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Wat heeft het populisme de christelijke kiezer te
bieden?
Een vergelijking van de verkiezingsprogramma’s van Forum voor
Democratie, de Partij voor de Vrijheid, JA21 en christelijke
partijen voor de parlementsverkiezingen van 2021
Marcel Maussen & Vita Appels
Inleiding
De parlementsverkiezingen van 17 maart 2021 hebben tot een versplintering van
het politieke landschap geleid.1 Het CDA raakte opnieuw kiezers kwijt en is na het
vertrek van Pieter Omtzigt uit de Kamerfractie nog slechts met dertien zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. De afgelopen jaren is vaak gesuggereerd dat
christelijke partijen, zoals het CDA, in toenemende mate concurrentie ervaren van
rechts-populistische partijen.2 Rechts-populistische partijen stellen bijvoorbeeld
dat zij de ‘joods-christelijke traditie’ in Nederland willen verdedigen tegen de interne vijand (de linkse elite) en de externe vijand (de islam).3 In zijn boek Nieuwe
Kruisvaarders. De heilige alliantie tussen orthodoxe christenen en radicaal-rechtse populisten4 spreekt Sander Rietveld van een ‘verstrengeling tussen christendom en
rechts-populisme’. Rietveld signaleert veel overlap tussen de ‘strijdpunten’ van orthodoxe gelovigen en rechts-populistische politici, en suggereert dat sommige be-

1
2

3

4

In totaal waren na de verkiezingen 17 partijen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. De versplintering nam nog verder toe toen de ‘groep Van Haga’ zich in mei 2021 afscheidde van de fractie van
Forum voor Democratie en Pieter Omtzigt in juni de CDA-fractie verliet.
‘De tweede christelijke partij van Nederland’, Trouw 26 november 2009. Zie ook P. Achterberg, ‘Een
populistisch thuis? Religieuze achtergrond en populisme in Nederland’, in: K.J. de Jager (red.),
Theocratie en Populisme Staatkundig Gereformeerden en de stem van het volk, Apeldoorn 2020, p. 149172. Rechts-populistische partijen zoals de PVV, Forum voor Democratie en JA21 haalden in 2021
gezamenlijk 28 van de 150 Kamerzetels. Het idee dat deze kiezers in belangrijke mate bij de christelijke partijen vandaan komen, werd overigens niet bevestigd bij de laatste verkiezingen. Bij de
ChristenUnie bleek 70% van de kiezers ‘trouw aan hun partij’, en bij de SGP was dit 80%. Voor het
CDA gold dat het merendeel van de vertrekkende kiezers stemde voor de VVD, terwijl een veel
kleiner deel overstapte naar andere partijen, waaronder FvD, D66 en JA21. Zie E. Harteveld & S. van
Heck, ‘Onderzoek nu zelf de kiezersstromen: wisselvallig maar voorspelbaar’, Stuk Rood Vlees
24 maart 2021, https://stukroodvlees.nl/onderzoek-nu-zelf-de-kiezersstromen-wisselvallig-maarvoorspelbaar/.
M. Berger, ‘Islam, Europa, en de “joods-christelijke” beschaving’, Tijdschrift voor Religie, Recht en
Beleid 2017-2, p. 36-56; G. Vanheeswijck, ‘“Gutmenschen”, een bedreigde diersoort? Postseculier
cultuurchristendom versus de religieus-ethische inspiratie van de christelijke traditie’, Tijdschrift
voor Religie, Recht en Beleid 2020-1, p. 60-75; E. van den Hemel, ‘“Hoezo christelijke waarden?”
Postseculier nationalisme en uitdagingen voor beleid en overheid’, Tijdschrift voor Religie, Recht en
Beleid 2017-2, p. 5-23. Zie ook Y. Zunderdorp, Ongelofelijk, Prometheus 2018.
S. Rietveld, Nieuwe Kruisvaarders. De heilige alliantie tussen orthodoxe christenen en radicaal-rechtse
populisten, Amsterdam 2021.
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houdende christenen een nieuw politiek thuis hebben gevonden bij Forum voor
Democratie.5
In hoeverre betekent de omarming van het ‘cultuurchristendom’ ook dat rechts-populistische partijen standpunten innemen die herkenbaar christelijk gemotiveerd
zijn? Proberen deze partijen daadwerkelijk meer christelijke kiezers te bereiken?
En in hoeverre lijken de standpunten van christelijke partijen en rechts-populistische partijen op elkaar als het gaat om thema’s die behoudende christelijke kiezers
belangrijk vinden, zoals abortus en euthanasie, het gezin en de vrijheid van religie?
Om dit soort vragen te beantwoorden vergelijken we het politieke aanbod van
rechts-populistische partijen met dat van christelijke partijen. Tot nu toe ging het
vooral om de standpunten van de PVV en Forum voor Democratie, maar in 2021
meldde ook JA21 zich op het politieke toneel. Daarnaast is er weliswaar veel aandacht besteed aan uitspraken van lijsttrekkers in publieke debatten en de media,
maar er is nog relatief weinig systematisch onderzoek gedaan naar de verkiezingsprogramma’s van betreffende partijen.6
In het eerste deel van dit artikel kijken we wat nauwkeuriger naar de opvattingen
en partijpolitieke voorkeuren van ‘christelijke kiezers’ en hoe deze zich verhouden
tot de ideeën van rechts-populistische partijen. Vervolgens onderzoeken we welke
standpunten partijen innemen als het gaat om vrijheid van religie en of in de politieke programma’s herkenbaar christelijk-religieuze waarden tot uitdrukking komen. We kijken onder meer naar partijstandpunten over morele en medisch-ethische kwesties en naar de ideeën over het belang van christelijke cultuur en het
christelijke cultureel erfgoed. Dit deel van het artikel is gebaseerd op een kwalitatieve analyse van de verkiezingsprogramma’s van de drie rechts-populistische partijen (PVV, FvD en JA21) en drie christelijke partijen (CDA, SGP en CU) voor de
parlementsverkiezingen van 2021.
In dit artikel gebruiken we het begrip ‘rechts-populistisch’ als een neutrale aanduiding van partijen die zich aan de rechterkant van het politieke spectrum bevinden
en die een populistische stijl van politiek bedrijven. Het zijn partijen die vaak verwijzen naar de tegenstelling tussen het welwillende volk en de corrupte elite, die
5
6
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Rietveld 2021, p. 12 en 87.
Een recent artikel van Leon van den Broeke en Katharina Kunter vergelijkt het gebruik en de betekenis van het concept ‘religie’ in de verkiezingsprogramma’s van rechts-populistische partijen in
Nederland en Duitsland tussen 2002 en 2021. Zij laten zien dat in de verkiezingsprogramma’s van
de LPF religie nog nauwelijks aan bod komt, terwijl bij de PVV vanaf haar oprichting het anti-islam
betoog centraal staat. De onderzoekers signaleren een ‘flirt’ met het christendom als Europese
cultuur, maar vinden verder weinig uitgewerkte ideeën over religie. Deels is deze conclusie een
gevolg van het feit dat de onderzoekers vooral hebben gekeken naar expliciete verwijzingen naar
religie in de verkiezingsprogramma’s. Maar partijpolitieke standpunten rond religievrijheid of
christelijke waarden kunnen op allerlei manieren worden gearticuleerd in een verkiezingsprogramma, bijvoorbeeld om een standpunt te motiveren rond morele kwesties, medisch-ethische discussies
of over het bijzonder onderwijs. Zie L. van den Broeke & K. Kunter, ‘Religion, Populism and Politics:
The Notion of Religion in Election Manifestos of Populist and Nationalist Parties in Germany and
The Netherlands’, Religions 2021-3, p. 178-193. Zie voor een vergelijkend perspectief ook J. Schwö
rer & B. Fernández-García, ‘Religion on the rise again? A longitudinal analysis of religious dimensions in election manifestos of Western European parties’, Party Politics 2020, p. 1-12.
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een ‘nativistisch’ vertoog bezigen over de noodzaak de Nederlandse identiteit te
beschermen tegen indringers van buitenaf, en die benadrukken dat de overheid
bereid moet zijn om haar gezag te laten gelden, bijvoorbeeld om criminaliteit te
bestrijden.7 We vinden de term ‘rechts-populistisch’ adequater dan bijvoorbeeld
‘radicaalrechts’ of ‘extreemrechts’ omdat we in dit artikel geen waardeoordeel willen uitspreken door partijen te omschrijven als ‘extreem’ of ‘radicaal’.8
Christelijke kiezers en partijen in Nederland
In het verzuilde Nederland waren de politieke scheidslijnen helder en stabiel.
Christelijk Nederland was scherp verdeeld tussen katholieken en protestanten,
maar samen stonden de confessionelen weer tegenover liberalen en socialisten.
Het protestantse volksdeel viel op zijn beurt uiteen in hervormden en gereformeerden en kende verscheidene religieuze afsplitsingen die ook tot uitdrukking
kwamen in het politieke landschap.9 De ontzuiling, die vanaf de jaren zestig inzette, bracht een radicale verandering teweeg in het partijlandschap, maar ook in de
relatie tussen kiezers en partijen.
Op dit moment geeft ongeveer 35% van de Nederlandse bevolking aan zichzelf als
christelijk te beschouwen (20% katholiek en 15% protestant) en ongeveer 3% van
de katholieke bevolking en 7,6% van de protestanten geeft aan regelmatig (minstens één keer per maand) een kerkdienst bij te wonen.10 De invloed van religie op
stemgedrag hangt af van de mate waarin iemand gelovig is en of hij of zij praktiserend is.11 Het verschilt ook per partij en per gezindte. Behoudende christelijke burgers bijvoorbeeld, stemmen overwegend op een van de christelijke partijen, en de
SGP heeft een stabiele electorale achterban.12 Katholieken stemmen overwegend
op niet-religieuze partijen. De VVD is de meest populaire partij onder deze kiezers,
7
8

