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Conservatisme in de eenentwintigste
eeuw 1

J.M. Piret*

‘Konservatismus bedeutet heute (…) nicht mehr Kampf gegen die emanzi-
patorischen Konsequenzen der Aufklärung, sondern vielmehr Erhaltung
und Sicherung des erreichten Masses an Emanzipation (…) der
Menschenrechte, der Gewissensfreiheit, des Rechtsstaates.’
G.K. Kaltenbrunner

1 Inleiding

Het is al vaker vastgesteld: de politiek in de jaren negentig van de afge-
lopen eeuw was een strijd voor het centrum. Na de implosie van het
‘reëel existerende socialisme’ met zijn rigide planeconomie en zijn tota-
litaire ideologische regie van het leven der burgers, werd niet geheel ten
onrechte het einde der ideologieën aangekondigd. Francis Fukuyama
presenteerde een opgewarmd hegeliaans idee van het einde der geschie-
denis, een toestand van posthistoire die haar definitieve rustpunt had
gevonden in het streven naar een optimaal functionerende liberale
rechtsstaat en markteconomie, die zich geleidelijk aan zouden uitsprei-
den over de hele planeet.2 In Nederland zorgden het poldermodel en de
ongekende economische bloei van het afgelopen decennium ervoor dat
deze strijd om het centrum af en toe zelfs ging gelijken op een strijd voor
het midden van het midden. In tegenstelling tot Duitsland, Frankrijk en
België heeft Nederland geen noemenswaardige extreem rechtse politie-
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* Hoofddocent rechtsfilosofie aan de EUR.
1 Dit is de bewerkte tekst van het coreferaat bij het preadvies van A. Kinneging, getiteld

Fenomenologie van het conservatisme. Beide referaten werden uitgesproken tijdens de
najaarsvergadering van de VWR op 14 december 2001 in de Raadzaal van de Faculteit
Rechtsgeleerdheid te Utrecht. De pagina-aanduidingen verwijzen naar de tekst van het pre-
advies zoals die vanaf 19 november 2001 op het internet te vinden was onder
<www.law.uu.nl/rt/rth/homert.asp>.

2 F. Fukuyama, Het einde van de geschiedenis en de laatste mens, (vert.) Amsterdam 1992.
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ke beweging en afgezien van wat files, van een wat hoog ziekteverzuim
en van onbegrijpelijk lange wachtlijsten in de gezondheidszorg, kortom,
afgezien van wat coördinatiestoornissen gaat het goed in dit land. Er zijn
wel punten van zorg die Nederland deelt met de andere West-Europese
welvaartsstaten, zoals de stijgende criminaliteit en de sociale desinte-
gratie in de grote steden, de integratieproblematiek bij sommige groe-
pen allochtonen en zo nog wel wat, maar grosso modo bestaat er een con-
sensus dat deze problemen aangepakt dienen te worden en dat extreme
oplossingen daarbij uit den boze zijn. Na het vertrek van Bolkestein naar
Europa bleef het in de Nederlandse politiek allemaal even degelijk, maar
werd het zo mogelijk nog een beetje saaier. Iedereen is voorstander van
een sociaal gecorrigeerde markteconomie, voor terugtred van de staat
maar ook niet te veel, voor normen en waarden, maar ook tegen overdre-
ven overheidspaternalisme enzovoort. Kortom, de politieke verschillen
tussen de grote partijen zijn meer nuances dan echte verschillen: de libe-
ralen zijn links-liberaal geworden, de sociaal-democraten hebben sinds
geruime tijd de zegeningen van de vrije markt omhelsd en de christen-
democraten zijn in de oppositie nog steeds op zoek naar een nieuwe
identiteit. Voor temperamentvolle intellectuelen met profileringsdrang
is dat een gedroomde gelegenheid om weer eens een echt ideologisch
debat op de rails te zetten. In de zomer en het najaar van 2000 gooide
Andreas Kinneging, tot dan toe lid van de VVD en in de media geregeld
als VVD-ideoloog bestempeld, de steen in de kikkerpoel door aan te kon-
digen dat hij zijn partij de rug wilde toekeren omdat deze geen conserva-
tief profiel meer had en van een veel te rooskleurig mensbeeld uitging.
Her en der kon men vernemen dat Kinneging met de kleine christelijk-
conservatieve partijen, eventueel aangevuld met de rechtervleugel van
het CDA en gelijkgestemde VVD’ers een buitenparlementaire conserva-
tieve beweging wilde opstarten. Inmiddels werd de Burke-stichting
opgericht en heeft Andreas Kinneging als preadvies voor de najaarsver-
gadering van de vereniging voor wijsbegeerte van het recht een acade-
misch onderbouwde versie afgeleverd van zijn visie op het conservatieve
denken.

Deze visie wordt als een fenomenologie gepresenteerd, en dan niet in de
anti-kantiaanse betekenis die de vroege Husserl aan dat begrip gaf en
die een zuiver descriptief presenteren van verschijningsvormen zou heb-
ben opgeleverd, maar in de platoniserende betekenis die Husserl er later
aan gaf, namelijk een benaderen van het wezen der dingen via een ana-
lyse van hun verschijningsvorm. Dat zulks een hachelijke onderneming
is, omdat fenomenen met een geschiedenis zoals de conservatieve denk-
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stroming, zich overeenkomstig het door Kinneging geciteerde nietzsche-
aanse dictum niet laten definiëren, maar enkel historisch laten situeren
en verklaren, loochent de auteur. Het is hem immers niet te doen om het
historistische sentiment dat recht wil doen aan de particularistische plu-
raliteit van historische fenomenen, maar om de grootste gemene deler
van het conservatisme, om zijn wezenstrekken. We zijn dus gewaar-
schuwd: al te veel historische differentiëringen mogen we niet verwach-
ten, want die ontnemen ons het zicht op het algemene en op het perma-
nente, invariante en misschien zelfs archetypale karakter van het
conservatieve denken. Daarbij laat hij een aantal van de belangrijkste
topoi van het conservatisme de revue passeren; klassieke thema’s voor
wie met deze denkstroming enigszins vertrouwd is: het historische ver-
zet tegen de Franse Revolutie, de kritiek op het optimistische vooruit-
gangsgeloof en op het geloof in de perfectibiliteit van de mens, kenmer-
kend voor de Verlichting, het pleidooi voor het behoud van de traditie, en
het benadrukken van de positieve rol van het geweten. En het moge dui-
delijk zijn: Kinneging beschrijft dit niet enkel, maar profileert zich ook
als een partijganger van het conservatieve denken.

