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Het politieke debat is conservatiever gewor-
den. Soms lijkt het wel of het gehele politieke 
discours na de moord op Pim Fortuyn door een 
onzichtbare hand is opgetild en een paar meter 
naar rechts hardhandig weer neergezet. 
 Voorlieden van cda, vvd en PvdA wedijveren 
om het hardst om zich tot exponent te maken 
van Fortuyns gedachtegoed, de stuurloze LPF met 
lege handen achterlatend. Het gematigd progres-
sieve Nederlandse asielbeleid is in een paar jaar 
tijd het meest harde en repressieve van Europa 
geworden. Onder druk van het internationale 
terrorisme worden wettelijke maatregelen geno-
men die moeilijk te rijmen zijn met een liberale 
opvatting over de rechtsstaat; in het debat daar-
over werd de liberale positie die tot voor een paar 
jaar geleden door de vvd werd verdedigd, eigen-
lijk alleen nog met volle overtuiging uitgedragen 
door GroenLinks. Omdat we, dankzij Pim, weer 
allemaal moeten zeggen wat we denken en doen 
wat we zeggen, verhardt de publieke discussie. 
Kwetsen en beledigen worden verward met het 
uiten van gedachten en gevoelens en discrimi-
nerende opmerkingen kunnen plotseling weer 
zonder enige vrees voor bestraffing of zelfs maar 
publieke afkeuring worden gemaakt. Terwijl Bal-
kenende steeds bleef oproepen tot een nationaal 
debat over normen en waarden en de sociaal-de-
mocratie zich voor de zoveelste maal over haar 
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beginselen boog, verdween met de politieke cor-
rectie ook nogal wat beschaving uit de publieke 
omgangsvormen.
 Het is maar een greep uit de ontwikkelingen, 
ze laten uiteenlopende duidingen toe. Onze 
columnisten raken er maar niet over uitgepraat. 
Maar wat is er eigenlijk conservatief aan deze 
tijd? Is het wel hetzelfde conservatisme van vroe-
ger, toen liberale heren als Van Riel en Heldring 
het propageerden, of is ook de conservatieve 
traditie in verval geraakt? En staat de conserva-
tieve wending, als daarvan al sprake is, haaks op 
een verlicht, progressief gedachtegoed, zoals de 
Edmund Burke Stichting ons wil doen geloven? 
 Een jaar geleden beloofde ik de redactie van 
s&d om een aantal publicaties van conserva-
tieve denkers te lezen en daarover een essay te 
schrijven. Het was een vrij losse greep uit de boe-
kenkast: beschouwingen over het conservatieve 
denken van Heldring, een pamflet van de Burke 
Stichting onder de titel De crisis in Nederland en 
het conservatieve antwoord, een door Burke-adept 
Bart Spruyt bezorgde selectie uit de geschriften 
van de meester zelf over het échec van de Franse 
Revolutie, en twee boekjes van Roger Scruton, 
over religie en cultuur en over globalisering en 
terrorisme.1 Stuk voor stuk interessante publica-
ties, daar niet van, maar ze maakten me eigenlijk 
niet veel wijzer over wat er in de Nederlandse po-
litieke cultuur aan het veranderen was. De boe-
ken raakten onderop een stapel andere boeken 
die dringend gelezen moest worden, het hele 
idee van een boekessay vervluchtigde. 
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 Maar ik ging intussen wel boeken lezen 
van belangrijke conservatieven zoals Hayek en 
Oakeshott en overdacht enkele van mijn favo-
riete passages uit de werken van Burke. Ook 
stuitte ik op een fascinerende bloemlezing van 
conservatieve denkers onder redactie van Jerry 
Z. Muller. Al deze lectuur bracht mij tot drie 
stellingen. Ten eerste: het oude conservatisme 
dat waarde hecht aan tradities, sceptisch denkt 
over mens en maatschappij en dat vrijheid en 
beschaving hoog in het vaandel draagt, legt het 
af tegen een agressief maakbaarheidsconserva-
tisme dat een nieuwe samenlevingsordening wil 
scheppen, de mens in een andere mal wil gieten 
en de oude vrijheden daar graag voor opoffert 
uit naam van hogere waarden (zoals veiligheid 
en verlichting). Ten tweede: de pijlen die scepti-
sche conservatieve denkers als Burke, Hayek en 
Oakeshott ooit afschoten op het verlichte streven 
naar een rechtvaardiger maatschappij, richten 
zich nu tegen dit nieuwe maakbaarheidsconser-
vatisme. Ten derde: in de traditie van denken die 
door Burke wordt belichaamd, schuilen juist in 
de huidige ideologische impasse waardevolle 
bouwstenen voor een vooruitstrevende sociaal-
democratische politiek.