9

10
11

12

Deze drie kenmerken van rechts-populisme vormen onderdeel van de gezaghebbende definitie van
de politicoloog Cas Mudde. Zie C.Mudde, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge 2007.
We zijn ons bewust van de problematiek van classificatie van politieke partijen; het is immers ook
mogelijk om JA21 eerder een ‘conservatieve’ partij te noemen, en ook de Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie (VVD) bezigt een nativistisch vertoog als het gaat over integratie. Maar gezien de
specifieke combinatie van een populistische stijl én uitgesproken rechtse standpunten als het gaat
over Nederlandse identiteit, immigratie en integratie, en het gezag van de overheid, vinden we
rechts-populistisch het meest adequaat als aanduiding voor de PVV, FvD en JA21. Cas Mudde geeft
zelf overigens wel de voorkeur aan de term radicaal rechts.
De katholieken waren na de oorlog verenigd in de Katholieke Volkspartij (de KVP, opgericht in 1945
als opvolger van de Roomsch Katholieke Staatspartij RKSP). Het partijpolitieke landschap aan
protestantse zijde was meer versplinterd. De Christelijk Historische Unie (CHU, opgericht in 1908)
vertegenwoordigde de Nederlands-hervormden, terwijl de Anti-Revolutionaire Partij (ARP, opgericht
in 1879) en de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP, opgericht in 1918) de gereformeerde burgers
politiek mobiliseerden. Na de oorlog kwamen daar nog het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV,
opgericht in 1948) en de Reformatorische Politieke Federatie (RPF, opgericht in 1975) bij.
Zie CBS, Religie in Nederland, Den Haag 2020.
O. Knutsen, ‘Religious denomination and party choice in Western Europe: A comparative longitudinal study from eight countries, 1970-97’, International Political Science Review 2004-1, p. 97-128;
W. van der Brug, S. Hobol & C. de Vreese, ‘Religion and party choice in Europe’, West European Politics 2009-6, p. 1266-1283; C.D. Raymond, ‘Electoral choice and religion: an overview’, Oxford
Research Encyclopedia of Politics 2018.
S. Otjes & A. Krouwel, ‘De SGP-kiezer: wel radicaal en rechts maar niet radicaalrechts populistisch?’,
in: K.J. de Jager (red.), Theocratie en Populisme Staatkundig Gereformeerden en de stem van het volk,
Apeldoorn 2020, p. 179-201.
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gevolgd door de Partij voor de Vrijheid (PVV) en het CDA.13 Er zijn ook burgers die
zichzelf niet als gelovig beschouwen, maar die wél op een christelijke partij stemmen. Die laatste groep zullen we hier niet als ‘christelijke kiezers’ beschouwen.
Onze definitie van ‘christelijke kiezers’ omvat burgers die zich identificeren als katholiek of protestants, en die in hun stemgedrag mede uiting geven aan hun christelijke identiteit en die van een politieke partij verwachten dat deze op enigerlei
wijze vorm zal geven aan die identiteit.
• Zetelverdeling 2006-2021
Alvorens in te gaan op de onderzoeksvragen geven we een korte schets van de verschuivingen die hebben plaatsgevonden in de zetelverdeling tussen de christelijke
partijen. Tabel 1 geeft een overzicht van de zetels van de verschillende christelijke
partijen in de Tweede Kamer tussen 2006 en 2021. Tabel 2 geeft van dezelfde periode een overzicht van het totale aantal zetels van alle christelijke partijen. Tabel 1
laat zien dat de CU vier verkiezingen achtereen vijf zetels heeft behaald, na het
verlies van een zetel in 2010. De SGP ging van twee naar drie zetels in 2012 en
heeft dat aantal de afgelopen verkiezingen behouden. Het CDA daarentegen verloor bijna de helft van zijn zetels bij de verkiezingen in 2010 na de val van het kabinet-Balkenende IV. Dit aantal halveerde bijna opnieuw na de vervroegde verkiezingen van 2012. Hoewel het CDA een kleine opleving heeft ervaren in 2017 met
een stijging van zes zetels, verloor het in 2021 weer vier zetels.
Tabel 1

Verkiezingsuitslagen Nederlandse verkiezingen 2006-2021

Politieke partij

Verkiezingsjaar

Aantal zetels in
parlement

CDA

2006

41

26,51

2010

21

13,61

2012

13

8,51

2017

19

12,38

2021

15

9,50

2006

6

3,97

2010

5

3,24

2012

5

3,13

2017

5

3,39

2021

5

3,37

CU

Percentage van
totaal aantal
stemmen

13

‘Protestanten stemmen vaker christelijk dan katholieken’, Trouw 21 maart 2017. Voor het CDA
geldt dat de partij veel oudere kiezers trekt (60% is ouder dan 65), die wel behoudend zijn ten
aanzien van morele kwesties zoals bijvoorbeeld euthanasie, maar minder uitgesproken dan de
kiezers van de ChristenUnie of SGP. Zie M. Rooduijn, ‘Plaatjes van de electoraatjes: het CDA’, Stuk
Rood Vlees 25 februari 2021, https://stukroodvlees.nl/plaatjes-van-de-electoraatjes-het-cda/.
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Tabel 1

(Vervolg)

Politieke partij

Verkiezingsjaar

Aantal zetels in
parlement

Percentage van
totaal aantal
stemmen

SGP

2006

2

2010

2

1,74

2012

3

2,09

2017

3

2,08

2021

3

2,07

1,56

Bron: Kiesraad Verkiezingsuitslagen (2021).

Tabel 2

Totaal aantal zetels van christelijke partijen (CDA, CU, SGP)

Verkiezingsjaar

Aantal zetels in
parlement

Percentage van totaal aantal stemmen

2006

49

32,04

2010

28

18,59

2012

21

13,73

2017

27

17,85

2021

23

14,94

Bron: Kiesraad Verkiezingsuitslagen (2021).

Het verlies van het CDA is een belangrijke factor als het gaat om het totale aantal
zetels voor christelijke partijen: in de periode tussen 2006 en 2021 is dit totaal teruggelopen van 49 zetels naar 23 zetels. Aangezien de zetels van de andere christelijke partijen gedurende diezelfde periode constant bleven, kunnen we concluderen
dat het CDA zijn zetels vooral heeft verloren aan seculiere partijen. Er zijn verschillende redenen voor de daling in populariteit van het CDA, waaronder falende politieke campagnes, ongenoegen over de partijstrategie (waaronder de samenwerking
met de PVV tijdens het eerste kabinet-Rutte), interne perikelen, maar ook concurrentie van andere partijen.14 Waarschijnlijk heeft het CDA iets meer last dan de
andere christelijke partijen van de secularisering in Nederland, ofwel de afname
van het aantal mensen dat zichzelf als gelovig beschouwt.15 De vanzelfsprekende
14

15

F. Duncan, ‘Preaching to the converted? Christian democratic voting in six west European countries,
Party Politics 2015-4, p. 577-590; T. van der Meer, ‘Rust én stilstand: het CDA in de Buma-jaren’,
Christen Democratische Verkenningen 2019, p. 24-27. Zie ook A. Krouwel ‘De kwetsbaarheid van het
CDA voor het populistisch appèl’, Christen Democratische Verkenningen 2011, lente, p. 104-112.
Vaak wordt erop gewezen dat de secularisatie in West-Europa wordt afgeremd doordat immigranten
over het geheel genomen religieuzer zijn. Maar immigranten en andersgelovigen (moslims, hindoes,
joden) blijken in Nederland niet erg geneigd te zijn om op een van de christelijke partijen te stemmen. Waar het CDA zich in de jaren tachtig en begin jaren negentig nog leek te willen ontwikkelen
als een christendemocratische partij die ook islamitische en hindoeïstische kiezers kon trekken, is
hiervan in de landelijke politiek weinig over. Door de komst van bijvoorbeeld DENK is er nu ook
een herkenbare partij die opkomt voor de belangen van moslims. Zie hierover N. Spiering, F. Vermeulen & M. Lubbers, ‘Kiezers met een migratieachtergrond: mainstream of multicultureel?’, Stuk
Rood Vlees 18 maart 2021, https://stukroodvlees.nl/kiezers-met-een-migratieachtergrond-mainstreamof-multicultureel/.
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koppeling tussen geloof en partijpolitieke voorkeur neemt ook af. Bij de verkiezingen van 2017 had minder dan de helft (47%) van de kerkgangers de intentie om op
een christelijke partij te stemmen (CDA, CU of SGP).16 Een peiling vlak voor de
verkiezingen van 2021 liet zien dat dit nog iets verder was afgenomen tot 43% van
de christelijke kerkgangers, terwijl een even hoog percentage op een seculiere partij zei te gaan stemmen.17
• Aantrekkingskracht rechts-populisme
Tegen deze achtergrond kunnen we ons buigen over de aantrekkingskracht van
rechts-populistische partijen op christelijke kiezers. Na de verkiezingen van 2009,
rond de verkiezingen van 2017 en ook bij de verkiezingen van 2021 werd volop
gespeculeerd over de vraag of ‘de christelijke kiezer’ zijn of haar politieke thuis elders dan bij de traditionele christelijke partijen zou zoeken. In de media ontstond
het beeld dat de scherpe campagnes van rechts-populistische partijen rond de
‘massa-immigratie’, de ‘islamisering’ en ‘trots op de nationale Nederlandse identiteit’ deze kiezers zouden hebben weggelokt. In Urk zouden vooral kerkelijke jongeren in toenemende mate aangetrokken worden door rechts-populistische partijen.18 Sander Rietveld en anderen beweren dat er sinds de oprichting van Forum
voor Democratie in 2016 meer en meer christelijke kiezers zijn die overstappen op
rechts-populistische partijen of serieus overwegen dat te gaan doen.19
In de politicologische literatuur zijn er in dit verband twee contrasterende thesen:
de ene these stelt dat christelijke religieuze overtuiging kiezers ervan weerhoudt
om op een rechts-populistische partij te stemmen, de andere stelt dat de meer traditionele christelijke kiezers juist wel gemotiveerd kunnen worden om rechts-populistisch te stemmen, bijvoorbeeld omdat zij zich ook zorgen maken over de toenemende invloed van de islam. Er is behoorlijk wat internationaal vergelijkend
onderzoek gedaan naar het idee dat christelijke levensovertuiging burgers als het
ware ‘immuun’ zou maken voor de verleiding van het rechts-populisme.20 Dat effect zou sterker zijn als mensen praktiserend religieus zijn. Recent onderzoek laat
bijvoorbeeld zien dat praktiserende katholieken in Frankrijk weliswaar overwegend rechts stemmen, maar niet in grote aantallen overlopen naar de Rassemble-

