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De Edmund Burke Stichting is in 2000 opgericht door een groep conservatieve intellectuelen, geleid 

door Bart Jan Spruyt, en gesteund door eminenten zoals Dries van Agt en Onno Ruding. De Stichting 

meent dat Nederland in een morele, sociale, politieke, culturele, religieuze en economische crisis 

verkeert, die volgens haar is veroorzaakt door het progressieve denken. Haar doel betreft de 

intellectuele en morele heropvoeding van Nederlanders middels het verschaffen van een platform voor 

conservatief denken, waarmee zij de intellectuele en morele invloed van de joods-christelijke en 

klassiek-humanistische tradities op ons denken, voelen en handelen tracht te versterken. Hiervoor 

organiseert zij cursussen, seminars en lezingen, en publiceert zij artikelen. In De Crisis in Nederland – 

en het conservatieve antwoord introduceert zij haar conservatieve manifest en geeft zij commentaar op 

de actuele politieke agenda van Nederland. Progressieve denkers zoals filosoof Hans Achterhuis, 

cultuurhistoricus Thomas von der Dunk en socioloog Kees Schuyt hebben de Burke Stichtings idealen 

en ideeën bekritiseerd vanuit hun eigen denkkaders en wereldbeelden. In dit artikel probeer ik een 

kritiek te geven op de politieke agenda van de Edmund Burke Stichting vanuit de door de Stichting 

gekoesterde conservatieve intellectuele traditie zelf. 

 Mijn kritiek is als volgt opgebouwd. Ik begin met een beknopte uiteenzetting van de 

intellectuele traditie waarop de Burke Stichting zich beroept om vervolgens te argumenteren dat zij 

deze zogenaamde Great Books tradition op eigenaardige wijze interpreteert. Ik duid de interpretatie 

van de Stichting als ‘bourgeois’, waarmee ik wil aangeven dat zij de betreffende intellectuele traditie 

gebruikt voor bepaalde economische belangen. Mijn conservatieve kritiek spitst zich toe op het 

conservatieve denken van Tocqueville, omdat de Stichting haar manifest plaatst in de door haar 

opgerichte Tocqueville reeks en dat zij beweert dat bij Alexis de Tocqueville (en dus niet bij Edmund 

Burke!) ‘de belangrijkste elementen uit de verschillende tradities naadloos samen [komen]’ (p. 29). Ik 

stel vervolgens dat haar ‘bourgeois interpretatie’ van Tocqueville’s denken misleidend is en 
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beargumenteer dat Tocqueville’s conservatieve denken juist een kritiek vormt op de bourgeois. Deze 

conservatieve kritiek, zo heb ik ook elders beweerd (Ossewaarde, 2004), uit Tocqueville niet als 

gevallen aristocraat of reactionair, maar als citoyen en staatsman.    

 

* 

 

De Burke Stichting omschrijft het conservatisme als ‘de enige consistente uitwerking van niet-linkse 

ideeën’ (p. 4 ). Hiermee introduceert zij het conservatisme als een modern intellectueel fenomeen dat 

ontstaat bij de gratie van het progressieve redeneren, zoals deze bijvoorbeeld tot uiting komt in het 

utilisme, positivisme en constructivisme. Volgens de Stichting is het conservatisme een ‘intellectuele 

traditie’ van moderne criticasters van het verlichtingsoptimisme, die wijze denkers zo verschillend als 

Burke en Tocqueville, en variërend van Maistre tot Oakeshott insluit. Deze denkers hoeven overigens 

in hun politieke houding beslist niet altijd rechts te zijn. Zo zijn conservatieve denkers als Tocqueville 

(die als onafhankelijk parlementariër aan de linkerzijde van de Assemblée plaatsnam), Durkheim en 

Arendt in hun politieke oriëntatie zeker niet als ‘rechts’ te bestempelen. In hun intellectuele en morele 

denken worden zij echter als conservatieven geïdentificeerd, omdat zij zich beroepen op bepaalde 

klassieke inzichten. Met name Aristoteles wordt traditiegetrouw aangeduid met de titel ‘de Filosoof’, 

als teken van respect voor zijn intellect.  

Wat de Burke Stichting betreft bestaat de conservatieve intellectuele traditie uit een 

opeenstapeling van intellectuele wijsheden en prudente praktijken. De Stichting accepteert en 

bevestigt deze wijsheden niet zo zeer kritiekloos, uit passiviteit, of uit bewondering voor een 

fantastisch verleden (een Gouden Eeuw of de jaren vijftig), als uit een kritische houding waaruit blijkt 

dat de opgebouwde intellectuele kennis doorgaans superieur is aan het contemporaine denken. Voor de 

Stichting geldt dat de conservatieve intellectuele traditie een religieuze dimensie kent, de drager van 

politieke en morele beginselen waarvan wordt gesteld dat deze de Westerse beschaving sturen. Het 

ondermijnen van de intellectuele traditie houdt dan ook voor de Stichting in dat bepaalde beginselen 

worden gedelegitimeerd, waardoor een door hen veronderstelde orde van beschaving wordt bedreigd. 

Met andere woorden, de door de Stichting gepropageerde intellectuele traditie bestaat uit ideeën, 
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waarover door de geschiedenis heen een consensus lijkt te hebben geheerst, dat het heden verbindt met 

ideeën en emoties die betrekking hebben op het collectieve goede zoals deze in het verleden tot 

uitdrukking kwam (Nisbet, 1966; Shils, 1971). De door de Stichting (her)ontdekte intellectuele traditie 

genereert bij haar een wens te bouwen aan een betere of hogere beschavingsorde zoals de wijze 

denkers dit voor ogen leken te hebben. Het bouwen aan zo’n beschavingsorde is de missie van de 

Burke Stichting. De intentie om de intellectuele staat van Nederland te verrijken (de Burke Stichting is 

er niet in geslaagd een Nederlandse denker te vinden waaraan zij haar intellectuele identiteit zou 

hebben kunnen ontlenen – hiermee Neerland’s intellectuele armoede bevestigend) is zonder meer 

lovenswaardig. 

