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De moraal van de 
liberaal 

Dat liberalen geen bood
schap· hebben aan moraal is 
algemeen bekend . De oor
spronkelijk Rotterdamse 
satiricus Bemard Mande-

HANSCHARMANT De middeleeuwse stan
denmaatschappij, gelegiti
meerd door een christelijk 
wereldbeeld, is slechts één 

Als docent verbonden aan de vakaroep PolitieoioBie 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam 

ville heeft het in de onder-
titel van The Fable ~ the Bees op de meest pregnante 
wijze samengevat: private vices, pub/ie benifits. De 
theoretische onderbouwing hiervan is te vinden in 
het werk van de Schotse Verlichtingsdenkers, 
Adam Smith en David Hume, grondleggers van het 
liberalisme. De fameuze 'onzichtbare hand' zorgt 
voor orde en evenwicht, spontaan, op samenle
vingsruveau, wanneer individuen ongehinderd hun 
eigenbelang kunnen nastreven binnen de grenzen 
van de wet. En het gaat hier inderdaad om vices: 
ondeugden, zoals hebzucht. Dat is de motor van de 
vooruitgang, niet zelfdiscipline, deugd, moraal . En 
ook niet de rede, althans niet op individueel niveau. 
De rede is een slaaf van de passies, in de beroemde 
woorden van Hume. De rede dient alleen de voor
uitgang in de vorm van inzicht in spontane proces
sen van zelfregulerende orde, die de leidraad moet 
zijn bij een verstandige inrichting en een verstandig 
beheer van de samenleving door de politiek. 

Hoe revolutionair deze liberale visie was valt 
nauwelijks meer voor te stellen, doordrenkt van 
liberale denkbeelden als de huidige westerse 
samenlevingen zijn. Voordat het liberalisme ont
stond was de idee van politieke orde onlosmakelijk 
verbonden met moraal. Uitgangspunt van iedere 
politieke theorie was de gemeenschap en die 
gemeenschap werd gekenmerkt door een moraal . 
Orde, vrijwel altijd opgevat als een hiërarchie, 
berustte op de algemene acceptatie van zo'n 
gemeenschappelijke moraal, die niet alleen 
gedragsregels gaf, maar een integrale visie bevatte 
op de wereld en het bestaan, op hoe alles was en 
hoe alles hoorde te zijn. Voor alles in het leven 
bestond een publieke standaard. De mens, als 
gemeenschapswezen, werd niet alleen geacht zich 
daarnaar te richten, maar zelfs de eigen persoon in 
die termen te zien. 

voorbeeld van zo'n politie
ke orde. Er zijn vele oorza

ken van de uiteindelijke ondergang van deze feoda
le orde, maar niet de minste daarvan is het wegval
len van de gemeenschappelijke moraal, van het 
samenbindende christelijke wereldbeeld. De chris
tenheid was sinds de Reformatie geen integrerende 
factor meer, maar juist een politieke splijtzwam, 
resulterend in godsdienstoorlogen en burgeroor 
log. Het dispuut over het ware geloof en de jmste 
interpretatie van de christelijke leer ondergroefhet 
fundament van de sociale en politieke orde. 

Dat is de achtergrond waartegen het liberalisme 
ontstond. Sinds Marx is het gebruikelijk het libera
lisme vooral te begrijpen als politieke ideologie van 
de zich emanciperende burgerij in de vroeg-kapita
listische fase van het economisch ontwikkelings
proces, maar voor een goed begrip van de relatie 
tussen liberalisme en moraal is enig zicht op de 
ideële crisis waarop het liberalisme een antwoord 
zocht wel zo behulpzaam. Waar overeenstemming 
over een gemeenschappelijke, religieus gefundeer
de moraal een illusie was geworden, moest gezocht 
worden naar een ander legitimerend idee van orde. 
Liberalen zochten dat idee in het welbegrepen 
eigenbelang van het individu. Wat individuen die 
onoverbrugbare meningsverschillen hadden over 
religie en moraal nog kon binden, was gedeeld 
belang van redelijke wezens bij het voorkomen van 
chaos en oorlog. Dat was eigenbelang, geen sociale 
aanvechting. Het was calculatie, geen deugd of 
plicht. Het maximum aan gemeenschappelijkheid 
van de op een gedeelde moraal gebaseerde idee van 
politieke orde maakte plaats voor het minimum aan 
overeenstemming, nodig voor ordelijke interactie 
en vreedzame coëxistentie . van door eigenbelang 
gemotiveerde individuen. Dat minimum betreft de 
publieke sfeer, die zelf tot het noodzakelijke mini 
mum beperkt wordt. De rest is het privé-domein 
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van het soevereine individu, waar men gevrijwaard 
is van bemoeienis, door anderen of door de staat. 

Dit is, in een notendop, de politiek-theoretische 
revolutie van het liberalisme, treffend gestalte 
gegeven in de metafoor van het contract: in vrijheid 
en uit welbegrepen eigenbelang aangegaan door 
individuele burgers, zich verplichtend tot gehoor
zaamheid aan een wettige overheid, op de uitdruk
keHjke voorwaarde dat de overheid zich beperkt tot 
publieke taken en onvervreemdbare individuele 
rechten beschermt. Moraal heeft geen plaats in dit 
verhaal. De überale politieke orde kan zonder en is 
ontworpen om zonder te kunnen. Moraal is 
Privatsache bij uitstek . Vrijheid van meningsvorming 
en -uiting, vrijheid van godsdienst en levensover
tuiging, vrijheid van vereniging .en vergadering -
het zijn allemaal klassiek-liberale individuele 
grondrechten, die de hoeksteen vormen van de 
liberale orde. 

Het moraal-riffensiif van de v v D 

In plaats van trots te zijn op deze overstijging van de 
moraal, wekken hedendaagse Nederlandse libera
len de indruk zich er eerder voor te schamen, of er 
toch in ieder geval mee in de maag te zitten . Het 
wordt ineens als een gemis of een probleem voor
gesteld dat het liberalisme neutraal staat ten opzich
te van moraal. vvo-leider Bolkestein twijfelt er 
publiekelijk aan of het liberalisme, met zijn neiging 
tot procedurele oplossingen, wel het bezielend ver
band kan leveren dat een op drift geraakte 
Nederlandse samenleving volgens hem nodig heeft, 
mede gezien een te verwachten aantal van een mil
joen allochtonen in 2ooo. En passant sprak hij de 
wens uit in het beginselprogramma van zijn partij 
de verwijzing naar het christendom als leverancier 
van fundamentele waarden te herstellen 1 