16
17

18
19
20
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E. Sloot, ‘Helft van de kerkgaande christenen stemt niet op een christelijke partij’, Nederlands
Dagblad 5 maart 2021.
T. Borst, ‘Helft christelijke kerkgangers stemt op een seculiere partij’, NRC-Handelsblad 5 maart 2021.
Voor de peiling werd een representatieve populatie van 1059 christenen ondervraagd die minimaal
één keer per maand naar de kerk gaan. Het onderzoek vond plaats in februari 2021. Van de christelijke kiezers zei 14% nog geen keuze te hebben gemaakt.
J. van Loo & H. Stegenga, ‘PVV en FvD snoepen op Urk kiezers af van christelijke partijen: “Kloof
met landelijke politiek”‘, De Stentor 18 maart 2021.
Rietveld signaleert bijvoorbeeld bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 een forse winst voor
rechts-populistische partijen in de christelijke bolwerken Katwijk, Urk en Staphorst. Rietveld 2021,
p. 307.
S. Otjes, ‘Between “Eradicate All False Religion” and “Love the Stranger as Yourself”: How Immigration Attitudes Divide Voters of Religious Parties’, Politics and Religion 2021-14, p. 106-131;
P. Siegers & A. Jedinger, ‘Religious immunity to populism: Christian religiosity and public support
for the alternative for Germany’, German Politics 2021-2, p. 149-169; T. Cremer, ‘A Religious Vaccination? How Christian Communities React to Right-Wing Populism in Germany, France and the
US’, Government and Opposition 2021, p. 1-21.
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ment National van Marine Le Pen.21 Ook in Nederland is het zo dat van de burgers
die aangeven zichzelf wel als religieus te beschouwen, maar niet regelmatig de kerk
te bezoeken, 11% overweegt om op de PVV te stemmen, terwijl dat percentage
slechts 1,7% is voor kiezers die aangeven niet alleen religieus te zijn, maar ook één
keer per week naar de kerk te gaan.22
Simon Otjes onderzocht voor Nederland of de kiezers van religieuze partijen ‘immuun’ zijn voor de aantrekkingskracht van rechts-populistische partijen of dat de
achterban van christelijke partijen juist méér geneigd is dan anderen om op die
partijen te stemmen. Dat laatste zou dan komen doordat christelijke kiezers en
partijen de afgelopen jaren ook positie ingenomen hebben in het gepolariseerde
debat rond immigratie en integratie, waarbij de christelijke partijen overwegend
een conservatief behoudend beleid verdedigden. De achterban van deze partijen is
als het ware via de eigen partij rijp gemaakt voor een anti-immigratie en anti-islam
standpunt. Maar omdat rechts-populistische partijen hun politieke profiel in belangrijke mate hebben opgebouwd rond dit politieke thema, is het voor de kiezers
van CDA, CU en SGP te overwegen om over te stappen naar bijvoorbeeld de PVV of
FvD.
Of zij die de overstap zullen maken hangt, zo laat Otjes zien, niet alleen af van de
diepgang van hun religieuze overtuigingen, maar ook van de identificatie met de
christelijke partij waar zij tot dan toe op stemden. De partij-identificatie is het
sterkst bij de kiezers van de SGP en zij zijn geneigd om de partij trouw te blijven,
ook omdat deze partij zelf al een heel kritische visie op immigratie uitdraagt.
Slechts 16% van de SGP-achterban overweegt eventueel eens op de PVV te stemmen.23 Voor het CDA en de CU daarentegen, blijkt de identificatie met de partij
beperkter en zijn kiezers dus eerder geneigd over te stappen naar een andere partij
als die partij een ander – voor de kiezer meer aansprekend of meer herkenbaar –
standpunt inneemt op een gepolitiseerd thema zoals immigratie of de islam.
Ook Peter Achterberg onderzocht ‘de al dan niet populistische stemvoorkeuren van
christenen’.24 Hij betoogt dat sommige christenen op populistische partijen stemmen en hun ideeën onderschrijven, terwijl andere dit juist ten principale niet doen.
Binnen de groep mensen die zichzelf als christelijk beschouwt zijn het opnieuw
factoren als ‘wel of niet praktiserend’ die bepalend zijn, naast leeftijd, opleiding en
sociaaleconomische positie en ‘wel of niet afwijzend staan tegenover de islam’.
Achterberg stelt dat het ‘traditionalisme’ van de christelijke kiezers hen zowel in de
richting van christelijke als die van rechts-populistische partijen kan leiden, afhankelijk van dit soort factoren.
Ons overzicht van de christelijke kiezers en de kans dat sommigen van hen zullen
overstappen op rechts-populistische partijen levert dus een gemengd beeld op.
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C. Dargent, ‘Religious practice versus subjective religiosity: Catholics and those with “no religion”
in the French 2017 presidential election’, Social Compass 2019-2, p. 173.
K. Marcinkiewicz & R. Dassonneville, ‘Do religious voters support populist radical right parties?
Opposite effects in Western and East-Central Europe’, Party Politics 2021, p. 1-13.
‘SGP verliest niet snel stemmen aan PVV’, Reformatorisch Dagblad 18 oktober 2018. Zie ook Otjes
& Krouwel 2020. In 2021 nam ook de partij Jezus Leeft deel aan de verkiezingen, maar deze partij
haalde geen zetels.
Achterberg 2020, p. 150.
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Voor enkelen – en dat lijkt een minderheid te zijn – is het een serieuze optie, vooral als zij politiek gemobiliseerd zijn rond de thematiek van immigratie en integratie
en de ‘islamisering van Nederland’. Er is ook een groep die om andere redenen op
FvD of de PVV stemt, bijvoorbeeld vanwege het coronabeleid, onvrede over de klimaatplannen of zorgen over verlies van nationale identiteit en soevereiniteit. Andere christelijke kiezers zijn zeer trouw aan hun partij; dit geldt bijvoorbeeld voor
de SGP-achterban. Bij kerkelijke en praktiserende kiezers is er weinig animo om
rechts-populistisch te stemmen, zeker niet als de betreffende partij geassocieerd
wordt met racisme en antisemitisme. Belangrijk is ook dat de meer oppervlakkige
‘flirt’ met het cultuurchristendom niet echt aanslaat bij de christelijke kiezer zolang deze de indruk heeft dat de betreffende rechts-populistische partij christelijke
standpunten in feite niet onderschrijft.
Rechts-populistische partijen en christelijke thema’s
De volgende vraag die wij willen beantwoorden is in hoeverre christelijke kiezers
zich thuis zullen voelen bij de bestaande rechts-populistische partijen. Daarbij is
het wel van belang te benadrukken dat kiezers hun stem niet uitsluitend of hoofdzakelijk baseren op het inhoudelijke programma van een politieke partij.25 Zij
stemmen ook naar aanleiding van hun indruk van de kandidaten en lijsttrekkers,
in reactie op de politieke campagne en verkiezingsdebatten, en soms is één kwestie
heel doorslaggevend (zoals de corona-aanpak van het kabinet). Er zijn nog allerlei
andere factoren die de uiteindelijke keuze in het stemhokje beïnvloeden. Maar de
‘kiezer is ook niet gek’ en het inhoudelijke profiel van de partij doet er wel degelijk
toe.26
• Rechts-populistische verkiezingsprogramma’s 2021
Voor onze empirische analyse van de verkiezingsprogramma’s27 van drie rechts-populistische partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 richten wij ons
op drie hoofdonderwerpen waar verschillende subthema’s en politieke kwesties
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27

