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 Toen stadsgenoot Bart Jan Spruyt de 
neoconservatieve Burke Stichting van 
de grond tilde en  avonden begon 
te verzorgen met sprekers van naam 
(Leon de Winter, Hein Jan Don-
ner), was Wilco algauw een van de 
fervente bezoekers. Op zeker moment 
had de stichting geen geld meer 
voor de avonden, waarop geestver-
wanten elkaar in 2008 tijdens een 
bijeenkomst in het Verzetsmuseum 
in Gouda vonden in het idee een 
avondje te brainstormen. Resultaat: 
het Conservatief Café. Een comité 
bestaande uit Wilco Boender, Rutger 
Schimmel (CDA) en Frank  Verhoef 
(VVD, toen nog JOVD) ging met het 
idee aan de slag. 

Ontmoeten en debatteren
Op 6 mei 2009 kwam het café voor 
het eerst bijeen. Zo’n 30 à 40 man 
werden verwacht. Het waren er rond 
de 100. Velen bleven hangen en 
er werd lang nagepraat. “Dat was 
precies de bedoeling”, zegt Boen-
der. “Ontmoeten en debatteren.” 
Een andere pretentie had het café 
niet. “Een denktank, zoals de Burke 
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knokken vooR klimaat 
van veiligheid en Rust

Stichting wilden we niet zijn en al 
helemaal geen alternatieve politieke 
beweging. Gewoon een brede conser-
vatieve club.”
“Wel rechts georiënteerd”, voegt hij 
eraan toe. Er ontstond een natuur-
lijke filtering. Sommigen vonden het 
gezelschap te conservatief, echte 
liberalen zagen er te veel christe-
nen en sommige SGP’ers lieten zich 
afschrikken door de term ‘café’. Ook 
in de belendende percelen klonk 
niet louter applaus. “Mensen van 
de ChristenUnie met de Bergrede op 
het voorhoofd geschreven hebben 
er ook niet zo veel mee”, analyseert 
Boender. 
De bezoekcijfers variëren. Er is een 
harde kern die vrijwel altijd komt, er 
is een groep die de helft van de  
keren  verstek laat gaan en dan is 
er de groep die het café nog moet 
ontdekken. Die heeft nooit geweten 
dat het bestond, vindt het een leuke 
club en komt vaker. Het organiserend 
comité, inmiddels een officiële stich-
ting, verwacht de komende jaren dan 
ook een verdere groei. 

Hardwerkende man
Het gezelschap is zeer gemêleerd. Er 
komen jongeren, ouderen, vrouwen 
maar vooral mannen, studenten maar 
ook mensen zonder opleiding. Qua 
politieke herkomst is er ook redelijk 
wat variatie. De modale bezoeker is 
volgens Wilco Boender een hardwer-
kende man tussen de 35 en 55 jaar 
met veel waardering voor opvoeding 
en onderwijs die het belang van poli-
tiek en maatschappelijk bewustzijn 
onderkend.
Er wordt geen partijpolitiek bedre-
ven. Op sommige avonden komt het 
begrip “politiek” zelfs niet aan de 
orde, zoals tijdens de bijeenkomst 
in januari dit jaar met Frits De 
Ruyter, een nazaat van Michiel. Hij 
sprak over ondernemerschap. “Onze 
geestverwanten zitten overal”, weet 
Boender. Een aardig voorbeeld vindt 
hij de terugkeer van het conservatie-
ve Kamerlid Omzigt in de CDA-fractie. 
Die was door zijn partij op een 
onverkiesbare plaats gezet. Dankzij 
voorkeurstemmen van conservatieven 
keerde hij terug. 
Boender: “Het Conservatief Café is 
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het topje van de ijsberg. We zouden 
nog veel meer mensen willen mobi-
liseren. We kunnen wat dat betreft 
nog wel wat leren van de linkse kerk. 
Die lui weten elkaar altijd goed te 
vinden en elkaar altijd wel een bal 
toe te spelen. Die drive, die spirit mis 
ik nogal eens.”

Geen schande meer
Wat er in zijn optiek op z’n minst 
is bereikt, is  dat conservatief  zijn 
geen schande meer is. “In de jaren 
‘60 en ‘70 was je per definitie fout. 
Nu hoef je er niet meer voor te 
schamen, al was het wel frappant dat 
Mona Keijzer zich wel een conserva-
tief iemand wilde noemen maar dan 
met een sociaal hart. Alsof wij dat 
niet hebben. Sommige ChristenUnie-
mensen idem dito. Die verwijten ons 
dat wij tegen de verzorgingsstaat 

zijn. Dat mag zo zijn maar dat wil 
niet zeggen dat we mensen laten 
stikken. We willen initiatieven uit de 
samenleving losmaken. Dat zie je ook 
steeds meer gebeuren nu het onder 
druk van de bezuinigingen moet. Die 
mogelijkheden hadden al veel eerder 
benut kunnen worden.”
De Voedselbank vindt hij een 
voorbeeld van zo’n initiatief. “Daar 
sta ik van harte achter. Dat moeten 
we steunen en daaraan moeten we 
meedoen. 
Niet met een borrel en een grote 
sigaar in een leunstoel vertellen hoe 
het moet en dan lekker achterover 
blijven zitten maar daadwerkelijk zelf 
in actie komen. Denk aan de vrouwen 
van het Reveil. Die waren zeer actief 
in charitas. Dat maakte indruk in de 
samenleving. Daar kunnen nog wat 
van leren.”