maakbaarheidsconservatisme

Het oude conservatisme heeft een aantal herken-
bare trekken, allereerst wat betreft mensbeeld. 
Mensen hebben het goede in zich maar zijn ge-
neigd tot het kwade. Ze zijn kwetsbaar en afhan-
kelijk. Daarom zijn er sterke ordenende institu-
ties nodig, van het gezin via de kerk tot de staat, 
die een vreedzaam samenleven mogelijk maken. 
Mensen kunnen niet door opvoeding en onder-
wijs blijvend verbeterd worden; er zijn daarom 
duidelijke morele, sociale en rechtsregels nodig. 
Menselijke kennis is begrensd en feilbaar, het-
geen ertoe aanzet geen radicale veranderingen 
van de maatschappij na te streven. 
 Gevestigde instellingen, tradities die het he-
den verbinden met het verleden en de toekomst 
in zich besloten houden, gewoonte, heersende 
opvattingen, plichtsbesef, religieuze voorschrif-

ten: het zijn allemaal noodzakelijke elementen 
van een stabiele samenlevingsorde die zich langs 
lijnen van geleidelijkheid ontwikkelt. Het sociale 
contract wordt als politieke metafoor voor een 
vrije democratische samenleving afgewezen.  
Uit de scepsis over mens en maatschappij volgt 
een afwijzing van activistische politiek die  
wordt gedreven door idealistische motieven, die 
sociale rechtvaardigheid nastreeft of de bevor-
dering van welzijn en geluk. Zulke humanitaire 
motieven leiden gemakkelijk tot een rampzalige 

overschatting van het sturingsvermogen van 
overheidsinstellingen en onderschatten het 
gegeven dat mensen voor hun welbevinden zijn 
aangewezen op krachtige instituties die hun 
handelingsmogelijkheden begrenzen. De ener-
gie dient dan ook gestoken te worden in het in 
stand houden en voortzetten van zulke institu-
ties en tradities die de voorwaarde zijn voor een 
beschaafd leven.
 Dit conservatieve profiel is niet vrij van span-
ningen. Als scepsis over menselijke mogelijk-
heden het mensbeeld inkleurt, is er geen reden 
te veronderstellen dat alle instituties van een 
samenleving automatisch goed functioneren als 
ze de oude patronen blijven volgen; hoe kunnen 
waardevolle tradities van verouderde vormen 
en normen worden onderscheiden? Als het zo is 
dat de menselijke soort wijs is en het individu 
dwaas, hoe kan dan één zo’n dwaas individu (de 
conservatieve denker zelf) zo zeker zijn van zijn 

De radicale conservatief beschikt 
over onwankelbare inzichten en 
probeert de macht te veroveren 
om zijn wil door te zetten, zonder 
zich te laten temperen door de 
gevestigde instituties die de 
machtsbalans van een politieke 
orde bewaken
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zaak? De historische blik van de conservatief 
maakt hem vatbaar voor de idealisering van het 
verleden. Als Cicero er al over klaagde dat de Ro-
meinse beschaving in verval raakte en elke cul-
tuurfilosoof na hem diezelfde weeklacht aanhief, 
leeft de conservatieve denker dan in een wereld 
die al vanaf het begin in verval is geraakt? Pessi-
misme ligt op de loer, chaos dreigt. 
 Muller, aan wie ik deze typering van het oude 
conservatisme grotendeels ontleen, stelt dat er 
al eeuwen een radicaal conservatisme bestaat dat 
deze ingebouwde spanningen niet wil of niet 
kan accepteren. Als de traditionele instellingen 
van de samenleving zijn aangetast door bederf, 
is het niet mogelijk ze te conserveren; ze moeten 
op radicale wijze worden veranderd om weer aan 
het oude ideaal te voldoen. Terwijl conservatie-
ven het gevestigde gezag belangrijk vinden om-
dat er recht en orde moeten zijn, vinden radicale 
conservatieven dat het gezag opnieuw gevestigd 
moet worden, dat er dus schoon schip moet wor-
den gemaakt: ‘Radical conservatism is a revolt 
against existing institutions in the name of the 
need for authority.’2 
 In het vuur van de strijd verdwijnt ook de 
traditionele conservatieve scepsis over de men-
selijke kennis en de terughoudendheid waar het 
gaat om maatschappelijke hervormingen. De ra-
dicale conservatief beschikt over onwankelbare 
inzichten en probeert de macht te veroveren 
om zijn wil door te zetten, zonder zich te laten 
temperen door de gevestigde instituties die de 
machtsbalans van een politieke orde bewaken. 
Het morele verval komt niet alleen van bin-
nen. Radicale conservatieven zien zich altijd 
in een strijd op leven en dood verwikkeld met 
krachten die van buiten de ‘eigen’ orde komen, 
met vijandige volkeren of binnendringers uit 
vreemde culturen. Radicale conservatieven 
hebben zich historisch gezien dan ook vaak aan-
getrokken gevoeld tot natie, volk en ras als het ei-
gene en hebben al wat daarvan afwijkt de oorlog 
verklaard. 
 Het is duidelijk dat het traditionele en het 
radicale conservatisme niet zomaar verwanten 
van elkaar zijn, het zijn botsende ideologieën. 