2 Methodologische bezwaren

De a-historische methode, die meteen op zoek gaat naar een wezen,
levert echter al snel de nodige problemen op. Het eerste probleem is van
methodologische aard: hoewel Kinneging naar het tijdloze wezen van
het conservatisme zoekt, wordt het, in overeenstemming met wat men
vaak leest, tegelijk primair gezien als een reactie op de Verlichting en de
Franse Revolutie. Daarbij valt meteen buiten het blikveld dat de kritiek
op het centralistische maakbaarheidsdenken (een belangrijk conserva-
tief thema) in de politiek ouder is dan de Revolutie en kenmerkend is
voor het intellectuele verzet tegen het absolutisme. Montesquieu is daar-
van een prominent voorbeeld: rechtsfilosofisch gesproken een revolutio-
nair, maar politiek een conservatief die terug wil naar de machtseven-
wichten van de oude feodale monarchie waarin de standen en dan
vooral de adel met zijn voorrechten (en daarmee corresponderende
maatschappelijke plichten: noblesse oblige!), maar ook de regionale
bestuursautonomieën, de stedelijke vrijheden, de veelheid van parti-
cularistische juridische normeringen, de staatsrechtelijke rol van de
parlementen (aristocratische rechtbanken met ‘droit de remontrances’
tegenover de koning), de feodale loyaliteitsplichten, de gilden en corpo-
ratistische beroepsorganisaties evenzovele dijken, heggen en hagen
vormden tegen het gevaar van despotische overheidsmacht, die zich bij

R&R 2002 / 1

13

020232_opmaakR&R1  13-03-2002  09:04  Pagina 13

This article from Netherlands Journal of Legal Philosophy is published by Boom juridisch and made available to anonieme bezoeker



afwezigheid van dergelijke hindernissen als een vloedgolf uitstort over
een geërodeerd politiek landschap.3 Ook in Duitsland was de kritiek op
het absolutistische centralisme dat een verbond aanging met het
Verlichtingsdenken ouder dan de Revolutie.4 Met Mannheim valt dit nog
wel terminologisch weg te definiëren door dit voor-revolutionaire plei-
dooi voor het behoud van wat Fritz Kern ‘het goede oude recht’5 genoemd
heeft, geen ‘conservatisme’, maar ‘traditionalisme’ te noemen. Maar
daarmee is men niet uit de problemen, omdat een wezensanalyse, ook al
wordt zij geconcretiseerd aan de hand van het concrete historische mate-
riaal, zoals Kinneging met zijn verwijzing naar de Verlichting en de
Revolutie poogt te doen, twee structurele tekortkomingen vertoont. De
eerste ligt in de gigantische complexiteitsreductie die ze op dat materi-
aal (‘de Revolutie’ en ‘de Verlichting’) doorvoert. Uiteraard is zonder com-
plexiteitsreductie geen enkel denken mogelijk, maar desondanks is voor-
zichtigheid geboden wanneer het gaat om uiterst ingewikkelde
historische processen, omdat elke poging tot adequate beschrijving
daarvan sowieso al een aantal perspectivistische reducties en interpreta-
ties doorvoert. Getuige daarvan de tweehonderd jaar durende perma-
nente universitaire ‘Historikerstreit’ over de betekenis en de erfenis van
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3 Het dragende beginsel van de monarchie als gematigde staatsvorm is voor Montesquieu de
eer. Hij vergelijkt de eer met de centripetale werking van de zwaartekracht, omdat ze als het
ware automatisch zorgt voor sociale cohesie, dat wil zeggen op een wijze die niet afhankelijk
is van de intentionele wilsinstemming van de maatschappelijke actoren. ‘Gaat men in een
monarchie de voorrechten van de adellijke heren, van de clerus, van de adel en van de steden
afschaffen, zo krijgt men spoedig een volksstaat of een tyrannie’, want de macht gedraagt zich
zoals de zee, die alle ruimte inneemt zodra er geen hindernissen meer zijn, aldus
Montesquieu, De l’Esprit des lois, II, 4, in: Oeuvres complètes (ed. Pléiade), Paris 1951, T. II, p. 247
e.v. In tegenstelling tot het despotisme wordt de monarchie geregeerd op grond van wetten en
het systeem van voorrechten maakt voor Montesquieu intrinsiek deel uit van die wettelijk-
heid. A contrario wordt de democratie door hem gekenschetst als een politiek systeem dat
gestoeld is op het precaire en volatiele beginsel van de deugd. Het voortbestaan van de
monarchie heeft een institutionele grondslag (de ‘wetten’), terwijl het voortbestaan van de
democratie gestoeld is op de burgerzin, de zelfverloochening en het patriottisme van de bur-
gers, kortom op kwaliteiten die even onwaarschijnlijk als broos zijn. In zijn boek over het
Ancien Régime en de Revolutie heeft Tocqueville Montesquieu’s intuïtie verder uitgewerkt en
getoond dat het absolutisme en de (democratische) Revolutie in elkaars verlengde liggen. De
Revolutie voltrekt enkel het homogeniserende werk van het absolutisme en trekt de laatste
consequenties uit de centraliserende en anti-aristocratische logica die een eind gemaakt
heeft aan het rijk gedifferentieerde maatschappelijke stelsel van krachten en tegenkrachten,
van historisch gegroeide ‘checks and balances’, cf. A. de Tocqueville, L’Ancien Régime et la
Révolution, in: Oeuvres complètes, ed. J.P. Mayer, Paris 1952, T. II. De teloorgang van deze orga-
nisch gegroeide machtsevenwichten zullen moderne politieke systemen enkel kunnen com-
penseren door niet enkel de democratie, maar ook de rechtsstatelijkheid tot fundamenteel
legitimatieprincipe van de politiek te verheffen.

4 Cf. K. Epstein, Die Ursprünge des Konservatismus in Deutschland, Frankfurt 1973, p. 296 e.v.
5 F. Kern, Recht und Verfassung im Mittelalter, Darmstadt 1954; dez., Gottesgnadentum und

Widerstandsrecht, Darmstadt 1959.
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de Franse Revolutie van Lamartine en Michelet, over Hypolite Taine,
Tocqueville, Jaurès, Aulard, Mathiez, Soboul, Gaxotte tot en met Alfred
Cobban, Keith Michael Baker en François Furet, om slechts de bekendsten
te noemen.6 Die strijd lijkt sinds het onderzoek van de twee laatstge-
noemden uitgestreden: het resultaat is, zoals te verwachten was, een
complex en gedifferentieerd beeld, maar ook het inzicht dat zowel de
linkse als de rechtse geschiedschrijving de historische werkelijkheid
soms extreem ideologisch gemanipuleerd hebben. Over de verworvenhe-
den en de excessen van de Revolutie is men het echter in grote mate
eens.7