Niet van de daken
Het neoconservatisme is inmiddels 
een gerespecteerde stroming. Bart 
Jan Spruyt wordt in brede kring 
gevraagd. Boender heeft nog niet 
meegemaakt dat sprekers nee zeiden  
omdat ze niet met  deze beweging 
geassocieerd wilden worden. “Het 
is wel zo”, denkt hij even hardop, 
“dat boegbeelden liever low profiel 
conservatief zijn. Iemand als Andries 
Knevel zal echt niet van de daken 
roepen: Ik ben conservatief, terwijl 
hij dat wel is. James Kennedy is ook 
zo’n voorbeeld. Uit zijn boeken blijkt 
duidelijk een conservatieve inslag 
maar hij zal zich nooit als zodanig 
profileren.”
Misschien komt dat ook wel doordat 
conservatief geen afgekaderd begrip 
is, vermoedt hij. “Zo heb je conserva-
tieven die een postmodernistische 

Boender: “Niet 
met een  borrel en 
een grote sigaar 
in een leunstoel 
vertellen hoe 
het moet en dan 
lekker achterover 
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inslag hebben, die de waarde van het 
gezin zeker onderkennen maar ook 
prima uit de voeten kunnen met het 
homohuwelijk. Voor mij persoonlijk ligt 
dat anders maar ik wil anderen niet 
de les lezen en ook niet uitsluiten.”
Hoogtepunt qua bezoekersaantal (ca. 
300) in het vierjarig bestaan van het 
Conservatief Café was de avond met 
Hans Wiegel. Toen moest de Goudse 
Sint Jan worden afgehuurd vanwege 
de overstelpende belangstelling. Een 
andere zinderende avond was die 
met de arabist Hans Janssen en CU’er  
Gert Jan Segers over de islam.  Boen-
der heeft er overigens gemengde ge-
voelens over. “We willen een waardig 
debat en dat was dit niet helemaal.”
Over waardige en inhoudelijke debat-
ten gesproken: dat tussen de Leidse 
hoogleraar Kinneging en zijn Groning-
se collega Baudet was er wat Boender 
betreft eentje om in te lijsten. “Dat 
ging echt ergens over. Buitengewoon 
leerzaam. Een topavond.”

ChristenUnie
Graag zou hij er meer mensen van de 
ChristenUnie bij willen. “Er komen 
weleens raadsleden van deze partij 
maar helaas zijn er nogal wat CU’ers 
die denken dat ze niets bij ons te 
zoeken hebben. Die willen per se 
niet met conservatief gedachtengoed 
geassocieerd worden. Die vinden ons 
onbarmhartig, vrije marktdenkers 
en kapitalisten. Wat echt onzin is. 
Jammer want we hebben elkaar hard 
nodig in de strijd tegen het gelijk-
heidsdenken en uitholling van klas-
sieke en christelijke waarden.”
In de begintijd gaven diverse PVV’ers 
acte de présence maar nu ziet hij er 
niet veel meer. “Ze zijn snel op de 
teentjes getrapt bij kritiek”, is zijn 
ervaring. Het is niet zo dat ze per 
definitie niet welkom zijn bij het 
Conservatief Café, benadrukt Boen-
der. “PVV-Kamerlid Harm Beertema 
heeft bijvoorbeeld  een uitstekende 
onderwijsvisie.” 

Het Conservatief Café nodigt breed 
uit zolang de sprekers geen groot  
honorarium vragen. “Aan dat principe 
houden we vast. Voor oud-defensie 
topman Berlijn moet je normaal dik 
betalen maar bij ons kwam hij voor 
een paar hele goede flessen wijn. 
Mensen vinden het best wel leuk 
om voor en bij ons te spreken. Voor 
de volgende bijeenkomst hebben we 
toch maar Arend Joustra van Elsevier 
weten te strikken.”

Breivik-overleg
Wat nooit naar buiten is gekomen, is 
het geheime overleg na de affaire-
Breivik. Het Conservatief Café  kreeg 
in die tijd veel vragen vanuit de 
media omdat in de conservatieven 
geestverwanten van de Noorse rechts-
extremist werden vermoed. Boender: 
“Op die verzoeken hebben we niet 
gereageerd omdat we ons totaal niet 
voelden aangesproken. Wel heb-
ben we een besloten bijeenkomst 
georganiseerd met de harde kern van 
de bezoekers en vertegenwoordigers 
vanuit de politiek en van maat-
schappelijke instellingen. Er waren 
prominente Kamerleden en mensen 
uit diverse geldingen van de maat-
schappij bij. Het was een waardevolle 
bijeenkomst.”
De gemeenschappelijke slotsom 
luidde om tot het laatst toe in 
gesprek te blijven en de dialoog aan 
te gaan. Boender: “Onze kinderen 
zijn het waard om een klimaat van 
veiligheid en rust te creëren waarin 
ze een goede opvoeding en gedegen 
onderwijs kunnen beleven met oog 
op traditie, normen, waarden en 
geborgenheid van het leven. Er mag 
nooit een moment komen dat je zegt: 
Het gesprek helpt niet meer. Blijf 
geloven in oplossingen, hoe zwaar 
het probleem je ook op de maag 
ligt. Als je niet meer in oplossingen 
gelooft, is het risico op dit soort 
acties erg groot. Zeg niet van: dit 
is het einde tijd der tijden. Sluit dit 
soort bewuste acties uit. We moeten 
ons niet laten associëren met types 
als Breivik.”

Breivik-overleg kwam 
niet eerder naar buiten
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