74

Wel is het zo dat er meer hulpmiddelen zijn, zoals Kieskompas en Stemwijzer, die kiezers moeten
helpen hun keuze te bepalen aan de hand van vergelijkingen van standpunten van partijen die zijn
ontleend aan de verkiezingsprogramma’s.
T. van der Meer, Niet de kiezer is gek, Amsterdam 2017.
Forum voor Democratie (FvD), Stem Nederland terug. Verkiezingsprogramma 2021-2025, 2021. Dit
verkiezingsprogramma bestaat uit 104 pagina’s, waarin voor ieder onderwerp korte standpunten
worden vermeld, gevolgd door een uitgebreidere argumentatie. Partij voor de Vrijheid (PVV), Het
gaat om u. Verkiezingsprogramma 2021-2025, 2021. Dit verkiezingsprogramma bestaat uit 52 pagina’s, waarin puntsgewijs wordt verteld wat de PVV wil voor de Nederlandse kiezer, gevolgd door
een uitgebreidere argumentatie. JA21, JA21 Verkiezingsprogramma 2021-2025. Het Juiste Antwoord,
2021. Dit verkiezingsprogramma bestaat uit 77 pagina’s, waarin de nieuwe politieke partij JA21
vermeldt welke punten zij voor de Nederlandse kiezer belangrijk vindt, gevolgd door een korter
overzicht van de punten per thema aan het einde van ieder hoofdstuk.
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onder vallen.28 In de eerste plaats de ruimte voor religie in Nederland. Dat gaat niet
alleen over de invulling van de religieuze vrijheid, maar ook over het bijzonder onderwijs op religieuze grondslag, over uitingsvrijheid en de bescherming van gelovigen tegen uitingen van anderen, en over de financiering van religieuze instellingen.
Ook bekijken we hoe politieke partijen zich positioneren wanneer het gaat om de
gelijke behandeling van verschillende religies en levensbeschouwingen. In de tweede plaats analyseerden we de ideeën en posities van partijen over de implicaties van
christelijke religieuze waarden voor morele vraagstukken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gezinsleven en medisch-ethische vraagstukken (abortus, euthanasie).
Ten slotte kijken we naar de plek die het christendom wordt toegekend in het licht
van de Nederlandse nationale identiteit (bijvoorbeeld door een verwijzing in de
Grondwet, feestdagen, andere symboliek). Deze drie hoofdonderwerpen worden in
de politicologische literatuur gezien als belangrijk voor kiezers die op zoek zijn
naar een herkenbaar christelijk geluid in de politiek.29
Thema 1: Ruimte voor religie?
Bij de herziening van de Grondwet in 1983 werd de directe financiering van religie
beëindigd (het ‘doorknippen van de zilveren koorden’), verdween het hoofdstuk
getiteld ‘Van de godsdienst’ uit de Grondwet en kwam er een grondwetsartikel over
de vrijheid van godsdienst én levensovertuiging. Sindsdien zijn er meerdere wijzigingen van wet- en regelgeving geweest die de vrijheid voor religie raken.30 In de
afgelopen tien jaar werd er bijvoorbeeld gesproken over religie en uitingsvrijheid
(het in onbruik geraakte artikel over ‘smalende godslastering’ werd in 2014 uit het
Wetboek van Strafrecht verwijderd), over religieuze scholen en de vrijheid van onderwijs, over gelaatsbedekkende kleding en over buitenlandse financiering van religieuze organisaties.31 Op allerlei manieren blijven de grenzen van de religievrijheid inzet van debat. Wat waren de standpunten van de PVV, FvD en nieuwkomer
JA21 op deze thema’s rond de verkiezingen van 2021, en wat die van de christelijke
partijen?