3 Traditie, Verlichting en Franse Revolutie

Is het dan in alle ernst mogelijk om aan het begin van de eenentwintigste
eeuw te doen alsof die interpretatiestrijd niet heeft plaatsgevonden en al
dat onderzoek niet gebeurd is om vervolgens met vrolijke neoconservatieve
ijver ‘de erfenis van de Franse Revolutie’ maar weer eens en bloc te gaan ver-
werpen? Welke erfenis wil Kinneging verwerpen? De totalitaire interpreta-
tie van de rousseauiaanse ‘volonté générale’ door de jakobijnen? Het uit-
zonderingsrecht en het massaal guillotineren van de aristocratie? De
Revolutie die (kenschetsend voor totalitaire politieke processen) haar eigen
kinderen verslindt en de revolutionairen van gisteren tot volksverraders
van vandaag maakt? De verabsolutering van de politieke deugd door
Robespierre? De totalitaire razernij van Fouquier-Tinville en Saint-Just? De
stormloop tegen het katholicisme die zich niet beperkte tot de nationalise-
ring van kerkelijke eigendommen en tot de afschaffing van de illegitieme
privileges van de clerus maar ook tot moorden geleid heeft, en tot de cul-
tuurrevolutionaire hysterie die tot en met de herinnering aan het christen-
dom wilde uitroeien door de invoering van een revolutionaire kalender
waarin de afschaffing van alle traditionele christelijke feestdagen voorzien
was en een week van tien dagen waarvan de tiende een verplichte rustdag
was? Om nog te zwijgen van de door Robespierre opgelegde abstracte cultus
van het Opperwezen ter vervanging van het christendom. En ik zou zo nog
een tijdje kunnen doorgaan. Als het die erfenis van de Franse Revolutie is die
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6 Ik bespaar de lezer de uitgebreide bibliografische gegevens en verwijs hier enkel naar het arti-
kel Histoire universitaire de la Révolution, in: F. Furet & M. Ozouf, Dictionnaire critique de la
Révolution française, Paris 1988; F. Furet, La Révolution, 1770-1880, Paris 1988; K.M. Baker, The
French Revolution and the Creation of Modern Political Culture, Oxford 1987; dez., Inventing
the French Revolution, Cambridge 1990.

7 En dat heeft ook in Frankrijk, zeker na de implosie van het communisme, tot een republikein-
se consensus geleid (die enkel door het Front National bedreigd wordt), cf. F. Furet e.a.,
La République du Centre, Paris 1988.
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Kinneging verwerpt, dan denk ik dat hij althans van historisch geïnfor-
meerde en redelijke mensen weinig tegenstand zal ondervinden.

Maar hoe staat het met de verworvenheden die mede dankzij de Franse
Revolutie de hoeksteen vormen van onze staatkundig-juridische orde-
ning? Hoe staat Kinneging tegenover de traditie van de mensenrechten
die op het continent haar aanvang vindt in de Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen? Verwerpt hij haar universalistische pretenties en
haar abstract rationalisme in navolging van bijvoorbeeld Joseph de
Maistre, die honend uitroept dat hij Fransen, Duitsers, Italianen en zo
verder kent en dat hij dankzij de lectuur van Montesquieu zelfs iets te
weten gekomen is over de gebruiken van de Perzen, maar dat hij DE
MENS waar het in de Déclaration over gaat, nog nooit ontmoet heeft?8

Hoe denkt Kinneging over de afschaffing van de slavernij en de emanci-
patie van de joden door de Revolutie? Hoe staat hij tegenover het in de
Déclaration gepositiveerde strafrechtelijke legaliteitsbeginsel en de
onschuldpresumptie, of tegenover het juridische gelijkheidsbeginsel? En
wat denkt de kinnegingiaanse conservatief over het beginsel van de
scheiding van kerk en staat en de levensbeschouwelijke neutraliteit van
de overheid (dat zou tot interessante gesprekken met de SGP kunnen lei-
den)? Of over het concept van de wet als uitdrukking van de volkswil?
Rekent het kinnegingiaanse conservatisme deze erfenis van de
Verlichting en de Revolutie wél tot zijn erfgoed? Of niet? Kortom, welke
zijn de politiek-filosofische en rechtsfilosofische implicaties van dit con-
servatisme? Het preadvies van Kinneging levert daarover zeer weinig
informatie.

Misschien moet hij eens te rade gaan bij die goede oude Kant, die hij onrecht
doet door hem op te voeren als een protestants conservatief denker.9 Voor
zijn tijd waren het constitutionalisme, het republikanisme en liberalisme
van Kant juist erg vooruitstrevend. In navolging van Rousseau zal Kant in
zijn sociale contractstheorie heerschappij verwerpen en vervangen door
een normatief model van zelfwetgeving. Het ‘imperium paternale’ van een
verlicht despoot die zijn onderdanen tegen hun eigen beter weten in geluk-
kig wil maken, noemt hij ‘der grösst mögliche Despotismus’ en tegenover de
Franse Revolutie verhoudt hij zich ambivalent, dat wil zeggen op een wijze
die getuigt van een diep begrip van wat daar gaande is. De Revolutie zelf en
haar geweld verwerpt Kant. Maar niet de principes van de Revolutie en de

R&R 2002 / 1

16

8 J. de Maistre, Considérations sur la France (1797), Pierre Manent (ed.), Paris 1988, p. 87.
9 En en passant gezegd, de omduiding van de beroemde kantiaanse definitie van de Aufklärung

tot een conservatieve redenering in noot 26 van het preadvies, is gekunsteld en zeer verge-
zocht.
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institutionalisering van rechten en vrijheden waar deze toe geleid heeft!10

Een vergelijkbare houding tegenover de Revolutie is te vinden bij Hegel, die
wellicht de scherpste en diepzinnigste filosofische kritiek van de revolutio-
naire terreur geformuleerd heeft, maar die de principes en idealen van de
Revolutie viert als een heerlijke zonsopgang.11

Kinneging doet in zijn preadvies niet zozeer aan grondige analyse, maar
wel aan synthese en aan ideeënpolitiek. Veeleer dan een rechtsfilosofie
schetst hij de contouren van een conservatieve antropologie en moraal en
zoekt op basis daarvan strategische allianties. Hij wil de conservatieve idee-
ën uit de klassieke traditie op één lijn krijgen met het katholieke en pro-
testantse conservatisme en dan kun je bijvoorbeeld maar beter onder tafel
vegen dat er een lange traditie van contrareformatorisch katholiek denken
bestaat die in de reformatie het voorspel ziet van alle onheil dat zich met de
Verlichting en de Franse Revolutie zal manifesteren.12