In navolging van de politiek filosoof Leo Strauss, stelt de Burke Stichting dat de grondige 

bestudering van de wijze denkers dient ‘als maatstaf voor het formuleren van een verstandige koers 

van handelen op maatschappelijk, cultureel en politiek terrein’ (p. 4). De Stichting beweert dat indien 

conservatieve intellectuelen het menselijke handelen bestuderen, zij dit doen vanuit de Great Books 

tradition. Dat wil zeggen dat conservatieve intellectuelen het denken, voelen en handelen van vandaag 

beschouwen vanuit de ogen van de grote wijzen, om op die manier hedendaagse, veelal populaire 

veronderstellingen te bekritiseren, en vulgariteit te bestrijden. Zij doen dit door middel van een actieve 

dialoog met de grote wijzen uit het verleden, door hun nagelaten geschriften zorgvuldig lezen en met 

respect en leesvaardigheid proberen te begrijpen, zoals de wijze zichzelf zou hebben begrepen. Zo’n 

conversatie vereist grote morele en politieke betrokkenheid bij intellectuele vraagstukken, zoals het 

vraagstuk van het goede leven of de beste constitutie. De keuze voor het goede leven dat het 

conservatisme aandraagt is de keuze tussen een leven volgens de traditie van de Openbaring 

(Jeruzalem) en een leven volgens het Intellect (Athene). De vitaliteit en discussies van de Great Books 

tradition liggen in de waardering en de spanning tussen die twee. Dit laatste betekent dat er binnen de 

conservatieve intellectuele traditie geen sprake is van consensus over de inhoud van het goede leven of 

dat de wijzen het overal en altijd bij het rechte eind hebben: waar consensus over heerst is dat het 

goede leven altijd is gerelateerd aan Jeruzalem en Athene, en dat wij moeten proberen te leven volgens 

de allerhoogste intellectuele en morele standaarden die de geschriften aanreiken (Strauss, 1959; Jaffa, 

2000).  
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Voor een waarheidsgetrouw begrip van wat menselijke waardigheid betekent, en wat dit 

begrip voor ons denken, voelen en doen impliceert, meent de Burke Stichting met Strauss dat een 

helder begrip van de grote wijzen broodnodig is. Dit vereist onder andere dat foutieve en 

gepolitiseerde interpretaties van de grote denkers gecorrigeerd moeten worden (Strauss heeft hier het 

grootste deel van zijn intellectuele arbeidsbestaan aan gewijd), en dat hun wijsheid op prudente en 

behoudende wijze moet worden gesynthetiseerd met het contemporaine denken. De Stichting meent 

dat zonder de grondige bestudering van de intellectuele traditie onze beschaving ten prooi zal vallen 

aan demagogen die een hongerig gehoor vinden bij een anonieme massa zonder intellectuele en 

morele eigenschappen. In deze zin is het doel van de Stichting om de Westerse beschaving te 

beschermen tegen het intellectuele en morele vandalisme van demagogen voor wie noch traditie, noch 

intellect een bron van legitimiteit is.  

Helaas is de Stichting echter zelf schuldig aan onware interpretaties van de door haar zo 

gekoesterde Great Books. Zo wordt Alexis de Tocqueville, de politiek denker en staatsman met 

sociologische verbeelding (Aron, 1968), door de Stichting geportretteerd als een aristocratische 

bourgeois(!). Tocqueville zou, volgens haar interpretatie, hebben geprotesteerd tegen een al te dure 

overheid, met de zogenaamde conservatieve observatie dat deze ‘steeds meer belasting gaat heffen om 

die (haar) taken uit te voeren’ (pp. 28-9). Volgens de Stichting zou Tocqueville daarom een 

voorstander zijn van decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden, waarbij individuen vooral 

financiële verantwoordelijk zouden moeten dragen voor hun eigen uitgaven. Tocqueville, zo beweert 

de Stichting volstrekt ten onrechte, deelde ‘het ideaal van een actieve samenleving en lage belastingen’ 

(p. 29). Deze interpretatie van Tocqueville die protesteert tegen een al te dure staat klopt niet.  

Ik typeer de Stichting’s interpretatie als bourgeois. Met bourgeois wordt hier met Tocqueville 

de vijand van de burger bedoeld, zoals deze in Frankrijk is gekarikaturiseerd door Mollière, Flaubert 

en Maupassant. De bourgeois wordt door Tocqueville getypeerd als de personificatie van een 

specifieke mentaliteit, die primair wordt geïdentificeerd met de middenklasse. Deze mentaliteit wordt 

gevormd door het verlangen naar zekerheid en comfort, hetgeen volgens Tocqueville een bedreiging 

vormt voor het burgerschap, omdat zij leidt tot ideeën en handelingen die zich concentreren op private, 

veelal commerciële en financiële belangen. Het verlangen naar zekerheid en comfort heeft volgens 
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Tocqueville de mens intellectueel en moreel verlaagd. Deze waarneming is de kern van zijn 

conservatisme. Het is de waarneming van een citoyen.  