28

29
30
31

Het empirische onderzoek bestond uit een kwalitatieve argumentatieanalyse van de verkiezingsprogramma’s van de PPV, FvD, JA21 voor de parlementsverkiezingen van 2021. Deze programma’s
werden bovendien vergeleken met de verkiezingsprogramma’s van de drie christelijke partijen (CDA,
CU en SGP) en incidenteel met eerdere programma’s of uitingen in de media. Er is bewust voor
gekozen om de empirische operationalisatie van partijstandpunten te beperken tot de officiële
verkiezingsprogramma’s en niet hoofdzakelijk te baseren op bijvoorbeeld uitingen van individuele
politici op sociale en andere media. Het empirisch onderzoek begon als onderdeel van de scriptie
van V. Appels, Forum voor Democratie: An attractive alternative for Christian oriented voters? A comparative analysis of manifestos of the Christian party group and a radical right populist party in the
Netherlands (Universiteit van Amsterdam), 2021, maar is ten behoeve van het artikel uitgebreid.
Zie C. Knill, ‘The study of morality policy: analytical implications from a public policy perspective’,
Journal of European Public Policy 2013-3, p. 309-317; G. Evans & N.D. de Graaf (red.), Explaining
cleavage strength, political choice matters, Oxford 2013. Zie ook Gomez 2021.
Zie S. van Bijsterveld, Overheid en godsdienst. Herijking van een onderlinge relatie, Den Haag 2018.
F. Hoorens e.a., Onderzoek naar buitenlandse financiering van religieuze instellingen in Nederland, Den
Haag: WODC 2020.
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• Positie rechts-populistische partijen
Een van de meest besproken kwesties die raakt aan de rol van religie in de samenleving betreft het onderwijs. In artikel 23 van de Nederlandse Grondwet is het
recht op bijzonder onderwijs opgenomen, wat onder andere betekent dat scholen
een vrije invulling aan hun onderwijs mogen geven onder toezicht van de overheid.
Zowel de christelijke als de rechts-populistische partijen betuigen zich in hun verkiezingsprogramma’s voorstander van artikel 23, maar zij verschillen wel in hun
visie op de invulling van deze vrijheid en wanneer deze vrijheid moet worden ingeperkt door de overheid. Zo stelt FvD:
‘De vrijheid van onderwijs wordt geregeld in artikel 23 Grondwet. Dit artikel
waarborgt een Nederlandse traditie van een pluriform onderwijsaanbod. Zo
vormt het Christelijk onderwijs een onmisbare hoeksteen van het Nederlands
onderwijslandschap. Er bestaan gegronde zorgen over de toenemende radicalisering binnen het Islamitisch onderwijs in Nederland. De stichting, richting en
inrichting van deze scholen kan op gespannen voet staan met Nederlandse
waarden en tradities. Het is daarom van belang dat deze scholen de fundamentele (JoodsChristelijke) waarden onderschrijven van de “Wet Bescherming Nederlandse Waarden”.’32
De ‘Wet Bescherming Nederlandse Waarden’ is een wetsartikel dat FvD ingevoerd
zou willen hebben en waarin duidelijk zou worden gemaakt ‘wat we van mensen en
(religieuze) instellingen in Nederland verwachten en duidelijk aangeven waar onze
grenzen liggen. Voor FvD is van belang dat iedereen begrijpt dat de Nederlandse
wet altijd voorrang heeft en dat er ruimte moet zijn voor kritiek en discussie.’33 Het
feit dat de fundamentele waarden als ‘JoodsChristelijk’ worden voorgesteld, past
bij de eerdergenoemde omarming van het ‘cultuurchristendom’. De partij kiest ervoor het islamitisch onderwijs wel expliciet te noemen in dit verband, maar niet de
gereformeerde en joodse scholen, waar de afgelopen jaren ook volop discussie over
is geweest. De partij stelt voor dat ‘schending van deze waarden’ wordt bestraft
met een boete en daarna mogelijk strafrechtelijke vervolging. Ook wordt een algeheel verbod voorgesteld op buitenlandse financiering van ‘religieuze scholen en
instellingen’.
De PVV beschouwt, zoals bekend, de islam niet als een religie maar als ‘een ideologie’. De partij streeft naar een ‘verbod [op het] verspreiden van de islamitische
ideologie (islamitische scholen, moskeeën, koran)’.34 Vanuit dit oogpunt beoogt de
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FvD 2021, p. 23.
FvD 2021, p. 18: ‘Invoering van een Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW) die bepaalt
dat alle instanties (scholen, religieuze instellingen, etc.) vijf fundamentele waarden dienen te onderschrijven: 1. Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor. 2. Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om
van zijn of haar geloof af te vallen. 3. Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren,
te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken. 4. Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid. 5. De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en
kindhuwelijken zijn onaanvaardbaar.’
PVV 2021, p. 9.
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partij de vrijheid van onderwijs en religie van moslims anders te benaderen dan die
van andere groepen:
‘Wij willen het bijzonder onderwijs en artikel 23 van de Grondwet behouden.
De vrijheid van onderwijs is een groot goed. Er is echter geen plaats voor islamitisch onderwijs, omdat juist dat onderwijs in alles haaks staat op vrijheid,
gelijkheid en democratie.’35
De visie van JA21 herhaalt deels de zorgen van FvD en de PVV, maar brengt andere
nuanceringen aan:
‘JA21 wil het bijzonder onderwijs volgens artikel 23 van de Grondwet behouden. Daarbij geldt wel dat alle onderwijs op godsdienstige of ideële grondslag
in de overdracht van normen en waarden en gebruiken gehouden is zich te
bewegen binnen de normen en waarden, die in de Grondwet zijn verankerd en
binnen de democratische inrichting van ons staatsbestel. Dit geldt tevens voor
het “buitenschoolse onderwijs” dat met name door religies aan haar (jonge)
leden wordt gegeven. Financiering van dit onderwijs door staten en instanties
van buiten Nederland moet, wat JA21 betreft, niet worden toegestaan.’36
De rechts-populistische partijen benadrukken in hun verkiezingsprogramma’s dat
de ruimte voor religieuze instellingen en de ruimte voor religie überhaupt begrensd
moet worden door de fundamentele regels van de Nederlandse rechtsstaat. Daarbij
wordt met name gewezen op het gevaar van islamitische radicalisering en van
buitenlandse inmenging. Het idee dat de rechtsstaat de vrijheid van religie moet
begrenzen, komen we ook tegen bij veel andere partijen, maar de rechts-populistische partijen willen ook grenzen stellen aan de ruimte die aan de islam wordt gegeven wanneer het gaat om reguliere geloofsbeleving en zichtbaarheid. De PVV is het
meest radicaal met haar pleidooi voor een verbod op het verspreiden van de ‘islamitische ideologie’. Alle drie de partijen spreken hun steun aan de wet op ‘gezichtsbedekkende kleding’ uit. JA21 bespreekt de ruimte die wel en niet aan de islam gegeven kan worden in Nederland:
‘We hebben gezien dat met name de islam en de radicale aanhangers daarvan
zich slecht verhouden tot onze vrije, westerse waarden en normen. Dit uit zich
in onwenselijke invloeden in onze samenleving, variërend van de weigering te
integreren tot bloedige terreur. Vanzelfsprekend heeft iedereen het recht om
in Nederland zijn of haar geloof te belijden, maar we stellen wel harde grenzen.
(…) Buitenlandse financiering van moskeeën en islamscholen moet worden
verboden. Islamitische uitingen mogen het straatbeeld in onze steden niet domineren. Er komt een beperking op aantallen en hoogtes van minaretten en
een verbod op versterkte gebedsoproepen.’37
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PVV 2021, p. 43.
JA21 2021, p. 26.
JA21 2021, p. 19.
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Hoewel de visie en standpunten in hoofdlijnen op elkaar lijken, zijn er ook relevante verschillen. De PVV positioneert zich als een ‘anti-islam’-partij, terwijl FvD en
JA21 vooral benadrukken dat de grenzen van de rechtsstaat gewaarborgd moeten
worden. FvD en JA21 richten hun pijlen op buitenlandse inmenging en vinden dat
er veel ruimte moet zijn voor religiekritiek en voor het recht op uittreding uit een
religie. FvD stelt het christelijke onderwijs voor als een ‘hoeksteen van het Nederlandse onderwijslandschap’ en wil dat alle scholen de ‘(JoodsChristelijke) waarden
onderschrijven’. JA21 wil de uitingsvrijheid van moslims begrenzen als het gaat
om de omvang en het uiterlijk van moskeeën, omdat de islam het ‘straatbeeld in
onze steden’ niet moet domineren. Dat ‘straatbeeld’ wordt volgens JA21 en FvD
deels gekenmerkt door christelijke uitingen en dat moet ook zo blijven:
‘Nederland kent ongelofelijk veel prachtige kerkgebouwen. Ze hebben in de
loop van de eeuwen aan de karakteristieke uitstraling van dorpen en steden
bijgedragen. Vele zijn beschermde monumenten. Kerken moeten zoveel mogelijk hun functie behouden. Als dat niet mogelijk is, wordt een functie gezocht
in lijn met de aard van het kerkgebouw (…).’38
• Positie christelijke partijen
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen deze standpunten en die van de
christelijke partijen?39 Om met het onderwerp van de vorige paragraaf te beginnen: de SGP stelt dat islamitische gebedshuizen een inbreuk vormen op het straatbeeld. Het verkiezingsprogramma spreekt van de ‘islamisering’ van bepaalde wijken ‘waar wel heel pontificale moskeeën verrijzen en opdringerig-luide
gebedsoproepen te horen zijn’:
‘De publieke ruimte is niet neutraal. Met gezond bewustzijn moeten we daar
onze cultuur en tradities koesteren. Daarom moeten gemeenten terughoudend zijn ten aanzien van megamoskeeën, die een grote impact hebben op de
omgeving.’40
Dit standpunt is voor de SGP overigens niet nieuw. De partij verzette zich al in de
jaren zeventig tegen de komst van moskeeën, omdat Nederland een christelijke
natie was en moest blijven.41 De CU en het CDA zijn hierin veel terughoudender. Zij
geven weliswaar aan de monumentale status van kerkgebouwen te willen beschermen, maar zij leggen geen principiële beperkingen op aan de uitingsvrijheid van
moslims in dit verband. Als het gaat om de beperkingen aan de religievrijheid van-
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JA21 2021, p. 47.
Zie in dit verband de verkiezingsprogramma’s van: CDA, Nu doorpakken. Voor een sterke en eerlijke
economie. Een betrouwbare en dienstbare overheid. Een veilige en Verantwoordelijke samenleving. Verkiezingsprogramma 2021-2025, 2021; CU, Kiezen voor wat écht telt. Verkiezingsprogramma 2021-2025,
2021; SGP, Verkiezingsprogramma 2021-2025. In vertrouwen, 2021.
SGP 2021, p. 76.
Zie M. Maussen, Ruimte voor de islam? Stedelijk beleid, voorzieningen, organisaties, Amsterdam 2006.