• Een 
werkgroep van vvo-intellectuelen maakt zich in 
het Teldersstichtingsrapport Tussen Vrijblijvendheid 
en Paternalisme dusdanige zorgen over de erosie van 
het normen- en waardenbesef in de eigentijdse 
samenleving dat moraalridder Hirsch Ballin zo 
mogelijk overtroffen wordt in het in één adem noe
men van vrijheid en verantwoordelijkheid 2 • Eer-

herstel voor christelijke waarden en het bieden van 
een bezielend vcrband gaat de werkgroep welis
waar te ver, maar met het versterken van 'morele 
kaders' en met het 'aanreiken' van normen en 
waarden heeft men geen enkel probleem. Volgens 
de werkgroep hééft het liberalisme niet alleen een 
moraal (en dan nog wel een conservatief-liberale 
moraal), het liberalisme is een moraal, in de zin dat 
het überalisme een conceptie zou zijn van 'het 
goede leven'. Daaruit meent de werkgroep de con
clusie te kunnen trekken dat het liberale principe 
van neutraliteit ten opzichte van andersoortige con
cepties van 'het goede leven' overboord kan wor
den gezet. 

Tenslotte ontketende één van de leden van deze 
werkgroep, A.A.M. Kinneging, een heus kranten
debat over de kwestie van liberalisme en moraal3. 
Zijn toonzetting is apocalyptisch, zijn betoog is on
vervalst moralistisch. Ging het de werkgroep nog 
in hoofdzaak om de publieke moraal, Kinnegïng 
gaat het wel degelijk om de individuele moraal. Op 
straffe van ondergang van de beschaafde samenle
ving schrijft hij een herstel van de klassieke deugden 
voor, samen te vatten in het gebod op zelfbeheer
sing . Dezelfde Kinneging die in een eerder rapport 
van de Teldersstichting de verzorgingsstaat wenste 
te vervangen door een waarborgstaat teneinde 
flexibele individuen de maximale ruimte te bieden 
naar eigen inzicht de eigen belangen na te streven, 
houdt ons nu voor dat de mens een beestachtig 
wezen is dat in principe nergens voor terugdeinst, 
tenzij in het gareel gehouden door krachtige morele 
disciplinering4. 

Vanwaar dit liberale moraaloffensief? Electorale 
of politiek-strategische overwegingen zijn natuur
lijk nooit uit te sluiten, maar erg voor de hand lig
gend lijkt me dat in dit geval niet. Het is nu eenmaal 
moeilijk concurreren met confessionele politieke 
partijen als het om christelijke waarden gaat en voor 
klassieke deugden zie ik ook geen groeimarkt in het 
verschiet. Liberalisme en moraal - het blijft toch 
iets houden van de slager die ook in vegetarische 
produkten doet. Zo dacht de partijraad van de vvo 
er in juni kennelijk ook over, toen Tussen Vrijheid en 

1. Interview in NRC Handelsblad, 
5 maart 1 994· 
2. Tussen Vrijblijvendheid en Paternalisme; 
bespieaelinaen over communitarisme, libera-

P.B. Cliteur, R. Hansma, A.A.M. 
Kinneging en G.A. van der List (secreta
ris). 

Forum pagina, Volkskrant, 1 8 mei 1996 
en een interview met K.inneging, Trouw, 
2 2 juni 1996. 

V /isme en individualiserina, Geschrift 82 van 
de Prof.mr B.M. Teldersstichting, 
's-Gravenhage, 1995. De werkgroep 
bestond uit K. Groenveld (voorzitter), 

3· A.A.M. Kinneging, 'Het Spirituele 
Kapitaal', zaterdags bijvoegsel Letter & 
Geest van Trouw, 3 maart 1996 . Zie ook 
A.A .M. Kinneging, '0 God, geef ons 
een nieuwe Renaissance!', 

4- A.A.M. Kinneging, Liberalisme, een 
' speurtocht naar de.filos'!fische arondslaaen, 

Prof.mr B.M. Telderssti chting, 
's-Gravenhage, 1988. 
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Paternalisme ter discussie stond. De intellectuele 
onverlaat die nog één keer het woord moraliseren 
in de mond zou nemen, werd met pek en veren 
gedreigd. In de praktisch-politieke zin is het 
moraaloffensief daarmee waarschijnlijk een halt 
toegeroepen. Blijft de politiek-theoretische vraag 
wat de asendasetters toch bewogen heeft. 

Ik ga er in deze bijdrage vanuit dat het antwoord 
gezocht moet worden in werkelijke politieke en 
intellectuele zorg over mogelijk te ver doorgescho
ten individualiseringsprocessen, die in verband 
kunnen worden gebracht met moderne ongemak
ken als calculerende burgers, verdwijnende ge
meenschapszin, toenemende fraude en afnemend 
normen- en waardenbesef. Dat het liberalisme zich 
in deze aangesproken voelt kan geen verbazing 
wekken. Individualisering is nu eenmaal altijd doel 
en streven van liberalen geweest. For the sake <if 
araurnent zal ik ervan uitgaan dat die zorg gerecht
vaardigd is. 

Waar ik ook geen discussie over zal voeren is het 
liberale verweer tegen kritiek uit de hoek van de 
nieuwe gemeenschapsdenkers. Ik ben met de werk
groep en met Kinneging van mening dat het libera
lisme uitstekend tegen die kritiek te verdedigen 
valt5. Wat ik ter discussie wil stellen is de vraag of 
en in hoeverre de als liberaal gepresenteerde stand
punten inzake liberalisme en moraal nog liberaal te 
noemen zijn, dat wil zeggen: te rijmen zijn met 
liberalisme in de politiek-theoretische zin van het 
woord. 

De liberale theorie 

Ik vat liberalisme hier op als een verzamelterm voor 
allerlei politieke theorieën, die ondanks velerlei 
verschillen in ieder geval de volgende vier gemeen
schappelijke uitgangspunten vertonen: individualis
me, rationalisme, egalitarisme en het centraal stel
len van vrijheid. Deze kenmerken vormen een lak
moesproef; theorieën die er niet aan voldoen kun
nen heel interessant zijn, maar ze zijn niet liberaal. 

Iedere liberale theorie kiest het individu als uit
gangspunt en niet de gemeenschap, het volk of 
welke bovenindividuele categorie dan ook. Er kan 
verschillend gedacht worden over de mate van 
sociale bepaaldheid van opvattingen en voorkeuren 
van individuen, maar in liberale theorieën gáát het 

over de opvattingen, de voorkeuren, de belangen, 
het welzijn van individuen, in termen van wat het 
individu daar zelf over denkt. 