Tocqueville’s hele oeuvre kan worden opgevat als één grote kritiek op de bourgeois. De 

bourgeois is volgens hem een moreel (en daarmee intellectueel) inferieur wezen: ‘roekeloos door 

ijdelheid of egoïsme, maar bedeesd van temperament, gematigd in alles, behalve in zijn liefde voor 

gemak en comfort, en volstrekt middelmatig’ (Tocqueville, Souvenirs, Pt I, ch..i.). In een brief 

geschreven aan zijn vriend, de Britse econoom en staatsman Nassau Senior, schrijft Tocqueville dat 

‘een geest [esprit] van verraderlijkheid, van laaghartigheid, en van corruptie de middenklasse heeft 

verlaagd, de publieke moraal heeft vernietigd, en haar heeft gevuld met blind egoïsme’ (Tocqueville, 

Correspondance avec Nassau Senior, 10 april 1848). Nu is de verleiding groot om deze kritiek op de 

bourgeois te interpreteren als die van een aristocraat, maar dat zou groot onrecht doen aan 

Tocqueville’s intellect. Zijn kritiek op de bourgeois is die van een patriottische burger, die morele 

middelmatigheid niet tolereert. Als Tocqueville een portret geeft van de bourgeois, dan doet hij dit, in 

navolging van de door hem bewonderde en niet bepaald conservatieve Rousseau, altijd in vergelijking 

met de citoyen en niet met de aristocraat. Hij vergelijkt de aristocratie met de democratie, en de 

bourgeois met de citoyen. Voor Tocqueville voldoet de bourgeois niet als burger.  

De uitdaging van onze democratische orde is dan ook niet om de bourgeois te verhogen tot 

aristocraat, maar om de bourgeois te verhogen tot burger. De burger is voor Tocqueville diegene die 

handelt volgens de politieke en morele standaarden die worden overgedragen door de conservatieve 

intellectuele traditie: de burger van Tocqueville is de burger van Aristoteles. De burger is diegene die 

beschikt over de praktische kennis over hoe te sturen in en met behoud van vrijheid, en hoe zich te 

onderwerpen aan gezag en hiërarchie in en met behoud van vrijheid (Aristoteles, 1277b). Tocqueville 

benadrukt dat dit Aristoteliaanse burgerschapsbegrip niet mag worden gecorrumpeerd: ‘Wanneer een 

man dit punt heeft bereikt [de morele staat van de bourgeois], zal ik hem noemen, zoals u wilt, een 

vreedzame inwoner, een eerlijke gevestigde, een goede familieman. Ik ben bereid alles te accepteren, 

als u me maar niet dwingt hem de naam van burger te geven’ (Tocqueville, geciteerd Nolla, 1992, p. 

199). Tenslotte bekritiseert Tocqueville de moraal van het burgerlijk fatsoen en deelt hij in een brief 

aan zijn neef mee dat hij zijn lijfsbehoud liever op het spel zou zetten dan te worden geïdentificeerd 
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als een fatsoensrakker: ‘Ik voel zeer sterk dat het eenvoudiger voor mij zou zijn om naar China te 

vertrekken, me als soldaat aan te melden, of mijn leven te vergokken in ik weet niet wat voor 

risicovolle en slecht voorbereide onderneming, dan mijzelf te vernederen tot het leiden van een leven 

als aardappel, zoals de fatsoenlijke mensen die ik zojuist heb gezien’ (Tocqueville, Correspondance 

avec Louis de Kergorlay, januari, 1835). 

Omdat Tocqueville niet het ideaal van de lage belastingen koestert, zoals de Burke Stichting 

beweert, en deugdzaamheid niet in verband brengt met het dragen van eigen financiële 

verantwoordelijkheid, moet Tocqueville’s kritiek op centralisatie begrepen worden in het kader van 

Aristoteliaanse burgerschapsbegrip. De Stichting beweert dat Tocqueville protesteert tegen de alsmaar 

toenemende bestuurlijke centralisatie en bureaucratisering met het door de Stichting voorgestelde 

argument dat deze de burgerlijke deugden van ‘altruïstisch gedrag’ en ‘individuele 

verantwoordelijkheid’ ondermijnt. De Stichting beweert dat Tocqueville om deze reden een 

voorstander zou zijn van decentralisatie, als oplossing voor bureaucratieën die gebukt gaan onder het 

overgewicht van hun eigen bestuurlijke verantwoordelijkheden. Door bestuurlijke taken en 

verantwoordelijkheden op marktpartijen en maatschappelijke organisaties af te wentelen, kunnen de 

belastingen omlaag worden gebracht en wordt geleerd eigen verantwoordelijkheid te dragen. De 

Stichting meent hiermee dat Tocqueville van mening is dat door autonomie een actievere samenleving 

zal ontstaan, omdat mensen nu worden gedwongen om hun eigen broek op te houden. De Stichtings 

droom van autonome, eigen verantwoordelijkheid dragende individuen is voor Tocqueville echter een 

nachtmerrie van bandeloosheid, vervreemding en onverschilligheid (zie ook Nisbet, 1952). 

In zijn kritiek op centralisatie van bestuur hanteert Tocqueville dan ook niet het burgerlijk 

beginsel van decentralisatie met als doel de autonome bourgeois te beschermen, maar het katholieke 

eenheidsbeginsel van subsidiariteit, met als doel de burger te versterken. Het beginsel van 

subsidiariteit houdt in dat het de functie, taak of rol van een hoger gezag (zoals kerk of staat) is om een 

lager gezag (zoals een persoon of burger) te helpen en te onderwijzen in de verwezenlijking van haar 

gegeven doel of telos. Dit betekent dat het doel van ieder hoger gezagsorgaan is om het lagere gezag in 

staat te stellen haar doel te vervullen en dat een hoger gezag dus nooit legitiem kan interveniëren in de 

handelingen van een lager gezag, indien die handelingen zijn gericht op het collectieve goede waarin 
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alle burgers, van alle klassen en standen, van alle religies en rassen, delen. Ieder gezag, inclusief de 

staat, heeft volgens Tocqueville een subsidiaire pedagogische functie ten opzichte van haar burgers: 

het doel van de overheid is ‘mensen groots te maken’ (Tocqueville, 1994b, p. 329). ‘Mensen groots 

maken’ refereert bij Tocqueville niet aan een burgerlijk moraal en een ideaal van lage belastingen, 

maar houdt in dat ieder gezag is ingericht om de Aristoteliaanse burger te maken, die wordt 

gedefinieerd op basis van zijn grandeur en deugdzaamheid (zie ook Frohnen 1993). 