Voor de meer recente positie van de SGP in dit verband zie de SGP-publicatie E.J. Brouwers, De islam
in huis. Een politieke positiebepaling, 2005.
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wege de bescherming van de rechtsstaat, het tegengaan van radicalisering en
buitenlandse bemoeienis verschilt het vertoog van de christelijke partijen niet veel
van de rechts-populistische standpunten. Ook zij maken duidelijk dat de rechtsstaat vooral in het geding is wanneer het gaat om de radicale islam, in casu ‘salafistische organisaties’ (CDA) en ‘jihadistisch onderwijs’ (SGP).
De SGP heeft een uitgewerkte stellingname ten aanzien van de scheiding van kerk
en staat en de religievrijheid, hetgeen historisch gezien ook te verwachten is:
‘Kerk en staat zijn gescheiden. De vrijheid van kerken om zich naar eigen overtuiging te organiseren is een groot goed. Daar moet de overheid zich niet mee
bemoeien (…).’42
De principiële verdediging van de religieuze vrijheid tegen ongewenste overheidsinmenging bij de SGP komt ook naar voren wanneer het gaat om de onderwijsvrijheid. Hier pleit de partij voor de vrijheid van bijzondere scholen om ‘bij het toelaten van leerlingen en het benoemen van personeel eisen te kunnen (blijven) stellen
die nodig zijn om recht te doen aan de identiteit van de school’. Zij verzet zich tegen een overheid die in het kader van burgerschapsonderwijs ‘opvattingen van
scholen gaat censureren’ en ook tegen een dwingend lesprogramma ten aanzien
van ‘seksuele educatie’. De SGP benadert de onderwijsvrijheid vanuit het idee dat
goed onderwijs ‘wortelt in de Bijbelse boodschap’.43 Het CDA kiest in dit verband
voor een andere formulering. Het ziet de onderwijsvrijheid als iets dat allerlei stromingen en geloven beschermt:
‘Wij beschermen de ruimte voor bijzondere scholen (om zelf invulling te geven
aan het onderwijs op basis van godsdienst, levensovertuiging of pedagogische
visie voluit), al mag artikel 23 nooit een vrijbrief zijn voor onverdraagzaamheid of inperking van elkaars rechten op scholen (begrenzing volgt uit de
rechtsstaat zelf). Met een goed toezicht op kwaliteitseisen en strenge handhaving zorgen we dat kinderen op elke school goed onderwijs krijgen.’44
In het licht van het inzetten van de joods-christelijke traditie in een nativistisch
vertoog waarin een cultureel homogeen ‘wij’ wordt afgezet tegen een islamitisch
‘zij’, valt een andere gelijkenis tussen rechts-populistische en christelijke partijen
op. De rechts-populistische én de christelijke partijen verwijzen bijna uitsluitend
naar de islam wanneer het gaat om bedreigingen voor de rechtsstaat, maar het
christendom en het jodendom en de joodse gemeenschap komen juist in beeld als
het gaat om de bedreiging van de religieuze vrijheid. De CU spreekt over ‘de verbondenheid tussen christenen en het Joodse volk op bijbelse gronden’45 en wil:
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‘Beveiliging Joodse scholen en synagogen. Joodse synagogen en scholen krijgen structurele financiële ondersteuning voor beveiliging, omdat zij al jarenlang serieuze bedreigingen ontvangen.’46
Ook de SGP is duidelijk in dit verband:
‘Het antisemitisme leeft wereldwijd op, ook in Nederland. Er zijn plaatsen, in
het bijzonder in de grote steden, waarbij Joden hun keppeltje niet meer durven dragen of met een boog om bepaalde plaatsen heenlopen. Dat is een schande, en we mogen ons daar nooit bij neerleggen.’47
Waar de rechts-populistische partijen hameren op ruimte voor ‘religiekritiek’, hebben de christelijke partijen meer oog voor de bescherming van gelovigen tegen beledigende en kwetsende uitingen. De SGP schrijft: ‘de vrijheid van meningsuiting
mag geen vrijbrief zijn om doelbewust en nodeloos te kwetsen of Gods naam te
lasteren’.48 Een ander aspect van de vrijheid van religie is de regelgeving rond rituele slacht. De PVV is voorstander van een verbod op de rituele slacht, terwijl de
SGP voorstander is van ‘strenge regels en goede controle’, maar de joodse traditie
wil beschermen (‘voor “koosjere” slacht moet ruimte zijn en blijven’).49 De CU betrek in haar formulering ook de islam: ‘Eeuwenlange geloofstradities verdienen
bescherming, zoals bijvoorbeeld de rituele slacht.’50 De christelijke partijen betuigen zich meer principieel voorstander van vrijheid van religie, ook voor religieuze
minderheden.
• Conclusie
Rechts-populistische partijen en de christelijke partijen vinden elkaar als het gaat
om het beeld dat de vrijheid van religie en onderwijs van groot belang is als het gaat
om joden en christenen, maar dat er duidelijke grenzen gesteld moeten worden
vanuit de rechtsstaat en dat dit vooral ten aanzien van islamitische organisaties en
instellingen aan de orde is.
Concluderend kunnen we zeggen dat een kiezer die overweegt op een van de drie
rechts-populistische partijen te stemmen, wel degelijk een ander denkkader instapt als het gaat om de vrijheid van religie. De islamkritiek van de PVV krijgt vorm
in een pleidooi voor een verdere secularisering van de publieke ruimte en raakt
potentieel ook de belangen van christelijke groepen. JA21 en CDA vinden elkaar
erin dat er vaker in algemene zin over alle religies gesproken wordt en niet over de
islam in het bijzonder. Als het gaat om buitenlandse financiering willen de
rechts-populistische partijen een meer algemeen verbod dat daarmee in potentie
ook christelijke organisaties en instituties kan raken (denk aan de aanstelling van
buitenlandse geestelijken of aan geldstromen richting katholieke en protestantse
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organisaties). Ten aanzien van het bijzonder onderwijs valt op dat de SGP en CU
een principiële, religieus gemotiveerde verdediging voeren van vergaande vrijheden voor christelijke scholen, zonder heel helder te zijn over de vraag of diezelfde
vrijheden in dezelfde mate voor moslims kunnen gelden.
Thema 2: Christelijke waarden en morele kwesties
Een van de onderwerpen waar christelijke kiezers vaak uitgesproken standpunten
over innemen, betreft ‘morele kwesties’ zoals medisch-ethische vraagstukken als
abortus, euthanasie en embryo-onderzoek, maar ook de waardering voor het gezin, wet- en regelgeving rond adoptie en de rechten van niet-heteroseksuele burgers. Terwijl in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Polen, Hongarije en Frankrijk
rechts-populistische partijen vaak ook op dit soort onderwerpen een behoudend
christelijk vertoog omarmen, is dat in Nederland tot nu toe niet het geval. Toch
lijkt Thierry Baudet ook hier af ten toe een handreiking te doen naar de christelijke
kiezers.
• Abortus en euthanasie
In hun verkiezingsprogramma’s besteden FvD en de PVV geen aandacht aan abortus. JA21 ziet het recht op abortus als een belangrijk vrouwenrecht. Tegelijkertijd
benadrukt JA21 dat ‘niet lichtvaardig’ met abortus moet worden omgegaan:
‘Omdat de medische mogelijkheden steeds verder toenemen en de kans op levensvatbaarheid van het ongeboren kind ook, vinden wij het te rigoureus om
24 weken als termijn voor alle gevallen te hanteren.’51
JA21 wil graag een debat waarin wordt gekeken naar een verschil in de maximale
termijn waarbinnen zwangerschap mag worden afgebroken tussen situaties met
een medische indicatie en situaties met een ‘sociale indicatie’ (zoals een verbroken
relatie). FvD besteedt geen aandacht aan abortus in het verkiezingsprogramma,
maar wel aan euthanasie. Na waardering en steun te hebben uitgesproken voor de
euthanasiewet en de ‘huidige gang van zaken’, is er kritiek op het idee van ‘voltooid
leven’:
‘Ouderen zijn onvoorwaardelijk deel van onze samenleving, en de voorgestelde
“voltooid leven”-wet dreigt een stoplap te worden voor de problemen die zijn
veroorzaakt door de afbraak van de ouderenzorg. Het gevoel van een “voltooid
leven” blijkt in een groot aantal gevallen ingegeven door eenzaamheid en een
gevoel van buiten de maatschappij te staan. Dit is een direct gevolg van het
desastreuze beleid rond ouderenzorg van de afgelopen kabinetten. Wij willen
deze problemen bij de wortel aanpakken en ouderen weer het gevoel geven dat
ze gekoesterd worden.’52
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Het verzet tegen een wijziging van de euthanasiewetgeving in de richting van de
initiatiefwet van D66 krijgt hier vorm als kritiek op het gevoerde beleid rond de
ouderenzorg. De PVV onderschrijft de kritiek op de gebrekkige ouderenzorg zonder dit expliciet te koppelen aan de discussie over ‘voltooid leven’. JA21 sluit zich
aan bij FvD en wil:
‘geen ongeremde uitbreiding van de huidige zorgvuldige euthanasiepraktijk,
door meer aandacht te besteden aan eenzaamheid, angst en andere factoren
die het gevoel van een zogenaamd “voltooid” leven opwekken’.53
In de verkiezingsprogramma’s van de drie populistische partijen wordt verder niet
gesproken over medisch-technologische ontwikkelingen. In dit opzicht is duidelijk
een groot verschil zichtbaar tussen de rechts-populistische partijen en de christelijke partijen. Met name de SGP en CU zijn heel uitgesproken als het gaat om hoe
hun christelijke uitgangspunten zich verhouden tot partijpolitieke standpunten
aangaande medisch-ethische kwesties. Zo zegt de CU in haar verkiezingsprogramma:
‘Ieder mens is door God geschapen en is vanaf het meest prille begin van het
leven door Hem geliefd en bemind. Ongeboren leven kan niet voor zichzelf
spreken, dat moeten wij doen. Daarom heeft de CU zich altijd verzet tegen de
Nederlandse abortuspraktijk, die indruist tegen een van onze meest elementaire waarden: de beschermwaardigheid van het menselijk leven.’54
Hoewel de CU het ook cruciaal vindt dat er goede nazorg plaatsvindt bij een abortus, streven ze naar een abortusvrije samenleving, want: ‘een besluit tot afbreking
van een zwangerschap is geen normale medische handeling’. De SGP formuleert
haar standpunt nog explicieter:
‘De SGP wil dat de huidige “Abortuswet” wordt afgeschaft. De beschermwaardigheid van het leven moet expliciet worden vastgelegd in de Grondwet. Zolang dit nog niet is gebeurd, moet de overheid er alles aan doen om het aantal
abortussen te verminderen. Iedere abortus is er één te veel.’55
We vinden dus weinig inhoudelijke overlap tussen de christelijke en rechts-populistische partijen wanneer het gaat over medisch-ethische kwesties (abortus, euthanasie, genetisch onderzoek).
• Gendergelijkheid en gezin
Volgens Rietveld vinden FvD en orthodoxe christenen elkaar in de waardering voor
een ‘patriarchale rolverdeling’ en traditionele familiewaarden.56 In een essay in het