Iedere liberale theorie doet een beroep op de 
rede en op empirische evidentie. Wat beweerd 
wordt, moet door iedereen met gezond verstand en 
ervaringskennis inzichtelijk zijn. Hogere werkelijk
heden, ultieme waarheden en de diepere zin van het 
bestaan zijn buiten de orde van het liberale dis
cours. 

Iedere liberale theorie gaat uit van het gelijk
heidsbeginsel. Individuen worden in relevante hoe
danigheden en capaciteiten als gelijk of gelijkwaar
dig beschouwd. Iedere vorm van elitisme is theore
tisch uitgesloten. 

Iedere liberale theorie gaat tenslotte uit van het 
vrijheidsbeginsel. Vrijheid is het hoogste doel en de 
hoogste waarde, in het bijzonder individuele vrij
heid en wel de zo groot mogelijke vrijheid van een 
ieder. Vrijheid wordt intrinsiek waarde toegekend, 
los van de bijdrage die vrijheid levert aan andere 
wenselijkheden, zoal welvaart en vooruitgang. 
Grenzen aan de vrijheid worden in principe alleen 
gesteld waar de vrijheid van de een onverenigbaar 
wordt met de vrijheid van de ander. Paternalisme is 
alleen in speciale gevallen (zoals bij onbekwaam
heid) of bij onmondigheid (zoals bij kinderen) te 
rechtvaardigen. 

Deze vier kenmerken van liberale politieke 
theorieën berusten uiteraard op (meta-)theoreti
sche keuzes en in laatste instantie op waarde-oorde
len. Dat is onvermijdelijk en het geldt voor wille
keurig welke politieke theorie. Het liberalisme is 
uitzonderlijk specifiek over deze keuzes en streeft 
naar het minimum van dergelijke aannames, op een 
zo hoog mogelijk abstractieniveau. Het gaat hier 
om parameters waarbinnen liberale politieke theo
rieën kunnen verschillen. De parameters zelf zijn 
als het ware buiten discussie geplaatst en fungeren 
als apriori's. Vanwege het minimum aan aannames 
en het zo hoog mogelijke abstractieniveau ervan, is 
het liberalisme verenigbaar met verschillende 
(maar niet met alle) mens- en maatschappijbeelden. 
Voor het onderwerp van discussie is van belang dat 
hetzelfde geldt voor de verenigbaarheid van libera
lisme met meerdere (maar opnieuw niet alle) 
morele theorieën. Iedere morele theorie die de 

s. Voor dit aspect van het debat zie: 
H. Oversloot, 'De revers van een libe
raal', Trouw, 13 april 1996. 
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ultieme waarde van het individu, op grond van 
welke rechtvaardiging dan ook, accepteert, is in 
principe verenigbaar met liberalisme. 

De oninteressantste conclusie die uit het boven
staande getrokken kan worden is dat het liberalisme 
'dus' zelf een moraal mag heten, omdat er a priori's 
aan ten grondslag liggen met morele implicaties. 
Dat is een open deur van jewelste en wie dit in 
zekere zin een moraal wil noem heeft in zekere zin 
gelijk, maar niet in de gangbare zin van de term 
moraal: een specifiek geheel van morele opvattin
gen, op een bepaalde manier gefundeerd. Het is een 
open deur dat een liberale overheid niet neutraal 
staat ten opzichte van dieven, moordenaars en ter
rorristen. Natuurlijk geldt de vrijheid van vereni
ging niet voor criminelen. Uiteraard is de liberale 
politieke orde op dat niveau partijdig. Ware dat 
niet zo, dan zou geen enkele liberaal een argument 
hebben om een vrije samenleving te verkiezen 
boven een dictatuur. 

Om dit soort elementaria in te zien is echt geen 
debat over liberalisme en moraal nodig. Ik zou hier 
niet eens aandacht aan schenken als de werkgroep 
van de Teldersstichting niet, telkens als men con
creet moet worden, op de proppen was gekomen 
met flauwiteiten van het kaliber dat de liberale 
overheid mag oproepen tot respect voor eigendom, 
dat discrimineren niet mag en dat belasting betalen 
moet. Geheel ten onrechte meent de werkgroep 
dat dit iets te maken heeft met moraliseren. Een 
moraliserende overheid zegt niet dat ik mij aan de 
wet heb te houden, een moraliserende overheid 
vertelt mij om welke specifieke morele reden ik dat 
moet doen. Hirsch Ballin moraliseert, zo gauw 
Hirsch Ballin mij oproept iets te doen of te laten 
vanwege het evangelie. 

Liberale overheden horen dat juist niet te doen. 
Cru gesteld: het gaat de liberale overheid helemaal 
niet aan waarom burgers aan de wet gehoorzamen. 
Of daar morele of puur pragmatische redenen aan 
ten grondslag liggen is irrelevant. Zoals het ook 
irrelevant is of een burger de wet overtreedt uit een 
eventueel moreel of religieus gefundeerd motief. 
Diefstal en moord zijn in een liberal · rechtsstaat per 
d finitie strafbaar, ongeacht de motieven. 

Het wordt pas interessant zo gauw het niveau van 
de evidente consequenties van de a priori's verlaten 
wordt. Consensus over wat minimaal kenmerkend 

6. A.A.M. Kinneging, op.cit, 1988. 
7· H. Charmant en P.B. Lehning, Afscheid 

is voor een liberale orde laat immers ruimte voor 
verdergaande consequenties en die kunnen onder 
andere beredeneerd worden aan de hand van opvat
tingen over moraliteit. Het niveau van discussie is 
dan niet de concrete moraal van burgers, maar de 
relatie tussen een politieke theorie en morele rede
neringen. De interessante vraag luidt of liberalisme 
te verbinden is met een moraaltheorie, een zeden
leer, een ethiek. In ieder geval niet met een religi
eus gefundeerde moraal, gezien het tweede 'keur
merk' van liberalisme. En ook niet met één type 
moraaltheorie, gezien de rijke verscheidenheid aan 
liberale theorieën op dit punt, variërend van rech
tenethiek tot hedonisme, van utilisme tot evolutio
nisme, van filosofisch pragmatisme tot Kantiaanse 
moraalfilosofie. 

Het gaat hier om voorkeuren voor typen van 
morele redeneringen, om verschil van opvatting 
over de vraag wat moraliteit precies betekent en 
niet om een concrete moraal. Heeft de 'juistheid' 
van een handeling vooral te maken met de rechtma
tigheid ervan, of met de intentie; of hangt de 'juist
heid' ervan vooral af van de gevolgen, voor individu 
of samenleving? Wat valt er te zeggen over de im
plicaties van het toekennen van een morele faculteit 
aan individuen, dat wil zeggen van het verrnasen om 
morele standpunten in te nemen, los van de vraag 
wat de precieze morele oordelen van een individu 
zijn? 

