
Het CDA moet conservatieve

verleiding weerstaan 

thijs jansen

Het CDA draagt in dit gepolariseerde maatschappelijke en politieke klimaat na

de roerige verkiezingen van 2002 regeringsverantwoordelijkheid, maar komt er

zoals gebruikelijk bij veel commentatoren en ook bij de kiezer niet echt goed

af. Nog steeds is het verwijt te horen dat het CDA een onduidelijke identiteit

heeft. Met name in de acht jaar oppositie heeft het met de identiteitsvraag he-

vig geworsteld. Dit tijdschrift heeft daar regelmatig aandacht aan besteed, zelfs

heel uitvoerig in het themanummer Durven kiezen. Het CDA na 6 mei 19981

Sinds het CDA weer aan de macht is, heeft het verwijt van ‘vaagheid’ een nieuwe

vorm aangenomen. Het CDA wordt verweten ‘opportunistisch’ te zijn, omdat

het niet werkelijk voor de eigen ‘conservatieve agenda’ durft uit te komen.

Hebben de critici gelijk? Heeft het CDA een conservatieve agenda en moet het

daar veel openlijker voor uitkomen?  Kan het maar beter Conservatief

Democratisch Appèl worden of de kwalificatie ‘sociaal conservatief’ als onderti-

tel nemen, zoals eerder in dit tijdschrift door Dölle is verdedigd? Welke rol

dient het CDA te spelen in deze roerige tijden? 

Het verdrongen conservatisme van het CDA

In recente boeken over het fenomeen Fortuyn van Wansink2 en Couwenberg3

wordt het CDA door beide commentatoren ondubbelzinnig als ‘conservatief’ beti-

teld. Wansink: ‘In het kielzog van Pim Fortuyn (..) profileerde Balkenende zijn CDA

als het conservatieve alternatief voor Paars. (...) Conservatieve maatschappijkritiek

– dat was in de ogen van ideoloog Balkenende de bestaansreden van het CDA. (...)

De conservatieve opvattingen van Balkenende over de positie van de staat, integra-

tie, veiligheid en het belang van het handhaven van oud-vaderlandse normen en

waarden liepen parallel aan de stemming onder de kiezers. Het politieke midden

was in 2002 als het ware naar rechts verschoven (...)’.4

Het is opvallend dat Wansink zonder enige relativering het etiket conservatief ge-

bruikt voor de koers van Balkenende. Voorzover ik weet, heeft Balkenende zelden

of misschien wel nooit het woord conservatief in de mond genomen. Hij identifi-

ceert zich wel openlijk met het communitarisme van Amitai Etzioni. Couwenberg

noemt het CDA ook conservatief: ‘Zowel in formele als in materiële zin leeft een

conservatieve oriëntatie het sterkst in de christen-democratie. En verwonderlijk is

dat niet, ontsproten als zij is aan een lange christelijke traditie met veel nadruk

op gezag, orde, traditie, wereldverzaking, zondigheid van de mens en dergelijke.
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Vandaar dat zij bij alle belangrijke emancipatieprocessen de belangrijkste tegen-

kracht was (...) Maar het is een conservatisme dat niet voor zichzelf uitkomt, dat

zich zelfs in alle standen verloochent. Die oneerlijkheid stuit tegen de borst, aldus

Heldring’.5 Vanwege die oneerlijkheid krijgt het CDA uit de conservatieve hoek

het verwijt van ‘opportunisme’. Spruyt, directeur van de Burke Stichting: ‘Velen

zijn van mening dat de christen-democratie in Nederland dé belichaming van het

conservatieve gedachtegoed is. Vanuit historisch perspectief valt daar iets voor te

zeggen: het is immers een historische toevalligheid dat we in Nederland eind ne-

gentiende eeuw geen conservatieve partij, maar een antirevolutionaire partij heb-

ben gekregen. Maar die antirevolutionaire, christelijk-historische en rooms-katho-

lieke partijen die samen het CDA zijn gaan vormen, hebben in de jaren zeventig

van de vorige eeuw een ontwikkeling doorgemaakt die hen ver van hun oorspron-

kelijke gedachtegoed hebben afgevoerd. En nu durven ze het binnen het CDA niet

eens meer over conservatisme te hebben: uit intellectuele oneerlijkheid en uit

partijpolitiek opportunisme’.6

Couwenberg betitelt het CDA eveneens als opportunistisch. ‘Het CDA-beleid wordt

niet zozeer bepaald door een principiële politiek-strategische visie, maar veeleer

door overwegingen van tactiek en de belangen van het moment. Op de buiten-

wacht maakt dat een opportunistische en onberekenbare indruk. En zoals de

christen-democratische staatsrechtgeleerde A.M. Donner eens opmerkte, ziet men

dat niet verkeerd. Dat verklaart ook de uit opportunistisch oogpunt slimme wijze

waarop het CDA ingespeeld heeft op de Fortuyn-revolte. Welbewust besloot men

niet mee te zingen in het anti-Fortuyn-koor van de paarse partijen. Pim ploegt

voor ons de akker om waarop wij electoraal kunnen oogsten, zoals CDA-promi-

nent Hillen die tactiek in één van zijn columns gekenschetst heeft. Een tactiek die

heel succesvol is gebleken’.7

Is het CDA opportunistisch?

Is het CDA opportunistisch geweest tijdens de verkiezingen van 2002? Om op die

vraag een antwoord te geven is het goed terug te kijken naar eind jaren negentig.

Binnen het WI werd toen in rapporten in de serie Het Wachten Moe een hervor-

mingsagenda uitgewerkt (zie het overzicht van de WI-hervormingsagenda in de

boekenrubriek). Waar het CDA het in de oppositie moeilijk mee had gehad, was de

vertaling in aansprekende, aandacht trekkende en aanvallende oppositie aan de

hand van die hervormingsideeën. Hard aanvallen van andere partijen heeft het

CDA nooit gelegen. Dat bleek wel de eerste vier jaren van de oppositieperiode, die

uitgebreid beschreven zijn in De honden blaffen. Waarom het CDA geen oppositie kan

voeren (1999) van journalist Kees Versteegh. Deze beschrijft  hoe van 1994 tot 1998

‘het WI (ging) proberen de christen-democratie oppositionele scherpte te geven’.

