België CD&V

▲

hecht aan een studiedienst, en ervan overtuigd is dat
in de eerste plaats denkwerk nodig is om de motor van
de politieke actie te doen aanslaan. (zie kader) Die
hiërarchie is alvast duidelijk: eerst het politieke programma, van daaruit de politieke actie, en die moet
dan maar verkocht en gepromoot worden. In laatste
instantie. Niet omgekeerd.

HEEFT CD&V NOG REDEN VAN BESTAAN?

Maar hoe snel en grondig kan Wouter Beke de
christendemocratie laten vervellen? Hoe snel en grondig kan ze zich aanpassen aan een nieuwe wereld, aan
een ander Vlaanderen? Een voorbeeld. Vorige maand
was er geweldige heisa omdat Beke vragen had bij
de euthanasiewetgeving. Ook in zijn eigen partij was
er luide oppositie tegen, en Rik Torfs duwde het mes

nog wat dieper in de wonde: zijn schoonmoeder zal
zijn sterfdatum niet bepalen. Dat doet hij zelf wel. En
in tweede instantie, indien onvermijdelijk, de natuur.
Het was wellicht niet de intelligentste interventie
van Beke: veel hulpverleners en zorgverstrekkers,
ook uit het ‘christelijke’ middenveld en zeker uit de
palliatieve zorg, willen helemaal geen wetswijziging

▲

plaats van hijgerig te hollen achter een nieuwe en
natuurlijk veel succesrijkere toekomst. Om vervolgens
als een klein kind te ontdekken dat de horizon mee
opschuift, hoe hardnekkig je er ook naartoe rent. Dat
soort voorzitter is Beke dus niet. Hij is een voorzitter in de traditie van wijlen Robert Houben: een overtuigd christendemocraat, iemand die (opnieuw) belang

Knack stelde acht CD&V-kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen, tussen de
17 en de 80 jaar, dezelfde vraag: ‘Waarom heeft CD&V voor u nog reden van bestaan?’
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‘Omdat het een partij is die
opkomt voor jongeren.
Jongeren zijn de toekomst,
maar dan moeten ze wel
betrokken worden. CD&V
is helemaal niet oubollig.
Als ik naar mijn vrienden
kijk, dan speelt het voor hen
geen rol dat CD&V in oorsprong een katholieke partij
is. Jongeren zien dat niet
meer zo, ze kijken vooral
naar wat er voor hen in zit.
Wat kan die persoon of die
partij doen voor mij of voor
mijn omgeving? Dat is wat
hen bezighoudt. Jongeren
willen dat je hen een
richting geeft, en dat is
wat CD&V doet.’

‘Omdat het een partij is die
de mensen dingen wil
aanbieden ter ondersteuning,
maar wel van mening is dat
die mensen zelf het heft in
handen moeten nemen. Dus
niet zoals het socialisme
alles voor hen wil regelen of
zoals het liberalisme hen
volledig wil laten doen.
Het zit ergens tussenin. Met
mijn allochtone achtergrond
– ik ben het kind van Turkse
ouders – is het misschien
voor sommigen niet zo
logisch dat ik voor CD&V
kies, maar ik geef persoonlijk een andere invulling aan
die C. Voor mij staat de
partij voor een warme
familiepartij. En dat is ook
de richting waarin de partij
volgens mij nog meer
moet evolueren.’

‘Omdat de christendemocraten de bouwmeesters waren van onze
welvaartsstaat en ook nu nog
meer dan ooit een rol te
vervullen hebben op socioeconomisch vlak. We
moeten de mensen die het
moeilijk hebben een houvast
beiden. In economisch
moeilijke tijden is het niet
gemakkelijk om beleid te
voeren en om verantwoordelijkheid op te nemen,
waardoor een populistische
boodschap vaak meer
weerklank krijgt. Maar ik
geloof in de kracht van
de nuance.’

‘Omdat de partij ervoor wil
zorgen dat alle groepen in de
samenleving zich goed
voelen. Zelf ben ik aangetrokken door de partij omdat
ik fulltime landbouwster
ben. Ik ken geen andere
partij die daar aandacht aan
besteedt. CD&V heeft ook
aandacht voor vrouwen.
Op het christelijke zou ik
persoonlijk niet hard
hameren, dat ligt bij de
bevolking nogal moeilijk.
Maar voor mij waren die
christelijke waarden wel
degelijk een motivatie om
erin te stappen.’

‘Sommigen doen er nogal
lacherig over, maar het
enerzijds-anderzijdsverhaal
is het sterke punt van onze
partij. Het feit dat telkens
een afweging gemaakt
wordt, zorgt er net voor dat
CD&V wel degelijk
bestaansrecht heeft. Een
partij waarin alleen linksen
of alleen rechtsen zitten,
heeft het uiteraard gemakkelijker om een standpunt in
te nemen. Bij ons gaat het
soms moeizamer, maar
dat maakt het net zo
boeiend. Het is misschien
niet altijd duidelijk, maar
heel vaak is een situatie
ook niet zwart-wit.’

‘Omdat ze een partij is die
dingen verwezenlijkt.
Dertig jaar geleden zat ik
nog bij een andere partij,
maar na vijftien jaar in de
oppositie had ik wel
begrepen dat je bij de
toenmalige CVP moest gaan
om iets te kunnen doen
voor de mensen. Het is in
de eerste plaats een
volkspartij, met goeie
wortels in het verenigingsleven. We moeten vooral
verder doen waarmee we
bezig zijn, ook al krijgen
we daar soms kritiek op.’

‘Waarom zou ze geen reden
van bestaan hebben? Het is
een grote partij en ik zie ze
in de toekomst alleen maar
groter worden. Omdat we
een partij zijn die tussen de
mensen leeft en ten dienste
staat van die mensen. En dat
doen we op een correcte en
rechtvaardige manier.
Het is niet omdat de N-VA
het nu even goed doet, dat
wij gedoemd zijn om te
verdwijnen. Ik heb dat in
de 40 jaar dat ik aan politiek
doe al vaak gezien.
Geloof me, zoiets blijft
niet duren.’

‘Omdat de partij in mijn
ogen onafgebroken goeie
leiders heeft gehad, die
goeie dingen hebben
gedaan. Akkoord, sommigen
vallen nadien wel wat van
hun voetstuk, denk maar aan
Jean-Luc Dehaene. Maar ik
heb telkens nieuwe mensen
zien komen, zowel op
nationaal als op lokaal vlak,
en telkens waren het heel
bekwame mensen. De partij
is heel sociaal gericht en ziet
het gezinsleven als
hoeksteen. Nog meer dan
andere partijen die dat ook
pretenderen.’
— Cathy Galle
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