Tegenover het conservatisme van Burke c.s. staat 
een Jacobijns conservatisme: een conservatisme 
dat over lijken gaat om de samenleving vrij en 
democratisch te maken (denk aan de neo-con-
servatieve rechtvaardigingen voor de oorlog in 
Irak). De ideologische oorlog tussen deze twee 
soorten conservatisme wordt door de aanhan-
gers van het neo-conservatisme echter aan het 
oog onttrokken. Het label neo-conservatief dat 
de Jacobijnse conservatieven zichzelf opplakken, 
versluiert de werkelijke antagonismen tussen de 
twee politieke stromingen. Ook de aanduiding 
liberaal-conservatisme is verwarrend, omdat de 
radicale conservatief de liberale instituties alleen 
accepteert als ze van vreemde smetten zijn ge-
zuiverd en dit een bij uitstek onliberale omgang 
met instituties inhoudt. 
 Zo komen de contouren in zicht van wat ik 
het maakbaarheidsconservatisme wil noemen: een 
radicale, ideologisch gemotiveerde beweging die 
uit nostalgisch verlangen naar een oude wereld 
die mooier en beter was dan de tegenwoordige, 
bereid is mens en maatschappij met alle beschik-
bare middelen naar dit oude beeld te modelleren. 
Het maakbaarheidsconservatisme is pessimis-
tisch waar het de mogelijkheden van mensen 
en instituties betreft om zich op eigen kracht 
via democratische processen te hervormen en 
optimistisch waar het gaat om de mogelijkheid 
om vanuit een centraal punt een planmatig door-
dachte verandering met inzet van rationaliteit 
en machtsmiddelen op te leggen. Het maakbaar-
heidsconservatisme is het ideologische spiegel-
beeld van een vrijwel uit de wereld geholpen 
maakbaarheidssocialisme dat ook droomde van 
een betere samenleving, maar die droom projec-
teerde op een geïdealiseerde toekomst.
 Volgens mijn eerste stelling is het maakbaar-
heidsconservatisme hard op weg het traditionele 
conservatisme te verdringen. Als de Burke Stich-
ting denkt op te komen voor het traditionele 
conservatisme door de progressieve krachten in 
de samenleving aan te vallen (zoals gebeurt in 
het eerdergenoemde pamflet) kiest het dus de 
verkeerde vijand.3
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gezond verstand

Volgens mijn tweede stelling is het maakbaar-
heidsconservatisme kwetsbaar voor een type 
kritiek dat vanuit de conservatieve traditie altijd 
gericht is geweest tegen de radicale, vooruit-
strevende krachten in de samenleving. In zijn 
Reflections on the Revolution in France hekelt Burke 
het radicale streven van de revolutionairen om 
de gehele Franse samenleving vanuit Parijs op-
nieuw vorm te geven en alle oude krachten (kerk, 
adel, staat) daarvoor uit te schakelen. Burke wijst 
zeker niet alle verandering af, maar hij is voor-
stander van geleidelijke hervormingen waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de gevestigde mach-
ten en de bestaande tradities en niet als gevolg 
van de als algemene wil vermomde overtuiging 
van een persoon of groep wordt ingegrepen, 
maar op basis van geleidelijke verbeteringen 
die in de praktijk worden uitgetest om ze te be-
proeven. Burke is allesbehalve een populist. Hij 
is voorstander van het uitfilteren van kritiek tot 
praktische wijsheid. In de door Spruyt bezorgde 
bloemlezing uit de Reflections staat een mooie 
passage over de kunst om het bestel in stand te 
houden en het tegelijkertijd te hervormen: 
 ‘Wanneer de nuttige delen van een oud bestel 
behouden worden en de toevoegingen moeten 
passen bij wat blijft, zijn een krachtige geest, vol-
hardende aandacht, uiteenlopende vermogens 
om te vergelijken en te combineren en de hulp-
bronnen van een vindingrijk verstand vereist. 
Deze vermogens moeten worden aangewend in 
een doorlopend conflict met de gecombineerde 
kracht van tegengestelde ondeugden, met de 
koppigheid die elke verbetering verwerpt en de 
luchthartigheid die al het bestaande vermoeiend 
en vervelend vindt. U kunt echter tegenwerpen: 
“Een dergelijk proces gaat langzaam. Het is niet 
geschikt voor een vergadering die zich erop be-
roemt in enkele maanden het werk van eeuwen 
te voltooien. Zo’n wijze van hervormen kan wel 
jaren duren.” Dat zou ongetwijfeld kunnen en 
behoort ook het geval te zijn.’4

