
s& d  1 / 2 |  20 0 5

57

Hoe conservatief is het nieuwe conservatisme? (2)

De waarde van scepsis voor 
een links reveil

david hollanders

Over de auteur  David Hollanders is econometrist 
en historicus, werkzaam aan de Faculteit Sociale 
Wetenschappen van de vu en het Amsterdams 
Instituut voor Arbeidsstudies (aias)

Politiek is een woordenstrijd. Met woorden pro-
beren we de waarde van ons eigen standpunt aan 
te tonen of de vermeende zwakte in dat van een 
ander te onthullen. Een gevarieerd vocabulaire 
staat ons daarin ter beschikking: links, rechts, 
sociaal-democratisch, populistisch, fascistisch, 
communistisch, neo-liberaal. Voor schijnbaar 
elke politieke stellingname is wel een predikaat 
beschikbaar. Soms, vaker dan men zou wensen, 
verwordt dergelijke terminologie tot een verza-
meling vage algemeenheden, niet meer bedoeld 
om de eigen ideeën handzaam samen te vatten, 
maar om aan het zicht te onttrekken dat men ei-
genlijk in het geheel geen ideeën heeft. 
 Het is aangenaam en nuttig om dergelijke 
begrippen niet als non-descripte scheldwoorden 
of weinigzeggende zelfcelebraties te gebruiken, 
maar om ze analytischer te hanteren, te explici-
teren wat er precies onder verstaan kan worden. 
Met een van die begrippen, conservatisme, 
gebeurt dat recentelijk vrij vaak. Dat is de ver-
dienste van de Edmund Burke Stichting. Deze 
zelfbenoemde conservatieven propageren sinds 
enkele jaren het conservatieve gedachtegoed en 
zij doen dat met enig succes. Deze herwaarde-
ring is bepaald opmerkelijk, want het is wel eens 
anders geweest. Zo sprak niemand de historicus 
Kossmann tegen toen deze zei dat ‘de meeste Ne-

derlandse partijen de neiging hebben progressi-
viteit als iets per definitie moois en conservatief 
als iets intrinsieks slechts voor te stellen.’1

 Als men het hedendaagse conservatisme 
serieus neemt, dan kan men dienaangaande 
twee vragen stellen: wat er nu precies onder dat 
conservatisme verstaan moet worden en wat 
de mogelijke verdiensten en tekortkomingen 
ervan zijn. Uit dat laatste vloeit nog een derde 
vraag voort, die van enig gewicht zal zijn voor 
wie zichzelf progressief noemt, namelijk hoe een 
antwoord op de hedendaagse conservatieve be-
weging te formuleren dat zinnig genoemd mag 
worden.
 