Tocqueville’s intellectuele en politieke doel is uiting te geven van ‘de wens om de edele 

erfenis van de Christelijke beschaving te beschermen’ (Tocqueville, Correspondance avec J. Eötvös, 1 

juli 1858). In tegenstelling tot het agnosticisme, waar de Burke Stichting (p. 29) en vele anderen hem 

ten onrechte mee identificeren, betreft de kern van Tocqueville’s denken de noodzakelijke 

driehoeksrelatie tussen geloof, deugdzaamheid en vrijheid. Deze relatie staat dan ook centraal in de 

katholieke Great Books tradition, waarbinnen Tocqueville’s intellect is gevormd: Blaise Pascal, 

Bossuet, Augustinus, Thomas van Aquino, Fénélon, Fléchier en Bourdaloue zijn voor hem belangrijke 

bronnen van inspiratie (zie Lawler, 1993; Marcel, 1910; Jardin, 1988). In een openbare toespraak zegt 

hij dat ‘het God is die deugdzaamheid beloond, God is het die het geeft’ (Tocqueville, Discours sur les 

Prix de Vertu, 22 juli 1847). En in één van zijn reisverhalen schrijft hij dat zonder deugdzaamheid 

geen vrijheid mogelijk is: ‘vrijheid is, in werkelijkheid, heilig. Er is slechts één ding dat meer haar 

naam verdient: dat is deugdzaamheid. Maar dan wat is deugdzaamheid indien niet de vrije keuze voor 

het goede?’ Tocqueville, Voyages en Angleterre et en Irlande de 1835, p. 91). Het verband tussen 

deugdzaamheid en vrijheid is onafscheidelijk verbonden met het conservatisme. Zo benadrukt 

Edmund Burke in soortgelijke bewoordingen dat ‘de vrijheid, de enige vrijheid die ik bedoel, is een 

vrijheid gerelateerd aan orde, en dat niet alleen bestaat met orde en deugdzaamheid, maar daar 

helemaal niet zonder kan bestaan’ (1992, p. 104). 

Het is vanuit de driehoeksrelatie tussen geloof, deugdzaamheid en vrijheid dat Tocqueville het 

subsidiariteitsbeginsel propageert, dat de Burke Stichting ten onrechte identificeert als het burgerlijk 

beginsel van decentralisatie – het beginsel waarop zij haar eigen waarnemingen baseert. Zo beschouwt 

de Stichting de problemen van de multiculturele samenleving als zijnde private problemen, zonder 

politieke en morele dimensie, te vergelijken met een handelsconflict of een criminaliteitsprobleem. De 
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Stichting bestudeert het immigratievraagstuk niet vanuit een conservatief begrip van burgerschap, 

naastenliefde of het Aristoteliaanse inzicht van het gemeenschappelijke goede, maar zij baseert haar 

conclusies op een utilistische kosten-baten analyse van het nationaal belang. Deze analyse is anti-

conservatief, omdat zij het intellect of de rede reduceert tot calculus, en traditie tot nut. Hiermee is de 

Burke Stichting geïdentificeerd als de spreekbuis van de bourgeois. 

Ter illustratie: de Burke Stichting beweert dat ‘niet-westerse allochtonen zijn nog altijd veel 

lager opgeleid dan Nederlanders... Zij hebben bovendien veel lagere slagingspercentages op school, 

zijn veel vaker werkloos, of genieten andere sociale uitkeringen’ (p. 16). Deze geselecteerde groep 

immigranten kost de bourgeois te veel geld en moet daarom worden gedisciplineerd, in de eerste plaats 

door een ‘strenge immigratiepolitiek’ (p. 17). Daarentegen stelt de Stichting dat ‘"nuttig" zijn 

hoogopgeleide mensen die gemakkelijk een baan kunnen vinden en in die baan een positieve bijdrage 

aan de Nederlandse economie en samenleving zullen leveren’ (p. 17). Een dergelijke utilistische 

analyse van de zogenaamde problemen van ‘de multiculturele samenleving’ kan niet in verband 

worden gebracht met de intellectuele traditie die de Stichting meent uit te dragen. Geen enkele denker 

die zij roemt maakt zich schuldig aan een dergelijk anti-intellectueel economisme, niet in de laatste 

plaats omdat haar platte berekeningen de collectieve moraal en het politieke handelen ondermijnen. 

De geest van de bourgeois waait door het hele conservatieve manifest van de Burke Stichting. 