Daar is zeer verschillend over gedacht, door 
liberalen; en het spreekt vanzelf dat een werkgroep 
van liberalen een afkeer kan hebben van bepaalde 
opvattingen en een voorkeur voor andere. Het gaat 
me niet om de feitelijke voorkeuren en afkeuren 
van de werkgroep, maar om de argumenten die zij 
daarvoor aanvoert. En de eerste voorwaarde voor 
een zinnige discussie lijkt me dat de verschillende 
theoretische posities correct worden weergegeven. 
Helaas, daar mankeert het aan, in Tussen Vrijheid en 
Paternalisme. 

Een van de redenen daarvan is dat de werkgroep 
teruggrijpt op een onderscheid dat Kinneging 
maakte tussen twee hoofdvarianten van liberalisme: 
'utilitaristisch' liberalisme, gekoppeld aan negatie
ve vrijheid, en 'ontplooiingsliberali me', gekop
peld aan positieve vrijheid6 . De theoretische meri
tes van dit onderscheid zijn discutabel; ik heb dat al 
eerder betoogd en wil dat hier niet herhalen7. 
Relevant is hier welke consequenties de werkgroep 

van de Verlichtina, Donner, Rotterdam, 
1989. 
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uit dit onderscheid trekt voor de relatie tussen libe
ralisme en moraal. Volgens de werkgroep leidt de 
'utilitaristische' variant onontkoombaar tot maxi
male afzijdigheid van een liberale overheid inzake 
moraal, gezien de nadruk op negatieve vrijheid van 
individuen. Dat is ook precies de reden dat de 
werkgroep, inclusief Kinneging, anno 1995 onge
lukkig is met de ongeclausuleerde voorkeur die in 
1988 voor deze theoretische variant werd uitge
sproken. De afkeer van de ontplooiingsvariant is in 
1995 nog geheel intact, zij het nog steeds op basis 
van onbegrip van liberale interpretaties van positie
ve vrijheid. Uit de vaststelling dat het bij positieve 
vrijheid gaat om 'eigen baas' zijn en het gehoorza
men aan onze 'hogere natuur', trekt de werkgroep 
de onjuiste conclusie dat Liberalen die het ontplooi
ingsdenken aanhangen de overheid een belangrijke 
taak geven bij het opvoeden van mensen tot morele 
wezens8. Dat dit onzin is valt te illusteren aan de 
positie van de eigentijdse Amerikaanse politieke 
filosoof John Rawls, ontplooiingsdenker in optima 
forma, volgens Kinneging èn werkgroep. Rawls 
neemt als uitaanaspunt dat individuen morele 
wezens zijn, hetgeen ertoe leidt dat de liberale orde 
bij hem strikt neutraal dient te zijn ten aanzien van 
de zelfgekozen levensdoelen van autonome perso
nen. Exact dezelfde positie dus als die de werk
groep kenmerkend acht voor de 'utilitaristische' 
variant en het tegendeel van een overheidstaak bij 
opvoeding. 

De werkgroep vergroot de verwarring nog door 
Kinnegings onderscheid te willen koppelen aan een 
tweedeling die Galston ooit maakte betreffende 
typen van rechtvaardiging van een liberale staat9. 
Het gaat om 'inhoudelijke' rechtvaardigingen en 
'procedurele' rechtvaardigingen. In het eerste ge
val wordt de liberale staat verkozen omdat deze 
staat bepaalde levenswijzen en deugden het best 
bevorderd. Dit gaat gepaard met de opvatting dat 
het liberalisme zelf gezien moet worden als een 
conceptie van 'het goede leven' . In het tweede ge
val wordt het liberalisme juist niet opgevat als een 
conceptie van 'het goede leven', maar integendeel 
als een politieke leer die neutraal staat ten opzichte 
van zulke concepties. De liberale staat verschaft via 
neutrale regels en procedures een modus vivendi aan 

8. Tussen Vrijblijvendheid en Paternalisme, 
I 995, P· 30. 
9· Tussen Vrijblijvendheid en Paternalisme, 
1995, p. 30-31. Het onderscheid van 
WilHam Galston dateert uit 1 98 2, uit 
diens artikel 'Oefending Liberalism ', in: 

individuen met verschillende levenswijzen, ver
schillende overtuigingen, verschillende doelen. 

Volgens de werkgroep loopt Galstons onder
scheid parallel aan dat van Kinneging, inclusief de 
koppeling aan negatieve vrijheid (de 'formele' be
nadering) en positieve vrijheid (de 'inhoudelijke' 
benadering). Dat is onjuist, hetgeen blijkt uit de 
eigen voorbeelden van de werkgroep, want ont
plooiingsliberaal J .S. Mill behoort ineens tot de 
'inhouddijken' en ontplooiingsliberaal Rawls tot 
de 'formelen'. Werkelijk bizar is dat de werk
groep, in haar ijver om af te komen van maximale 
staatsneutraliteit jegens kwesties van moraal, zich 
in de positie dwingt de 'inhoudelijke' variant van 
Galston te prefereren, omdat hierin het liberalisme 
wordt opgevat als zijnde zelf een conceptie van 'het 
goede leven'. Maar wat houdt die liberale concep
tie van 'het goede leven' dan in? In de woorden van 
Brian Barry, instemmend door de werkgroep geci
teerd: 'a life of self-mastery, self-expression, active 
pursuit of knowledge, unhesitating acceptance of 
rnaral responsibility' 10 . In één woord: autonorme. 
Dus positieve vrijheid. Exact wat de werkgroep 
afwijst in de ontplooiingsvariant. 

Wat de werkgroep kennelijk ontgaat is dat deze 
'inhoudelijke' rechtvaardiging van de liberale staat 
slechts tot op zekere hoogte inhoudelijk is, namelijk 
tot de hoogte die nog verenigbaar is met liberale 
redeneringen. De inhoudelijkheid wordt niet op 
concreet niveau geformuleerd (gij zult die en die 
levenswijzen om die en die redenen prefereren), 
maar op een algemeen niveau (autonoom gekozen 
levenswijzen zijn waardevoller dan niet-autonoom 
gekozen levenswijzen). Autonomie is ongetwijfeld 
een ideaal van morele aard, maar autonomie is geen 
concrete moraal, laat staan een verzameling deug
den. Autonomie steltformele eisen aan keuzes, zoals 
de beschikbaarheid van informatie en bekendheid 
met relevante alternatieven, een geoefend vermo
gen tot het maken van keuzen en het zich bevinden 
in een reële positie om keuzes te maken. Het gaat 
dus om vaardigheden en middelen. Wie nooit 
geleerd heeft om zelfstandig tot oordelen te komen 
kan niet autonoom kiezen. Wie in een dwangposi
tie verkeert vanwege gebrek aan elementaire mid
delen, is niet autonoom. 

