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en fundamentele verschuivingen 
in de politieke economie) en waar 
de sociaal-democratie een ant
woord op zal moeten vinden. 
Zijn antwoorden gaan in de rich
ting die ik hierboven schetste. Hij 
noemt trouwens ook mogelijke 
effecten waar sociaal-democraten 
niet blij mee zijn, zoals bijvoor
beeld een grotere ongelijkheid. 

De tweede lijn is van degenen die 
juist daartegen bezwaar hebben, 
en de verzorgingsstaat nog steeds 
zien als het doel waarnaar wij 
moeten blijven streven. Natuur
lijk, met vermijding van de feilen 
ervan, maar toch. Solidariteit is 
altijd ons uitgangspunt geweest, 
en dat moet zo blijven. Het neo
liberalisme staat daar haaks op, en 
wordt gezien als dé vijand. De 
aanhangers van deze lijn lijken 
ook maar in zeer beperkte mate 
bereid om elementen van de 
markt-ideologie te aanvaarden. 
Zij wijzen op de concordantie 
met de christen-democratie, die 
immers over vergelijkbare uit-

Een conservatieve 
renaissance? 

P.B. Cliteur bespreekt: Hans Wansink, 

De conservatieve oo!J, Amsterdam: 

Prometheus, 1996. 

Van tijd tot tijd valt de stelling te 
horen dat sprake er zou zijn van 
een herleving van de belangstel
ling voor het conservatisme. 
Onlangs gebeurde dat nog in een 
speciaal aan het conservatisme 
gewijde aflevering van het literai
re tijdschrift Maatsteg (nr. 1/2, 
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gangspunten zou beschikken.3 
Het zal voor de lezer van dit blad 
duidelijk zijn: ik geef hier een 
korte, en daardoor wat karikatur
ale weergave van het artikel van 
Thijs Wöltgens. Ik proef in de bij
drage van Femke Halsema verge
lijkbare gedachten; als enige van 
de auteurs breekt zij een lans voor 
elementen uit het beginselpro
gramma van '977. 4 Zij zet zich af 
tegen het beleid van de afgelopen 
jaren, vindt dat de Partij veel te 
veel heeft ingeleverd op 'waarde
vastheid', wil bijvoorbeeld naar 
een soberder levensstijl (in ver
band met de ecologie), en vindt 
dan ook dat de partij terug moet 
'naar het aanbrengen van conti
nuïteit met het gedachtengoed 
dat zij in de jaren zeventig heeft 
ontwikkeld.' 

Ik sluit af. De lezer mag met 
mij concluderen dat de redactie 
van het zeventiende Jaarboek 
móói werk heeft verricht; zij is er 
in geslaagd een goede basis te 
leveren voor een voor ons nood
zakelijke discussie. En uit mijn 

1996). Het is een stelling waarbij 
ik altijd blijf hangen. Wat is de 
status ervan? Wordt hier iets 
beschreven? Of wordt er een hint 
gegeven? Ik heb de indruk dat het 
vaak niet gaat om het beschrijven 
van een proces alswel om de sug
gestie dat het goed zou zijn wan
neer die herleving zou plaatsvin
den. Het is dus een normerende 
uitspraak verpakt als constate
ring. In die zin heb ik mij zelf ook 
wel eens uitgelaten over het con
servatisme' en tegenwoordig 
profileren liberale ideologen als 

laatste opmerkingen mag ook 
duidelijk zijn geworden dat die 
discussie door velen gevoerd 
moet worden. Zoals zo vaak in de 
geschiedenis van de sociaal
democratie: over de beginselen 
zijn wc het wel eens, maar hoe ze 
te realiseren? Een kleine troost 
tot slot: als we het eens zouden 
worden, zou het wèl voor het 
eerst zijn! 