 Burke pleit, kortom, voor gezond verstand, 
praktische wijsheid en heel veel geduld. Lezen 

we nu het pamflet van de Burke Stichting dan 
wordt aan een dergelijke gematigdheid hooguit 
lippendienst bewezen. Spruyt wil veel veran-
deren en wel zo snel mogelijk: het systeem van 
evenredige politieke vertegenwoordiging (in 
Nederland toch de gevestigde traditie) moet 
plaatsmaken voor het districtenstelsel; referenda 
moeten snellere en directere volksinvloed moge-
lijk maken; de gevestigde instituten van de ver-
zorgingsstaat moeten worden afgeschaft en de 
nachtwakersstaat moet in ere worden hersteld; 

het humane gevangenisstelsel moet harder en 
soberder worden, naar Amerikaans voorbeeld; 
het onderwijs moet op de schop; echtscheiding 
moet worden ontmoedigd; huwelijksmigratie 
moet worden verboden; en ga zo maar door. Alle-
maal voorstellen die de waan van de dag te paard 
hijsen en nuttige delen van het oude bestel aan-
tasten in plaats van het te hervormen. Lezing van 
wat Burke werkelijk schreef, is de beste remedie 
tegen het radicale veranderingsstreven van de 
Burke Stichting. Burke vervolgt zijn wijze les aan 
de revolutionairen als volgt: ‘Door hun positie, 
omstandigheden en gewoonten plotseling te 
veranderen, kunnen massa’s mensen in ellende 
worden gedompeld.’ Precies wat het gevolg zou 
zijn van het overnemen van de politieke agenda 
van de Burke Stichting.
 Hayek is minstens zo kritisch over radicale 
sociale verandering als Burke (hij zag in de plan-
matig geleide economie een vorm van tirannie), 

Het maakbaarheidsconservatisme 
is het ideologische spiegelbeeld van 
een vrijwel uit de wereld geholpen 
maakbaarheidssocialisme dat 
ook droomde van een betere 
samenleving, maar die droom 
projecteerde op een geïdealiseerde 
toekomst
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maar ook zijn kritiek ondermijnt het project 
van het maakbaarheidsconservatisme. Hayek 
onderscheidt twee soorten sociale orde: ge-
maakte (taxis) en gegroeide (cosmos). Gemaakte 
ordeningen, die we ook organisaties kunnen 
noemen, worden bestuurd met regels die als 
bevelen zijn op te vatten en die erop gericht zijn 
bepaalde doelstellingen te realiseren. Gegroeide 
ordeningen, die we ook ‘spontane’ ordes kun-
nen noemen (de markt is er een voorbeeld van), 
worden daarentegen beïnvloed door abstracte en 
algemene regels, die randvoorwaarden formu-
leren waarbinnen de spontane orde zich verder 
kan ontwikkelen. Organisaties en spontane 
ordes zijn allebei nodig in een complexe samen-
leving, maar de macht van de organisaties (zoals 
de staat) dreigt het ordenende vermogen van 
de gegroeide ordes aan te tasten. Verstandige 
bestuurders weten het onderscheid te maken 
tussen de twee typen orde en passen hun inter-
venties aan de mogelijkheden en beperkingen 
van beide soorten aan. 
 Hayek ontwikkelt daartoe een aantal gedrags-
regels voor verstandige wetgevers.5 ‘A free society 
is a pluralistic society without a common hierar-
chy of particular ends.’ De politiek moet dus niet 
proberen een concrete doelstelling op te leggen 
aan een systeem dat alleen kan worden bestuurd 
door randvoorwaarden te stellen. ‘The aim of po-
licy in a society of free men cannot be a maximum 
of foreknown results but only an abstract order.’ 
Deze regel impliceert dat de wetgever zich moet 
richten op de condities waaronder de leden van 
een samenleving hun vrijheid zinvol kunnen uit-
oefenen ten behoeve van de ordening als geheel 
(‘abstract order’). ‘Abstract rules of just conduct 
can determine only chances and not particular 
results.’ De wetgever kan dus geen sociale recht-
vaardigheid in het individuele geval nastreven. 
‘The aim of law should be to improve equally the 
chances of all.’ Maar de wetgever is wel verant-
woordelijk voor het scheppen van een structuur 
waarbinnen gelijke kansen bestaan, zodat de 
actoren optimaal hun eigen verantwoordelijkheid 
kunnen nemen. Maakbaarheidsconservatisme is 
met deze gedragsregels evident onverenigbaar.