53
54
55
56
82

JA21 2021, p. 24.
CU 2021, p. 46.
SGP 2021, p. 48.
Rietveld 2021, p. 292.
Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2021 (12) 3
doi: 10.5553/TvRRB/187977842021012003006

Dit artikel uit Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Universiteit van Amsterdam

Wat heeft het populisme de christelijke kiezer te bieden?

toonaangevende Foreign Affairs schreef Baudet over het ‘doorgeslagen individualisme’:
‘Vandaag de dag kan het zelfs gebeuren dat nieuw leven (in de baarmoeder)
wordt uitgedoofd, om te vermijden dat de individuele vrijheid wordt verstoord.
In Nederland (waar ik woon) wordt suïcide gefaciliteerd om zeker te stellen dat
er, eveneens, geen belemmeringen – zoals de plicht om voor je ouders te zorgen – voor het individu ontstaan.’
En over werkende vrouwen schreef hij in hetzelfde artikel:
‘Tegenwoordig worden vrouwen al van jongs af aan aangemoedigd om een carrière en financiële onafhankelijkheid na te streven. Er wordt verwacht dat ze
de traditionele rol afwijzen om een man te ondersteunen. (…) Maar hoe pakt
dit werkelijk voor ze uit? Wat gebeurt er als ze 30 worden? Als ze fulltime blijven doorwerken dan wordt het bouwen aan een gezin extreem moeilijk, zelfs
onmogelijk. Daarom krijgen vrouwen in de westerse wereld ook steeds vaker
minder kinderen.’57
Baudet heeft in de media vaker zijn ongenoegen over het radicale streven naar gen
dergelijkheid en de ‘anti-heteroseksuele’ linkse ideologie geventileerd, maar in het
verkiezingsprogramma van FvD is daarvan niet veel terug te vinden. In dat verkiezingsprogramma komt het thema deels aan bod in relatie tot verzet tegen een identiteitspolitiek. In de context van integratie en discriminatie staat:
‘Ongemengde studentenverenigingen moeten bijvoorbeeld kunnen blijven bestaan. Ook een sportschool die alleen voor vrouwen toegankelijk is, moet mogelijk zijn. We geloven niet in arbitraire “groepsidentiteiten” of het “beledigen”
van die veronderstelde “collectiviteit”.’58
En onder het kopje ‘identiteitspolitiek’ lezen we dat dit gaat over:
‘Het idee, dat de politiek specifieke groepen mensen moet gaan voortrekken
(en daarmee anderen – onvermijdelijk – moet benadelen) omdat die groepen
een bepaalde etnische of seksuele “identiteit” zouden bezitten. Een identiteit
die “slachtofferschap” met zich meebrengt. Achterstand. Een buitengewone
aanspraak op leed.’59
Om deze vorm van slachtofferschap te voorkomen zet FvD in op ‘de gedeelde nationaliteit, het Nederlanderschap’. Zo is FvD er ook van overtuigd dat de instelling
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van quota geen goed instrument is om meer gelijkheid af te dwingen. Integendeel,
de partij wil juist:
‘geen multiculturele projecten, geen subsidies voor organisaties die een bijzondere “identiteit” vertegenwoordigen, geen verplichte diversiteitsquota en geen
speciale LHBTI-convenanten. Wat ons betreft is iedereen gelijkwaardig en
wordt iedereen in gelijke gevallen, gelijk behandeld.’60
Een soortgelijke kritiek op ‘het groepsdenken’ is aanwezig in het verkiezingsprogramma van JA21. Thema’s en kwesties als diversiteitsbeleid, quota, genderneutrale toiletten, ‘LHBTI-convenanten’, kunstsubsidies voor minderheidsgroeperingen
en ‘het weghalen van standbeelden uit het straatbeeld’ worden samen genomen als
illustraties van linkse, politiek correcte ‘identiteitspolitiek’.
Er is op het punt van gendergelijkheid wel een oppervlakkige gelijkenis met de
christelijke partijen, maar in de verkiezingsprogramma’s van FvD en JA21 en nog
minder in dat van de PVV is geen sprake van een ideologisch of religieus gemotiveerde waardering voor het traditionele gezin. In dit opzicht zijn SGP en CU veel
uitgesprokener. De CU is voorstander van een ‘goed gezinsbeleid’ waarin aandacht
wordt besteed aan een gezinsvriendelijk belastingstelsel, goede geboortezorg, gratis hulp bij relatieproblemen en het voorkomen van vechtscheidingen. Verder staat
het kind altijd voorop bij de CU en is zij voorstander van biologisch ouderschap.
Daar zegt de partij het volgende over:
‘Een regeling van meerouderschap of meeroudergezag staat haaks op het uitgangspunt van biologisch ouderschap, is in de uitvoering te complex en leidt
tot een groter conflictpotentieel rond het kind.’61
De SGP spreekt zich in vergelijking met de CU nog meer uit over de rol van het gezin in de samenleving. Zo stelt de partij dat het klassieke gezin bestaat uit een man
en een vrouw die met elkaar getrouwd zijn en vaak verrijkt worden met kinderen:
‘De positieve waardering van het klassieke gezin van vader, moeder en kinderen verdient een plaats in de Grondwet, zodat het gezin meer bescherming
krijgt.’62
Daarnaast wil de SGP ook dat het huwelijk tussen één man en één vrouw de dwingende norm is in wet- en regelgeving. Er moet meer worden gedaan om te voorkomen dat het huwelijk wordt verbroken en moet er meer worden gedaan om de relatie te verbeteren.63 Niet alleen een scheiding moet voorkomen worden, ook het
opgroeien van kinderen zonder een vader én moeder:
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‘Omdat kinderen het beste af zijn met een vader en een moeder, is het niet
goed om bewust een situatie te creëren waarin een vader of moeder ontbreekt.
Adoptie in andere situaties dan die waar sprake is van een pleeg-/adoptievader
én -moeder, is dan ook onwenselijk.’64
Er is verwantschap tussen de christelijke en rechts-populistische partijen als het
gaat om de mogelijke inbreuk op burgerlijke vrijheden die gepaard kan gaan met
een streven naar meer gendergelijkheid, maar de motivatie en argumentatie zijn
wel anders. FvD positioneert zich hier duidelijk als een liberale of libertaire partij
die een betuttelende overheid afwijst, zeker als die vanuit allerlei progressieve
waarden de vrijheden van de burgers inperkt. De christelijke partijen argumenteren meer in een neocalvinistisch perspectief, waarin zij de ‘soevereiniteit’ van de
verschillende maatschappelijke domeinen willen bewaken. Zo schrijft de SGP:
‘Nog kwalijker is het wanneer de overheid actief ideologische opvattingen over
seksualiteit, huwelijk, gezin en rolpatronen aan burgers en leerlingen probeert
op te dringen, onder andere via zogenaamd onafhankelijke media en lesmateriaal op scholen. De regering moet zich verre houden van indoctrinatie door
het zogenoemde concept van gendermainstreaming en de gedachte dat iemands geslacht een vrije, individuele keuze zou zijn. Het gezin van vader, moeder en kinderen is geen “genderstereotiep beeld” of een “sociaal construct”,
maar een eeuwenoud gegeven en de natuurlijke praktijk in alle samenlevingen.
Daar is niets mis mee. Integendeel, het is een Bijbelse scheppingsorde. Door
dat te ontkennen, roepen we ontwrichting van de samenleving over ons af. (…)
Actieplannen van de overheid om vermeende “genderstereotype beeldvorming” door media, uitgevers, ondernemers en anderen te bestrijden worden
direct beëindigd. De regering moet juist meer aandacht hebben voor de serieuze vragen en problemen waar onder andere transgenders en interseksepersonen mee te maken hebben en kwetsbare personen bescherming bieden.’65
Het CDA kiest hier duidelijk voor een andere richting:
‘Ieder gezin of familie is een thuis. Het maakt geen verschil of je alleen woont,
met zijn tweeën of met meer; in een traditioneel gezin, in een samengesteld
gezin, als alleenstaande ouder of in een regenbooggezin. Daar waar mensen
onvoorwaardelijk voor elkaar zorgen en elkaar steunen ben je geborgen en beschermd.’66
Voor de SGP en in mindere mate voor de ChristenUnie liggen de standpunten rond
medisch-ethische kwesties, de voorkeur voor het traditionele gezin en verzet tegen
linkse ‘identiteitspolitiek’ in elkaars verlengde. Zo is de SGP tegen:
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‘(…) de absurde pogingen om de onmiskenbare verschillen tussen mannen en
vrouwen uit het dagelijks leven weg te gummen. Natuurlijk moeten we interseksepersonen en transgenders bijstaan waar we kunnen. Dat wil de SGP ook
zeker doen. Maar het is dwaas om daarvoor wc-bordjes en kinderkleertjes of
speelgoed genderneutraal te maken.’67
• Conclusie
Ten aanzien van de onderwerpen en thema’s die wij in deze paragraaf besproken
hebben, is sprake van een oppervlakkige overlap tussen enerzijds FvD en JA21 en
anderzijds de SGP en CU, maar de onderliggende argumentatie is wezenlijk anders.
De rechts-populistische partijen nemen op geen enkele manier de christelijke geloofsovertuiging als uitgangspunt om een voorkeur uit te spreken voor heteroseksuele relaties, voor het huwelijk, voor de beperking van adoptie tot heteroseksuele
koppels, enzovoort. Dit geldt ook bij medisch-ethische kwesties: er is wel enige
overlap, maar ook hier zijn de motivatie en denkrichting wezenlijk anders. De
rechts-populistische partijen staan vijandig tegenover de ambities van de SGP en
de CU om de wetgeving rond abortus en euthanasie grondig te herzien. De SGP en
rechts-populistische partijen vinden elkaar wel rond de kritiek op een betuttelende
en bemoeizuchtige overheid, maar dat is een punt dat zij weer gemeen hebben met
de liberale VVD en D66.
Thema 3: Bescherming van de christelijke cultuur
In wetenschappelijke en journalistieke publicaties over de vermeende toenadering
tussen rechts-populisten en conservatieve christenen wordt vaak de nadruk gelegd
op de kwesties van culturele identiteit en de joods-christelijke erfenis. De centrale
stelling in deze beide kwesties is dat Europa een christelijke samenleving is waarin
de islam een vijandig element vormt. De wens om voorrang te verlenen aan de
christelijke cultuur komt bijvoorbeeld naar voren in discussies over christelijke
symbolen in de openbare ruimte, maar ook als het gaat over feestdagen of subsidies voor gebouwen en culturele uitingen.
• Joods-christelijke traditie
De PVV en FvD, maar ook de VVD, voegen in hun positionering vrij consequent de
joodse en christelijke traditie samen en incorporeren daarbij vaak ook het ‘humanisme’. FvD spreekt van: ‘onze liefde voor Nederland. Voor onze beschaving, onze
geschiedenis en onze stedenbouw. De Joods-Christelijke traditie, de klassiek humanistische wereld’; de PVV spreekt van onze ‘Joods-christelijke en humanistische
wortels’ en de VVD stelt bijvoorbeeld dat het van belang is dat nieuwkomers ‘snel
leren wat onze Nederlandse normen en waarden zijn, wat onze geschiedenis is en
wat ons bindt’.68 Daarbij zijn twee opvallende verschillen zichtbaar in vergelijking
met de christelijke partijen. In de eerst plaats gaat het bij de christelijke partijen
duidelijk om een verbinding met christelijke uitgangspunten en niet alleen om een
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oppervlakkige verwijzing naar de ‘christelijke cultuur’. Het CDA spreekt van de