hoe te leven

Twee zelfverklaarde conservatieven, Spruyt en 
Kinneging, richtten in 2000 de Edmund Burke 
Stichting op, met als doel het conservatieve 
gedachtegoed in Nederland te verspreiden. De 
nieuwe pleitbezorgers beschouwden het ontbre-
ken van een duidelijk gearticuleerde conserva-
tieve beweging in Nederland als een historisch 
misverstand. Oud-politici als Hans Hillen en 
Dries van Agt maakten van de mogelijkheid 
gebruik om als conservatieven uit de kast te ko-
men. En medio 2002 vroeg het wetenschappelijk 
bureau van het cda zich af of de partij conserva-
tief moest worden ¬ kennelijk is het iets wat je 
kunt worden. Maar wat is het precies, dat conser-
vatisme? Het begrip mag dan een opmerkelijke 
come-back maken in het politieke discours, een 
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ondubbelzinnige en vastomlijnde betekenis 
heeft het niet. Er worden, zo blijkt uit de discus-
sie, verschillende, soms onderling strijdige din-
gen onder verstaan. 
 Een gebruikelijk en ook nuttig eerste on-
derscheid is dat tussen conservatisme met een 
kleine c en conservatisme met een grote C. Het 
eerste, in de literatuur in navolging van de so-
cioloog Mannheim ook wel traditionalisme ge-
noemd, is een neiging tot gewoonte- en traditie-
vorming die alle mensen eigen is.2 In dit kader 
wordt conservatief wel als synoniem gebruikt 
voor benepen, bekrompen en geborneerd. Maar 
behoudzucht is niet noodzakelijkerwijs slecht. 
In deze zin is bijvoorbeeld ook de milieubewe-
ging conservatief: zij wil het milieu behouden. 
De hedendaagse conservatief haast zich te zeg-
gen dat de status quo geenszins een afgod is om 
nederig voor te knielen. Hem gaat het om iets an-
ders, namelijk om conservatisme met een grote 
C. Dat kan men ¬ alweer in de terminologie van 
Mannheim ¬ opvatten als reflexief geworden 
traditionalisme. Conservatisme wordt dan op-
gevat als een samenhangende maatschappijcon-
ceptie, als een ideologie.
 Die ideologie laat zich in eerste instantie 
samenvatten als de ideologie van het menselijk 
tekort. Zo menen onder anderen Paul Cliteur en 
J.L. Heldring dat een pessimistisch mensbeeld 
het wezenskenmerk van het conservatisme is.3 
Liberalen en socialisten gaan in essentie uit van 
een positief mensbeeld. Zij gaan er met hun vrij-
heidsideaal en gelijkheidsprincipe van uit dat 
de mens in beginsel in staat is zijn eigen geluk 
vorm te geven. Het conservatisme is de politieke 
uitdrukking van het uitgangspunt dat ‘niemand 
rechtvaardig is: ook niet één’. Een deugdelijke 
ideologie is dan een ideologie die zich daar per-
manent rekenschap van geeft. Tussen ons en 
de heilstaat, kapitalistisch of socialistisch, staat 
nu eenmaal het menselijke onvermogen om 
die te realiseren. Nog eens, nu in de woorden 
van Heldring: ‘Mijn conservatisme is gebaseerd 
op pessimisme, op een heel pover geloof in de 
goedheid van de mens. Een conservatief is een 
realist, althans in mijn geval.’4 Heldring heeft 