JOB COHEN 

voorzitter van de PvdAfractie in de 
Eerste Kamer 

Noten 

1. De rol van de christen-democratie 
blijft hier ernstig onderbelicht. Dat komt 
niet omdat deze beweging niet (deels!) 
dezelfde doeleinden nastreeft, maar wel 
omdat zij zich ideologisch minder pro
minent op deze ideeën de nadruk legt. 
2. Ik realiseer me dat de lezer zonder uit
leg metdat begrip niets kan. Er zit maar 
één ding op: zelflezen i 
3. Jazeker, spreek ik Ruud Vreeman na, 
bij Heerrna is dat het geval, maar hoe zit 
dat bij De Hoop Scheffer? 
4· Niet voor niets is de titel van haar bij 
drage: Leiftoij oude vormen en eedachtent 

G.A. van der List en A.A.M. 
Kinneging zich met conservatief 
gedachtengoed. 2 Ook het jongste 
geschrift van de Prof. mr. B.M. 
Teldersstichting, Tussen vrijblij
vendheid en paternalisme, wordt 
wel gezien als een beweging in de 
richting van conservatisme, aan
gezien de Teldersstichting zich 
hier uitspreekt voor een moreel 
geladen çoncept van liberalisme. 
Het schrale concept van liberalis
me als niets meer dan de voorlief
de voor markt en individuele zelf
ontplooiing wordt hier gecorri-
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geerd door een positieve waarde
ring voor cultuur, traditie en het 
expliciet proclameren van de 
normatieve grondslagen van een 
liberale cultuur. Ten aanzien van 
dat laatste is ook wel de term 
'moraliseren' gevallen, een term 
waarop vele liberalen reageren 
als een stier op een rode lap. Maar 
die term was ook niet zo gelukkig 
gekozen. In essentie komt die 
'conservatieve herleving' binnen 
het liberalisme hierop neer: ook 
een liberale cultuur is niet geba
seerd op neutrale uitgangspun
ten. Ook een keuze voor zelfbe
schikking, vrijheid en individu
alisme is een morele keuze. 

Het nieuwe boek van de journa
list Hans Wansink, De conservatie
ve no!f ZOU men ook kunnen zien 
als een blijk van de herleving van 
het conservatisme. Wansink be
toogt dat het conservatisme als 
denktrant ten onrechte niet seri
eus genomen wordt. Dat is 
vreemd, aldus de schrijver, aan
gezien de 'winnaar' van het ideo
logisch debat, het liberalisme, de 
laatste jaren in de verdediging is 
gedrukt door conservatieve au
teurs. Naast conservatieve theo
retici zijn er ook invloedrijke 
conservatieve politici. Tot deze 
'conservatieve praktijk' rekent 
Wansink: Thatcher, Reagan, 
Newt Gingrich, Heerma en 
Bolkestein. 'In die praktijk pro
beren de mensen die iets te Vf'r
liezen hebben, hun posities veilig 
te stellen, meestal niet zonder 
succes, maar wel met kwalijke 
gevolgen voor anderen, voor de 
publieke zaak en voor de publieke 
financiën'. 

Het boek van Wansinkis over
zichtelijk opgebouwd in drie 
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delen. Eerst 'het klimaat', de ach
tergrond waartegen een herle
ving van de belangstelling voor 
conservatisme kon plaatsvinden. 
Als tweede 'de theorie', een 
overzicht van de ideeën van 
conservatieve theoretici als 
Oakeshott, Lasch, Gray en 
KristoL Als derde 'de praktijk', 
waarin onder andere de opkomst 
van nieuw rechts, de politiek van 
het CDA en andere hedendaagse 
ontwikkelingen beschreven wor
den. 