Hoewel dat erg moeilijk bleek, is het WI onder leiding van Jos van Gennip ‘pogin-

gen blijven doen het ideologisch vuurtje tegen paars op te stoken. De geschiedenis
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van het christelijk-politiek denken speelde daarbij een belangrijke rol. Met name

de beroemde antithese die Abraham Kuyper in de negentiende eeuw in vervoering

had gebracht, oefende sterke aantrekkingskracht uit’.8 ‘Gelet op de geschiedenis

van de christen-democratie, lag het verlangen naar de profetenmantel van Kuyper

voor de hand. Zijn antithese kon functioneren als een bron van strijdkreten tegen

het kabinet. (...) Bovendien raakte de gedachtegang van de WI-medewerkers een

onderstroom van maatschappelijke onvrede die ook door niet-CDA-ers zoals de pu-

blicisten Pim Fortuyn en Dorien Pessers werd verwoord. Ook zij hadden bedenkin-

gen tegen de doorgeschoten commercialisering en marktwerking in de samenle-

ving en de cultuur. Maar wat zijn strijdkreten zonder troepen? Fortuyn en Pessers

waren intellectuelen, geen voorlieden van maatschappelijke groeperingen (sic!).

Zolang er geen maatschappelijke actie op gang kwam tegen de door Van Gennip

gesignaleerde verschijnselen bleven zijn cultuur-analyses in de lucht hangen’9.

Interessant is dat Versteegh de verwantschap avant la lettre tussen de WI-analyse en

die van Fortuyn gezien heeft. Vanaf 1998 is het WI zich steeds meer gaan toeleg-

gen op rapporten die gericht waren op het formuleren van concrete beleidsalter-

natieven, in nauwe samenwerking met de partij en de CDA-fractie. Dit volgens een

strategie die Ab Klink al voor zijn aantreden als directeur van het WI had uitgete-

kend in de slotbeschouwing van het CDV-nummer Durven Kiezen, waarin de teleur-

stellende verkiezingsuitslag van 6 mei 1998 werd geanalyseerd. Hij schreef dat er

nog teveel genoegen werd genomen met mooi klinkende globale noties als ‘de

kwaliteit van de samenleving’ of ‘gemeenschapsdenken’. Het ontbrak in veel ge-

vallen nog aan operationaliseringen van beleid: ‘Aan die operationalisering zal

veel zijn gelegen. In de sfeer van gezinsbeleid zijn uitwerkingen voorhanden. Er

zullen er snel meer moeten volgen’10. De ‘ver- en uitdieping van standpunten (...)

zal de lijn dienen te zijn. Vanuit de praktisch-politieke vraagstukken die zich aan-

dienen een koers ontwikkelen. De agenda van het Wetenschappelijk Instituut zal

zich door de concrete afwegingen, waar partij en vooral fractie voor staan, moeten

laten inspireren. Die voeding zal ervoor zorgen dat studies en rapporten van het

instituut bij wijze van spreken inductief tot stand komen en optimaal ten dienste

staan van de organisatie’ (p. 396). Vanaf ongeveer 1998 zien we deze werkwijze

steeds vaker toegepast worden. En zo ontstaan de contouren van de anti-paarse

hervormingsagenda van het CDA. Belangrijke thema’s in die hervormingsagenda

werden:

• Solidariteit tussen generaties. Deze invalshoek is voor het eerst te vinden in het

rapport Respect. Een christen-democratische visie op ouderenbeleid. (september 1998).

Verder is de generatiebenadering terug te vinden in de financieel-economische

rapporten waaraan Lans Bovenberg heeft meegewerkt, zoals Nieuwe en solide we-

gen, budgettair beleid in de volgende kabinetsperiode (oktober 2000). Vanaf het verkie-

zingsprogramma Samen leven doe je niet alleen (1998) heeft het CDA zich gekeerd

tegen de enorme lastenverlichting van de paarse partijen. Zoals Verbon na die
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teleurstellende verkiezingen vaststelde, sanctioneerde het Centraal Planbureau

bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s de hoge ongerichte lasten-

verlichting van de paarse partijen, door deze op grond daarvan betere cijfers te

geven voor het scheppen van werkgelegenheid. Verbon betoogde dat de geringe-

re, maar wel specifieke en gerichte lastenverlichting die door het CDA werd ge-

geven ‘uitdrukkelijk een keuze was die voortvloeide uit een idee over een recht-

vaardige lastenverdeling tussen huidige en toekomstige generaties. Het CDA

koos ervoor toekomstige generaties te ontzien. De paarse partijen kozen er daar-

entegen voor om huidige generaties een voordeel te presenteren’.  Blijkens de

bijdrage van De Jong in dit nummer is het nog steeds niet gebruikelijk dat par-

tijen en het CPB bij doorrekeningen van hun plannen ‘generatierekeningen’ toe-

voegen. Het denken in generaties dat het CDA heeft geïntroduceerd, begint

enigszins geaccepteerd te raken, maar is nog niet werkelijk geinstitutionali-

seerd

• Levensloopbeleid wordt voor het eerst op de agenda gezet door het WI-rapport

Respect. Een christen-democratische visie op ouderenbeleid (september 1998). Hierin is