American Palitical Science Review, 
september 1982, pp. 621-629. 
10. Brian Barry, geciteerd door Galston , 
in : Tussen Vrijblijvendheid en Paternalisme, 
1995, P· 30. 
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Autonomie zegt dus niets over de concrete keuzes 
van individuen. Dat zou ook een contradictio in ter
minis zijn; als van te voren vaststaat wat zelfstandig 
en in zelfverantwoordelijkheid gekozen dient te 
worden, is er geen vrijheid nodig. Als uit het auto
nomie-ideaal iets volgt voor een liberale overheid, 
dan bij uitstek het gebod tot procedurele neutrali
teit ten aanzien van ieders gelijk te respecteren 
autonome keuzes. Sterker nog: in dat geval is het de 
taak van de liberale overheid gelijke voorwaarden 
tot autonomie te scheppen. Dat vereist onderwijs, 
bekendmaking met alternatieven, publieke gezond
heidszorg, sociale zekerheid. De verzorgingsstaat 
dus, die de werkgroep niet wenst. 

Er bestaan wel degelijk verschillen tussen puur 
procedurele liberale theorieën e!J meer inhoudelij
ke liberale theorieën, maar die verschillen leiden 
niet tot bevoorrechting van één type moraaltheo
rie , laat staan tot één pakket van concrete deugden 
of morele opvattingen. In geen van beide gevallen 
kan een liberale overheid het neutraliteitsbeginsel 
laten vallen. Dat beginsel heeft niets te maken met 
concrete moraal. Zoals Manenschijn terecht op
merkt: dat beginsel is een structuurkenmerk van 
liberale orde 1 1 

• 

De term neutraliteit heeft in dit verband ook 
niets te maken met morele onverschilligheid of 
moreel nihilisme; het heeft alles te maken met het 
serieus nemen van vrijheidsrechten en met wel
doordachte bescheidenheid ten aanzien van ultieme 
normatieve vragen. Het liberale 'weet niet' als het 
gaat om het antwoord op zulke vragen is zowel een 
'kan niet' (zulke vragen kunnen niet op onbeslecht
bare wijze beantwoord worden) als een 'hoort niet' 
(de overheid moet op zulke vragen geen antwoord 
willen geven). Het is een principiële keuze, met als 
implicatie het gebod van tolerantie. Als een liberale 
overheid dan met alle geweld wil 'moraliseren', 
dan bij uitstek door het verplichten tot tolerantie, 
via de wet. 

Toch stelt de werkgroep dat 'een liberale stro
ming het neutraliteitsiclee moet opgeven en zich 
actief behoort in te zetten voor de bevordering van 
bepaalde deugden die essentieel zijl. voor het voort
bestaan van een liberaal stelsel' 1 2 . Dat mag waar 
zijn voor een liberale stroming of partij, maar niet 
voor het onderwerp van discussie: de liberale over
heid. De uitweg die de werkgroep na veel zoeken 

11. G. Manenschijn, 'De Koopman en de 
Dominee ', in: Trouw, 2o april 1996. 

denkt te hebben gevonden, schuilt in de toevoeging 
'die essentieel zijn voor het voortbestaan van een 
liberaal stelsel'. Daarmee verschuift men de discus
sie naar het empirisch vlak: de feitelijke normen en 
waarden van burgers in een samenleving, hun feite
lijke levenswijzen en -doelen en de (on-)verenig
baarheid daarvan met een liberale samenleving. Dat 
lijkt een uitweg, maar is het niet. 

Hoe gaat een argumentatie op dit niveau in zijn 
werk? Het moet om iets anders gaan dan de 
Binsenwahrheit dat een liberale samenleving alleen 
kan bestaan als de meeste burgers meestal de ele
mentaire spelregels van de liberale orde accepte
ren. Daarmee is niets anders geformuleerd dan een 
sine qua non. Er moet dus iets beweerd worden over 
meer specifieke morele opvattingen, deugden, leef
wijzen, die nodig zijn voor het voortbestaan van een 
liberale orde. En als dat al mogelijk is, dan dient 
vervolgens een redenering te volgen waarom een 
liberale overheid zulke specifieke morele opvattin
gen of leefwijzen mag bevorderen en andere mag 
ontmoedigen. Want uit het eerste volgt niet zo 
maar het tweede, al verkeert de werkgroep in de 
waan van wel. 

Kunnen wij weten welke concrete 'moralen', 
welke concrete levenswijzen nodig zijn voor het 
instandhouden van een liberale orde? Ja, meent de 
werkgroep, wij kunnen uit ervaring en onderzoek 
in ieder geval zeggen dat sommige 'moralen' 
bevorderlijk zijn en andere niet, dat sommige leef
wijzen de liberale orde ondermijnen en andere niet. 
Dat is natuurlijk niet helemaal onzin, maar het is de 
vraag wat daar uit volgt en het is de vraag hoeveel 
wij daar van weten. Neem Bolksteins nostalgie naar 
algemeen gedeelde christelijke waarden, enigszins 
afgezwakt door de werkgroep, die niettemin erkent 
dat het christelijk waardenpatroon een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan het kunnen bestaan van 
een liberale orde in ons land. Dat is misschien en 
ten dele in historische zin waar, al is het even waar 
dat ditzelfde gedachtengoed ook het fundament was 
voor de onliberale verzuiling. Christelijke normen 
en waarden zijn in sommige opzichten en in sommi
ge interpretaties uitermate verenigbaar met liberale 
grondbeginselen, maar in andere opzichten en 
interpretaties niet of nauwelijks. Er is geen enkele a 
priori-reden waarom humanistisch of atheïstisch 
gefundeerde normen en waarden niet tot even ver-

1 2. Tussen Vrijblijvendheid en Paternalisme, 
1995. p. 61 . 
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enigbare resultaten kunnen leiden. Ten aanzien van 
leefwijzen is voorzichtigheid nog meer geboden, 
gezien het gemak waarmee in de historie leefwijzen 
als homosexualiteit, atheïsme of een bestaan van de 
vrouw los van huwelijk en moederschap als onaan
vaardbaar en leidend tot moreel verval werden 
beschouwd. Maar zelfs als wij zouden weten dat 
bepaalde subculturen, met bepaalde leefwijzen en 
bepaalde normen- en waardenpatronen niet bevor
derlijk zijn voor het kweken van deugdzame, 
arbeidzame burgers, wat dan nog? Leefwijzen ver
bieden, als dat al kan? Ingrijpen in socialisatiepro
cessen, als dat al kan? Welk liberaal argument is 
daarvoor, gegeven ieders recht op een wettelijk 
beschermd privé-domein en dus het recht op non
interventie zolang men de vrijheid van anderen niet 
schendt? 

