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Sybrand van Haersma Buma: 
‘We moeten vertrouwen delegeren naar de burgers’1

Hans Goslinga en Jan Ramakers 

Sybrand van Haersma Buma (48) had niet de illusie dat hij het cda zetelwinst zou bezorgen 
toen hij in het voorjaar van 2012, na de val van het kabinet-Rutte i, besloot zich te kandideren 
voor het lijsttrekkerschap. ‘Ik wist dat het een lastige campagne zou worden. De partij stond 
in de peilingen al een hele tijd tussen de tien en vijftien zetels en onderzoeken lieten zien dat 
het al moeilijk zou zijn dat aantal te overtreffen. Ik wilde daarom in de campagne twee din-
gen laten zien: het cda is niet meer de grote partij van vroeger met 54 zetels, maar nog wel 
strijdvaardig en voluit bereid ervoor te gaan. Mijn grote angst was dat ik er alleen voor zou 
staan, dat onze mensen na de zoveelste kabinetscrisis zouden zeggen: bekijk het maar. Maar in 

cda-leider Sybrand van Haersma Buma op het cda-voorjaarscongres in Den Bosch, 1 juni 2013

[anp – Toussaint Kluiters]
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werkelijkheid trof ik toch weer enthousiasme en op straat merkte ik dat de reactie op het cda 
niet meer zo hard negatief was als in 2010.’

Ondanks die opsteker tekende Buma voor twee primeurs. Hij was de eerste rechtstreeks 
door de leden gekozen lijsttrekker (‘tot mijn verrassing in één ronde’) en onder zijn aanvoe-
ring belandde het cda op een ongekend dieptepunt van dertien zetels. De bodem lag dus nog 
een stuk lager dan in 2010, toen de partij na de voortijdige val van het kabinet-Balkenende iv 
duikelde van 41 naar 21 zetels. De nederlaag werd hem nochtans niet aangerekend maar in een 
stemming van realistische berusting aanvaard. Hoe kijkt Buma zelf terug op het resultaat en 
de oorzaken? 

Hij ziet de twee opeenvolgende verliezen vooral als de prijs voor tien jaar regeren en com-
promissen sluiten. ‘In 2010 werden we afgerekend op de val van het kabinet en het beleid dat 
het voerde. In 2012 was het vooral de afrekening met de hele periode. Bovendien culmineerde 
de campagne in de race tussen Samsom en Rutte wie de grootste zou worden. Net als in 2010 
deden wij niet mee in die race. Daar beklaag ik me niet over. In de tijd dat we wel meededen, 
dachten we ook niet: o, wat sneu voor de kleintjes. Ja, het resultaat was by far het laagste ooit 
voor het cda, maar ik had me daarop voorbereid. Dus mijn gedachte op de verkiezingsavond 
was: nu begint het voor ons pas. De spannende vraag was: komt er verder verval, ruzie en 
afbraak of is het mogelijk de verdeeldheid achter ons te laten en weer te bouwen aan ons pro-
fiel, zoals in de periode 1998-2002?’

De jurist Buma werd in 1994, na functies bij de Raad van State en het ministerie van Binnen-
landse Zaken, beleidsmedewerker bij de cda-fractie – een historisch moment, want voor het 
eerst sinds 1918 stond de partij buiten de macht. Hij bewaart aan deze periode nog scherpe 
herinneringen, zegt hij. ‘We hebben toen, in de eerste periode van 1994 tot 1998, pijn zitten 
te verwerken, een soort rouwverwerking. Nu hebben we, net als in 1998, de lijst voor de helft 
vernieuwd. Dat vonden Ruth [partijvoorzitter Peetoom] en ik van belang, want zo sloegen we 
de rouwperiode over. De nieuwkomers kwamen niet binnen met het gevoel: we hebben de 
verkiezingen verloren. Nee, wat leuk, we zitten in de Kamer, we gaan aan het werk. Die dertien 
zetels hebben we voor een belangrijk deel aan onszelf te wijten, dat is zo, maar nu moeten we 
laten zien dat we er zijn. Dat is al uitdagend genoeg.’