al te vinden de aanbeveling: ‘Instituties en regelingen moeten veel meer worden

ingericht met het oog op de sterk veranderde levensloop van mensen. Er is nog

nauwelijks rekening gehouden met het feit dat we steeds ouder worden en lan-

ger gezond blijven. Er zullen meer geleidelijke overgangen mogelijk moeten

zijn. Mensen moeten ook in de levensloop een ritmiek kunnen ontwikkelen van

hard werken en minder hard werken, van meer en minder tijd besteden aan vrij-

willige en onbetaalde activiteiten. Zo worden mensen in staat gesteld en gesti-

muleerd om hun leven tot een betekenisvol geheel te boetseren’. Vervolgens

komt levensloopbeleid uitgebreid aan bod in het daaraan gewijde themanum-

mer CDV 11/12 1999. Dit nummer loopt vooruit op het jaar 2000, Het jaar van de

generaties in het CDA. Dan wordt gediscussieerd aan de hand van de notitie

Ruimte voor elkaar. Een nieuwe balans tussen scholing, arbeid, zorg en vrije tijd. In sep-

tember 2001 verschijnt een WI-rapport in de serie Het Wachten Moe: De druk van

de ketel; Naar een levensloopstelsel voor duurzame arbeidsdeelname, tijd en geld voor scho-

ling, zorg en privé. Ongeveer gelijktijdig met het zomernummer CDV over Werk,

welvaart en geluk, waarin levensloopbeleid is gekoppeld aan de ideeën over de

transitionele arbeidsmarkt van de Duitse wetenschapper Günther Schmidt. 

• Lastenmaximering. In het CDV-nummer van juni 1997 bepleitte toenmalig

Tweede Kamerlid Gerrit de Jong: ‘Ongelijke inkomensverdeling hoort weer op

politieke agenda’. Daarin stelt hij een systeem van lastenmaximering voor: ‘Voor

lage inkomens worden de lasten van kinderen, huisvesting en ziektekosten aan

een maximum gebonden’. In april 1998 kwam de CDA-Tweede Kamerfractie met

de notitie De Moeite Waard, voorstel tot het maximeren van de kosten van wonen, zorg

en kinderen, waarin dit idee wordt uitgewerkt. Bijzonder, in vergelijking met het

paarse beleid, was dat in dit voorstel weer de draagkracht op het niveau van

huishoudens (en niet individueel) in ere is hersteld.  

8

p
r

o
b

l
e

e
m

s
t

e
l

l
in

g

cdv|winter 2004



• Hervorming financiering gezondheidszorg. Vanaf het januarinummer CDV

1999 klinkt in interviews en artikelen steeds duidelijker kritiek op het paarse

beleid inzake de financiering van de gezondheidszorg. In de CDA-fractie is dan

een heftige discussie aan de gang over een nieuw zorgstelsel. In september 2000

is de uitkomst daarvan te vinden in het WI-rapport Nieuwe regie in de zorg, een

christen-democratische visie op de structuur en financiering van de gezondheidszorg. Dit

verschijnt ongeveer gelijktijdig met het zomernummer CDV over Goede zorg ont-

ketenen. De voorstellen uit Nieuwe regie vormen de basis voor het beleid van

Balkenende I en II.

• Ontketening door vraagsturing. De Nederlandse bureaucratie is een enorme

hindermacht geworden. Maatschappelijke organisaties zijn verworden tot uit-

voeringsorganisaties van de overheid. Ze zitten vastgeketend in een web van

overheidsregels. De overheid is vaak eerder een onderdeel van het probleem dan

van de oplossing geworden. Daarom is ‘ontbureaucratisering’ door vraagsturing

nodig. De gebruiker en betrokkenen moeten veel meer aan het stuur zitten, de

overheid veel minder. Kortom ‘ontketening door vraagsturing’. Een uitwerking

van deze benadering is te vinden in het zomernummer CDV 2000 Goede zorg ont-

ketenen, zomernummer CDV 2002 Ontketening door vraagsturing en in het een

paar maanden geleden verschenen WI-Rapport over leerrechten: De ontbrekende

schakel - leerrechten als verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Een ander punt

is dan vervolgens dat de maatschappelijke organiseties zich moeten ontwikke-

len van uitvoeringsorganisaties van de overheid tot maatschappelijke ondernemin-

gen. In verschillende artikelen in dit tijdschrift is dat idee verder uitgewerkt. 

• Van nazorg naar voorzorg in de sociale zekerheid. Titel van een rapport uit

2004, maar eigenlijk al vanaf Nieuwe Wegen, Vaste Waarden de CDA-benadering.

Ook terug te vinden in het advies inzake de WAO van de commissie-Donner. Is

uitgewerkt in de WI-rapporten Investeren in solidariteit; De gevolgen van de vergrij-

zing en de kenniseconomie voor de arbeidsmarkt: een agenderende verkenning (decem-

ber 2002), en Sociaal en zeker; Over een nieuwe balans in de sociale zekerheid tussen soli-

dariteit en eigen verantwoordelijkheid in het licht van de arbeidsmarkt (januari 2003).

Zie voor achtergronden en duidingen van deze omslag het CDV-nummer lente

2004: Wat is sociaal?

Zo ontwikkelde zich in een paar jaar de hervormingsagenda van het CDA. Waar

het CDA het voor de verkiezingen van 2002 nog wel uitermate moeilijk mee had,

was in de media aandacht te krijgen voor die nieuwe ideeën. Zoals Peter Cuyvers

in dit nummer beschrijft, werd bijvoorbeeld het levenslooprapport van het WI in

september 2001 gepresenteerd voor een of twee journalisten. Het is nu een hoofd-

onderwerp in het regeerakkoord van Balkenende II en sinds kort in het Sociaal

Akkoord. Maar bij de presentatie was er nauwelijks enige belangstelling voor. Of

een ander idee van het CDA, de lastenmaximering. Al jaren in ontwikkeling (vanaf

1996), nu opgenomen in het regeerakkoord van Balkenende II, maar er is in het
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maatschappelijk debat nauwelijks aandacht aan besteed. Het probleem was dat de

hervormingsagenda door CDA-politici niet in de actuele politiek ingebed werd in

een overtuigende oppositionele en aanvallende anti-paarse retoriek. Er was nog

steeds het probleem dat Versteegh had geschetst. De eigen hervormingsideeën

werden onvoldoende gepolitiseerd. Dat had te maken met de diepgewortelde nei-

ging binnen het CDA de kool en de geit te sparen. Van Rij beschrijft dat gefrus-

treerde gevoel goed in zijn Duizend dagen in de landspolitiek: ‘Maar hoe goed de in-

