaties standpunten voorbereid en

geschreven door studiediensten. De toetsing

gebeurt bij vrijgestelden en soms bij militan-

ten. Dit resulteert vaak in zuivere, politiek cor-

recte standpunten, maar laat soms twijfels

bestaan over de draagkracht. Hoe korter men

bij de basis staat of hoe meer deze laatste bij

beslissingen betrokken wordt, hoe pragmati-

scher de standpunten. In het ACV-bestuur zijn

het meestal de beroepscentrales die de rol van

pragmatici opnemen. Loonsverhoging zal

nogal eens eerder verkozen worden boven

arbeidsherverdeling. Er is steeds wat meer aar-

zeling voor acties, gericht tot specifieke doel-

groepen. Denk maar aan ‘Ieder zijn kleur’.

Dit geldt des te meer voor standpunten in ethi-

sche kwesties omdat de beweging daar traditio-
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neel minder rond werkt en mobiliseert. Dikwijls

hebben studiediensten dan ‘vrij spel’. Denken we

maar aan het dossier van de zonevreemde

woningen of aan de poging om te komen tot

een standpunt inzake het drugsbeleid.

Politici daarentegen zitten voordurend af te

wegen of ‘hun achterban’ dit zal nemen en of

het standpunt in kwestie stemmenwinst zal

opleveren. Men tast voortdurend de publieke

opinie af om zijn houding aan te passen of bij te

sturen. Dat aftasten gebeurt via het verslinden

van de media waarvan men veronderstelt dat ze

de publieke opinie weergeven of vormen. Het

sterkst is me dit opgevallen bij het ontslag van

Johan Sauwens, maar ook in de discussie rond

de zonevreemde woningen en zelfs in belangrij-

ke materies zoals de vinkenvangst.

Maar dit ‘rekening houden met de achterban’

is geen plat opportunisme. Het heeft ook te

maken met het inschatten van de draagkracht

van de bevolking bij de te nemen beslissingen.

Het behoedt de politici voor een ‘te grote

kloof’ met de burger. Beslissingen die op zich

correct zijn - wat dat ook moge betekenen -

maar niet gedragen door de meerderheid van

de mensen, dreigen het omgekeerd effect te

hebben. Daartegenover kunnen duidelijke en

helder geformuleerde standpunten op zich een

vormende en sturende rol hebben en moeten

ook politieke partijen, zowel als sociale organi-

saties soms eens hun nek uitsteken.

◆◆◆

Sommigen zullen aanvoeren dat andere politie-

ke partijen soms wel standpunten innemen die

meer aansluiten bij standpunten van de bewe-

ging. Houden die dan geen rekening met hun

achterban of sluit hun achterban beter aan bij

die van de beweging? Dat geldt zeker voor con-

crete wel afgelijnde dossiers, maar ik twijfel of

de beweging zich kan terugvinden in het geheel

van hun sociaal-economische en maatschappe-

lijke visie. Of dat onze mensen zich daar zouden

thuis voelen. Ik wil dan nog niet ingaan op de

vraag of die andere partijen bereid zouden zijn

de beweging dezelfde impact te geven die ze

steeds gekregen heeft in de CVP. 

Bovendien moet men voor ogen houden dat

deze partijen niet altijd een zeer brede basis

hebben, zeker geen echte volkspartij zijn,

omdat ze in de praktijk maar een bepaald seg-

ment van de samenleving aantrekken en daar-

bij nogal eens ‘in elkaars vijver vissen’. De vraag

is of de christelijke arbeidersbeweging een

brede sociale beweging wil blijven waarvan de

meerwaarde net is dat mensen uit verschillen-

de bevolkingslagen elkaar kunnen ontmoeten

en in alle openheid bevragen en beluisteren

om samen stappen vooruit te zetten, dan wel

het voortouw moet nemen in de maatschap-

pelijke ontwikkelingen met het risico dat

slechts enkelen nog volgen.

Eigenlijk staat de CVP voor hetzelfde dilemma.

Ofschoon de term ‘volks’ uit de benaming ver-

dwijnt, wil CD&V een volkspartij blijven, mid-

den de mensen, uit verschillende lagen van de

bevolking, die zich verbonden voelen door

waarden als personalisme, verantwoordelijk-

heidszin en solidariteit, al tracht men die

begrippen wel te actualiseren en de boodschap

meer herkenbaar te maken. Ook in de CVP is er

de spanning tussen enerzijds het innemen van

maatschappelijk verdergaande standpunten en

anderzijds de zorg om de draagkracht. Maar

zoals hoger reeds gezegd, ligt de klemtoon

misschien iets meer - sommigen zullen zeggen

te veel - op de draagkracht.