Het cda heeft immers, onderkent hij, te maken met structurele ontwikkelingen, zoals het 
wegvallen van een vaste aanhang. ‘De tijd van grote partijen is voorbij. De basis is gewoon 
veel onzekerder geworden. Dat zie je ook in Vlaanderen. In Duitsland staat de cdu er heel 
goed voor, maar ook daar weten ze: als Merkel weg is, zullen we de boel weer van de grond af 
moeten bevechten. Vergeet niet dat Samsom vorig jaar drie weken voor de verkiezingen nog 
op vijftien zetels stond, net als Rutte in 2010. Dus ik weet hoe fluctuerend het is en ik weet dus 
ook dat herstel mogelijk is. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het herstel zal dus stap 
voor stap gaan, dat is een langzaam proces en daar zitten we nu middenin.’

Buma onderkent ook dat het cda in het bijzonder te lijden heeft onder de ontkerkelijking, 
maar tegelijk relativeert hij die factor. ‘Ik merk dat wij mensen aantrekken die niet kerkelijk 
zijn maar wel hechten aan de waarden en normen waar wij als partij voor staan, zoals het 
besef van verantwoordelijkheid voor de samenleving. Het is waar dat het cda vanaf 1980 
steeds kleiner wordt, maar het is mijn ambitie te laten zien dat we met de samenleving mee-
bewegen en niet meer zozeer een kerkelijk georiënteerde partij zijn als wel een partij die de 
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christelijke waarden hooghoudt. Dat is eigenlijk niks nieuws. Al bij de oprichting is in de 
grondslag van de partij vastgelegd dat we mensen niet op geloof beoordelen, maar veel meer 
op hoe je in de samenleving staat. De woorden veranderen, net zoals de aard van onze achter-
ban. In het Zuiden is het niet meer zo dat mensen op het cda stemmen omdat de pastoor het 
zegt. Die tijd is voorbij; we hebben zelfs last van wat er in de katholieke kerk gebeurt. Maar het 
is mijn overtuiging dat er structureel een plek is voor een partij als het cda. In de Europese 
Volkspartij, waarvan wij deel uitmaken, zitten partijen die, hoewel soms kerkelijker dan wij, 
niet de C in hun naam dragen maar wel dezelfde waarden uitdragen en een groot deel van hun 
bevolking vertegenwoordigen.’

Dat het profiel van de partij klaarblijkelijk niet meer zo helder is voor de kiezers, schrijft 
hij toe aan tien jaar compromissen sluiten. ‘We zullen duidelijk moeten maken: wat is het 
cda zelf. Dat is niet een kwestie van een tienpuntenplan. In mijn congresrede in juni, waar 
ik maanden aan gewerkt heb, ben ik teruggegaan naar de vraag: hoe zou de wereld er in onze 
ogen uit moeten zien? Op welke principes willen wij de samenleving bouwen? Ik heb er zeven 
genoemd, zoals de samenleving, niet de overheid; een eerlijke economie, tegen de profiteurs; 
de familie als fundament; Nederland verbonden aan Europa; de toekomst van onze kinderen. 
Daarmee haal je niet de voorpagina’s, dat weet ik. Het gaat mij om het op gang brengen van 
een dieper liggende beweging die zich afzet tegen de idee dat de markt of de staat alles oplost, 
zoals respectievelijk de liberalen en sociaaldemocraten denken. Burgers moeten hun eigen 
plek weer kunnen innemen en ruimte krijgen voor eigen initiatieven. De welvaartsstaat maakt 
mensen uiteindelijk niet gelukkig, net zomin als een onbelemmerde marktwerking. Ik zeg dat 
niet omdat het cda dat al lang vindt, maar omdat ik dat in gesprekken met mensen terug- 
hoor. Ze hebben die opvatting bij ons onvoldoende gezien, dat realiseer ik me; we gingen met 
rechts of met links mee. Maar het is wel ons verhaal. Het kost tijd dat over te brengen. Dat is 
in deze tijd waarin je stante pede over van alles en nog wat standpunten moet innemen mis-
schien een tegennatuurlijke beweging. Maar ik kies welbewust voor de lange termijn.’