Typerend is haar beschouwing over de subsidieverstrekking aan liefdadigheidsorganisaties, hetgeen 

haar een doorn in het oog is: ‘In het geval van subsidies stellen conservatieven dat, enkele 

uitzonderingen wellicht daargelaten; in principe de regel dient te gelden: wat geen steun heeft in de 

samenleving, heeft ook geen bestaansrecht. Organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland, Pax 

Christi, Novib en het IKV krijgen elk jaar grote hoeveelheden overheidssubsidie. Maar waarom? Er 

zijn ongetwijfeld veel belastingbetalers die dit nobele doelen vinden; maar er zijn vast minstens net 

zoveel mensen die het juist oneens zijn met dit soort clubs, of mensen die geen mening hebben maar 

hun geld liever zelf zouden besteden’ (p. 20). Kortom, geen subsidiariteit omwille van de burger, geen 

intellectuele kennis van het gemeenschappelijke goede zoals deze wordt overgedragen door 

intellectuele tradities omwille van de burger, geen deugdzaamheid omwille van de burger, maar 

decentralisatie omwille van belastingverlaging is wat de Burke Stichting nastreeft. Bourgeois 
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individualisme, gekoppeld aan een doctrine die beweert dat legitimiteit van overheidsgezag (zoals het 

beleid van subsidieverstrekking) niet is gebaseerd op het subsidiariteitsbeginsel, maar op de wil van de 

meerderheid. En die meerderheid is nu eenmaal bourgeois.  

Niets staat verder af van het conservatisme, waarvoor een morele orde altijd prevaleert boven 

de wil van de meerderheid. Daarom zegt Edmund Burke dat ‘noch de minderheid, noch de 

meerderheid heeft het recht te handelen overeenkomstig de eigen wil, in iedere zaak aangaande plicht, 

vertrouwen, betrokkenheid of verplichting… De stemmen van de meerderheid van het volk, wat hun 

schandelijke vlijaars hun ook moge leren om hun geest [minds] te corrumperen, kunnen het morele net 

zo min veranderen als het fysieke wezen der dingen’ (1992, pp. 157-8). Daarom zegt Tocqueville dat 

‘de macht van de meerderheid is niet ongelimiteerd. Boven haar is de morele orde van de 

menselijkheid, rechtvaardigheid en de rede; en in de politieke orde, gevestigde rechten. De 

meerderheid herkent deze twee grenzen; en als zij daar nu en dan overheen stapt, dan is dat omdat zij, 

net als individuen, passies heeft en geneigd is het verkeerde te doen terwijl zij het juiste herkent’ 

(Tocqueville, 1994a, p. 416). Hiermee geldt als belangrijkste doeleinde van de conservatieve 

intellectuele traditie het herstel van het gezag van de morele en politieke orde die voor haar als 

vanzelfsprekend wordt geacht. De erkenning van moreel en politiek gezag is, los van ideologische of 

zelfs wijsgerige overwegingen, waar het bij het conservatisme primair om gaat. Immers, een dergelijke 

erkenning leidt tot gematigdheid en nederigheid. En Edmund Burke benadrukt dat ‘ware nederigheid, 

de basis van het Christelijk systeem, is de lage, maar diepe en sterke basis van alle werkelijke 

deugdzaamheid’ (1992, p. 48). 

 De Burke Stichting vervangt de voor de conservatief vereeuwigde politieke categorieën van 

orde, institutie en gezag voor de economische categorieën van nut, productiviteit en doelmatigheid. De 

hieruit volgende devaluatie van de staat ten bate van economisch nutmaximaliserende praktijken is een 

strategie om alle instituties, van gezin tot staat en van onderwijs tot kerk, te onderwerpen aan de wil 

van de bourgeois. Voor de bourgeois is de staat dan ook niets anders dan de coördinator van het 

private belang van individuen (niet van burgers), die in het leven wordt geroepen indien er sprake is 

van een belangenconflict: zij is verworden tot een arbiter die op mechanische wijze procedures en 

regels toepast ter bevordering van het burgerlijke fatsoen en de civiele vrede. Voor de bourgeois 
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betekent het gemeenschappelijke goede dan ook niets anders dan de optelsom van alle private 

deelbelangen. Maar voor conservatieven zoals Burke en Tocqueville is het collectieve goede van de 

morele en politieke orde iets wezenlijks anders dan het private goede: zij is de maatstaf voor iedere 

handeling. Het bourgeois dogma van het private individu tegen de staat is onbekend in de 

conservatieve gedachte: het private individu is de vijand van de burger. Voor de conservatief is de 

staat de grote pedagoog van de burger, doch niet in absolute zin. Boven haar instituties is de morele 

orde. 

Wellicht is de Burke Stichtings visie van de staat nog wel het meest typerend voor haar 

bourgeois individualisme. De Stichting beschouwt de overheid niet als beschermer van het collectieve 

goede, belast met de subsidiaire taak ‘mensen groots maken’, maar als een mechanisch complex van 

dode procedures en regels die bovenal tot bureaucratie en inefficiëntie leiden. Zij beweert dat ‘de 

staatsmacht moet altijd beperkt in aard en omvang zijn: limited government dus’ (p. 11). Hoewel het 

constitutionele beginsel van ‘limited government’ (bescherming van vrijheden tegen mogelijk 

machtsmisbruik) zonder meer is te rijmen met het conservatisme, leidt de Stichting hier ten onrechte 

van af dat daarom de publieke sector eens flink zou moeten inkrimpen, en dat de overheid zich dan 

vervolgens volledig zou moeten concentreren op de bescherming van de openbare orde (met name 

veiligheid). Zij voegt hier aan toe dat het conservatisme meent dat ‘een goede staat vereist dat zij 

slechts een beperkt aantal taken uitvoert, en de rest overlaat aan de burger, vaak verenigd met 

medeburgers’ (pp. 11-2).  