Het moge duizend keer waar zijn dat een libera
le samenleving gebaat is bij burgers die allerlei nor
men en waarden verinnerlijkt hebben via socialisa
tieprocessen, maar dat geeft de liberale overheid 
nog niet het recht om in te grijpen in zulke proces
sen zo gauw de uitkomst van die processen de over
heid zorgen baart. De werkgroep ziet hier geen 
probleem . Zij rekent zich tot de liberalen die zich 
zorgen maken over de ontwikkeling van 'bepaalde 
sociale indicatoren' (criminaliteit, drugsgebruik, 
etc.) en die daarom socialiserende instanties op 'hun 
taak' mogen wijzen. 'Zij geloven, in de woorden 
van Galston, 'that authoritative institutions such as 
families, churches, the legal system, political 
leaders, and the media must deliberately and 
cooperatively foster liberal virtue ; that these insti
tutions are not now performing this task adequate
ly; but that there is no reason in principle why they 
cannot do so once they come more fully to under
stand their responsibility'.' 1 3 

Vervang in dit citaat 'liberal' door 'marxist' en 
u hoort, in Engelse vertaling, een voormalige 
Oostblokpotentaat. Nog afgezien van de vraag of 
het voortbestaan van de liberale orde in goede han
den is bij Joop van den Ende of kardinaal Simonis, is 
het punt natuurlijk dat er wel een principiële reden 
is waarom kerken, gezinnen en massamedia geen 
staatstaken toekomen . Het onderscheid tussen 
publiek domein en privé-domein is geen grapje, het 

is een liberaal uitgangspunt. Wie, als de werk
groep, A zegt, moet ook B zeggen. Wat dacht de 
werkgroep nu in concreto voor te stellen? Moet de 
liberale overheid het gezin als leefverband verplicht 
stellen en ingrijpen in de vrijheid van opvoeding als 
ouders hun kinderen onliberale opvattingen bij
brengen? Moeten de commerciëlen van de kabel? 
Worden rap en house verboden? En hoe valt dat te 
rijmen met liberale grondrechten? 

Parasitisme en conservatisme 
Een apart woord verdient in dit verband de bijdrage 
van Bolkestein aan het debat '4. Hij geeft toe dat het 
liberalisme niet in een concrete moraal kan voor
zien, gegeven wat hij noemt het 'moreel agnosticis
me' van het liberalisme. Vervolgens denkt hij wel 
een oordeel te mogen vellen over de 'instrumente
le waarde' van concrete moralen, afgemeten aan 
hun bijdrage, historisch-empirisch, aan het moge
lijk maken en in stand houden van een liberale 
samenleving, met als conclusie een dank u wel aan 
de christelijke kerken die zich uitstekend van hun 
taak als leverancier van bruikbare normen en waar
den hebben gekweten, in het verleden. Liberalen 
hadden daar als het ware geen omkijken naar. De 
kerken vervullen deze functie jammer genoeg niet 
meer, dus heeft het liberalisme een probleem. 

Ik vind deze redenering, nog afgezien van de 
vraag of het een empririsch-historisch juiste genera
lisatie is, een liberaal onwaardig. Het verwijt van 
parasitisme ligt hier wel erg voor de hand en als het 
principe van de scheiding van kerk en staat eigenlijk 
begrepen moet worden als een platte deal, dan zou 
ik de kerken aanraden om alsnog een forse rekening 
in te dienen voor bewezen diensten. Wat me opvalt 
is het impliciete elitisme in de redenering. Wat de 
ongelovige Bolkestein zelf niet nodig heeft (een 
religieuze fundering van een moraal), wordt wel 
bijzonder handig geacht voor de meeste mensen, in 
ieder geval in retrospectief. Zo'n standpunt is con
servatief, waar op zichzelf niets op tegen is; wat ik 
er op tegen heb is dat het gepresenteerd wordt als 
liberaal. 

Conservatisme - dat is in feite waar ook de 
werkgroep en Kinneging hun toevlucht zoeken. 
Kinneging in zijn pleidooi voor klassieke individu-

1 3. Tussen Vrijblijvendheid en Paternalisme, 
1995, p. 61. 
14. F. Bolkcstein, 'Hoe verkondigt de 
liberaal zijn moraal', in: Trouw, 27 april 
1996. 
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ele deugden. De werkgroep in termen van een 
publieke moraal, gebaseerd op de inzichten van 
klassiek liberaUsme, preciezer gezegd: conservatief 
liberalisme, in de traditie van Smith, Hume en 
Hayek. Dit klassieke of conservatieve liberalisme 
kenmerkt zich door een principiële voorkeur voor 
en vertrouwen op zelfregulerende processen, spon
tane vormen van orde (marktprocessen, het vrije 
spel der maatschappelijke krachten). Voorwaarde 
voor de werking van de 'onzichtbare hand ' is dat 
deze zelfregulerende processen zich afspelen bin
nen het kader van een stelsel van rechtsregels en 
binnen het kader van bepaalde morele principes. 
Het is 'conservatief' in de zin dat 'morele' tradities 
een b langrijke rol wordt toegekend in het doorge
ven van praktische, bovenindjviduele wijsheid, 
opgedaan in langdurige leerprocessen op samenle
vingsniveau. Deze leerprocessen worden evolutio
nair opgevat: er is een soort 'survival of the fittest 
traditions', op de lange duur. 

Dit is heel andere koek en het gaat hier om heel 
andere disputen binnen het liberalisme dan tussen 
utilitaristische variant versus ontplooiingsdenken, 
of inhoudelijke versus formele rechtvaardigingen 
van de staat. Het punt van onderscheid is rationalis
tische 'maakbaarheids' -redeneringen van de juiste 
politieke orde (utilitarisme in de enge zin van het 
woord) versus spontane orde-/ evolutieredenerin
gen. Het zal duideUjk zijn dat met name het inhe
rente traditionalisme en evolutionisme (leerproces
sen op bovenindividueel niveau) van het conserva
tief liberaUsme problematisch is vanwege het eerste 
'keurmerk' van liberale theorieën: het individualis
tisch uitgangspunt, Er zijn ook ernstige bezwaren 
verwoord tegen dit aspect van de theoretische 
benaderingen van Smith en Hume, juist wat betreft 
de vraag of hier in theoretische zin geen sprake is 
van conservatisme in plaats van liberalisme 1 5. Ik zal 
hier, opnieuw jor the sake tj argument, aannemen dat 
dit problematische aspect verzoenbaar is met libe
rale param ters. 