‘grondbeginselen van de christendemocratie’ die ‘hun basis vinden in de Bijbel’.69
De CU spreekt van ‘de opdracht van de christelijk-sociale politiek’: ‘we plaatsen
onze samenleving, de economie en de schepping in het licht van het hoopvolle toekomstperspectief van de vrede en het recht van Gods Koninkrijk’.70 En de SGP:
‘De SGP is een christelijke partij. Een christen stelt zijn vertrouwen niet op
mensen, op organisaties of instituties, maar op God. De Heere onderhoudt en
regeert deze wereld, ook in deze onzekere tijden. Hij is almachtig, alwetend,
rechtvaardig maar ook genadig. Een christen leeft “in vertrouwen” op deze
God. Vanuit dat geloofsvertrouwen en in afhankelijkheid van Zijn zegen willen
we politiek bedrijven. Ten dienste van de medemens in onze Nederlandse samenleving.’71
In de tweede plaats spreken de CU en de SGP nooit van een ‘joods-christelijke’ traditie. De eerdergenoemde steun voor de religieuze vrijheid van de joodse gemeenschap (en veel minder voor de islamitische) komt voort uit een ‘verbondenheid
tussen christenen en het Joodse volk op bijbelse gronden’ (CU) en vanwege het
besef van de ‘onderdrukking van joden in de samenleving’ (SGP), maar de christelijke en joodse religie worden niet (zoals bij de rechts-populistische partijen wel
gebeurt) samengenomen tot één ‘cultuur’ of ‘traditie’. Uitzondering is tot op zekere hoogte het CDA, dat een meer multi-religieuze invalshoek kiest. Het CDA
spreekt zich fel uit over racisme en discriminatie van alle groepen en presenteert
zichzelf als een brede volkspartij die het als haar taak ziet:
‘om vanuit het midden steeds opnieuw een brug te slaan tussen verschillende
groepen in onze samenleving en de verbinding en samenwerking te zoeken’.72
Bij de rechts-populistische partijen krijgt de waardering van de christelijke cultuur
invulling binnen een nationalistisch verhaal over de Nederlandse identiteit en gaat
het erom ‘om onze cultuur, onze manier van leven en onze kernwaarden veilig te
stellen. Het terugdraaien van de islamisering van ons land is daarom het allerbelangrijkste dat nu in Nederland moet gebeuren.’73 Dat krijgt, als gezegd, bij FvD en
de PVV uitdrukking in een grondwetsartikel of een speciale wet op ‘Nederlandse
waarden’, maar heeft ook gevolgen voor de prioriteit die aan christelijke en anderszins ‘Europese’ symbolen en cultuuruitingen wordt gegeven.
• Cultureel erfgoed
In het verlengde van de waardering voor de Nederlandse, Europese en ‘joods-christelijke’ cultuur wil FvD bestaande culturele uitingen beschermen:
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‘Een regering met FVD staat pal voor het Nederlandse erfgoed. We geven dus
geen geld aan projecten en organisaties die Nederlandse tradities zoals Zwarte
Piet trachten te ondermijnen. En we houden ook andere tradities in stand, zoals de paasvuren met Pasen en vuurwerk en het carbidschieten met Oud en
Nieuw. Christelijke feestdagen blijven vrije dagen en worden niet vervangen
door het Suikerfeest.’74
FvD noemt het belang van het behoud van historische kerkgebouwen, en JA21 wil
dat kerken niet alleen als gebouw blijven bestaan maar ook ‘zoveel mogelijk hun
functie behouden’.
Waar de rechts-populistische partijen hun omarming van cultuurchristendom dus
vertalen in steun voor christelijke cultuuruitingen die worden geplaatst tegenover
‘vreemde’ islamitische uitingen, zien we bij christelijke partijen verschillende motieven. De CU ziet kerkelijk erfgoed en ‘monumentale kerkgebouwen’ als beeldbepalend in steden en dorpen: ‘Voor veel Nederlanders dragen kerken herinneringen
aan belangrijke momenten in het leven. Kerken bieden een plek voor bezinning’.75
Het idee hierbij is ook dat christelijk cultureel erfgoed behouden moet worden,
zodat iedereen dit erfgoed kan ervaren. Deze visie is minder geformuleerd op een
manier die immigranten en moslims uitsluit, maar benadrukt dat het gaat om een
gedeeld bezit. Het CDA stelt:
‘Wij houden de uitgaven voor beheer en behoud van het cultureel erfgoed op
peil, van waardevolle monumenten en kerken tot publieke en particuliere
kunstcollecties, archieven en documenten. Maar ook volksfeesten, lokale tradities en andere voorbeelden van immaterieel erfgoed die mensen over generaties heen inspiratie geven, verdienen onze bescherming.’76
Voor het CDA is ook het behoud van feestdagen en de zondag als rustdag iets wat
weliswaar voortkomt uit de christelijke traditie, maar nu van waarde is voor de samenleving als geheel:
‘Wij beschermen gezamenlijke feestdagen en de zondag als rust- en familiedag,
om samen met je gezin, je familie en vrienden tijd voor elkaar te hebben en te
ontspannen van een drukke week. We vragen hier aandacht voor bij werkgevers.’77
De CU staat ook stil bij het belang van christelijke waarden en tradities voor de hele
samenleving (‘Als gemeenschappelijke rustdag heeft de zondag de samenleving
veel goeds gebracht’), maar benadrukt ook het specifieke belang voor christenen:
‘Winkeliers en marktkraamhouders mogen niet gedwongen worden hun winkel of
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kraam op zondag te openen. De overheid moet dit garanderen en bewaken.’78 Hetzelfde motief komt naar voren bij de SGP:
‘De zondag als gemeenschappelijke rustdag dient in ere te worden hersteld en
gehouden. Het is geen normale werkdag en moet dat ook niet worden. Werknemers kunnen dus niet gedwongen worden om op zondag niet-noodzakelijke
werkzaamheden te verrichten.’79
• Conclusie
Ook wanneer het gaat om de steun die politieke partijen uitspreken voor het behoud van de ‘christelijke cultuur’, zien we oppervlakkige overeenkomsten tussen
rechts-populistische en christelijke partijen, met bepaalde accentverschillen als we
kijken naar hun meer specifieke ideeën en voorstellen. De rechts-populistische
voorstellen worden veel nadrukkelijker gepresenteerd binnen een nativistisch of
nationalistisch vertoog, waarin ‘onze’ Europese cultuuruitingen (die ruimhartig
wordt samengevat als joods-christelijk-humanistisch) worden gepositioneerd
tegenover ‘hun’ geïmporteerde cultuuruitingen. De CU en de SGP bakenen christendom en jodendom zorgvuldiger van elkaar af. Zij beschouwen de bescherming
en prioritering van christelijke cultuuruitingen (gebouwen, feestdagen) als passend omdat dit hoort bij een christelijke samenleving. Bij het CDA zien we meer
handreikingen naar anders- en niet-gelovigen. Nederland wordt omschreven als
een ‘diverse en veelkleurige samenleving’ en de partij wijst erop dat ‘taal, cultuur,
religie, tradities en folklore’ wezenlijk zijn voor identiteit en ‘kleur geven aan ons
leven van alledag’. Er wordt ook gewezen op de veranderlijkheid van tradities en
cultuur en hoe polarisatie moet worden doorbroken ‘door scheidslijnen te overbruggen’.80
Opnieuw lijkt dit relevant voor de christelijke kiezer. Immers, de steun voor christelijke cultuur is duidelijk anders gemotiveerd en daarmee is het toekomstperspectief ook anders. De rechts-populistische partijen zien steun voor het ‘cultuurchristendom’ primair als een instrument om ‘wij’ af te bakenen van ‘zij’. In die zin
vervult het eenzelfde rol als andere, seculiere, nationale symboliek zoals het Wilhelmus of Zwarte Piet. Bij de SGP en CU is de verdediging van het specifiek christelijke karakter in het belang van het christelijke volksdeel veel prominenter. Het
CDA lijkt een inclusievere invalshoek te kiezen waarin christelijke cultuur gewaardeerd kan worden door andersgelovigen en niet-gelovigen, zonder dat dit noodzakelijkerwijs in een ‘wij-zij’-tegenstelling wordt opgenomen.
Conclusie
Voor christelijke kiezers betekent een stem op een rechts-populistische partij dat
zij kiezen voor een partij waarvan de politieke visie niet per se is gemotiveerd vanuit een herkenbaar christelijk of christendemocratisch gedachtegoed. Het anti-is78
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lamgeluid van de PVV en FvD spreekt sommige christelijke kiezers mogelijk aan,
maar een stem voor deze partijen betekent ook steun voor een politieke beweging
die meer ruimte wil bieden voor religiekritiek en minder ruimte wil geven aan religieus onderwijs. In hoeverre dat voor deze kiezers een probleem vormt is een andere vraag.
Het is interessant om te zien hoe de rechts-populistische partijen en de CU en SGP
de islam consequent noemen als het erom gaat vrijheden te beperken in het belang
van de rechtsstaat, terwijl het christendom en jodendom juist worden genoemd als
het gaat om de noodzaak de vrijheid van religie te waarborgen. Het CDA laat in dat
verband een meer inclusief verhaal horen. Het CDA staat ook positiever tegenover
seksuele diversiteit en gendergelijkheid en streeft naar een waardering van verschillen in de context van een gedeelde samenleving. De CU en SGP laten een behoudend christelijk geluid horen als het gaat om medisch-ethische en morele kwesties, en soortgelijke standpunten vindt men niet terug bij de rechts-populistische
partijen. De positie van JA21 is in dit verband ook interessant, omdat deze partij
zich iets meer dan FvD en de PVV behoudend uitlaat over medisch-ethische kwesties (abortus en euthanasie), maar toch weer minder vanuit een christelijk referentiekader dan de CU en SGP.
We kunnen uit onze analyse afleiden dat de christelijke kiezers die meer behoudend zijn ten aanzien van religieuze vrijheid en medisch-ethisch kwesties, een
ideologische prijs moeten betalen als zij voor populistisch rechts zouden stemmen.
Dit sluit ook aan bij de bevindingen van Otjes en Krouwel, wanneer zij stellen dat
de gereformeerde oriëntatie en de opvattingen over morele kwesties SGP-kiezers
ervan weerhouden over te stappen naar de PVV.81 Ook Peter Achterberg merkte al
op dat veel christelijke kiezers nog altijd vinden dat de bestaande christelijke partijen hun belangen goed behartigen.82
Een andere vraag is of bestaande rechts-populistische partijen er wel verstandig
aan doen om een discours te hanteren dat duidelijke conservatief-christelijke ondertonen heeft. De verwijzingen naar het ‘cultuurchristendom’ spreekt de huidige
achterban weliswaar aan, maar er is ook een risico dat rechts-populisten een deel
van hun bestaande achterban van zich vervreemden wanneer zij een meer christelijk-conservatieve koers gaan varen rond morele kwesties en fundamentele vrijheden voor religieuze minderheden, of ten aanzien van gendergelijkheid en acceptatie van seksuele diversiteit. Hoewel er in het partijlandschap nog ruimte lijkt te zijn
voor een meer christelijk rechts-populisme, zoals dat in de Verenigde Staten en in
sommige Europese landen (Polen, Hongarije) bestaat, is de vraag of er in Nederland ook burgers zijn die op zo’n partij zouden willen stemmen.
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