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Onder Sybrand Buma is de rust in het CDA weliswaar teruggekeerd, maar de partij heeft
nagelaten politiek te bedrijven vanuit haar eigen kernwaarden. Door normen en waarden als
richtinggevend kader te verwaarlozen en aan te sluiten bij een liberale en populistische wind,
maakt ze deze concurrerende partijen juist groot en creëert ze voor andere partijen, in casu de
ChristenUnie, ruimte om in het ontstane gat te springen. Het CDA moet daarom terugkeren
naar zijn kern, zowel vanwege zichzelf als vanwege zijn kiezers.
door Tom W.G. van der Meer De auteur is hoogleraar Politicologie, in het bijzonder inzake
Legitimiteit, Ongelijkheid en Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Het politiek leiderschap van Sybrand Buma heeft het CDA bestuurlijke rust gebracht. De
gedoogconstructie met de PVV - die niet de PVV maar wel het CDA verzwakte - ging tot het
verleden behoren. Van schandalen en publiek ruzies was nauwelijks sprake. Een invloedrijke
generatie CDA’ers - Balkenende, Verhagen, Donner, Klink, Eurlings en De Vries - was
afgezwaaid. En in de betrekkelijke rust ontstond na 2012 ruimte voor een nieuwe generatie
CDA-politici.
Het leiderschap van Buma laat zich evenwel niet alleen kenmerken als jaren van rust, maar
ook als jaren van stilstand. Een stilstand in zowel electorale als in ideologische zin. Die twee
zijn niet los van elkaar te zien.
Een verloren decennium?
Verkiezingsuitslagen zijn steeds volatieler geworden. Kiezers laten zich niet meer structureel
binden door één enkele partij, maar zijn daadwerkelijk gaan kiezen tussen concurrerende
partijen.1 Geen partij heeft daar structureel zo veel problemen ervaren als het CDA. Het CDA
verloor na 2006 zowel christelijke als niet-christelijke kiezers, en verloor deze kiezers
opvallend genoeg vooral aan seculiere partijen als de VVD, PVV en FvD. Als alleen al de
christelijke kiezers net zo trouw op het CDA zouden stemmen als onder Balkenende, zou het
CDA structureel rond de 25 zetels scoren.2 Maar dat is niet het geval.
De grote verliezen van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 (naar 21 zetels)
en 2012 (naar 13 zetels) vallen Buma moeilijk aan te rekenen. Maar onder Buma heeft de
partij zich nauwelijks hersteld. De beperkte winst in 2017 (naar 19 zetels) betekende nog
altijd het op één-na-slechtste resultaat ooit, hoewel het CDA voor die verkiezingen in de
oppositie zat tegenover een impopulaire regeringscoalitie (VVD-PvdA). De meest recente
verkiezingen voor de gemeenteraad, de Provinciale Staten, en het Europees Parlement
brachten het CDA historisch slechte uitslagen.
Ter geruststelling: Dit is geen voorbode voor het verdwijnen van het CDA. Het CDA is
simpelweg een van vele middelgrote partijen geworden. Versplintering is het nieuwe normaal
in de Nederlandse politiek. Maar desondanks heeft het CDA de afgelopen tien jaar de eigen
potentie niet waar kunnen maken.
Dubbelzinnige koers

Waar is de christelijke achterban dan gebleven? Het antwoord op die vraag valt niet los te
zien van de worsteling binnen het CDA om een eenduidige koers uit te zetten. Enerzijds wilde
voormalig partijvoorzitter Ruth Peetoom (daarin gesteund door het Strategisch Beraad in
2012) de partij bewegen naar een ‘radicaal’ politiek midden. Anderzijds hield partijleider
Buma (in navolging van onder andere Maxime Verhagen) een uitgesproken rechtsconservatieve koers aan. Het CDA laveerde de afgelopen jaren steeds tussen die twee
opvattingen.