 Misschien de subtielste kritiek kunnen we 
ontlenen aan een essay van Oakeshott waarin 
hij een ‘politics of faith’ tegenover een ‘politics 
of scepticism’ plaatst. Onder de ‘politics of faith’ 
vallen alle regimes die doelgerichte interventie 
nastreven op basis van een ‘inspired perception 
of what the common good is’, ongeacht of dit nu 
linkse of rechtse regimes en inspiratiebronnen 
zijn. De ‘politics of scepticism’ daarentegen be-
perkt zich tot het verstandig geachte beheer van 
een gevestigde orde en heeft geen drastische ver-
anderingsambities. De sympathie van Oakeshott 
als conservatief denker gaat uiteraard naar het 
tweede type politiek uit. Maar hij meent niet dat 
de tweede stijl van politiek bedrijven superieur 
is aan de eerste. Beide stijlen hebben mogelijk-
heden en gevaren in zich. Het gevaar van de 
sceptische politiek is bijvoorbeeld dat er geen 
recht wordt gedaan aan de dynamiek van maat-
schappelijke veranderingen en er een stuurloos, 
technocratisch beheer wordt gevoerd. Het gevaar 
van de overtuigingspolitiek is een soort bureau-
cratisch perfectionisme dat contraproductief is 
en het hele systeem ondermijnt. 
 Interessant genoeg illustreert Oakeshott dat 
tweede type gevaar aan de hand van wat we nu 
de veiligheidsutopie noemen.6 Een staat die een 
zo groot mogelijke mate van veiligheid nastreeft 
(een integraal onderdeel van het maakbaar-
heidsconservatisme, lijkt mij) moet daarvoor 
veel macht bij de overheid concentreren en kan 
daardoor de veiligheidsactiviteiten niet meer 
ten goede laten komen aan de vrijheid van de 
individuele burgers. ‘The price of security is 
submission’, stelt Oakeshott.7 En het gevaar gaat 
nog verder: door veel macht te concentreren uit 
naam van de veiligheid, komen regeringen met 
grote militaire macht tegenover elkaar te staan 
en neemt de kans op gewelddadige conflicten 
in de wereld toe. De ondermijnende werking 
van deze strategie is al snel te merken: nog meer 
onveiligheid en vervolgens een grotere roep om 
meer veiligheidsbevorderende machtsconcen-
tratie. Om de gevaren die de overtuigingspoli-
tiek en de sceptische politiek in zich bergen 
tegen te gaan, is het volgens Oakeshott nodig om 
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te streven naar een combinatie van beide bena-
deringen en de kunst van het bewandelen van 
de middenweg te bevorderen: ‘Our inquiry into 
the nemesis of each of these styles (…) reinforces 
the view that they are not alternative manners 
of governing and understandings of the office of 
government but the poles of the internal move-
ment of our politics.’8 

lessen van burke

Als we het bij deze conclusie zouden laten – het 
maakbaarheidsconservatisme staat op gespan-
nen voet met waardevolle elementen van de 
conservatieve traditie – zouden we het ons als 
sociaal-democraten te gemakkelijk maken. We 
kunnen Burke en zijn kompanen niet alleen 
lezen tegen de neo-conservatieven, maar hun in-
zichten ook benutten voor de ontwikkeling van 
vooruitstrevende politieke standpunten. Dat is 
mijn derde stelling en het is er een die volstrekt 
contra-intuïtief is. Wordt Burke niet al sinds jaar 
en dag beschouwd als de grote voorman van het 
politieke conservatisme en als aartsvijand van 
progressieve bewegingen? Was de strekking van 
de Reflections niet juist een totale afwijzing van 
de revolutionaire geesteshouding? Is de Burke 
Stichting misschien ten onrechte naar Burke 
vernoemd? 
 We hoeven de geschiedenis van de conser-
vatieve receptie van Burkes denkbeelden echter 
niet te ontkennen om toch oog te hebben voor 
de vooruitstrevende elementen in zijn gedach-
tegoed. We hoeven ook geenszins onze binding 
met de progressieve tradities (van Marx en 
Engels tot Negri en Hardt en van Bernstein en 
Drees tot Kalma en Tromp) op te geven. Maar in 
een tijd waarin de ideologie onzeker is en ook na 
het huidige beginseldebat wel onzeker zal blij-
ven, is het goed om de blik te verruimen en  
creatief gebruik te maken van waardevolle in-
zichten uit heel andere tradities dan die welke 
het label progressief kregen opgeplakt. Ik haal 
drie vooruitstrevende lessen uit de geschriften 
van Burke.