Het is moeilijk om te bepalen 
waarop men dit boek moet 
beoordelen. Als het gaat om de 
vraag of Wansink een lezens
waardig en boeiend boek heeft 
geschreven, waarin een aantal 
recente politieke ontwikkelingen 
worden besproken dan is hij 
ruimschoots in zijn opzet ge
slaagd. Het boek is van begin tot 
eind onderhoudend en in een 
kort bestek krijgt men een aan
zienlijke hoeveelheid informatie 
over politiek, politieke theorie en 
recente geschiedenis. Het lijkt 
mij echter niet dat we Wansink 
onrecht aandoen wanneer we 
stellen dat hij een 'essay' over 
conservatisme heeft geschreven. 
De conservatieve so!f kan dan ook 
niet worden vergeleken met boe
ken als Von der Dunk's Conser
vatisme dat een echte monografie 
over het onderwerp is. Bij deze 
opzet past ook dat W ansink selec
tief te werk is gegaan bij het 
bestuderen van literatuur over 
het onderwerp. De schrijver 
heeft niet de pretentie een over
zicht te geven van de omvangrijke 
literatuur over het onderwerp. 
Ook besteed hij - afgezien van 
verwijzingen naar enkele Neder
landse historici - slechts spaar-

zaam aandacht aan wat in 
Nederland over conservatisme is 
geschreven.3 Ook gaat Wansink 
niet in op publicaties van de 
Teldersstichting of andere, meer 
recente beschouwingen over het 
onderwerp. Wat betreft de 
Nederlandse literatuur oriën
teert hij zich op de - naar mijn 
idee - wat gedateerde opvattin
gen van Boogman en Kossmann. 

Maar nogmaals, gezien de op
zet van het boek, kan men de 
schrijver dit niet aanrekenen. Het 
is een essay over conservatisme en 
als zodanig vind ik het een zeer 
geslaagd boek. 

Het beste deel vond ik het 
tweede. Daarin geeft Wansink 
heel beknopt en helder een over
zicht van het werk van John Gray 
en de moeilijk te lezen Michael 
Oakeshott. Ten aanzien van het 
eerste en derde deel rezen bij mij 
soms vragen. Wanneer vanafhet 
begin al vaststaat dat het de con
servatieve politici om niets 
anders te doen is dan het legiti
meren van de belangen van men
sen die hun posities veilig willen 
stellen, zoals Wansink schrijft, 
dan stimuleert dat niet om van 
hun ideeën kennis te nemen. Het 
roept overigens ook de vraag op 
hoe het dan zit met de relatie tus
sen de conservatieve theoretici en 
de praktieL Is het werk van 
Oakeshott een wat verder gesub
limeerde manier om de belangen 
van bepaalde maatschappelijke 
klassen veilig te stellen? Of 
bestaat er geen relatie tussen de 
conservatieve praktijk en de con
servatieve theorie? Of vraagt 
Wansink juist aandacht voor het 
conservatisme omdat hij ons wil 
waarschuwen voor de gevaarlijke 
kanten daarvan? Eerlijk gezegd 
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kan ik op basis van het boek deze 
vraag niet goed beantwoorden, 
maar het kan zijn dat het mij ont
gaan is. 

Ik schrijft dit met enige voor
zichtigheid, maar het paradoxale 
resultaat van Wansink's boek lijkt 
te zijn dat het onderwerp waarop 
hij als journalist geheel thuis is (de 
politiek) naar mijn idee minder 
overtuigend is dan het filosofische 
deel. Ik vind Wansink eigenlijk 
wel een knap filosoof. Maar mis
schien is hij naast een knap 

Bestrijding extreem
rechts: eerst denken, 
dandoen 

Joop van Holsteyn bespreekt: Jaap van 

Donselaar, De staat paraat? De bestrijdino 

van extreem-rechts in West-Europa, 

Amsterdam: Babylon-De Geus, 1995. 