Met de koers van Buma schurkte het CDA aan tegen de VVD en de PVV. Dat speelde vooral
die twee partijen in de kaart. De kiezers die het CDA eerder had verloren keerden nauwelijks
terug. Wel onderstreepte het CDA zo het belang van neoliberale en culturele thema’s, waar
vooral de partijen die deze thema’s domineren - respectievelijk de VVD en de PVV – van
konden profiteren.
Omgekeerd zal ook een generieke beweging naar het politieke midden het CDA niet
vanzelfsprekend herkenbaar maken. Het CDA wordt niet attractief door op een reeks issues
een andere strategische positie in te nemen, behalve wanneer die posities worden ingegeven
door een heldere, achterliggende visie. En juist in het afgelopen decennium heeft het CDA
nagelaten om zich te onderscheiden op de eigen kernwaarden.
Vent je eigen waarden uit
Partijen worden door kiezers in meer of mindere mate geassocieerd met specifieke thema’s.
Soms gaat die associatie zo ver, dat een enkele partij politiek de eigenaar wordt van dat
thema. In de politicologische literatuur staat dit bekend als issue ownership. Hoe beter een
partij zich profileert op het ‘eigen’ thema, en hoe meer aandacht er voor dat thema bestaat,
hoe groter de kans dat kiezers op die partij zullen stemmen. Partijen kunnen dus niet alleen
kiezers mobiliseren door hun standpunten, maar ook door de achterliggende waarden te
agenderen.
In dit licht liggen er kansen voor het CDA, dat bovenal eigenaar is van het thema ‘normen en
waarden’.3 Jan Peter Balkenende wist dit thema met name in de periode 2002-2006 succesvol
in te zetten om zich te onderscheiden van andere politieke partijen. In principe verandert issue
ownership vrij weinig op een termijn van enkele jaren of zelfs decennia.4 Bovendien is het
een politiek aantrekkelijk thema. Normen en waarden zijn volgens het Sociaal en Cultureel
Planbureau al sinds 2008 een van de belangrijkste maatschappelijke zorgenpunten.5 Maar
tegelijk is het geen thema waarvan kiezers oplossingen verwachten van de politiek, zo toont
kiezersonderzoek van de Universiteit van Amsterdam.
Het CDA is dus onderscheidend op een belangrijk maatschappelijk thema waar geen concrete
politieke oplossingen voor worden verwacht. Normen en waarden kunnen zodoende dienen
als de basis voor een christendemocratische visie die standpunten over uiteenlopende
onderwerpen – van klimaat tot kinderpardon – informeert.
Die normen en waarden worden bij het CDA echter nauwelijks nog uitgespeeld als centraal
thema. Althans, ze hebben bepaald niet de voorgrond gekregen. Een welwillende toeschouwer
kan een link leggen met de recente verkiezingscampagne waarin Buma Nederlanders een hele
goede morgen wenst. Maar maatschappelijke zorgen over korte lontjes of sociaal isolement
komen erin eigenlijk niet aan bod. Zelfs op een concreet thema als het kinderpardon werd de
draai van het CDA in januari 2019 niet uitgelegd vanuit een visie op normen en waarden maar
gereduceerd tot een nieuwe juridische realiteit.
Die strategie is vol risico’s. Enerzijds kunnen andere partijen thema’s inpikken wanneer die
door de vorige eigenaar gemarginaliseerd of opzij geschoven zijn.6 Partijen die hun eigen
kernwaarden afzwakken of verleggen – ‘hun politieke merk aanlengen’, aldus politicoloog
Noam Lupu – lopen daardoor grotere risico’s.7 Het CDA moet bijvoorbeeld vrezen voor de

ChristenUnie van Gert- Jan Segers, die zich ondanks de regeringsverantwoordelijkheid blijft
profileren als een waarden-gedreven partij die ook publiekelijk de eigen pijn laat zien. De
ChristenUnie is daarmee vooralsnog de eerste junior-coalitiepartner sinds de VVD van Frits
Bolkestein in 1998 die zich bij verkiezingen staande weet de houden.