Volgt hier nu uit dat klassieke dan wel conserva
tief-liberalen een 'inhoudelijke' conceptie van 'het 
goede leven' hanteren en staatsnt:.utraliteit inzake 
moraal afwijzen? Volgens de werkgroep wel. 
Volgens mij in het geheel niet. 

Zelfregulerende processen zijn zelfregulerend en 
dat verhoudt zich slecht met enige concrete con
ceptie van 'het goede leven', laat staan met over
heidssturing. Het gaat hier niet alleen om markt
processen in de economie, maar juist ook om zelf
regulerende processen op het gebied van rechtsre
gels, morele regels en sociale regels. Samenlevin
gen ontwikkelen zulke regels spontaan, op straffe 
van ondergang. Op lange termijn en uit evolutio
nair oogpunt geldt dat samenlevingen die bepaalde 
typen van regels ontwikkelen succesvoller zijn dan 
andere. En dat is het type regelgeving dat spontane 
orde-processen hun kans geeft: algemene verbo
den, die gelijkelijk voor een ieder gelden en dus 
niemand in het bijzonder benadelen of bevoordelen 
en die als kader fungeren waarbinnen zelfregule
rende processen hun heilzame werk kunnen doen. 
Hayek is dan ook de kampioen van uiterst algeme
ne, bij uitstek procedurele en formel e regelgeving, 
strikt neutraal ten opzichte van doeleinden van 
actoren, ja juist: doelonafhankelijke regels, spelre
gels. Hij onderwerpt iedereen aan dezelfde, doe
lonafhankelijke regels, maar schrijft juist niemand 
voor wàt na te streven, of waarom dat zou moeten. 
Integendeel: 'Great Society', Hayeks term voor de 
liberale samenleving, wordt juist gekenmerkt door 
een zo groot mogelijke pluraliteit van doeleinden, 
opvattingen, leefstijlen en één van de spelregels 
luidt de plicht tot tolerantie van pluraliteit, omdat 
alleen dan, door trial and error, dynamische aanpas
sing aan veranderende omstandigheden kan plaats
vinden. 

Het liberalisme als contradictio in terminis 

Juist is de vaststelling van de werkgroep dat in de 
klassieke/ conservatieve versie van het liberalisme 
een juridisch kader (overheidstaak bij uitstek) en 
een moreel kader (acceptatie van de juistheid van 
het type regelgeving nodig voor spontane orde-pro
cessen) als voorwaarden fungeren. Het is ook evi
dent dat Hayek de judeo-christelijke traditie in his
torisch opzicht van grote betekenis acht voor het 
evolueren van organisatievormen en rechtsregels 
die 'Great Society' mogelijk hebben gemaakt. 
Hume en Smith dachten er niet veel anders over. 
En het is ontegenzeggelijk zo dat Hayek, Hume en 

1 5· Zie hiervoor bijvoorbeeld: 
N. Barry, 'The Conceptof"Nature" in 
Liberal Politica! Thought', in : The 
Joumal '![ Libertorion Studies, 8 ( 1986) , 
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Smith bepaalde normen en waarden, of zelfs bepaal
de deugden, op hoge prijs stellen, ja zelfs onmisbaar 
achten voor het kunnen voortbestaan van een libe
rale orde. Maar daar volgt niet uit dat het volgens 
Hume, Smith of Hayek zo zou zijn dat een liberale 
overheid een taak toekomt om zulke normen en 
waarden te onderwijzen, of te socialiseren, of 
anderszins op te leggen, behalve door middel van 
het type procedures en regels dat kenmerkend is 
voor een liberale orde. Smith en Hume vertrouw
den in deze op evolutionaire leerprocessen, net als 
Hayek. Daarnaast vertrouwen zij op inzicht: het 
vermogen van de rede om in te zien welk type regel
geving superieur is en waarom dat zo is. Dat dienen 
vooral wetgevende instanties en politici in te zien, 
ondanks de voortdurende druk van groepen om 
voor hen een uitzondering te maken . Uiteraard 
moet er ook een draagvlak zijn in de samenleving, 
in de tradities, in het globale inzicht dat deze inrich
ting van de samenleving de 'juiste' is. 

Als dat draagvlak ontbreekt, dan staat het er 
slecht voor met de kansen voor de liberale samenle
ving. Ik zal dat niet bestrijden. lk bestrijd alleen dat 
er méér uit volgt. Als niet aan de randvoorwaarden 
voldaan is waaronder liberale samenlevingen kun
nen bestaan, dan storten zij in. De crux van de con
servatief-liberale redenering is nu juist dat tradities 
en leerprocessen, dus socialisatieprocessen en aan
passingsprocessen, deze noodzakelijke kaders 
scheppen. 

Wie werkelijk vreest dat zo'n draagvlak verlo
ren gaat, bijvoorbeeld omdat mensen niet verstan
dig genoeg zijn om in te zien dat op deze manier op 
de lange duur ieders kansen om een nu nog onbe
kend levensdoel te verwezenlijken gemaximali
seerd worden, die vreest terecht voor de haalbaar
heid of levensvatbaarheid van de liberale orde. 
Hayek deelde die vrees in toenemende mate. Niet 
alleen burgers waren volgens hem niet verstandig 
genoeg meer om zoiets abstracts te begrijpen als 
zijnde in ieders welbegrepen eigenbelang, ook en 
vooral politici begrepen dat niet meer, getuige het 
massale zwichten voor eisen van deelbelangen voor 
specifieke steun. Daarom wilde Hayek de rechts
staat redden door de democratie drastisch in te per
ken 1 6 . Wie werkelijk vreest dat individualiserings
processen - onvermijdelijke uitkomst van de libera
le orde, met name door de werking van de markt -

de noodzakelijke traditionele kaders ondermijnen, 
moet vrezen dat het liberalisme een contradictio in 
terminis is . 

