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Wanneer de titel van een boek luidt 'LoF van . ~ 

het Conservatisme' verwacht je geen echt lui-

tische kijk op het conservatisme. Dat is dan 

ook niet het geval in dit boek van Bart]an 

Spruyt, directeur van de Edmund Burke 

Stichting. De Burke Stichting is een klassieke 

denktank die los van de politieke partijen, 

en dus los van de politieke waan van alle

dag met al z'n opportunisme, kan en durft 

te opereren. Terecht dat ook mensen die 

niet zozeer door het conservatisme worden 

aangesproken, geïnteresseerd zijn in de 

denkexercities van deze Stichting, die zelf 

ook voor ogen heeft denkend verder te ko

men. Dat laatste is iets wat de steeds, en dus 

ook in dit boek, van stal gehaalde Heldring 

eveneens deed toen hij enkele decennia ge

leden zijn essay 'Lof van het Conservatisme' 

schreef. Hij begon aan het artikel als links

liberaal en eindigde het artikel, al denkend, 

schrijvend en evoluerend, als conservatief. 

Spruyt neemt de titel van dit essay, maar 

kiest precies de omgekeerde weg en haalt 

als overtuigd aanhanger van het conserva

tisme en denkend vanuit de premisse dat het 
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conservatisme juist is denkers, journalisten 

en politici en hun werk van stal om de 

waarde van het conservatisme aan te tonen. 

En dat doet hij goed. Het is onduidelijk of 

hij nu een politiek pamflet, een (cultuur-) 

historisch overzicht of een sociologisch es

say wil schrijven. Wellicht van alles wat. 

De essentiële vraag, en misschien ook wel 

de crux van het boek, staat op driekwart, 

wanneer hij uitgebreid de politiek filosoof 

Leo Strauss en diens werk bespreekt. 

Strauss refereert aan Socrates die de belang

rijke vraag stelt: 'hoe te leven?'. Spruyt stelt 

ook steeds deze vraag wanneer hij denkers 

en gedachten aanhaalt. En dan betoogt hij 

dat de ware conservatief steeds op zoek is 

naar orde. De conservatief wil geen revolu

tie, wil geen wanorde en streeft naar een re

gelmatige samenleving met behoud van 

het waardevolle. En dan komt in de ver

schillende hoofdstukken steeds terug dat 

een conservatief niet zozeer terugverlangt 

naar het verleden als wel dat hij, puttend 

uit het verleden met zijn vele mislukkin

gen, scepsis heeft ten aanzien van radicale 

veranderingen. Zie de twijfel bij conserva

tieven door de eeuwen heen bij gebeurte

nissen als de Franse Revolutie, de verande

ringen rond 1848 en de alles omver 

kegelendejaren '60. Bij dat laatste worden 

een filosoof als de Engelsman Roger 

Scruton genoemd en een politicus als 

Bolkestein. 

Bij het lezen van het boek kan de vraag ge

steld worden waarom Spruyt juist de ge

noemde conservatieve denkers bespreekt 

en niet andere. Echt een rode draad is er 
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niet. maar allen bespreken zou ook te lastig 

zijn. De besproken conservatieven hebben 

wel allemaal. en dat is iets dat mij persoon

lijk vaak tegenstaat bij het conservatisme 

en diens voorvechters. iets van een cultuur

pessimisme of cultuurkritiek. Of het nu 

Huizinga. Scruton. Strauss. Heldring of Van 

Doorn betreft. 

Veel conservatieven. zoals bijvoorbeeld 

Heldring en de Britse Conservatives. hebben 

veel op met het liberalisme. Vrijheid en ver

trouwen in private instituties vormen een 

groot goed. Ook die andere deugd van de 

Franse Revolutie. gelijkheid. vindt weer

klank. zij het niet zoals later de sociaal-de

mocraten deze gelijkheid in alle rigiditeit 

wilden doorvoeren. Toch is er spanning tus

sen deze vrijheid en de gelijkheid. De even

eens door Spruyt besproken historicus Van 

Deursen heeft eerder. in een uitgave van 

het Nexus Instituut. gerefereerd aan deze 

spanning tussen vrijheid en gelijkheid. Hij 

schrijft dat in broederschap. dat derde doel 

van de Franse Revolutie. de oplossing van 

het probleem ligt. Broederschap is het 

noodzakelijke bindmiddel; regelt de balans. 

Vrijheid en gelijkheid zijn rechten. betoogt 

Van Deursen. die bij wet kunnen worden 

vastgelegd. Broederschap is meer een gevoe

len. een bindmiddel, sociale cohesie. 

Broederschap gaat verder dan het eigenbe

lang en geeft meer ruimte dan gelijkheid. 

