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Bloemlezing van het 
'conservatisme-debat' * 

Door drs. P.W. Tetteroo 

N 

Internationaal perspectief 

Het is al weer zes jaar geleden dat het boek 'De conser

vatieve golf van Hans Wansink verscheen.] In dit werk 

geeft deze publicist een overzicht van het politieke neo

conservatieve denken in de Verenigde Sta-ten en West

Europa van eind jaren tachtig tot aan de tweede helft 

van de negentiger jaren. Doelend op de politieke situ

atie in de Verenigde Staten en de grootste Westeur0-

pese landen op dat moment ontwaart Wansink een 

conservatieve vloedgolf, die de progressieve en gematig

de politieke krachten voor lange tijd lijkt te hebben 

weggespoeld. Het is het tijdperk van de conservatieve 

Republikeinse presidenten RonaId Reagan en George 

Bush sr., het Thatcherisme in Groot-Brittannië, de eerste 

brede rechtse coalitie van premier Berlusconi in Italië, 

de sinds 1982 regerende CDUjCSU-FDP-coalitie onder 

leiding van Bondskanselier Helmut Kohl. 

Enige jaren later, we zijn dan de tweede helft van de 

jaren negentig gepasseerd, en ook het tijdperk waarop 

het boek van Wansink betrekking heeft, biedt het poli

tieke landschap in de Verenigde Staten en West-Europa 

een totaal andere aanblik. Wansinks vermeende 'con

servatieve golf lijkt te pletter te zijn geslagen tegen de 

rots van the Third Wa)!, die Neue Mitte, de Derde Weg, 

die wordt geclaimd door sociaal-democraten. Het is het 

tijdperk van Bi!! Clinton, Tony Blair, Gerhard Schröder 

en de centrum-linkse 'Olijjboomcoalitie' in Italië. 

Anno 2002 is van door sociaal-democraten geleide rege

ringen in West-Europa niet veel meer over. In Dene

marken, Noorwegen, Spanje, Portugal, Oostenrijk en 

Italië zijn de regerende sociaal-democraten afgelost 

door centrum-rechtse (coalitie)regeringen. In Frankrijk 

is de uitgangspositie van het sterk verdeelde progressie-
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ve kamp na de recente presidentsverkiezingen voor de 

aanstaande parlementsverkiezingen in juni niet be

paald rooskleurig. Ook in Duits-land lijken de Bonds

dagverkiezingen op 22 september aanstaande uit te 

lopen op een forse nederlaag van de huidige coalitie 

van SPD en Groenen. Alleen in Groot-Brittannië weten 

de Conservatieven nog geen enkele vuist te maken 

tegen de Labourregering van de populaire Tony Blair. 

In de Verenigde Staten wist de conservatieve Republi

kein George Walker Bush met een neuslengte verschil 

zijn Democratische opponent Al Gore te verslaan in de 

race om het Witte Huis. 

Staat ook Nederland in het licht van deze internationa

le ontwikkelingen een 'conservatieve golf te wachten of 

bevindt ons land zich er wellicht zelfs middenin? Wat 

zijn de maatschappelijke thema's en oplossingen van 

een dergelijk conservatisme? Wat betekent dat voor het 

gedachtegoed en de positionering van de bestaande 

Nederlandse politieke stromingen, in het bijzonder de 

christen-democratie? Dit zijn achterliggende vragen die 

ten grondslag liggen aan het eigenlijke thema van 

deze bijdrage, een bloemlezing van het 'conservatisme

debat' in Nederland aan de vooravond van de Tweede

Kamer-verkiezingen. 