Eerste les: de waarde van tradities

Dit is de eerste les van Burke: beschouw tradities 
die in de samenleving in de loop van lange tijd zijn 
ontwikkeld ook eens als verworvenheden die geleide-
lijke maar soms radicale verandering van binnenuit 
mogelijk maken. Bij tradities gaat het om praktij-
ken die zich gevestigd hebben, inclusief bijpas-
sende ideeën, normen en idealen en die worden 
overgedragen aan de nieuwe generatie omdat ze 
waardevol worden gevonden. Niet alle tradities 

zijn waardevol, we spreken er voortdurend oor-
delen over uit, maar in het debat over de vormge-
ving van de traditie vernieuwt de traditie zich en 
kan er veel veranderen, op een toch herkenbare 
manier. Het burgerlijk huwelijk is een traditi-
oneel instituut dat ook in een tijd waarin veel 
mensen ongetrouwd samenwonen en als ze wel 
getrouwd zijn zich niet voor het leven gebonden 
achten, zijn betekenis niet verliest en zelfs radi-
cale vernieuwing doormaakt bij acceptatie van 
het homohuwelijk. 
 De cruciale vraag is dan natuurlijk welke tra-
dities en wat voor bijbehorende instituties we 
als sociaal-democraten zo belangrijk vinden dat 
we ons ervoor inzetten om ze in leven te houden 
en een proces van vernieuwing van binnenuit te 
laten doormaken. Gaat het om de door de conser-
vatieven geheiligde instellingen als gezin, kerk, 
staat, leger en vrije markt? We zullen niet de-
zelfde aangrijpingspunten en niet dezelfde blik-

De Edmund Burke Stichting doet 
voorstellen die de waan van de dag 
te paard hijsen en die nuttige delen 
van het oude bestel aantasten 
in plaats van het te hervormen. 
Lezing van wat Burke werkelijk 
schreef, is de beste remedie tegen 
dit radicale veranderingsstreven
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richting kiezen. De tradities en instituties die so-
ciaal-democraten onderschrijven, zijn tradities 
en instituties die gevestigd zijn sinds de Verlich-
ting. De Verlichting was een seculier geloof in de 
vooruitgang door middel van het vergroten en 
verspreiden van kennis. Vrije meningsvorming, 
onderwijs en onderzoek, overdracht van cultuur, 
vorming van de persoonlijkheid zijn de bijbeho-
rende idealen die in vele traditionele vormen en 
instituties gestalte kregen. De Verlichting was 
ook een politiek en moreel streven om mensen 
in vrijheid en gelijkwaardigheid solidair te laten 
samenleven. Dat vereiste democratie en rechts-
statelijkheid, controle op macht, openbaarheid 
van bestuur, tolerantie van andersdenkenden ¬ 
waarden die eveneens in traditionele en institu-
tionele vormen werden neergelegd. We kunnen 
van Burke leren dat deze tradities en instituties 
een waardevol erfgoed vormen dat met respect 
moet worden bejegend. De vormen waarin deze 
idealen zijn gestold zijn niet heilig. Voortdurend 
moet er debat en interpretatie en institutioneel 
ontwerp plaatsvinden om de traditie van de 
Verlichting levend te houden en over te dragen. 
Geleidelijke progressie naar meer sociale recht-
vaardigheid ¬ twee stappen vooruit, een achter-
uit ¬ is het gevolg.
 Moet ieder redelijk denkend mens het hier 
haast wel mee eens zijn? Mist de traditie van de 
Verlichting onderscheidend vermogen? Ik denk 
het niet, want daarvoor zijn de krachten die de 
ontwikkeling proberen te fixeren te sterk en te 
talrijk. Conservatieven houden zich het liefst bij 
de oude vormen en gedachten en zoeken niet de 
uitdaging van de vernieuwing van de traditie op. 
Maakbaarheidsconservatieven wijzen de Ver-
lichting als krachtbron van de traditie af. Neem 
de proef op de som: een van de gevestigde mo-
derne tradities en instituties waar sociaal-demo-
craten zich sterk voor maken, is nu juist die door 
de conservatieven zo betreurde verzorgingsstaat 
met zijn arrangementen voor ondersteuning en 
zorg voor mensen die zich tijdelijk niet op eigen 
kracht kunnen redden. De moderne, verlichte 
traditie van staatszorg heeft in de loop van de tijd 
instituties opgeleverd die, net als gezegd is over 