Buma verwerpt de analyse dat het cda veel vertrouwen heeft verloren door de samenwerking 
met de populistische anti-islampartij pvv tussen 2010 en 2012. Hij erkent dat er binnen de 
partij zeker zo tegenaan wordt gekeken, maar buiten de partij veel minder. ‘Daar hoor ik veel 
meer: jullie regeren al tien jaar, jullie regeren altijd, het is tijd voor een ander. Een heel ander 
sentiment dus dan wijzelf zouden verwachten. Dat snap ik ook. Daarom zit ik in de oppositie 
niet ongelukkig te wezen. Dit is logisch en reëel. De vraag is: wat doe ik met die periode?’ 

Hij beschouwde de vorige coalitie dus beslist niet als een wezenlijke breuk met de mid-
denpositie die zijn partijen altijd innam. ‘Ik heb de coalitie met de vvd en pvv altijd gezien 
als passend in het patroon dat het cda soms met partijen ter linkerzijde en soms met partijen 
ter rechterzijde regeerde. Niet het cda veranderde in 2010, maar de constellatie. In de partij 
zag niet iedereen dat zo, maar ik vind dat het cda niet op voorhand partijen moet uitsluiten. 
Of het nu de pvv of de sp is, ik zeg niet van tevoren: het kan niet. Mijn uitgangspunt is niet 
hoe wij politiek uitkomen tussen rechts of links maar vooral onze positie vanuit de cda-
principes. 

Als de buitenwereld de zeven principes waarop wij de samenleving willen bouwen als 
het redelijke midden ziet, vind ik dat mooi, omdat het ons een plek geeft. Die positie in het 
midden betekent niet dat je niet stellig kunt zijn. Zeker wel. Overigens, het stempel “links” of 
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“rechts” wordt nog heel vaak geplakt, terwijl dat voor de kiezers nauwelijks nog iets zegt. De 
pvv wordt gezien als rechts, terwijl haar economisch beleid bijna helemaal sp is.’

Buma is niet bevreesd dat het cda in de oprukkende afrekencultuur in de Nederlandse poli-
tiek geen kansen zou hebben. ‘In het verleden is de partij al eens doodverklaard, net als de 
pvda en d66. De vraag is of je een onderstroom in Nederland vertegenwoordigt. Ik ben ervan 
overtuigd dat wij dat doen. Daarom heb ik er geen behoefte aan om onze positie in de peilin-
gen met een paar fratsen snel te verbeteren. Dat zou op zich best kunnen, maar ik zie liever 
dat er rondom mijn ideologie een basis wordt gevormd, die vervolgens wordt herkend in onze 
standpunten. De vraag is: moet je de onvrede die er in samenleving is echoën of moet je laten 
zien dat je met je eigen ideologie een alternatief hebt dat werkt?’

Heel hard ‘tegen’ roepen, is niet de weg die Buma wil gaan, hoeveel succes protestpartijen 
daar in de peilingen ook mee hebben. Vlak voor Prinsjesdag stonden pvv, sp en 50Plus samen 
op ongeveer vijftig zetels, een derde van het electoraat. Peilingen zijn maar peilingen, maar 
toch: de breuk tussen de traditionele partijen en de burgers lijkt steeds manifester te worden. 
Buma relativeert en schetst dit verschijnsel niet als iets wat exclusief is voor Nederland. ‘Ook 
elders, in Europa en Amerika, zijn de oude banden tussen de delen van de bevolking en hun 
traditionele vertegenwoordigers doorgesneden of veel minder sterk geworden. Dat geldt ook 
niet alleen de politiek. Je ziet het ook bij de vakbonden. Dat vertrouwen is weg. Maar het is 
niet te vervangen door als politici te roepen: o, zijn jullie boos, dan zijn wij ook boos. Vergeet 
overigens niet dat de partijen die de boosheid uitten bij de laatste verkiezingen, dus toen het 
erop aankwam, heel erg terugvielen. Je moet in de politiek luisteren naar mensen, maar ook 
verantwoordelijkheid nemen. Dat zit er bij mij heel sterk in.’