het bij deze omschrijving gelaten. Bij hem is con-
servatisme een ander woord voor een sceptische 
levenshouding. 
 Anderen, waaronder thans de Burke Stich-
ting, menen evenwel dat dit pessimistische ¬ 
of zo men wil: realistische ¬ mensbeeld ook 
politiek-filosofische consequenties heeft. Een 
van de gevolgtrekkingen is dat de mens, over-
gelaten aan zichzelf, niet tot veel goeds komt. 
De mens moet derhalve worden ingetoomd, 
beschaafd en opgevoed. De conservatief wijst 
daarmee het individuele vrijheidsbeginsel af, 
evenals de liberale notie dat de mens geboren 
wordt als de drager van natuurlijke individuele 
vrijheden en rechten.5 Ware vrijheid is niet de 
vrijheid om alle verlangens te kunnen navolgen, 
maar de vrijheid om alle legitieme verlangens 
te volgen. En wat legitiem is, is sociaal bepaald. 
Het vrijheidsbegrip moet dus worden opgevat 
als een sociale waarde. De idee van vrije, aan het 
collectief voorafgaande individuen is een libe-
rale fictie. Het heeft pas zin om over vrijheid te 
spreken als iemand daartoe opgevoed is, als hij 
beschaafd is. Eerst beschaving, dan vrijheid. Of-
tewel: niet ‘lekker jezelf zijn’, zoals Ed Nijpels in 
de jaren tachtig het liberale gedachtegoed in drie 
woorden samenvatte, maar ‘vrij om verantwoor-
delijk te zijn’. De paradoxale houding tegenover 
vrijheid wordt nog eens ten volle zichtbaar in de 
vaak aangehaalde quote van De Tocqueville: ‘vrij-
heid is de vrijwillige keuze voor het goede’.
 De logische vervolgvraag luidt: hoe wordt een 
mens beschaafd? Wie of wat moet daarvoor zor-
gen als mensen het niet zelf doen? Welnu, daar 
zijn niet alleen juridische dwangmiddelen voor 
nodig, maar ook en vooral sociale-controlemid-
delen. Kerk, school en gezin zijn in deze gedach-
tegang geen verwerpelijke vormen van dwinge-
landij, maar onmisbare instituties in de strijd te-
gen de natuurlijke onvolmaaktheid van de mens. 
En het zijn juist deze instituties die, met alle 
kritiek die men erop kan hebben, hun waarde 
hebben bewezen in de geschiedenis. Zo meent 
Spruyt dat het hoge percentage echtscheidingen 
in ons land en de toename van criminaliteit met 
elkaar te maken hebben. Wie ons in ieder geval 
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niet moet ‘beschaven’, is de overheid, omdat 
die burgers tot makke kuddedieren maakt. Een 
(grote) staat is even noodzakelijk als gevaarlijk. 
Het primaat ligt dan ook bij de civil society, het 
maatschappelijk middenveld. 
 De mens moet worden opgevoed tot het 
goede, maar dat laat de vraag onbeantwoord 
wat dat dan wel mag zijn: het goede. Dat is een 
klemmende vraag, daar conservatieven de idee 
afwijzen dat de moraal de willekeurige, plaats- 
en tijdgebonden uitkomst is van menselijk han-
delen. Dat zou cultuurrelativisme inhouden en 
daar nemen zij sterk afstand van. 
 Het goede is een metafoor en de conservatie-
ven kunnen het er dan ook niet geheel over eens 
worden. Kinneging spreekt van een transcen-
dentale, voorgegeven morele orde, het wezen der 
dingen of het rerum naturum. De zeven hoofd-
zonden zijn daarbij een handzame catalogus van 
het slechte in de mens. Ook wijst hij vaak op de 
Heidelberger Catechismus. De moraal laat zich 
evenwel niet alleen in de christelijke maar ook in 
de humanistische intellectuele traditie kennen. 
Kinneging stelt ‘de geschiedenis van de kennis 
hoe te leven, is de kennis hoe te leven’.6 Dat is 
een absolute sleutelzin: in de moraal kunnen 
geen ontdekkingen meer worden gedaan. We-
derom wordt een grote nadruk op de waarde van 
traditie gelegd.

prudente koers

Zoals gezegd beschouwt Heldring het pessimis-
tische mensbeeld als de grote scheidslijn tussen 
het conservatisme enerzijds en het liberalisme 
en socialisme anderzijds. Dat conservatisme 
een ‘politics of pessimism’ is, betekent echter 
niet noodzakelijkerwijs dat een conservatief 
geen verbeteringen van de bestaande situatie 
nastreeft. Ook het kwaad heeft immers zijn ge-
schiedenis. Wel wenst de conservatief verre te 
blijven van in zijn ogen naïeve pogingen om in 
naam van het volmaakte, radicaal met de status 
quo te breken. Slechts gewapend met goede 
bedoelingen de grote sprong voorwaarts willen 
maken, is de kortste weg richting afgrond. 

 Hier komen we via een omweg eigenlijk weer 
uit bij de eerste betekenis van het woord, name-
lijk conservatisme met een kleine c. Conserva-
tisme laat zich dan kennen als een eloquente ver-
woording van de wijsheid ‘rustig aan, dan breekt 
het lijntje niet’. Of in een lang maar inzichtelijk 
citaat van De Tocqueville betreffende de cahiers 
de doléance: ‘I have carefully read the cahiers… 
I saw that here one demanded the change of law, 
there of a custom, and I took notes. I continued 
that immense labor to the end, and, when I set 

about putting these separate wishes together, 
I discovered with a kind of horror that what was 
demanded was the simultaneous and systema-
tic repeal of all laws and customs prevailing in 
the country; I saw at once that this was going to 
involve one of the vastest and most dangerous 
revolutions ever to appear in the world.’7