Een cynicus heeft het maar mak
kelijk. Kijk naar de activiteiten 
van de Tweede Kamer van de 
afgelopen paar jaar, althans zoals 
weergegeven in de media, en wat 
blijkt? Bij de bestrijding van 
extreem-rechts is zo ongeveer de 
meeste aandacht uitgegaan naar 
de lintjesregen. Krijgen Kamer
leden (na drie termijnen) auto
matisch een lintje of moeten zij 
zich als andere, gewone burgers 
bijzonder verdienstelijk maken 
voor de Nederlandse samenle
ving om mee te kunnen dingen 
naar de lintjes die jaarlijks te ver
geven zijn? In het eerste geval 
zou de Centrumdemocraat Hans 
Janmaat op een gegeven, snel 
naderend moment de koninklijke 
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filosoof óók in dit boek tevens een 
knap journalist en heb ik als naïe
ve wetenschapper een veel te 
rozige voorstelling over de 
motieven van Thatcher, Reagan, 
Heerma en Bolkestein. Dat is 
zelfs niet onwaarschijnlijk. 

PAUL CLITEUR 

bijzonder hoosleraar Filosifie 

T u oen universitair hotjddocent 

Encyclopedie van de Rechts

wetenschap RuL. 

onderscheiding krijgen, en dit 
element gaf de discussie enig 
extra gewicht. ln de strijd tegen 
extreem-rechts moest dat lintje 
voor Janmaat voorkomen wor
den, was het zich opdringende 
idee. De PvdA zwaaide met een 
initiatiefwet om het automatisme 
te doorbreken, o 66-kamerlid 
Scheltema verwees terloops naar 
een nog krachtiger middel. 'We 
kunnen moeilijk het kabinet om 
deze kwestie naar huis sturen. 
Maar minister Dijkstal gaat hier 
wel heel gemakkelijk mee 
om .. .', liet zij De Telesratj ( 15 
december 1995) weten. Dijkstal 
formuleerde nog een compro
misvoorstel (kamerleden die na 
minstens tien jaar de Kamer ver
laten, krijgen automatisch een 
lintje), maar de door 'links' 
gewenste democratisering 
want daar ging het natuurlijk écht 
om - van de lintjesregen bleek 
niet te stoppen. Bij het nieuwe 
decoratiestelsel beoordeelt het 
Kapittel voor de Civiele Orden 
elke aanvraag op bijvoorbeeld de 
bijzondere verdiensten. En daar 

1. Cliteur, P.B., Conservatisme en cultuur
recht, Drukkerij Cliteur, Amsterdam 
1989. 
2. Zie hun bijdragen in hetspeciale 'con
servatisme· nummer' van Civis Mundi, 

oktober 1996. 
3. Een van de meest actieve schrijvers 
over conservatisme is S. W. Couwen
berg. Hij publiceerde De strijd tussen 
progressiviteit en conservatisme, (Pax, Den 
Haag 1959) en was de initiator van ver
schillende themanummers en symposia 
over dit onderwerp. 

ging het lintje voor Janmaat ... 
Er zijn zinniger manieren om 

de strijd met extreem-rechts aan 
te gaan. In opdracht van het 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken heeft Jaap van Donselaar 
een inventarisatie gemaakt van 
die manieren en gekeken naar het 
gebruik van de diverse bestrij
dingsmethoden. ln De staat 

paraat? De bestrijdins van extreem~ 

rechts in West-Europa heeft hij op 
heldere, leesbare wijze verslag 
gedaan van zijn bevindingen. 

Van Donselaar liet zich bij zijn 
onderzoek leiden door twee vra
gen: 'Zijn onze westerse demo
cratieën opgewassen tegen de 
gevaren van rechtsextremisme en 
racisme? Wat hebben de diverse 
overheden gedaan dan wel nage
laten?'(p.J) Deze vragen vorm
den de leidraad, maar komen niet 
respectievelijk niet in de volle 
breedte aan bod. De eerste vraag 
wordt eigenlijk uitgewerkt noch 
beantwoprd. Dat is overigens op 
zichzelf geen ernstig gemis, al 
was het maar omdat verre van 
duidelijk is welke criteria bij de 