◆◆◆

Blijft natuurlijk de vraag of dit voldoende reden

is om de CD&V als een bevoorrechte partner te

houden. Sommigen beweren dat de beweging

vooral een sociale beweging moet zijn en geen

prioritaire band dient aan te gaan met een poli-
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maken met de christelijke inspiratie, bijvoor-

beeld lankmoedigheid of barmhartigheid.

Zonder dit zo uitdrukkelijk te benoemen, her-

kennen veel bestuursleden en militanten zich

in die houding en voelen ze zich minder thuis

in een eisend activisme, geconcentreerd op

rechtvaardigheid en gelijkheid van de socialis-

tische beweging. Rentmeesterschap, zich ver-

antwoordelijk voelen voor het geheel... dit

spreekt nog veel leden uit de beweging aan.

Anderen zullen zeggen dat dit verschil zeer

snel aan het verdwijnen is; dat wij even radi-

caal en anderen even genuanceerd worden;

dat dit ‘herkennen’ en ‘verbonden voelen’ min-

der en minder het geval is. Dat ook andere

politieke partijen de sociale democratie belij-

den, zij het als ‘de derde weg’ of ‘de actieve

welvaartsstaat’. Ideeën als personalisme en ver-

antwoordelijkheidszin zijn gemeengoed ge-

worden en kunnen dan ook niet meer gelden

als bindmiddel of breuklijn. Deze bepleiters van

de herverkaveling zien de CVP of de CD&V uit-

eenvallen en politieke partijen zich herschik-

ken op basis van andere breuklijnen. Uiteraard

zien zij geen enkele reden voor een prioritaire

band tussen de christelijke arbeidersbeweging

en de christen-democratie.

Wel dient men zich dan de vraag te stellen wat

de plaats zal zijn van de christelijke arbeiders-

beweging in dergelijk herverkaveld landschap.

Als er geen plaats meer is voor een christen-

democratie, waarom zou er dan nog wel plaats

zijn voor een christelijke vakbond of een chris-

telijke mutualiteit? Wat onderscheidt hen nog

van andere vakbonden en ziekenfondsen? Wat

onderscheidt KAV, KWB enz. nog van andere

verenigingen? Is het niet zo dat als men de

band met de christen-democratie niet meer

ziet, men ook zijn eigen bestaansreden in vraag

stelt?

tieke partij. Per dossier moet men maar shoppen

bij de diverse partijen die het kunnen steunen als

het hun past. Voor het overige moet men uit-

gaan van de eigen opdracht van een sociale

beweging die anders is dan die van een politieke

partij. Is er dan geen gemeenschappelijk maat-

schappelijk aanvoelen tussen christen- democra-

tie en christelijke arbeidersbeweging, waardoor

beide elkaar regelmatig ontmoeten en vinden,

elk vanuit hun domein?

Beide hebben altijd geloofd in de sociale

markteconomie als poging tot verzoening van

de vrije markt en de sociale bescherming. Beide

hebben vanuit hun personalistische visie altijd

veel belang hebben gehecht aan het overleg-

en consensusmodel. Zowel het ACW als de

christen-democratie hebben vanuit dezelfde

personalistische kijk altijd de eigen verant-

woordelijkheid boven de alles regulerende en

verzorgende overheid gesteld.

Vroeger werd me vaak de vraag gesteld waar

nog het verschil ligt tussen het ACV en het

ABVV. Dit is moeilijk aan te tonen met teksten

en standpunten, maar iedereen voelde wel aan

dat het ACV de problemen op een andere

manier benaderde dan het ABVV. Standpunten

werden nogal eens getoetst aan het algemeen

belang, aan de andere maatschappelijke groe-

pen. Dit levert de christelijke vakbond dikwijls

het verwijt op niet duidelijk te zijn, niet te

weten wat men wilde, altijd te aarzelen. Als het

ACV wel eigen verantwoordelijkheid naar

voren schoof bij het uittekenen van de ‘sociale

verzekering’, van het sociaal overleg of als het

wel een genuanceerdere houding aannam bij

de controle van de werkbereidheid van werklo-

zen, had dit niets te maken met niet te weten

wat men wil, maar wel met ideeën als perso-

nalisme, verantwoordelijkheidszin en solidari-

teit. Wellicht heeft een zekere vorm van passi-

viteit - wat sommigen ons verweten - ook te