houd van de rapporten ook was, hoe scherp zich ook een christen-democratische

denklijn aftekende, het bleef voornamelijk een verhaal voor ingewijden. Of zoals

een parlementair journalist van de Volkskrant ooit tegen mij zei: ‘Die rapporten

van jullie vormen een concept-regeringsakkoord, maar waar staan jullie nu echt

voor, wat is jullie profiel?’12. Er tekende zich binnen het CDA steeds meer een frus-

tratie af tussen het aan de ene kant weer op orde hebben van een onderscheiden-

de inhoudelijke strategie met concrete beleidsalternatieven, maar aan de andere

kant het onvermogen van de CDA-politici om die ideeën zo te politiseren, dat de

kiezers er warm voor zouden gaan lopen. Daarnaast moet niet onderschat worden

dat het CDA moest ingaan tegen het beeld dat de media en adviesbureau’s als het

SCP schetsten, dat Nederland een tevreden, welvarend land was. Nederland had

het gevoel: wat kan ons gebeuren? De steeds hoger oplopende frustraties over de

slechte peilingen binnen het CDA leidden in de aanloop naar de verkiezingen van

mei 2002 tot een heftige leiderschapscrisis. Het knappe van Fortuyn was dat hij er

wel in slaagde onvrede met paars te mobiliseren, een alternatief te politiseren, te

polariseren en paars in de defensie te drukken. En een aantal belangrijke elemen-

ten uit dat politieke alternatief van Fortuyn strookten met de hervormingsagenda

van het CDA, of waren daar zelfs - had ik soms de indruk - aan ontleend. En daar-

mee fungeerde Fortuyn als stormram voor het CDA om die agenda te realiseren. In

de bestaande literatuur is tot op heden volstrekt onvoldoende aandacht besteed

aan het gegeven dat het pact Balkenende/Fortuyn voor beide partijen evenzeer een

tactisch als een inhoudelijk-strategisch verbond was. Balkenende heeft het mo-

mentum aangegrepen om de hervormingsagenda te realiseren die in de jaren

daarvoor binnen het CDA was ontwikkeld. Die agenda is goed samengevat in het

boek Anders en beter, dat hij rond de verkiezingen uitbracht. Op een aantal punten

bleek de agenda echter nog leemtes te vertonen. Daarbij nam Balkenende soms de

lijn over die de CDA-fractie de jaren daarvoor had gevolgd (het restrictieve asielbe-

leid van De Hoop Scheffer en Wijn) en op één punt koos hij voor de vlucht naar vo-

ren, te weten de ontboezeming dat de multiculturele samenleving niet iets was

om naar te streven. En daarmee werd de toon van ‘een nieuw patriottisme’ gezet,

een toon die, zoals ik het eerder in het lentenummer van vorig jaar betiteld heb,

nieuw was in de geschiedenis van de christen democratie. Dit punt was natuurlijk

een van de grote electorale thema’s in de verkiezingen, door Fortuyn en het CDA

moest daarin helder positie worden betrokken. Dit was toen aan de lijsttrekker. 

Deze analyse besluitend keer ik terug naar de vraag of het CDA in de verkiezingen

Het pact

Balkenende/Fortuyn

was voor beide par-

tijen evenzeer een

tactisch als een in-

houdelijk-strate-

gisch verbond.
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van 2002 opportunistisch was.  Die stelling van Couwenberg doet – zo concludeer

ik - onvoldoende recht aan de werkelijkheid. Zijn uitspraak dat ‘het CDA-beleid

niet zozeer bepaald wordt door een principiële politiek-strategische visie’ is het

niveau van Couwenberg onwaardig. Dat is namelijk klinkklare onzin. De meeste

onderdelen van de in de afgelopen jaren geformuleerde hervormingsagenda van

WI/CDA bepalen de politieke agenda van vandaag.  

Authentiek conservatief

Dan blijft nog staan het verwijt dat het CDA niet wil of durft uit te komen voor de

eigen conservatieve identiteit. Is het CDA eigenlijk altijd al conservatief, en  heeft

het dat eigenlijk niet willen toegeven? Buitenstaanders als Spruyt, Wansink,

Kinneging en Couwenberg en sommige binnenstaanders als Hillen en Dölle13 noe-

men het CDA al lang (sociaal-)conservatief. Dat is officieel door het partijbestuur

tot nog toe met succes afgehouden. Dit tot verdriet van bijvoorbeeld Spruyt, direc-

teur van de Edmund Burke Stichting, die op 5 juli in zijn column ‘Kom op Geert!’

schreef: ‘Bestaat er in Nederland zoiets als ‘reëel existerende’ rechtse, conservatie-

ve politiek? Als je de linkse oppositie en de meeste media mag geloven wel: die

hebben het immers stelselmatig over dat vermaledijde kabinet-Balkenende dat

een ongezouten conservatieve of zelfs ‘neoconservatieve’ politiek zou voeren.