Wat wil Kinneging eigenlijk conserveren? De traditie? Goed, maar wat
omvat dat allemaal? En vooral: waar houdt de traditie voor hem op? Bij de
Verlichting? In 1789? In 1793? Gaat het om de terugkeer naar de harmoni-
sche en overzichtelijke ordeningen van weleer? Het historisch gegroeide en
overgeleverde? Maar wat is dat dan precies? De terugkeer naar een aristo-
cratische samenleving? Maar zou dat laatste niet eerder reactionair zijn dan
conservatief? Deze retorische vragen brengen mij precies bij de tweede
structurele tekortkoming van een wezensanalyse van het conservatisme.
Een dergelijke ‘analyse’ verliest uit het oog dat het conservatisme als dusda-
nig geen substantiële inhoud kan hebben, maar een evolutieve ideologie is,
die zich onder veranderende historische en politieke omstandigheden
anders zal manifesteren. Het conservatisme reageert op culturele en maat-
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10 In hoofdstuk 6 van Der Streit der Fakultäten heeft Kant het over de Revolutie als ‘een gebeur-
tenis van onze tijd die de morele tendens van de mensheid bewijst’. De morele instemming
met de idealen van de Revolutie wortelt enerzijds in het recht dat elk volk volgens Kant heeft
om ‘sich eine bürgerliche Verfassung zu geben, wie es ihm selbst gut zu sein dünkt’ en ander-
zijds in het – in internationaal perspectief – vredestichtend karakter van een ‘republikeinse’
constitutie. Kant slaagt erin om een principiële kritiek op het weerstandsrecht samen te den-
ken met een morele goedkeuring van de geest van de Revolutie en met het geschiedfilosofi-
sche inzicht in het vooruitgangskarakter ervan. Cf. I. Kant, Werke, Hrsg. W. Weischedel, sonde-
rausg. Darmstadt 1983; G.A. van der Wal, Kants visie op de Franse Revolutie en op de
grondslagen van het recht, Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting, (17), 1989, 3-4.

11 Voor een uitgebreide analyse van Hegels rechtsfilosofie en haar interpretaties, cf. J.M. Piret,
Rationaliteit na de Verlichting, Brussel 1995, p. 47-190.

12 Daar zijn bijvoorbeeld heerlijke citaten over te vinden in het werk van Joseph de Maistre en in
dat van Charles Maurras. Maar ook een denker als Thomas Molnar denkt nog geheel in die lijn.
Zie in dit verband P. Vandromme, Maurras. L’Eglise de l’Ordre, Paris 1965; M. Weyembergh,
Charles Maurras et la Révolution Française, Paris 1992; T. Molnar, La Contre-Révolution, Paris
1971; G. Gingembre, La Contre-Révolution ou l’histoire désespérante, Paris 1989.
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schappelijke transformaties, waardoor bepaalde overgeleverde cultuurgoe-
deren (die als waardevol ervaren worden) in hun voortbestaan bedreigd
zijn.13 De conservatieve reactie op het absolutisme (Montesquieu, Justus
Möser) heeft dan ook een andere inhoud dan de conservatieve reactie op de
Franse Revolutie (de Maistre, Bonald, Burke, von Gentz, Adam Müller, Franz
von Baader, Friedrich Schlegel) en deze weer een andere dan de conservatie-
ve reactie op de omwentelingen van 1830, 1848 en 1871 (Donoso Cortés,
Tocqueville, Julius Stahl, Jacob Burkhardt, Dostojewski…).14 Bovendien ver-
schillen de denkers binnen dezelfde generatie vaak ook nog onderling.

Niet zelden zullen latere generaties van conservatieven dan ook verdedigen
wat hun voorgangers nog als revolutionaire hybris verworpen hadden.15 Zo
schrijft de conservatief Jakob Burkhardt dat ‘die Revolutionen Ergebnisse
zustande gebracht haben, welche uns selber schon völlig bedingen und
integrierende Teile unseres Rechtsgefuhls und Gewissens ausmachen, die
wir also nicht mehr ausscheiden können.’16 Analoog verdedigt Burke de ver-
worvenheden van de Glorious Revolution van 1688 tegen diegenen die hon-
derd jaar later de Franse revolutionairen willen imiteren. En al wie ten tijde
van de hoogdagen van de linkse en nieuw-linkse agitatie in de jaren zestig
en zeventig van de twintigste eeuw de verworvenheden van de democrati-
sche rechtsstaat verdedigde tegen de welig tierende neomarxistische kri-
tiek, was tegelijkertijd conservatief én erfgenaam van de Verlichting en de
Franse Revolutie. Kortom, wanneer het erom gaat de waarden en instellin-
gen die hun deugdelijkheid bewezen hebben te conserveren dan kan ik
akkoord gaan op voorwaarde dat dit juist ook opgevat wordt als wat de
Duitse filosoof Odo Marquard (zoals altijd met veel zin voor humor)
‘Modernitätstraditionalismus’ genoemd heeft.17 Het zorgzaam behoeden en
conserveren van datgene wat ook de Verlichting en de Revolutie bijgedra-
gen hebben aan de traditie, namelijk het vernieuwen van een lange traditie
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13 Dit wordt mooi verwoord door Alfred von Martin: ‘Die bewusste Vertretung des konservativen
Prinzips bedeutet ja immer eine Gegenbewegung – die Reaktion auf eine destruktive Aktion:
erst wenn bestimmte Zustände in ihrem Bestand ernsthaft gefährdet sind, kann das Interesse
an ihrer Konservierung wach werden. Der Konservativismus befindet sich also seinem Wesen
nach immer in Verteidigungsstellung, im Kampf um bedrohte Posten.’ Weltanschauliche
Motive im altkonservativen Denken, in: Deutscher Staat und Deutsche Parteien (Festschrift 
F. Meinecke), Berlin 1922, p. 344.

14 Cf. G.K. Kaltenbrunner, Der Schwierige Konservatismus, in: dez. (hrsg.), Rekonstruktion des
Konservatismus, Freiburg 1972, p. 39.