Daarbij realiseert Buma zich terdege dat traditionele gezagsverhoudingen niet meer bestaan. 
‘De burger zoekt pasklare oplossingen en is niet zozeer geïnteresseerd in het zorgvuldige afwe-
gingsproces dat daaraan voorafgaat. Bij de dokter vraagt de patiënt al snel om een second 
 opinion, de populairste rechter is de Rijdende Rechter met zijn instantuitspraken. Daar lopen 
we in de politiek ook tegenaan. Dat is niet alleen negatief. De burger heeft veel meer moge-
lijkheden dan in het verleden om zich te informeren. Daar zit ook een element van demo-
cratisering in. Maar ons probleem is wel dat onze instellingen niet zijn ingericht op deze 
nieuwe manier van samenleven. Wij debatteren in de Kamer een halve dag over een kwestie 
en verwachten dan dat de burger alle nuances van het debat heeft meegekregen. Onze logica, 
met haar ingebouwde zorgvuldigheidsmarges, is in de snelheid van de moderne wereld hele-
maal niet meer zo logisch. In die nieuwe logica is het ook niet meer logisch dat het cda de 
grootste partij is. Het moet daar niet verontwaardigd over zijn, maar die plek iedere keer weer 
verdienen. Het is voor ons niet erg vruchtbaar te denken in de tegenstelling populistisch-niet-
populistisch. Het cda moet zelf onderdeel zijn van de verandering. Dat betekent bijvoorbeeld 
ook dat je niet-leden meer moet laten meepraten in de partij als je op zoek bent naar een 
antwoord op de problemen dat past bij de christendemocratie.’

De onzekere tijden waarin we leven, bieden het cda volgens Buma ook kansen. ‘Mensen 
vertrouwen alleen nog op kleinere verbanden op netwerkniveau, op hun familie, op de men-
sen om hen heen. Daar kan het cda gebruik van maken. Kleinschaligheid past in het denken 
van het cda. Denk aan kredietunies, aan mensen die samen zonnepanelen kopen, aan initia-
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tieven om de buurt veilig te houden, aan crowdfunding. Als de politiek inderdaad kansen biedt 
om het vertrouwen op netwerkniveau aan te spreken, hoeft de burger zich niet meer alleen 
op Den Haag te richten. En als Den Haag dan ook ruimte biedt aan dit soort initiatieven, niet 
alles aan regeltjes bindt, kun je het wantrouwen voor zijn, want dan is er in feite sprake van 
delegatie en verspreiding van vertrouwen. Het langjarige vertrouwen op politiek en bestuur-
lijk niveau kunnen we alleen handhaven als we niet telkens van mening veranderen als de 
bevolking dat wil. In die zin zijn de oorspronkelijke partijen als het cda partijen waarop je 
kunt bouwen. Maar als politiek en bestuur geen vertrouwen delegeren, zelf alles willen rege-
len, wordt de burger daar niet gelukkiger van. Dan wordt alles kapotgeregeld. We moeten als 
politiek durven aanvaarden dat er dingen fout gaan, zonder meteen in de reflex te schieten 
van meer regels, meer overheid.’