Ik zie geen liberaal alternatief voor het vertrou
wen op leerprocessen en het vertrouwen op rede
lijk inzicht op samenlevingsniveau en bij het meren
deel van de burgers. Als de meeste burgers meestal 
niet in staat moeten worden geacht om op grond 
van ervaring en welbegrepen eigenbelang de libera
le orde te prefereren, dan ontbreekt de grondslag 
voor liberalisme en dient men om te zien naar een 
andere politieke theorie. Als de uitkomst van socia
lisatieprocessen dusdanig is dat een liberale samen
leving bij gebrek aan normen- en waardenbesef niet 
langer houdbaar is, dan is dat rampzalig, maar ik 
vermag niet in te zien hoe een liberale overheid 
dwingend kan ingrijpen in socialisatieprocessen 
zonder in strijd te raken met liberale principes inza
ke het privé-domein. Ik heb in het hele debat ook 
niet één geldig of zelfs maar plausibel argument 
kunnen ontdekken om af te stappen van het struc
tuurkenmerk van alle liberale instituties, procedu
res en regels: onpartijdigheid, neutraliteit ten 
opzichte van alle legitieme doeleinden, opvattin
gen, overtuigingen van individuen. Anders gezegd: 
de publieke moraal bestaat bij de gratie van toleran
tie van individuele vrijheid en respect voor ieders 
overtuigingen en het zich houden, in de publieke 
sfeer, aan de liberale regels en procedures. 

Rest nog de specifieke bijdrage van Kinneging 
aan het debat, in zijn artikel Het Spirituele Kapitaal. 
Daarin wordt de vinger rechtstreeks op de zere 
plek gelegd: het ontbrekende individuele normen
en waardenbesef in de eigentijdse samenleving. Ik 
abstraheer van zijn analyse van het ontstaan van 
deze ernstige situatie, omdat dit een ander debat is. 
Ik concentreer me op de remedie: de klassieke indi
viduele deugdenleer, in het bijzonder zelfoverstij
ging (moed, ijver, doorzettingsvermogen) en zelf
beheersing (gematigdheid, bescheidenheid, spaar
zaamheid). Kinneging stelt dat het hier niet om 
concrete doelen gaat en evenmin om concrete 
regels, maar om abstracte richtlijnen die het hande
len bijsturen in de richting van wat op de lange ter
mijn het beste is voor het individu, juist vanwege de 
voortdurende neiging van het individu om toe te 
geven aan momentane zwakheden. Maar Kinneging 
zal niet ontkennen dat deze richtlijnen samenhan-

16. Zie F.A. Hayek, Law, Lenislation 
and Liberty, deellil, Londen, 1 9 8 2. 
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gen met, ja afgeleid zijn van, een klassieke mo
raalfilosofie - van Plato en Aristoteles tot Stoa en 
Cicero . Delen van deze klassieke deugdenleer zijn 
overgenomen in het middeleeuws-christelijke den
ken en in het latere protestantse puritanisme en ik 
geef hem direct toe dat zij ook in het achterhoofd 
speelden van Smith, Hume en Locke. Ik heb op 
zichzelf geen bezwaar tegen zo'n deugdenleer; wie 
daarin zijn heil zoekt verkeert in eerbiedwaardig 
gezelschap, maar theoretisch niet langer in het 
gezelschap van liberalen. 

Getuige zijn proefschrift weet Kinneging als 
geen ander dat de klassieke deugdenleer aristocra
tisch, dus theoretisch elitistisch is 1 7. Ware kennis 
en ware deugd is voorbehouden aan de enkelen, de 
besten. Zij alleen zijn ook in staat tot vrijheid. De 
velen, de zwakken, dienen in toom gehouden te 
worden door stelregels, op gezag van en hogere 
autoriteit, of dit nu de superieure filosoof is, de tra
ditie van de voorvaderen, of het woord van de kerk. 
Het gaat hier om onvervalst paternalisme; uitgangs
punt is dat de meeste mensen niet in staat zijn om 
zelf te weten wat goed voor hen is, c.q. te zwak zijn 
om zich daarnaar te gedragen. Misschien is dit wel 
een heel verdedigbaar standpunt, maar het is niet 
liberaal. Best mogelijk dat juist egalitarisme de 
zwakke stee is van het liberalisme, maar egalitaris
me als theoretisch uitgangspunt is nu eenmaal het 
sine qua non van liberalisme . Wat ook in het achter
hoofd van Smith en Hume mag hebben gespeeld, 
hun theoretische coup de théatre bestond er nu juist 
uit dat zij de klassieke deugdenleer op zijn kop zet-

17. A.A.M. Kinneging, Aristocracy, 
Amiquity and History; An Essay on Classicism 
in Politica/ Thouaht, dissertatie 1994. Zie 
voor dit punt ook J. Livestro en H. 
Kribbe, 'Geen 'deugden voor velen' 
zonder hi ërarchische orde in de maat
schappij', in: Trouw, 18 mei 1996. 
18. A.A.M. Kinneging, 'De Schotse 
Verlichting', in: P.B. Clüeur, A.A.M. 

ten: ondeugden, zwakheden zijn in hun maatschap
pelijke consequenties juist positief, zij zijn de verkla
ring voor het evenwicht dat via de onzichtbare hand 
ontstaat. Zonder private vices géén pub! ie bengits. Dat 
beweer ik niet; dat beweert Kinneging, in een 
fraaie analyse van de Schotse Verlichting 1 s. Het 
enige dat Kinneging zou kunnen aanvoeren om zijn 
positie, die de klassieke positie is en niet de moder
ne, toch nog in de liberale traditie te plaatsen, is te 
verwijzen naar het ongemakkelijke streven van 
sommige 1 9e-eeuwse aristocratisch-liberale den
kers om egalitarisme te verzoenen met het klassie
ke, niet-egalitaire vrijheidsconcept, daarbij hun 
toevlucht zoekend in vertrouwen in het maatschap
pelijk middenveld (De Tocqueville) of in groot
scheepse educatie (J. S. Mil!, Burckhardt) 19. En 
toen bestond er dus nog niet eens televisie en werd 
het maken van reclame nog niet gezien als summum 
en bedoeling van het recht op vrije meningsvor
ming, om de Sisiphustaak van een eigentijdse 
Bildungsinspanning te illustreren. God zal ons geen 
nieuwe Renaissance schenken, ben ik bang, en de 
liberale consumptiemaatschappij al helemaal niet. 

De slotconclusie kan kort zijn: een slecht vv o

rapport en een raar debat. Dat liberalen in de war 
zijn over de essentialia van hun eigen politieke leer 
stemt allerminst tot vrolijkheid, want het gaat hier 
om de essentialia van de politieke orde waarin wij 
allemaal leven: de liberale rechtsstaat. Teveel 
waard om warrig over te debatteren. Teveel waard 
ook om uitsluitend over te laten aan liberalen. 

Kinneging en G.A. van der List (red.), 
Filos'![en van het Klassieke Liberalisme, Kok 
Agora, Kampen, D.N.B. Pelckmans, 
Kapellen en Prof.mr B.M 
Teldersstichting, 1993, pp. 133 -147· 
19. Zie: Alan S. Kahan, Aristocratie 
Liberalism, Oxford University Press, New 
York and Oxford, 1992 . 
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