oudere tradities en instituties, een vorm van 
kennis en organisatievermogen in zich bergen 
die het verstand van de eenling te boven gaan. 
Er bestaat wel degelijk zoiets als een verlichte 
kunst van het ambtelijk besturen (en daarvan 
was Max Weber de profeet). Dat de instituties en 
uiterlijke vormen van de verzorgingsstaat aan 
herijking toe zijn (permanent, lijkt het wel) past 
goed bij het beeld van een traditie die zich van 
binnen uit moet vernieuwen. De waarde van met 
hulp van de overheid georganiseerde solidariteit 
en sociale rechtvaardigheid blijft daarbij echter 
altijd voorop staan.

Tweede les: relativering van de maakbaarheid

Dan volgt de tweede les van Burke: temper het 
maakbaarheidsgeloof dat sociaal-democraten eigen 
is (en dat teruggaat op de normen en waarden van 
de Verlichting) met de overweging dat ondoordachte 
interventies contraproductief werken en zelfs ave-
rechtse gevolgen kunnen hebben; probeer eerst goed te 
analyseren wat voor ordening er door ingrijpen wordt 
verstoord (of het bijvoorbeeld een rechtvaardige of een 
onrechtvaardige orde is) en of de ingreep die versto-
ring rechtvaardigt. We kunnen van Burke, maar in 
moderner jargon ook van Hayek en Oakeshott, 
leren dat het noodzakelijk is een doordachte 
interventiestrategie te hanteren en niet alles 
te doen volgens het model van het politieke 
primaat dat zich vertaalt in regels en besluiten 
waar bestuur en burgers zich maar aan te hou-
den hebben. Want die onreflectieve strategie, 
door Noten en Eigeman onlangs ‘management 
by law’ genoemd, werkt vaak niet goed en maakt 
de situatie soms alleen maar erger.9 De scepsis 
over overheidsinterventies van de conservatieve 
traditie dwingt niet tot afwachten of niets doen. 
(Dat is volgens Oakeshott zelfs de makke van de 
‘politics of scepticism’). Veeleer moet deze fun-
damentele maakbaarheidstwijfel ons stimuleren 
tot deliberatie, reflectie en bestuurlijke creativi-
teit. 
 Hoe kan zo’n door maakbaarheidsscepsis 
gevoede interventiestrategie eruit zien? Stel 
dat na uitvoerig onderzoek, maatschappelijke 
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discussie, zorgvuldig advies en openbare besluit-
vorming in de geëigende democratische gremia 
blijkt dat er behoefte is aan een grote ingreep 
in het interne functioneren van een institutie 
(denk aan de invoering van het studiehuis of 
de dualisering van het gemeentebestuur). De 
gebruikelijke reflex is dan om een algemeen 
verbindend besluit te nemen en dat aan de hele 
sector op te leggen. Alle scholen moeten het 
studiehuis invoeren, alle gemeenten moeten 
dualiseren. Na een tijdje blijken dan pas de echte 
moeilijkheden (het studiehuis werkt niet zoals 
het bedoeld is; de dualisering schept nieuwe pro-
blemen voor gemeenteraden en ondermijnt de 
tradities van het wethouderschap). De reflex zal 
dan vervolgens zijn om na een snelle evaluatie 
een nieuw algemeen verbindend besluit op te 
leggen. Werkt dat ook weer niet? Dan grijpen we 
nogmaals in. Het komt vaak voor dat interventie 
2 wordt ingevoerd als interventie 1 nog niet is 
uitgekristalliseerd en dat interventie 3 er al over-
heen komt voor nog iemand een idee heeft hoe 
interventie 2 zal gaan uitpakken. Die gebruike-
lijke reflexen ¬ die beantwoorden aan het idee 
van het primaat van de politiek ¬ moeten we 
met wantrouwen bezien. 
 Veel verstandiger is het om in drie fasen te 
werken: eerst het studiehuis of de dualisering 
experimenteel op een aantal scholen of in een 
aantal gemeenten invoeren, op vrijwillige basis, 
en een aantal jaar de tijd nemen om te zien wat 
er gebeurt; lering trekken uit de verschillende 
reacties die op de scholen en in de gemeenten 
ontwikkeld zijn in reactie op onvoorziene 
problemen met de vernieuwing; als er dan een 
goed gefundeerde algemene regeling mogelijk 
is, daarin ruimte creëren voor beredeneerde 
afwijkingen door die instellingen die daaraan 
behoefte hebben.
 Meer dan een voorbeeld van een reflexieve in-
terventiestrategie is dit niet. Er zijn ongetwijfeld 
andere mogelijkheden te bedenken. Waar het 
om gaat, is dat het bedenken van die mogelijkhe-
den en het debat erover een vaste plaats verdie-
nen in de besluitvorming.