Maar niets is minder waar. Natuurlijk bevat het beleid van het huidige kabinet

elementen die ook conservatieven (...) voor hun rekening zouden nemen: de bezui-

nigingen in de sociale zekerheid bijvoorbeeld, of de plannen om meer marktwer-

king in de gezondheidszorg te introduceren, of het debat over waarden en nor-

men. Maar het beleid als geheel is te tweeslachtig en te zeer gemotiveerd door

puur economische motieven om het predicaat ‘conservatief’ te verdienen. Soms

vraag je je af of Balkenende nu al zozeer door zijn intellectuele bagage heen is, dat

hij het grote verhaal achter zijn beleid niet eens meer kan vertellen’.14

Om er achter te komen waarin precies de teleurstelling van Spruyt bestaat en wat

voor CDA hij graag zou zien, is het goed nader te bezien welke opvattingen hij au-

thentiek conservatief vindt. Dat kan door een blik te werpen op de Burke

Stichting, de denktank waarvan Spruyt directeur is. Aangezien geen enkele poli-

tieke partij zich in Nederland het etiket conservatisme wilde toeëigenen is deze

een paar jaar geleden opgericht om de dakloze conservatieven uit verschillende

politieke partijen een onderdak te geven. Deze moest de term ‘conservatief’ een

betere naam geven en ruimte maken voor de doorwerking van de conservatieve

ideologie in Nederland. Ook enkele prominente CDA-ers maakten deel uit van de

Raad van Aanbeveling ervan. Dat laatste is inmiddels al weer verleden tijd en dat

is maar goed ook. Directeur Spruyt heeft zich inmiddels gecommitteerd aan de

‘Groep’ Wilders en daarmee is het conservatisme van de Burke Stichting verbon-

den geraakt aan de interpretatie van het conservatisme die Wilders eraan geeft.

Deze heeft zich recent gepresenteerd als ‘een conservatief-liberaal die gelooft in nor-

11
k

a
n

t
e

l
in

g
e

n

cdv|winter 2004



men en waarden’ (De Standaard 20 November 2004). Hij schetst zijn programma als

‘minder criminaliteit en terrorisme, minder multiculturele samenleving en min-

der belastingen.’. ‘Dat laatste is niet zo maar een populistisch standpunt, maar

een ideologisch keuze voor minder overheid. De overheid wordt op die manier ge-

dwongen zich te focussen op zijn kerntaken.’ 

Wie zich wil oriënteren op wat dat in de praktijk zal gaan betekenen, kan terecht

bij het tienpuntenplan, met onder andere de volgende meer en minder bekende

one-liners: Turkije mag nooit lid worden van de EU; De maximumsnelheid op de

Nederlandse snelwegen moet omhoog; De bestrijding van terrorisme gaat boven

de bescherming van privacy; Het geld dat Nederland aan ontwikkelingshulp be-

steedt, moet gehalveerd worden; Na drie misdrijven krijg je levenslang; Wie niet

tijdig integreert, moet het land uit; De overheid mag pas een nieuwe regel invoe-

ren als ze er eerst twee heeft afgeschaft.

Voor wie wil weten wat het liberaal-conservatisme van Wilders/Spruyt verder kan

gaan betekenen, kan het in september door de Burke Stichting gepubliceerde rap-

port Nederland subsidiestaat bekijken. Daarin wordt geconcludeerd dat het mogelijk

en zelfs heilzaam is om bijna viervijfde van de ruim 19 miljard euro aan onder-

zochte subsidies af te schaffen. De besparing van ruim 15 miljard euro dient vol-

gens de Edmund Burke Stichting voor het overgrote deel (11,6 miljard euro) aan de

burger te worden teruggegeven in de vorm van een grootschalige belastingverla-

ging. Daarbij sneuvelen bijvoorbeeld subsidies aan cultuur en de studiefinancie-

ring, maar nog veel meer. Een verantwoorde doordenking en doorrekening van de

sociale en economische effecten van een dergelijke grootschalige subsidiestop en

de voorgestelde generieke lastenverlichting is in het rapport niet te vinden. Verder

ziet een in juni verschenen rapport Eigen verantwoordelijkheid in de zorg: problemen

en mogelijkheden  het gebrek aan eigen verantwoordelijkheid van de zorgvrager en

de daaruit voortvloeiende overconsumptie als het grootste probleem in de finan-

ciering van de gezondheidszorg. Het pleit voor een systeem waarin burgers moe-

ten gaan sparen om hun eigen zorgkosten te betalen naar het voorbeeld van

Singapore en de VS. Het verzekeringssysteem dat gebaseerd is op onderlinge soli-

dariteit wordt daarmee grotendeels verlaten. Iedereen wordt verantwoordelijk

voor de eigen ziektekosten.  

Over het meest brandende punt voor Wilders en Spruyt, de afschaffing van de

multiculturele samenleving, en de plaats van de Islam in Nederland heeft de

Burke Stichting nog geen rapport gepubliceerd. Toch is dat het hoofdpunt van het

liberaal-conservatisme dat Wilders en Spruyt voor ogen staat. We moeten het dan

doen met opiniestukken. Het is goed om hierbij aan close reading te doen. In Het

Parool van 22 oktober 2004 schreven Wilders/Spruyt: ‘Politisering van de islam is

geen toevalligheid, maar met de kern van de islam gegeven. Historisch gezien is

de islam een terugval in een manier van denken die in de joods-christelijke en an-

tieke tradities al was overwonnen. In de Griekse filosofie was al lang het grote

goed ontdekt van kritiek op alle overlevering waarop een samenleving is geba-
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seerd. In het gebied dat nu Israël heet, waren God en de politieke orde tegenover

elkaar komen te staan. Recht en macht vielen er niet samen; het hoogste gezag

werd aan een norm buiten dat gezag gemeten. En in de christelijke wereld heeft

de kerk sinds Augustinus en diens tweerijkenleer afstand gedaan van alle aanspra-

ken op wereldlijke macht.’ En: ‘bij ons gebeurt niets uit vrees voor een zogenaam-

de godsdienstoorlog. Toch groeit de dreiging met de dag als we geen halt toeroe-

pen aan de import van de islam door migratie en gezinshereniging. In geen enkel

land waar de islam heerst, is sprake van democratie en respect voor de mensen-

rechten. Dat komt omdat dit geloof geen onderscheid kent tussen een geestelijke

en een wereldlijke macht. Dat is wel het geval bij het christendom en het joden-

dom’.