De strikte scheiding tussen de publieke en private sfeer, en het verlangen naar een stateloze 

samenleving – een poging om zonder politieke banden of conflicten samen te leven – is echter 

onbekend in het conservatieve denken zoals verdedigd door nota bene staatsmannen als Burke en 

Tocqueville. Deze meenden dat de mens haar sociale en politieke perfectie vindt in de politieke 

gemeenschap, in de staat, door staatsmanschap en burgerschap. Zo stelt Burke vanuit de 

subsidiariteitsgedachte dat ‘we beginnen onze publieke affecties in onze families. Geen koele 

verhouding is een vurige burger’ (Burke, 1968, p. 315). De strikte scheiding tussen publiek 

(burgerschap) en privaat (persoonlijk geweten, familie, markt) is een Lockeaanse uitvinding bedoeld 

ter bescherming van het private eigendom in de bourgeois samenleving (bürgerlichte Gesellschaft of 
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civil society). Vanuit de gedachte van dit bourgeois dogma ontleent de staat haar betekenis niet aan de 

menselijke, ofwel sociale en politieke, maar aan de economische status van de mens. Daarentegen is 

volgens veruit de meeste conservatieven (die zich veelal beroepen op Aristoteles) de staat de 

beschermheer van het gemeenschappelijke goede, waarin alle burgers op basis van gelijkwaardigheid 

delen. In de conservatieve visie is de staat geen geheel aan regels en procedures, maar bestaat zij uit 

het collectieve intellect en wil van haar burgers. Aristoteles stelt daarom dat ‘de staat is een 

partnerschap, en is een partnerschap van burgers in een constitutie’ (1276b). Daarom stelt Burke dat de 

staat geen Lockeaans sociaal contract is dat is gebaseerd op een overeenkomst tussen individuele 

deelbelangen. De staat ‘is een partnerschap in alle wetenschappen; een partnerschap in alle kunsten; 

een partnerschap in alle deugden en in alle perfectie. Omdat de doeleinden van zo’n partnerschap niet 

kunnen worden vervuld binnen generaties, wordt het niet alleen een partnerschap tussen de levenden, 

maar tussen de levenden, doden, en diegenen die nog geboren moeten worden’ (Burke, 1968, p. 152). 

Daarom omschrijft de politiek filosoof Michael Oakeshott de staat niet als een mechanisch complex 

van regels, maar als een ‘heerschap van diegenen die participeren in een grote diversiteit aan zelf 

gekozen ondernemingen. Het heeft geen betrekking op concrete personen, maar op activiteiten, en 

slechts met die activiteiten die de neiging hebben te botsen met elkaar’ (1991, pp. 429-30). 

Voor de conservatief bestaat de staat slechts in, door en met haar burgers. Zij is een vorm van 

politiek en moreel samenleven, ofwel, een politieke gemeenschap die haar legitimiteit niet slechts 

ontleent aan technische legaliteit, maar vooral aan de piëteit en het patriottisme van haar burgers 

(Acton, 1919; Kolnai, 1944). Het doel van de staat is dan ook de vorming van burgerschap. Terwijl 

iedere sociale institutie zoals de familie, buurt of stad een subsidiaire functie heeft in de vorming van 

burgerschap, vertolkt de staat de politieke eenheid van de burger. De staat stuurt de burger richting de 

verwezenlijking van zijn of haar telos dat per definitie is gerelateerd aan het doel van de staat. In de 

conservatieve visie is de staat het resultaat van het werk en de opofferingen van haar burgers. Dat wil 

zeggen, voor de conservatief erkent de staat, als beschermheer van het gemeenschappelijke goede, de 

menselijke waardigheid altijd als hoogste waarde. Daarom is volgens de conservatief de rechtsstaat – 

de Rule of Law – altijd superieur aan iedere vorm van politieke autoriteit. Het constitutionele beginsel 

dat overheid en burger beiden onderworpen zijn aan de wet en dat wet altijd redelijk is (anders is het 
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geen (legitieme) wet!) staat centraal in de conservatieve traditie. Daarom leggen conservatieve 

intellectuele zo’n sterk accent op de studie van de constitutie (Jaffa, 2000; Claremont Institute). 

Daarom benadrukt Tocqueville dat ‘mensen raken gecorrumpeerd niet door machtsuitoefening of 

verlaagd door de gewoonte van onderwerping, maar door machtsuitoefening waarvan zij geloven dat 

deze illegitiem is en door onderwerping aan een heerschap welke zij als overweldigend en 

onderdrukkend beschouwen’ (Tocqueville, 1994a, p. 9). 

Nooit mag worden vergeten dat een staatsvisie (en kerkvisie) ten allen tijde is gebaseerd op 

een bepaalde veronderstellingen omtrent de menselijke natuur, die aan de basis ligt van iedere 

legitimatie van orde en vrijheid. Volgens het conservatisme is een dergelijke veronderstelling niet 

gebaseerd op de empirische waarneming van menselijke eigenschappen, zoals deze worden bestudeerd 

door psychologen of ingebeeld door reclamemakers, maar op de mens zoals deze is bedoeld te zijn of 

te worden: zij vindt haar oorsprong in een religieus dogma of metafysica. De Burke Stichting stelt niet 

ten onrechte vast dat ‘de kern van het conservatisme is dat de mens niet tot het goede is geneigd, niet 

automatisch, als vanzelf, het goede doet’ (p. 5). Zij meent dat het menselijke intellect de aard van de 

natuur, samenleving, politiek en economie niet volledig kan doorgronden, omdat het licht van het 

menselijke intellect voortdurend wordt verduisterd door kwade wil. Zij stelt dat ‘na een eeuw die ons 

Hitler, Stalin en Mao heeft gebracht kan niemand meer geloven dat de mens zijn medemens 

automatisch menselijk zal behandelen. Bovendien blijkt dat zijn gezeten de mens er niet altijd van 

weerhoudt voor het kwade te kiezen als hij denkt dat hij er zelf beter van wordt. Royale sociale 

voorzieningen of open grenzen zullen dus automatisch tot misbruik leiden’ (p. 5). Dit betekent volgens 

de Burke Stichting geenszins dat de meeste mensen er niet in zouden kunnen slagen een leven te 

leiden volgens de norm van het burgerlijk fatsoen, maar hiervoor moet dan wel de kwade wil worden 

gedisciplineerd door onderwijs en opvoeding. 