 Dit idee van procedureel conservatisme vindt 
men ook terug bij de naamgever van de Burke 
Stichting, de aartsvader van het conservatisme 
Edmund Burke. Die onderscheidde twee soorten 
ratio: de ‘ware’ die aanknoopt bij de concreet 
historische traditie en de ‘valse’ die de traditie 
negeert en alleen maar uit abstracte beginselen 
bestaat. Burke verwacht niet alle heil van de ratio 
en het primaat ligt bij hem niet bij het verstand, 
maar bij de ervaring. Het verleden is daarmee 
normatief.8 Dat wil niet zeggen dat Burke prin-
cipieel elke verandering afwijst, maar hij on-
derscheidt organische verandering (binnen het 
bestel en voortvloeiend uit de traditie) en anor-

Wat in beginsel in het 
hedendaagse conservatisme valt 
te waarderen, is de sceptische 
grondhouding en het daaruit 
voortvloeiende besef dat elk 
goed beginsel op zijn eigen 
grenzen stuit
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ganische (die het bestel afbreekt en op grond 
van abstracte principes opnieuw opbouwt). Zijn 
voorkeur ligt bij de eerste vorm, het gaat hem om 
‘preserve by change’.9 Een kernbegrip bij Burke 
is ‘prudence’: een staatsman dient behoedzaam 
te manoeuvreren.10 Anorganische verandering 
verwerpt hij als abstract, losgezongen van de 
historische werkelijkheid en daardoor zinloos, ja 
zelfs gevaarlijk.
 Kenmerkend voor veel conservatieven is de 
overtuiging dat elk goed beginsel op zijn eigen 
grenzen stuit. Het conservatisme is idealiter een 
zoektocht om de uitwassen van een goed begin-
sel te bestrijden, zonder het beginsel zelf te ver-
onachtzamen. Zo was Burke niet tegen verande-
ring, maar het moest niet omslaan in het heilloze 
idee van maakbaarheid. De Tocqueville was  
een democraat, maar waarschuwde tegen de 
terreur van de meerderheid. En Heldring is niet 
tegen idealen, maar pleit voor realisme in de 
politiek.

linkse thema’s

De hierboven beschreven interpretatie van het 
conservatisme, waarbij het negatieve mensbeeld 
voorop staat, is tamelijk gebruikelijk en het is 
naar mijn mening ook een goede eerste gedach-
tebepaling. Het is evenwel eenvoudig om het be-
grip conservatisme zo te problematiseren dat er 
feitelijk niets van overblijft. Zo is er het probleem 
dat bovenstaande karakterisering niet geheel van 
toepassing is op de enige beweging in Nederland 
die door tijdgenoten daadwerkelijk conserva-
tief werd genoemd: de beweging rond Mulder, 
Heemskerk en Lion in de negentiende eeuw, die 
de grondwet van 1848 conservatief uitlegden en 
de koning een prominente rol wilden blijven toe-
kennen. Of men stuit op het probleem dat wat in 
Amerika neoconservatisme wordt genoemd wei-
nig overeenkomsten vertoont met conservatisme 
in Burkeaanse zin. Het is immers lastig om het 
agressief exporteren van democratie naar Irak op 
te vatten als een geslaagde vorm van prudentie. 
Ook hebben historici wel geprobeerd om aan te 
tonen dat Thorbecke een conservatief was, terwijl 