Derde les: het sociaal contract als gedachte-
experiment

Dan volgt de derde les van Burke: vat het sociaal 
contract dat de legitimatie verschaft voor demo-
cratische politiek niet op als een door verkiezingen 
bepaalde fictie en ook niet als de uitdrukking van een 
op een bepaald moment geuite politieke wil, maar 
als een gedachte-experiment dat historische continu-
iteit waarborgt en duurzame ontwikkeling mogelijk 
maakt. Dit is de moeilijkste en de belangrijkste 

les, waarbij Burke zich het meest een profeet van 
de vooruitstrevendheid toont. In wellicht de be-
roemdste passage uit de Reflections keert hij zich 
polemisch tegen het sociale contractsdenken 
dat de revolutionairen aan Rousseau ontleenden 
en dat hun een vrijbrief gaf om de samenleving 
naar eigen inzicht vorm te geven. Hij doet dat 
bovendien op zo’n manier dat hij er meteen in 
slaagt een zinvol alternatief te suggereren. De 
staat is inderdaad een contract, zegt Burke, maar 
het gaat niet om een zakelijke overeenkomst die 
men kan sluiten en verbreken. ‘The state ought 
not to be considered as nothing better than a 
partnership in a trade of pepper and coffee.’ Te-
genover het sociale contract van de staat moet 
men een eerbiediger houding innemen:
 ‘It is a partnership in all science; a partnership 
in all art; a partnership in every virtue, and in all 
perfection. As the ends of such a partnership can-
not be obtained in many generations, it becomes 
a partnership not only between those who are 

We kunnen Burke en zijn 
kompanen niet alleen lezen 
tegen de neo-conservatieven, 
maar hun inzichten ook 
benutten voor de ontwikkeling 
van vooruitstrevende politieke 
standpunten
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living, but between those who are living, those 
who are dead, and those who are to be born. Each 
contract of each particular state is but a clause in 
the great primaeval contract of eternal society, 
linking the lower with the higher creatures, 
connecting the visible and the invisible world, 
according to a fixed compact sanctioned by the 
inviolable oath which holds all physical and mo-
ral natures, each in their appointed place.’10

 Het sociale contract wordt in deze fraaie me-
taforische passage voorgesteld als een ‘partner-
ship’. Spruyt vertaalt die belangrijke term eerst 
met ‘deelgenootschap’ en daarna met ‘associatie’, 
maar die twee termen drukken niet helemaal uit 
wat Burke lijkt te bedoelen. Partners zijn zaken-
broeders en als het om de zaken van de publieke 
orde gaat zijn zij burgers die in solidariteit met 
elkaar een al bestaand verbond bevestigen dat 
– en dat is Burkes briljante toevoeging – een 
verbond is tussen de mensen die nu leven, de 
mensen die gestorven zijn en de mensen die nog 
geboren moeten worden. Burke plaatst zijn le-
zers zo in een soort gedachte-experiment waarin 
hun gevraagd wordt zich voor te stelen dat er een 
oeroud verbond bestaat van een eeuwigdurende 
samenleving waarin alle wezens – dieren, men-
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sen, engelen? – over en weer van elkaar afhan-
kelijk zijn en elkaar op grond van een vaste eed 
respecteren. 
 Voor Burke en zijn tijdgenoten had dit eeu-
wige verbond ongetwijfeld een religieuze be-
tekenis, voor een deel van zijn lezers is dat nog 
steeds zo (zie bijvoorbeeld Scruton). Maar ook in 
een seculiere maatschappij en ook voor mensen 
die dit geloof niet delen is zo’n gedachte-experi-
ment van een omvattend verbond een zinvolle 
voorstelling. In de metafoor van het contract 
tussen de generaties en met de gehele natuur 
komen twee belangrijke principes tot uitdruk-
king. Ten eerste: het beginsel van historische 
continuïteit dat mensen van nu opdraagt zich 
rekenschap te geven van het verleden en aan wat 
zinvol geacht wordt uit het erfgoed een waardig 
vervolg te geven. En ten tweede: het beginsel van 
duurzame ontwikkeling dat mensen van nu de 
opdracht geeft de voorwaarden voor een zinvol 
bestaan voor latere generaties in stand te hou-
den en zelfs te verbeteren. Dit lijken mij twee 
belangrijke richtinggevende uitgangspunten die 
een prominente plaats verdienen in elk sociaal-
democratisch beginselprogramma.
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