Hier worden feitelijke onwaarheden verkocht. Je zou uitgerekend van conservatie-

ven mogen verwachten dat zij de eigen geschiedenis kennen, maar dat is bij deze

twee conservatieven helaas niet het geval.  De kerk heeft sinds Augustinus geens-

zins afstand gedaan van alle aanspraken op de wereldlijke macht. Was het maar

zo makkelijk, dat wanneer er eens een idee is bedacht dat het dan ook meteen

werkelijkheid was. De katholieke kerk heeft heel lang het onderscheid tussen een

geestelijke en een wereldlijke macht ontkend en zelfs actief bestreden! De Franse

Revolutie is in 1789 uitgebarsten onder andere om een eind te maken aan die am-

bities van de katholieke kerk. En het conservatisme is destijds tot stand gebracht

door ultra-katholieke anti-revolutionairen die geen genoegen konden nemen met

de scheiding van katholiek geloof en politiek, van katholieke kerk en staat. Dat

gold ook voor Edmund Burke. Dat zou Spruyt moeten weten die in zijn inleiding

op het boekje ‘Het wezen van het conservatisme’ van Edmund Burke stelt dat Burke be-

toogde dat de fundamenten van de Europese beschaving direct werden bedreigd

door de Franse revolutie, omdat (onder andere) ‘godsdienst en staat, moraliteit en

politiek van elkaar worden gescheiden’15. En wat Wilders en Spruyt over zeggen

over het ‘Jodendom’: er kan toch moeilijk worden volgehouden dat men in Israël

een helder onderscheid maakt tussen geestelijke en wereldlijke macht. Heeft het

Zionisme niets te maken met het geloof dat Israël het heilige land is? Wordt niet

om religieuze redenen juist gestreden om Jeruzalem? Daar gaat het conflict met

de Palestijnen nu juist over! Kortom, de religies die een stempel hebben gedrukt

op de Europese beschaving  hebben zelf heel veel moeite (gehad) met de scheiding

van kerk en staat en van geloof en politiek. Daarmee komen de stellingen van

Wilders/Spruyt die in het artikel volgen in de lucht te hangen, te weten: dat we

met de Islam ‘een geloof  in onze cultuur introduceren dat wezensvreemd is aan de

kern van de democratische ordening binnen die (Europese) cultuur.’ en dat daarom gespro-

ken zou kunnen worden van ‘de bedreiging die de islam (vormt) voor onze rechtsstaat’.

Op de website van de Burke Stichting wordt namens Spruyt nadrukkelijk ontkend

dat een liberaal-conservatieve beweging kan worden beschouwd als anti-islami-

tisch. Toch ontzeggen Spruyt en Wilders de Islam de ontwikkelingsmogelijkheden
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die het Christendom zelf gedurende eeuwen heeft doorgemaakt. 

De retoriek van Wilders en Spruyt kan niet anders gekwalificeerd worden dan

populistisch-conservatief. Zij maken gebruik van de oudste en gevaarlijkste truc

die er bestaat: stigmatiseer een bevolkingsgroep als geheel, bestempel deze als ge-

vaarlijk en overtuig de meerderheid ervan dat het gevaar een wezenselement, een

etnisch kenmerk van die groep is. Dat doen zij als zij stellen dat met de islam een

geloof in onze cultuur wordt geïntroduceerd ‘dat wezensvreemd is aan de kern van

de democratische ordening binnen die cultuur’ en als zij spreken  over ‘de bedrei-

ging die de islam is voor onze rechtsstaat’. Let wel hier wordt niet gesproken over

moslimfundamentalisme of islamitisch terrorisme, maar over ‘de islam’.  De com-

binatie van historische onwaarheden met tendentieuze generalisaties is een ge-

vaarlijke cocktail. Het zal duidelijk zijn welke beelden hierdoor worden opgeroe-

pen: de islam is on- of zelfs anti-democratisch en brengt ons land in gevaar. Hier

wordt een hele groep tot (staats)vijand verklaard.  Als dit niet de woorden zijn van

een anti-islampartij, wat dan wel? De etnisering van de Islam zal de problemen niet

kleiner, slechts groter maken. Het duo Wilders en Spruyt hebben het conservatis-

me en de Burke Stichting in snel tempo een twijfelachtige naam bezorgd.16

Verschillen met mainstream conservatisme

Met het populistische liberale conservatisme van Spruyt en Wilders heeft de poli-

tieke agenda van het CDA weinig te maken. Moge dat zo blijven! Dat neemt niet

weg dat degenen die overeenkomsten zien tussen de conservatieve en de christen-

democratische traditie wel iets gezien hebben. Bijvoorbeeld, aan de ene kant is

het wel zo dat een van de belangrijkste veranderingen in de afgelopen jaren bin-

nen het CDA is dat een van de hoofddoelstellingen is geworden om de samenle-

ving te ‘ontketenen’, dat wil zeggen te ontdoen van de ketenen van bureaucratie

en overheid, en daarvoor in de plaats weer  ruimte te maken voor ‘spontane orde-

ning’. Het geloven in de heilzaamheid van spontane ordening is een van de ken-

merken van het conservatisme, volgens Cahoone17. Spruyt stelt ‘dat conservatie-

ven de overheid, niet als een oplossingsmachine, maar als deel van het probleem

zien’. Zoals ik eerder heb beschreven (in het nummer Wat is sociaal?) is het CDA via

veel omzwervingen teruggekeerd naar de klassieke interpretaties van het anti-re-

volutionaire beginsel soevereiniteit in eigen kring en en katholieke beginsel subsidia-

riteit in inperkende zin. Dit kan duidelijk herkend worden als een terugkeer naar

de ‘roots’. Hierin past onder andere het streven naar vraagsturing en ontbureaucra-

tisering. Een aantal verschillen met de mainstream conservatieve politieke hou-

ding zijn:

- Conservatieven zijn sterk ‘Gesinnungsethisch’ (naar Max Weber), of je zou ook kun-

nen zeggen ideologisch. Ze zijn niet werkelijk geïnteresseerd in de gevolgen van

het door hun bedachte en uitgevoerde beleid, en dus weinig ‘Verantwortung-

ethisch’. Hierin vertonen ze grote overeenkomsten met de sociaal-democraten. Het
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verschil tussen degenen die alles van de overheid verwachten en die heel weinig

van de overheid verwachten, is wat dat betreft niet zo groot. Christen-democra-

ten zijn over het algemeen wel geïnteresseerd in de gevolgen van (hun) beleid. 