hij toch juist de grote tegenstrever was van voor-
noemde conservatieve beweging.
 Men kan, met andere woorden, conserva-
tisme in objectief-wetenschappelijke zin probe-
ren te definiëren, maar als men de term hanteert 
om ideeëngeschiedenis of politieke theorie te 
bedrijven, dan stuit men voortdurend op het 
probleem dat conservatieven net mensen zijn: ze 
spreken elkaar tegen, veranderen van mening of 
zijn inconsistent. Pogingen om elk terzijde, elke 
paradox of tegenspraak in één definitie te vatten, 
zijn tot mislukken gedoemd. Het enige dat erop 
zit, is zo goed mogelijk te verwoorden wat ver-
schillende conservatieven te berde brengen en 
zich daarbij niet te veel laten verontrusten door 
mogelijke tegenspraak. 
 De politiek-filosofische principes van de 
Burke Stichting kregen in 2003 een nadere 
uitwerking in het zogenaamde Conservatief 
Manifest. Enkele voorstellen daaruit wil ik hier 
bespreken. De auteurs pleiten onder andere voor 
een districtenstelsel en een gekozen minister-
president, omdat de macht thans te eenzijdig 
bij politieke partijen zou liggen ‘en binnen die 
partijen bij zeer kleine groepjes zichzelf selecte-
rende politieke leiders’. Hierdoor plaatst de hui-
dige constellatie een ‘premie op risicomijdend, 
volgzaam gedrag, waarbij het vooral belangrijk 
is niets “verkeerds” te zeggen in de lange mars 
door de partij-instituties’.11 Ik geloof dat deze be-
weringen wel eens enige grond zouden kunnen 
hebben. 
 Ook moet er naar de mening van de auteurs 
alsnog een referendum over de euro plaats-
vinden, daar de beslissing tot invoering ervan 
‘illegitiem’ is. Überhaupt staan zij zeer kritisch 
tegenover soevereiniteitsoverdracht aan Brussel. 
Zij hekelen het lage oplospercentages van mis-
drijven door de politie en stellen dat ‘humane’ 
rechters denken ‘dat zij door mild te straffen en 
de nadruk te leggen op rehabilitatie zowel dader 
als samenleving een plezier doen. De werkelijk-
heid is anders.’12 En als om het rechtse beeld te 
completeren, schrijft men dat ‘voor asielzoekers 
¬ buiten het strikte visa-programma om ¬ in 
principe geen plaats dient te zijn.’13 Dat is forse 
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taal, maar er worden dilemma’s in zichtbaar die 
progressieven niet kunnen ontlopen door tegen-
overgestelde standpunten in te nemen. 
 Zo blijkt criminaliteitsbestrijding, inclusief 
het onvermijdelijke repressieve onderdeel ervan, 
een ronduit links thema, zodra men werkelijk tot 
zich laat doordringen dat vooral de lagere klas-
sen er last van hebben (al zou het wellicht niet 
moeten uitmaken wie er last van heeft). Zwarte 
wijken, zoals die de facto bestaan in Nederland, 
ontstaan niet omdat allochtonen zo graag bij el-
kaar wonen, maar omdat autochtonen, inclusief 
het linkse smaldeel, de wijken ontvluchten. 
 Immigratie is ook een links thema, als men 
de volgende passage van Kalshoven in zich op-
neemt: ‘Immigranten zijn in de Nederlandse 
praktijk primair actief aan de onderkant van 
de arbeidsmarkt, wat impliceert dat juist de 
onfortuinlijkste Nederlanders de rekening ge-
presenteerd krijgen van de immigratie. Dit geldt 
natuurlijk niet alleen voor de arbeidsmarkt: ook 
als het gaat om scholen en huisvesting heeft 
immigratie vooral gevolgen voor de 25 procent 
armste Nederlanders. Als dat geen links dilemma 
is: de armen binnen Europa betalen de prijs voor 
de hulp aan de armen van buiten Europa. En de 
rijken spinnen er garen bij. Serieus empirisch 
onderzoek welkom, lijkt me.’14

 Verder heeft het mij altijd hogelijk verbaasd 
dat er mensen zijn die geen logische tegenspraak 
zien in het aanhangen van linkse idealen en het 
afwijzen van referenda: voor het volk maar niet 
door het volk?