15 Cf. Kaltenbrunner, Der Schwierige Konservatismus.
16 Kaltenbrunner, Der Schwierige Konservatismus, p. 39.
17 Warm aanbevolen zijn de bundelingen van filosofische essays Abschied vom Prinzipiellen,

Hamburg 1981 en Apologie des Zufälligen, Hamburg 1986. De essays van Marquard zijn steeds
zeer ‘geistreich’ en amusant, hoewel de bloedserieuze Niklas Luhmann ook niet helemaal
ongelijk had toen hij me enkele jaren geleden over Marquard zei: ‘Aber das gleitet ab und zu
mal ab ins kabarettistische…’

020232_opmaakR&R1  13-03-2002  09:04  Pagina 18

This article from Netherlands Journal of Legal Philosophy is published by Boom juridisch and made available to anonieme bezoeker



van constitutionalisme, het idee van rechtsstatelijkheid, democratie, vrij-
heid, juridische gelijkheid en tolerantie. Dat die tolerantie niet grenzeloos is
en dat er ook in een liberale rechtsstaat nog een minimaal aantal gedeelde
normen en waarden aanwezig moeten zijn om een pluraliteit van heteroge-
ne deelgemeenschappen en individuen min of meer harmonisch samen te
laten leven, daar is iedereen het inmiddels wel over eens. Daarnaast staat
het iedereen vrij te vinden dat de traditie van de Verlichting te veel is door-
geschoten in de richting van zelfbeschikking en individuele autonomie, en
hoognodig opnieuw aansluiting dient te vinden bij de klassieke of christe-
lijke deugdenleer. En het is de conservatieven onder ons toevertrouwd om
daarvoor te werven. Veel van wat de traditionele deugdenleer voorschrijft,
behoort trouwens tot ons gemeenschappelijk ethisch patrimonium.
Iedereen die de verantwoordelijkheid heeft voor het opvoeden van kinde-
ren en over voldoende gezond verstand beschikt, zet die traditie in zekere
zin al voort, zelfs al heeft hij of zij maar een rudimentair begrip van de filo-
sofische deugdenleer.

4 Kritiek van de rede

Een ander problematisch punt in het preadvies van Kinneging betreft de
summiere kritiek van de rede. Dat de Verlichting haar eigen dialectiek
voortbrengt, is inmiddels een klassiek inzicht dat de linkse en de rechtse
cultuurkritiek al geruime tijd met elkaar delen (ik denk hier bijvoorbeeld
aan auteurs als Adorno en Horkheimer enerzijds en Hans Freyer ander-
zijds18). Dat de rede zichzelf dient te bekritiseren en aandacht dient te heb-
ben voor de schaduwzijden van de vooruitgang, is dan ook zo langzamer-
hand een onproblematische rationaliteitseis. De vaststelling dat de
vooruitgang niet alle verwachtingen ingelost heeft; dat de niet-geïnten-
deerde negatieve nevengevolgen van de wetenschappelijk-technische evo-
lutie sneller in aantal en ernst toenemen dan onze probleemoplossingsca-
paciteit, hoeft echter nog niet te leiden tot het failliet verklaren van de
zogenoemde instrumentele rede en tot een complementaire oproep voor
een andere soort rationaliteit, vooral wanneer niemand vermag te
omschrijven wat zulks precies inhoudt.19 De instrumentele rationaliteit
schrijft ons voor rationele beslissingen te nemen met betrekking tot de
keuze van de middelen ter realisering van bepaalde doeleinden. Dat de situ-
atie waarin de moderne mens verzeild geraakt is met recht als precair kan
worden beschouwd, verandert niets aan het inzicht dat rationaliteit in de
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18 Th.W. Adorno & M. Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, in: Th.W. Adorno, Schriften 3,
Frankfurt 1981; H. Freyer, Theorie des gegenwärtigen Zeitalters, Stuttgart 1958.

19 Zie in dit verband J.M. Piret, Filosofische beschouwingen bij de grondslagen van het milieu-
recht, Recht en Kritiek, 21, (1995) 4, p. 339.
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middelenkeuze te allen tijde geboden is. De Duitse filosoof H. Lübbe heeft
erop gewezen dat het klassieke filosofische onderscheid tussen ‘technische’
en ‘praktische’ rede niet correspondeert met het onderscheid tussen midde-
len en doelen, omdat de doel-middelen-verhouding evenzeer voor prakti-
sche als voor technische vragen relevant is. Indien er consensus heerst over
de doelstellingen, worden handelingsvragen tot technische vragen; bij
afwezigheid van consensus zijn het praktische vragen (die altijd een of
andere variant zijn van de vraag ‘wat te doen?’) en meer specifiek politieke
vragen indien ze niet beslisbaar zijn op grond van argumenten en van de
door Kinneging terecht geprezen prudentia alleen, maar uiteindelijk een
beslissing vragen die totstandkomt op grond van bepaalde machtsverhou-
dingen.20 Indien het inzicht in de schaduwzijden van de ‘vooruitgang’ ons
noopt tot bijstelling en herformulering van onze maatschappelijk-politieke
doeleinden, dan zal dit de behoefte aan instrumentele rationaliteit en des-
kundige kennis in hoogcomplexe maatschappijen niet doen afnemen maar
juist doen toenemen, en dit ongeacht het ongearticuleerde en diffuse
nostalgische verlangen naar een harmonische en ongecompliceerde wereld
dat elke sensibele persoonlijkheid wel eens overvalt.

Maar Kinneging wil verder gaan dan de formulering van een zelfkritiek van
de rede, zoals bijvoorbeeld blijkt uit zijn geringe waardering van het ideaal
van de curiositas: de emancipatie van de theoretische nieuwsgierigheid. De
zich vrij ontvouwende theoretische nieuwsgierigheid wordt klassiek gelegi-
timeerd in de eerste zin van Aristoteles’ Metafysica: ‘Alle mensen verlangen
er van nature naar te weten.’ Wetenschapshistorisch is de moderne curiositas
het resultaat van de emancipatie uit religieuze wereldbeeldcontrole en dat
proces zal uiteindelijk ook de religie emanciperen van haar dwangmatig
antimodernistisch affect. Het ideaal van waardevrijheid van de wetenschap
is het ideaal van emancipatie van de wetenschap uit haar gebondenheid aan
het religieuze, ideologische of moralistische belang dat de cognitieve inhoud
van wetenschappelijke stellingen een andere zou zijn dan diegene die op
basis van deugdelijke wetenschappelijke methodes achterhaalbaar is. Zo
bekeken kan het verlichtingsproces gekarakteriseerd worden als de culture-
le triomf van de wetenschap over de obscurantistische krachten die de ken-
nisevolutie liever gebonden zouden zien aan inhoudelijke randvoorwaarden
die vastleggen wat niet waar mag zijn. Verlichting dedogmatiseert, ontmora-
liseert en ontpolitiseert de methodologische criteria voor wetenschappelijke
waarheidsvinding. Het onderscheid tussen waar en vals opnieuw afbeeld-
baar maken op het onderscheid tussen goed en kwaad is daarentegen enkel
mogelijk als fundamentalistisch of totalitair project. Na de Verlichting is de
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20 H. Lübbe, Fortschritt als Orientierungsproblem, Freiburg 1975, p. 122.
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waarheid moraaltheoretisch gesproken een adiaforon.21 Vrijheid van onder-
zoek en van wetenschap zijn in onze cultuur een groot goed en het zou me
interesseren te weten te komen op welke wijze Kinneging zijn verzuchting
dat we bepaalde dingen ‘beter niet kunnen weten of niet behoren te weten’
(p. 5) maatschappelijk denkt te operationaliseren.22