Deze theorie van de menselijke natuur, gestaafd met empirische bewijsvoering over de kwade 

wil van contemporaine tirannen die beschikten over de wetenschap en technologie van 

massavernietiging, lijkt niet zo zeer conservatief als calvinistisch en utilistisch. Zij is calvinistisch in 

de zin dat zij de menselijke natuur als verdorven acht door de zondeval en daarom de kwade wil niet 

beteugeld kan worden door het verlichte intellect of openbaring. Dat wil zeggen, in de calvinistische 
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visie van de menselijke natuur krijgt de mens geen kans om volmaakt te worden – niet alleen de kans 

op vervolmaking vanuit het eigen inzicht, maar vooral vanuit de erkenning dat hij voor zijn inzicht 

afhankelijk is van een intellectuele traditie. In de calvinistische visie is het menselijke intellect voor 

altijd verduisterd en daarom kan het gemeenschappelijke goede dus niet worden gekend. Voor het 

calvinisme volgt de staat dan ook niet noodzakelijkerwijs uit de sociale en politieke natuur van de 

mens, zoals Aristoteles, Burke en Tocqueville beweren, maar vanuit diens fundamentele imperfectie. 

Zonder de kwade wil zou de mens zonder politieke banden, ofwel stateloos, hebben geleefd. Na de 

zondeval is de staat echter noodzakelijk geworden om de kwade wil te disciplineren door te reguleren. 

Hiermee is de staat dus gedeprecieerd tot een gevolg van de erfzonde en daarom zonder legitimiteit 

voor de uitverkorenen.  

Daarnaast is de Burke Stichtings begrip van de menselijke natuur utilistisch, in de zin dat zij 

veronderstelt dat de mens bourgeois van aard is: iedereen rekent zijn of haar kosten en baten uit 

voordat een keuze wordt gemaakt. Zij veronderstelt dat de mogelijkheid om via misbruik van sociale 

voorzieningen of open grenzen tot winst te komen vanzelfsprekend leidt tot misbruik van die 

voorzieningen. Zij ontkent hiermee de mogelijkheid tot het overwinnen van de kwade wil. Voor de 

utilistische theorie van de menselijke natuur is slechts het calculerende individu objectief en werkelijk. 

Daarom is voor het utilisme de staat slechts een vorm van publieke dienstverlening aan het individu. 

Het individu stemt toe te leven onder het politieke gezag van de staat in zoverre deze zijn of haar 

private belangen dient. Verdere verplichtingen die de staat het individu oplegt beschouwt de Burke 

Stichting als een noodzakelijke, doch te betreuren, beperking van de individuele autonomie. 

Onwenselijke beperkingen ondermijnen de legitimiteit van de staatsorde. 

De Burke Stichtings calvinistische en utilistische veronderstellingen van de menselijke natuur 

kunnen niet als conservatief worden geïdentificeerd. Hoewel er geen sprake is van consensus over de 

aard van de mens binnen de conservatieve intellectuele traditie, kan wel worden gesteld dat een 

aanzienlijk aantal conservatieve denkers het Aristoteliaanse inzicht delen dat de mens een sociaal en 

politiek dier is. Het is om deze reden dat Burke en Tocqueville, in tegenstelling tot Hobbes en 

Oakeshott, beweren dat om zijn aard te verwezenlijken en zijn doel te vervullen, de mens zich moet 

vormen als burger die handelt overeenkomstig de eisen van het gemeenschappelijke goede en haar 
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soevereine orden (de politieke en religieuze gemeenschappen van staat en kerk). Daarom is er in deze 

versie van het conservatisme geen tegenstelling tussen publiek en privaat: een private persoon kan zich 

slechts verwezenlijken als burger. Volgens Aristoteles is een ieder die niet handelt als burger, en dus 

zijn of haar aard niet verwezenlijkt ofwel een god ofwel een beest; dat wil zeggen, wetteloos, dakloos, 

een eenzame strijder, of the Cyclops uit Homeros (Aristoteles, 1253a). De reden daarvoor is dat zowel 

een god als een beest autonoom en zelfvoorzienend is, maar de mens een politieke gemeenschap of 

staat nodig heeft om zichzelf te perfectioneren. Daarom vereist de mens continue zorg; daarom 

subsidiariteit. Dit inzicht wordt gedeeld door Burke, Tocqueville en Strauss, maar niet door Hobbes, 

Oakeshott en de door de Burke Stichting geroemde neoliberale econoom Frierich Hayek, die een 

objectieve hiërarchie van doeleinden niet erkennen. 