intellectuele uitdaging 

Wat in beginsel in het hedendaagse conserva-
tisme valt te waarderen, is de sceptische grond-
houding en het uit die grondhouding voortvloei-
ende besef dat elk goed beginsel op zijn eigen 
grenzen stuit. 
 Het is de hedendaagse conservatieven gelukt 
een begrip te munten dat voorheen als verdacht 
gold. Dat is ronduit knap. En het is winst voor 
wie gehecht is aan een zo open mogelijke dis-
cussie waarbij men niet of ¬ laten we de lat 

maar niet te hoog leggen ¬ zo min mogelijk 
bepaalde gedachten, standpunten en begrippen 
onbespreekbaar verklaart. Ik doel hier op de ver-
moeiende en schijnbaar onuitroeibare gewoonte 
van politici om iedereen die het met hen oneens 
is populistisch, conservatief, racistisch of tegen-
woordig: politiek correct te noemen ¬ al naar 
gelang het moreel hoogstaande tegenoverge-
stelde dat zij op zichzelf van toepassing achten. 
Schelden is geen argument, maar het bewijs van 
een gebrek daaraan. De Burke Stichting doet 
overigens weinig moeite zich aan deze gewoonte 
te onttrekken. Zo staat in het Conservatief Mani-
fest dat de conservatieven elkaar vinden in hun 
‘afkeer van de links-liberale consensus’ en dat 
‘links’ Nederland ‘oneindig veel problemen heeft 
gebracht’.15 
 Daarmee kom ik op de zwakke plekken in het 
huidige conservatieve project. Het is maar de 
vraag of de filosofisch gezien interessante anti-li-
berale stellingname gunstig uitwerkt. Als Hillen 
stelt dat het homohuwelijk acceptabel is als er 
sprake is van oprechte liefde en niet als het erom 
gaat ‘vanuit een emancipatiestreven een bastion 
te veroveren en over te geven aan de roofdieren’, 
dan stemt het droef dat homo’s in verband wor-
den gebracht met roofdieren.16 En als Kinneging 
meent dat abortus niet onder alle omstandig-
heden moet worden toegestaan, dan blijft het 
mistig welke omstandigheden hij in gedachten 
heeft. Misschien al die gevallen waarin conser-
vatieven de nood ener situatie beter menen te 
kunnen beoordelen dan de zwangere vrouw in 
kwestie.
 Mijn voornaamste kritiekpunt is de houding 
tegenover de verzorgingsstaat. Zo heeft Spruyt 
wel afstand genomen van het neoliberalisme, 
maar dat weerhoudt hem er niet van de verzor-
gingsstaat af te doen als ‘vijftig jaar verwenne-
rij’.17 Ook wordt er in het Conservatief Manifest 
gepleit voor inperking van bijstand en WW, het 
afschaffen van het minimumloon en een versoe-
peling van het ontslagrecht, zulks omdat ‘alleen 
op een flexibele arbeidsmarkt het arbeidspoten-
tieel ten volle kan worden benut’.18 Met zulke 
conservatieven heb je eigenlijk geen neolibera-
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len meer nodig. Het zal werkgevers die werkne-
mers langere werktijden pogen af te dwingen in 
ieder geval als muziek in de oren klinken. Linkse 
kritiek zou zich eerst en vooral hierop moeten 
richten. 
 Dat doet niets af aan het feit dat er, zoals 
gezegd, waarde schuilt in een conservatieve, 
sceptische levenshouding. Er vloeit uit voort dat 
gemakzuchtige pleidooien voor gelijke spreiding 
van van alles en nog wat eerder reclameslogans 
voor het eigen geweten zijn, dan serieus te ne-
men politieke bijdragen. Solidair willen zijn met 
iedereen is naïef en gevaarlijk utopisme. Dat is 
idealisme dat niets kost en alleen maar ijdelheid 
is. Ook links zou er goed aan doen zijn uitgangs-
punten in deze te verduidelijken.

 Grondig doordacht socialisme blijft, naar 
mijn mening, het hoogste goed. De achteloos-
heid waarmee de verzorgingsstaat wordt afge-
broken, behoeft krachtige, linkse, oppositie. 
Maar links Nederland lijkt thans in intellectueel 
opzicht zwak te staan ten opzichte van het con-
servatieve reveil, omdat het niet duidelijk weet 
te maken met wie we op welke manier solidair 
moeten zijn en waarom. Als het socialisme 
daarop geen antwoord weet en de werkelijke 
dilemma’s niet benoemt, rest slechts het conser-
vatisme als laatste toevluchtsoord voor wie in al 
het andere is teleurgesteld. 
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