5 Pessimistische antropologie, de rol van het geweten en de
betekenis van het recht

Laten we dan overgaan tot het thema van het kwaad en het geweten.
Conservatieven zijn altijd op hun best als ze kunnen fulmineren over de ver-
dorvenheid van de menselijke natuur, en de nimmer aflatende menselijke
neiging tot het kwade. Als filosoof deel ik Kinnegings fascinatie voor dat
onderwerp, doch zonder mij daarom verplicht te voelen het gelamenteer over
de afgronddiepe zondigheid van de mens zonder meer over te nemen. Wel
ben ik het met hem eens dat een al te optimistisch mensbeeld in de geschie-
denis maar al te vaak aanleiding gegeven heeft tot het legitimeren van een
bloeddorstige politiek (van Robespierre tot Lenin en Pol Pot) ten behoeve van
de realisering van hooggestemde mensheidsidealen. Maar is een pessi-
mistische antropologie eo ipso een garantie voor redelijkheid? Ik vrees van
niet. Denken we maar aan bepaalde angstaanjagende denkbeelden van
Nietzsche,23 of aan de theorie van de sociale mythe van de pessimist Georges
Sorel, die Mussolini inspireerde,24 of aan het cultuurpessimisme van Arnold
Gehlen dat zich associeert met bepaalde denkbeelden uit het nationaal-socia-
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21 Dat was, zoals Kinneging terecht opmerkt, in het thomistische denkkader niet het geval. Ware
kennis is er per definitie altijd godskennis. En kennis van de werkelijkheid is kennis van het
goede omdat het ware, het goede en het zijn bij Thomas convergeren. De curiositas is een ijde-
le ongezonde nieuwsgierigheid, die niet binnen de krijtlijnen van de goddelijke ordening ope-
reert. Er zijn goede argumenten om aan te nemen dat reeds het middeleeuwse nominalisme
de eerste tekenen vertoont van het loslaten van de eenheid van denken en zijn, en van de
samenhang tussen kenleer, ontologie en moraal. Zie in dit verband G.A. van der Wal, De omke-
ring van de wereld, Baarn 1996, p. 84 e.v.

22 Deze kritiek laat natuurlijk onverlet dat er allerlei ethische bezwaren kunnen rijzen omtrent
het toepassen van wetenschappelijke kennis, zoals de bio-ethiek illustreert.

23 Nietzsche onderscheidt het traditionele pessimisme (dat hij verwerpt) van het Dionysische
pessimisme. Het tweede is het pessimisme dat de decadentie van de cultuur van het medelij-
den overwonnen heeft en onder andere in het teken staat van de ‘Züchtung einer stärkeren
Rasse’, zie bijvoorbeeld Aus dem Nachlass der achtziger Jahre, in: K. Schlechta (hrsg.), Werke in
drei Bänden, Bd. III, p. 521.

24 G. Sorel, Réflexions sur la violence, Paris 1972 (1908), p. 13: ‘Pendant la Terreur, les hommes qui
versèrent le plus de sang furent ceux qui avaient le plus vif désir de faire jouir leurs semblab-
les de l’âge d’or qu’ils avaient rêvé et qui avaient le plus de sympathies pour les misères
humaines: optimistes, idéalistes et sensibles, ils se montraient d’autant plus inexorables qu’ils
avaient une plus grande soif du bonheur universel.’ Sorels pessimisme daarentegen stoelt op
een zedenmetafysica, die uitgaat van de zwakte van de mens en zijn neiging tot het kwade. In
verband met de lijnen die lopen van Sorel naar het fascisme, zie Hans Barth, Masse und
Mythos. Die Theorie der Gewalt: Georges Sorel, Hamburg 1959.
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lisme en uitloopt op een reactionair en autoritair institutionalisme.25 En wat
te denken van het geval Carl Schmitt?26 Stuk voor stuk fascinerende en diep-
zinnige auteurs, conservatieven en pessimisten.

Verder zal ik de laatste zijn om te loochenen dat de stoïcijnse en christelijke
motieven betreffende het temperen en kanaliseren van de passies een
groots thema in de westerse moraalfilosofie vormen en dat de theologie
van het geweten een van de fascinerendste hoofdstukken uit de geschiede-
nis van het christendom is. Maar wat mij hier vooral interesseert, is de
vraag wat Kinneging ermee wil in het kader van zijn politieke filosofie. Het
antwoord is duidelijk: een herwaardering van de ‘inner control’.

‘Moreel goed is een handeling pas als ze voortkomt, noch uit een streven
naar eer en vrees voor blaam, noch uit angst voor een juridische sanctie
[want dat alles is nog pre- of submoreel, JMP], maar uit een besef van
behoren. Een dergelijk besef kenmerkt de gewetensvolle persoon.’ (p. 10)

Die definitie van een moreel goede handeling is echter niet onproblema-
tisch. Ze past bijvoorbeeld haarfijn op het gewetensfanatisme van de reli-
gieus gemotiveerde terrorist. En dan hoeven we niet meteen te denken aan
islamitisch fundamentalisme. Een beschrijving van de pathetische en thea-
trale moord op Kotzebue door de Duitse protestantse theologiestudent Carl
Ludwig Sand op 23 maart 1819 is in dit verband dan veel interessanter.27

Deze terreuraanslag, geboren uit een mengeling van patriottisme en de
gewetenszuiverheid van een religieuze dweper van het ergste soort, was de
rechtstreekse aanleiding voor Metternich om de ‘Karlsbader Beschlüsse’ te
laten uitvaardigen, een hoogtepunt van de postnapoleontische restauratie
in Duitsland. Het was tegelijk ook de aanleiding voor Hegel om in zijn
rechtsfilosofie scherpe kritiek te leveren op de extreme moralisering van de
politiek vanuit het religieuze geweten. (En dat heeft hem dan weer het
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25 Cf. A. Gehlen, Moral und Hyper-Moral. Eine pluralistische Ethik, Frankfurt/Bonn 1969; dez.,
Urmensch und Spätkultur, Bonn 1956, p. 69: ‘Das habitualisierte Handeln (…) hat (…) die rein
tatsächliche Wirkung, die Sinnfrage zu suspendieren. Wer die Sinnfrage aufwirft, hat sich (…)
verlaufen.’ Gezag en instituties moeten ervoor zorgen dat de mens weerhouden wordt van zijn
neiging tot narcistische zelfbevraging die maatschappelijke desintegratie in de hand werkt.