Eenzelfde soort nuchtere realiteitszin legt Buma aan de dag als we komen te spreken over de 
veranderde rol van de Eerste Kamer nu het kabinet voor zijn plannen telkens op zoek moet 
naar wisselende meerderheden in de senaat, die daardoor een politiekere rol krijgt toebedeeld 
dan in het verleden in de regel het geval was. ‘Het is natuurlijk de vraag wat er gebeurt bij de 
volgende begrotingscyclus,’ aldus Buma, ‘maar veel interessanter is de staatsrechtelijke positie 
van de Eerste Kamer. Al die jaren waarin het cda in de regering zat, was de kritiek vaak dat het 
in de Eerste Kamer uit coalitiebelangen voor dingen stemde, waar het eigenlijk tegen moest 
zijn. En dan ben ik verrast dat fracties in de Eerste Kamer nu te horen krijgen: jullie moeten 
het kabinet steunen, nu ze in de positie zijn om vrij ergens voor of tegen te zijn. De realiteit is 
dat de Eerste Kamer bevolkt wordt door politici. Een senator zal altijd een politieke afweging 
maken, ook al kijkt hij met een ander oog naar voorstellen dan de Tweede Kamer; de senaat 
is geen rechter. Het verbaast mij dat er ophef ontstaat als een fractie die niet gebonden is aan 
het regeerakkoord gewoon conform haar eigen uitgangspunten stemt. Het enige aparte is dat 
dit kabinet in de Eerste Kamer een minderheidspositie heeft.’

Buma vindt ook niet dat het getrapte mandaat van de Eerste Kamer deze tot terughou-
dendheid zou moeten bewegen. ‘Dat is in 1848 nu eenmaal zo geregeld, en men kan hooguit 
zeggen dat men toen wat beter had moeten nadenken. Het komt wel vaker voor dat een kabi-
net geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer.’ Hij vindt het niet juist dat de discussie of een 
Eerste Kamerlid voor of tegen een wetsvoorstel stemt wordt gevoerd in morele termen. ‘Vindt 
hij het een goed voorstel, dan stemt hij voor, anders stemt hij tegen. Maar dat is vaak een net 
iets andere weging dan in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is wel degelijk een politiek 
orgaan, maar zij weegt inhoudelijker dan de Tweede Kamer en komt daardoor wel eens tot een 
ander oordeel. Hoe meer een regeerakkoord is dichtgetimmerd, hoe meer een Eerste Kamer 
wordt overruled. De Eerste Kamer is in de regel wel degelijk terughoudend, al was het maar 
omdat zij alleen ja of nee kan zeggen. En meestal is dat een ja. Dat neemt niet weg dat het 
kabinet zich moet realiseren dat het een minderheidspositie heeft. Bovendien is dat goed voor 
het debat. Als een kabinet een meerderheidspositie heeft, is de klacht algauw: er is geen debat. 
Maar nu het kabinet een minderheidspositie heeft, vindt men het onhandig. Het is inderdaad 
onhandig, met name in relatie tot een dichtgetimmerd regeerakkoord. 

Het heeft natuurlijk ook alles te maken met dat waar we het in het begin over hadden: het 
veranderde politieke landschap, de verdwenen zekerheid van een paar grote politieke partijen 
die in verschillende samenstelling met elkaar gingen regeren. Die situatie komt niet meer 
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terug, en daarom bestaan kabinetten korter. Dat is natuurlijk niet handig, maar het is de uit-
komst van een democratisch proces. En omdat het Nederlandse politieke systeem zo open is, 
gaan mensen ook stemmen, anders dan bijvoorbeeld in Engeland, waar het in districten waar 
één partij dominant is weinig zin heeft. Het creëert betrokkenheid. Tegen het systeem pleiten 
de moeilijke regeerbaarheid en de lange kabinetsformaties. Wel vind ik dat de verantwoor-
delijkheid voor politieke stabiliteit bij álle politieke partijen ligt, en niet alleen bij de partijen 
die tot de constructieve oppositie worden gerekend. Overigens is er inhoudelijk wel degelijk 
sprake van grote continuïteit in Nederland: 80 procent van het Lenteakkoord dat werd geslo-
ten met steun van GroenLinks is gelijk aan het Catshuisakkoord dat tot stand kwam met 
medewerking van de pvv. Die continuïteit vind ik fascinerend.’ 

1 Het vraaggesprek met Buma heeft plaatsgevonden op dinsdag 27 augustus 2013 en werd  
geautoriseerd op 11 september 2013.
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