- De afkeer van de overheid leidt in het conservatieve beleid vaak niet tot een heel

sterke civil society, zoals ze willen en beogen, maar tot een kapitalistische samen-

leving waar de vrije markt het voor het zeggen heeft. Denk hierbij aan het beleid

van Thatcher. Het CDA is zoals gezegd voor vraagsturing en ontketening, maar

wel met veiligheidspallen als de maatschappelijke onderneming en lastenmaxi-

mering. De civil society wordt bij conservatieven vaak geïdealiseerd.  

- Conservatieven zijn geneigd hun interpretatie van de eigen traditie en cultuur

tot de norm uit te roepen. Zij staan daarbij niet erg open voor andere interpreta-

ties of voor de ambiguïteit of complexiteit van het verleden. Zij bestrijden cul-

tuurrelativisme, maar verworden tot cultuurabsolutisten. 

- Conservatieven verabsoluteren het idee dat de mens tot het slechte geneigd is en

zoeken sturing daarom vooral in prikkels, of dat nu is een afschrikwekkende

strafmaat of financiële prikkels. Solidariteit is – in tegenstelling tot bij het CDA –

een restfactor.  

Geen conservatief CDA, maar wat dan wel? 

Het is duidelijk dat het CDA de druk van buiten en (soms) van binnen om openlijk

te kiezen voor het etiket conservatief, maar beter kan weerstaan. Een groot pro-

bleem was al dat er al zoveel misverstanden bestonden over wat er met de term

‘conservatief ‘ bedoeld wordt. Het misschien niet erg profilerende etiket ‘christen-

democratisch’ inruilen voor een nieuw verwarrend etiket zal het CDA niet helpen

aan een scherper profiel. En voorzover dat etiket in de komende tijd nog aan dui-

delijkheid zal winnen door de Groep Wilders is het zaak daar flink afstand van te

houden.  

Maar als het CDA de boot van het conservatisme afhoudt, wat moet het dan doen

om het eigen profiel coherent en herkenbaar te maken? Ten eerste is dat: met veel

meer trots en zelfrespect de eigen hervormingsagenda uitdragen. Het is een enor-

me prestatie dat er inmiddels al zoveel gerealiseerd wordt van de agenda die in de

oppositiejaren ontwikkeld is en toen door velen nauwelijks de moeite waard werd

geacht. Ten tweede, de kernkwaliteiten van de christen-democratische traditie

weer inzetten. Daartoe kan aangeknoopt worden bij een aantal interessante ana-

lyses uit de afgelopen jaren, die zeer actueel zijn. Bijvoorbeeld het advies dat de

eerder genoemde journalist Versteegh in 1998 aan het CDA heeft gegeven: ‘Als er

één politieke boodschap is die de christen-democratie op het lijf geschreven is, is

het wel het bestrijden van maatschappelijke desintegratieverschijnselen’.18

Verschillende groepen of ‘klassen’ komen elkaar steeds minder tegen en daarom

moeten er meer plekken en instituties geschapen worden die leiden tot ‘class-

mixing’. Versteegh vond het voorstel uit 1992 van toenmalig fractievoorzitter
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Brinkman om voor jongeren een sociale dienstplicht in te stellen daartoe een uit-

stekend instrument. Daarbij past uitstekend nog eens in herinnering te roepen de

bevinding van Kees van Kersbergen in zijn studie Social Capitalism (1995). Hij ont-

dekte daarin dat de middenpositie die christen-democratische partijen inzake de

sociale kwestie altijd hebben ingenomen in verschillende Europese landen niet

simpelweg een kwestie van opportunisme en pragmatisme is geweest. Christen-de-

mocratische politiek  is altijd een politiek van verzoening geweest, dat is de religi-

eus geïnspireerde, ideologisch gecondenseerde en politiek gepraktiseerde overtui-

ging dat conflicten tussen sociale belangen kunnen en moeten worden verzoend

om de natuurlijke en organische harmonie van de samenleving te herstellen. Dat

kwam ook tot uitdrukking in het gegeven dat de meeste christen-democratische

partijen een achterban hadden waarin alle maatschappelijke klassen vertegen-

woordigd waren. Kortom, dus echte volkspartijen. In het CDV-themanummer

Durven Kiezen (1998) heeft Van Kersbergen betoogd dat het CDA zou verdwijnen,

omdat er geen behoefte meer was aan een dergelijke politiek19. Dat is achteraf

goed te begrijpen, omdat men tijdens de paarse periode dacht dat geloof iets van

vroeger was en alle fundamentele maatschappelijke tegenstellingen de wereld uit

waren. Als VVD en PvdA in één kabinet konden, dan was er toch geen sprake meer

van grote maatschappelijke tegenstellingen? Geen wonder dat het CDA zich als

bruggenbouwer ontheemd voelde. De situatie is echter na 2002 ingrijpend veran-

derd. De polarisatie is enorm toegenomen. Wat nu dringend nodig is, is nu juist

niet een CDA dat zich openlijk bekent tot het conservatisme, van welke snit dan

ook. Het is onwenselijk in de hoek te komen van degenen die dat etiket opeisen en

die onder die vlag alleen maar olie op het maatschappelijke vuur gooien. In lijn

van de eigen traditie is het nu de hoofdopdracht van het CDA om zijn uiterste best

te doen om in de nieuwe maatschappelijke tegenstellingen een daarop toegesne-

den politiek van bemiddeling te ontwikkelen. Als er iets christelijk en christen-de-

mocratisch is, is het om te zorgen dat de samenleving bij elkaar blijft, dan is het

alles op alles te zetten om maatschappelijke tegenstellingen beheersbaar te hou-

den. Wie dat afdoet als een vage en softe doelstelling moet dat dan maar doen.