Zoals gezegd is de crux. en dat heeft Spruyt 

voor ogen gehad bij het schrijven van zijn 

boek. de zoektocht naar orde die conserva

tieven nastreven. Daarom is het ook niet 

vreemd dat Spruyt Reinildis van 

Ditzhuyzen en Amy Groskamp-ten Have. de 

koninginnen van de etiquette. aanhaalt. In 

dat kader. het streven naar en behouden 

van orde. is het vreemd dat veel conserva

tieven een zeker wantrouwen hebben ten 
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aanzien van de democratie. Juist omdat een 

goed draaiende democratie een toonbeeld 

van orde kan zijn en in ieder geval één van 

de minst onzekere stelsels is betreffende po

litieke stabiliteit. Of zouden echte conserva

tieven toch enige scepsis hebben ten aan

zien van demos. het volk? Dat past in die zin 

bij conservatieven. omdat ze vaak een be

lang hechten aan de rol van de elite in de 

samenleving. En dat laatste niet zozeer uit 

machtsoogpunt. als wel vanuit een zeker 

noblesse oblige. Diverse conservatieve filoso

fen. en ook Spruyt zelf. vinden dat de elite 

haar rol. taak. morele opdracht op veel pun

ten laat liggen. Hieruit spreekt wellicht 

weer enig cultuurpessimisme. maar in een 

tijd dat topmanagers meer met hun salaris

sen en bonussen in het nieuws zijn en poli

tieke leiders wisselen met de seizoenen is 

een dergelijk appèl niet helemaal uit de 

tijd. Juist de elite heeft de rol van voorbeeld 

dat navolging verdient. Interessant is in dat 

kader de enkele jaren geleden overleden 

Amerikaanse politiek filosoof Christopher 

Lasch die in zijn The Revolt ofthe Elites and the 

Betrayal ofDemocracy dit onderwerp zeer ge

degen en scherp bespreekt. Als communita

rist heeft Lasch overigens geen plaats in het 

boek van Spruyt. 

Hoe zit het nu met de vergelijking tussen 

conservatisme. christen-democratie en stro

mingen als het communitarisme? Er zijn 

veel punten. zowel qua filosofie als qua 

maatschappijvisie. en ook in de praktische 

uitwerking. die deze drie stromingen bij el

kaar brengen. Alledrie benadrukken de rol 

voor de maatschappij en die organisaties 

die het primaat hebben boven de markt en 

de overheid. Alledrie geloven sterk in de 

kracht van instituties. waarbij wel zij aan

getekend dat het conservatisme deze insti

tuties meer bij het oude wil houden en de 



christen-democratie juist ook de kracht ziet 

in het feit dat instituties kuunen overleven 

door te veranderen. Alledrie de stromingen 

hebben een sterke gemeenschapsgedachte, 

waarbij het communitarisme mogelijk als 

risicofactor heeft dat de nadruk voor de ge

meenschap zo ver doorschiet dat individu

en het moeilijk kunnen hebben als ze niet 

tot de mainstreamgemeenschap behoren. 

Verder is religie een interessant iets in het 

kader van de vergelijking. Bij de christen

democratie speelt religie heel evident. Bij 

conservatisme en communitarisme niet. 

Men staat er niet afwijzend tegenover, om

dat de kerk ook een institutie is, maar het is 

zeker geen voorwaarde. Vaak is religie overi

gens sterk ordeverstorend, iets dat conser

vatieven niet toejuichen. De waarde voor 

tradities ligt hen wel weer na aan het hart. 

Veel door Spruyt besproken conservatieve 

voormannen laten zich zeker niet voor

staan op hun geloof. Overigens geldt het

zelfde voor de nu in de Verenigde Staten 

aan invloed winnende neo-conservatieven 

die rond de regering-Bush zwermen, mee

denken en het beleid maken. Dit is juist een 

duidelijk andere stroming dan de religieus

conservatieven die lange tijd forse invloed 

hadden binnen de Republikeinse partij. 

Mensen als Irving Kristol en Myron Magnet, 

die voorloper respectievelijk prominent ver

tegenwoordiger zijn van de neo-conserva

tieve beweging, komen juist voort uit de se

culiere hoek. Spruyt bespreekt deze 

neo-conservatieven in de Verenigde Staten 

slechts summier. Interessant in dat kader is 

dat deze neo-conservatieven voor een be

langrijk deel bekeerde linkse politicologen 

en filosofen zijn die nu met eenzelfde 

maakbaarheidsgedachte over rechts gaan. 

Hoe is dat te rijmen met geleidelijkheid, 

orde en tradities? Betreffende de christen-
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democratie verwijst Spruyt naar publicaties 

van bijvoorbeeld Ab Klink. Het frappante is 

dat Klink (zie Christen Democratische Ver

kenningen mei 2002) betoogt dat conserva

tieven de christen-democraten weliswaar 

een spiegel voorhouden, maar dat hij on

omwonden kiest voor de christen-democra

tie. Klink roemt betreffende de christen-de

mocratie de eigen dynamiek die de 

nOrInativiteit in de werkelijkheid kent en 

betoogt dat het conservatisme zonder blij

vende referenties aan de culturele bronnen 

al snel verzandt in een zielloze verdediging 

van het bestaande. En natuurlijk heeft de 

christen-democratie, en dus ook het CDA, 

aspecten van het conservatisme, zowel in 

de theorie als in de praktische uitwerking. 

Overigens spreekt Spruyt over de diaspora 

van het conservatieve denken dat op aller

lei punten verspreid is en zo ook over de 

verschillende politieke partijen. Eveneens 

bij een partij als de Socialistische Partij zie 

je conservatieve trekken en standpunten. 

Misschien is hun voortrekkersrol bij het 

pamflet Red de Beschaving wel het beste voor

beeld daarvan. 

Spruyt geeft het keer op keer in zijn boek 

aan dat zijn bundel niet enkel het conserva

tisme vanuit politiek perspectief wil be

spreken, maar juist ook vanuit sociologisch 

en cul tu ur-historisch perspectief. Conser

vatisme is dan ook meer dan een politieke 

stroming. Het is een levenshouding. Het is 

een zoektocht naar orde en dit boekt helpt 

daar zeker bij. 

Frank van den Heuvel is redacteur van Christen

Democratische Verkenningen 
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