26 Zie bijvoorbeeld C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, Berlin 1991 (1932), p. 59: ‘Man könnte
alle Staatstheorien und politische Ideen auf ihre Antropologie prüfen und danach einteilen,
ob sie, bewusst oder unbewusst, einen “von Natur bösen” oder einen “von Natur guten”
Menschen voraussetzen.’ Voor Schmitt gaan alle waarlijk politieke theorieën uit van een pes-
simistische antropologie, die de mens als ‘“böse”, d.h. als ein keineswegs unproblematisches,
sondern “gefährliches” und “dynamisches” Wesen voraussetzen.’

27 Zie hierover M. Freund, Deutsche Geschichte, München 1985, p. 527 e.v.; H. Lübbe, Politischer
Moralismus und direkte Aktion. Beschreibung eines Terrorfalles, in: dez., Fortschritts-
reaktionen. Über Konservative und destruktive Modernität, Graz 1987, p. 85 e.v.
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beroemde verwijt opgeleverd de filosofische apologeet te zijn van de
Pruisische restauratie.) Wanneer men zich vanuit de innerlijke waarheid
van de religie tegen de wetten keert, en zijn compromisloze vroomheid poli-
tiek laat worden, brengt men volgens Hegel een instituties vernietigende
logica op gang, omdat de vroomheid enkel naar het innerlijke geweten
luistert en geen uiterlijke dwang aanvaardt. De zuivere interioriteit van het
geweten legt nergens rekenschap van af. Zij kent enkel de hartstocht van de
eigen rechtgeaardheid. Wanneer het religieuze subject vanuit dergelijke
premissen politiek actief wordt en zijn compromisloze overtuiging in fana-
tiek handelen omzet, is de tolerantiegrens van de Staat, en a fortiori van de
moderne geseculariseerde Staat bereikt.28 Op dat moment lopen de logica
van het individu en die van de gemeenschap uiteen en zal de Staat, die de
politiek ‘sub lege’ en ‘per leges’ organiseert, paal en perk moeten stellen aan
de drijverijen van religieuze gewetensijveraars. Kortom: het religieus
gevormde geweten is geen onproblematische categorie; de rol die het gewe-
ten kan en mag spelen, dient ingebed te worden in een normatieve politie-
ke filosofie en dat laatste mis ik bij Kinneging enigszins. Het conservatisme
beschouwt het geweten als het specifiek menselijke, maar ziet zich, vanwe-
ge de menselijke geneigdheid tot het kwade, genoodzaakt om het belang
van sociale en juridische instituties te benadrukken, aldus Kinneging. Hij
vergeet er echter bij te vertellen dat die instituties het geweten ook inper-
ken en relativeren. Of om het in de termen van de filosofische antropologie
van Arnold Gehlen te zeggen: ze zorgen voor ‘Hintergrunderfüllung’ en
schorten de zinvraag op door de gelding van beslissingen te verduurzamen,
door betekenissen te fixeren, door verwachtingspatronen te bekrachtigen
en door spelregels en zingevingsprocessen te objectiveren. Daardoor ont-
lasten instituties het individu van de al te zware taak om in alles autark en
autonoom te moeten zijn. Ook dat is in beginsel een behoudende, stabilise-
rende en dus conservatieve functie. Maar men mag daarbij niet uit het oog
verliezen dat in dit proces ook rechten en vrijheden geïnstitutionaliseerd en
‘geconserveerd’ worden die het resultaat zijn van recente emancipatiepro-
cessen. Denken we maar aan grondrechten of aan de algemene wet gelijke
behandeling. In die zin werkt de behoudende en stabiliserende rol van het
recht niet enkel ten gunste van de ‘oude’ traditie, maar juist ook van een
zich voortdurend vernieuwende moderniteitstraditie.

Dat laatste in acht genomen, heeft Kinneging natuurlijk gelijk wanneer hij
het belang van gewetensvorming benadrukt. In het vervolg van zijn tekst
wijst de auteur zelf ook op de complexe wisselwerking tussen ‘inner control’
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28 Cf. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821), Werke, Bd. 7, Frankfurt 1986,
par. 270, p. 417 e.v.
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en ‘outer controls’ en noemt daarbij in de eerste plaats de rol van instituties
als familie, school en kerk. Wat echter opvalt, is dat hij over het recht altijd
als het allerlaatste spreekt, bijna heug tegen meug als het ware. Eerst komt
de zelfdwang door het geweten, daarna de sociale controle en ten slotte het
recht, dat door Kinneging ultimum remedium genoemd wordt, waarmee hij
een klassieke typering van het strafrecht op het recht tout court toepast. Op
pagina 12 van het preadvies wordt het belang onderstreept van ‘een oriën-
tatie op wat rechtens is toegestaan’ en wordt de onontbeerlijkheid bena-
drukt van juridische instituties naast sociale. De voorrang van de moraal
blijft echter duidelijk overeind. De vraag is alleen of dit geen nuancering
verdient. Het recht is in hoogcomplexe maatschappijen veel meer dan het
externe sluitstuk van ‘de’ moraal. Al ware het alleen al omdat in pluralisti-
sche, individualistische en pluriculturele maatschappijen er steeds minder
sprake is van voor iedereen evidente, uit de traditie voortkomende morele
normen, waarden en oriënteringspraktische vanzelfsprekendheden.
Juridische normen zijn heden ten dage daarom niet zozeer het uitvloeisel
van een universele morele consensus dan wel het resultaat van discussies,
gevolgd door het zoeken naar een politiek compromis tussen verschillende
gezindten en belanghebbende partijen. Dat wordt ook geïllustreerd door
het primaat van de procedurele legitimiteit in de liberale rechtsstaat. Niet
ons individuele oordeel over de intrinsieke morele juistheid van een legale
norm bepaalt in de regel haar bindende kracht, maar wel het feit dat die
norm op de voorziene wijze is totstandgekomen en door een bevoegde
instantie is uitgevaardigd. Hoe denkt de conservatieve moralist daarover als
hij in zijn hoedanigheid van rechtsfilosoof optreedt?