Het conservatieve initiatief 

Aan de Leidse rechtsfilosoof dr. AA.M. Kinneging 

wordt het initiatief toegeschreven van de oprichting in 

december 2000 van een denktank, die zich be-ijvert voor 

het promoten van het conservatieve ge-dachtegoed als 

zelfstandige politiek:filosofische stroming. Medestan

ders van Kinneging van het eerste uur zijn Joshua 

Livestro, persoonlijk assistent van Eurocommissaris 

Bolkestein, Bart Jan Spruyt, hoofd van de politieke 

redactie van het Reformatorisch Dagblad en de jurist 

René van Wissen. Kinneging, in de jaren tachtig weten

schappelijk medewerker bij de Teldersstichting - het 

wetenschappelijk bureau van de WD - en mede-auteur 

• Dit artikel is geschreven vóór de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 2002. 
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van een geruchtmakend rapport over de grondslagen 

van het liberalismt:', verliet de WD uit onvrede met 

wat hij noemde de "anti-intellectualistische houding", 

het "cultuurrelativistische denken" en het biefstuklibe

ralisme binnen deze partij, vooral na het vertrek van 

Frits Bolkestein als politiek leider van de liberalen. Het 

initiatief van de groep-Kinneging resulteerde medio 

februari 2001 in de oprichting van de Edmund Burke 

Stichting, die zich bezighoudt met het organiseren van 

publiek debat, onder meer via een eigen website 

(www.conservatismeweb.com). het uitgeven van publi

caties en het zoeken naar coalities met geestverwanten. 

Kinneging c.s. storen zich aan het afbrekend normbesef 

en de doorgeschoten tolerantie, aan het gebrek aan 

kardinale deugden als respect, fatsoen, kuisheid, (huwe

lijks)trouw in onze maatschappij. Geheel in lijn van het 

conservatieve denken doen zij hun beklag over de post

moderne verheerlijking van het autonome individu, die 

zonder deugden, tradities en religieus-sociale bindingen 

'van nature' het eigenbelang nastreeft, met alle negatie

ve gevolgen voor de samenleving van dien. Reden waar

om politici volgens Kinneging c.s moeten moraliseren, 

duidelijk behoren te maken voor welke beginselen zij 

staan en pal moeten staan voor instituties die voor een 

beschaafde maatschappij van essentieel belang zijn, 

zoals het huwelijk, de school, de kerk. De klassieke 

tegenstelling tussen links en rechts in de politiek is na 

de val van de Muur weggt:Vallen. Het gaat in de toe

komst om de tegenstelling tussen progressiefliberaal 
en conservatief 

Gemeenschappelijk hebben Kinneging en zijn mede

standers dat zij zonder gêne uitkomen voor hun conser

vatisme en zich beijveren voor de oprichting van een 

brede conservatieve partij, zonder dat zij echter zelf het 

initiatief daarvoor willen nemen. Wel zijn in de begin

maanden van 2001 gesprekken ge-voerd met mogelijke 

geestverwanten afkomstig uit politieke partijen, vooral 

het CDA en de Christen-Unie, die ontvankelijk zouden 
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kunnen zijn voor het conservatieve gedachtegoed. 

Nul op het rekest 

Een sfeertekening van de gevoerde gesprekken is opge

tekend in artikelen, interviews en reacties in een aan

tal dag- en weekbladen in de periode februari - april 

2001. Het resultaat van de gezochte dialoog moet de 

oprichters van de Edmund Burke Stichting bitter zijn 

tegengevallen. Niet dat er geen sympathie bestond en 

bestaat voor het initiatief, maar de inhoudelijke ver

schillen bleken (nog) te onoverbrugbaar. Bovendien ont

wikkelen bepaalde partijen zich reeds in conservatieve 

richting, dus is oprichting van een conservatieve partij 

een overbodige doelstelling, is de stelling van bijvoor

beeld de CDA'ers Hans Hillen en Anton Zijderveld, twee 

deelnemers aan een gesprek. Hillen: "Ik hoop en denk 

dat het CDA een conservatieve partij wordt". En: "De 

conservatieven horen bij óns".' Als de bewijsvoering 

voor deze stelling - dat het CDA zich sterk maakt voor 

'conservatieve waarden' als soevereiniteit in eigen 

kring, een kleine, maar sterke overheid, aandacht voor 

familiewaarden en het belang van maatschappelijke 

instituties als het gezin, de school en de kerk -

Kinneging en de zijnen niet lijkt te overtuigen, moet 

Zijderveld toegeven, dat christen-democraten "de nei

ging nog teveel hebben de kool en de geit te sparen, en 

te opportunistisch zijn". "Maar de aanzet {tot het con
servatisme] is er. '" 