 In tegenstelling tot wat de Burke Stichting beweert kan er geen sprake zijn van een 

‘conservatieve filosofie’ of conservatieve ‘wijze van denken’ (p.4). Een dergelijke visie op het 

conservatisme ondermijnt de conservatieve intellectuele traditie die de Stichting nu juist wenst te 

promoten. Want het conservatisme is geen filosofie en geen consistente denkwijze: zij is geen 

systematische zoektocht naar het wezen der dingen. Het doel van het conservatisme is dan ook beslist 

niet gelijk aan het doel van de wijsbegeerte. Om met Oakeshott te schrijven, het conservatisme is geen 

filosofie, maar een levenshouding, een neiging: ‘conservatief zijn betekent geneigd zijn te denken en 

te handelen op bepaalde manieren; het is bepaalde handelswijzen en bepaalde voorwaarden van 

menselijke omstandigheden prefereren boven anderen; het is geneigd zijn bepaalde keuzes te maken’ 

(Oakeshott, 1991, p. 407). Het conservatisme is een prudente levenshouding jegens politieke en 

sociale hervormingen, noodzakelijke aanpassingen aan de eisen van deze tijd, maar die tevens 

onwenselijke gevolgen met zich mee kunnen brengen. Zo stelt Burke dat ‘prudentie is niet alleen de 

eerste in de rij van de politieke en morele deugden, maar zij is de regisseur, de regelaar, de standaard 

van hen allemaal’ (1992, p. 91). Prudentie is een Aristoteliaanse burgerdeugd. Het refereert aan de 

ervaringskennis die nodig is om de juiste politieke of bestuurlijke keuze te maken, gegeven bepaalde 

middelen die betrekking hebben op de perfectionering van de persoon als burger. Prudentie 

pretendeert geen verklaring te geven voor een of ander verschijnsel, maar geeft aan hoe vooruit te 

zien; wat de beste en nuttigste middelen zijn voor de realisatie van het gemeenschappelijke goede. 

 14



Prudentie slaat op concrete politieke en morele situaties, op het beoordelen van normatieve disposities 

en omstandigheden, en op het creëren van wenselijke omstandigheden voor de bescherming van 

vrijheid en beschaving (Burke, 1992: 232). Kortom, prudentie betekent het realiseren van de sociale en 

politieke beginselen van een beschavingsorde, in concrete situaties.     

De Burke Stichtings veronderstelling dat het conservatisme de zogenaamde crisis van 

Nederland ‘logisch’ kan ‘inbedden en verklaren’ (p. 4) is ronduit absurd. Het is absurd, omdat de 

burgerdeugd van prudentie en zeker niet de logica de spil is van de conservatieve levenshouding. Het 

is absurd omdat het conservatisme het moderne denken, het moderne rationalisme, als één grote crisis 

beschouwt, juist omdat het moderne denken zich niet houdt aan de regels van prudentie. Zo stelt Burke 

dat ‘een zekere onmatigheid [intemperance] van het intellect is de ziekte van onze tijd, en de bron van 

alle andere ziekten’ (1992, p. 67), omdat ‘het is bepaald in de eeuwige constitutie der dingen, dat 

mensen van onmatige gedachten [minds] niet vrij kunnen zijn. Hun passies ketenen hen [their passions 

forge their fetters] (1992, p. 69). Om deze reden is volgens Burke de Franse Revolutie – voor 

conservatieven geldt de guillotine veelal als het symbool van de moderniteit – een ‘verkeerd, 

goddeloos, monsterlijk ding, volstrekt uit de koers van de morele orde’ (1992: 83). Vanuit haar 

prudente houding benadrukt het conservatisme juist de gevaren of onbedoelde gevolgen van logica. Zij 

laat gevestigde, gezaghebbende ideeën – ideeën die niet zo zeer de methodische test als de tand des 

tijds hebben doorstaan – prevaleren boven de procedures van de logica, juist omdat deze ideeën haar 

praktische nut hebben bewezen of omdat een superieure denker de bewering heeft gedeeld, ontworpen 

of ontdekt.  

De benoeming van de wetenschapsfilosoof Karl Popper tot de conservatieve intellectuele 

traditie vanwege diens trial-and-error procedures (p. 27) is dan ook onterecht, juist omdat deze de 

intellectuele traditie van de grote denkers verwerpt als zijnde een bron van irrationele en romantische 

bewondering voor gevestigd intellectueel gezag. Popper beweert dat ‘onze intellectueel en ethisch 

onderwijs is corrupt. Het is geperverteerd door de bewondering voor grootsheid [brilliance]… we zijn 

gevormd om te handelen met een oog op de galerij’ (Popper, 1990: 275). Voor Popper zijn de door 

hem ontwikkelde falsificatietest en haar technologische toepassingen de centrale instituties van de 

vooruitgang in beschaving: ‘slechts door te plannen, stap voor stap, voor instituties ter bescherming 
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van vrijheid, vooral vrijheid van uitbuiting, kunnen we hopen een betere wereld te bereiken’ (Popper, 

1990: 143). Deze vooruitgang wordt volgens hem niet bewerkstelligd door burgerdeugd en 

staatsmanschap, maar door de creativiteit en originaliteit van wetenschappers en technologen. Politiek 

en bestuur is volgens hem een kwestie van wetenschappelijke toepassing; van sociale technologie of 

piecemeal engineering. Bij een dergelijke zienswijze, waarbij filosofen als Plato en Hegel op uiterst 

originele wijze worden geïnterpreteerd als vijanden van de vrijheid, bestaat een beschaving niet langer 

uit een poging om de wijsheden uit het verleden te ontdekken, te bevestigen en over te dragen 

(bijvoorbeeld via een bepaald curriculum in het onderwijs), maar gaat het juist om traditionele kennis 

van het collectieve goede te vernietigen of falsificeren en steeds weer iets nieuws te ontdekken en 

nieuwe, innovatieve instituties te maken. Popper gelooft in oneindige progressie, zonder ook maar het 

doel of de telos van vooruitgang te kennen. Het is juist de opgebouwde kennis van het collectieve doel 

die de conservatieve intellectuele traditie overdraagt: intellectuele en morele perfectie. Haar 

onschatbare waarde als gids voor ons denken, voelen en doen is dan ook gelegen in de ideeën die zij 

aandraagt om ons begrip van vrijheid en deugdzaamheid te mogen behouden en ontwikkelen, vanuit 

de gedachte dat wij zonder dat begrip onze waardigheid dreigen te verliezen.     
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