Het CDA heeft uiteindelijk bij het doorbreken van de impasse met de sociale part-

ners laten zien dat het nog steeds de kunst verstaat. Bij sociaal-economische con-

flicten is het echter nog relatief eenvoudig, vergeleken met de spanningen die be-

staan tussen autochtonen en allochtonen, tussen moslims en niet-moslims. In het

eerste geval zijn er instituties en spelregels waarop men kan terugvallen, in het

laatste geval moeten die nog uitgevonden worden. Laten we niet vergeten dat het

bij de Islamkwestie niet alleen gaat om een explosief mengsel van een religieuze

kwestie waar gelovigen en ongelovigen tegenover elkaar staan, een sociale kwes-

tie, waar het gaat om het samenvallen van etnische onderscheidingen en achters-

tand en uitsluiting, en een internationale kwestie waar pro- en anti-Amerikanen

onverzoenlijk tegenover elkaar staan (de transatlantische betrekkingen) en niet te

vergeten een veiligheidskwestie in verband met het toenemende terrorisme en
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fundamentalisme. Het gaat om het voorkomen van extremisme, en het ontwer-

pen van instituties die de onverzoenbaar lijkende tegenstellingen van deze tijd in

goede banen kunnen leiden. Het gaat hier om een enorme opdracht in een samen-

leving die bol lijkt te staan van de polarisatie. Daarbij zal het CDA niet moeten te-

rugschrikken om institutionele arrangementen of opvattingen, die het resultaat

zijn van bemiddelingen in het verleden, op de schop te nemen20. Dat kan bijvoor-

beeld betekenen dat het CDA het belang van openbaar onderwijs gaat ontdekken

en het lef heeft om de sociale dienstplicht werkelijk op de politieke agenda te zet-

ten. Nederland kan niet meer beheerd worden als ware het een open lucht-muse-

um. We hebben geen hitserige populisten nodig, maar wijze bemiddelaars, we

hebben geen conservatoren nodig, maar architecten met lef. 

Noten

1.  Durven kiezen. Het CDA na 6 mei 1998, zomernummer Christen Democratische

Verkenningen 1998.

2.  Hans Wansink, De erfenis van Fortuyn. De Nederlandse democratie na de opstand van

de kiezers. Meulenhoff, 2004.  

3.   S. Couwenberg, Opstand der burgers. De Fortuyn-revolte en het demasqué van de oude

politiek. Civis Mundi Jaarboek  Damon 2004.

4.  Wansink, p. 276-7

5.  Couwenberg, p. 181

6.  Te vinden op http://www.burkestichting.nl

7.  Couwenberg, p.151

8.   Kees Versteegh, De honden blaffen. Waarom het CDA geen oppositie kan voeren,

Amsterdam 1999.  p. 216.

9.  Ibidem 

10. Durven kiezen, p. 395.

11. Durven kiezen, p. 348.

12. Marnix van Rij, Duizend dagen in de landspolitiek. Leiderschapscrisis in het CDA.

Amsterdam 2002, p. 92.

13. Alfons Dölle, ‘CDA behoeft ondertitel ‘sociaal conservatief ’, in: Verheffende

Stemmen, zomernummer CDV 2003, p. 70-83. Dölle heeft van alle CDA-conser-

vatieven tot nog toe het meest diepgaande en overtuigende pleidooi gehouden

voor een (sociaal-)conservatief CDA. Ik kan daar in de context van dit artikel

tot mijn spijt geen recht aan doen. Ook heeft hij zich vanaf het begin gedistan-

tieerd van het conservatisme van de Burke Stichting. Mijn kritiek richt zich

niet op het sociaal-conservatisme van Dölle, maar op het conservatisme zoals

dat in de Burke Stichting en de ‘Groep’ Wilders wordt uitgedragen. Wel leidt

mijn analyse tot de conclusie dat Dölle’s aanbeveling  maar beter niet overge-

17
k

a
n

t
e

l
in

g
e

n

cdv|winter 2004



nomen kan worden. 

14. Te vinden op http://www.burkestichting.nl

15. Edmund Burke, Het wezen van het conservatisme. Een bloemlezing uit Reflections

on the Revolution in France. Kampen/Kappellen, 1998/2002

16. Op 8 november jl. kwam er een persbericht van het bestuur van de Burke

Stichting, waarin de onafhankelijkheid van de stichting wordt benadrukt: ‘De

Edmund Burke Stichting streeft geen partijpolitieke doeleinden na, hetgeen

ook expliciet in haar statuten is vastgelegd. De bestuursleden van de Edmund

Burke Stichting zijn of partijloos, of lid van diverse politieke partijen. Dit geldt

ook voor de leden van onze Raad van Aanbeveling, donateurs en sympathisan-

ten. De Edmund Burke Stichting heeft en houdt als onafhankelijke politieke

denktank de doelstelling de conservatieve gedachtevorming te stimuleren en

te bevorderen, waar zich die ook voordoet. Dit laatste ongeacht de groepering

of politieke partij die het betreft. Een exclusieve keuze voor een politieke par-

tij wordt daarbij niet gemaakt’. Met het aanblijven van directeur Spruyt komt

deze boodschap niet erg geloofwaardig over. 

17. Lawrence E. Cahoone, Civil Society. The Conservative Meaning of Liberal Politics.

Blackwell, 2002., p. 41.

18. Kees Versteegh, ‘De macht van het idee’, in: Durven Kiezen, p. 298

19. Kees van Kersbergen, ‘Het machtsverval van het CDA is structureel’, in: Durven

Kiezen, p. 339-344.

20. Zie voor pogingen tot vernieuwend denken over de multiculturele samenle-

ving binnen het WI: het rapport Investeren in integratie. Reflecties rondom diversi-

teit en gemeenschappelijkheid (2003) en Naar een nieuw patriottisme (CDV, lente-

nummer 2003).

18

p
r

o
b

l
e

e
m

s
t

e
l

l
in

g

cdv|winter 2004