Bepaald ontgoocheld zullen met name Kinneging en 

Spruyt zijn geweest over de reactie van de Christen

Unie, de partij waar zij vooral hun zinnen op hebben 

gezet voor dialoog, wederzijds begrip en invloed. De uit 

het GPV afkomstige Kars Veling reageerde via een inge

zonden artikel in het Nederlands Dagblad afwijzend: 

"Mijn sympathie voor elementen van het conservatisme 

betekent niet dat de ChristenUnie een conservatieve 

partij is". Er zijn twee belangrijke verschilpunten, 
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aldus Veling. In de eerste plaats vinden de normen die 

betrekking hebben op de samenleving en de overheid 

hun oorsprong in "God als Schepper en Heer", "niet het 
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misschien het beste verwoord door Graa Boomsma: 

oude en vertrouwde is de maatstaf'. "Gehoor geven lijk, zoals de geschiedenis vele malen heeft bewezen. Al 

aan belangrijke waarden kan in omstandigheden ook sinds mensenheugenis zijn er regressieve bewegingen 

"Pleiten voor een te-rugkeer naar een vroegere, strenge

re moraal is zinloos. In de eerste plaats is dit onmoge-

leiden tot kritiek op traditionele structuren". Het twee- en ze hebben nooit enig succes gehad. Moreel reveil, 

de punt van verschil is, dat de verantwoordelijkheid die morele herbewapening - het zijn en blijven loze kre-
conservatieven leggen op de mens en de maatschappe

lijke instituties onverlet laat, dat ook de overheid een 

eigen verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van God 
Sinds de beginmaanden van 2001 was het 'conservatis

me-debat' op een dood spoor geraakt, maar het is 
en de samenleving. Deze verantwoordelijkheid van de thans actueler dan ooit. Vooral dankzij de storm-achti-

overheid moet soms leiden tot 'progressieve' keuzes als ge opkomst van één man in de Nederlandse politiek, 

de bescherming van sociaal zwakkeren en van het wiens erfenis een nog nooit vertoonde politieke aard-

milieu. "De Christen-Unie ziet in het conservatisme op verschuiving naar 'rechts' teweeg zou kunnen bren-
veel fronten een bondgenoot". Maar, ''het conservatisme gen. .. 

als beginsel kan echter voor de ChristenUnie niet het 
laatste woord hebben"6 

Kritiek 

Het pleidooi voor een herwaardering voor het conserva

tisme door de groep-Kinneging heeft overwegend kriti

sche reacties opgeroepen. Soms wordt de oprichters van 

de Edmund Burke Stichting verweten dat zij alleen 

vanaf de zijlijn willen opereren. Meestal is de kritiek 
inhoudelijk van aard. 

Een greep uit de commentaren en reacties: conservatie

ven ontberen een geestelijk fundament, stevige wortels 

(Von der Dunk, Veling), de meeste auteurs zijn van oor

deel dat ons land niet zit te wachten op fatsoensrak

kers, op een terugkeer naar de spruitjeslucht van de 

jaren vijftig. Sommigen maken zich kwaad over het 

monopoliseren van morele politiek door conservatieven 

(Van Raak). Het conservatisme is er in soorten en 

maten, waarbij een 'progressieve vorm van conservatis

me' een beter antwoord is (Zijderveld) op de maat

schappelijke behoefte aan waarden en normen dan een 

reactionair conservatisme dat alleen terugverlangt 

naar het verleden (Ritsema). De algemene kritiek is 

Drs. P.W Tetteroo is oud-wetenschappelijk medewerker 

bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 
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