6 Conclusie

Ik kom tot een conclusie. ‘Fascisme’ is een term die dusdanig gecompromit-
teerd is dat hij niet meer bruikbaar is als zelfbeschrijving voor politiek actie-
ve bewegingen, maar enkel nog dienst doet als scheldwoord ter diffamatie
van groepen waarvan men vindt dat ze niet horen mee te spelen in de
democratische strijd om de macht. Zulks is niet het geval met de termen
‘conservatief’ en ‘conservatisme’, die als aanduiding van een politiek
engagement in de democratie respectabel zijn. Vanwege het eerder bespro-
ken evolutieve en reactieve karakter van het conservatisme (het reageert
altijd op een teloorgang) rust op de conservatief wel steeds de bewijslast om
duidelijk te maken wat nu eigenlijk de concrete inhoud is van zijn conser-
vatisme. Het conservatisme van Kinneging is onaantrekkelijk, omdat het
van het antiquarische type is en niet uitkomt boven een ritueel en abstract
bezweren van ‘de traditie’, zonder dat duidelijk wordt welk maatschappelijk
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project daar nu mee correspondeert. Dat doet ook de vraag ontstaan waar
Kinneging zelf nu eigenlijk staat. Is hij katholiek van het ultramontaanse
type? Of streng gereformeerd? Of neostoïcijn? Of bevestigt deze mistigheid
mijn vermoeden dat hij eigenlijk meer als een ‘freischwebende’ intellectu-
eel de go-between wil zijn tussen verschillende conservatieve groepen en
groepjes waarvan hij de grootste gemene deler politiek wil mobiliseren?
Indien die indruk een grond van waarheid bevat, dan heeft het conserva-
tisme van Kinneging ook iets functionalistisch, een beetje vergelijkbaar
met de houding van sommige intellectuelen die niet gelovig zijn maar des-
ondanks op onaflaatbare wijze de positieve rol van het christendom en van
de institutionele kerk als factor van maatschappelijke orde onderstrepen.
Een dergelijke houding wil het behoud van de religie niet op religieuze
gronden, maar op grond van de maatschappelijk stabiliserende en sociaal-
integratieve effecten die zij heeft. Of een dergelijk uitgangspunt een levens-
vatbare beweging kan doen ontstaan, zal de toekomst moeten uitwijzen.
Het vermoeden bestaat echter dat verdwijnende tradities niet opnieuw tot
leven gewekt kunnen worden louter door te tonen welke positieve effecten
ze gehad hebben.

Gelijk hebben conservatieven tot op zekere hoogte als zij benadrukken dat
onze hedendaagse maatschappijen veel te functionalistisch verkokerd zijn
om ethosscheppend te zijn; dat zij leven van een ethisch kapitaal dat ze niet
zelf opgebouwd hebben, maar van vorige generaties geërfd hebben en
waarop ze teren.29 De instandhouding en regeneratie van dat kapitaal is
een conservatieve activiteit. Zij gaat ervan uit dat een cultuur slechts met
vastberadenheid modern kan zijn op voorwaarde dat zij ook ingeworteld
blijft in een polyfone en rijke traditionele voedingsbodem. Conservatief in
die zin is de weigering om de ogen te sluiten voor de schaduwzijden van de
vooruitgang. Conservatief is ecologisch, institutioneel en moreel het plei-
dooi voor een zuinige, bewarende en beschermende omgang met hulpbron-
nen die tegelijk schaars en niet kunstmatig hernieuwbaar zijn. Conservatief
is een politiek die voorrang verleent aan de preventie van catastrofen boven
de realisering van utopieën. Conservatief is ten slotte ook de cultuur der
treurnis over al het waardevolle dat in het vooruitgangsproces onherroepe-
lijk verloren gegaan is.30 Maar conservatief is ook de wil om de sociale voor-
zieningen zoals die in de meeste West-Europese staten onder druk van de
christelijke en socialistische arbeidersbeweging ontstaan zijn, te verdedi-
gen tegen afbraak. Dit soort conservatieve elementen vindt men in alle
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29 Dat is een van de favoriete thema’s van Hans Freyer, Theorie des gegenwärtigen Zeitalters,
Stuttgart 1958.

30 Deze opsomming is ontleend aan H. Lübbe, Konservativ. Ein Wort im Streit, in: Zwischen Trend
und Tradition, Zürich 1981, p. 66.
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klassieke naoorlogse politieke partijen, zowel bij de liberalen als bij de
christen-democraten en sociaal-democraten.

Instemming verdient het conservatisme enkel voorzover het ook een
moderniteitstraditionalisme is dat zonder terughoudendheid de ‘zustim-
mungsfähige’ elementen van de Verlichting omhelst en deze productief
integreert met culturele tradities die ouder zijn. Het gaat dan niet om een
abstract en metafysisch opgetuigd conservatisme, maar om een pragmati-
sche variant van het conservatisme die voortkomt uit het inzicht dat de
historisch ongekende technische, wetenschappelijke en culturele evolutie
complementair de vraag naar herkomstspecifieke identificaties alleen
maar zal doen toenemen.31 Dit inzicht kan in een pluriculturele en levens-
beschouwelijk pluralistische samenleving alleen maar aanleiding geven tot
modellen die een evenwicht proberen te vinden tussen de aanspraken van
de overkoepelende gemeenschap enerzijds en de vrijheid van de deelge-
meenschappen anderzijds. Die politiek conserveert tradities in het meer-
voud, doordat ze de vrijheid institutionaliseert die deelgemeenschappen
toelaat om (behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet en zon-
der dat dit de analoge vrijheid van anderen schaadt) in eigen kring het
historisch gegroeide anderszijn te cultiveren.32 Een dergelijk conservatisme
kan dan ook enkel politiek liberaal en tolerant zijn.
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31 Zie in dit verband, H. Lübbe, Konservatismus in Deutschland – gestern und heute, en
‘Neokonservative’ in der Kritik. Eine Metakritik, beide in dez., Fortschrittsreaktionen. Über
konservative und destruktive Modernität, Graz 1987, p. 11-41; zie in dezelfde zin en met duide-
lijke aandacht voor de conservatieve functie van het recht ook Kaltenbrunner, Der Schwierige
Konservatismus, p. 49: ‘Das Strukturgesetz der Industriegesellschaft selbst fordert nach einem
konservativen Korrektiv ihrer Dynamik. Gerade wegen der vielen unvorhersehbahren
Wandlungen in allen Lebensbereichen ist unsere hochdifferenzierte, risikoreiche, eminent
stör- und sabotageanfällige Zivilisation mehr denn je auf intakte Koordinierungs-,
Integrations-, und Stabilisierungsfunktionen angewiesen, auf rationale, durch Bindung an
Gesetze und Präjudizien geleitete Autorität, auf eine funktionierende Rechtsprechung und in
langfristige Kategorien planende Verwaltung.’

32 In een bewonderenswaardige tekst heeft Claude Lévy-Strauss (cf. Réflexions sur la liberté, in:
Le regard éloigné, Paris 1983, p. 371 e.v.) dit zo geformuleerd: ‘libertés faites d’héritages, d’habi-
tudes et de croyances qui préexistent aux lois, et que celles-ci ont pour mission de protéger’,
het gaat dan ook om ‘une multitude de petites appartenances, de menues solidarités qui pré-
servent l’individu d’être broyé par la société globale et celle-ci de se pulvériser en atomes inter-
changeables et anonymes; qui intègrent chacun dans une forme de vie, un terroir, une tradi-
tion, une forme de croyance ou d’incroyance’.
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