Anderzijds zal een uitdager er niet snel in slagen de zittende eigenaar van zijn voetstuk te
stoten wanneer deze vast blijft houden aan de eigen kernwaarden. De strijd met de VVD over
liberalisering van de economie, met de PVV over de multiculturele samenleving, of met
Forum over het klimaat valt nauwelijks te winnen voor het CDA. Met zo’n strategie blijft het
CDA een tweederangs optie. De extra aandacht die je genereert voor het thema of de visie
waarvan je niet de eigenaar bent, werkt eerder in het voordeel van de rivaal die je beoogt te
passeren.8
Schoo-lezing en maatschappelijk onbehagen
De Schoo-lezing van 2017 had een vruchtbare eerste stap kunnen zijn. In die lezing
onderkende Buma het maatschappelijk onbehagen en de politieke onvrede als een legitiem en
relevant probleem. Maar dat onbehagen en die onvrede werden niet gekoppeld aan een eigen
richtinggevende visie op de Nederlandse samenleving. Onbehagen drijft voor belangrijk deel
op een gevoel van burgers dat de maatschappij en de politiek zowel richtingloos als stuurloos
zijn, veelal door een gebrek aan sociale cohesie.9 Juist wie het onbehagen serieus neemt, zal
proberen er richting aan te geven via een visie op toekomst die burgers weer grip geeft op hun
toekomst. Een politiek van rivaliserende visies is noodzakelijk voor daadwerkelijke politieke
competitie die onvrede en onbehagen kan kanaliseren.10
Een gebrek aan visionaire politiek zal het maatschappelijk onbehagen juist in stand houden.
Hoe minder onderscheidend politieke partijen zijn ten opzichte van elkaar, hoe minder
richting zij hun kiezers bieden, en hoe willekeuriger het kiesgedrag. Vooralsnog trekken
onbehaaglijke en wantrouwende kiezers vooral naar rechtspopulistische partijen als de PVV
en FvD.11 Thema's waar die rechtspopulistische partijen op scoren - multiculturalisme,
onbehagen, klimaat – zijn onvermijdelijk geworden in campagnetijd. Dat is een serieuze
uitdaging voor christendemocratische partijen, die zich op deze thema’s eigenlijk niet kunnen
profileren tegenover kiezers.12 De overname van rechtspopulistische standpunten is geen
structurele oplossing, suggereert politicoloog Tarib Abou-Chadi.13 Dit kopieergedrag leidt
weliswaar tot een grotere uitwisseling van kiezers met de populistische uitdagers, maar werkt
die uiteindelijk vaak in het voordeel van de populistische partij die immers de issue owner is.
Waarden boven standpunten
Juist wanneer partijen in toenemende mate worden geconfronteerd met kieskeurige kiezers en
populistische uitdagers, is belangrijk om de eigen kernwaarden uit te dragen en zo herkenbaar
te blijven. Dit voorjaar publiceerden verschillende CDA-prominenten een manifest. Zij
“bepleiten een radicaal midden dat uit eigen overtuiging richting geeft.”14 De crux moet
liggen op het richtinggevende element. De specifieke standpunten - meer of minder
Europeanisering, steviger of zwakker klimaatbeleid, progressief belastingsstelsel of vlaktax,
behoud of afschaffing van de hypotheekrente-aftrek, voor of tegen het kinderpardon – zijn in
zekere zin ondergeschikt aan de consistentie waarmee deze standpunten voortvloeien uit de
eigen, onderliggende waarden. Een door waarden gedreven politiek fungeert als een leidraad
in tijden van bestuursverantwoordelijkheid, als een bindmiddel voor verweesde kiezers, en
mogelijk als een buffer tegen de toenemende volatiliteit.
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